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M. Cahit TURHAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Minister of Transport and Infrastructure

İSTANBUL HAVALİMANI'NA
BÜYÜK TAŞINMA TAMAMLANDI
Geçtiğimiz ay, tüm etapları tamamlandığında dünyanın
en büyük havalimanı olacak ve Türkiye’yi havacılıkta
lider konuma taşıyacak İstanbul Havalimanı’na büyük
taşınma tamamlandı. Artık İstanbul’da Atatürk Havalimanı’nda yürütülen tüm havacılık operasyonları İstanbul Havalimanı’na taşınmış oldu. Başarıyla tamamlanan
taşıma işlemlerinin ardından İstanbul Havalimanı’nda
yolculuk işlemleri de konforlu bir şekilde verilmeye
başlandı.
İstanbul Havalimanı ile vatandaşlarımız yolculuklarından sadece konfora kavuşmuş olmadı. Hem güvenlik
arttı hem de dünyaya olan bağları da güçlendi. Artık İstanbul Havalimanı, İstanbul’un olduğu kadar Türkiye’nin; hatta bölgenin ihtiyacını karşılayacak ve İstanbul’u uluslararası havayolu pazarında hak ettiği konuma
getirecek. Hatta İstanbul Havalimanı, Türkiye’nin hem
bir köprü hem de bir merkez niteliği kazanmasını sağlayacak. Bunun etkilerini önümüzdeki yıl itibariyle hepimiz görmeye başlayacağız ve bu nedenle İstanbul Havalimanı’nın küresel politikanın dinamiklerini de etkileyeceğini vurgulamak istiyorum. Söz konusu durum nedeniyle de İstanbul Havalimanı’nın ülkemizin yanı sıra
özel sektörü ve Türkiye’nin dış politikasını da alan bir
çerçevede büyük etkileri olacağı açıktır.
İstanbul’un yanı sıra Asya ve Afrika kıtalarının ihtiyacını karşılayacak ve İstanbul’u uluslararası havayolu pazarında hak ettiği konuma getirecek havalimanımız, İstanbul’un Fatihi Sultan Mehmet’in zamanında olduğu
gibi “çağını aşan” bir şehir olmasını sağlayacak. Bu
projeye işte bu nedenle bu kadar önem veriyoruz.
İyi yolculuklar.
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İSTANBUL AIRPORT’S BIG TRANSFER
IS COMPLETED
The transfer of the İstanbul Airport, which will be the
largest airport in the world when all the phases are
completed and will carry Turkey to a leading position in
aviation, was completed last month. Now all the aviation
operations carried out at the Atatürk Airport in İstanbul
are transferred to the İstanbul Airport. After the
successful completion of the transportation operations,
the air travel operations at İstanbul Airport are started to
be provided in comfort.
Our citizens did not only embrace comfortable air travel.
The security is increased and their connection to the
world is strengthened. Now İstanbul Airport will meet the
needs of the region as well as İstanbul and Turkey and will
bring İstanbul to the position it deserves in the
international airline market. İstanbul Airport will allow
Turkey to obtain the qualifications of being a bridge and
a center. We will begin to see the effects of this as of next
year and therefore I would like to emphasize that İstanbul
Airport will also affect the dynamics of global policy. Due
to such conditions, İstanbul Airport will have a huge
impact on our country as well as our private sector and
Turkey's foreign policy.
Our airport, which will meet the needs of İstanbul, as well
as the Asian and African continents and will bring
İstanbul to the position that it deserves in the
international airline market, will ensure İstanbul to
become a city that goes "beyond its age" just as it was
during the time of Fatih Sultan Mehmet. That's why we
give great importance to this project.
Have a nice trip.

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

DEMİRYOLLARININ
DOĞDUĞU ŞEHİRDE
TCDD RÜZGÂRI
İki yılda bir düzenlenen ve konusunda dünyanın en büyük 3. demiryolu fuarı olan “Eurasia Rail Demiryolu,
Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı”nın 8’incisini ilk kez İzmir’de gerçekleştirildi. Ülkemizdeki demiryolu sektörünün öncü ve milli kuruluşu olarak Bağlı
Ortaklıklarımız ve iştirakçi şirketlerimizle büyük destek
verdiğimiz fuarın İzmir’de düzenlenmesi ülkemiz ve demiryollarımız açısından ayrı bir anlam taşıyor.
Düşmana ilk kurşunun atıldığı, son düşmanın denize
döküldüğü, dağlarında çiçeklerin açtığı, güzelliğine güzellik katan Efes ile Bergama’yı koynunda saklayan,
Ege’nin incisidir İzmir… Akşam güneşinin farklı battığı,
kaptanların gemileri konağına bağladığı İzmir, çelik rayların Anadolu topraklarıyla ilk tanıştığı, Türk demiryollarının 162 yıllık hikâyesinin yazılmaya başlandığı kadim
şehrimizdir.
“İzmir, Demiryollarının Doğduğu Şehir” temasıyla gerçekleştirdiğimiz fuara yerli ve yabancı firmaların ilgisi
ve yerli firmalarımızın sayısındaki artıştan dolayı büyük memnuniyet duyduk. TCDD standımızda yerli ve
yabancı konuklarımızı ağırlayarak, önemli görüşmeler
gerçekleştirdik. Fuar süresince gerçekleştirilen, sektörümüzdeki önde gelen kuruluşların yöneticileri ve akademisyenlerin katıldığı paneller, deneyimlerin ve erişilen teknolojilerin paylaşılması konusunda büyük fayda
sağladı.
Geçmiş yıllardan farklı olarak, bu yılki Eurasia Rail fuarını diğer etkinliklerimizle zenginleştirdik. Selçuk ilçemizde “Güneş Enerji Santrali”nin açılışını gerçekleştirirken,
Çamlık istasyonumuzda kurulumu tamamlanan “Yerli
Sinyalizasyon Sistemi”nin deneme işletmesini başlattık.
Tarihi Alsancak Garı’nın otantik ortamında gerçekleşen
“Piyanist Tuluyhan Uğurlu Konseri”, Çamlık Buharlı
Lokomotif Müzemizdeki “TCDD Türk Halk Müziği Korosu Konseri” ile Selçuk-Çamlık arasındaki “Buharlı
Tren Nostaljisi” davetlilerin büyük beğenisini kazandı.
Ülkemizi geleceğe taşıyacak demiryolu projelerimize hız
kesmeden devam ederken, sosyal ve kültürel etkinliklerimiz de de devam edecek.
İyi yolculuklar…
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Ali İhsan UYGUN

TCDD Genel Müdür V.
Director General of TCDD

WINDS OF TCDD IN THE CITY WHERE
RAILROADS WERE BORN
Biennially held, the eight of “Eurasia Rail - International Rolling
Stock, Infrastructure & Logistics Exhibition”, one of the top 3
shows of its kind in the world, was held in İzmir for the first time.
Having had our great support with our Subsidiaries and affiliate
companies as the pioneer and national corporation of the railway
sector in our country, the organization of the show in İzmir has a
special meaning in terms of our country and railways.
The pearl of the Aegean, İzmir is the town where the first bullet
was fired at the enemy, the last enemy was repelled, flowers
blossom in its mountains, the beauty of the Ephesus and Bergama
are radiant. İzmir is the town where the sun goes down differently
and captains anchor their boats in its Konak; it is the ancient city
where the steel rails met with the Anatolian soil and the 162 years
old story of the Turkish railways began to be written.
We were very pleased with the interest of domestic and foreign
companies and the increase in the number of our domestic
companies in the show that we realized with the theme of “İzmir, the
City Where the Railroads Were Born”. We have hosted important
domestic and foreign guests at the TCDD stand, realizing important
meetings. The panel discussions, which were held during the show
and participated by the executives and academicians of the leading
companies in our sector, availed greatly in terms of sharing the
experiences and the technologies accessed.
Unlike previous years, we have enriched this year's Eurasia Rail
show with other events. As we are opening the "Solar Power Plant" in
our Selçuk district, we started the trial operations of the "Domestic
Signalization System" which was completed in our Çamlık station.
"Pianist Tuluyhan Uğurlu Concert” that was given in the authentic
ambiance of the historical Alsancak Terminal, "TCDD Turkish Folk
Music Chorus Concert” that was given in the Çamlık Steam Engine
Museum, and "Steam Engine Nostalgia" between Selçuk-Çamlık
acquired the admiration of the guests. Our railway projects that will
carry our country to the future continue without slowing down and
our social and cultural activities will continue.
Have a nice trip…
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HAVACILKTA 3,5 KAT BÜYÜME
3.5 TIMES GROWTH IN AVIATION
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin son yıllarda özellikle havacılık alanında dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olduğunu dile getirerek, Türk
sivil havacılığının dünyanın en itibarlı havayolu sektörlerinden biri haline geldiğini vurguladı. Son 10 yılda
uluslararası hava taşıma sektöründe Türkiye'nin dünya
ortalamasına göre 3,5 kat büyüdüğünü kaydeden Turhan,
havacılık sektöründe ülkenin yaşadığı büyümeden en çok
payı İstanbul'un aldığını söyledi.

Minister of Transportation and Infrastructure Mehmet Cahit
Turhan stated that Turkey was the world's fastest growing
country especially in the field of aviation in the recent years,
and stressed that the Turkish civil aviation has become one of
the world's most respected airline sector. Turhan, who stated
that the international air transport sector in Turkey grew 3.5
times compared to the world average in the last 10 years, said
that the largest share of the growth experienced by the country
in the aviation industry belonged to İstanbul.

Avrupa’nın havacılık üssü
Gelişen havacılık yükünü Atatürk Havalimanı'nın taşıyacak durumda olmadığını belirten Turhan, transfer yolcuda
pazar payı %66'yı bulan Avrupa-Asya-Afrika-Orta Doğu
koridorunun merkezinde İstanbul'un yer aldığını dile getirdi. Bu potansiyeli çok önceden tespit ederek, İstanbul'un ilave bir hizmet kapasitesi oluşturacak şekilde yeni
bir topla-dağıt-işle-aktar (hub) havalimanına kavuşması
gerektiğini ortaya koyduklarını ve İstanbul Havalimanı'nı
inşa ettiklerini belirten Turhan, İstanbul Havalimanı'nın 5
yıl içerisinde hizmet verilecek yolcu sayısı sıralamasında
dünyada ikinciliğe yükseleceğini, tüm fazlar tamamlandığında ise liderlik koltuğuna oturacağının altını çizdi.

The aviation base of europe
Indicating that the Atatürk Airport was not in a position to
carry the burden of the developing aviation, Turhan stated that
İstanbul is located in the center of the Europe-Asia-AfricaMiddle East corridor, which has a 66% market share in the
transfer passenger. Turhan stated that they determined this
potential very early and that they revealed the necessity of a
new airport for İstanbul, which would be hub and spoke that
would create an additional service capacity, and that they built
İstanbul Airport. Turhan highlighted that İstanbul Airport
will become the second of the world to serve the most number
of passengers and it will gain the lead when all the phases are
completed.

Havalimanına kesintisiz ulaşım
Turhan, İstanbul Havalimanı'nın inşaatı ile eş zamanlı
olarak havalimanına ulaşım altyapılarının da inşaatlarını
başlattıklarını kaydederek, bu kapsamda İstanbulluların
havalimanına ulaşım sıkıntısı yaşamasının da önüne geçmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Uninterrupted access to the airport
Turhan stated that they commenced the construction of the
airport access infrastructure synchronized with the
construction of İstanbul Airport and that their target was to
prevent the difficulty of accessing to the airport by the residents
of İstanbul.
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ALSANCAK GARI’NDA TARİHİ KONSER
HISTORIC CONCERT IN THE ALSANCAK TERMINAL

TCDD, EURASIA RAIL 2019 FUARI’NDA
TCDD IS IN THE EURASIA RAIL 2019
Dünyanın en büyük 3. demiryolu fuarı olan “Eurasia Rail
Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı”’nın 8’incisi Fuar İzmir’de gerçekleştirildi. Açılış töreninde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim
Dursun, demiryollarının dünden bugüne çok mesafe kat
edip ilerlediğini anlatarak, “2011 Eurasia Rail’de yerli katılımı %40 iken bu yıl %60’lara ulaşmış durumda. Yerli markalarımızın sayısının artması çok önemli. Demiryolları bizim hükümet politikamız oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 527 milyarlık yatırım yaptı ve bu yatırımın 126
milyar lirası demir yollarına ayrıldı. Hep birlikte güzel
yarınlar için çalışıyoruz.” dedi.
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ise konuşmasında, nüfusun %40’na YHT ile seyahat hizmeti sunulduğunu söyleyerek, Ankara-Sivas ve İzmir-Ankara arasında yüksek hızlı demiryolu inşasının devam ettiğini, ayrıca hem yolcu hem de yük taşıyabilecek hızlı demiryolları
inşa edildiğini kaydetti. Uygun, mevcut hatların sinyalizasyon ve elektrifikasyonu, lojistik merkezler ve AR-GE
çalışmaları, şehir içi raylı sistemler ile yerli ve milli üretime yönelik önemli projelerin ülkemize kazandırıldığını
ve yenilerinin kazandırılmaya devam ettiğini belirtti.
Türk demiryollarının 162 yıllık hikâyesinin, İzmir’de
başladığını hatırlatan ve İzmir’e yapılan demiryolu yatırımları hakkında da bilgiler paylaşan Uygun, “İzmir’e
yatırım yapmaya, yeni eserler kazandırmaya devam ediyoruz.” dedi. TCDD her yıl olduğu bu yıl da kurduğu stant ile
fuarda yerini aldı.
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The eight of “Eurasia Rail - International Rolling Stock,
Infrastructure & Logistics Exhibition”, one of the top 3
shows of its kind in the world, was held in İzmir. Selim
Dursun, Deputy Minister of Transportation and
Infrastructure speaking at the opening ceremony, explained
that the railways have gone far from past to present and
said, “While the domestic participation was 40% in the
Eurasia Rail 2011, this ratio has reached to 60% this year.
Increasing the number of our domestic brands is very
important. Railways became our government policy. The
Ministry of Transportation and Infrastructure invested 527
billion, and 126 billion liras of this investment was reserved
for railways. We work together for beautiful tomorrows.”
In his speech, Director General of the TCDD Ali İhsan
Uygun stated that 40% of the population were traveling via
YHT, and that high-speed railway construction between
Ankara-Sivas and İzmir-Ankara continued, as well as the
construction of high-speed railways capable of carrying both
passengers and cargo. Uygun stated that signalization and
electrification of existing lines, logistics centers and R&D
activities, urban rail systems, and important projects in the aim
of domestic and national production have been brought to our
country and new ones continue to be brought. Reminding that the
162 years old story of Turkish Railways started in İzmir and also
sharing information on railway investments in İzmir, Uygun said,
“We continue to invest and create new works in İzmir.”
TCDD took its place in the show with its stand this year, as it does
every year.

İzmir’deki 8. Eurasia Rail Fuarı etkinlikleri kapsamında tarihi Alsancak Garı’nda Milli Piyanist Tuluyhan Uğurlu
Konseri ve Gala Yemeği gerçekleştirildi.
Konser ve Gala Yemeğine; İzmir protokolü, TCDD,
TCDD’nin Bağlı Ortaklıkları ve iştirakleri personeli, Pakistan Devlet Demiryolları Genel Müdürü başta olmak üzere
yerli ve yabancı heyetlerden oluşan kalabalık bir davetli
topluluğu katıldı.
Alsancak Garı’nın otantik mekânında Kondüktör Halil Baba’nın tren düdüğüyle başlayan, insanın raylar üzerindeki
serüvenini ve Türkiye’nin trenle tanışmasını anlatan görsel
sunum eşliğinde Milli Piyanist Tuluyhan Uğurlu konser
verdi. Konser süresince Kurtuluş Savaşı yıllarında trencilerin hikâyesi ve Cumhuriyet Trenleri bölümleri ise konserin
en can alıcı bölümleri oldu.
Konser ve Gala Yemeğinin sonunda aslına uygun olarak
restore edilerek, günün anısına Gar’a getirilen Atatürk Treninin Muhafız Vagonu ile Cumhuriyet’in yurt genelinde ilk
yıllarında sağlık hizmeti veren Sıhhi İmdat Vagonu davetliler tarafından gezildi.

National Pianist Tuluyhan Uğurlu Concert and Gala Dinner
were held at the historical Alsancak Terminal within the scope
of 8th Eurasia Rail Show activities in İzmir.
A large group of guests that consisted of the domestic and
foreign delegations, including the İzmir protocol, the staff of
TCDD and TCDD's subsidiaries and affiliates, General Director
of Pakistan State Railways, attended the Concert and the Gala
Dinner.
National Pianist Tuluyhan Uğurlu gave a concert accompanied
by a visual presentation that started with the train whistle blown
by Conductor Halil Baba, depicting the adventure of humans on
rails, in the authentic ambiance of the Alsancak Station. The
story of the railroaders during the years of the War of
Independence and the Republic Trains parts became the most
striking parts of the concert.
The Escort Car of the Atatürk Train, which was restored
faithfully, and the First Aid Car, which provided health services
during the first years of the Republic, brought to the terminal in
memory of the day at the end of the Concert and the Gala
Dinner, were visited by the guests.
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TCDD THM KOROSU ÇAMLIK MÜZESİNDE
KONSER VERDİ

TCDD THM CHORUS GAVE A CONCERT AT THE ÇAMLIK MUSEUM
TCDD Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren TCDD Türk
Halk Müziği Korosu 8’inci Eurasia Rail Fuarı kapsamında,
Selçuk’ta bulunan TCDD’ye ait Çamlık Buharlı Lokomotif
Müzesi’nde konser verdi.
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun başta olmak üzere
kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı "İzmir, Demiryollarının Doğduğu Şehir" temalı konser, İzmir’e özgün
‘İzmir’in Kavakları’ türküsüyle başlayıp ‘Türkiyem’ şarkısıyla son buldu. Şef Hasan Özel yönetiminde birbirinden
güzel eserlerin icra edildiği konserde kısa bir konuşma yapan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD THM
Korosuna, katılımcılara ve organizasyonda emeği geçenlere
teşekkür etti. 2003 yılında kurulan TCDD THM Korosu,
demiryolu emeklisi ve çalışanlarından olmak üzere şube
müdürü makinist, işçi, şef, uzman gibi farklı unvanlarda
toplam 38 kişilik bir ekipten oluşuyor.

TCDD Turkish Folk Music Chorus operating within the TCDD
Foundation gave a concert within the scope of the 8th Eurasia
Rail Show at the Çamlık Steam Engine Museum of TCDD in
Selçuk.
Attended by a large group of guests, including Director General
of TCDD Ali İhsan Uygun, the concert with the theme of “İzmir,
the City Where the Railroads Were Born” was commenced with
the İzmir's unique folk song 'İzmir'in Kavakları' and ended with
the song 'Türkiyem.'
Director General of TCDD Ali İhsan Uygun gave a short speech
at the concert where the beautiful works, directed by Maestro
Hasan Özel, were performed. He thanked TCDD THM Chorus,
the participants, and those who contributed to the organization.
Founded in 2003, TCDD THM Chorus consists of 38 railway
retirees and employees, with different titles such as mechanic,
labor, conductor, specialist, and branch manager.

Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi
TCDD’nin en gözde mekânlarından biri olan ve konsere ev
sahipliği yapan “Çamlık Buharlı Lokomotif Müzesi” 1991
yılında İzmir Selçuk’ta açıldı. Turizm cenneti Kuşadası’na
14 km mesafede bulunan müze, yerli ve yabancı turistlerin
büyük ilgisini çektiği gibi özel günlere de (düğün, nişan vb.)
ev sahipliği yapıyor. Müzede, Alman, İngiliz, Fransız, Amerikan, İsveç ve Çekoslovak yapımı 30 buharlı lokomotif ile
dünyada sadece 2 tane kalan ve odunla çalışan İngiliz yapımı
bir lokomotif de yer alıyor.

Çamlık Steam Engine Museum
"Çamlık Steam Engine Museum", which is one of the most
popular places of TCDD and the host of the concert, was opened
in 1991 in Selçuk, İzmir. It is located 14 km from the touristic
paradise Kuşadası and it attracts the attention of both domestic
and foreign tourists. The museum also becomes the host of private
receptions (weddings, engagements, etc.). The museum features
30 steam locomotives that are made in Germany, England,
France, America, Sweden, and Czechoslovakia, as well as a British
wood-burning engine with only 2 remaining in the world.
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DÜNYA DEMİRYOLU SEKTÖRÜ İZMİR’DE BULUŞTU
WORLD RAILWAY SECTOR MET IN İZMİR
Avrupa ve Asya'nın tek, dünyanın 3. büyük fuarı Eurasia
Rail-Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı
ve Lojistik Fuarı’nın sekizincisi 10-12 Nisan 2019 tarihleri
arasında İzmir Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. TCDD
Taşımacılık Genel Müdürlüğünün de standının yer aldığı
fuar, 25 ülkeden 200 katılımcıya ev sahipliği yaptı.
Küresel demiryolu endüstrisinde uygulanan en trend teknolojiler ve sektörde gerçekleşen yatırımların değerlendirildiği fuarda, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Erol Arıkan
da yerli ve yabancı kamu/özel sektör temsilcileri ile görüşmelerde bulundu. Arıkan görüşmelerde, son 17 yıldır demiryolu sektörüne 126 milyar lira yatırım yapıldığına dikkat çekerek, Türkiye’nin, Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz demiryolu ulaşımına imkan veren Marmaray ve Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının açılmasıyla
en güvenli, en ekonomik, en kısa uluslararası demiryolu
koridoru haline geldiğini belirtti.
Demiryolunun ulusal ve bölgesel kalkınmanın itici gücü
olduğunu söyleyen Genel Müdür Erol Arıkan şu açıklamayı yaptı: “2019 yılında Çin-Türkiye-Avrupa destinasyonunda tarifeli blok yük trenlerinin çalıştırılması planlanıyor. BTK demiryolunun Marmaray ve Edirne-Kars
Hızlı Tren Projesi’ne entegre olmasıyla Türkiye ile Çin
arasında demiryolu ile yük taşıma süresi bir aydan 10
güne düşerken, Avrupa’nın en uç noktasına 15 günde taşınabilecektir. Dolayısıyla hem yurtiçi hem yurt dışı yolcu ve
yük taşımacılığında TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü
olarak lider marka olarak görev ve sorumluluğumuz gittikçe
artmaktadır.”
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The eight of Eurasia Rail - International Rolling Stock,
Infrastructure & Logistics Exhibition, the only rail and rolling
stock exhibition in Europe and Asia and one of the top 3 shows of
its kind in the world was held in İzmir Convention Center between
10 and 12 April 2019. The show, where the General Directorate
of TCDD Transportation Inc.’s stand also took place, hosted 200
participants from 25 countries.
Director General of the TCDD Transportation Inc. Erol Arıkan
got in touch with the local and foreign public/private sector
representatives in the show where the trendiest technologies
practiced and the investments realized in the global railway sector
are evaluated. Highlighting the 126 billion lira of investment that
has been made in the railway sector for the last 17 years, Arıkan
stated that, Turkey became the safest, the most economical, and
the shortest international rail corridor with the opening of
Marmaray and the Baku-Tbilisi-Kars railway line that provide
uninterrupted railway transportation between Asia and Europe,
during the meetings. Expressing the railway being the driving
force of the international and regional development, Director
General Erol Arıkan made the following statement: “It is being
planned to run scheduled block trains between China-TurkeyEurope in 2019. The rail freight transport time between Turkey
and China will go down to 10 days from one month and to 15 days
to the farthest point in Europe along with the integration of the
BTK rail line with Marmaray and Edirne-Kars High Speed Train
Project. Therefore, our duty and responsibility as a leading brand
as the General Directorate of the TCDD Transportation Inc. have
been increasing gradually both in our country and abroad in
passenger and freight transportation.”
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Erguvan
The most beautiful color of a short life: Purple
Van ve Akdamar Adası
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KISA BİR ÖMRÜN EN GÜZEL RENGİ:

ERGUVAN

THE MOST BEAUTIFUL COLOR OF A SHORT LIFE: PURPLE
BERİL ŞEN

Bahar rengiyle, çiçeğiyle gelir. Üstelik İstanbul’a çok şık
gelir, kentlilerin yüzüne bir gülümsemeyle gelir. Mor
mu desek, pembe mi, fuşya mı? Baharın müjdecisi erguvan, kısa bir ömrün en güzel rengidir. Göz kırpar, tadı
damakta bırakır ve bir yıl sonra kenti yeniden mora boyayıncaya dek ortadan kaybolur. Bu ay İstanbul’da erguvan zamanı. Mayıs ayının ilk günlerinde, sadece birkaç haftalığına… Kaçırmadan, siz de bir erguvan turuna
çıkın; Eminönü-Anadolukavağı arasında düzenlenen
Boğaziçi seferlerinde yerinizi alın. Her yıl meraklılarla
birlikte, erguvanların peşine düşün. Ya da adım adım
sahil yolundan, her durakta istediğiniz kadar kalarak
erguvanların keyfini çıkarın.
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AYHAN ALTUN

Spring comes with its colors and flowers. It becomes İstanbul so
stylishly that a smile settles on the faces of all local residents.
What shall we call it; purple or pink or fuchsia? The redbud or
Judas tree, the harbinger of spring, has the most beautiful color
that a short life span can have. It twinkles, leaves a delightful
memory in our hearts and then disappears until it paints the whole
city to purple next spring once again. It is time for redbud or Judas
trees to blossom in İstanbul, beginning in the first few days of May
lasting for only a few weeks... Take a Judas tree tour before you
miss this beautiful sight. Get your place in the Bosphorus ferry
trips organized between Eminönü and Anadolukavağı. Witness
the Judas trees blossom, with all other enthusiasts. You can also
walk along the coastline to see and appreciate their beauty.
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Utancın rengi
Erguvan ağacının batı dillerindeki karşılığı “Yahuda’nın Ağacı”. Efsaneye göre, Hz. İsa’nın 12 havarisinden birisi olan
Yahuda, ona ihanet eder ve yerini Romalılara söyleyerek yakalanıp çarmıha gerilmesine neden olur. Ancak bu yaptığına
bin pişman olup, vicdan azabıyla kendini bir erguvan ağacına
asar. Efsaneye göre de, ağacın daha önce beyaz olan çiçekleri,
utançtan kızarıp, erguvan rengini alır. Türkçe’de kullandığımız ‘erguvan’ aslında Farsça’da rengi tanımlayan sıfat olan
erguvan ya da erguvaniden geliyor; yani mor-pembe rengi...

The color of shame
According to the legend, Judas, one of the 12 apostles of Jesus,
betrays him by telling his location to the Romans and causes
Jesus to be captured and crucified. Judas commits suicide out of
remorse by hanging himself on a redbud tree. White flowers of
the tree turn into purple because of shame. Redbud tree is also
called Judas tree after this incident according to this legend. The
Turkish word ‘erguvan’ that names the tree comes from a
Persian adjective that describes this pinkish purple color.

The color of Byzantine power
Purple is also recorded as the official color of the Byzantine
Bizans gücünün rengi
Empire. According to a belief, Byzantine was established in
Erguvan, aynı zamanda Bizans İmparatorluğu’nun resmi
May when the Judas trees blossomed. The births to the
rengi olarak kabul edilmiştir. İnanışa göre, erguvan çiçekleemperors were given in the purple colored room of the palace
rinin açtığı mayıs ayında, Bizans kurulmuştur. İmparatorand they wore purple colored clothes. This tone of dye was
lar, sarayın erguvan renkli odasında dünyaya gelir, erguvan
derived from the rare spiny dye-murex snail. It became a
renkli giyisiler giyerlerdi. Erguvan rengi boya, oldukça ensymbol of power and wealth because it was the hardest color
der bulunan dikenli deniz salyangozundan elde ediliyordu.
to be produced through natural methods. No one but
Doğal yollarla üretilen en zor renk olduğu için, bir
the emperor could wear a purple cloak. The
zenginlik ve güç belirtisiydi; imparator dışınright to dye the clothes to purple, worn only
da hiç kimse mor pelerin takamazdı. Saby the royal family members, belonged
dece imparator ailesinin giyebildiği
Erguvan ağacı,
to one of the oldest guilds of purple
erguvan renkli ipek elbiseleri boyaTürkiye’den Girit’e
dye. The hardcovers of the bibles
ma hakkı, imparatorluğun en eski
geniş bir coğrafyada
made for the emperors were
loncalarından olan Erguvan Boyetişiyor. En kolay yetiştiği
written in gold and dyed to purple.
yası Loncası’na aitti. İmparatorlar için hazırlanan ve metni altın
yerlerden biri ise İstanbul...
yaldızla yazılan İncillerin ciltleri
The color of festivals
Purple was also one of the symbols
de, erguvan rengine boyanırdı.
The Judas tree grows in a large
of the Ottoman State. Among the
geography expending from Turkey
Anatolian saints, Emir Sultan,
Şenliklerin rengi
to Crete. İstanbul is among
son-in-law of Sultan Yıldırım
Erguvan, Osmanlı Devleti’nin de
Beyazıt, used to unite with his
simgelerinden biriydi. Sultan Yıldıthe places where it
disciples
in Bursa every year when it was
rım Beyazıt'ın damadı Anadolu erengrows easily.
time for Judas trees to blossom. For this
lerinden Emir Sultan'ın, her yıl erguvan
reason, Erguvan Festivals that had begun to be
açma mevsiminde Bursa'da müritleriyle
held in the 14th century was continued to be held
buluşması nedeniyle 14. yüzyıldan itibaren her
bahar düzenlemeye başlanan Erguvan Şenlikleri, 19. yüzyıannually until the 19th century. Hard and strong branches of
la kadar sürdürüldü. Erguvanın sert ve güçlü dallarından
the tree were used to make canes; its flowers used to decorate
baston yapılır, çiçekleriyle salatalar süslenir, hastalıklara
salads; and its barks used to be boiled for healing purposes.
şifa için ağacın kabukları kaynatılırdı.
The color of spring
Baharın rengi
The Judas tree grows in a large geography expending from
Erguvan ağacı, Türkiye’den Girit’e geniş bir coğrafyada
Turkey to Crete. It is also seen in the Aegean besides the
yetişiyor. Marmara Bölgesi dışında, Ege’de de görülüyor.
Marmara Region. İstanbul is among the places where it
En kolay yetiştiği yerlerden biri ise İstanbul... Boğaziçi’nin
grows easily. This strong tree that decorates both sides of
iki yakasını süsleyen bu güçlü ağaç, hava kirliliğine dayathe Bosphorus is resistant against air pollution. According
nıklı. Uzmanlara göre, erguvanın beyazına az rastlanıyor
to experts, Judas trees that blossom white flowers are rare
ve Boğaziçi’nin özellikle güney yamaçlarında yetişenleand the trees that are located in the south hills of the
rin serpilip gelişmesi, sıcağı sevmelerinden kaynaklanıBosphorus are well developed because these trees like it
yor. İşte erguvanın en çok kendini gösterip, fotojenik
warm. Here are the locations where Judas trees are most
olduğu yerler.
photogenic and densely found.
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Gülhane Parkı
Sultanahmet’teki turist hareketliliğinden uzaklaşmak isteyenlerin sükunet bulduğu yer, hiç tereddüt etmeden
söyleyebiliriz ki Gülhane Parkı’dır. Fatih Sultan Mehmet
döneminin sefa ve dinlenme yeri, Topkapı Sarayı’nın dış
bahçesi ve has bahçelerinden biri olarak kullanılmış. Eskiden gülbeşeker yapan imalathanelerin bulunduğu park,
100 bin metrekarelik bir alana yayılıyor. Doksanın üzerinde ağaç çeşidiyle park, canlı türleri bakımından oldukça
zengin. Erguvan ağaçlarını görmek için baharda en sık gelinen yerlerden biri de burası. Temiz havası, çiçekleri,
kuşları, gölge arayanları sevindiren çay bahçeleri ve Nisan
ayındaki Lale Festivali ile park olarak tüm beklentileri karşılıyor. Sarayburnu’na hakim bir tepenin üzerindeki, eski
çağlara ait Gotlar Sütunu, hem kendisi hem de civarı gezintiye çıkanların ilgisini çekiyor.
Abbasağa Parkı
İstanbul’un en genç ve dinamik mahallelerinden biri olan
Beşiktaş’taki park, hem yeşile hem de erguvanlara özlem
duyanlar için bire bir. Beşiktaş Çarşı’nın canlılığını geride
bırakıp burada soluklanabilir, Türkiye’nin demokrasi mücadelesine hayatlarını veren aydınların heykelleriyle geçmişe uzanabilir, parkla aynı adı taşıyan 17. yüzyıla ait caminin iç mimarisini görebilirsiniz.

Gülhane Park
Gülhane Park, without a doubt, is the place where those who
want to stay away from the tourist crowds at Sultanahmet
find some peace. It was used as one of the private gardens of
the Sultan and the outer garden of the Topkapı Palace
during the reign of Fatih Sultan Mehmet. The park, which
used to harbor rose jam factories, spreads over an area of
100 thousand square meters. The park, with over ninety
tree species, is very rich in terms of species. This is one of
the most frequently visited places in spring to see the Judas
trees. The fresh air, flowers, birds, shade seekers, cafes and
the Tulip Festival held in April meet all expectations as a
park. The old Column of the Goths on a hill overlooking the
Sarayburnu attracts the attention of those who take a tour
of the landmark and its surroundings.
Abbasağa Park
The park located in the Beşiktaş district of İstanbul, one of
the city’s youngest and most dynamic neighborhoods, is a
well fit for those who long for both greens and redbud trees.
You can take a break at the Beşiktaş Marketplace, dive into
the past observing the statues of the intellectuals who died
fighting for Turkey’s democracy, and see the architecture of
the 17th century mosque that shares the same name with the
park.
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Rumeli Hisarı
Rumeli Fortress

Aşiyan/Rumeli Hisarı
Boğaz’ın, Bebek’ten Rumeli Hisarı’na doğru uzanan kıyısı,
erguvanlar açısından oldukça verimli. Aşiyan sırtlarındaki,
Tevfik Fikret’in “Aşiyan” yani Kuş Yuvası Köşkü de bu
renkten nasibini alır. Yazarın dekorasyonuna mesai harcadığı ve hatta planını bile kendisinin çizdiği evi, müze olarak geziliyor.

Aşiyan/ Rumeli Fortress
The shore of the Bosphorus that extends from Bebek towards
the Rumeli Fortress has plenty of Judas trees. Located on the
Aşiyan hills, Tevfik Fikret’s Kuş Yuvası (Bird’s Nest) Mansion,
also known as ‘Aşiyan’ takes its share of those beautiful trees.
The writer contributed his efforts in the decoration of the
mansion, and even the plans of the house were drawn by him.
The mansion can be visited as a museum today.

Yıldız Parkı
Yine Beşiktaş’taki bir başka sığınak da İstanbul’un Osmanlı saraylarından biri olan Yıldız Sarayı. Sarayın etrafını
saran, ağaçlıklı tepedeki park, aynı isimle anılıyor. Yıldız
Parkı da erguvanları görebilmek için kentin keşmekeşinden uzak, huzurlu bir nokta. Çadır Köşkü, Malta Köşkü ve
Şale Köşkü gibi estetik yapıları, mermer çeşmeleri ve imparatorluğa ait porselen fabrikası, Şehir ve Yıldız müzeleriyle, Beşiktaş gibi trafiğin ve kalabalığın yanıbaşında ideal
bir gezinti yeri.

Yıldız Park
Another shelter in Beşiktaş is the Yıldız Palace, one of the
Ottoman palaces in İstanbul. The park on the wooded hill that
surrounds the palace is also sharing the same name. Yıldız Park is
a peaceful spot away from the city's chaos to see the redbud trees.
It is an ideal stroll with its aesthetic structures such as the Çadır
Mansion, the Malta Mansion, and the Şale Mansion, the marble
fountains, the porcelain factory of the empire, the City and the
Yıldız museums, next to a crowded district such as Beşiktaş.

Türkan Sabancı Parkı
Boğaz’ın sosyetik durağı Bebek’te, deniz kıyısındaki bu
park, küçük olmasına rağmen, gelip geçenin banklarına
oturup Divan Edebiyatı'nın ünlü şairi Fuzuli ile birlikte
mavi suları seyretmekten keyif aldığı, köpeklerini gezdirenlerin uğradığı bir alan. Bahar gelince Bebek Cami’nin
hemen yanı başında beliren erguvanlar da adeta parkın
demirbaşı. Kıyıdaki kahvelerde soluklanın ve Rumeli Hisarı’na doğru yürüyüş yaparken dikkat çekici Yılanlı Yalı’yı çevreleyen erguvan ağaçlarını kaçırmayın.

Türkan Sabancı Park
This park on the seafront of Bebek, the fashionable stop of
the Bosphorus, is a small area where people can enjoy
watching the blue waters together with the statue of the
famous poet Fuzuli of Divan Literature and walk their dogs.
The redbuds that blossom right next to the Bebek Mosque
when spring comes are the oldtimers of the park. Take a
break in the cafes on the seafront and don't miss to see the
redbuds surrounding the Yılanlı Yalı (a waterfront mansion)
while strolling towards the Rumeli Fortress.
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Büyük ve Küçük Çamlıca
Tepe deyip geçmeyelim… “Sazlar çalınır Çamlıca’nın
bahçelerinde” ve “Biz Çamlıca’nın üç gülüyüz” namelerine ilham olmuş Çamlıca tepeleri, bugün hala kentin sosyal yaşamında önemli bir yere sahip. 262 metre yükseklikteki Büyük Çamlıca Tepesi, İstanbul’un kent içindeki
en yüksek noktası. Gezinme ve piknik alanlarıyla, Osmanlı stilinde bir kahve ve restoran var. Küçük Çamlıca’nın manzarası efsane; Prens Adaları, Fenerbahçe, Haydarpaşa ve Sarayburnu... Yeni yapılar da Topkapı Sarayı’nda sultanın iftar köşkü ve civarının kopyası. Erguvan
zamanı da dahil olmak üzere bu tepeler haftasonu çok
hareketli.

Büyük and Küçük Çamlıca
Don’t you underestimate it by calling it just a hill... The hills of
Çamlıca, a source of inspiration for many songs such as “Sazlar
çalınır Çamlıca’nın bahçelerinde” (Stringed instruments are played
in the gardens of Çamlıca) and “Biz Çamlıca’nın üç gülüyüz” (We are
the three roses of Çamlıca), have still great importance in the social
life of the city. Büyük Çamlıca Hill, which is 262 meters high, is the
highest point of İstanbul within the city. There are an Ottoman-style
coffee house and a restaurant, hiking and picnic areas. The view of
Küçük Çamlıca is legendary; the Princes' Islands, Fenerbahce,
Haydarpasa and Sarayburnu... New buildings are the replicas of the
Sultan's iftar (the evening meal during Ramadan) mansion in the
Topkapı Palace and its surroundings. These hills, including the
blossoming time of Judas trees, are very active on the weekends.

Fenerbahçe Parkı
Burası tam bir vaha. 500 yıllık sakız ağaçları, mimozalar,
gelincikler, sakuralar, peygamber çiçekleri, çiğdemler, erguvanlar… Marmara Denizi ve Boğaz manzarası da bu
tabloya maviyi ekliyor. Yabani çiçeklere ayrılan özel bahçesi, çimen kaplı piknik alanları, restorasyonunda Çelik
Gülersoy’un imzasını taşıyan Romantika Cafe ile insan
burada zaman nasıl geçiyor anlayamıyor.

Fenerbahçe Park
This place is an oasis. 500-year-old gumwood, mimosas, poppies,
sakura trees, cornflowers, crocuses, redbuds... The Marmara Sea
and the Bosphorus view add blue to this picture. People don't
notice how fast the time passes in here with its garden reserved
especially for wildflowers, picnic lawn areas, Romantika Cafe, the
restoration of which bears the signature of Çelik Gülersoy.

Fatih Korusu TEMA Vehbi Koç Doğa Kültür Merkezi
Boğaz’ın en dar yeri Rumeli Hisarı ile Anadolu Hisarı’nın karşı karşıya geldiği yer. Anadolu Hisarı tepelerinde, Türkiye’nin birçok bölgesini ağaçlandıran TEMA
Vakfı’na ait bu yeşil alanda olmak için en iyi zamanlardan biri bahar. Çünkü bu dönemde birçok çiçekli bitki
türünün yanı sıra erguvanlar da burayı şenlendiriyor.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Köprüsü ve
Boğaz’ın mavi sularının ayaklarınızın altına serildiği
manzarası da cabası.

Fatih Grove TEMA Vehbi Koç Center of Natural Culture
The narrowest location of the Bosporus is where the Rumeli
Fortress and the Anadolu Fortress faces each other. Spring is
among the best times to be on the hills of the Anadolu Fortress in
this green area, which belongs to TEMA Foundation that forested
many regions of Turkey. Redbuds, as well as many flowering plant
species, turn this place into a festival ground in this season. The
view from the place, where the landscapes of Fatih Sultan Mehmet
Bridge, 15 Temmuz Bridge, and the blue waters of the Bosphorus
greet you, is breath taking.

Fatih Korusu TEMA Vehbi Koç Doğa Kültür Merkezi
Fatih Grove TEMA Vehbi Koç Center of Natural Culture
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Emirgan Parkı
Boğaz hattının en sevilen yeşil alanlarından, bir tepenin
üzerine yayılan, manzaralı Emirgan Parkı, her ne kadar
her yıl ekilen yüz binlerce lalenin en çarpıcı renk ve peyzajlarını sunsa da, açan erguvanları görmek için de revaçta olan bir park. Kafe olarak kullanılan tarihi köşkleri ve gölleriyle huzur bulunan parkın ismi tarihte
saklı. IV. Murad Erivan'ı fethederken, şehri savaşsız
teslim eden İranlı komutan Emir Gûne Han'ın oğlu
Tahmasb Kulu Han'ı beraberinde İstanbul'a getirir ve
ismini Yusuf Paşa olarak değiştirerek, Boğaziçi'nde
Feridun Bahçesi adıyla anılan toprakları ona bağışlar.
Yusuf Paşa'nın lâkabı olan Emir Gûne Bahçesi adıyla
anılmaya başlanan köyün adı, Osmanlılar Devri'nde
Emir Gûne ve Cumhuriyet Dönemi'nde de Mirgün olarak telaffuz edilir.

Emirgan Park
The scenic Emirgan Park, spreading over a hill, among the most
beloved green areas of the Bosphorus Strait, is a popular park to
see the Judas trees blossom, besides the fact that it also offers
the most striking colors and landscapes of hundreds of
thousands of tulips planted each year. The park presents peace
to its visitors with its lakes and mansions used as cafés and the
name of the park is hidden in history. While Murad IV
conquered Yerevan, Tahmasb, son of Iranian commander Emir
Gûne Khan, who delivered the city without war, brought
Tahmasb Kulu Han with him to İstanbul and changed his name
to Yusuf Pasha and he donated the land called Feridun Garden
in the Bosphorus to him. The name of the village, which started
to be known as Emir Gûne Garden, which was the nickname of
Yusuf Pasha, is pronounced as Emir Gûne in the Ottoman
Period and as Mirgün in the Republic Period.

Fethi Ahmet Paşa Korusu
Boğaz’ın Anadolu yakasının en şirin mahallelerinden
Kuzguncuk’ta bir zamanlar Fethi Ahmet Paşa Yalısı varmış. Sultan Abdülmecid’in ablası Atiye Sultan’la evli
olan ve sarayların dekorasyonundan sorumlu Fethi Ahmet Paşa’nın, 18. yüzyıla ait yalısının arka bahçesi, bugün erguvanların kentteki adreslerinden biri olan Fethi
Ahmet Paşa Korusu.

Fethi Ahmet Paşa Grove
Kuzguncuk, one of the adorable neighborhoods of the Anatolian
side of the Bosphorus, was once the home of the Fethi Ahmet
Pasha Mansion. Fethi Ahmet Pasha, married to Atiye Sultan,
the big sister of Sultan Abdülmecid, was in charge of the
decoration of the palaces. The backyard of the 18th-century
mansion is the Fethi Ahmet Pasha Grove, another address of
redbuds in the city.

Emirgan Parkı
Emirgan Park
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Mihrabat Korusu
Pudra şekeriyle tatlandırılan yoğurdunun ünü kuşkusuz su
götürmez ancak Anadolu yakasının en yeşil alanlarından
biri olması açısından Kanlıca, erguvanların da yaşam alanlarından biri. Özellikle Kanlıca’nın sırtındaki Mihrabat
Korusu, yürüyüş yolları, çay bahçeleri ve Ortaköy sahili,
Rumeli Hisarı ve İstinye Koyu manzarasıyla, İstanbul karmaşasından fersah fersah uzak bir nefes alma imkanı sağlıyor. Osmanlı Imparatorluğu’nun son döneminde Mısırlı
Abbas Halim Paşa’nın kızı Rukiye Hanıma yüz görümlüğü
olarak hediye edilen ve yüzyıllar boyu, mehtaplı gecelere,
sazlı sözlü boğaz eğlencelerine ev sahipliği yapan, padişahları, sultanları ağırlayan Mihrabat Korusu’ndan aşağıya
yürüyerek inmek kayda değer bir gezinti.
Beykoz Korusu
Asırlık ağaçları, Boğaz manzarası ve yeşil alanlarıyla, Boğaziçi korularının en büyüklerinden. Koru içinde iki büyük
mağara, beş havuz ve bir saray kalıntısı bulunuyor. Abraham Korusu ya da daha bilindik adıyla Beykoz Korusu,
Beykoz ile Paşabahçe arasındaki sırtlardan başlayarak Riva’ya kadar uzanan yoğun ağaçlıklı bir alan. Koruda erguvan görmek mümkün ancak eğer bir erguvan turuna çıkmışsanız koruya çok uzak olmayan, Çamlıca’dan sonra
Boğaz’daki ikinci en yüksek tepe Yuşa Tepesi’ne de uğramanızda fayda var. 1833-1918 yılları arasında yaşamış
olan Abraham Paşa, Osmanlı İmparatorluğu ile Mısır Hidivliği arasında önemli rol oynamış bir Ermeni veziriymiş.
Rivayete göre, ‘bir çiftliğe karşılık beş koyun’ diyerek padişahla tavla oynamaya oturan Abraham Paşa, bir oyunda
galip gelince korunun bulunduğu geniş araziyi kazanmış.

Mihrabat Grove
The fame of the Kanlıca yogurt served with powdered sugar is
incontestable of course. Kanlıca is also among the living spaces
of the Judas trees in terms of being one of the greenest areas of
the Anatolian side. Especially the Mihrabat Grove on the hills of
Kanlıca provides the opportunity to take a breath away from the
hassle of İstanbul with its walking paths, cafes, the Ortaköy
coastline, and the landscapes of the Rumeli Fortress and the
İstinye Bay. Walking down from the Mihrabat Grove, which was
presented to Rukiye Hanım, daughter of Abbas Halim Pasha of
Egypt, as a wedding gift in the last period of the Ottoman
Empire, and had hosted many sultans, moonlit nights, musical
entertainments for centuries, is a wonderful stroll.
Beykoz Grove
This place is among the largest ones of the Bosphorus groves
with its centuries old trees, green areas, and the view of the
Bosphorus. There are two large caves, five pools, and the ruins
of a palace within the grove. The Abraham Grove, which is
commonly known as the Beykoz Grove, is the densely wooded
area that extends to Riva from the hills between Beykoz and
Paşabahçe. It is possible to see the Judas trees in the grove;
however, if you are on a tour to see them, it would be useful to
visit the nearby Yuşa Hill, the second highest hill after Çamlıca
in the Bosphorus. Abraham Pasha, who had lived between the
years of 1833 and 1918, was an Armenian vizier who had
played an important role between the Ottoman Empire and the
Egyptian Khediviate. According to a rumor, Abraham Pasha,
who sat down to play the backgammon with the Sultan by
calling ‘five sheep for a farm’ to raise the stakes, won the land
where the grove was at the end of a game.
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VAN VE AKDAMAR ADASI
VAN AND AKDAMAR ISLAND
YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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Van Gölü’nün ortasında küçük bir toprak parçası Akdamar
Adası... Üzerinde bulundurduğu Akdamar Kilisesi ile birlikte anılan bu adacığa ulaşım, vapurlarla gerçekleştiriliyor.
Kıyıdan yaklaşık 20 dakikalık mesafede bulunan adaya ulaşım bu yönü ile başlı başına bir serüven... Gölün koyu mavi
suları, adanın giderek yaklaşan görüntüsü seyir keyfine
dönüştürüyor bu kısa yolculuğu.
Adanın üzerinde tek bir yapı bulunuyor; Akdamar Kilisesi...
Anadolu topraklarında çeşitli dinlerin bir arada ve özgürce
yaşandığının bir göstergesi olan kilise, 2007 yılında restore
edildikten sonra ziyarete açıldı. Adanın güneydoğusuna
kurulmuş olan kilise, Kutsal Haç adına Vaspurakan Kralı I.
Gagik tarafından 915-921 yılları arasında Keşiş Manuel'e
yaptırılmış. Kilisenin kuzeydoğusundaki şapel 1296-1336
tarihlerinde; batısındaki jamaton 1763 tarihinde; güneyindeki çan kulesi 18. yüzyıl sonlarında ilave edilmiş. Kuzeyindeki
şapelin ise, tarihi bilinmiyor. İlk yapıldığında saray kilisesi
olan yapı, sonradan manastır kilisesine dönüştürülmüş.
Kış mevsiminde, karların altındaki güzel görüntüsünü kaçırmış olabilirsiniz ama Akdamar Adası, özellikle badem
ağaçlarının, mavi çiçeklerin açtığı, adanın ilk bahar koktuğu
bu mevsimde de eşsiz güzellikte...

Akdamar Island is a small piece of land in the middle of Lake Van.
Access to the island, where the Akdamar Church is located, is
available via ferries. The commute to the island, which takes
about 20 minutes from the shore, is an adventure in this respect.
This short trip turns into a visual feast thanks to the blue waters
of the lake and the landscape of the island that comes closer by the
minute during the commute.
A single structure takes place on the island: The Akdamar Church.
The church, which is an indicator of various freely practiced
religions in the Anatolian soil, was opened for visitors following a
restoration in 2007. The church, which was positioned in the
southeast of the island, was constructed by Manuel the Monk in
the name of Holy Cross by the order of the Vaspurakan King Gagik
I between the years of 915 and 921. The chapel, located in the
northeast of the church, was built between 1296 and 1336. The
jamatun in its west was added in 1763 and the bell tower in its
south was added at the end of the 18th century. The chapel in its
north could not be dated. The structure was built as a chapel at
first but later converted into an abbey. You might have missed its
wonderful view under the snow in winter but Akdamar Island is
beautiful also in this season when almond trees and blue flowers
blossom, and the smell of the spring envelopes you.
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DÜNYANIN EN SOSYAL KENTLERİ
THE MOST SOCIAL TOWNS OF THE WORLD
BERİL ŞEN

İnsanıyla konuşan kentler vardır. Adeta paylaşırlar, önerirler ve sürprizleriyle mutlu ederler… Canlı, dinamik ve
sosyaldirler… Günün her saati, sakinlerine yaşamın güzelliklerini sunmak için şekilden şekile girerler, gündoğumundan günbatımına… Keyiftir böyle kentlerde yaşayabiliyor olmak. İnsanı besler, yaratıcılığı cesaretlendirir ve
üstelik de eğlendirirler. Bu gezegende istediğimiz yerde
yaşama lüksümüz olsaydı, muhtemelen seçmekte zorlanırdık. Sosyal kentlere ancak bir girizgah niteliğinde olabilecek listemizde, sadece yaşamanın değil ziyaret etmenin
de bir ayrıcalık olduğu destinasyonları paylaşıyoruz.

There are towns those that speak to their residents. They
share; they recommend; they make their residents happy with
their surprises. They are alive, dynamic, and social... They
change from one shape to another all day long from sunrise to
sundown only to present the beauties of life... It is a pleasure
being able to live in such towns. They nourish, encourage
manifestation, and entertain. If we had the luxury of where
ever we want to live in this planet, we would probably have a
hard time deciding. In our list, which we can call only an
introductory, we are sharing the destinations that not only
living there but even visiting them will be a privilege.

NEW YORK
Wall Street'in gökdelenlerinden Times Square'in dumanlı neon ışıklarına, Central Park'ın mevsime göre renk değiştiren doğasından Metropolitan gibi birinci sınıf müzelere, New York, başka kentlerle karşılaştırmada zorluk
çekeceğimiz, önüne geçilemeyen bir enerjiye ve dinamizme sahip. Çok köklü bir tarihe sahip olmasa da, dünyanın
bu küresel eğlence, moda, medya ve finans merkezi, sosyal
yaşamın tüm incelikleriyle karşınıza çıkıyor. Sadece dünyanın unutulmaz simgeleri arasında yerini almış Özgürlük
Anıtı değil bu kenti özellikli yapan. Onu anlayabilmek için
kılcal damarlarında dolaşmak yani mahallelerini ve arka
sokaklarını arşınlamak gerekiyor. Bu keşifler de aynı derece ödüllendirici. New York adeta dünya kentlerinin biraraya gelip birlik oluşturduğu bir meydan gibidir. Her ırk,
cinsiyet, etnisite için bir yaşam deneyimi vardır. 200’ün
üzerinde milliyet ile farklılıkların çoğu zaman kucaklandığı
bir toplumdur. Sanat sınırsızdr, dünyanın tüm tadları burada toplanmıştır. Kafeleri, kitapçıları, mimari çeşitliliği ile
adeta Alis Harikalar Diyarı’dır. Kıtaları geçmek, bu kentte
birkaç cadde geçmek kadar kolaydır. Çin Mahallesi’nin Budist tapınaklarından ve dumanlı lokantalarından çıkıp kendinizi dünya markası butiklerin olduğu sokaklarda bulmanız bu kentte şaşırtıcı olmamalıdır. Sanata gelince bir deryadır; kültürün her seviyesini New York kucaklar. Güneş,
Hudson Nehri’nin ardından yavaş yavaş batarken, gökdelenler geceyi aydınlatır ve New York büyük bir sahneye
dönüşür. Dünya çapında tanınmış oyuncuları, dansçı ve
müzisyenleri bu kez kanlı canlı Broadway'in efsanevi sahnelerinde görmek insana en çok da burada nasip olur.
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From the skyscrapers of Wall Street to the neon lights of
Times Square, from the colors of Central Park to firstclass museums such as Metropolitan, New York has
unpredictable energy and dynamism, which is difficult to
compare with others. Although it does not have a very
old history, this global entertainment, fashion, media
and financial center of the world welcomes you with all
the delicacies of social life. It is not only the Statue of
Liberty that puts this place among the unforgettable
icons of the world. In order to understand it, it is
necessary to wander through its neighborhoods and back
streets. These discoveries are equally rewarding. New
York is like a union square where the cities of the world
come together. There is a life experience for each race,
gender, ethnicity. It is a society in which over 200
nationalities and differences are often embraced. Art is
unlimited; all tastes of the world are gathered here. Cafes,
bookstores, architectural diversity remind of Alice in
Wonderland. Crossing the continents is as easy as
crossing a few streets in this city. It should not be
surprising that you come out of the Buddhist temples and
smoky restaurants of Chinatown and find yourself on the
streets with world brand boutiques. As for the arts, it is an
ocean; New York embraces every level of culture. As the
sun goes down slowly behind the Hudson River, skyscrapers
illuminate the night and New York turns into a big stage.
You can see the most famous actors, dancers and musicians
from all over the world on the legendary stages of lively
Broadway.
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BERLİN

Enerjik ve hareketli Berlin, coşkulu kent yaşamı ve canlı sanat mekanlarıyla, dünyanın en genç ve sosyal kentlerinden biri. Soğuk Savaş Almanya’sı ve duvarla bölünmüş bir kent olmanın sıkıntısını üzerinden atalı çok oldu.
Bu kozmopolit ve uygun fiyatlı başkentin, Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg ve Kreuzberg gibi mahallelerinde,
restoranlar, kafeler, grafitili dar sokaklar, sanat galerileri her
daim dolup taşar. Bu mekanlarda yalnız kalmak imkansızdır
ve her biri kendilerine özgü sürprizleriyle eğlencelidir. Hele
bir de güneş açınca “sosyal”lik bir kentte nasıl yeşerir, o
zaman görmek mümkün. Berlin gerçekten de hiç uyumayan
şehirdir. Bazen, Berlinliler Almanya'nın adeta vatandaşlık
görevi, ‘iyi vakit geçirmek’ten başka bir şey olmayan insanları gibi gözükseler de, Berlin’in zengin tarihine açılan bir
pencere de müzeleridir. Yani eğlence varsa sanat ve tarih de
peşini bırakmaz. Yaratıcılığa gelince, gökyüzü sınırsızdır.
Bu alanda Avrupa'nın en büyük atılımı yapan kentlerinden
biri olmuştur. Son 20 yılda şehir, yeni fikirleri besleyen ve
teşvik eden mekanlarla doldu. Adeta dev bir kültürel laboratuvara dönüştü. Bunda, kentte ucuz kiralara bol mekan
bulabilmenin de etkisi oldu kuşkusuz. Tiyatro, konser ve
opera sahnelerinin de sanatsal olarak ne denli doyurucu olduğunu da eklemeden geçmeyelim.
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BERLIN

Energetic and vibrant, Berlin is one of the youngest and
most social cities in the world, with exuberant urban life
and lively art venues. It has been a long time since the city
became free of the burden of Cold War Germany and being
a city divided by a wall. Restaurants, cafes, narrow streets
with graffiti, and art galleries overflow all the time in this
cosmopolitan and affordable capital's neighborhoods such
as Mitte, Friedrichshain, Prenzlauer Berg, and Kreuzberg. It
is impossible to be alone in these places and each of them is
fun thanks to their own unique surprises. Especially when it
is sunny, one can see how much 'being social' suits a city.
Berlin never sleeps indeed. Although sometimes Berliners
act as if 'having a good time' is their civic duty, museums
are the windows that open to the rich history of Berlin. In
other words, where there is fun, there is also history and
arts. As for creativity, the sky is the limit. It has become one
of the cities in Europe that made a breakthrough in this
area. In the last 20 years, the city has been filled with places
that nourish and promote new ideas. It turned into a huge
cultural laboratory. No doubt that the city's having plenty
of space for cheap rents played a part in this. Let's add that
the stages of theater, concert, and opera are also artistically
satisfying.

KUALA LUMPUR
Minareler, Moğol tarzı kubbeler ve gökdelenlerden oluşan bir
siluet, banyan ağaçlarının gölgelediği renkli, yiyecek tezgahları ve kaotik sokaklar… İşte Malay, Çinli, Hintli ve yerli
toplulukların sosyal yaşamda ve yönetimde kaynaştığı, Güneydoğu Asya’nın en çarpıcı, zengin, kendine has karaktere
ve ritme sahip ülkesi, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur.
İklimi boğucu olsa da, Kuala Lumpur tüm duyular için bir
şölendir. Tarihi anıtlar, çelik kaplı gökdelenler, yemyeşil
parklar, mega boyutlu alışveriş merkezleri, hareketli cadde
pazarlar ve gece mekanları hepsi de hiç kesintisiz yaşamın
içinde kendini hissettirir. Bu capcanlı karışımın vazgeçilmez
unsurları, tütsülenmiş, rengarenk süslenmiş camileri ile Malay, Çin ve Hint topluluklarının tapınaklarıdır. Yerel halkla
sosyalleşmek için, en sevdikleri eğlencelerinde onlara katılın:
Alışveriş ve yemek. Parıldayan klimalı alışveriş merkezlerinde, Malezya’nın tüketici kültürünü, tasarım dünyasını ve
modasının trendlerini yakalayabilirsiniz. Yerel markalar,
sıra dışı bağımsız tasarımcılar, hediyelik eşya ve el sanatlarının yanı sıra Çin Mahallesi’nde ve çevresinde halen az sayıda zanaatkâr ve antikacıya rastlamak da olası. Kuala
Lumpur’un, diğer Asya kentlerinden farkı, teknolojik gelişme ve batı özentisiyle birlikte geçirdiği endüstrileşme sürecine rağmen, yerel karakterini koruyabiliyor olması. Çin
Mahallesi’nde gelenekleri olduğu gibi yaşatanların yanından ayrıldıktan sonra başınızı kaldırıp dünyanın en yüksek
binasıyla karşılaşabiliyorsunuz.
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Minarets, a silhouette of Mongolian-style domes and
skyscrapers, colorful food stands and chaotic streets shaded
by banyan trees, this is the most striking country of Southeast
Asia with a rich and unique character, and rhythm, where the
Malay, Chinese, Indian and indigenous communities are
blended in social life and administration; the capital of
Malaysia, Kuala Lumpur. Although the climate is sultry,
Kuala Lumpur is a feast for all senses. Historic monuments,
steel-facade skyscrapers, green parks, mega-sized malls,
bustling street markets and nightlife venues all make you feel
the ongoing life. The indispensable elements of this lively mix
are the temples of Malay, Chinese and Indian communities
with colorfully adorned mosques. To socialize with local
people, join them in their favorite pastimes: Shopping and
dining. You can catch up with Malaysia's consumer culture,
the world of design and fashion trends in shining airconditioned shopping centers. You are likely to come across
local brands, extraordinary independent designers,
souvenirs and handicrafts shops, as well as a small number
of craftsmen and antique shops that are still around in the
China town. The difference between Kuala Lumpur and
other Asian cities is its ability to maintain its local
character, despite its industrialization process along with
its technological development and western wannabe. You
can look up to face the world's tallest building after you
leave China Town.
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VARŞOVA

Polonya'nın başkenti Varşova, bir kentin başına gelebilecek
en kötü tarihe maruz kaldı; II. Dünya Savaşı'nın sonunda
neredeyse tamamıyla yerle bir olma noktasına geldi ancak
yine de hayatta kaldı. Günümüzün Varşovalı gençleri ve
ziyaretçileri için II. Dünya Savaşı tamamıyla geçmişe gömülmüş olabilir ancak kentin yüzde 85'inin savaşta tamamen yıkıldığını unutmak imkansız. “Küllerinden doğan”
tanımı, Varşova’ya yakıştığı kadar başka hiçbir modern
Avrupa kentine uymuyor. Belki de Varşova'nın en belirgin
kalitesi; değişim. Kent, çağlar boyunca defalarca işgal edilip
tahrip edilmiş olmasına rağmen zaman içinde kendisini ne
kadar çabuk ayaklandırdığını ve yeniden yarattığını fark
etmemek zor. Varşova’nın dönüşümü başarıyla devam ediyor. II. Dünya Savaşı'ndan hemen sonraki yıllar içinde, Polonya'nın başkenti sık sık ancak oldukça haksız yere “beton
orman” olarak nitelendirildi. Oysa bugün, 21. yüzyılda, ziyaretçisini sürekli şaşırtan bu kent, bu tanımlamayı çoktan
unutturdu. Berlin, Paris veya Roma kadar “Avrupa başkenti” etiketine layık. Bugün kent, büyüleyici mahalleleri ve
mimari simgeleriyle nadide bir koleksiyon gibi. Mükemmel
müzeleri karmaşık tarihini tadına doyum olmayan bir hikaye gibi sergiliyor. Ancak kent hakkındaki her şey geçmişle
ilgili değil. Canlı, sosyal bir kentten bekleyebileceğiniz her
şeye sahip; beş yıldızlı lüks oteller, gelişen sanat ortamı,
çağdaş mimari, gurme restoranlar, popüler kulüpler ve lüks
mağazalar… Bu feleğin çemberinden geçmiş, cesur kent,
yine de şıklık ve modernlikten daha fazlasına sahip; üzerine
titrenerek, korunmuş hatıralara...

TAHRAN

Görkemli, karla kaplı Elburz Dağları'nın aşağı yamaçlarındaki Tahran, İran'ın en liberal kentlerinden. Burada
zaman geçirdikçe, kentin kaotik bir beton yığını ve çılgın trafik kargaşasından çok daha fazlası olduğunu teslim edeceksiniz. Burası, ülkenin kalbinin attığı, modern
İran'ı geleceğiyle birlikte kucaklayan, sosyal bir kent.
Bu büyüleyici metropol, keşfettikçe, sizi 250 yıldan fazla İran tarihinin derinliklerine davet eder. Göz kamaştıran Gülistan Sarayı’ndan capcanlı Kapalı Çarşı’ya, görkemli Azadi Kulesi'nden Tabiat Köprüsü’ne, Şah döneminin zenginliğini gözler önüne seren Mücevherat Müzesi’nden Persepolis’in büyüleyici tarihi dahil ülkenin
arkeolojik derinliğini biraraya toparlayan Ulusal Müze’ye, kent sizi benzersiz bir yolculuğa çıkaracak. Kentin mükemmel müzeleri ve sakin bahçeleri bir yana,
yaşam da gençlerle kaynıyor. Modern kafelerden, geleneksel çayevlerinden ve dağlardaki yürüyüş parkurlarından, tatlı dilli İranlılarla sohbet etmeden ayrılmak ne
mümkün! Gelenek ile modern yaşamın mükemmel bir
birleşimi olan Tahran, İran’ın içine kapanık mizacına
ardına kadar açılan bir pencere.
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WARSAW

Warsaw, the capital of Poland, was exposed to the worst
history that a city could experience. At the end of World
War II, it was almost completely destroyed but survived.
For the young people and visitors of Warsaw today, World
War may have been completely buried in the past, but it is
impossible to forget that 85 percent of the city was
completely destroyed in the war. The definition of "born
out of its ashes" does not fit any other modern European
city as it does Warsaw. Perhaps the most distinctive
quality of Warsaw is its change. Although the city has
been invaded and destroyed many times over the ages, it is
difficult not to realize how quickly it has been able to rise
and re-create itself. Warsaw's transformation continues
successfully. In the years immediately after World War II,
the Polish capital was often but quite unfairly described as
a "concrete forest". Yet today, in the 21st century, this city
that constantly surprises its visitors, has already forgotten
this description. It deserves the title of a "European
Capital" as much as Berlin, Paris or Rome does. Today, the
city is like a rare collection with its charming neighborhoods
and architectural icons. The excellent museums exhibit its
complex history like a story. But not everything about the
city is about the past. You have everything you would
expect from a vibrant, social city; five-star luxury hotels, a
booming art scene, contemporary architecture, gourmet
restaurants, popular clubs, and luxury shops. This brave
city still has more than elegance and modernity: cherished
memories...

TEHRAN

Tehran, one of Iran's most liberal cities, is on the lower
slopes of the majestic, snow-covered Elburz Mountains. As
you spend time here, you'll deliver that the city is much
more than a chaotic mass of concrete and crazy traffic
chaos. It is a social city, where the heart of the country
beats, that embraces modern Iran with its future. This
fascinating metropolis invites you to the depths of Iranian
history, which is more than 250 years old. From the
glamorous Gülistan Palace to the splendid Grand Bazaar,
from the magnificent Azadi Tower to the Nature Bridge,
from the Jewelry Museum, which reveals the wealth of the
Shah period, to the National Museum, which combines the
archaeological depth of the country with the fascinating
history of Persepolis, the city will take you to a unique
journey. Aside from the city's excellent museums and
tranquil gardens, life is also colorful with young people. It is
not possible to leave without chatting with the sweettongued Iranians. Modern cafes, traditional tea-houses,
and hiking trails on the mountains are pleasant. Iran's
window that opens to its introvert nature, Tehran is a
perfect combination of tradition and modern life.
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İNANCIN EMANETİNE SADAKAT

LOYALTY TO THE RELICS
BERİL ŞEN

Medeniyetlerin kenti İstanbul’un inanç dünyasını olduğu
kadar sanat tarihini de ilgilendiren bir mekanı var ki, içeriği ile
kentin en görkemli ziyaret yerlerinden biridir. O nedenle her
daim önünde kuyrukların oluşması bilenleri şaşırtmaz. Mukaddes Emanetler’den bahsediyoruz. Topkapı Sarayı’nın
üçüncü avlusunda bulunan Has Oda’da, adeta insanlık için
değerli ve kutsal olan ne varsa biraraya gelmiştir. Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik, yani farklı peygamberlere olan
inançlara ait objeler, dinleri kucaklayan kutsallarıyla burada
yer alır.

İstanbul, the city of many civilizations, has such a place of
interest to art history as well as the world of faith. It is one of the
city's most spectacular places to visit. Therefore, the formation
of lines in front of its gates does not surprise those who are
familiar the situation. We're talking about the Holy Relics
(Mukaddes Emanetler). Located in the third courtyard of the
Topkapı Palace, The Privy Room (Has Oda) brings together
what is precious and sacred for mankind. The objects of faith
that belonged to different prophets, Islam, Christianity, and
Judaism, take place here embracing religions.

Bir saç teline bile…
Yıl, Miladi 628… Hz. Muhammed (SAV), üç bin sahabeyle
Medine’den Mekke’ye hac yapmaya gelir. Ancak kente girmesine izin verilmez ve Mekke’nin 30 km çıkışında, Hudeybiye denilen yerde bir antlaşma yapılır. Antlaşmanın bazı
maddeleri var; o yıl hac yapılmayacak, Müslümanlar geri dönecek, bir sonraki sene hac yapabilecek ancak üç günden
fazla duramayacaklar gibi... Hz. Muhammed antlaşmanın altına imza atarken, Allah'ın Resulü yazılacak, ancak müşriklerin sözcüsü Süheyl Bin Amr bunu kabul etmez ve, “Kabul
etsek zaten sizinle böyle bir sıkıntıya girmezdik.” der. Peygamber bunu kabul eder ve Allah'ın Resulü yerine Abdullah

Even a strand of hair...
The year was 628... Muhammad traveled from Medina to
Mecca with three thousand companions to make a pilgrimage.
However, he was not allowed to enter the city and a treaty was
made in the place called Hudaybiyyah, 30 km from Mecca. There
were some conditions of the treaty; that year, the pilgrimage will
not be made, Muslims will return, a pilgrimage will be made the
next year but they can not stay more than three days. When
Muhammad signed under the treaty, he would sign as the
Messenger of Allah, but the spokesman of the idolaters, Süheyl
Bin Amr, did not accept this and said, "If we would accept this, we
would not have been in such trouble with you." The Prophet
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oğlu Muhammed diye yazılır. Aradan üç yıl geçer… Mekke’nin fethinden bir yıl sonra, Hz. Muhammed’in veda haccı
olur. Bunu Hz. Ebu Bekir anlatır: Peygamber saçını kısaltırken, bir sahabe Hz. Peygamber’in etrafında dört dönmektedir. Gömleğinin eteklerini kaldırmış, kesilmekte olan saç
telleri yere düşmesin diye toplamaya çabalamaktadır. Derken
bir perçem düşer, eğilir alır, tozunu silker ve saklar. Bu kişi,
antlaşmadaki olayın ardından, üç yıl içinde Müslüman olan
Süheyl Bin Amr’den başkası değildir. Süheyl Bin Amr o kadar
çok sevmiş ki Hz. Muhammed’i, bir saç teline bile zarar gelmesini istemez. İşte böyle, sahabelerin ilgisiyle bu emanetler
korunarak bugüne kadar gelir.
Osmanlı’nın hassasiyeti
Bu kadar geniş bir koleksiyonu tek bir mekan içinde görebilmek gerçekten de dünyada sıradışıdır. Bunu Osmanlı’nın geleneğiyle açıklamak mümkün. Oldukça hassas
davranan Osmanlı, gerek gittiği gerekse gidemediği her
yerden emanetler getirmiş, en değer verdiği emanetleri en
önem verdiği yerde, Topkapı Sarayı’nda özel bir dairede
muhafaza altına almıştı. Hırka-ı Saadet Bölümü’nde bulunan Mukaddes Emanetler, Hz. Muhammed’e ait emanetlerin yanı sıra peygamberin ailesine, Hz. İbrahim, Hz. Yusuf, Hz. Yahya gibi peygamberlere, sahabe dönemine, İslamiyet’in devam yıllarında yaşamış din büyüklerine ve
kutsal mekanlara ait emanetleri kapsıyor.
Anadolu’nun dört bir yanında
Kutsal emanetler, Yavuz Sultan Selim’in Mısır’ı fethi ve hilafetin geçmesiyle birlikte Osmanlı İmparatorluğu’na gelir.
Sevgili Peygamberimize çok değer verildiği için, tarih
boyunca insanlar O’na ait emanetleri korumaya çalışmışlar. Bazı sahabeler bu emanetlerle gömülmeyi tercih etmiş
ve bu nedenle de bazı emanetler toprağın altına girmiş.
Ancak büyük bir çoğunluğunun da korunarak günümüze

accepted this and instead of Allah's Messenger, he signed as
Muhammad, the son of Abdullah. Three years passed by... One
year after the conquest of Mecca, Muhammad's farewell
pilgrimage took place. The following is how Abu Bakr told the
story: While the Prophet is shortening his hair, a companion is
hovering around the Prophet. He is lifting his thobe and trying to
collect the hair that is being cut in order to keep it from falling
down on the ground. Then a lock falls, he bends, he picks it up and
cleans the dust off, and he hides it. This person is none other than
Süheyl Bin Amr, who became a Muslim within three years of the
event. Süheyl Bin Amr loved Muhammad so much that, he did not
even want a strand of his hair to be harmed. That is how these
relics are preserved until today with the care of the companions.
Ottomans’ sensitivity
It is really unusual to see such a large collection in one place. It
is possible to explain this as an Ottoman tradition. The
Ottomans, who were quite sensitive in the subject, had brought
relics from every place whether they went or not, and kept their
most important relics in a private chamber in Topkapı Palace.
The Holy Relics, which are located in the Department of the
Holy Mantle of Muhammad (Hırka-ı Saadet), consist of the
relics that belonged to the Prophet Muhammad, as well as the
family of the Prophet, and other prophets such as Abraham,
Joseph, John the Baptist, and the relics that belonged to the
period of the companions, the elders of the religion who lived
during the early years of Islam, and the holy places.
From all corners of Anatolia
The sacred relics were brought to the Ottoman Empire with the
conquest of Egypt and the caliphate of Yavuz Sultan Selim.
Since our beloved Prophet was highly treasured, throughout
history, men have tried to protect his inheritance. Some of the
companions chose to be buried with these relics, and therefore
some relics had been under the ground. However, we know that
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Halifeliğin sembolü hırka
Bugün de ziyaretçiler, emanetleri canlı okunan Kur’an-ı Kerim eşliğinde gezerler. Ne var ki, 605 parça mukaddes emanet
içinde, ancak yaklaşık 70’i sergileniyor. Aralarında en önemlisi, Hz. Muhammed’in hırkası. İstanbul’da iki Hırka-i Şerif’in varlığı biliniyor. İlki, 630 yılında Hz. Peygamber’in huzurunda, ensar ve muhacirlerden oluşan topluluk önünde
İslam’ı kabul eden şair Ka’b b. Züheyr’e orada okuduğu kaside dolayısıyla bizzat Hz. Peygamber tarafından giydirilerek
hediye edilmiş. Bu nedenle de şairin bu kasidesi daha sonra
İslam literatüründe “Kasîdetü’l Bürde” adıyla meşhur olmuş.
Topkapı Sarayı’nda sergilenen, 124 cm boyunda geniş kollu,
siyah yünlü kumaştan dikilmiş krem renginde yün astarlı bu
hırka, halifeliğin sembolü olarak kabul ediliyor. Osmanlı zaman zaman bu hırkayı seferlere götürür ve padişah uğur getirsin diye giyermiş. Osmanlı her ne kadar maneviyatı sevse
de, gücünü akıldan alır ve emanetlere körü körüne inançla
değil saygıyla bağlanırdı.

geldiğini biliyoruz. Mesela I. Ahmet dönemine kadar Sakal-ı
Şerif olarak adlandırılan Hilye-i Şerif’lerin çoğu Topkapı Sarayı’nda bulunuyor. I. Ahmet, bunları tek tek cam tüplere
koydurup bütün insanlık için, bunları Anadolu’nun dört bir
yanına dağıtır. Gerçekten de günümüzde birçok köy ve kasabada Sakal-ı Şerif vardır. Özellikle bayram arifelerinde ikindi
vakti, hemen bütün camilerde Sakal-ı Şerif ziyaretleri yapılır.
Padişahın baş ucunda
Genel olarak, Fatih Sultan Mehmet’ten II. Mahmut’a kadar
padişahlar Topkapı Sarayı’nın Enderun Avlusu’nda yaşadılar. Mukaddes Emanetler’in de bulunduğu Hırka-ı Saadet
Dairesi, bu avludaydı ve Topkapı Sarayı’nın kalbinin attığı
yerdi. Bu dairenin yanında, yedi sınıflı Enderun’un öğrencilerinin birlikte kaldığı yatakhane bulunurdu. Has Odalı olarak
bilinen son sınıf öğrencileri, ikili olarak 24 saat padişahın arkasında gezip, eğitilirler, hatta padişah uyurken bile başında
beklerlerdi. İkinci görevleriyse, gömme dolaplarda, bohçalar
içinde itinayla korunan emanetlerin bakımıydı. Bunları tek
tek temizler, tozlarını alırlardı. Kabe’nin dört duvarının örtüsünün asılı olduğu sultanın yatak odası da bu dairedeydi. Padişah odasında uyurken, baş ucunda emanetlerden hem hırka
hem de sancak bulunurdu. Emanetler, Yavuz Sultan Selim’e
Mısır Seferi’nde teslim edildiğinde, bundan böyle yanlarında
Kur’an-ı Kerim okunmasını emretmiş ve bunun için de 39
hafız seçmişti. Kendisine 40. hafızın kim olacağı sorulduğunda, kendisini işaret etmişti.

a large majority has been preserved. For example, most of the
Hilye-i Şerifs, which were called Sakal-ı Şerif (The Holy
Beard) until the period of Ahmet I, are in the Topkapı Palace.
Ahmet I had those to be put into individual glass tubes and
distributed all over Anatolia for all mankind. Indeed, today
there are many villages and towns have Sakal-ı Şerif. Especially
on the eve of the religious holidays, Sakal-ı Şerif visits are
made almost in all mosques.
At the bedside of the Sultan
In general, the Sultans, starting with Fatih Sultan Mehmet until
Mahmud II, lived in the Enderun Courtyard of the Topkapı
Palace. The Chamber of the Holy Mantle of Muhammad, where
the Holy Relics were also present, was in this courtyard and was
the heart of the Topkapı Palace. Next to this chamber, there was
a dormitory where the seven classes of Enderun students stayed
together. The senior students, known as 'of the Privy Room',
used to walk behind the Sultan in doubles for 24 hours, trained,
and even waited next to his bedside while he was sleeping. Their
second mission was the maintenance of the relics, which were
carefully guarded bundled up in built-in closets. They cleaned
them one by one, they took their dust. The bedroom of the Sultan,
where the cover of the four walls of the Kaaba was hung, was also
in this chamber. While the Sultan was asleep in his room, he had
both the mantle and the ensign at his bedside. When the relics
were delivered to Yavuz Sultan Selim at the Egyptian Campaign,
he ordered the Quran to be read after this, and for this, he chose 39
hafizes (one who has memorized the Quran). When asked who
would be the 40th hafiz, he pointed to himself.
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Seferlerin uğuru
Emanetlerdeki sancak ilk kez Hz. Muhammed’in 622 yılında
Mekke’den Medine’ye hicretinde, Medine’ye girişinde kullanılır. Bir sarık bezi olarak açılmış bu siyah sancağı tarih sahnesinde ikinci kez Hayber’in fethinde görüyoruz. Aşılmaz bir
kale olan Hayber’in fethinde, Peygamber sancağı Hz. Ali’ye
verir. Tıpkı halifeliğin sembolü hırka gibi, bu da dikkatle korunarak bugünlere gelir. Emeviler de Abbasiler de bunu seferlerinde taşır ancak lime lime olan sancak Osmanlı seferlerine götürülemeyerek, yeşil bir bohça içinde muhafaza edilir.
Osmanlı’da sefere götürülemeyen sancak, Topkapı Sarayı’nın üçüncü kapısı Babüssaade’ye dikiliyor, ordu burada
sancağı selamlayıp sefere gittikten sonra da sancak yine bohça içinde korunuyordu. Ukab adı da verilen bu sancak, siyah
renge yakın yünlü bir kumaştan yapılma olup zamanla yıprandığından yeşil ipekli bir kumaş üzerine yerleştirilmiş şekilde bir sandukada muhafaza ediliyor.
Bastığı yerin emaneti
Emanetler arasında en büyük ilgiyi Hz. Muhammed'e ait olduğuna inanılan ayak izleri çeker. Bunlara kadem-i şerif ya da
nakş-ı kadem-i saâdet denilir. Hz. Muhammed’in bir mucizesi de taşa ve sert maddelere bastığında izlerin çıkmasıydı.
Bu ayak izleriyle ilgili şu hikaye önemlidir: Sultan Ahmed
Han, Hz. Muhammed’in ayak izinin bulunduğu bir taşı Mısır'da Kayıtbay Türbesi’nden İstanbul'a getirterek Eyüp Camii’ye koydurtur. Sultanahmet Camii tamamlanınca da buraya nakledilir. O günün gecesinde Sultan Ahmet gördüğü
rüyada, bütün padişahların toplandığı ve Hz. Muhammed’in
kadılık yaptığı bir divanda Kayıtbay Türbesi’nden getirttiği
kadem-i şerîf nedeniyle yargılanmaktadır. Sultan Ahmet
uyanır uyanmaz derha şeyhi Azîz Mahmûd Hüdâyî hazretlerine giderek rüyâsını anlatır. Hüdâyî hazretleri rüyayı, "Ema-

The symbol of caliphate
Today, visitors visit the relics accompanied by the Holy Quran
recited live. Although there are 605 relics only about 70 of them
are on display. The most important among them is the mantle of
Muhammad. The existence of two Holy Mantles (Hırka-i Şerif) is
known in İstanbul. The first one was given by the Prophet as a gift
to poet Ka'b b. Züheyr by putting it on him the Prophet himself in
630 when the poet converted to Islam in the presence of a group
consisted of the Prophet, refugees, and ensars (people from
Medina who helped immigrated Muslims) upon reading a eulogy
there. For this reason, this eulogy of the poet later became famous
under the name of "Kasîdetü'l Bürde" in the Islamic literature.
This mantle, exhibited in the Topkapı Palace, is 124 cm long,
wide-sleeved, made of black wool fabric and cream colored wool
lining. It is considered to be the symbol of the caliphate. The
Ottomans used to take this mantle to campaigns time to time
and sultans used to wear it for good luck. Although the Ottomans
loved spirituality, they took their power from the wisdom and
they were tied to the relics with respect, not with blind faith.
Good luck for the campaigns
The ensign of the relics is used for the first time by Muhammad
during his migration from Mecca to Medina and his entrance to
Medina in 622. We see this black ensign, which was an unrolled
turban cloth, in history for the second time in the conquest of
Khaybar. In the conquest of Khaybar, which is an insurmountable
castle, the Prophet gives the ensign to Ali. Just like the mantle,
which is the symbol of the caliphate, it comes to this day with care.
The Umayyads and Abbasids carry this in their campaigns. Later
the ensign, which is in tatters, cannot be taken to the Ottoman
campaigns and is kept in a green bundle. The ensign, which could
not be taken to the Ottoman campaigns, was being erected at the
third gate of the Topkapı Palace in Babüssaade, the army was
greeting the ensign here and after they leave for the campaign, the
ensign was wrapped up again in the bundle. This ensign, also called
Ukab, is made of a woolen fabric close to black and because it is
worn over time, it is kept in a chest over a green piece of silk fabric.
The relic of his footprints
The footprints believed to belong to Muhammad grab the
largest interest among the relics. These are known as the
Kadem-i Şerif or Nakş-ı Kadem-i Saâdet. A miracle of
Muhammad was the appearance of his footprints when he
stepped on stones or hard objects. This story about these
footprints is important: Sultan Ahmed Khan brings a stone with
Muhammed's footprint to Eyüp Mosque in İstanbul from the
Mausoleum of Qaitbay in Egypt. When the Blue Mosque is
completed, it is transferred there. On the night of that day of the
transfer, Sultan Ahmet dreamed that he was put on trial; all the
sultans were present and the Prophet was the judge. He was
being judged because of the kadem-i şerif he brought from the
Mausoleum of Qaitbay. As soon as Sultan Ahmed awakens, he
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netin derhal yerine gönderilmesi" şeklinde yorumlar ve Kadem-i Şerif Kayıtbay Türbesi’ne iade edilir. Bunun üzerine
sultan hilafet sarığında sorguç olarak kullanmak üzere daha
küçük bir kalıbını çıkarttırır ve resmi günlerde bereketlenmek için takar. I. Ahmet yaptırdığı bir kalıbı da hocası Azîz
Mahmûd Hüdâyî hazretlerine hediye ediyor. O da bunu dergâhının duvarına astırıyor. Bu kalıp I. Dünya Savaşı’na dek
burada durur ve savaştan zarar görmemesi için Topkapı Sarayı’na alınır. Kadem-i şerifler arasında en ünlüsü ise Hz.
Muhammed’in Kudüs'te miraca çıkarken kaya üzerine nakşolunduğuna inanılanıdır ve Kudüs’te, Kubbet'üs-Sahra’nın
içindedir. Bir kalıbı da Topkapı Sarayı’na getirtilmiştir.
Emanetlerin bereketi
16. yüzyıldan 20. yüzyılın ilk yarısına kadar toplanan mukaddes emanetlerin çok daha fazlası, Topkapı Sarayı Müzesi’nde
Silahlar ve Mukaddes Emanetler Bölümü’ne yıllarca emek
vermiş olan Hilmi Aydın’ın muhteşem kitabı “Hırka-ı Saadet ve Mukaddes Emanetler”de. Bazı diğer emanetler arasında; Sevgili Peygamberimizin Uhud Savaşı’nda kırılan dişinin
saklandığı mahfaza, mektupları, oku ve kılıcı yer alıyor. Diğer
peygamberlere ve ashabına ait emanetlerin arasında ise Hz.
İbrahim’in tenceresi, Hz. Davud’un kılıcı, Hz. Yusuf’un cübbesi, ashaba ait kılıçlar ile Hz. Fatıma’ya ait gömlek, hırka,
seccade ve sandık, Hz. Musa’nın asası var. Osmanlı padişahlarının Kâbe’ye yaptırmış oldukları örtü, Kâbe’nin altınolukları, anahtar, kapı, kilitler ve Hacerü’l-esved (Kâbe’nin duvarında bulunan taş) mahfazası bulunuyor. Koleksiyonda ayrıca
Kur’an-ı Kerim’in vahiy kâtipleri tarafından yazılmış ilk örneklerinden olduğu tahmin edilen Hümeze ve Tekâsür sureleri, Veysel Karani’nin külâhı, Hz. Yusuf’un sarığı, Hacerü’l
Esved çerçeveleri, Na’leyn-i Saadet (Hz. Peygamber’in pabuçları), Mescidi Nebevi’nin ve Kudüs’deki Taş Kubbe’nin
birer maketi, beyaz opalden yapılmış ve kırmızı mühürle
mühürlenmiş zemzem suyu şişeleri, Kerbela’dan getirilmiş
toprak, Kur’an-ı Kerim’den surelerin yazılı olduğu plakalar,
Hz. Osman’ın okuduğu sırada şehit edildiğine inanılan kûfi
hatlı Kur’an-ı Kerim, Kur’an-ı Kerim rahleleri, gümüş kâseler, seccadeler, Has Oda’da kullanılan buhurdanlar ve gümüş
saplı süpürge de sergileniyor.
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visits Aziz (Saint) Mahmud Hüdayi and tells about the dream.
Aziz Hüdayi interprets the dream as "sending the relic back
immediately" and the Kadem-i Şerif is returned to the Mausoleum
of Qaitbay. On this occasion, the sultan had its mold made in a
smaller form and he wore it on the official days to be blessed. Later
Ahmet I gives a second mold as a gift to his teacher, Azîz Mahmûd
Hüdâyî. He hangs it on the wall of his convent. This mold stands
there until World War I and is taken to Topkapı Palace to prevent
any damage from the war. The most famous among the Kadem-i
Şerif is the one that is believed that was formed when Muhammad
stepped on a rock as he ascended to the heaven from Jerusalem and
it is in the Dome of the Rock in Jerusalem. One of the molds was
brought to the Topkapı Palace.
The blessing of the relics
Much more than the sacred relics, collected from the 16th
century to the first half of the 20th century, is in the magnificent
book of "Hırka-ı Saadet ve Mukaddes Emanetler" (The Holy
Mantle and the Holy Relics) by Hilmi Aydın who had worked for
years at the Weapons and Holy Relics Department at the
Topkapı Palace Museum. Some other relics include our beloved
Prophet Muhammad's tooth which was broken in the Battle of
Uhud, his letters, his arrow, and his sword. Among other relics of
the prophets and his companions are the Abraham's pot, the
sword of David, Joseph's robe, the sword that belonged to the
companions of the Prophet, Fatima's shirt, mantle, prayer rug
and chest, Moses' wand, the cover made by the Ottoman sultans
for the Kaaba, the golden gutters, the keys, the doors, the locks of
the Kaaba, and the Hacerü'l-esved (stone on the wall of the Kaaba).
The collection also includes the Hümeze and Tekasür surahs of the
Quran which is believed to be among the first copies written by the
revelation clerks, the headscarf of Veysel Karani, Joseph's
turban, the Hacerü'l Esved frames, Na'leyn-i Saadet (the shoes
of the Prophet), the models of the Masjid Nebevi and the Dome
of Rock in Jerusalem, zamzam water bottles made of white opal
and sealed with the red seal, the soil brought from Karbala, the
plates of the Holy Quran where the surahs were written, the cufic
lettered Quran believed to be read by Osman when he was
martyred, Quran lecterns, silver bowls, prayer rugs, incense
burners used in the Privy Chamber and a silver handled broom.
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Vegan, vejeteryan, etçi; doğru
beslenme hangisi?
Vegan, vegetarian, omnivore; which one
is the right diet?
Önce göze sonra damağa hitap
eden spesiyaller
Specialties that please the eye
before the mouth
Futbol ve golf bir arada
Soccer and golf are combined
Alışveriş stillerimiz değişiyor
Our shopping styles are changing
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VEGAN, VEJETERYAN, ETÇİ; DOĞRU
BESLENME HANGİSİ?
UZMANLAR MODA HALİNDE UYGULANAN BESLENME BİÇİMLERİYLE SAĞLIĞIMIZIN TEHLİKEYE
GİRECEĞİ KONUSUNDA UYARIYOR.

VEGAN, VEGETARIAN, OMNIVORE; WHICH ONE
IS THE RIGHT DIET?
EXPERTS WARN AGAINST THE HEALTH DANGERS OF DIETS MADE FASHIONABLY.

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Doğru beslenme, sağlığımızın temelini oluşturuyor. Bu
önemine rağmen, beslenmemize gerekli önemi vermiyor;
çoğu zaman yanlış bilgilerle sağlığımızı tehlikeye atabiliyoruz. Özellikle de son yıllarda sosyal medyada yayılan beslenme biçimlerini eksik uygulayarak bu tehlikelere kapı
aralıyoruz.
Son yıllarda yayılan beslenme biçimlerinin başında; veganlık geliyor. Lokman Hekim Hastanesi’nden Diyetisyen
Gamze Zorlu, veganlık ve doğru beslenme ile ilgili önemli
uyarılarda bulunuyor. Veganlığın, vejetaryenliğin bir çeşidi
olduğunu belirten Zorlu, “Veganlık ya da veganizm, çeşitli
nedenlerle hayvan kökenli gıdaları ve diğer hayvansal
ürünleri kullanmayı reddetmektir. Vejetaryenlikte yumurta ve süt tüketimine izin verildiği halde veganlık hiç bir
hayvansal besine beslenmesinde yer vermez. Bununla birlikte tamamen ya da kısmen hayvan kullanımı yoluyla elde
edilen kıyafet ve diğer tüm yan ürünleri kullanmayı da
reddederler (deri ve ipek gibi). Veganlar et, balık, kümes
hayvanı, yumurta, bal, hayvansal süt ve türevlerini tüketmez, tamamen bitkisel ürünlerle beslenir.” diyor.
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Eating right is the basis of our health. Despite its vital
importance, we usually do ignore our nutrition and most
of the time put our health in danger because of wrong
knowledge. We ajar the door to these dangers especially by
incompatibly practicing diets that have been spreading on
the social media in recent years.
Veganism is the leading one among the widespread forms
of diet in recent years. Dietitian Gamze Zorlu, from
Lokman Hekim Hospital, makes important warnings about
veganism and proper nutrition. Stating that veganism is a
kind of vegetarianism, Zorlu said, “Veganism is a refusal
to consume animal-derived foods and other animal
products for various reasons. Although it is allowed to
consume eggs and milk in vegetarianism, veganism does
not include any food of animal origin. However, they also
refuse to use clothes made entirely or partially of animal
origin and all other animal by-products (such as leather
and silk). The vegans do not consume meat, fish, poultry,
eggs, honey, animal milk and its derivatives, but feed
completely on herbal products.”
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Daha az hastalığa yakalanıyorlar
Vegan beslenmenin sebzeler, baklagiller, mercimekler,
meyveler, tahıllar, kuruyemişler ve mantarları içerdiğine
işaret eden Zorlu, bunun sağlık açısından olumlu ve olumsuz yönleri olacağına işaret ederek, şu bilgileri veriyor:
“Bazı araştırmalara göre vegan/vejetaryen bireylerin kan
kolesterol düzeylerinin daha düşük düzeyde olduğu,
kalp-damar hastalıkları, obezite, diabetes mellitus, arterioskleroz ve hipertansiyon gibi hastalıklarının daha az görüldüğü saptanmıştır. Ayrıca vegan/vejetaryenlerin kuru
baklagiller, ceviz, fındık, meyve, sebze ve tahıllı daha çok
tükettikleri için kansere yakalanma olasılıkları da az olduğu
söylenmektedir. Uluslararası bir çok kuruluş iyi planlanmış vegan bir beslenmenin sağlıklı ve besinler açısından
yeterli olabileceğini vurgulamaktadır. Anahtar nokta enerji
ve besin ögesi ihtiyacını karşılamak için yiyecek çeşitliliğini ayarlamak ve doğru miktarda yiyecek tüketmektir. Vejeteryanların üzerinde durması gereken besinler arasında
protein, demir, kalsiyum, çinko, D vitamini ve B12 vitamini bulunur.”
Doğru uygulama önemli
"Doğru planlanmış vejetaryen beslenme biçimleri (veganlık dahil) belirli hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde
sağlık açısından faydalar sağlayabilir. Ancak vegan/vejetaryen beslenmenin kalp damar hastalıkları ve kanser gibi
hastalıklardan koruyucu olabilmesinin yanında doğru
planlanıp uygulanamazsa pek çok hastalığa yol açması da
kaçınılmazdır. Yetersiz protein ve enerji alımı, vitamin-mineral eksiklikleri (demir, D vitamini, B12, kalsiyum, çinko)
ve buna bağlı anemi, osteoporoz veganlarda görülebilecek
sağlık problemleri arasında sayılabilir. B12 vitamini eksikliğinde karşılaşılan en büyük problem anemidir. Bununla
birlikte B12 eksikliği zamanla sinir sisteminde kalıcı hasarlara yol açabilmektedir.”

SAĞLIK / HEALTH

Aşırı hayvansal gıda tüketimi riski artırıyor
“Aşırı hayvansal ürün tüketimi ise vejetaryen beslenmeye
göre kronik hastalıklar açısından çok daha riskli bir gruptur.
Aşırı hayvansal ürün tüketimi vücuda yüksek miktarda doymuş yağ ve protein alımı demektir. Bu tür beslenme tarzı kalp
damar hastalıkları, karaciğer yağlanması, ileri dönemde siroz
ve kanser türleri için risk oluşturmaktadır. Aynı zamanda
yüksek miktarda protein, eklemlerde gut hastalığına, böbrek
taşlarına ve böbrek hasarlarına neden olabilir.”

They get sick less
Indicating that vegan nutrition includes vegetables,
legumes, lentils, fruits, grains, nuts and mushrooms, Zorlu
points out that this will have positive and negative effects
in terms of health and gives the following information:
“According to some studies, cholesterol levels of vegan/
vegetarian individuals were lower and cardiovascular
diseases, obesity, diabetes mellitus, arteriosclerosis, and
hypertension were less common. Also, vegan/vegetarians
are said to have less chance of getting cancer because they
consume more dried legumes, walnuts, hazelnuts, fruits,
vegetables and cereals. A number of international
organizations emphasize that a well-planned vegan diet
can be healthy and adequate in terms of nutrients. The key
is to adjust the variety of foods to meet the need for energy
and nutrients and to consume the right amount of food.
Vegetarians should focus on protein, iron, calcium, zinc,
vitamin D and vitamin B12.”

Yeterlilik ve denge
“Sağlıklı beslenme sağlığın korunması ve iyileştirilmesi
için vücudun ihtiyacı olan besin ögelerini yeterli ve dengeli bir şekilde karşılamaktır. Burada yeterlilik ve denge iki
önemli husustur. Tek bir besin grubuna ağırlık verilerek
yapılan beslenmeler kişide ileriye dönük sağlık problemleri
oluşturmakla birlikte yaşam kalitesini de ciddi anlamda
düşürebilmektedir. Dengesiz beslenmenin önlenmesinde
beslenme eğitimi ile sağlıklı beslenme bilincinin kazandırılması büyük bir önem taşır.”

Excessive consumption of food products of animal
origin increases the risk
“Excessive consumption of foods of animal origin is riskier
in terms of chronic diseases compared to a vegetarian diet.
Excessive consumption of foods of animal origin means
high levels of saturated fat and protein intake. This type of
diet is a risk for cardiovascular diseases, fatty liver disease,
advanced cirrhosis, and cancer types. At the same time,
high amounts of protein can cause gout in the joints,
kidney stones, and kidney damage.”
Sufficiency and balance
“Healthy eating is providing the nutrients needed by the
body in a sufficient and balanced way to protect and
improve health. The two important issues here are
sufficiency and balance. Feeding on a single food group
may cause health problems in the future and may seriously
decrease the quality of life. In order to prevent unbalanced
nutrition, it is of great importance to gain healthy eating
awareness through nutritional education.”

Correct practice is important
“Properly planned vegetarian diets (including veganism)
can provide health benefits in the prevention and treatment
of certain diseases. However, if vegan/vegetarian diet,
which can be preventive from diseases such as
cardiovascular diseases and cancer, is not planned and
followed correctly, it will be inevitable for the diet to be
the reason for many diseases. Inadequate protein and
energy intake, vitamin-mineral deficiencies (iron, vitamin
D, B12, calcium, zinc) and related anemia, osteoporosis
can be counted among the health problems that vegans
might face. The biggest problem in vitamin B12 deficiency
is anemia. However, B12 deficiency may cause permanent
damage to the nervous system over time.”
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ÖNCE GÖZE SONRA DAMAĞA
HİTAP EDEN SPESİYALLER
LÜBNAN, HATAY VE EGE MUTFAĞININ EN ÖZEL SPESİYALLERİ AJDA’NIN MENÜSÜNDE GİZLİ...

SPECIALTIES THAT PLEASE THE EYE BEFORE
THE MOUTH
THE MOST SPECIAL DISHES OF THE LEBANESE, HATAY, AND THE AEGEAN CUISINES
ARE HIDDEN IN AJDA’S MENU...
SELİN AKGÜN
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FERHAT MAKASÇI

Yeme-içme sektöründe 15 yılı geride bırakan Ali Acar, işletmecilik deneyimi ile şeflik tecrübesini harmanlayarak ilerleyen isimlerden biri... Longtable, It’s A Joke, Joke Circus gibi
farklı mekanlarda görev yapan Ali Acar, 2 aydır İstanbul Koşuyolu’nda hizmet veren Ajda’nın hem kurucu ortağı hem de
şefi olarak öne çıkıyor. Dünya mutfağı, özellikle de Lübnan
mutfağında deneyim kazanan Acar ile hedef kitlesine hem
lezzetli spesiyaller hem de kaliteli müzik keyfi sunan Ajda’nın
yeni nesil restoran vizyonu hakkında konuştuk.

Ali Acar, who has left behind 15 years in the dining sector, is one
of the names that advances by combining his management skills
and experience as a chef... Ali Acar, who had worked in different
places such as Longtable, It's A Joke and Joke Circus, is the
founding partner and the chef of Ajda, serving in Koşuyolu,
İstanbul for the last 2 months. We had a chat with Acar, who has
gained experience in the world cuisine, especially in the Lebanese
cuisine, about Ajda's new generation restaurant vision, which
offers both delicious specialties and quality music to its guests.

Farklı lezzetler bir arada
20 kişilik özel bir ekiple kısa süre önce hizmet vermeye
başlayan Ajda’nın menüsü; Lübnan, Hatay ve Ege mutfaklarının en özel spesiyallerinin harmanlanmasıyla kurgulandı. Et spesiyallerinden farklı meze alternatiflerine kadar her
lezzetin, sıcağı sıcağına ve yöresel konseptlerle hazırlandığını söyleyen Ajda’nın kurucu ortağı ve şefi Ali Acar, “Konuklarımıza başka bir yerde deneyimleyemeyecekleri farklı
lezzetler sunmayı ilke edindik. Menüyü oluştururken de
farklı tat kombinasyonlarına odaklandık. Sunumlarımıza da
çok özen gösteriyoruz. Örneğin; favayı kayısı ile servis ediyoruz. Narlı ve fıstıklı patlıcanımız da son derece özel bir
lezzet. Ara sıcaklarımızla da iddialıyız. Beyrut usulü lahmacun, fırında sote mantar, paçanga böreği ve lokum ciğer en
çok tercih edilen spesiyallerimiz arasında yer alıyor. Ana
spesiyallerimizde ise şaşlık kebabı, Adana kebap, tavuk şiş,
karışık ızgara, çöp şiş, közde ciğer şiş ve patlıcan yatağında
güveçte kokoreç gibi lezzetler öne çıkıyor. Hedef kitlemiz
ise farklı lezzetleri deneyimlemekten ve nezih bir ortamda
vakit geçirmekten keyif alan herkes... Yaş aralığı ise oldukça
değişken. Genç müşterilerimiz de var, orta yaşlı müşterilerimiz de... Hepsinin ortak paydası ise kaliteli hizmet alabilmek. Ajda’da konuklarımıza hem fiks menü hem de alakart
seçenekler sunuyoruz.” diyor.

A blend of different flavors
Ajda’s menu, which has recently started to serve with a special
team of 20 people, is designed as a blend of the special dishes
of the Lebanese, Hatay, and the Aegean cuisines. Ali Acar,
co-founder and chef of Ajda, who said that every flavor is
freshly prepared through local concepts from meat specialties
to different appetizer alternatives, said, “We have adopted
the principle of offering different tastes that our guests
cannot experience elsewhere. When creating the menu, we
focused on different taste combinations. We also pay special
attention to our presentations. For example, we serve our
fava dish with apricots. Our eggplant dish with pomegranate
seeds and nuts is also a very special taste. We are also
assertive with our starters.Beirut-style lahmajun, sauteed
mushrooms, paçanga pastry, and liver delight are among our
most preferred specialties. Among our main specialties,
flavors such as şaşlık kebab, Adana kebab, chicken skewers,
mixed grill, beef skewers, liver skewers on coal fire, and
kokoreç in an eggplant bed are prominent. Our target
audience is everyone who likes to experience different tastes
and spend time in a decent environment. We have customers
from various age groups. The common denominator of all is
to get quality service. We offer our guests both a fixed menu
and à la carte options in Ajda.”
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ŞEF ALİ ACAR’DAN ŞAŞLIK KEBABI TARİFİ (4 kişilik)
Malzemeler: 650 gram kontrfile, 1 yemek kaşığı kekik,
200 gram krema, 1 çay kaşığı karabiber, 50 gram
sıvıyağ ve 50 gram soya sosu.
Hazırlanışı: Etler, bu sos karışımında 3 gün marine
ediliyor. Daha sonra etler iki parmak kalınlığında şişe
geçiriliyor. Aralarına baby soğanlar konuyor. Bir şişte
ortalama 18-20 parça et oluyor. Şaşlık kebabı, kömür
ateşinde ortalama 7 dakikada pişiyor. Etleri ızgaraya
attıktan sonra iki kez çevirip, iyi pişmesi için etlerin
arasını açmak gerekiyor. Şaşlık kebabı, közlenmiş
domates ve biber ile servis ediliyor. Afiyet olsun.

ŞAŞLIK KEBAB RECIPE BY CHEF ALİ ACAR (serves 4)
Ingredients: 650 gram sirloin steak, 1 tbsp thyme, 200
gram cream, 1 tsp ground black pepper, 50 gram oil
and 50 gram soy sauce.
Directions: The meat is marinated in this mixture for
three days. Later, they are sliced about an inch thick
and skewered along with pearl onions. A skewer takes
about 18-20 pieces of meat. Şaşlık kebab is char grilled
for about 7 minutes. The meat should be turned twice
and there should be enough space between the pieces
so they cook well. Şaşlık kebab is served with char
grilled tomatoes and peppers. Enjoy!
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Asla reçetenin dışına çıkılmıyor
Mutfak ekibinin belirlenen mutfak reçetelerinin dışına
çıkmadığını, her spesiyalin standardının birebir uygulandığını dile getiren Ali Acar, sözlerine şöyle devam ediyor:
“Kurallara ve reçetelere göre hareket edildiği için Ajda’da
servis edilen her spesiyal, özgün tadında sunuluyor. Her
spesiyalde kullanılacak malzemelerin ölçüleri tek tek
belirlenmiş durumda. Humusta kullandığımız nohut çok
önemli. Belirlediğimiz marka dışında bir nohut kullanıldığında lezzet bozuluyor. Ajda’da humus yapımında labne de kullanıyoruz. Mezelerde kullandığımız yoğurt da
çok özel. Acılı atom spesiyalimizi taze ıspanak kökü çekerek hazırlıyoruz ve asla renklendirici kullanmıyoruz.
Çöz kokoreç de en iddialı olduğumuz spesiyallerden biri.
Baharatlarımızı da özel olarak getirtiyoruz. Hedefimiz ise
önce göze daha sonra damağa hitap edebilmek. Kaliteli
hizmetin bir numaralı kuralı ise hijyen. Ekibimiz, bu konuda da her zaman son derece temkinli. Lezzetli spesiyaller kadar bu spesiyallerin en hijyenik ortamlarda hazırlanmasına da büyük önem veriyoruz. Menümüzde yer
alan spesiyallere, her ay öne çıkan sebze çeşitlerine göre
yenileri ekleniyor. Künefe, hurmalı irmik helvası, damla
sakızlı sütlaç gibi özel tatlılarımız da bulunuyor.”

Recipes are followed strictly
Ali Acar stated that the kitchen team strictly follows the
approved recipes and that the standards for each specialty
are applied exactly. Acar said, “The dimensions of the
materials to be used in each specialty served in Ajda is
presented with their unique flavors since they are prepared
according to their specific standards and recipes. The
chickpeas we use in hummus is very important. The flavor
changes when a different brand of chickpeas is used. In
Ajda, we also use mild cream cheese for making hummus.
The yogurt we use in appetizers is also very special. We
prepare the appetizer called spicy atom with fresh spinach
root and we never use colorants. Kokoreç is one of the
specialties that we are most assertive about. We also select
the spices we use with care. Our goal is to please the eye
before the mouth. The number one rule of quality service is
hygiene. Our team is also extremely cautious about this.
We also attach great importance to preparing these
specialties in the most hygienic environments. According
to the seasonal vegetables, new varieties are added to the
specialties of our menu each month. There are also special
desserts such as künefe, semolina halva with dates, and rice
pudding with mastic.”
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Vegan ya da vejetaryen seçenekler
Ajda’yı farklı kılan bir diğer özellik ise rezervasyon öncesinde ana yemek olarak vegan ya da vejetaryen spesiyal istediğini belirten konuklara fırında mercimek salatası, ızgara sebze, mücver, makarna gibi özel spesiyallerin de hazırlanabilmesi... Bu konuya yönelik özel bir
çalışma içerisinde olduklarını belirten Ali Acar, önümüzdeki dönemde menüde de farklı seçeneklerin olacağını dile getiriyor. Zeytinyağı, Antakya’dan özel olarak
getirtiliyor. Kimyon, kırma zeytin gibi özel tatlar da
Antakya’dan gelirken; Ajda’da servis edilen et spesiyallerinde ise Balıkesir ve Edirne’den özel olarak getirtilen
etler kullanılıyor. Pazartesi hariç haftanın altı günü
hizmet veren ve rezervasyonla müşteri kabul eden Ajda,
hedef kitlesine lezzetli spesiyallerin yanı sıra kaliteli
müzik ve eğlence de vaat ediyor. Şu an 100 kişi kapasiteli olan mekan, tadilat işlemlerinin ardından sonbahara
doğru 180 kişilik bir kapasiteye ulaşacak. Ajda’yı Ege’ye
taşımayı hedeflediklerinin altını çizen Acar, “2020’de
öncelikli hedefimiz Ege’de, Alaçatı ya da Çeşme’de ikinci şubeyi açmak. Daha sonrasında İstanbul Avrupa Yakası’nda üçüncü şubemizi açmayı planlıyoruz.” yorumunda bulunuyor.

Enginar
Artichokes

Kısır
Tabbouleh
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Humus
Hummus

Kayısılı fava
Fava with apricots

Vegan or vegetarian selections
Another feature that makes Ajda different is that guests
can order vegan or vegetarian specials such as lentil
salad, grilled vegetables, zucchini patties, and pasta as
the main course during the reservation process. Acar
expressed that they are working in this direction and that
there will be different options on the menu in the coming
period. Olive oil is brought from Antakya. Special flavors
such as cumin and olive are also coming from Antakya.
The meat used in the specialties served in Ajda is brought
from Balıkesir and Edirne. Serving six days a week except
for Mondays and accepting customers upon reservation,
Ajda promises quality music and entertainment as well
as delicious specialties to its target audience. The venue,
which currently has a capacity of 100, will reach a
capacity of 180 after autumn. Underlining that they aim
to move Ajda to the Aegean, Acar said, "In 2020, our
primary goal is to open the second branch in Alaçatı or
Çeşme in the Aegean. Then, we are planning to open our
third branch on the European side of İstanbul.”
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FUTBOL VE GOLF BİR ARADA
DÜNYADA BÜYÜK İLGİ GÖREN FOOTGOLF SPORUNUN TÜRKİYE’DEKİ
POPÜLARİTESİ DE HIZLA ARTIYOR.

SOCCER AND GOLF ARE COMBINED
FOOTGOLF THAT DRAWS GREAT ATTENTION IN THE WORLD IS BECOMING INCREASINGLY
POPULAR IN TURKEY.

SELİN AKGÜN

Avrupa’da hızla yaygınlaşan, Türkiye’de de büyük ilgi görmeye başlayan footgolf; futbol ve golf olmak üzere iki farklı
spor dalının bileşimi olarak öne çıkıyor. Oyunda golf topu
yerine futbol topu, sopa yerine ise ayaklar kullanılıyor. Delik büyüklükleri ise topa göre tasarlanıyor. 2012 yılında
Londra’da kurulan Federation for International FootGolf
(Uluslararası FootGolf Federasyonu-FIFG) adlı federasyon,
footgolf sporuna yönelik global kuralları belirliyor. Ülkemizde Türkiye FootGolf Derneği’nin (TFGD) 2014’te Futgolf Gençlik ve Spor Derneği’nin ise 2018’de kurulduğu
dikkat çekiyor.
Avrupa’dan Amerika’ya yayıldı
Footgolf’ün kuralları temelde golf ile aynı. 52 cm çapındaki deliklere, 5 numaralı futbol topunu sokarak sayı
alma mücadelesi veriliyor. İlk kez 2007’de İngiltere ve
İspanya’da oynanan footgolf, kısa sürede Avrupa’ya, oradan da Amerika kıtasına yayıldı. Footgolf, 18 delikli bir
sahada oynanıyor. Her deliğin kendine özgü uzunluğu
(metre) ve vuruş sayısı bulunuyor. Golfte en uzak delik
mesafesi 600 metreyken, bu sporda 300 metre ile sınırlı.
Golf sporunun aksine her hava koşulunda oyuna devam
etme zorunluluğu bulunuyor. Dünyada FootGolf klasmanı FIFG Resmi Turnuvaları’ndan alınan puanlarla belirleniyor. Bu turnuvaların belirli ayakları ülkemizde gerçekleştiriliyor. 40 üye ülkenin yer aldığı Uluslararası Footgolf Federasyonu'nun münhasır üyesi olan Türkiye FootGolf Derneği (TFGD), Türkiye klasmanı ve Türk oyuncuların ülkemizde aldıkları puanların dünya turuna işlenmesinden sorumlu. TFGD oyuncusu olan her Türk oyuncu, ülkemizde düzenlenen turnuvalardan dünya klasmanında puan toplamaya ve ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil etme hakkına sahip.
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Becoming increasingly popular in Europe, FootGolf has been
drawing interest also in Turkey. It is a combination of two
sports branches namely golf and football. A golf ball instead of
a football is used in the game where athletes’ legs serve as golf
clubs. The size of holes are designed in accordance with the ball
size. Being established in London in 2012, the Federation for
International FootGolf (FIFG) determines the global rules of
this game. The Assembly of Turkish FootGolf (TFGD) was
established in our country in 2014, while the FootGolf
Assembly of Youth and Sports was established in 2018.
Spread from Europe to the USA
The rules of golf underlies the rules of FootGolf. Athletes
score by getting a standard number 5 size soccer ball into
the holes which are 52 cm in diameter. Being played in
England and Spain for the first time in 2007, FootGolf
spread to Europe and from there to the USA in short time.
FootGolf is played in a field with 18 holes. Every hole is
marked with its own distance (meter) and number of kicks.
The longest hole distance is limited to 300 meters in this
game, while it is 600 meters in golf. Contrary to the golf,
this game has the rule of continuance regardless of weather
conditions. The FootGolf classification in the world is
determined by the scores achieved in the Official FIFG
Tournaments. Some of these tournaments are held in our
country. The TFGD as an exclusive member of the FIFG with
a 40 member countries is responsible from keeping records
of the Turkish classification and the scores achieved by the
Turkish players in our country. Every Turkish player who is
also a player of the TFGD has the right to represent our
country at international organizations and score points at
the tournaments held in our country in the world
classification.
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Farklı kurallar bulunuyor
Footgolf’ün en dikkat çeken kurallarından biri de hem kendinize hem de rakibinize karşı özenli olmanız… Sporcuların
renkli polo yaka tişört, şort ya da golf pantolonu giyme zorunluluğu bulunuyor. Diz altı çorap, altı düz ya da salon
futbolu ayakkabısı giymeniz de cabası… Krampon ve futbol
takım formalarıyla oynamak ise kesinlikle yasak. Her sporcu kendi topunu işaretlemek zorunda. Oyuncular skor kartını gözden geçirdikten sonra sırasının gelmesini bekliyor.
Vuruşu yapmadan önce deliğin uygun olduğundan ve kimsenin vuruşuna engel olunmadığından da emin olunması
gerekiyor. Topa tek hareketle vuruluyor. Topun üstünden
ve altından yapılan sürekli vuruşlara izin verilmiyor. Vuruşun ardından topun tamamen durması bekleniyor. Topun
yerini ise kesinlikle değiştirmemek gerekiyor. Oyuna devam edecek ilk vuruşu, topu deliğe en uzak oyuncu yapıyor.
Topun çalılıklara girmesi, suya düşmesi kısaca oyun alanını
terk etmesi durumunda ise oyuncu, golf sporunda olduğu
gibi deliğe yaklaşmamak kaydıyla topu, çıktığı bölgeye koyarak 1 ceza puanı ile kaldığı yerden devam edebiliyor. Kum
havuzları vuruştan sonra tırmıklarla düzeltiliyor ve gelecek
footgolf oyuncusuna uygun bir biçimde bırakılıyor.

HOBİ / HOBBY

Different rules
One of the most interesting rules of FootGolf is the
care you need to show both for yourself and your
opponent. Each player has to wear a colored polo neck,
shorts or golf pants as well as under-knee socks and
indoor soccer shoes. Wearing cleats and soccer
uniforms are strictly prohibited. Each player has to
mark his/her own ball. Players wait for their turns
after reviewing the score card. It is necessary to make
sure that no one else is going for the same hole and the
hole is available before a kick.
A single kick is made to the ball. Dribbling the ball is
not allowed. After a kick, it is waited for the ball to
come to a halt. The position of the ball cannot be
changed.
The following first kick is made by the player whose
ball is the farthest to the hole. If the ball lands in a
water hazard or a golf green or out of bonds, the player
gets one strike penalty and can place the ball at the
position of the previous kick. Landing pits are leveled
after kicks and appropriately prepared for the next
FootGolf player

Ayak marifeti öne çıkıyor
Footgolf çok efor gerektiren bir spor dalı değil. Sadece
15 yaş altı ve 50 yaş üstü için farklı kategoriler bulunuyor. Sporcular; çocuklar ligi, yetişkinler ligi ve kadınlar
ligi olarak üç ayrı kategoride yarışıyor. Dünyadaki şampiyonların çoğunluğu golf kökenli olsa da daha önce golf
oynamayanların da bu spor dalında başarılı olma şansı
hayli yüksek. Golfte kol, bel ve sırt kondisyonu gerekirken; footgolf’te ise ayak marifeti öne çıkıyor. Türkiye’deki ilk resmi footgolf sahası ise İstanbul’daki Kemer
Golf Resort’te bulunuyor. Footgolf meraklılarının ikinci
tercihi ise Antalya Belek’teki Kaya Palazzo Golf Club.
Zamanla Ankara, Muğla gibi farklı illerde de kurulması
planlanan footgolf sahaları, bu spora yönelik ilgiyi hızla
artıracağa benziyor. 2018 yılında kurulan Futgolf Gençlik ve Spor Derneği de bu alanda farklı projelere imza
atıyor. Dernek, footgolf odaklı organizasyonlar düzenleyerek bu sporu yaygınlaştırmayı, yurt içinde başarılı
ve adil bir rekabet sistemi kurmayı ve uluslararası turnuvalarda Türkiye’ye başarıyı getirecek adımlar atmayı
hedefliyor.
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Foot skills
FootGolf doesn’t require much effort. There are different
categories for the age 15 and under and for the age 50 and
over. Athletes compete in three leagues namely youth,
women, and adult. Although most world champions come
form golf backgrounds, it is highly possible for someone
with no golf experience to achieve success in this sports
branch. FootGolf requires foot skills while golf requires
arm, back, and waist coordination. First official FootGolf
field in Turkey is located in Kemer Golf Resort in İstanbul.
The second preference of the FootGolf players is Kaya
Palazzo Golf Club in Belek, Antalya. It seems as the
FootGolf fields that are planned to be build in different
cities such as Ankara and Muğla will increase the interest in
this sports branch rapidly. The FootGolf Assembly of Youth
and Sports, which was established in 2018, signs under
different projects in this area. The assembly tries to
popularize this game by holding FootGolf organizations.
They target to establish a successful and just competition
system in Turkey to achieve success for our country in the
international tournaments.
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ALIŞVERİŞ STİLLERİMİZ DEĞİŞİYOR
OUR SHOPPING STYLES ARE CHANGING
SELİN AKGÜN
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İnsan eli değmiş ve mimari detayları özenle kurgulanmış perakende satış mağazaları, hedef kitlesine değişik deneyimler
yaşatma misyonuna yatırım yaparak ilerliyor. Tüketicilerin
ilgi alanlarına göre farklı ekosistemler tasarlayan perakende
markaları; hız, süreklilik ve kaliteli hizmet vizyonuyla öne
çıkan e-perakende uygulamalarıyla kıyasıya bir rekabet içinde… Tam da bu noktada outdoor markaların sporseverlere
hitap eden farklı mağaza konseptleri tasarladıkları dikkat çekiyor. Soğuğu, karı, yağmuru ve rüzgarı olduğu gibi tüketicisine yansıtan deneyim odaklı bir pazarlama stratejisi geliştiriliyor. Canada Goose markası, geçtiğimiz eylül ayında New
Jersey’de yer alan Short Hills adlı AVM’de yeni bir mağaza
açtı. Bu mağaza, ‘soğuk oda’ konseptiyle öne çıkıyor. Markanın müdavimleri, mağazaya adım atar atmaz, buz gibi bir soğuk hava dalgasıyla karşı karşıya kalıyor. Tüketiciler; Canada
Goose markasının soğuktan koruyan özel mont tasarımlarını, gerçekten de soğuk bir atmosferde canlı canlı deneyimleme fırsatına sahip. Bu konuya verilebilecek bir diğer örnek ise
Hunter Boots. Amerika’da özellikle su geçirmeyen botlarıyla
öne çıkan bu marka, New York’ta bulunan Grand Central
Terminali’nde yağmur efektleriyle dikkat çeken özel bir alan
inşa etti. Bu satış noktası, hedef kitlesine marka bünyesindeki ürünlerin yağmurda nasıl efektif bir şekilde kullanılabileceğine dair kişiye özel deneyimler sunuyor.

Retail stores, the architectural details of which are designed
carefully, are investing in their mission to bring different
experiences to their target audience. Retail brands that design
different ecosystems according to consumer interests are in a
cutthroat competition with prominent online shopping
applications that come forward through their vision of speed,
continuity and high-quality service. Exactly at this point,
different store concepts of outdoor brands that appeal to
sports fans draw attention. An experience-oriented
marketing strategy, which reflects cold, snow, rain and
wind on consumers, is being developed. The Canada Goose
brand opened a new store in a shopping center in New
Jersey called Short Hills in September. This store stands
out with its cold room concept. The brand's customers are
confronted by an icy cold air wave as soon as they step into
the store. Consumers have the opportunity to try on the
Canada Goose brand's special design jackets in a really
cold atmosphere. Another example is Hunter Boots. This
brand, which is particularly prominent in America with its
waterproof boots, built a special area at the Grand Central
Terminal in New York, which attracts attention with its
rain effects. This point of sale provides personalized
experiences to the target audience on how to effectively
use the products of the brand.

Müşterisini eğlendirebilen kazanacak
Müşterilerin online ve offline alışveriş deneyimini daha
ilham verici süreçler nasıl kurgulanır? 2018 başında Neiman
Marcus’un ürün tasarımından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı olarak atanan Ed Burstell’in ilk girişimi Idea Factory’yi tanıtmak oldu. Burstell, bu girişimiyle mevsimsel
modellerin ayrıcalıklı ürün ve deneyimlerle tasarlanması sürecine yön verdi. Bu çerçevede dövmeciler, grafitti sanatçıları, akupunkturcular ve kişiye özel tasarım süreçlerinin kurgulayıcıları, Neiman Marcus’un mağazalarında yer almaya
başladı. Bu iş birliği ile birlikte müşterilerin alışveriş sürecine yönelik ilgisinin hızla arttığını dile getiren Burstell, bu
sayede hem eski müşterilerin dikkatini çektiklerini hem
de yeni müşterilere ulaşabildiklerini vurguluyor. Neiman
Marcus’un 2019 bahar kampanyası ise tüketicilerin tatil
odaklı bakış açıları çerçevesinde ‘sanatın yolculuğu’ teması ile kurgulandı. Burstell bu kapsamda müşterilerin, gitmek istedikleri yere gidebilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri her şeyi bilmeleri duygusuna yatırım yaptıklarını
ifade ediyor.

The one that is able to entertain its customers will win
How to create more inspiring processes for customers'
online and offline shopping experience? At the beginning of
2018, Ed Burstell's first venture in Neiman Marcus,
appointed as the senior vice president of product design, was
promoting the Idea Factory. With this initiative, Burstell
directed the process of designing seasonal models with
exclusive products and experiences. In this context, tattoo
artists, graffiti artists, acupuncturists and creators of
personalized design processes began to take place in the
Neiman Marcus stores. Burstell emphasizes that the interest
of the customers towards the shopping process has increased
rapidly thanks to this cooperation and thus, they emphasize
that they have both attracted the attention of existing
customers and reached new customers. Neiman Marcus's
2019 spring campaign was designed with the theme of 'the
journey of art' within the framework of consumers' holidayoriented perspectives. In this context, Burstell says that they
invest in the feeling of customers that they need to know
everything they need in order to go where they want to go.
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App’lerin ayrıcalıklı dünyası
Alışveriş sürecinde birebir dokunarak ve üstüne giyerek
deneyimleme süreci, akıllı teknolojilerin ve farklı App’lerin hayatımıza girmesiyle giderek kişiselleşiyor. Markalar,
perakende kanalında tüketicisine yepyeni sanal deneyimler vaat ediyor. Japon e-ticaret devi Zozo, müşterilerin
dijital avatarlarını kurgulayarak kıyafet deneme sürecine
farklı bir deneyim katıyor. Artık standart bedenlere ve kıyafet deneme sürecine elveda demenin zamanı geldi. Zozo
markası, Zozosuit adlı ürüne eklenen akıllı sensörler sayesinde, müşterilerin bedenlerinin birebir ölçüsünü belirleyebiliyor. Vücudun tüm formları üç boyutlu olarak taranıyor. Ardından her tüketicinin beden özelliklerini yansıtan
dijital avatarları oluyor. Bu veriler, CRM altyapısına kaydediliyor. Zozo müşterileri bundan sonraki süreçlerde
herhangi bir tişörtü ya da kotu sıfırdan denemeden, dijital
avatarları üzerinden görüp deneyimleyerek satın alabiliyor. Zozo CEO’su Yusaku Maezawa’nın yorumu ise son
derece dikkat çekici: “Artık, bireylerin kıyafete uygunluğunun değil, kıyafetlerin bireye uygun olup olmadığının
sorgulandığı bir dönemdeyiz.”
Temmuz 2018’de Alibaba ile ortaklığa imza atan Guess
markası, yeni bir akıllı mağaza modelini test etmeye başladı. Alibaba’nın giyilebilir teknoloji odaklı yapay zeka teknolojisi donanımıyla güçlendirilen mağaza, müşterilerine
farklı parçalardan oluşan dijital kombinler tasarlama fırsatı sunuyor. Akıllı aynalar rengi, kıyafetlerin stilini ve modellerini analiz ediyor.
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The privileged app world
The process of experiencing by directly touching and tryingon during the shopping process becomes gradually customized
with the introduction of smart technologies and different
apps into our lives. Brands promise brand new virtual
experiences to their customers in the retail channel. Japanese
e-commerce giant Zozo adds a different experience to the
try-on process by creating the digital avatars of customers.
Now it's time to say goodbye to the standard sizes and trythe-dress-on process. The Zozo brand, thanks to the
intelligent sensors added to the product called Zozosuit, can
determine the exact size of the customer's body. All forms of
the body are scanned in three dimensions. Then there are
digital avatars that reflect the body characteristics of each
consumer. This data is being recorded in the CRM
infrastructure. Zozo customers can buy any T-shirt or jeans
without actually trying any of them on and only by
experiencing them through their digital avatars. The comment
of Zozo's CEO Yusaku Maezawa is remarkable: "The time
where people adapt to clothing is over. This is the new era
where clothes adapt to people." The Guess brand, which
signed a partnership with Alibaba in July 2018, started
testing a new smart store model. Powered by Alibaba's
wearable technology-driven artificial intelligence technology,
the store offers its customers the opportunity to design
digital combinations that consist of different pieces. Smart
mirrors analyze the color, style, and models of clothes.

KÜLTÜR SANAT
CULTURE ART
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Türk müziğini dünyaya tanıtıyor
He is introducing Turkish music to the world
Cihat Aşkın
Ud yapımının inceliklerini dünyaya
öğretiyor
He teaches the fine details of oud making
to the world
Islık
Whistle
İyilerin galibiyeti
Victory of the good
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TÜRK MÜZİĞİNİ DÜNYAYA TANITIYOR
HE IS INTRODUCING TURKISH MUSIC TO THE WORLD

Cihat Aşkın

DÜNYACA ÜNLÜ KEMAN SANATÇISI CİHAT AŞKIN, TÜRK MÜZİĞİNİ DÜNYAYA ULAŞTIRAN İSİM
OLARAK GURURUMUZ OLDU. TÜRK MÜZİĞİNE KATKILARI KADAR ÇOCUKLARA VE GENÇLERE
SANAT SEVGİSİNİ AŞILAYAN CAKA PROJESİ İLE DE BİRİKİMİNİ GELECEĞE AKTARIYOR.
WORLDWIDE KNOWN VIOLIN PLAYER CİHAT AŞKIN HAS BECOME OUR PRIDE AS THE NAME
WHO INTRODUCED TURKISH MUSIC TO THE WORLD. HE CONVEYS HIS KNOWLEDGE TO THE
FUTURE VIA THE CAKA PROJECT THAT IMPLANTS THE MINDS OF CHILDREN AND YOUNG
PEOPLE WITH THE LOVE OF MUSIC, AS WELL AS HIS CONTRIBUTIONS TO TURKISH MUSIC.
ŞEBNEM KIRCI

CAN TİRYAKİ

Küçük yaşta başladığı keman eğitiminde ne kadar yetenekli olduğunu kısa sürede kanıtladı. Keman hocası Profesör Ayhan Turan'ın idealist yönünü benimseyerek kariyerinde yükselirken gelecek kuşaklara Türk müziğini miras
bırakmayı ilke edindi. Türk müzik eserlerinin kayıt altına
alınmasında ve dünyaya duyurulmasında öncülük etti.
Bugün hala hocalık görevini İstanbul Teknik Üniversitesi'nde sürdüren Cihat Aşkın dünyanın pek çok şehrine
ustalık sınıflarında ders vermeye gidiyor. Müziğe katkılarını keşfetmek ve daha yakından tanımak için keman sanatçısı Cihat Aşkın ile bir araya gelerek müziğin ondaki
yansımasını konuştuk.

He quickly proved how talented he was in his violin education,
which he started at an early age. He adopted the idealist
aspect of his violin teacher Professor Ayhan Turan and made
it his principle to leave Turkish music to the next generations
as a legacy, while he was advancing in his career. He was a
pioneer in recording and introducing Turkish musical works
to the world. Cihat Aşkın who continues his teaching career
at İstanbul Technical University today travels abroad to
teach in master classes in many cities of the world. We met
with violinist Cihat Aşkın to discuss his contributions to
music and get to know him better. We talked about the
reflection of music on him.

Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları oluşumundan söz
eder misiniz?
Yaşamım boyunca öğrendiklerimi genç nesle aktarmayı
istedim, bu aktarımın önemine inanıyorum. Eğer bildiklerimizi aktarmazsak, bilgiler bizimle birlikte yok olur. Kültürün, sanatın yaşaması ve insanlığın ilerlemesi için bizim
gibi insanların bilgilerini geleceğe aktarması çok önemli.
Bilgiyi aktarmanın en güzel yolunun çocuklara eğitim vermek olduğunu düşündüm.

Can you tell us about the formation of Cihat Aşkın ve
Küçük Arkadaşları (Cihat Aşkın and His Little Friends)?
I have always wanted to teach what I have learned to the
young generation and I have believed the importance of it. If
we do not teach what we have learned, the knowledge
disappears with us. It is important for people like us to teach
their knowledge so our culture, arts, and humanity advance. I
thought that the best way of doing this was to teach children.

Neden özellikle çocuklar?
İnsanlar hayatın genel yoğunluğundan pek çok şeyi unutabilirler ama çocuklar hiç bir zaman unutmazlar. Çocuklar
fikirlerin geleceğe güvenle aktarılacağının kanıtıdır.
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Why especially children?
Adults might forget so many things because of their hectic
lives; however, children never forget. Children are the proof
that ideas will be conveyed trustingly to the future. Children are
pure in thoughts. You know, we lose our purity as we grow up...
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dışında solist olan, yurt dışında doktora yapanlar da var. Bugün önemli okullarda hoca olarak çalışanlar da var. Profesyonel olarak müziğe devam etmeyenler ise sanatsal estetik eğitimleri ile hayata bakmaya devam ediyor. CAKA'nın amacı
da insanlara faydalı, sanat estetiğine sahip kişiler yetiştirmek.
Şimdi neler yapıyorsunuz?
CAKA için bir okul açarak, online sistemde eğitim vermek istiyoruz. Bir kaç aylık sürede bunu gerçekleştirmeyi umuyoruz.
Çocuklar bir sınava giriyorlar mı?
Hayır, ben sınava karşıyım. Sınav yaptığınızda insanları belli bir kategoriye sokuyorsunuz, yetenekli ya da
yeteneksiz diye. Ben her insanın yetenekli olduğuna
inanıyorum. Burada algının ne kadar gelişmiş olduğu
ile bir durum var. Müziğin amacı bir insanın kendini ortaya koymasıdır, yarış atı gibi hazırlanması demek değildir.
Bir öğrencimiz müziği ile kendi kültürel kimliğini bir başkasına aktarabiliyorsa bizim için CAKA başarılı olmuştur.
Öğrencilerimizin seviyelerini zaman zaman ölçüyoruz.

who study abroad among them. Today, some of them are
also teaching at significant schools. Those who do not
continue making music as professionals continue to look at
life through their artistic aesthetic training. The purpose of
CAKA is to raise people who are socially beneficial with
aesthetic perception.
What are you doing now?
We would like to open a school for CAKA. We would like to train
people online. We are hoping to realize this in a few months.
Do children take a talent exam?
No, I am against it. When you examine people, you place them
into categories like talented or not. I believe every person is
talented. There is a situation here to do with how advanced the
perception is. The aim of music is to reveal a person, not to be
prepared like a racehorse. If a student can transfer his cultural
identity to someone else, CAKA has been successful to us. We
measure our students' levels from time to time.

Çocuklar saftır. Büyüdükçe kirleniyoruz biliyorsunuz, çocukların hem algıları çok açık hem de saflar. Onlara iyi bir
eğitim verdiğiniz sürece iyi nesiller yetişecektir. Kültür ve
sanat çocuklar ve gençler ile korunarak ileriye taşınacaktır.

Children are pure and their perception is open. As long as you
provide them with good education, new generations will be
brought up well. Culture and arts will advance by protecting them
with children and young people.

Öğrencileriniz kaç yaşında başlıyor?
Ankara'da 2.5 yaşında başlayan arkadaşımız da var, 16'dan
25 yaşına kadar gençlerde. Küçük arkadaşlar diyoruz ama
biz bir sınır koymuyoruz, isteyen herkes gelebilir.

How old do your students begin?
We have a little friend who started at the age of 2.5; we have
others who began between the ages of 16-25 in Ankara. We
call them little friends but we do not have an actual limit on
their age, everyone can join, if they want to.

CAKA (Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları) nasıl
kuruldu?
96 yılında döndüm, o tarihte yavaş yavaş sanat akımları Türkiye'de de dünyaya paralel olarak gelişmeye başlamıştı. Kendi bulunduğum İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarında bu projeyi başlatmak istedim, hocalar ile bu fikrimi
paylaştım. Onlar bu eğitimin ciddi bir eğitim olmadığını ve
bir kurs olduğunu düşünerek desteklemek istemediler. Beklediğim teklif 2001 yılında geldi. Bursa Uludağ Devlet Konservatuvarı müzik bölümü başkanı Profesör Koray Çalgan ve
okul müdürü Ali Göğüş beni keman eğitiminin başına geçmem için davet ettiler. Ben de onlara bir şart sundum. CAKA
projesini hayata geçirmek istediğimi söyledim, onlar da kabul
ettiler. Bursa'da çalışmalara başladık ve projemiz büyük başarı kazandı. Proje çevre illere yayılarak bir ateş oldu ve o
ateşi başkaları da gördü. Türkiye'de CAKA'nın büyük bir
önderlik yaptığını düşünüyorum.

How was CAKA (Cihat Aşkın ve Küçük Arkadaşları)
established?
I came back in 96. The art movements were slowly beginning to
develop in Turkey in parallel with the world then. I wanted to
start this project at İstanbul Technical University Conservatory,
where I was working, I shared my ideas with the academicians.
They did not want to support with the thought that it would
only be a course not a serious education program. The offer I
had been waiting for came in 2001. Professor Koray Çalgan,
Head of Music Department of Bursa Uludağ State Conservatory,
and the Principal of the school, Ali Göğüş invited me to lead the
violin education. I had one condition. I told them that I wanted
to realize the CAKA project; they accepted. We started working
in Bursa and our project became very successful. The project
spread to surrounding cities, becoming a fire, which was noticed
by others. I think that CAKA became a pioneer in Turkey.

Türk müziğine çok önemli katkılarda bulundunuz,
Türk müziğinin dünyada dinlenmesi için kayıtlar
yaptınız, bu değerli çalışmalarınızdan bahseder
misiniz?
İstanbul Teknik Üniversitesi'nden önce Türk Müziği
Devlet Konservatuvarına girdim. Bu üniversite yapısı itibari
ile hem halk müziğini hem Türk sanat müziğini hem de klasik
batı müziğini öğreten bir kurumdu. Biz bu çeşitli müzik dallarını öğrendiğimiz için çok şanslıydık. Keman öğrenirken
dünya repertuvarının yanı sıra kendi müziğimizi de öğrendim. Kendi müziğimizi dünyaya nasıl tanıtabiliriz diye düşünmeye başladım. İngiltere'de eğitimime devam ederken
düşüncelerim iyice gelişti ve dünyanın kullandığı standartları kullanarak müziğimizi dünya pazarına sunmamız gerektiğine karar verdim. Kendi verdiğim konserlerde her zaman
Türk müziğine yer verdim. Türk müziğinde en büyük sorun
sanatçılarımızın kendi müzik dillerini konuşurken dünya
müzik dilini konuşmamalarıydı. Bu açıdan bir boşluğu doldurduğumu düşünüyorum. Bu iki dili de konuştum.

You have contributed to Turkish music significantly,
you have made records so Turkish music would be
listened by the world, can you tell us about these
works?
I entered the Turkish Music State Conservatory of İstanbul
Technical University. This university is an institution that
teaches both folk music, Turkish art music and classical
western music. We were very fortunate to learn about these
various music branches. While learning the violin, I learned
our music as well as the world repertoire. I started thinking
about how we could introduce our own music to the world. As
I continued my education in the UK, my thoughts improved
and I decided that we should present our music to the world
market by using the standards used by the world. I have
always included Turkish music in my own concerts. The
biggest problem in Turkish music was that our artists did not
speak the world music while they were speaking their own
musical language. I think I filled a gap in this respect. I've
spoken to both of these languages.

Konserlerinizde nasıl bir yol izlediniz?
Batı klasik eserleri kadar Türk müziği eserlerine de konserlerimde yer verdim ve çok büyük kazanımlar elde ettim.
İngiltere'den döndüğümde Minyatürler albümünü çıkardım.
O güne kadar Unkapanı'nda klasik müzik albümü çıkmamıştı. Unkapanı bizim müzik piyasamızsa biz de bu piyasada

Which path did you follow in your concerts?
I have included many works of Turkish music as well as
Western classical works in my concerts and have made great
achievements. When I came back from the UK, I released
the Miniatures album. Until that day, Unkapanı had not
released a classical music album. If Unkapanı is our music

Daha sonra CAKA nasıl büyüdü?
11 yıl önce hafta sonları CAKA'da eğitim verecek öğrencileri
yetiştirdim. 10 idealist arkadaşla, onların fedakarlıkları ile yol
aldık. Bu öğretmenler daha sonra kendi şehirlerine giderek
CAKA projelerini gerçekleştirdiler. 2001 yılından beri yaptığımız çalışmalar ile çok fazla gence ulaştık. Bunların aralarında şu anda müziğe devam etmeyenler olsa da müziği profesyonel olarak da sürdüren pek çok isim var. Aralarında yurt
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How did CAKA grow?
11 years ago, I trained the students who would train at
CAKA today on the weekends. We have advanced through
the devotion of 10 idealistic friends. These teachers then
went to their own cities and realized CAKA projects. We
have reached many young people through our work since
2001. Although there are many among them who do not
make music currently, there are still many names that make
music professionally. There are soloists abroad, and those
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kendi müziğimizi satabilirsek o zaman bir gerçekliği hayata
geçirmiş olacaktık. Bu 20 yıl önceydi benden sonra pek çok
klasik müzik albümü yapıldı.

market, if we could sell our music in this market then we
would have realized a reality. This was 20 years ago. After
this, many classical music albums were made.

Eğitmen olarak da sayısız katkınız var, bahseder
misiniz?
Kendi konservatuvarımda yaptığım çalışmalar sayesinde
Kamuran İnce ile İTÜ Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'ni
kurduk. Türkiye'de müzikte doktora ve yabancı dilde eğitimi başlattık. Gençlerimizin yurt dışına beyin göçünü önlemek amacı ile yurt dışından hocalar getirdik. 2008-2012
yılları arasında Türk Müziği Devlet Konservatuvarının
müdürü oldum. Türk müziğinin gelişmesi için pek çok çalışma yaptık. Yeni Türk Müziği hareketini başlatarak, yeni
anlamda yazılmış eserleri ya da eski eserlerin yeni yorumlarını çeşitli konserlerde dinleyici ile buluşturduk. Bu artık
güncel olarak da insanların orkestralarda Türk enstrümanlarına yer vermelerini sağladı. Bu yaptığım öncülükler bana
mutluluk veriyor.

You have numerous contributions also as an educator,
can you tell us about those?
Thanks to the works I have done in my own conservatory, we
established İTÜ Center for Advanced Studies in Music with
Kamuran İnce. We started the doctoral education in foreign
languages in music in Turkey. In order to prevent the brain
drain, we brought teachers from abroad. I was the director of the
Turkish Music State Conservatory between 2008-2012. We
have done a lot of work for the development of Turkish music.
We have introduced the new Turkish Music movement. We had
new works and the new interpretations of classic works meet
with the listeners in various concerts. This has allowed people
to place Turkish instruments in orchestras. These leads of mine
make me happy.

Yakın tarihli konserleriniz hangileri? Mayıs ayında da
40. yılınızı konserlerle taçlandırıyorsunuz.
40 yıl önce keman çalmaya başladım. Bir buçuk aylık kemancıyken ilk konserimi verdim. 3 Mayıs'ta Toscana'da bir
konserim olacak. 26 Mayıs’ta Das Das'da Türk Valsleri konserimiz olacak ve bu konser serisi sonbaharda devam edecek.
TRT İstanbul Radyosu'nun klasik müzik etkinliklerini ben
hazırlıyorum, aylık stüdyo konserlerimiz oluyor.
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What are your recent concerts? You are crowning your
40th anniversary in music with a concert in May.
I started playing the violin 40 years ago. I gave my first concert
when I was a violin player for a month and a half. I'm going to
have a concert at Toscana on the 3rd of May. We will have a
Turkish Waltz concert at Das Das on the 26th of May, and this
concert series will continue through the fall. I am preparing the
classical music events of TRT İstanbul Radio and we have
monthly studio concerts.
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UD YAPIMININ İNCELİKLERİNİ
DÜNYAYA ÖĞRETİYOR
TÜRKİYE’NİN UD YAPIMINDAKİ EN USTA İSİMLERİNDEN BİRİ OLAN MUSTAFA COPÇUOĞLU,
YERLİ VE YABANCI UD YAPIMCILARI YETİŞTİRİYOR.

HE TEACHES THE FINE DETAILS OF OUD MAKING TO
THE WORLD
AMONG THE MASTERS OF TURKISH OUD MAKERS, MUSTAFA COPÇUOĞLU IS TRAINING BOTH
TURKISH AND FOREIGN OUD MAKERS.
SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

Tokat’ın Pazar ilçesinde doğan Mustafa Copçuoğlu, ilkokul, ortaokul ve lise eğitiminin ardından İstanbul’a geldi.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Devlet Konservatuarı
Çalgı Yapım Bölümü’nden mezun olan Copçuoğlu, yüksek
lisansını ise yine aynı üniversitede Türk halk oyunları
dalında yaptı. Ud yapımında 35 yılı geride bırakan Mustafa Copçuoğlu, son 1.5 yıldır ise oğlu Burak Copçuoğlu ile
omuz omuza çalışıyor.

Mustafa Copçuoğlu, born in the district of Pazar in Tokat,
came to İstanbul after his high school education. Graduated
from İstanbul Technical University (İTÜ) State Conservatory,
Instrument Making Department, Copçuoğlu received his
master's degree in the field of Turkish Folk Dance at the same
university. Leaving 35 years behind in the oud making, Mustafa
Copçuoğlu has been working side by side with his son Burak
Copçuoğlu for the last 1,5 years.

Dünyanın dört bir yanında tanınıyor
Müziğe ilgisinin çocukluk döneminde başladığını söyleyen
Mustafa Copçuoğlu, şarkı söylemekten büyük keyif aldığını,
öğretmenlerinin de kendisini konservatuara yönlendirdiklerini belirtiyor. Üniversite çağı gelene kadar çalgı yapımıyla ilgili özel bir merakının olmadığını dile getiren
Copçuoğlu, “İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümü’ne yetenek sınavı ile girecektim. Okula girmeden önce ud çalmayı öğrenmiştim. Mızraplı sazlara karşı bir ilgim vardı. Ud ve lavta yapımında
uzmanlaşmaya karar verdim. Okulumuz, Kültür Bakanlığı’na bağlıydı. Ama konservatuar, 1982’de İTÜ’ye bağlandı.
ÖSYM sınav sonucumu istediler. Ama ben sınava girmediğim için lisans bölümüne giremedim. Bir arkadaşım vasıtasıyla, lise kısmından girebileceğimi öğrendim. Yaşım da tutuyordu. Böylece 3 yıl konservatuar lisesinde okudum. Ardından İTÜ Devlet Konservatuarı Çalgı Yapım Bölümü’nde
lisans eğitimimi tamamladım. Türk Halk Oyunları bölümündeki yüksek lisansımın ardından 1994’te kısa dönem askerlik
yaptım. Ağustos 1994’ten bu yana ise İstanbul Kadıköy’deki
Copçuoğlu Ud Atölyesi’nde mesleğimi icra ediyorum.” diyor. Copçuoğlu’nun imzasını taşıyan udlar; Kanada, Amerika, Yunanistan, Fransa, İtalya, İsviçre, İsveç, Kuveyt, Irak gibi
dünyanın dört bir yanında yaşayan müzisyenler tarafından
icra ediliyor.

Recognized around the world
Mustafa Copçuoğlu said that his interest in music started
during his childhood, and that he enjoyed singing and that his
teachers advised him to enroll in a conservatory. Copçuoğlu
stated that he did not have a special interest in instrument
making until it was time to go to university, “I was going to
enroll in İstanbul Technical University's State Conservatory
Instrument Making Department through a talent exam. I knew
how to play the oud already. I had an interest in picking stringed
instruments. I decided to specialize in making oud and lute. Our
school was affiliated with the Ministry of Culture. But the
conservatory became affiliated with İTÜ in 1982. So, my
ÖSYM score was requested. I couldn't enroll to get a bachelor's
degree because I didn't take the test. Through a friend of mine, I
learned that I could get in through their high school affiliation.
My age was appropriate. So, I studied at the conservatory’s high
school for 3 years. Then, I completed my undergraduate education
at İstanbul Technical University State Conservatory Instrument
Making Department. After completing my master’s degree in
Turkish Folk Dance, I did a short term military service in 1994.
Since August 1994, I have been practicing my profession in the
Copçuoğlu Ud Atölyesi (Oud Workshop) in Kadıköy, İstanbul.”
Copçuoglu’s signature ouds are being performed by musicians all
over the world in countries such as Canada, the USA, Greece,
France, Italy, Switzerland, Sweden, Kuwait, and Iraq.
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İranlı, Belçikalı ve Amerikalı öğrencileri var
Yabancı müşterilerin referans yoluyla kendisine ulaştığını
vurgulayan Mustafa Copçuoğlu sözlerine şöyle devam
ediyor: “Yapmış olduğumuz udları icra eden yerli ve yabancı müzisyenlerin referanslarıyla kapımızı çalan pek çok
müşterimiz var. Yabancı müzisyenler bu konuda son derece bilinçli. Ud satın almak istiyorlarsa İstanbul’a geldiklerinde hangi isimlere gitmeleri gerektiğini çok detaylı bir
şekilde araştırmış oluyorlar.” İlk zamanlarda yani 1990’lı
yıllarda ud yapımı açısından malzeme sıkıntısı çekildiğini
ifade eden Copçuoğlu, günümüzde bu sorunun ortadan
kalktığını söylüyor. Copçuoğlu, ud yapımında tercih ettiği
ağaç türleri hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Udun tekne
yapımında venge, pelesenk, maun, paduk, ceviz, erik ve
tropikal Afrika ağaçlarını kullanıyoruz. Ses tablası olarak
göğse takılan kısımda ise yerli ladin dediğimiz Artvin Borçka ağacının yanı sıra koyu renkli Kanada ladinini tercih
ediyoruz. Burgularda ise abanoz ve pelesenk ağacı kullanıyoruz. Aynı anda 3 ya da 4 uda başlıyoruz. 4 ud da ortalama
1 ayda tamamlanıyor. 1.5 yıldır oğlum Burak ile birlikte
çalışıyoruz. Ud çalmayı zaten biliyordu artık işin zanaat
kısmında da beraberiz. Onu en iyi şekilde yetiştiriyorum.
1994’ten bu yana ud yapımı konusunda başarılı öğrenciler
yetiştirdim. Ramazan Calay ve Murat Yerden gibi isimlerin yanı sıra İran, Belçika ve Amerika’dan da çok başarılı
öğrencilerim oldu. Yabancı öğrencilerim, ud icracısı Necati Çelik hocamızın referansıyla geldi.”
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Got students from Iran, Belgium, and the USA
Mustafa Copçuoğlu emphasized that foreign customers reach
him by reference and said: "We have many customers who
knocked on our door with the references of the local and
foreign musicians who perform the ouds we had made.
Foreign musicians are very conscious of it. If they want to buy
an oud, they come to İstanbul already knowing whom to
visit." Expressing the hardship in supplying the necessary
materials for oud making in the 1990s, Copçuoğlu tells that
now this problem is solved and gives the following information
about the tree species he prefers in oud making: “We use
African and Brazilian rosewood, mahogany, padauk, walnut,
plum, and tropical African trees in the construction of oud's
body. We prefer to use the dark Canadian spruce as well as
the Artvin Borçka tree, which we call indigenous spruce, for
the soundboard that is attached to the center. We use ebony
and rosewood trees for the tuning pegs. We start making 3 or
4 ouds at the same time. 4 ouds per month are completed on
average. I've been working with my son Burak for 1,5 years.
He already knew how to play the oud when he began and now
we are working together in this business. I'm training him in
the best way possible. Since 1994, I have trained successful
students in oud production. In addition to names such as
Ramazan Calay and Murat Yerden, I had very successful
students from Iran, Belgium, and the United States. My
foreign students came with the reference of the oud player
Necati Çelik.”
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Ud yapımcısı Mustafa Copçuoğlu ve oğlu Burak Copçuoğlu
Oud maker Mustafa Copçuoğlu and his son Burak Copçuoğlu

En iyi sesi yakalamaya çalışıyor
Ud yapımında kullanılacak malzemeye göre fiyatların değiştiğinin altını çizen Mustafa Copçuoğlu, yapım aşamalarını ise şöyle özetliyor: “Ud yapımında önce tekne kısmı
tamamlanıyor. Ardından teknenin iç ve dış temizliği yapılıyor. Sonra sap kısmı ladin ağacından hazırlanıyor. Sonra
ses tablası kısmına geçiliyor. Ardından ses tablası, tekneye monte ediliyor. Bunu klavye aşaması takip ediyor. Ses
tablasında mızraplı kısım yapıştırılıyor. Zımpara ve cila
işlemlerinden sonra alt-üst eşikler ve kafeslerin takılması
gerçekleştiriliyor. Burgular da takılıyor. Sapın tesviye işlemleri bittikten sonra udun telleri takılıyor. Akort işlemlerinden sonra ud hazır hale geliyor.” Bir ud yapımcısı
olarak yaptığı işle ilgili heyecanının hiçbir zaman bitmediğini dile getiren Copçuoğlu, “Her yeni eserde, nasıl bir ses
çıkacağına dair büyük bir heyecan duyuyorum. 35 yıldır
bu mesleği icra ediyorum ve hâlâ farklı yeniliklerin peşindeyim. Yakaladığım ses sistemi, yaptığım araştırmaların
neticesinde çok iyi bir konuma geldi. Tekneye, ses tablasının aktarılması konusunda özel araştırmalar yapıyorum.”
yorumunda bulunuyor.
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Trying to capture the best sound
Highlighting the changing amount of the expenses according
to the materials used in the oud making, Mustafa
Copçuoğlu summarized the steps in the oud making: “In
oud construction, the body part is completed first. Then
the body is cleaned inside and outside. Then the handle is
prepared from the spruce tree. Then the soundboard is
made and mounted on the body. This is followed by the
keyboard phase. The plectrum part on the soundboard is
attached. After sanding and polishing, upper and lower
nuts and frets are installed. The pegs are installed. After
the leveling of the handle, the strings of the oud are
mounted. After the tuning process, the oud is ready.”
Expressing his never ending excitement about his
profession as an oud maker, Copçuoğlu said, “In every new
work, I am very excited about how it will sound. I have been
practicing this profession for 35 years and I am still
pursuing different innovations. The sound system I
captured came to a very good standing as a result of my
research. I'm doing special research on how to transfer the
soundboard to the body.”

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES
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ISLIK

ISLIK, ARKADAŞLIK. ISLIK, ANILARI ÇAĞIRMAK. ISLIK, UNUTMAMAK. ISLIK, DÜNYAYA
KATILMAK. ISLIK, YOLA HAZIRLIK. ISLIK, SESTEKİ GÜNEŞ. ISLIK, SESSİZLİĞE KARDEŞ...

WHISTLE
WHISTLE, FRIENDSHIP. WHISTLE, CALLING OUT TO MEMORIES. WHISTLE, NOT FORGETTING.
WHISTLE, JOINING THE WORLD. WHISTLE, GETTING READY FOR THE ROAD. WHISTLE, THE SUN
IN SOUND. WHISTLE, THE BROTHER OF SILENCE…
HAYDAR ERGÜLEN

Yol hali diye bir şey var. Yol şarkısı, yol şiiri diye bir şey de
var. Ben gibi bazıları da var ki, ‘bizatihi’ bunların zaten yolun
kendisi, yolun da şiirin kimsesi ve şiirin zaten yolun herkesi olduğunu söyleyip dururlar. Olsun, söylesinler, bu da
yolun sevinç hali sayılır.
Yolun şiiri yazılıyor, yolun müziği çalınıyor, yolun şarkısı
söyleniyor, peki, yolun sesi, o çıkmıyor mu, çıkmayacak
mı... Derken artık ayaksesi mi ona eşlik eder yoksa o mu
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There is this thing called road conditions. There are road songs,
road rhymes. There are also some people like me, who call these
actually the road itself, and call the road a relative of poetry, and
call poetry everyone of the road. No problem. Let those be told!
This is considered as the happy conditions of the road.
Poems are written for the road; road songs are played for the
road; well, what about the sound of it; does the road have a
sound; are we going to hear it... As we ponder... I don’t know

ayakseslerinin ritmine uyar, yola, yolcuya, yürüyüşe göre
değişir, ama yola çıkarken “neler almalıyım yanıma?” şiiri
sürdürülecekse Edip Cansever’in, ki her yola çıkış o şiire de
yeni bir başlangıçtır, o unutulmayacak, alınacaktır.
O ıslıktır, yola çağrıdır, insan kendisini yola onunla çağıracaktır, yolu kendine onunla çekecektir ve arkadaşlığın
böylesine hem şaşıracak, hem sevinecek hem de gülümseyecektir. Bu aynı zamanda, yola çıkmak için kendisinden çıkmasıdır ki sadece yola değil yaşamaya da bir davettir.
Neye davet? “Başkası olma kendin ol!” diye insanı insandan, kendinden, doğadan uzaklaştırmaya çalışan bencilliklere karşı, “başkası ol özgür ol”, “başkası ol kendin ol”,
“başkası ol, yaşam dol” ve “başkası ol, budur yol!” demelere de bir güzel davettir. Islık tutturmaya davettir.
Dönersen Islık Çal! Duyduğum en şahane ıslıklardan biriydi. Bir filmin adıydı, ama ondan da önce en sevdiğim
şairlerden Ergin Günçe’nin nefis bir dizesiydi ki, hocanın
her şiiri birbirinden nefis ve birbirinden nefis dizelerle de
dolu. Meraklısı Türkiye Kadar Bir Çiçek kitabında bulabilir, okurken ve sonrasında birbirinden güzel ıslıklar çalabilir. Biz de, tabii nereden olacak, o şiirlerden öğrendik, neyi,
“dönersen ıslık çalarsın/yol uzun, su karanlık/otur bir çardak
altına/bırak biraz yağmur yağsın” filan demeyi, “Bir dostu ölü
götürmek” şiirinden sözgelimi.
Sonra da bir cüce ile bir travestinin gözyaşartıcı dostluğunu
anlatan, Orhan Oğuz’un, 1990’ları da yansıtan, şahane
filmi, Dönersen Islık Çal’dan (1992) elbette. Bana hep
sevdiğim bir başka filmi Geceyarısı Kovboyu’nu (1969)
hatırlatır, John Schlesinger’in filmi, gözyaşları bakımından da, evet.
Behçet Aysan’ı, o bir nar gibi kırılmış arkadaşımı,
1993’ün 2 Temmuz’unda, Sivas Madımak Otelinde ateşlere bırakınca, külden ıslık yapılır mı bilmiyorum ama,
acımdan “Dönersen ıslık çal, Behçet” demiştim ona. Gidip de dönemeyenlere, onların yanına gidelim öyleyse
biz de ıslık çala çala!
Islık, arkadaşlık. Islık, anıları çağırmak. Islık, unutmamak. Islık, dünyaya katılmak. Islık, yola hazırlık. Islık,
sesteki güneş. Islık, sessizliğe kardeş. Islık... Orhan Veli
şiiri. O türkü tuttursa da, “İstanbul’un orta yeri sinema/
garipliğim, mahzunluğum duyurmayın anama” dese de,
ıslığı başka havadan çalar. Sevince, neş’eye, İstanbul’un
baharına göz kırpar. Islık, göz kırpmaktır.
Nazım Hikmet, Kuvayi Milliye’ye katılıp Kurtuluş Savaşımızda yer almak için, arkadaşıyla, coşkusuyla, ateşiyle,
yurtseverliğiyle, İnebolu yollarından yayan yapıldak günlerce
Ankara’ya yürürken “Yol Şarkısı”nı yazmış, yolu sesine katmıştır ama, aslında şiir ya da şarkı değil, sözcüklerden bir ıslık
yazmıştır: “Alnımızda yanar gençliğin tacı.”
Şimdi bahardır, ıslık bahar için vardır, daha yolumuz vardır,
ıslık yoldaşımızdır.

which one accompanies which, either footfalls follow it or it
keeps up with the footfalls, it depends on the road, passenger,
and walk... But if we are to continue with the poem by Edip
Cansever titled “what shall I take with me?”, despite the fact
that every departure is a new beginning in this poem, it will not
be forgotten. It will be taken. It is a whistle; it is a call out to the
road; one will call out to oneself by it; one will attract the road to
oneself by it; one will smile at such a friendship in amazement
and in delight. This is also a departure from oneself to set off on
the road, which is an invitation not only to the road but to live
the life itself. An invitation to what? A beautiful invitation to say
“be someone else, be free”, “be someone else, be you”, “be
someone else, full of life”, and “be someone else for it is the road”,
against those egoists who try to alienate human from human,
from self, from nature by saying “Be you, not someone else!” It is
an invitation to whistle. Whistle, If You Return! It was one of the
most amazing whistles I have ever heard. It was the title of a movie
but before that it was a beautiful verse by Ergin Günçe, one of my
favorite poets. Every poem written by the master is amazing and
full of amazing verses. Those who might become curious about his
poetry can look for the book titled Türkiye Kadar Bir Çiçek (A
Flower As Big As Turkey). You can blow wonderful whistles while
reading it and afterwards. We have learned how to say “whistle, if
you return/the road is long, the water is dark/sit under the
pergola/let it rain a little” from those poems, for instance, from
“Carrying a friend’s dead body”. Then came the powerful movie
by Orhan Oğuz, reflecting the 1990s, telling the heartrending
friendship of a dwarf and a transvestite, Whistle, If You Return!
(1992). It has always reminded me of another one of my favorite
movies called Midnight Cowboy (1969) by John Schlesinger, it is
also a yes in terms of tears. I had whispered to Behçet Aysan, my
naive friend who was turned into ashes in the fire at the Madımak
Hotel in Sivas on the 2nd of July 1993, if anyone could blow a
whistle out of ashes, I wouldn’t know but I had whispered to him
out of pain and grief, “Whistle, if you return Behçet!” Let’s go
whistling to those who depart and cannot return! Whistle,
friendship. Whistle, calling out to memories. Whistle, not
forgetting. Whistle, joining the world. Whistle, getting ready for
the road. Whistle, the brother of silence. Whistle... Poetry of
Orhan Veli... Although he sings a Turkish folk song going, “A
cinema in the middle of İstanbul/my loneliness, my gloom, don’t
let my mother hear this” he blows his whistle in a different tune,
winking to the happiness, merriness, and to the Spring of İstanbul.
Whistle, it is winking. While Nazım Hikmet was walking to
Ankara on foot for days with excitement and patriotism on the
roads of İnebolu after joining the Turkish Revolutionaries
(Kuvayi Milliye) with his friend to fight in our War of
Independence, he wrote the “Road Song” (Yol Şarkısı) and let
the road into his voice but in fact, he wrote not a poem or a song,
he wrote a whistle of words: “The crown of youth is on fire on our
foreheads.” Now, it is the Spring. Whistle exists for the Spring.
We still have road to cover. Whistle is our companion.
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İYİLERİN GALİBİYETİ

Michael Ende

MICHAEL ENDE, MOMO’DA DÜNYA DÜZENİNİN GİDİŞATINA DAİR SORULARINA CEVAP ARAR.
DİLEK ŞURUBU’NDA AYNI MESELEYİ DAHA MİNİMAL DÜZEYDE İŞLER.

VICTORY OF THE GOOD
ENDE SEARCHES FOR ANSWERS ABOUT THE DIRECTION OF THE WORLD ORDER HEADED IN
MOMO. HE TREATS THE SAME SUBJECT IN THE NIGHT OF WISHES IN A MORE MINIMAL LEVEL.
ÖMER YALÇINOVA

Dilek Şurubu (Pegasus Yayınları, 2017) Michael Ende’nin
diğer kitabı Momo’yla birlikte düşünülebilir. Her iki kitapta da Michael Ende kötülük problemi üzerinde durur.
Daha doğrusu iyilik ve kötülüğün çatışması, birbirlerine
karşı verdiği mücadele… Her iki kitapta da iyiler, çocuk ve
hayvan kahramanlarca temsil edilmekte; kötüler ise, yetişkinlerce. İyiler, yardımsever ve diğerkâm; kötüler ise
kıskanç, bencil ve sorumsuzdurlar.
Dilek Şurubu, Momo’ya kıyasla
daha umut dolu bir kitap. Momo’nun özellikle son bölümlerinde
boğucu bir karamsarlık ve umutsuzluk dikkat çeker. Bu, okuyucuya da
geçen bir duygudur. Hatta korkuyu
hissederiz onda. Oysa Dilek Şurubu’nda iki güçlü canavarla karşılaşmamıza rağmen aynı korkuyu duymayız. Michael Ende, Momo’da
daha gerçekçi düşünmeye çalışmıştır. Zaten onun masallarında dikkat
çekici unsur; masal boyunca okuyucusunu düşündürme becerisidir.
Büyük ihtimal kendisi de, ulaştığı
sonuçları değil düşünmekte olduğu
meseleleri anlatmaktadır masallarında. Başka bir ifadeyle Michael
Ende masal yoluyla düşünmektedir.
Hem de felsefecilerin uğraşacağı
ağırlıktaki konuları. Onun masalları
için rahatlıkla “felsefi” diyebiliriz. Ende, Momo’da dünya düzeninin gidişatına dair sorularına cevap arar. Dilek
Şurubu’nda aynı meseleyi daha minimal düzeyde işler.
Momo’da “duman adam”lar dünyanın her yerinde örgütlenmişken, Dilek Şurubu’nda bir cadı (ismi: Zalime), bir
de büyücüyle (ismi: Şarlatan) karşılaşırız. Momo ise, çocuktur. Yazar, Momo’yla diğer çocukları birbirinden
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The Night of Wishes (Pegasus Yayınları, 2017) can be
examined along with Michael Ende’s other book Momo.
Michael Ende treats the issue of evil in both books. The good
is represented by children and animal characters and the
evil is represented by adult characters in both books. The
good is charitable and altruist; the evil is jealous, selfish,
and irresponsible. The Night of Wishes is a more hopeful
book compared to Momo. Especially
the last chapters of Momo contain a
suffocating pessimism and hopelessness.
This feeling is passed on to the reader.
Moreover, we feel the fear in it. We do
not feel the same fear in The Night of
Wishes despite the two powerful
monsters we come across in the book.
Michael Ende had tried to think more
realistic in Momo. The remarkable
element in his books is his skill to make
his reader ponder throughout the book.
Most probably, he treats the subjects
that he ponders on in his fairy tales, not
the conclusions he had reached. Michael
Ende thinks through fairy tales in other
words. Moreover heavy subjects that are
fit for philosophers. We can comfortably
call his fairy tales “philosophical”.
Ende searches for answers about the
direction of the world order headed in
Momo. He treats the same subject in
The Night of Wishes in a more minimal level. While The Men
in Grey are organized all over the world in Momo, we come
across a witch (Tyrannia Vampirella) and a sorcerer (Beelzebub
Preposteror) in The Night of Wishes. Momo is just a child.
The author does not separate Momo from the other children.
According to the author, children are the purest state of
goodness: innocence, purity, wishful thinking. In other

ayırmaz. Yazara göre iyiliğin en saf biçimi çocuklardadır:
Masumiyet, temizlik, hüsnü zan. Diğer ifadeyle yazara
göre çocukluk bozulmamışlık anlamına gelir. Yetişkinlik ise, masumiyetin ve saflığın kaybolmasıdır.
Dilek Şurubu’nun iyileriyse, karga (ismi: Yakup) ve kedidir (ismi: Mauro). Ende adeta Momo’da derinleştirdiği
ve umutsuzluğa kapıldığı konuyu, Dilek Şurubu’nda
daha yüzeysel, eğlenceli, fantastik bir şekilde işleyerek
umutlanır. Momo’da yardımcı, metafizik güçlerle karşılaşırız. Momo bu güçler sayesinde kötülüğü yener. Fakat bu zafer okuyucuyu ikna etmez. Önceki sayfalardaki
burukluk, masalın sonunda da devam eder. Dilek Şurubu’nda da metafizik yardımcılar devreye girer. Ve Dilek
Şurubu’nda iyilerin ezici üstünlüğü ortaya çıkar bu şekilde. Çünkü Dilek Şurubu’nda kötülerin olduğu gibi iyilerin
de bir planı vardır. Momo’da ise, iyilerin bir planı yoktur.
Onlar adeta rüzgârın önünde sürüklenmekte olan yapraklar gibidir.
İyiler her iki masalın galipleri olsalar da, Ende’nin anlatmak istediği şey, iyi-kötü mücadelesinin her dönemde
olduğudur. İyi insanlar, kötülüğe karşı ne kadar hazırlıklı,
donanımlı ve cesur olurlarsa, o kadar dünyamız güzelleşmekte. Ne zaman da umursamaz, korkak ve sorumsuz
davranırlarsa, dünyamız o kadar kötülüğün eline kalmakta ve çirkinleşmektedir. Ende’nin başarısı; bu temel felsefeyi zorlamadan, masal yoluyla hissettirmesidir.
Aslında her iki kitap da yetişkinlere dönük anlatılmış
masallardan oluşuyor. Ya da şöyle söylenebilir: Michael
Ende kime, nasıl masal anlatacağını düşünürken, çocuk-yetişkin ayrımı yapmamıştır. Zihinsel açıdan çocukları, yetişkinlerden farklı görmemiştir.

words, childhood means uncorrupted to the author. The
adulthood is the disappearance of innocence and purity.
The good in The Night of Wishes are a raven (Jakob) and a cat
(Maurizio). Ende becomes hopeful by treating the subject,
which he deepened in Momo almost giving away to despair,
more superficial, entertaining, and fantastic in The Night of
Wishes. We see helpful metaphysical powers in Momo. Momo
defeats the evil thanks to these powers but this victory does not
convince the reader. The bitterness in the previous pages
continues until the end of the fairy tale. The metaphysical
powers enter the picture also in The Night of Wishes. This
way, the overwhelming supremacy of the good comes out in
The Night of Wishes because the evil also has a plan as well as
the good does. The good does not have a plan in Momo. The
good ones are almost like the leaves drifting in the wind.
Although, the good is the winner of both fairy tales, what Ende
wants to tell is that the fight between good and evil exists in
every period. As good people are prepared, equipped, and
courageous against evil, so our world is flourishing. When they
are careless, cowardly and irresponsible, our world is captured
by the evil and becomes ugly. Ende's success is that he makes
the reader feel this basic philosophy via the fairy tale without
forcing.
In fact, both of the books consist of fairy tales aimed for adults.
Or we can tell this: Michael Ende did not make a separation
between children and adults while he was considering whom
to appeal and how, when telling his fairy tales. He did not
think of children mentally different from adults.
YAZARIN KITAPLIĞI
THE LIBRARY OF THE AUTHOR
Yazıları ve Çizimleri, E. E. Cummings,
✓Şiirleri,
Ketebe Yayınevi
Şiirleri, Yazıları ve Çizimleri, E. E. Cummings,
Ketebe Publications
Oyuncakçı Dükkânı, Angela Carter,
✓Büyülü
Everest Yayınları
The Magic Toyshop, Angela Carter, Everest
Publications
Zincir, Orhan Koçak, Metis Yayınları
✓Kopuk
Kopuk Zincir, Orhan Koçak, Metis Publications
Ben Alageyik, Arda Arel, Dedalus Yayınları

✓Ben Alageyik, Arda Arel, Dedalus Publications

raillife MAYIS/MAY 2019 75

SİNEMA / CINEMA

AJANDA / AGENDA

RUBATO
Rubato 2 Mayıs Perşembe gecesi Jolly Joker Kartal
İstMarina sahnesinde olacak. "Rubato", bir müzik
cümlesinde temponun serbest bir anlayışla
hızlandırılıp, yavaşlatılması anlamına gelir. Yani bir tür
ritmik özgürlüktür. Tam da bu tanıma uyan özgün
duruşları ile yıllardır söylediğimiz şarkıları kendi
tarzlarında yorumlayan Rubato, farklı tür müzik
dinleyen pek çok kişiyi ortak bir paydada
buluşturuyor.

Rubato will be at the Jolly Joker Kartal İstMarina
stage on Thursday, the 2nd of May. "Rubato" means
accelerating and slowing the tempo with a free
understanding in a music sentence. So it's a kind of
rhythmic freedom. Rubato that has been
interpreting the songs, we have been singing for
years, with its original style, which fits this
description, brings a lot of people, listening to
different kinds of music, together in a common
denominator.

ÂLEM-İ CİN 2

JOHN WICK: CHAPTER 3-PARABELLUM

GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
03 Mayıs 2019 / May 03, 2019

PSM CAZ FESTİVALİ: FAZIL SAY ŞARKILARI VE
İZMİR SÜİTİ
Ülkemizin değerli müzik hazinesi, dünyaca ünlü piyanist ve besteciyle 12
Mayıs’ta Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi’nde şiirin müziğe dönüşeceği özel
bir geceye davetlisiniz. Fazıl Say’ın kendine özgü rapsodik ve fantezivari
yapılara sahip, değişken ritimler ve dinamik bir nabızla sunduğu eserleri,
yoğunlukla Anadolu’dan ve ülke tarihinin hazinelerinden beslenen
üretken yaratıcılığıyla hayat buluyor ve suyu asla tükenmeyen bir melodi
kuyusunda yıkanıyor.

PSM JAZZ FESTIVAL: FAZIL SAY SONGS AND İZMİR SUIT
You are invited to a special night on May 12 at Zorlu PSM - Turkcell
Stage where poetry will transmute to music with the valuable music
treasure of our country, the worldwide famous pianist and composer.
Fazıl Say's works with unique rhapsodic and extravaganza-like
structures that he presents with variable rhythms and a dynamic
pulse often find life from Anatolia and his productive creativity that
is nourished by the treasures of the country's history, bathing in a
well of melody, the water of which never ends.

03

04

07

09

12

Teoman
DasDas Sahne/İstanbul

BenDeniz & Kutsi
Wernuar Event Hall/Denizli

Pinhani
Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi
İstanbul

Yeni Türkü 40. Yıl Konseri
Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu/İzmir

Candan Erçetin
Bostancı Gösteri Merkezi/İstanbul
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GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
17 Mayıs 2019 / May 17, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Özgür Bakar

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Chad Stahelski

OYUNCULAR / CAST:
Ali Kaan Serez, Bekir Behrem, Savaş Barutçu

OYUNCULAR / CAST:
Keanu Reeves, Halle Berry, Anjelica Huston

TÜR / GENRE:
Korku, Gerilim / Horror, Thriller

TÜR / GENRE:
Aksiyon / Action

FİLM ÖZETİ: İlk filmde Cinler Âlemi’ne hapsolan Yeliz’e
kimse ulaşamamıştır. Polis, genç kızın bu gizemli
kayboluşunu araştırmaya başlar. Yeliz’in kayboluşu ile
ilgili tüm oklar Salih Hoca’yı gösterince, polisler onu
gözaltına alır, onun anlattıkları polise benzer bir vakayı
anımsatır.

FİLM ÖZETİ: John Wick firaridir. Continental Hotel'de
birini öldürmesi üzerine başına 14 milyon dolar ödül
konmuştur. Kurbanı ise açık kontratı sunan Yüksek Masa
üyesidir. İşi bitmiş olması gereken John'a otelin yöneticisi
Winston tarafından bir saatlik bir kaçış süresi verilir.
SYNOPSIS: John Wick is on the run. After a murder at
the Continental Hotel, a $14 million reward was put on
his head. His victim is a member of the High Desk,
which presents the open contract. John, who has to
be finished, is given an hour escape time by the
manager of the hotel, Winston.

SYNOPSIS: In the first movie, nobody was able to
reach Yeliz, who was imprisoned in the World of
Jinn. The police begin to investigate this mysterious
disappearance of the young girl. When all the arrows
related to the disappearance of Yeliz point to Salih
Hodja, the police take him into custody and his
statement reminds the police a similar case.

Şampiyonlar/Champions

Dram, Komedi/Drama, Comedy

03

Pokémon Dedektif Pikachu
Pokémon Detective Pikachu
Macera, Aksiyon
Adventure, Action

10

Yuva

Dram/Drama

10

The Dark

Korku/Horror

17

Acemi Kâşifler: Görevimiz
Kocaayak
Mission Kathmandu: The
Adventures of Nelly & Simon

24

Animasyon, Macera
Animation Adventure
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TİYATRO-SERGİ / THEATER-EXHIBITION

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Dünya Dans
Günü etkinlikleri kapsamında “BAHAR”,
“NOX” ve “DÖRT MEVSİM” adlı birer
perdelik eserden oluşan “3 BALE” ile
sanatseverlere baharı müjdeliyor. “3 BALE”;
7, 16, 21 Mayıs saat: 20.00 de ve 25 Mayıs
saat: 16.00 da yeniden sanatseverler
tarafından izlenebilecek.

3 BALLET
İstanbul State Opera and Ballet heralds
the arrival of spring to art lovers by
presenting “3 BALLET”, a performance
consists of “SPRING”, “NOX”, and “FOUR
SEASONS”, each with no interval, within
the scope of The World Day of Dance
events. “3 BALLET” can be viewed by art
lovers on May 7, 16, 21 at 20.00 and May
25 at 16.00.

HOCAPAŞA MEVLEVİLERİ - SEMA AYİNİ
Galata Mevlevileri'nin sunduğu Sema Gösterisi ve Semazen Dünyası
Sergisi, 20 Mayıs tarihinde Hocapaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleşiyor.
Canlı tasavvuf müziği eşliğinde enfes sema gösterisi ve Sema
geleneğinin spiritüel bakış açısı ile sunulduğu eşsiz sergi deneyimi
büyüleyici bir atmosferde bir arada. Derviş aksesuarlarından heykellere,
kıyafetlerden müzik aletlerine kadar sema kültürü ile ilgili her şeyi
bulabileceğiniz bu sergi ile Sema ayini daha anlamlı ve daha kapsamlı.
uluyor ve suyu asla tükenmeyen bir melodi kuyusunda yıkanıyor.

HOCAPAŞA DERVISHES - SEMA RITUAL
The Sema Show and the World of Whirling Dervishes, presented by the
Galata Mevlevis, will be held at the Hocapaşa Cultural Center on the 20th of
May. An exquisite Sema show accompanied by live Sufi music, and a
unique exhibition experience with a spiritual perspective of the Sema
tradition are combined in a fascinating atmosphere. Sema ritual is more
meaningful and more comprehensive with this exhibition, where you can
find everything about dervishes from their accessories, statues, and clothes
to musical instruments.

ALIŞVERİŞ / SHOPPING

3 BALE

Renk uyumu nasıl yakalanır?
How is the color harmony captured?
Dekorasyonunuz için 4 ufak dokunuş
4 small touches to your decoration
E˗spor için bilgisayar tercihinde
nelere dikkat edilmeli?
What should we look for when selecting
an esports computer?

03

05

07

12

17

Barut Fıçısı
Artısahne Mecidiyeköy/İstanbul

Pencere
Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi/
İstanbul

CMYLMZ DiamondElite Platinum Plus
Türker İnanoğlu Maslak Show Center/
İstanbul

Sermiyan Midnight
Iğdır Gençlik Merkezi/Iğdır

Kanlı Nigar
Sahne Tozu Tiyatrosu/İzmir

78 raillife MAYIS/MAY 2019

MODA / FASHION

MODA / FASHION

RENK UYUMU
NASIL YAKALANIR?
HOW IS THE COLOR HARMONY
CAPTURED?
SİYAH
MELİKE BETÜL KUVEL

AYŞE NUR AYGÜN

Kıyafet kombinasyonunuzda renk
uyumunu yakalamak şık olmanın en
önemli kurallarındandır. Sadece doğru
renkleri biraraya getirerek de stil sahibi
olabilirsiniz. Hangi renkler birbirini
tamamlar hangi renkler birbirini iter;
bunlara dikkat ederseniz, doğru
parçaları bulmanız da daha kolay
olacaktır. Gelin birlikte renklerin
birbirleri içerisindeki uyumuna göz
atalım…

Capturing the color harmony in your
clothing combination is one of the
most important rules of being stylish.
You can be stylish even only by
bringing together the right colors.
Which colors complement each other
and which colors do not; if you pay
attention to these tips, it will be easier
to combine the right pieces. Let's take
a look at the harmony of colors
together.
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Klişe olan “siyah her şeyle yakışır” doğru
bir tabirdir. Hemen hemen bütün
renkleri kaldıran siyah her renkle yakışır.
Ama siyahın yan yana gelmemesi
gereken renkler de var: Lacivert, koyu
kahverengi... Bu renkler koyu
olmalarından ötürü siyahla yan yana
geldiklerinde birbirlerini örter. Peki siyah
en iyi hangi renkle gider derseniz de,
cevabımız şudur: Baştan aşağı siyah
giydiğinizde gayet şık ve zarif
olursunuz.

BLACK
The cliche of “black goes with
everything” is correct. Black goes with
almost every color. However, there are
colors that should not come together
with black: navy blue, dark brown...
When these dark colors are combined
with black, they conceal each other.
Well, if you ask which color goes the
best with black, here is our answer: you
will look both elegant and stylish in
black from head to toe..
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MAVİ

KAHVERENGİ
Kahverengi zor kombinlenen bir renk
olmasına rağmen çok yaygın tercih
edilir. Kahverengiye; kendisine yakın
tonlar, sarı, turuncu ve hardal gibi sıcak
renkler çok yakışır. Sarı bir tişört ve
kahve rengi bir etekle yazı hayal edin,
oldukça iyi gözükeceksiniz...

BROWN
Although brown is a color which is
hard to combine, it is still popular.
Warm colors that are close to brown
such as yellow, orange, and mustard
suit this color. Imagine wearing a
yellow t-shirt and a brown skirt in this
summer. You will look awesome in
them.

Hepimizin dolabında
mavi renkli bir kıyafet
vardır. Şık görünüm
oluşturmak için en ideal
renklerden biri mavidir,
mavinin eşi ise
beyazdır. Bu iki renk
birbirine çok; size daha
çok yakışır. Ayrıca bej,
krem, gri, bordo, koyu
bordo da koyu maviye
çok yakışır. Mavi rengini
kombinlerken mutlaka
tonlarına dikkat edin.

BLUE
Everyone has a blue
garment in his or her
wardrobe. Blue is one
of the ideal colors to
create a stylish
appearance and its
match is white. These
two colors will suit you
as much as they will
suit each other. In
addition, beige, cream,
gray, burgundy, and
maroon go well with
dark blue. Pay
attention to its tones
while matching the
color blue.

YEŞİL
Yeşilin bir çok tonu
vardır ve çok tercih
edilen renklerden biri
değildir. Kışın koyu
yazın açık tonu
kullanılan bu renk siyah
ve gri ile giyinilebilir.
Yeşil veya ela gibi göz
rengine sahip kişilere de
bu kombin oldukça
yakışır. Turuncu ve bejle
de güzel bir uyumu
olan bu rengi mutlaka
dolabınızda
bulundurun.
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BEYAZ
GREEN
Green has many tones
and is not among the
most preferred colors.
This color, light tones
of which are used in
summer and dark
tones of which are
used in winter, can be
matched with black
and gray. This
combination will suit
the people with green
or hazel eye color. You
should have this color,
which also goes well
with orange and beige,
in your wardrobe.

Siyah gibi hemen hemen her renge yakışır
beyaz... Sevdiğiniz tüm renklerle giymeyi
deneyin; elbise, etek, pantolon, kaban istediğiniz
her parçada kullanın. Bilmeniz gereken sadece
beyazı diğer açık tonlardan uzak tutmanız
gerektiğidir. Beyaz kombinasyonunu krem, bej
gibi tonlarla yaparsanız, kıyafetinizi etkisiz; sizi
solgun gösterecektir.

WHITE
White almost goes with every color as black
does. Try to match it with the colors you like.
You can use it in any piece such as dress,
pants, skirts, jackets... The thing you should
know is that you should keep white away
from the other light colors. Your combination
will make you look pale if you match white
with cream or beige tones.
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DEKORASYONUNUZ İÇİN
4 UFAK DOKUNUŞ
ANA TARZIMIZI BOZMADAN, DEĞİŞİKLİK İHTİYACIMIZI KARŞILAYABİLECEK
UFAK DOKUNUŞLAR HEM BİZİ MUTLU EDECEK HEM DE BÜTÇEMİZE ÇOK
FAZLA ZARAR VERMEYECEKTİR.

4 SMALL TOUCHES TO YOUR DECORATION
SMALL TOUCHES THAT WILL MEET OUR NEED FOR A CHANGE
WITHOUT MESSING WITH OUR MAIN STYLE WILL MAKE US HAPPY AND
WON’T HURT OUR BUDGET.

MELİKE BETÜL KUVEL

Evimizi dekore ederken, sadece modaya uygunluk
kriterini aramıyoruz. Yaşam alanlarımızın tarzımızı yansıtmasını da istiyoruz. Ana tarzımızı
bulduktan belirli bir süre sonra ise değişiklik arıyoruz. Ana tarzımızı bozmadan, değişiklik ihtiyacımızı karşılayabilecek ufak dokunuşlar hem bizi
mutlu edecek hem de bütçemize çok fazla zarar
vermeyecektir. İşte sizin için, kendisi küçük etkileri büyük değişiklik önerilerimiz...

While decorating our house, we are not just
wanting to fit the fashionability criteria. We also
want our living spaces to reflect our style. We look
for a change a while after finding our main style.
Small touches that will meet our need for a change
without messing with our main style will make us
happy and will not hurt our budget much. Here are
some tips that are small in size but large in effect.
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PERDELER BAMBAŞKA ETKİ OLUŞTURUR
Perdeler, dekorasyonumuzun temelini oluşturan eşyalardandır, ilk bakışta dikkatleri üstüne
toplar ve bütün evin ambiyansını oluşturur. Bu
sebeple, sadece perdenizde yapacağınız değişiklik, büyük bir değişiklik olarak algılanır.
Mobilyalarınızın rengi ve tarzına göre seçeceğiniz perdelerle, aşırı masrafa girmeden, tarzınıza
zarar vermeden istediğiniz değişikliği yakalamış
olursunuz. Perde seçiminde dikkat edilmesi
gereken ana nokta ise sadelik olmalıdır.

SİZİ ANLATAN DÖŞEMELER
Eskiyen döşemelerinizi yeni hale getirmek de son zamanların trendlerinden...
Halıfleksleri kaldırabilir, parkelerinizin
eskiyen yerlerini tamir ettirip, rengini
değiştirebilirsiniz. Ayrıca ıslak zeminleriniz için farklı motifli döşemeleri kullanabilirsiniz. Döşemelerdeki değişiklikler de
bütün dekorasyonu değiştirmeden evinize yepyeni bir görünüm kazandıracaktır.

CURTAINS CREATE A DIFFERENT EFFECT
Curtains are the objects that form the basis of
our decoration; they attract attention at first
glance and create the ambiance of the whole
house. For this reason, a change made only in
your curtains is usually perceived as a big
change. You get the change you want with the
curtains you choose according to the color and
style of your furniture, without overspending
and harming the main decoration style of your
house. The rule of thumb when choosing
curtains should be simplicity.

FLOOR INSTALLATIONS THAT REFLECT
YOU
Restoring your old floor installations is
also among the recent trends. You can
remove the old carpets, repair the worn
areas of the hardwood installation,
change the color. You can also use
different motifs for your bathroom or
kitchen tiles. Changing the floor
installation will also give your home a
whole new look without changing the
whole decoration.

SIRA DIŞI AKSESUARLAR
Evin bir diğer dili aksesuarlardır.
Salon, yatak odaları hatta banyoda
kullanacağınız uygun aksesuarlarla
evinize renk ve hareket kazandırabilirsiniz. Biblolar, heykeller, minyatür
objeler, mum ve şamdanlarla yakalayacağınız bu hareket, tarzınızı yansıtmanızın da en kolay yolu olacaktır.
EXTRAORDINARY ACCESSORIES
Accessories are another way of
expression for our homes. You can
bring color and motion to your home
by using the appropriate accessories
in the living room, bedrooms or even
in the bathroom. This animation,
which will be captured with the use of
trinkets, sculptures, miniature objects,
candles, and candle holders, will be
the easiest way to reflect your style.

ESKİ MOBİLYALARINIZI YENİ HALE
GETİRİN
Herkes istediği anda mobilyalarını değiştiremez ama isteyen herkes ufak dokunuşlar, ufak değişikliklerle eşyalarını
tamamen yeni bir görüntüye kavuşturabilir. İster boyayarak isterseniz de kumaş
değişimi ile yıllardır kullandığınız eşyalarınıza yeni bir görünüm kazandırabilirsiniz. Trend renkleri, kumaşları seçerek
eski mobilyanızla barışabilirsiniz.
TURN YOUR OLD FURNITURE INTO
SOMETHING NEW
Not all of us can change our furniture as
soon as we want, but anyone who wants
can give their stuff a whole new look
with little touches and slight changes.
You can give a new look to your furniture
that you have been using for years by
renewing the finish or upholstery. You
can make peace with your old furniture
by choosing trend colors and fabrics.
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E-SPOR İÇİN BİLGİSAYAR
TERCİHİNDE NELERE DİKKAT
EDİLMELİ?

EKRAN KARTI/GPU
Oyuncu dizüstü bilgisayarının en önemli parçası ve
kuşkusuz birinci öncelikli bileşeni ekran kartıdır.
Bir masaüstü bilgisayarından farklı olarak, grafik
kartını genellikle bir dizüstü bilgisayarında yükseltemezsiniz. Bu nedenle oyunculara başlamak için
gereken en iyi seçimi yapmaları tavsiye edilir. Ekran
kartı denilince karşımıza iki üretici çıkıyor: AMD
ve NVIDIA. Performans kaygınız yoksa giriş seviyesi bir GPU işinizi görecektir ancak yüksek çözünürlükteki oyunlarda deneyiminizi maksimuma
çıkarmayı düşünüyorsanız ihtiyacınıza göre daha
yüksek performanslı modelleri tercih edebilirsiniz.

WHAT SHOULD WE LOOK FOR WHEN SELECTING AN ESPORTS COMPUTER?

GRAPHICS CARD/GPU
The graphics card is the most important part and
undoubtedly the first priority component of a
gaming laptop. Unlike a desktop computer, you
usually cannot upgrade a graphics card on a laptop.
For this reason, players are advised to make the best
choice right at the beginning. When the graphics
card is mentioned, two manufacturers come to prominence: AMD and NVIDIA. If you're not concerned about performance, an entry-level GPU will
work, but if you're thinking about maximizing your
experience in high-resolution games, you can choose
higher-performance models to suit your needs.

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Teknolojik dönüşümle birlikte ortaya çıkan e-spor, dünyada
milyonları bir araya getirirken, sektörün geçen yılki gelirlerinin
toplamı 1 milyar dolara yaklaşmış durumda. Gelişen bilgisayar
teknolojileri de bu dünyanın en önemli parçasını oluşturuyor.
Masaüstü bilgisayarlar bu alanda uzun zamandır oyuncuların
öncelikli tercihiydi. Ancak son zamanlarda dizüstü bilgisayarlar
performans, tasarım, çözünürlük ve başka birçok özellikle
oyuncuların ihtiyaçlarına tam olarak cevap vermeye başladı.
Ayrıca hafiflik ve taşınabilirlik avantajları da dâhil edildiğinde
dizüstü bilgisayarlar pek çok oyuncu için daha cazip hale geliyor. Peki gerçek bir oyun deneyimi yaşamak isteyenler dizüstü
oyun bilgisayarı alırken nelere dikkat etmeli?

The esports, which emerged with the technological transformation, brings together millions in the world, while the sector's total revenue of last year is close to 1 billion dollars.
Developing computer technologies are the most important
part of this sector. Desktop computers have long been the
primary choice of players in this field. However lately laptops
have begun to fully respond to the performance, design, resolution and many other requirements of the gamers. Laptops
are also becoming more attractive to many gamers when the
advantages of lightness and portability are included.
So what should those who want to have a real gaming experience look for when buying a gaming laptop?

İŞLEMCİ VE RAM
GPU bir oyun dizüstü bilgisayarının kalbi ise işlemci ve RAM de
beynidir. İşlemcinizin, ekran kartının gücüne ayak uydurması
yüksek performans almanız için önemlidir. Bilgisayarınızın
işlemcisi Intel ya da AMD olabilir. Intel Core i7 ve AMD Ryzen
7 performans açışından öne çıksa da Intel Core i5 ve AMD Ryzen
5 işlemciler de çoğu oyunda iyi bir performans sergiliyor.
RAM seçimine gelince, 8GB RAM ile neredeyse hiçbir oyunda
herhangi bir sorun yaşanmamaktadır. Ancak aynı anda birden
fazla uygulamayı çalıştırmak, çok sayıda video düzenlemesi yapmak, oyunlarınızı yayınlamak gibi ihtiyaçlarınız var ise veya
sadece geleceğe hazırlanmak istiyorsanız 16GB ve üstü RAM’leri
tercih edebilirsiniz.
PROCESSOR AND RAM
If the GPU is the heart of a gaming laptop, the processor and
RAM are the brains. It is important for you to get high performance that your processor keeps up with the power of your graphics card. Your computer may be Intel or AMD. Intel Core i7 and
AMD Ryzen 7 stand out in terms of performance, but the Intel
Core i5 and AMD Ryzen 5 processors perform well in most games.
When it comes to RAM selection, no problems are encountered
with 8GB of RAM in almost any game. However, if you need to
run more than one application at the same time, make a lot of
video editing, publish your games, or just want to prepare for the
future, you can choose 16GB or more RAM.
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DEPOLAMA
SSD’ler yüksek performans ve düşük güç tüketimi
sağlarken, sabit diskler ise yüksek kapasite ve fiyat
avantajına sahiptir. SSD grafiklerinizi veya oyun içi
deneyiminizi etkilemez ancak yükleme sürelerini ve
dizüstü bilgisayar açılış zamanlarını etkiler.
Dolayısıyla iyi bir SSD tercih etmeniz hem işletim
sisteminiz hem de oynadığınız oyunlarda daha iyi bir
performans almanız için önemlidir.

PİL ÖMRÜ VE SOĞUTMA
Oyuncu bilgisayarları için pil ömrü öncelikle dikkat edilen bir
özellik olmasa da uzun pil ömrü mobilite sağlaması nedeniyle
avantajlıdır. Grafik ve işlemcinin güç tüketimi pil ömrünü
kısaltacağından, tek bir şarjla uzun süre kullanım sağlayabilen
bilgisayarlar iyi performans sergiliyor demektir.
Bunun dışında, dizüstü oyun bilgisayarınızın kaliteli bir
soğutma çözümü sunduğundan da emin olmalısınız. Etkili bir
soğutma çözümü sunmayan bir birgisayardan istediğiniz performansı almanız pek mümkün olmayacağından, gelişmiş fan,
soğutma teknolojilerini kullanan ve iki ve üzeri fan donanımı
sağlayan modellere yönelmeniz daha doğru olacaktır.

STORAGE
SSDs provide high performance and low power
consumption, while hard drives have high capacity
and price advantages. SSD does not affect your
graphics or in-game experience but affects uploading
and booting duration. Therefore, choosing a good
SSD is important for better performance in both your
operating system and the games you play.

SES VE EKRAN
Ses kalitesi bir dizüstü bilgisayar satın alırken öncelikli
olarak aradığınız özelliklerden biri olmayabilir. Ancak ses
hem tek hem de çok oyunculu oyunlarda aranan oyun deneyimin büyük bir parçasıdır. Bu nedenle oyun bilgisayarınızda teknik özellikler arasında “Powered by Dolby” veya
“DTS surround” gibi ifadeleri aramanızı önerilir. Ekran
kalitesi de bir oyun dizüstü bilgisayarı seçerken kontrol
etmeniz gereken en önemli özelliktir. Dolayısıyla, Full-HD
çözünürlüğünden daha düşük çözünürlükte ekrana sahip
oyun dizüstü bilgisayarları zamanınıza değmez, öncelikli
tercihiniz minimum çözünürlük 1920x1080 @ 60Hz olmalıdır. Bütçenize bağlı olarak QHD veya UHD ekranlı modeller de tercih edilebilir. Fakat örneğin 4K oyun oynamak için
sadece 4K ekrandan daha fazlasına ihtiyacınız olacağını da
unutmamak gerekir.

SOUND AND SCREEN
Sound quality may not be one of the features you're looking
for when buying a laptop. But the sound is a big part of the
game experience sought in both single and multiplayer games.
Therefore, it is recommended that you search for “Powered by
Dolby” or “DTS surround” among the specifications on your
gaming computer. Screen quality is the most important
feature you need to check when choosing a gaming laptop.
Therefore, gaming laptops with a lower resolution than FullHD are not worth your time, the minimum resolution should
be 1920x1080 @ 60Hz. Depending on your budget, models
with QHD or UHD screens can also be preferred. But it is
important to remember that for instance, you will need more
than just a 4K screen to play 4K games.
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BATTERY LIFE SPAN AND COOLING
While long battery life is not a feature particularly looked for
gaming computers, it is advantageous because it provides
mobility. As the power consumption of the graphics and
processor will shorten the battery life, the computers that can
provide a use for a long time on a single charge perform well.
You should also make sure that your gaming laptop offers a
quality cooling solution. It will not be possible to get the
performance you want from a computer that does not offer an
effective cooling solution, so it is more appropriate to aim for
models that use the advanced fan and cooling technologies
and equipped with two or more fans.

BAĞLANTI VE KLAVYE
Seçtiğiniz oyun dizüstü bilgisayarı en az bir tanesi USB
3.0 olan en az üç USB bağlantı noktasına sahip olmalıdır.
Ayrıca, daha büyük bir harici monitöre bağlanmak istediğinizde kullanabileceğiniz Mini DisplayPort veya HDMI
bağlantı noktası olması da gerekir. Kesintisiz internet
bağlantısı sağlamak için Ethernet portunun olması da bir
ihtiyaçtır.
Klavye de oyuncular için çok önemlidir. Dizüstü bilgisayarınızın klavyesi, uzun bir süre boyunca rahat kullanım
sunabilmelidir. Mekanik tarzlı presleme, programlanabilir
tuşlar ve çok renkli RGB arka aydınlatma gibi özellikler de
bazı oyuncuların aradığı ekstra özellikler arasında yer alır.

CONNECTION AND KEYBOARD
The gaming laptop you have selected must have at least
three USB ports with at least one USB 3.0. You also need
a Mini DisplayPort or HDMI port that you can use when
you want to connect to a larger external monitor. It is also
a need to have an Ethernet port to ensure uninterrupted
internet connection.
Keyboard is also very important for players. The keyboard
of your laptop should be offering comfortable use for a
long time. Features such as mechanical style pressing,
programmable keys, and multi-color RGB backlighting are
among the extra features some players are looking for.
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

BERTAN KODAMANOĞLU

AKASYA
AKÇAAĞAÇ
CEVİZ
ÇINAR
DİŞBUDAK
GÖKNAR

GÜRGEN
IHLAMUR
KARAÇAM
KAVAK
KAYIN
KESTANE

KIZILAĞAÇ
MEŞE
PORSUK
SERVİ
SIĞLA
ZEYTİN

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.

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]
Noktaları birleştirerek kapalı bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Ama belli kurallar dahilinde!
Verilen rakamlar, o rakamın çevresinden kaç tane çizgi geçtiğini gösteriyor. Rakam olmayan yerden de çizgi geçebilir.
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.
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[ SUDOKU / SUDOKU ]
Her satırı, her sütunu ve her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurmalısınız.
Fill each row, line and 3X3 square with numbers from 1 to 9

KOLAY

2 8
4
8 3

5
2

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

6

8

5

9
7 3 1

3
7
8
1
3 7

7 4
8
2

ORTA

2
1

9 1
5
8

4 6
7 1
6
1

4
8
4 9

6
7

8
2

7
1

5
9

ZOR

6
3 1

8

1
3 7

6 9
4
3

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

1 9
3

5

7
2
4 1

9

4
1
5

4 7
3

[ ÇÖZÜMLER /

8

4

9

3

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

6

5
7 9

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

7
8 6

SOLUTIONS ]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]

96 raillife MAYIS/MAY 2019

