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VİZYON / VISION

M. Cahit TURHAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Minister of Transport and Infrastructure

TÜRKİYE’Yİ TİCARET YOLU
HALİNE GETİRİYORUZ
Ulaşım sektörü ekonomik kalkınmada en temel itici
güçlerden biri, toplum refahının artırılmasına katkı sağlayan önemli bir hizmet sektörüdür. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak da bunu bilerek çalışıyoruz, projeler üretiyoruz. Hizmet kalitemizi her geçen yıl daha da
artırarak; Türkiye'nin gelişimi, toplumun kalkınması ve
Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı hedeflerine ulaşmada
gerekli her türlü gayret ve kararlılığı gösteriyoruz. Bu
noktada coğrafi konumumuzun avantajlarını artık kullanabilen bir ülke haline gelmemizi de sağlıyoruz.
Biz bu avantajı güce dönüştürmek için 16 yıldır bıkmadan usanmadan çalışıyoruz. Keza son yıllarda bu bağlamda hem kara yollarımızda, hem demiryollarımızda,
hem havacılıkta, hem de denizlerimizde tam bir devrim
yaşandı.
Türkiye’yi Avrupa’nın 6. dünyanın 8. Yüksek Hızlı Tren
işletmeci ülkesi yaptık. Bakü Tiflis Kars Projesi ve 1,5
asırlık rüyamız Marmaray ile Uzak Asya’dan Batı Avrupa’ya; Pekin’den Londra’ya uzanan İpek Demiryolu hayalini gerçeğe dönüştürdük. İstanbul Havalimanı’nın
taşınma sürecini de nisan ayı başında tamamladık.
Lojistik sektörünün ihtiyaç duyduğu bütün hizmetleri
verebilmesi için planladığımız 21 lojistik merkezin 9’u
işletmeye açıldı, 5’inin de inşa çalışmaları devam ediyor. Bu merkezler, ülkemizin dört bir yanından dünyaya
lojistik hizmet verecek. Ancak daha da önemlisi 30
Ekim’de açılışını yaptığımız Bakü-Tiflis Kars Demiryolu hattı ile birlikte yaptığımız bu tüm yatırımlarımız
Türkiye’yi Çin ile Avrupa arasındaki en önemli ticaret
yolu haline getirecektir.
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WE ARE MAKING TURKEY AN
IMPORTANT TRADE ROUTE
The transportation sector is one of the main drivers of
economic development and an important service sector
that contributes to the increase of community welfare. As
the Ministry of Transport and Infrastructure, we
knowingly work and produce projects. We show every
effort and commitment necessary for the development of
society and for the development of Turkey, to achieve its
targets for the year of the 100th anniversary of our
Republic by increasing our service quality every year. At
this point, we also ensure that we become a country that
can now use the advantages of its geographical location.
We've been working tirelessly for 16 years to turn this
advantage into power. Likewise, in recent years, there has
been a complete revolution in our roads, railways,
aviation and seas.
We made Turkey the world's 8th and Europe's 6th highspeed train operating country. We have made the dream
of Silk Railroad reaching from Far East to Western
Europe and from Beijing to London became true via the
Baku Tbilisi Kars Project and 1.5 centuries old Marmaray
dream. We also completed the move of İstanbul Airport
at the beginning of April.
In order to provide all the services required by the logistics
sector, 9 of the 21 logistics centers that we have planned
were opened for operation, and 5 of them are still under
construction. These centers will provide logistics services
to the world from all over our country. But more
importantly, all of our investments, along with the BakuTbilisi-Kars railway line inaugurated on October 30, will
make Turkey the most important trade route between
China and Europe.

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

ANKARA’DA TARİHİ İMZA…
Ülkemizin kalbi Ankara yine tarihi bir güne tanıklık
etti. Türkiye, Rusya ve Azerbaycan Demiryolları Arasında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Güzergâhında
İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreni’ni, Bakanlığımız ve Teşekkülümüzün ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirdik.
Törenin, Asya ve Avrupa arasında demiryolu ana ulaşım koridorunun üzerinde bulunan ülkemizde yapılmış olmasının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın M. Cahit Turhan başta olmak üzere çok sayıda bakanımızın bu tarihi güne tanıklık etmeleri bizleri onurlandırdı.
Tarihi İpek Yolu üzerinde medeniyetleri, halkları ve
kültürleri yeniden buluşturan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, sadece üç ülkeyi değil, Çin’den Pekin’e
kadar tüm ülkeleri ve halkları ilgilendirdiğinden büyük
önem arz ediyor.
Zira, BTK demiryolu ve ülkemizin de orta koridor olarak yer aldığı bu hat, dünyanın doğu-batı aksındaki en
kısa, en ekonomik ve en güvenli ulaşım hattıdır.
Türkiye olarak, BTK demiryolu hattı başta olmak üzere bu koridorun daha aktif hale gelmesi ve elde ettiğimiz taşıma payını arttırmak için gayret ediyoruz.
Azerbaycan ve Gürcistan’ın yanı sıra dost ülke Rusya’yı da dahil ederek, BTK demiryolu hattının kullanımının yaygınlaştırılmasına dair imzaladığımız Mutabakat Zaptı da bu hedefe giden yolda en önemli kilometre taşıdır.
Türkiye, Rusya ve Azerbaycan demiryolları idareleri
arasında imzalanan, ülkelerimiz arasında taşımacılığın
ve ticaretin gelişmesine büyük katkılar sağlayacak Mutabakat Zaptı’nın hayırlı olmasını diliyorum.
İyi yolculuklar…
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Ali İhsan UYGUN

TCDD Genel Müdür V.
Director General of TCDD

HISTORIC SIGNING IN ANKARA…
The heart of our country, Ankara has been once again the witness of
a historic day.
The Signing Ceremony of the Memorandum of Understanding
Concerning the Cooperation on the Baku-Tbilisi-Kars (BTK)
Railway Route between Turkey, Russia, and Azerbaijan Railways
was hosted by our Ministry and our Organization in Ankara.
We were honored to see the ceremony was held in our country,
which is located on the main transportation corridor between Asia
and Europe, and our Minister of Transport and Infrastructure Mr.
M. Cahit Turhan, and many of our ministers have witnessed this
historical day as well.
The Baku-Tbilisi-Kars railway line, which brings civilizations,
peoples, and cultures back together on the historical Silk Road, is of
great importance, as it concerns not only three countries but also all
countries and peoples from China to Beijing.
The BTK railway and this line, in which our country takes place as
the middle corridor, is the shortest, most economical and safest
transportation line on the east-west axis of the world.
We endeavor as Turkey to increase the share of transportation, we
have achieved, in this corridor and to make it more active, especially
the BTK railway line.
The Memorandum of Understanding, which we have signed with
Azerbaijan, Georgia, including the friendly country Russia as well,
for the widespread use of the BTK railway line, is the most
important milestone on this path.
We present our best wishes on the Memorandum of Understanding,
signed between the railway administrations of Turkey, Russia, and
Azerbaijan, that will be beneficial to the development of transport
and trade between our countries.
Have a nice trip…
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BTK DEMİRYOLU HATTINDA İŞBİRLİĞİ
COOPERATION ON THE BTK RAILWAY LINE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ekonomik açıdan herkes adına olumlu neticeler doğuracağına
inandıkları BTK Hattının öneminin, gerek komşu ülkeler
gerekse Asya-Avrupa ticaretinde pay sahibi olan bölge
ülkeleri nezdinde gün geçtikçe arttığını söyledi.
Türkiye, Rusya ve Azerbaycan Demiryolları Arasında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Güzergâhında İşbirliğine
İlişkin Mutabakat Zaptı İmza Töreninde konuşan Bakan
Turhan, 30 Ekim 2017 tarihinde Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı’nın resmi açılışını yaptıklarını hatırlattı. Bakan
Turhan, bu hattın aynı zamanda Asya-Avrupa arasındaki
kesintisiz ulaşım ağının temel bölümlerinden biri olduğunu vurguladı. Turhan, ekonomik açıdan herkes adına
olumlu neticeler doğuracağına inandıkları BTK Hattının
öneminin, gerek komşu ülkeler gerekse Asya-Avrupa ticaretinde pay sahibi olan bölge ülkeleri nezdinde gün geçtikçe arttığına işaret ederek, "BTK hattının aktif hale gelmesiyle, küçük ve orta ölçekli sanayicilerimizin ürettikleri
ürünler, Rusya ve Orta Asya ülkelerine daha hızlı, güvenli
ve ekonomik olarak erişim imkânına kavuşmuş olacaktır."
ifadelerini kullandı.
Büyük projeler hayati önem kazandı
Türkiye tarafı olarak yapılması gereken yatırımları yapmanın gayreti içinde bulunduklarını dile getiren Bakan
Turhan, "Proje ve yapım çalışmalarını tamamlamak amacıyla üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirdiğimizin
bilinmesini isteriz." dedi.
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Minister of Transportation and Infrastructure Mehmet Cahit
Turhan said that the importance of the BTK Line, which they
believe will bring positive results for everyone in the economic
aspect, has been increasing gradually in the eyes of both
neighboring countries and regional countries which have a share
in Asian-European trade.
Minister Turhan who spoke at the Signing Ceremony of the
Memorandum of Understanding Concerning the Cooperation
on the Baku-Tbilisi-Kars (BTK) Railway Route between Turkey,
Russia, and Azerbaijan Railways, reminded that they made the
official opening of the Baku-Tbilisi-Kars Railway Line on
October 30, 2017. Minister Turhan stressed that this line is also
an essential part of the uninterrupted transportation network
between Asia and Europe. Turhan pointed out that the
importance of the BTK Line, which they believe will create
positive results for everyone in the economic aspect, has been
increasing day by day in the eyes of the neighboring countries
and the countries of the region which have a share in AsianEuropean trade. He used the following expressions: "The
products produced by our small and medium-sized industrialists,
with the activation of the BTK line, will have faster, safer and
more economical access to Russia and Central Asian countries."
Large projects have gained vital importance
Stating that as the Turkish side, they were in the endeavor to
make the necessary investments, Minister Turhan said, "We
want to ensure that we are fulfilling our responsibility in order
to complete the project and construction works."

HABER / NEWS

BTK GÜZERGÂHINDA İŞ BİRLİĞİ İÇİN İMZALAR ATILDI
COOPERATION ON THE BTK LINE IS SIGNED
Türkiye, Rusya ve Azerbaycan Demiryolları Arasında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Güzergahında İşbirliğine
İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, 30 Ekim 2017 tarihinde açılan BTK hattının gerek ülkeler gerekse bölge için
oldukça stratejik öneme sahip olduğunun altını çizdi.
Üç ülke arasında imzalanan Mutabakat Zaptı’nın, demiryolu
alanında mevcut iş birliğini daha da güçlendireceğini ve ileri
seviyelere taşıyacağını ifade eden Turhan, "Bu Mutabakat
Zaptı ile BTK hattı üzerinden yapılan taşımaların hacminin
artacağına ve demiryolu hattına ticari olarak bir ivme kazandıracağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ise, Doğu-Batı koridorunda kesintisiz demiryolu ulaşımına anlam kazandıran
Marmaray’ın 2013 yılında, BTK demiryolunun 2017 yılında, Gebze-Halkalı demiryolunun da 12 Mart 2019 tarihinde
açıldığını ifade ederek, Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas YHT
hattının yapımının devam ettiğini söyledi. Yapımı planlanan Sivas-Erzincan ve Erzincan-Erzurum-Kars ile Halkalı-Kapıkule hızlı demiryolu projelerinin de BTK demiryolu
hattına entegre edileceğini kaydeden Uygun, “Çalışmalar
tamamlandığında Türkiye, Avrupa’dan Orta Doğu, Orta
Asya, Rusya ve Çin’e kadar yapılacak taşımalar için önemli
bir demiryolu koridoru haline gelecektir.” dedi.
Konuşmaların ardından, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan
Uygun, Azerbaycan Demiryolları Genel Müdürü Cavit
Gurbanov ve Rusya Demiryolları Genel Müdürü Oleg Belozerov tarafından Mutabakat Zaptı imzalandı.
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The Memorandum of Understanding Concerning the
Cooperation on the Baku-Tbilisi-Kars (BTK) Railway Route
was signed between Turkey, Russia, and Azerbaijan Railways.
Minister of Transportation and Infrastructure M. Cahit
Turhan, who spoke at the ceremony, underlined that the BTK
line, opened on October 30, 2017, has strategic importance for
both the countries and the region. Stating that the Memorandum
of Understanding signed between the three countries will
further advance and strengthen the existing cooperation in the
railway sector, Turhan said, "I believe that the volume of
transport via the BTK line will increase with this Memorandum
of Understanding and it will also have the railway line gain
acceleration commercially." Director General of TCDD Ali
İhsan Uygun expressed that Marmaray, which gave meaning to
the uninterrupted railway transportation, was opened in 2013;
the BTK railway line was opened in 2017; the Gebze-Halkalı
railway was opened on March 12, 2019, and said that the
construction of the Ankara-İzmir and Ankara-Sivas YHT lines
were continuing. Stating that the planned construction of the
Sivas-Erzincan and Erzincan-Erzurum-Kars and HalkalıKapıkule fast railway projects will be integrated with the BTK
railway line, Uygun said, "When works are completed, Turkey
will become an important railway corridor for transports from
Europe to the Middle East, Central Asia, Russia, and China."
Following the speeches, Director General of TCDD Ali İhsan
Uygun, Director General of Azerbaijan Railways Cavit
Gurbanov and Director General of Russian Railways Oleg
Belozerov signed the Memorandum of Understanding.

HABER / NEWS

HABER / NEWS

anma törenlerine katılmasından hareket ettiklerini belirten
Başkan Altay, “Rumi Treni, içerisindeki etkinlikleri ve katılımcılarıyla bu haftanın önemli farkındalık faaliyetlerinden
biri oldu. Teşrif-i Konya etkinliklerini Şeb-i Arus gibi marka yapabilmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.
Şeb-i Arus dönemi haricindeki dönemler için de Konya’ya
turist çekecek ve şehrimizin tanıtımına katkı sunacak bir
fırsat olarak gördüğümüz Teşrif-i Konya etkinlikleri kapsamında oluşturduğumuz Rumi Treni ile yeni bir gelenek
başlatılmış oldu.” dedi.
Altay, Rumi Treni programı ile ilgili de şu detayları verdi:
“Misafirlerimize Hazreti Mevlana’nın çağları aşan ‘Gel’ sözüyle seslendik. Sosyal medya üzerinden #senGELyeterki
etiketi ile duyurularımızı gerçekleştirdik. Programa katılım
gösteren yazar, gazeteci, akademisyen ve sanatçılardan oluşan misafirlerimiz Rum-i Treni ile Konya’ya geldi. Yapılan
tanıtımlar ve tren içi etkinlikler, Konya gezileri ve karşılama
töreni bu isimlerin sosyal medya hesaplarında geniş bir takip kitlesi ile karşılandı.
#senGELyeterki etiketi ve #benoradayım etiketi ile yapılan
paylaşımlarla sosyal medya mecrasında 20 milyonluk bir
erişim sağladı. Ulusal ve yerel TV, gazete, dergi, internet
siteleri gibi haber mecralarında yüzlerce haberle etkinliklere
yer verildi.”

RUMİ TRENİ, TEŞRİF-İ KONYA ETKİNLİKLERİ İÇİN
SEFER YAPTI
THE RUMI TRAIN MADE A TRIP FOR THE TEŞRİF-İ KONYA EVENTS
Konya Büyükşehir Belediyesi ve TCDD işbirliği ile Hz.
Mevlana’nın Konya’yı teşriflerinin yıl dönümünde bu sene
ilk kez İstanbul-Konya Yüksek Hızlı Tren seferlerine özel
Rumi Treni oluşturuldu.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından 3-5 Mayıs tarihleri arasında çok sayıda etkinlikle kutlanan Hazreti Mevlana
ve ailesinin Konya’ya gelişlerinin yıl dönümü kapsamında
oluşturulan “Gel Yeter Ki” temalı Rumi Treni, ilk seferinde
İstanbul’dan Konya’ya çok sayıda akademisyen, yazar, sanatçı, gazeteci ve kültür insanından oluşan heyeti taşıdı.
Heyet, Konya’da gerçekleştirilen etkinliklere katılarak aynı
trenle İstanbul’a dönüş yaptı.
Etkinlikle ilgili konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Mevlana’nın sadece Şeb-i Arus etkinlikleri ile değil, Konya’ya gelişi dolayısıyla da anılması
gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Teşrif-i Konya etkinliklerini oluşturduklarını anlatan Altay, Rumi Treni’ni Teşrif-i
Konya etkinlikleri kapsamında oluşturduklarını belirtti.
Mevlevi dervişlerinin 1950’li yıllarda Şeb-i Arus etkinlikleri süresince İstanbul’dan Konya’ya trenle gelerek Hz. Pir’i
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In cooperation with Konya Metropolitan Municipality and
TCDD, on the anniversary of Mevlana's arrival in Konya,
the Rumi Train was established specially for İstanbul-Konya
High-Speed Train trips for the first time this year.
The Rumi Train with the theme of "Gel Yeter Ki" (just come),
created within the scope of the anniversary of the arrival of
Mevlana and his family in Konya celebrated by the Metropolitan
Municipality of Konya on May 3-5 through many activities,
carried a delegation of journalists, writers, artists, academicians,
and people of culture on its first trip. The delegation participated
in the events in Konya and returned to İstanbul by the same
train.
Speaking about the event, Mayor of Konya Uğur İbrahim Altay
said that Mevlana should be remembered not only for Şeb-i
Arus activities but also for his arrival in Konya. Within this
scope, Altay explained that they had organized the activities of
Teşrif-i Konya (arrival in Konya) and stated that they formed
the Rumi Train within the scope of the activities of Teşrif-i
Konya. During the 1950s, the Mevlevi dervishes traveled by
train from İstanbul to Konya during Şeb-i Arus activities.

Mayor Altay stated that this was where they got their
inspiration for the commemoration ceremony of Rumi and
said, "The Rumi Train became one of the major awareness
activities of the week with its activities and participants. We
will do our best to make Teşrif-i Konya activities a brand like
Şeb-i Arus. For the periods other than the Şeb-i Arus period, a
new tradition was launched with the Rumi Train, which was
created within the scope of Teşrif-i Konya activities, which we
see as an opportunity to attract tourists to Konya and
contribute to the promotion of our city."
Altay also gave the following details about the Rumi Train
program: "We called our guests by using the famous word of
Mevlana 'Gel' (come) that goes beyond the ages. We made
announcements through social media via #senGELyeterki (just
come) tag. Our guests consisting of writers, journalists,
academicians, and artists attending the program came to
Konya by the Rumi Train. Promotions, in-train activities,
trips to Konya, and the welcome ceremony were welcomed
with a wide audience on the social media accounts of these
names. Shares made via #benoradayım (I am there) and
#senGELyeterki tags have provided 20 million access on
social media. Hundreds of news activities were featured in
news channels such as national and local TV, newspapers,
magazines and internet sites."
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TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ RAYLARDA
THE TOURISTIC EASTERN EXPRESS IS ON RAILS
Doğu Ekspresi'ne olan ilgiyi artırmak için yapılan çalışmalar neticesinde, yolculukların sosyal medyada çok paylaşılması, yolculuğun sıra dışı tatil seçeneği olarak görülmesi ve
tur operatörleriyle yapılan iş birliğinin de etkisiyle bu sefere
talep her geçen gün artıyor.
Yoğun talep üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle dünyanın en güzel ilk 4
tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'nin yanı
sıra "Turistik Doğu Ekspresi" işletilmeye başlandı.
İç turizmin artırılması amacıyla hayata geçirilen Turistik
Doğu Ekspresi, Ankara’dan pazartesi-çarşamba-cuma günleri Kars’tan çarşamba-cuma-pazar günleri işleyecek ve
Ankara'dan giderken Erzincan, İliç ve Erzurum istasyonlarında, dönüş treni ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edeceği şekilde uzun süreli duracak.
Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşacak. Tren 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak.
Ankara'dan saat 19.55, Kars'tan saat 23.55’te hareket edecek Turistik Doğu Ekspresi’nin bilet ücreti ise, tek kişilik
kompartıman 400 lira, çift kişilik kompartımanda ise kişi
başı 250 lira olarak belirlendi.
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As a result of the efforts to increase the interest in the Eastern
Express, journeys are being shared with the public on social media
and they are seen as an extraordinary holiday option and the
demand is increasing day by day thanks to the cooperation with
the tour operators.
Upon the heavy demand, the Ministry of Transportation and
Infrastructure and the Ministry of Culture and Tourism started
to operate "The Touristic Eastern Express" besides the Eastern
Express, which is one of the most beautiful 4 train routes in the
world.
The Touristic Eastern Express, which is implemented to increase
domestic tourism, will operate from Ankara on MondayWednesday-Friday and from Kars on Wednesday-FridaySunday. It will take long brakes at İliç and Erzurum, while on the
way from Ankara to Erzincan, and at Divriği and Bostankaya
stations of Sivas while returning from Erzincan, so passengers can
visit historical and touristic places.
Touristic Eastern Express will consist of 9 cars, including 2 service
cars, 1 dining car, and 6 sleepers. The train will have a capacity of
120 passengers. The train will complete the Ankara-Kars journey
in 27 hours.
The ticket price of the Touristic Eastern Express, which will
depart from Ankara at 19.55 and from Kars at 23.55, is 400TL
for a roomette and 250TL per person for a double compartment.

GEZİ
TRAVEL
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DOĞU EKSPRESİNİN EN TAZE FOTOĞRAFLARI
YARIŞIYOR
THE FRESHEST PHOTOS OF THE EASTERN EXPRESS ARE
COMPETING
Doğu Ekspresi ile seyahat etmek; bir masalın parçası olmaktır, Anadolu topraklarını trenin hüzünlü penceresinden,
coşkuyla, gururla seyretmektir... Anadolu’yu anlamak, Anadolu’yu tanımaktır Doğu Ekspresi...
Doğu Ekspresi, 25 saatlik yolculuk sırasında misafirlerine
gerçek anlamda seyir keyfi yaşatır. Bu yönü ile dünyanın seyir keyfi en yüksek tren yolculukları arasında sayılır. Bu yolculuğa dahil olanlar, belleklerini, kalplerini güzel duygularla;
fotoğraf makinalarını ise birbirinden güzel karelerle doldurur.
Tam O ‘An’ Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması, bu
güzel karelerin gün yüzüne çıkarılması hedefi ile yola çıktı.
2018 yılında ilki gerçekleştirilen yarışmaya olan büyük ilgi,
bu yıl görülecek yeni karelerin heyecanla beklenmesine sebep
oldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın himayelerinde, TCDD
Taşımacılık AŞ bünyesinde gerçekleştirilen yarışmaya geçtiğimiz yıl, 441 fotoğrafçı, 1.529 eserle katıldı. Yarışma sonucunda, 1., 2. ve 3.’lük ödülleri ile 3 adet mansiyon ödülü takdim edilirken, sergilenmeye hak kazanan 32 fotoğraf da Ankara ve Kars’ta sergilendi.
Bu yıl yarışmaya katılmak isteyenler için son tarih 21 Haziran
2019...
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Traveling by the Eastern Express is to be a part of a fairy
tale; watching the Anatolian lands from the window of the
train with enthusiasm and pride... The Eastern Express is to
understand Anatolia and to recognize Anatolia...
The Eastern Express provides its guests with a real pleasure
during the 25-hour journey. With this aspect, it is counted
among the train journeys presenting the highest pleasure in
the world. Those involved in this journey fill their hearts
and their memories with beautiful emotions and their
cameras with wonderful frames. Tam O 'An' (Right that
Moment) National Eastern Express Photography Contest
set out with the goal of unearthing these beautiful frames.
The new shots are being waited to see with enthusiasm due
to the great interest in the competition that was first held in
2018. Last year, 441 photographers participated with 1529
works in the competition organized by TCDD Taşımacılık
AŞ under the auspices of the Ministry of Transportation
and Infrastructure. At the end of the contest, 1st, 2nd and 3rd
place awards and 3 honorable mention awards were
presented and 32 photographs were exhibited in Ankara and
Kars. The deadline for those who would like to participate
in the contest this year is June 21, 2019...

Tatilin huzur hali
A vacation in peace
Provence ve lavanta tarlaları
Provence and lavender fields
Doğanın kalbinde bir Afrika deneyimi
An African adventure in the heart of nature
Safari
Badem çorbasından ördek yahnisine:
Saray mutfakları
From almond soup to duck stew: Palace cuisine
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TATİLİN HUZUR HALI
A VACATION IN PEACE
BERİL ŞEN
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Her yorgun kafanın bir tatil anlayışı vardır. Tatilciler farklı kategorilere ayrılırlar. Eğlencenin de huzurun da dibine vurmak bir
seçimdir. Kiminin ambiyans dediği, dolup taşan mekanlar, ite
kaka yürünen sokaklar, göz kamaştıran dükkanlar ve sohbetten
pes ettirecek denli yüksek müziklerse de kimileri sadece ama
sadece “huzur” arar. İşte sükunetle hazırlanmış bir liste; kafa
dinlemek, arınmak ve yeni başlangıçlar yapmak isteyenler için…

Vacation means something different to every tired person.
There are also different categories of vacationers. Hitting
the bottom of both fun and relaxation is an option. Some
looks for crowded places and streets, bedazzling shops,
and loud music while some others only seek for peace.
Here is a list made in peace for those who want to rest,
become purified, and start over...

Mutlu carettalar, huzurlu insanlar: Dalyan
Birçokları Dalyan’a, “dünyanın en iyi korunan ikinci kumsalı” ünvanına sahip, Türkiye’de caretta carettalar’ın 17
üreme alanından en önemlisi olan İztuzu’nun ince, sarı
kumunun keyfini çıkarmaya gelir. Bir kıyısında Akdeniz,
diğer kıyısında tatlı suyun bulunduğu bu şöhretli kumsal,
yaz kalabalığında, 5.5 km uzunluğuyla bu dezavantajını bir
nebze unutturur. Ancak gerçek bir Dalyan deneyimi için,
dağ yamaçlarındaki M.Ö. 4. yüzyıla ait, heybetli tapınakvari kaya mezarlarının taçlandırdığı sazlıklarda yapılacak
bir tekne turu kadar konaklama mekanı da önemli. Bu popüler tatil beldesinde er geç arayacağınız şey huzurdur
çünkü. Buradaki hayat, Köyceğiz Gölü’nü Akdeniz’e bağlayan kanalın iki yakasında süregelir. Gerçek anlamda,
tiryakilik yapan bir mekan da bu kıyılarda yer alıyor. Dalyan’da ender rastlanan, sade bir estetikle inşa edilmiş
Happy Caretta adım adım tasarlanmış ve tutkuyla yaşatılan bir aile işletmesi. Evet burası bir pansiyon ancak beyaz
güvercinlerin uçuştuğu bahçesi, mis kokulu narenciye
ağaçları ve yüzünü kaya mezarlarına dönmüş iskelesiyle,
konumu ve peyzajıyla, Dalyan’ın gündüz karmaşasından
fersah fersah uzakta, adeta bir ormanın içindeymişsiniz
hissi veriyor. Huzurun dozu fazla gelirse, alternatif çok;
sazlıkların arasında kuşları izleyin, ot toplayın, ay ışığında
yakamozların içinde kürek çekin, yıldızların altında tenha
çamur banyolarına uğrayın, bir akşamüstü Kaunos antik
kentinde yürüyün...

Happy carettas, peaceful people: Dalyan
Many come to Dalyan, with the title of "the world's second
best-preserved beach", to enjoy the yellow sandy beach
where one of the most important of the 17 breeding area of
caretta carettas in Turkey is: Iztuzu Beach. This famous
beach, with the shores of the Mediterranean Sea on one side
and the fresh water on the other side, has a length of 5.5 km.
This great length makes you stop worrying about the summer
crowds, which creates a bit of a disadvantage. However, for
a real Dalyan experience, the accommodation is as important
as a boat tour that will be made in the reeds that are crowned
by the 4th-century BC temple-like rock tombs located on the
mountain slopes. Because, it is the peace you will look for in
this popular resort town sooner or later. The life here
continues on both sides of the canal that connects the
Köyceğiz Lake to the Mediterranean. In fact, a place that
causes addiction is located on these shores. Happy Caretta,
built with simple aesthetics, which is rare in Dalyan, is a
family-run business designed step-by-step. Yes, this is a
hostel but with its location and landscape, and its garden,
where white pigeons fly among fragrant citrus trees, and the
pier with its face turned to rock tombs, it gives you the feeling
of being in a forest, away from the chaos of Dalyan. If the
dosage of peace is too much, alternatives are plenty; watch
the birds in the reeds, pick herbs, paddle in the moonlight,
visit the secluded mud baths under the stars, and walk in the
ancient city of Kaunos in the evening...
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Doğal yenilenme: Bozcaada
Poyraz bu... Güneş bir taraftan yakarken, o da bir taraftan
bağbozumuna dek sancılanan üzümleri serinletir… Adasından çıkmaya hiç gerek duymamış balıkçının yüzünü okşar
geçer... Terkedilmiş Polente Feneri, poyrazın uğultusuyla,
yalnızlığın ve huzurun en saf halidir. Bozcaada’da huzur bir
vaat değil bünyeye katılacak en doğal yenilenmedir. Hele
“güneşli bahçe”deyseniz… Sabah daha yataktan bile kalkmadan denizi görebileceğiniz odalarıyla Güneşli Bahçe (eski
adıyla Denizhan Bağevi) Bozcaada'nın tepelerinde, 5 dönümlük bir arazide, yeşillikler içinde kaybolmuş, manzaralı,
huzurlu, sakin, tamamen adaya özgü bir bağ evi. Elektriği
güneş enerjisinden, suyu kendi kuyusundan, geri kalan her
şey ise doğa ne verirse. Adanın ritmine ayak uyduran Güneşli Bahçe’de televizyon yok, ama çok daha mutlu edecek
bir haber; Yıldız Terası var. Gökyüzünün ne kadar muhteşem ve aslında o kadar da uzak olmadığına burada tanık
olabilirsiniz. Ziyafetleri de cabası… Temiz havanın ne denli
iştah açıcı olduğu göz önüne alınarak, sabah kahvaltısı özenle hazırlanıyor. Bağ evinin kendi reçel ve salçası, bahçeden
koparılan kekik ve komşulardan gelen yumurtalarla, güne
güzel bir başlangıç. Denizden döndüğünüzde, atıştırmalıkların yanında akşamüstü limonataları kaçırılmaz. İsteyenler
adaya özel Kuntra, Karalahna ve Vasilaki üzümlerini bağdan
toplayıp tadına varabiliyor. Mönüler günübirlik belirlenip
en taze ve mümkün olduğu kadar yerel olan tercih ediliyor.
Bağ evinin verandalı odalarından ikisinin kendine özel mutfağı var. Burada hem tüm karmaşadan uzak hem de merkeze
2 km, en yakın plaja ise 1 km mesafedesiniz.
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Natural rejuvenation: Bozcaada
This is northeaster... While the sun burns, it chills the grapes until
the harvest. Caresses the fisherman's face who has never felt the
need to leave the island... Abandoned Polente Lighthouse is the
purest state of solitude and peace with the roar of the southeaster.
In Bozcaada, peace is not a promise but it is the most natural
rejuvenation. Especially if you are in the "sunny garden". With
the rooms where you can see the sea without even getting out of
bed, "Güneşli Bahçe" (sunny garden -formerly Denizhan Bağevi)
is a vineyard cottage in a 5-acre terrain in Bozcaada, on the
hillside, surrounded by greenery, with a view, which is peaceful,
calm and completely unique to the island. Electricity is provided
by the solar panels and water from the well; everything else is
what nature gives. There is no TV in the Güneşli Bahçe, which
keeps pace with the rhythm of the island, but it has the Yıldız
Teras (star terrace) and this is a news that will make you happier.
You can witness here how great the sky is and not that far away.
Not to mention banquets... The morning breakfast is prepared
with the utmost care, considering the appetizing clean air. It is a
good start to the day with their own jam and tomato paste made
using the fruits from the orchard; thyme comes from the garden;
and eggs come from the neighbors. When you return from the
beach, snacks and lemonade will be welcoming you. Those who
want to pick the Kuntra, Karalahna and Vasilaki grapes, unique
to the island, from the vineyard can enjoy the opportunity. The
menus are chosen daily and the freshest and most local produce
is preferred. Two of the rooms opening to the patio in the cottage
have private kitchens. It is 2 km away from the center and 1 km
from the nearest beach.

Bodrum’un sakin sığınağı: Şeytan Yalısı
Bütün koyu kaplamış zeytin ağaçları ve masmavi deniz,
“böyle yerler kaldı mı?” dedirtiyor insana. Burası Şeytan
Yalısı… Bodrum’un diğer koylarına göre Şeytan Yalısı nispeten bakir. Küçük misket taneleri gibi çakıldan oluşan
kumsal şezlongunuz, hemen kıyıda asırlık sakız ağaçları da
şemsiyeniz olur. Sahilin doğusunda, en sonda, asırlık çam
ağacı altında küçük bir kilise yıkıntısı var. Hemen kilisenin
olduğu yerden kayalıklara doğru uzanan patikayı yürürseniz, 400 m sonra Çamlık Koyu’na ulaşırsınız. Muhtemelen
burada mavi yolculuğa çıkmış birkaç yat vardır. Çam ağaçları kumsal boyunca uzanır. Patikayı takip ederek Kisebükü’ne, oradan da Yalıçiftlik’e kadar yaklaşık 15 km yürüyebilirsiniz. Şeytan Yalısı ve Çamlık Koyu’nda herhangi bir
yerleşim yok. En yakın konaklama yerleri Mazı’nın Hurma
Sahili, İnce Yalı ve Çakıllı Yalı koylarında bulunan, köylülerin işlettiği, bazıları sahilde, bazıları narenciye bahçeleri
içindeki ev pansiyonları. Araçla gidilebildiği gibi balıkçı
teknesiyle de 30 dakikalık yolculukla Şeytan Yalısı’na ulaşmak mümkün. Köyün ilk restoranı ve en iyi restoranlarından biri Hurma Sahili’ndeki, deniz manzaralı Mazı Restaurant. Burada Mazı’nın turizm elçisi Önder Akkaş, isteyenlere bölge hakkında her türlü bilgiyi veriyor. Yemekleri leziz;
taze balıklar, orfoz, lagos buğulama, sirken otu gibi bölge
otları ve kabak çiçeği dolması ve köy kahvaltısı... Şeytan
Yalısı’na ve diğer koylara tekne gezileri ve trekking turları
düzenliyor. Mazı’nın Hurma Sahili, İnce Yalı ve Çakıllı Yalı
koylarında bulunan pansiyonlardan birinde kalırsanız Hurma Sahili ile İnce Yalı arasında bulunan patikayı özellikle
güneşin batmasına yakın mutlaka yürüyün. Yaklaşık 30
dakika sürer ve güneş dağların arkasından kaybolur.

Bodrum’s calm shelter: Şeytan Yalısı
Olive trees, covering the whole bay, and the deep blue sea make
you say, "Are there such places on earth?" This is Şeytan Yalısı
(the House of the Devil)… Compared to the other bays of
Bodrum, Şeytan Yalısı is relatively untouched. The beach,
consisting of small pebbles, becomes your beach chair, while the
century-old gum trees become your beach umbrellas. To the
east of the coast, at the end, there is a small church in ruins
under the century-old pine tree. If you walk the path from the
church to the cliffs, you will reach Çamlık Bay after 400 m.
There you will probably see a couple of yachts advancing on the
blue voyage. Pine trees stretch along the beach. Follow the path
and you can walk about 15 km to Kisebükü and from there to
Yalıçiftlik. There are no settlements in Şeytan Yalısı and
Çamlık Bay. The closest accommodation is located in Hurma
Beach, İnce Yalı and Çakıllı Yalı bays; they are guesthouses
run by villagers, some are located on the beach, some in
citrus orchards. It is possible to reach Şeytan Yalısı through
a 30-minute journey by a fishing boat. The first restaurant
and also one of the best restaurants of the village is the Mazı
Restaurant on Hurma Beach, overlooking the sea. Here,
Mazı's tourism ambassador Önder Akkaş gives all kinds of
information about the region to those who ask. The food is
delicious; fresh fish, steamed grouper, amaranth, stuffed
zucchini flowers, and village breakfast... Boat trips and
trekking tours are organized to Şeytan Yalısı and other bays.
If you stay in one of the guesthouses on the Hurma Beach,
İnce Yalı, and Çakıllı Bay coasts of Mazı, you should
definitely walk the path between the Hurma Beach and İnce
Yalı, especially near the sunset. It takes about 30 minutes
and the sun disappears behind the mountains.

raillife HAZİRAN/JUNE 2019 25

KAPAK / COVER

KAPAK / COVER

Bereketli doğa, sıcak deniz: Selimiye Köyü
Popüler belde Marmaris’e 45 km mesafede olup da huzurlu
kalabilmek kolay değil. Küçük aile pansiyonlarının olduğu,
ruhu ve bozulmamış doğasıyla ayakta kalabilmiş yerler arıyorsanız, badem ve zeytin ağaçlarıyla kaplı Selimiye köyü
güzergahınızda olmalı. Burası, yapılaşmanın insanı boğmadığı, otellerin istilasına uğramamış Ege kasabalarının sakin,
huzurlu atmosferini yaşatan ender yerlerden. Selimiye’nin
denizi doğal bir göl gibi; açık deniz olmadığından su oldukça
sıcak, hatta “hamam gibi”. Deniz sezonu erken başlıyor,
Nisan sonu... Selimiye’nin girişinden 2.5 km mesafede yol,
köyün sonuna doğru, lodosta teknelerin sığındığı Sığliman
Koyu’ndan yaklaşık 500 metre önce dağlarla çevrili Akkum
Koyu’na varır. Selimiye köyünden 20 dakikalık bir yürüyüş
mesafesinde, denize sıfır pansiyonlar arasında, kiremit ve
ahşabın sıcaklığıyla ve bahçesindeki salıncak hamaklarıyla
Büşra Pansiyon dikkat çekicidir. Bu doğayla alabildiğine
uyumlu, küçük aile işletmesi, bahçesindeki nar, portakal,
yeni dünya ağaçları ve sabah kahvaltılarında misafirlerin
kopardığı biberleri ve zambaklarıyla, tam bir sığınak. Deniz
her zaman temiz ve berrak, su yavaş yavaş derinleştiğinden
çocuklu aileler için güvenli. Koyun sahili taşlı olsa da pansiyon sahipleri her yıl kıyıya yuvarlak çakıl taşları döktürüyorlar. Koy, tam kafa dinlemek için birebir ancak biraz bu
havadan çıkmak isteyenler için, Turgutköyü, Bozburun,
Söğüt gibi birçok yer 15-20 dakikalık mesafede. Selimiye
köyündeki dalış okulunun da meraklıları oldukça fazla.
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Abundant nature, warm sea water: The Village of
Selimiye
It is not easy to find a place to stay in peace even 45 km away
from the popular resort Marmaris. If you're looking for small,
family-run guesthouses with spirit and unspoiled nature, the
Village of Selimiye with almond and olive trees should be on
your route. This is one of the rare places where inhabitants do
not suffocate because of the excessive number of hotels and
dense housing. The sea looks like a natural lake in Selimiye; it
is not deep sea, so the water is as warm as bath water. The
beach season begins early at the end of April... 2.5 km from the
entrance of Selimiye, the road reaches Akkum Bay towards the
end of the village. It is surrounded by mountains about 500
meters before the bay of Sığliman where boats take shelter in
southwester. Büşra Pansiyon is remarkable with the warmth of
tile and wood and swing hammocks in its garden, a 20-minute
walk from the Village of Selimiye. This small family-run
business, harmonious with nature among the pomegranate,
orange, and loquat trees and peppers picked by the guest in the
morning is a shelter. The beach water is always clean and clear,
the water gradually deepens so it is safe for families with
children. Although the shore of the bay is stony, the owners of
the guesthouse pebble it every year. The bay is highly suitable
to rest but for those who want to get out of this slow ambiance,
many places like Turgutköyü, Bozburun, Söğüt are 15-20
minutes away. The number of enthusiasts of the diving school
in the Village of Selimiye is so many.

Batı Karadeniz’in sürprizi: Gideros Koyu
Batı Karadeniz boyunca yapılacak bir yolculuğun en güzel
sürprizi kuşkusuz ki Gideros Koyu’dur. Cide’ye 13 km kala
yolun tepesinden kendini gösteren Gideros’a önce yüksekten bakmak gerek. Her türlü havada dalgaya korunaklı bu
limanda zamanında korsan gemileri demirlermiş. Gideros,
bir boğazdan girince oval şeklinde, iki dağ arasında bir koy.
Aşağıda kestane, ıhlamur, beydin ve çam ağaçlarının arasında bir pansiyon ve koruma altına alınmış bir taş cami
var. Gideros’un plajı pek yok, sahil taşlı ve çakıllı. Biraz serin olsa da denizi berrak ve kapalı bir koy olduğundan dingin. Sandalla koyun dışına açılabilir, denize girebilir, balık
tutabilirsiniz. Ahşap masa ve sandalyeleriyle koyun mütevazılığına ayak uyduran, Gündoğdu Pansiyon’un sahibi
Nurcan Ünal, doğma büyüme buralı. Misafirlerini koyda
sandalla gezdiriyor, Hamam isimli mağaraya götürüyor.
Altı odalı 15 yataklı pansiyon, koyun sessizliğiyle uyum
içinde, televizyon yok, internet var. Pansiyonun önünden
denize girmek mümkün. Akşamüstleri taksiyle ya da yukarı yoldan geçen otobüslerle sarı yazması ve aynalı sandığıyla ünlü, Rıfat Ilgaz’ın kenti Cide’nin çarşısına gidebilir ya da
patika yollarda gezinti yapabilirsiniz. Sit alanı olduğu için
koydaki spor aktiviteleri kısıtlı. Bazen trekking için dışarıdan gelen turlar oluyor. Nurcan Hanım dalış yapmak isteyen misafirlerine sandalını ödünç veriyor, gerek duyan
olursa da profesyonel dalgıç yeğenini yolluyor. Pansiyonun
restoranındaki sebzeler, Ünal ailesinin tarlasında yetişiyor.
Balıkları kendileri tutup pişiriyorlar. Ortam öyle samimi ki,
konaklamakta olan misafirler yeni gelenleri pansiyona buyur ediyorlar. Nurcan Hanım’ın bahçeden topladığı ısırgan,
ebegümeci ve pazı gibi otlarla yaptığı bulgurlu köy yemeğini ve ekmeklerini tadın... Ve mutlaka dolunayda ayaklarınız
denizin içindeyken bu keskin sessizliği yaşayın.

Surprise of the Western Black Sea: Gideros Bay
The most beautiful surprise of a journey along the Western
Black Sea is certainly Gideros Bay. Appearing from the top of
the road 13 km to Cide, Gideros should be watched from a
height first. In this harbor, protected against the waves in any
weather, pirate ships used to anchor once upon a time. Gideros
is an oval-shaped cove through a strait between two mountains.
Below are a hostel and a protected stone mosque between
chestnuts, limes, corn, and pine trees. Gideros has a tiny and
pebbly beach. It is a little chilly, but the beach water is clear
and calm because it is sheltered. You can sail past the bay by a
rowboat; swim; and fish. Nurcan Ünal, the owner of Gündoğdu
Pansiyon, keeps up with the cove's modesty by using wooden
patio tables and chairs. She was born and raised here. She
takes her guests on a boat tour in the bay to the cave called
Hamam. The hostel with 6 rooms and 15 beds is in harmony
with the silence of the cove; there is internet connection but
no television. It is possible to swim in front of the hostel. In
the evenings, you can go to Cide’s bazaar, Rıfat Ilgaz's town
which is famous for its yellow scarf and mirrored chest, by a
bus or a taxi or you can take a walk through the trails. There
is a limited area for sports activities in the bay because it is a
protected zone. Sometimes tours for trekking come out of
town. Ms. Nurcan lends her fishing boat to her guests who
want to dive; if you need one, she also lends her nephew who
is a professional diver along with the boat. The vegetables
used in the restaurant of the hostel grow in the field of the
Ünal family. They catch the fish. The environment is so
friendly that guests staying at the hostel welcome the new
guests. Taste the bread and the bulgur pilaf she makes with
the garden picked herbs such as nettles, hibiscus, and chards.
And experience this sharp silence while your feet are resting in
the water in the full moon.
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PROVENCE VE
LAVANTA TARLALARI
PROVENCE AND LAVENDER FIELDS
YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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Bazı şehirler, bazı dönemlerde daha güzeldir. İstanbul ve
Amsterdam laleler açtığında; Datça badem ağaçları ile donandığında; Japonya’nın birçok şehri sakura yani kiraz çiçeklerinin açtığı dönemde bir başkadır...
Son yıllarda popüler olan Fransa’nın güneyinde bulunan Provence bölgesi de lavantalar açtığında, haziran-temmuz aylarında, olağanüstü bir güzelliğe bürünür.
Provence Bölgesi’ni de çok özel bir dönem olan lavanta mevsiminde gezerseniz, unutamayacağınız bir görsel şölene şahitlik etmiş olursunuz. Daha çok kadın turistlerin ilgi gösterdiği bölgede bulunan köylerinden Sault, doğa severler için
muhakkak görülmesi gereken yerlerden... Dükkanlarından
sokaklarına her yeri lavanta kokan yaklaşık 2 bin nüfuslu
küçük köy, her yıl binlerce turisti, lavanta mevsiminde ağırlıyor. Köy halkı lavantadan ürettikleri sabun, şampuan, yağ,
parfüm hatta lavanta dondurması, lavanta çayı, sadece buraya özgü lavanta balı satarak geçimlerini sağlarken; siz de
dünyanın en özel renk ve kokusuna sahip bu güzel bitkinin
sunduğu nimetleri deneme şansına sahip oluyorsunuz.
Sault köyünün etrafında gezintiye çıkarsanız da eşsiz bucaksız lavanta tarlalarının içinde kayboluyorsunuz. Burada
çekeceğiniz fotoğraflar albümünüzün en özel anlarını
oluşturacak kuşkusuz. Kendinize bir demet yapmayı da
unutmayın, dönüş yolunda size güzel duygular hissettirmeye devam edecektir.

Some towns are more beautiful in some periods. İstanbul and
Amsterdam for instance, they are more beautiful when tulips
bloom; Datça is in its best when almond trees blossom; and
many towns in Japan are dreamy when it is time for sakuras to
bloom.
Located in southern France, the Provence region has become
popular in recent years. It becomes extraordinarily beautiful
when lavenders bloom in June and July. You would be witnessing
a visual feast if you visit this region in this special time.
Sparking mostly the female visitors’ interest, a village named
Sault, located in the region, is among the must-see places for
nature lovers. Smelling lavender everywhere from its shops to
its streets, this small town with a population of 2000 hosts
thousands of tourists every year in the lavender season. While
the villagers make a living by selling lavender products such as
lavender soaps, shampoos, oils, perfumes, and even lavender
ice cream, tea, and honey unique to this place, you get the
chance to try the blessings of this beautiful plant with the most
special smell and color on earth.
If you take a walk around the village of Sault, you might get
lost in the immense lavender fields. The photos you will take in
this place will present the most special moments of your life in
your photo album without a doubt. Do not forget to make a
bouquet of lavenders which will remind you those unforgettable
feelings of being there on your travel back home.
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DOĞANIN KALBİNDE BİR AFRİKA DENEYİMİ
AN AFRICAN ADVENTURE IN THE HEART OF NATURE

SAFARİ

Afrika, kanunları doğal hayatın koyduğu, sınırların tamamıyla anlamını yitirdiği, doğal yaşamın en özgür topraklarına sahiptir. Gerçek anlamda boşluk duygusu veren bu
altın renkli coğrafya, sınırsız toprakları ve varılması imkansız gibi duran ufkuyla, yeryüzünün kıskanılan alanlarıdır ve insana ne denli küçük olduğunu hissettirir. Asıl sahipler; sabah güneşinde oynaşan yarasa kulaklı tilkiler,
kükreyerek salınan aslanlar, nehir yakınlarındaki su kuşları, zürafa, zebra, fil, sırtlan, topi, antilop ve göç yolundaki
wildebeest gibi canlılarındır.

Africa has the freest land of natural life, where the rules are
set by natural life, and the borders completely lose their
meaning. This golden-colored geography, which gives literally
a sense of emptiness, is the envied areas of the earth, with its
vast lands and the horizon, which seems impossible to reach,
and it makes people remember how small they are. Real
owners of it are the creatures like bat-eared foxes playing in
the morning sun, roaring lions, waterfowls near the river,
giraffes, zebras, elephants, hyenas, topis, antelopes, and
wildebeests on the way of migration.

BERİL ŞEN
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Büyük Beş
Afrika turizminin belkemiği safari turlarıdır. Safariye çıkan
birçoklarının iddiası, “Büyük Beş”i (Big Five) görebilmektir.
Safarinin zaferi böyle ölçülse de bu her zaman mümkün olmaz. Yine de Büyük Beş’in peşinde ciplerde geçen yolculuk
çok daha heyecanlı hale gelir. Büyük Beş’in hayvanları; aslan,
leopar, fil, bufalo ve gergedandır. Safarilerin en bağımlılık
yapan yanı, sadece hayvanların peşine düşmenin heyecanı
değil aynı zamanda safari şirketi için çalışan, bölgeyi karış
karış tanıyan ve hayvanların dilinden anlayan rehber/şoförlerin anlattığı hikayelerdir. Gözleri keskin, hangi çalının ne
tür tehlike gizlediğini bilen, uzaktan gördüğü hayvanın yaşını
söyleyebilen ve iz sürebilen rehberler, tecrübeleri, hikayeleri
ve doğal hayat bilgileriyle safariyi muhteşem bir deneyime
dönüştürür. Ayrıca yanlarında, kuş ya da hayvanları daha
detaylı öğrenmek isteyenler için kitap da bulundururlar. İlk
karşılaşmada size iki sözcüğü öğreteceklerdir; “Jambo!”
(merhaba) ve “Hakuna Matata” (sorun yok)...
Bozulmamış ekosistem
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da bulunan, yaklaşık 15 bin
kilometrekareye yayılarak, sonsuzmuşcasına uzanan düz
savan Serengeti Milli Parkı, yeryüzünün en bozulmamış
ekosistemlerindendir. Tanzanya, el değmemiş doğal yaşamı, köyleri ve milli parklarıyla, gerçek bir Afrika deneyimi
sunar. Safari demek Serengeti Milli Parkı demektir, bir efsanedir. Yaklaşık bin yıldır buralarda sığırlarını otlatan kabile Masailer’in dilinde “Siringitu”, “sonsuz topraklar” anlamına gelir. Her yıl yaklaşık 90 bin turistin ziyaret ettiği,
UNESCO Dünya Mirası listesindeki Serengeti Milli Parkı’nı, Machu Picchu, Angkor Wat ya da Giza Piramitleri gibi

Serengeti Milli Parkı
Serengeti National Park
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Big Five
Safari tours are the backbone of African tourism. The claim
of many who come to safari is to see the Big Five. Even if the
triumph of safaris is measured like this, it is not always
possible. Still, the journey by the Jeeps in the pursuit of the
Big Five becomes much more exciting. The animals of the
Big Five are lion, leopard, elephant, buffalo, and rhino. The
most addictive part of safaris is not only the excitement of
pursuing animals, but also the stories of the guides/drivers,
who work for the safari company and who know the region
well and understand the language of animals. Knowing
what type of bush hides what kind of danger and being able
to tell the animal's age seen from a distance and being able
to trace, they turn the safari into a huge experience with
their sharp eyes, experiences, stories, and knowledge on
wildlife. They also carry books along for those who want to
learn more about birds or animals. In your first meeting,
they will teach you two words: Jambo! (hello) and Hakuna
Matata! (no worries)...
Pristine ecosystem
Serengeti National Park, which is located in the East African
country of Tanzania, spreading about 15 thousand square
kilometers and extending as if it is endless, is one of the
most pristine ecosystems of the earth. Tanzania offers a
real African experience with its untouched natural life,
villages and national parks. Safari means Serengeti
National Park, a legend. Siringitu, in the language of the
tribes of Masai that have their cattle graze here for nearly a
thousand years, means endless land. Each year, around
90,000 tourists visit the Serengeti National Park, a

Ngorongoro Krateri
Ngorongoro Crater

dünyaca ünlü rakiplerinden ayıran çok önemli bir özelliği
var; doğallığı. En deneyimli gezginin bile rüyalarına giren
Serengeti yeryüzünün en eski ekosistemlerinden. İklimi,
bitki örtüsü ve faunasıyla son bir milyon yıldır neredeyse
hiç değişmemiş. Yeryüzündeki en fazla memeli hayvanı
barındıran bu el değmemiş alandaki hayvanlar ayrıca Afrika’nın herhangi bir yerinde görülenlerden çok daha iri ve
daha güçlü olma özelliğine de sahipler.
2 milyon yıl önce
Serengeti Milli Parkı sınırları içinde yer alan Ngorongoro
Krateri Koruma Parkı, Tanzanya’da bulunan üç UNESCO
Dünya Mirası ünvanlı yerden biridir ve Afrika’nın en çok
ziyaret edilen vahşi yaşam destinasyonlarının başında yer
alır. Zaman zaman dünyanın 8. harikası olarak da adlandırılan Ngorongoro Krateri, aslında patlamış bir yanardağ ve
çukurdur. Kilimanjaro’dan yüksek olan bu volkanın, 2
milyon yıl önce zaman zaman patlayarak kendi üzerine
çökmesiyle bu tabanın oluştuğu tahmin ediliyor. Manzaranız; ormanlar, zirveler, kraterler, vadiler, nehirler, göller
ve ovalar... Flamingo dolu bir gölün de bulunduğu Ngorongoro Krateri’nin zemini dünyada en çok yırtıcı hayvanın
yaşadığı yer olarak biliniyor. Bir aslan, sırtlan, çakal ya da
leoparla karşılaşmak sizin için şaşırtıcı olmamalı. Verdikleri her pozda, en güçlü olduklarını ima eden, karınlarını
doyurduktan sonra ağaçların altına yayılan aslan ailelerine
rastlayacaksınız. Ayrıca sürüler halinde gezen antilopları,
Thompson ceylanlarını, zebraları, zürafaları ve wildebeest’leri (öküz başlı Güney Afrika antilopları) de bol bol
göreceksiniz.

UNESCO World Heritage Site, which has a very important
feature that distinguishes it from its world-class rivals such as
Machu Picchu, Angkor Wat or Giza Pyramids: its naturalness.
The Serengeti, which may enter the dreams of the most
experienced explorer, is one of the oldest ecosystems on earth.
Its climate, vegetation and fauna have hardly changed in the
last million years. The animals in this untouched area, which is
home of the highest number of mammals on the planet, are also
much larger and stronger than those seen anywhere in Africa.
2 million years ago
Ngorongoro Crater Conservation Area, located within the
borders of the Serengeti National Park, is one of the three
UNESCO World Heritage sites in Tanzania and is one of
the most visited wildlife destinations in Africa. Ngorongoro
Crater, also known as the 8th wonder of the world, is actually
an inactive volcano and a volcanic caldera. This volcano,
which is higher than Kilimanjaro, is estimated to have
formed this base through an erupt and collapse cycle
repeated time to time about 2 million years ago. Your
landscape consists of forests, peaks, craters, valleys, rivers,
lakes and plains... The ground of the Ngorongoro Crater,
where there is a lake full of flamingos, is known as the place
where most predators live on earth. You shouldn't be
surprised to see a lion, hyena, coyote, or leopard. You will
come across lion families that imply that they are the
strongest in every pose they give, snoozing under the trees
after filling their bellies. You'll also find plenty of antelopes,
Thompson gazelles, zebras, giraffes, and wildebeests (oxheaded South African antelopes). The hunt is plenty; the
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Afrika antilopu (gnu) ve zebra sürülerinin göçü
African antelopes (gnu) and zebra's migrate

Av boldur ve güçlünün karnını doyurmak için burada fazla
enerji harcamasına gerek yoktur. Bölge, kuş gözlemciliği
için de dünyanın sayılı yerlerinden. Dürbünlerinizi yanınızdan ayırmayın.
İnek yoksa Masai de yoktur
Komşuları Kenya ile Uganda’nın toplamından daha büyük
bir yüzölçümüne sahip Tanzanya, 30 milyonluk nüfusu ile
neredeyse bomboş topraklara sahiptir. Geçimini, tarım ve
hayvancılık ile kahve, çay, tütün, maden gibi kaynaklardan
sağlar. Dağlık bölgelerde yoğunlaşan nüfus, sayıları 120’ye
varan değişik kabilenin üyelerinden oluşur. En dikkat çekici olan Masailer’dir. Ngorongoro Krateri Koruma Alanı’nda da Masai halkı hayvanlarını otlatır. Bu topraklara
Sudan’dan göç eden Masailer, 19. yüzyılda kaşifler ve köle
tüccarları arasında “korkusuz savaşçılar” olarak ün saldılar. İnançlarına göre, Tanrı bir volkanın içinde yaşar ve
onları yeryüzünün tüm sığırlarının sahibi olarak görür.
Kutsal saydıkları sığırlarından çocukları gibi söz eden,
hastalandıklarında onlara çocukları kadar özen gösteren
Masailer, sığırlarını asla kesmez, etini yemez ama boyun
damarlarından akıttıkları kanı, sütü ile karıştırarak içerler.
“İnek yoksa, Masai de yoktur” inancıyla, sürekli olarak
sığırlarını otlatabilecekleri yeni yerler arar, hiçbir toprağı
sahiplenmez ve yağmurun peşinde yılda iki kez yer değiştirirler. Masailer’in geçici evlerinden başka hiçbir şeyleri
yoktur. Aslında mezarlıkları da yok. Ölülerini gömmek
yerine uzaklara sırtlanlara bırakırlar. Safari sırasında bir
Masai köyüne götürülecek olursanız turistik olmaları sizi
büyük ihtimal hayalkırıklığına uğratacaktır.
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strong has no need to spend much energy here to feed. The
region is one of the few places in the world for bird watching.
Keep your binoculars handy.
No cow no Masai
Tanzania, which has a larger surface area than its neighbors
Kenya and Uganda, has a population of 30 million people
and almost empty lands. It lives off agriculture, livestock,
and sources such as coffee, tea, tobacco, and mineral. The
mountainous regions are densely populated and composed
of members of up to 120 different tribes. The most striking
is the Masai. In the Ngorongoro Crater Conservation Area,
the Masais have their animals graze. The Masais, who
migrated to this land from Sudan, were renowned as fearless
warriors among the explorers and slave traders in the 19th
century. According to their beliefs, God lives in a volcano
and sees them as the owners of all the cattle of the earth.
The Masais, who speak of their cattle like their children,
accept them sacred and care for them as well as they would
care for their children. They never slaughter their cattle,
they don't eat their meat, but they mix the blood they pour
from the neck veins with their milk and drink. With the
belief that "no cow no Masai" they constantly seek new
places where they can graze their cattle; they do not own any
land and move twice a year in the pursuit of rain. The
Masais have nothing but temporary homes. Actually, they
don't have cemeteries. Instead of burying their dead, they
leave them to the hyenas. If you are to be taken to a Masai
village during the safari, it will probably disappoint you
because they are touristic.

Vahşi yaşam gösterisi
Orta Afrika’nın doğusunda, vahşi hayvan popülasyonunun en çok bulunduğu komşu ülke Kenya da, safari denince, özellikle Masai Mara Ulusal Parkı ile bir başka efsanedir. Yılın her dönemi etkileyici olan Masai Mara, temmuz-ekim ayları arasında, safari ve doğal yaşam meraklılarının gözlerini üzerine çeker. Bu topraklar her yıl bu aylarda,
dünyanın en büyük otçul hayvan göçüne şahit olur. Taze ot
bulmak için Tanzanya’daki Serengeti ovalarından Masai
Mara’ya yaşanan, Afrika antilopu (gnu) ve zebra sürülerinden oluşan bu devasa göçün sayıları milyonlara ulaşır. Bu
yolun en büyük tehlikesi, göç sırasında onları yakından takip eden sırtlan, çakal, leopar ve aslan gibi yırtıcı hayvanlar
ve nehir geçişlerindeki timsahlardır. Kasım ayında, kısa
yağmur mevsiminin başlamasıyla ise göç bu kez Tanzanya
rezervleri Serengeti ve Ngorongoro’ya doğru yaşanır. Kenya ulusal parklar cennetidir. Masai Mara’nın yanısıra, vahşi
doğanın ender cinslerinin bulunduğu Samburu Ulusal Parkı, Ewasa Nyiro Nehri’nde yıkanan filleri izlemenin keyfini
yaşayabileceğiniz Amboseli Ulusal Parkı, çeşitli habitatların
yer aldığı Meru Ulusal Parkı, vahşi hayvanların su içmelerine tanıklık edebileceğiniz Tsavo Ulusal Parkı ve bir flamingo cenneti olan Nakuru Gölü gibi alanlarıyla da dikkat çeker.
Safari cipiniz zebra ve antilopların arasından ilerleyecek,
uzaklarda puslu dağlar olacak, aslanların serenadları, sırtlanların haykırışları, hangi canlıya ait olduğunu bir türlü çıkartamadığınız sesler duyacaksınız ve bir Afrika güneşi
daha ufku kızıla boyayarak batacak…

Demonstration of wildlife
In the eastern part of central Africa, the neighboring
country of Kenya, where the wild animal population is most
abundant, is another legend when it comes to safari,
especially with the Masai Mara National Park. Masai
Mara, which is impressive in every period of the year,
attracts the safari and natural life enthusiasts between July
and October. These lands witness the world's largest herbivore
migration every year. In order to find fresh grass, the huge
numbers of African antelopes (gnu) and zebra herds that migrate
from the Serengeti plains in Tanzania to Masai Mara reach
millions. The biggest danger of this route is predators such as
hyenas, jackals, leopards and lions that follow them closely
during migration and alligators in river crossings. In November,
with the start of the short rainy season, the migration takes place
towards Tanzania reserves Serengeti and Ngorongoro. Kenya is
a paradise of national parks. In addition to the Masai Mara,
areas such as Samburu National Park, where rare species of wild
nature live; Amboseli National Park, where you can enjoy
watching the elephants wash in the Ewasa Nyiro River; the Meru
National Park with various habitats; Tsavo National Park,
where you can witness wild animals drinking water; and the Lake
Nakuru, a flamingo paradise, also attract attention. Your safari
Jeep will advance among zebras and antelopes; there will be
misty mountains in the distance, the serenades of the lions,
the cries of the hyenas, the sounds that you cannot make out
to which animal they belong, and yet another African sun
will go down by painting the horizon to crimson.

Nakuru Gölü
Lake Nakuru
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BADEM ÇORBASINDAN ÖRDEK YAHNİSİNE

SARAY MUTFAKLARI

SULTAN SOFRASI, YEMEKLERİ, AŞÇILARI, YEMEK ALIŞKANLIKLARI VE MUTFAK ARAÇ
GEREÇLERİYLE, OSMANLI DÖNEMİ SARAY MUTFAKLARI, BAŞLI BAŞINA MERAK UYANDIRAN,
AKIL ÇELEN BİR KONUDUR.

FROM ALMOND SOUP TO DUCK STEW: PALACE CUISINE
THE OTTOMAN PERIOD PALACE KITCHENS WITH THE SULTAN’S TABLE, DISHES, COOKS, EATING
HABITS, AND KITCHEN TOOLS IS A SUBJECT THAT AWAKENS GREAT CURIOSITY.

BERİL ŞEN

15. yüzyıla doğru bir zaman yolculuğuna çıkalım… Yer;
İstanbul… Dönem; Osmanlı… Fetihleri, savaşları, zaferleri ve yenilgileri bu seferlik bir kenara bırakalım ve
kültürden bahsedelim. Ne kültürü mü? Mutfak kültürü!
Sultan sofrası, yemekleri, aşçıları, yemek alışkanlıkları
ve mutfak araç gereçleriyle, Osmanlı dönemi saray
mutfakları, başlı başına merak uyandıran, akıl çelen bir
konudur.

Let’s take you to a time travel back to the 15th century...
The location: İstanbul; the period: Ottomans. Let’s leave
aside the victories, conquests, and defeats and talk about
culture! What culture? The food culture! The Ottoman
period palace kitchens with the Sultan’s table, dishes,
cooks, eating habits, and kitchen tools, is a subject that
awakens great curiosity.

İstanbul within İstanbul
The population of the Topkapı Palace was as high as to
İstanbul içinde bir İstanbul
define this place as another town within İstanbul. The
Topkapı Sarayı’nın nüfusu, burayı adeta İstanbul içinde
palace was not only the government center of the Ottoman
bir başka kent olarak tanımlamayı hak edecek denli büState but also the center of education and arts, and home of
yüktü. Saray, Osmanlı Devleti’nin sadece yönetim
the Sultan at the same time. The path through the heart of
merkezi değil aynı zamanda eğitim ve sanat merkezi ve
daily life was going through the kitchens. The palace
hanedanın eviydi. Günlük yaşamın kalbine giden yol ise
kitchens could almost be called a neighborhood of
mutfaklardan geçiyordu. Saray mutfakları, Marthe city that lined along the 170-meter long
mara Denizi cephesinde 170 metre uzunlucourtyard which is positioned facing the
ğunda bir avlu etrafında sıralanan yaSaray mutfakları,
Marmara Sea. The kitchens located in
pılarıyla adeta kentin bir mahalleMarmara Denizi
the second courtyard of the palace
siydi. Sarayın ikinci avlusunda
were covering a 5250 square
bulunan mutfaklar, müştemilâtı
cephesinde 170 metre
meters of land area including
ile birlikte tam 5250 metrekauzunluğunda bir avlu etrafında
their annexes.
relik bir alana yayılıyordu.

sıralanan yapılarıyla adeta kentin
bir mahallesiydi.

Yeniçerilere baklava
Baklava for the Janissaries
In the palace, meals were
Sarayda, burada yaşayanlar ve
prepared
every day for around
günlük olarak ziyaret edenlerThe palace kitchens could almost be
4-5 thousand people, including
le birlikte, her gün yaklaşık
called a neighborhood of the city that
those who lived there and daily
4-5 bin kişiye yemek hazırlalined along the 170-meter long
visitors. The teams of staff
nırdı. Mutfakların sorumlu olducourtyard which is positioned
responsible for the kitchen were as
ğu gruplar şöyleydi; Birûn (harem
facing the Marmara
follows: Birûn (the section excluding the
dairesinin ve Enderûn'un dışında kaharem and the Enderûn) and Enderûn (the
lan bölüm) ve Enderûn (harem ve hazine
Sea.
place where harem and treasury offices are
dairelerinin bulunduğu yer ve devlet görevlilocated and the school that educates state officials),
lerini yetiştiren okul) halkı, Divan-ı Hümayûn üyelemembers of the Divan-ı Hümayûn, the Janissaries, whose
ri, üç ayda bir ulûfe dağıtımı sırasında sayısı 15 bini
numbers reach about 15 thousand during the distribution
bulan yeniçeriler, elçi kabulü sırasında elçiler ve törene
of service pays every 3 months, ambassadors and the
katılan tüm görevliler... Bunun yanı sıra Ramazan ayıofficials who attended receptions... Baklava was made for
nın 15. gecesi yeniçerilere baklava pişirilirdi. Yemeklethe Janissaries on the 15th night of Ramadan. There were
rini kendileri pişirenler de vardı; Bab-ı Hümayûn kapıthose who cooked their own meals; some external service
cıları gibi bazı dış hizmet gruplarına kilerden malzeme
groups such as the Bab-ı Hümayûn caretakers were supplied
verilirdi.
from the cellar.
Bursa’dan Mısır’a
16. yüzyıl başlarında, 4-5 bin, 17. yüzyıl başlarında ise
From Bursa to Egypt
In the palace, providing housing and job opportunities for
10 bin civarında kişiyi barındıran ve iş imkânı sağlayan
4-5 thousand people at the beginning of the 16th century
sarayda, doyurulması gereken seçkin sınıf bir yana, gıda
maddelerinin temini de yabana atılır bir iş değildi. Saand for about 10 thousand people at the beginning of the
ray için gıda alımı yapılmadan başkalarının gıda malze17th century, besides the elite class to be fed, procurement
mesi tedarik etmesi yasaktı. Öncelik saraydaydı; kaliteof food was not a job to be underestimated. It was forbidden
li mallar seçilirdi seçilmesine ancak aynı zamanda şehir
for others to procure food before the palace was done with
halkının darlık yaşamasına neden olacak bir durum
the task. The priority was of the palace; quality goods were
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oluşmaması için de gayret edilirdi. Mutfak muhasebe
defterlerinden İstanbul’un yanısıra taşradan yapılan
mal alımları hakkında bilgi edinebiliyoruz. İstanbul’dan
dayanıksız tüketim malları ile diğer bazı besin maddeleri, taşradan ise temel gıda maddeleri sağlanırdı. Taşra
denilen aslında oldukça geniş bir coğrafyaydı. Bursa
başta olmak üzere Güney Marmara ve bugün Yunanistan sınırları içinde kalan ovalardan buğday, Eflâk-Boğdan ve Balkanlar’dan koyun, Mısır ve Filibe’den pirinç,
Kefe’den sadeyağ, Mısır ve Kıbrıs’tan şeker,kara ve deniz
yolları ile saraya gelirdi.
Orta Asya, göç ve Anadolu
Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü’nün “Saray MutfaklarıMatbah-i Amire” kataloğunda şu bilgilere yer veriliyor: “Osmanlı Saray mutfağı, Orta Asya’dan getirilen, göç sırasında
gelişen ve Anadolu’da zenginleşen bir kültürün bütünüdür.
Sarayda en çok koyun eti yenir, sığır eti sadece pastırma ve
sucuk yapımında kullanılırdı. Beyaz et olarak çok sayıda tavuk tüketilirdi. Üst düzey saray mensupları kaz, ördek, güvercin, keklik gibi kanatlıları da yerdi. Her türlü etin yahnisi,
tavuk, ördek gibi kanatlıların ise çevirmesi yapılırdı. Et, ayrıca çorba ve sebze yemeklerine de katılırdı. Sakatat yemekleri
ve balık da çokça tüketilirdi. Et ve etli yemeklerin yanı sıra
sebze yemekleri de pişirilirdi. Etli yemek, çorba ve pilav mut-

selected, but while this was being done, utmost care was
given, so the people of the city would not suffer any scarcity.
We can obtain information about the purchase of goods
from İstanbul and the provinces looking at the books kept
for kitchen expenses. Fast moving consumer goods and some
other nutrients were provided from İstanbul and basic
nutrients were provided from the provinces. The so-called
provinces were actually very large geography. Wheat was
brought from Bursa, the Southern Marmara, and from the
plains that are located within the borders of Greece today;
sheep from Moldavia and Wallachia and the Balkans; rice from
Egypt and Plovdiv; butter from Kefe; sugar from Egypt and
Cyprus by land and sea routes.
Central Asia, migration, and Anatolia
"Palace Kitchens- Matbah-i Amire" catalog of the Topkapı
Palace Museum provides the following information: "Ottoman
palace cuisine is the whole of a culture that was brought from
Central Asia, developed during migration and enriched in
Anatolia. Sheep meat was eaten in the palace the most, and the
beef was used only in the making of pastrami and sausage
making. A large number of chickens were consumed as white
meat. Executive members of the court also used to eat poultry
such as geese, ducks, pigeons, and partridges. All kinds of meat
were used in stews; poultry such as chicken and duck were spitroasted.The meat was also added in soups and vegetable dishes.
Specialty meat and fish were also consumed a lot. Meat and
meat dishes, as well as vegetable dishes, were cooked. A meat
dish, soup, and rice were the indispensable dishes of the kitchen.
In stews, fruits such as plums, apples, and grapes were used; they
were flavored with spices. Both honey and vinegar were used in
some of the dishes; usually, lard and clarified butter were used.
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fağın vazgeçilmez yemekleriydi. Sulu yemeklerde erik, elma,
üzüm gibi meyveler kullanılır, bunlar baharatlarla tatlandırılırdı. İçinde hem bal hem de sirkenin kullanıldığı yemekler
yapılır, genellikle kuyruk yağı ve sadeyağ (tortusu alınmış
tereyağ) kullanılırdı.”
Mutfaktaki hiyerarşi
400 yıl süreyle hizmet veren saray mutfaklarında çalışan
kadrolu personelin sayısı saray nüfusuna bağlı olarak sürekli
artıyordu. Fatih devrinde (1451-1481) 100 kişi olan personel
sayısı, Kanunî Sultan Süleyman’ın (1520-1566) saltanatının
başlarında 250; sonlarında 500; 16. yüzyıl sonunda 1000; 17.
yüzyıl ortalarında 1300 civarındaydı. Mutfaklara ikinci avlu
revaklarından üç kapı ile giriliyordu; Kiler-i Âmire (Aşağı
Mutfak) Kapısı, Has Mutfak Kapısı ve Helvahane Kapısı.
Mutfaklar ise hiyerarşiye göre isim almıştı. Has Mutfak, padişah, eşleri ve kızları ile Has Oda’ya hizmet veriyordu. Saray
mutfaklarında çalışan aşçılar da, usta, kalfa ve çırak olmak
üzere üç sınıftı. Padişahın yemeğini hazırlamakla görevli aşçıbaşı , bütün aşçıların başıydı ve aynı zamanda mutfak personelinin idaresinden de sorumluydu. Aşçıbaşı ayrıca pişirilen yemeklerin kontrolü, personelin maaş ve giyeceklerinin
dağıtılması, mutfak ve sofra malzemelerinin korunması ile de
ilgilenirdi.

Hierarchy in the kitchen
The number of staff working in palace kitchens, where
service was provided for 400 years, was constantly increasing
depending on the palace population. The number of
personnel, which used to be 100 in the Sultan Mehmed the
Conqueror's period (1451-1481), had reached 250 at the
beginning of the reign of Sultan Süleyman the Magnificent
(1520-1566); and 500 at the end of his reign; 1000 at the
end of the 16th century; and it was around 1300 in the mid17th century. The kitchens located at the second courtyard
were reached through three doors: Kiler-i Âmire Gate, Has
Mutfak (Sultan’s private kitchen) Gate and Helvahane
Gate. The kitchens were named after the hierarchy. Has
Mutfak was serving to sultans, their wives, and daughters.
The chefs working in the palace kitchens were three classes:
master, assistant master, apprentice. The chef who was
responsible for preparing the food of the Sultan was the
head of all the chefs and was also responsible for the
management of the kitchen staff. He was also dealing with
the checks and controls of the prepared meals, the
distribution of salaries and clothing for the staff, and the
protection of kitchen and tableware.
Perfect service
According to the law of Sultan Mehmed the Conqueror,
which determined the order of the palace and state, which was
the first solid law of the Ottoman Empire, the sultans ate their
meals alone. Although there were gold and silver dishes in the
palace, the sultans preferred porcelain pots. In the classical
period, the most commonly used bowls by the dynasty and senior

Kusursuz hizmet
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk esaslı kanunu olan saray ve
devlet düzenini saptayan Fatih Sultan Mehmet’in Kanunnâmesine göre, padişahlar yemeklerini tek başına yerdi. Sarayda altın ve gümüş yemek kapları olduğu halde, padişahların
tercihi porselen kaplardı. Klasik dönemde, sarayda hanedan
ve üst düzey görevliler tarafından en çok kullanılan kaplar
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Çin porselenleriydi. Özellikle Çin’de üretilen seladon kapların, içlerine konulan zehiri ortaya çıkardığı inancıyla tercih
edildikleri Osmanlı belgelerinde yer alır. Bakır ve tombak
eşyalar da önemliydi. Padişah Has Oda’da yemek yediğinde,
her adımdan sorumlu olan kişi kilercibaşıydı. Görevleri arasında, Has Mutfak’tan alınan yemeklerin getirilmesi, sofrasının hazırlanması, yemek tabağının kapağının açılması, yemeklerin değiştirilmesi vardı. Kahvesini silâhtarağa, şerbetini çuhadarağa verirdi. Kilercibaşıdan sonra gelen koğuşun
kıdemlileri sırayla şöyleydi; padişahın ekmeğini saklayan
peşkirbaşı, suyunu saklayan mumbaşı, yemekten sonra sini
ve kaşıkları yıkayan peşkir şakirdi, tepsicibaşı, yemişçi, turşucu idi. Yemekten önce ve sonra ellerini yıkaması için su
döken ibrikdarbaşı ile ellerini silen peşkir ağası Has Oda’lıydı.
Davetin ve devletin ihtişamı
Saray mutfaklarından dumanın çıkmadığı gün olmazdı. Her
gün padişah, valide sultan, şehzadeler, padişah kızları ve eşleri ile cariyeler için yemek pişirilirdi. Haremde de küçük bir
mutfak vardı. Padişah Mutfağı ya da Kuşhane Mutfağı (küçük
sahan ve kâse demek) adı verilen bu mutfakta, özel gün ve
gecelerde padişah ile üst düzey hanedan mensuplarına servis
verilirdi. Padişahlar atla geziye çıktığı zaman Kuşhane Mutfağı da onunla beraber giderdi. Kuşkusuz saray gibi gösterişli
bir mekandan davetler eksik olmazdı. Toplu yemeklerin en
görkemlisi ikinci avludaki Divân-ı Hümâyûn’da verilen ziyafetlerdi. Yılda dört kez yeniçerilere ücretlerinin ödendiği
ulufe dağıtım günlerinin debdebesinin etkisi uzun süre kalırdı. Bu günlerde Kubbealtı’nda verilen ziyafetlerde kullanılan
eşyalar ve sayıları yüzü bulan yemek çeşitleriyle, saraya davet
edilen yabancı elçilere Osmanlı Devleti’nin gücünü ve zenginliğini göstermek amaçlanırdı. Yemekte şerbet içilir, yemekten sonra buhur yakılır ve gülsuyu ikram edilirdi.
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officials in the palace were Chinese porcelain. Especially the
celadon bowls produced in China are found in the Ottoman
documents; they were preferred with the belief that they
revealed poison. Copper and tombac objects were also
important. When the Sultan ate food in the Has Oda
(Sultan's private chamber), the person responsible for each
step was the head cellarer. His duties included the delivery
of the meals from the Has Mutfak, setting up the dinner
table, opening the dome dish cover and serving of the dishes.
His coffee was served by the head armorer; his sherbet was
served by the head footman. The ranks that came after the
head cellarer were as follows: head napkin keeper was the
keeper of the Sultan's bread, mumbaşı was the keeper of the
Sultan's water, peşkirşakir was washing the tray and spoons,
tray keeper, fruit keeper, pickle keeper. Before and after the
meal, the head pitcher keeper, who poured water so the
Sultan washed his hands, and the head napkin keeper, who
wiped his hands, were of the Has Oda.
Magnificence of receptions and the state
There wouldn't be a day when smoke from the palace
kitchens did not billow. Every day, dinner was cooked for the
sultan, mother sultan, princes, princesses, wives, and
concubines. There was also a small kitchen in the harem. In
this kitchen, which is called Sultan Kitchen or Kuşhane
Kitchen (which means small plate and bowl), the sultan and
the high-ranking dynasty members were served on special
days and nights. When a sultan was traveling on horseback,
the Kuşhane Kitchen would travel with him. Receptions at
the palace were plenty in numbers of course. The most
sumptuous meals were banquets given in Divan-i Hümâyûn
in the second courtyard. The effect of the days, when the
distribution of payments for the Janissaries made four times
a year, was long-lasting. At these special events, the goal
was to show the power and richness of the Ottoman Empire
to the foreign ambassadors, invited to the palace, through
the objects such as tableware used in the banquets given in
Kubbealtı and the number of meals, reaching to a hundred.
Sherbet was drunk during the meals; incense was burned
after the meal; rose water was worn.
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Sağlıklı seyahat alınacak basit
tedbirlerle mümkün
A healthy trip is possible through taking
simple measures
Reçeteye bağlı kalmayan bir şef
A chef who doesn’t stick to the recipe
Speedgate zamanı
Time to speedgate
Turizm sektörü yeni arayışlar peşinde
The tourism sector plunges into new quests
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SAĞLIKLI SEYAHAT ALINACAK BASİT
TEDBİRLERLE MÜMKÜN
TATİLLER, SEYAHATLER NE KADAR EĞLENCELİ OLSA DA BU EĞLENCELİ ANLARI KABUSA
ÇEVİREN HASTALIKLAR DA UZAK DEĞİL.

A HEALTHY TRIP IS POSSIBLE THROUGH TAKING
SIMPLE MEASURES
HOLIDAYS ARE FUN, BUT THE HEALTH THREATS THAT CAN TURN THESE FUN TIMES INTO
NIGHTMARES ARE NOT FAR AWAY.
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Bayram tatilleri, okulların kapanması derken seyahati bol
bir döneme giriyoruz. Tatiller, seyahatler ne kadar eğlenceli olsa da bu eğlenceli anları kabusa çeviren hastalıklar da
uzak değil. Güneş yanığı, böcek sokması, yılan ısırması,
akut dağ hastalığı, kazaların yanı sıra enfeksiyon hastalıkları ile tatillerde, seyahatlerde karşılaşmak mümkün. Uzmanlar ise alınacak küçük tedbirlerle sağlıklı bir yolculuk
ve tatil planlayabileceğimizi söylüyor.
Böcek ısırması ve fazlası...
Güven Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Behiç Oral, tatil yolculuk hastalıkları
ve tedbirleri ile ilgili şu bilgileri paylaşıyor: “Yurt içi seyahatlerde en sık görülen hastalıkların başında enfeksiyon
hastalıkları gelmektedir. Bunlar; turist ishali, sıtma, tifo ve
diğer salmonellozlar, brucelloz, riketsiya ve leptospira enfeksiyonları gibi bulaşıcı ve ateşli hastalıklar, viral hemorajik ateşler yani Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Schistosoma
enfeksiyonları ve grip gibi viral üst solunum yolları enfeksiyonları olarak sıralanabilir. Bunlar haricinde sık görülen
seyahat rahatsızlıkları; güneş yanığı, böcek sokması, yılan
ısırması, akut dağ hastalığı, acil hastalıklar ve kazalardır.”
Valizle birlikte sağlık çantası da hazırlayın
“Seyahate çıkmadan önce gidilecek bölgeye özgü koşulları
öğrenmek ve alınması gereken sağlık tedbirleri hakkında
bilgilenmek sağlıklı bir tatil geçirmek için büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı bir seyahat için dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde sıralanabilir: Kalış süresine göre ilaç reçetesi temin edilmesi ve doktordan uygun bir sağlık çantası
oluşturma ile ilgili tavsiyeler alınmalıdır. Diş kontrolü
yaptırılmalıdır.
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The religious holidays and the summer break of the schools are
here; we are entering a travel season. Holidays are fun, but the
health threats that can turn these fun times into nightmares
are not far away. Sunburn, insect bites, snake bites, acute
mountain sickness, accidents as well as infectious diseases can
be encountered during trips. Experts say that we can plan a
healthy journey and vacation by taking small measures.
Insect bites and more...
Güven Hospital Infectious Diseases and Clinical Microbiology
Specialist Dr. Behiç Oral shares the following information about
travel diseases and measures to be taken for prevention:
"Infectious diseases are one of the most commonly seen diseases
in domestic travels. These are contagious and inflammatory
diseases such as traveler's diarrhea, malaria, typhoid, and others
like salmonellosis, brucellosis, rickettsia and leptospira infections,
viral hemorrhagic fever (Crimean-Congo Hemorrhagic Fever),
Schistosoma infections, and upper respiratory infections such as
flu. Other common health threats for travelers are sunburn, insect
bites, snakebites, acute mountain sickness, emergency medical
conditions, and accidents.
Pack a health kit along with your luggage
"It is of great importance to learn the conditions that are
specific to the region to be traveled before the trip and to
be informed about the health precautions to be taken.
Considerations for a healthy trip can be listed as follows:
fill out your prescriptions depending on the length of your
travel and get recommendations from a physician on how
to pack a proper health kit. Dental checks must be
performed. Spare glasses should be purchased if using
prescription eyeglasses. Pregnant women with chronic
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Gözlük kullanılıyorsa yedek gözlük alınmalıdır. Hamileler
ve kronik hastalığı olanlar ek sağlık kontrollerini yaptırmalıdır. Eller sık sık su ve sabunla yıkanmalıdır. Ambalajlı olarak satılan tüm gıdaların son kullanma tarihlerine dikkat
edilmelidir. Tanınmayan kişilerle yakın temastan kaçınılmalıdır. Herhangi bir nedenle sağlık kuruluşuna başvurmanız durumunda sizin için kullanılan iğnelerin tek kullanımlık (disposable) ve aletlerin steril olmasına dikkat edilmelidir. Haşerelere karşı gerekli önlemleri alınmalıdır. Sinek
kovucu spreyler kullanılmalıdır.”
Havuz temizliği
“Temizliği şüpheli sularda yüzmek veya bu sularla temas etmek çeşitli hastalıklara yol açabileceğinden temizliğinden
emin olunmayan havuz ve deniz sularında kesinlikle yüzülmemelidir. Tatlı sularda yüzmekten kaçınılmalıdır. Tuzlu
sular, her zaman daha güvenlidir. Özellikle kedi, köpek, maymun gibi hayvanlarla temastan kaçınılması ve ısırılma ya da
yaralanma halinde hemen sağlık kuruluşlarına başvurulmalıdır. Mantar ve parazit enfeksiyonlarından korunmak için
ayaklar temiz ve kuru tutulmalıdır.”
Çocukları sağlıklı tutmak keyifli seyahatin anahtarı
“Çocuklarla seyahat ederken sağlıkla ilgili riskler göz önünde
bulundurulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır. Seyahate
çıkmadan önce çocuğunuzun aşılarının tam olup olmadığı
öğrenilmelidir. Eksik aşılar varsa tamamlanmalıdır. Seyahatle ilgili en sık görülen problemlerden biri ishalle seyreden
gastrointestinal sistem hastalıklarıdır. Bu nedenle çocukların
ishal olduğu durumlarda kaybedilen sıvıyı yerine koymak çok
önemlidir. Bebekler için en güvenilir besin kaynağı anne sütüdür. Bebeklerin anne sütüyle beslenmesi gıda ve su kaynaklı enfeksiyonları engellemek açısından önemlidir.
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illnesses should have additional health check-ups. Hands
should be washed frequently with soap and water. The
expiration dates of all foods sold in packages should be
checked. Close contact with unknown persons should be
avoided. If for any reason you need to go to a health care
facility, the syringes and needles used for you should be
disposable and the instruments should be sterile. Necessary
measures should be taken against insects. Bug repellent
sprays should be used."
Pool hygiene
"Swimming in or contact with polluted waters can cause
various diseases, so you should never swim in the pool and
the sea if you are not sure of the cleanliness. Swimming in
fresh water should be avoided. Salt water is always safer. In
particular, contact with animals such as cats, dogs, and
monkeys should be avoided and health facilities should be
contacted immediately in case of bites or injuries. Feet
should be kept clean and dry to prevent fungal and parasitic
infections."
The key to a great vacation is to keep the kids healthy
"Necessary health risks should be taken into account when
traveling with children and necessary precautions should be
taken. It should be learned whether your child's vaccinations
are complete before you travel. Incomplete vaccines should
be completed. One of the most common travel problems is
diarrheal gastrointestinal system diseases. Therefore, it is
very important to replace the lost fluid in cases where
children have diarrhea. Breast milk is the most reliable food
source for babies. Breastfeeding of infants is important to
prevent food and water-borne infections. If the baby is
weaned from the breast milk, he/she should be fed with

Bebek memeden kesilmişse, kaynatılmış su ile hazırlanmış
mama ile beslenmelidir. Mama hazırlanırken ve diş fırçalama
sırasında kapalı sular kullanılmalıdır. Diş çıkarma sırasında
kullanılan emzik ve diş halkalarının temizliğine dikkat edilmelidir. Eller sık sık yıkanmalı, su ve sabun bulunamadığı
durumda alkol bazlı el dezenfektanı kullanılmalıdır.”

formula prepared with boiled water. Bottled water should be
used when preparing food and brushing teeth. Care should be
taken when cleaning the pacifier and teething rings used
during the teething. Hands should be washed frequently,
and alcohol-based hand sterilizers should be used, if water
and soap are not available."

Sağlıklı beslenme; her zaman!
Seyahatler beslenmede sağlıklı seçimler yapmamıza engel
olmamalıdır. Kara, hava veya deniz hangi ulaşım yolunu
kullanırsanız kullanın sağlıklı seçimler yapmak elinizdedir.
Dünyanın neresinde olursak olalım güne kahvaltıyla başlanmalıdır. Ana yemek seçimlerine, değişik ülke mutfaklarına, su ve besin hijyenine dikkat edilmelidir. Musluk suyunun uygun şekilde klorlanmadığı veya hijyen ve sağlık
şartlarının kötü olduğu bölgelerde, kaynatılmış su ile hazırlanan çay ve kahve gibi içecekler, kutulanmış veya şişelenmiş, ağzı kapalı ve mümkünse pastörize edilmiş meşrubatlar tercih edilmelidir. Suyun bulaşık olabileceği yerlerde,
buzun da bulaşık olabileceğini göz önüne alarak, içeceklere
konulmamalıdır. Özellikle hijyen ve sağlık şartlarının yetersiz olduğu bölgelerde salata, pişmemiş sebze, pastörize
edilmemiş süt ve süt ürünleri gibi yiyecek ve içeceklerden
kaçınılmalıdır. Pişirilmiş ve hala sıcak olarak servis edilen
yiyecekleri veya kendinizin soymuş olduğu kabuklu meyvelerin yenilmesine özen gösterilmelidir. Sokakta satılan
yiyecek ve içeceklerin tüketiminin hastalık riskini fazlasıyla
arttıracağı unutulmamalıdır.”

Always eat healthy!
"Travels should not prevent us from making healthy choices
in nutrition. Land, air or sea, regardless of which means of
transportation you use, making healthy choices is still
within your power. Wherever we are in the world, the day
should start with breakfast. Main dish selection, different
country cuisines, water, and food hygiene should be paid
attention. In areas where the tap water is not properly
chlorinated or where hygiene and health conditions are
poor, beverages such as tea and coffee prepared with
boiled water, boxed or bottled, sealed and pasteurized
soft drinks should be preferred. Where water may be
contaminated, ice cubes might be contaminated. So they
should not be added to beverages. Food and beverages such
as salads, uncooked vegetables, unpasteurized milk, and
dairy products should be avoided, especially in areas where
hygiene and health conditions are insufficient. Meals that
are well cooked and served hot or fruits you peeled should be
eaten. It should be kept in mind that the consumption of
food and beverages sold on streets will greatly increase the
risk of disease."
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REÇETEYE BAĞLI KALMAYAN BİR ŞEF
AGAPİA’NIN KURUCU ORTAĞI VE ŞEFİ ÖZGÜR ÖZTUĞ, FARKLI TAT VE LEZZET
KOMBİNASYONLARIYLA EZBER BOZUYOR.

A CHEF WHO DOESN’T STICK TO THE RECIPE
CO-FOUNDER AND CHEF OF AGAPİA ÖZGÜR ÖZTUĞ BREAKS THE MOLD WITH HIS
DIFFERENT TASTE AND FLAVOR COMBINATIONS.
SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

Yemek sektöründe reçeteye bağlı kalınan ezberci bir stille
değil; değişik tat ve spesiyalleri özgürce deneyerek başarılı
olunabileceğini söyleyen Agapia’nın kurucu ortağı ve şefi
Özgür Öztuğ, yenilikçi bakış açısını bu vizyona yatırım yapmasına borçlu. Öztuğ; birbiriyle uyumlu lezzetleri harmanlayarak hem eldeki malzemeye hem de ruh haline göre yeni
spesiyaller tasarlıyor. Hedef kitlesinin beklentilerini sıcağı
sıcağına analiz etmek gerektiğinin altını çizen Öztuğ, her bir
müşterisiyle tek tek ilgilenerek Agapia müdavimlerinin sayısını hızla artırıyor.

Özgür Öztuğ, co-founder and chef of Agapia, who says one can
be successful by trying different tastes and specialties freely
without a rote-learning style where you stick to the recipe,
owes his innovative perspective to investing in this vision.
Öztuğ blends complementing flavors and designs new
specialties depending on the supplies at hand and his mood.
Öztuğ underlines that the expectations of the target
audience should be analyzed immediately. He is increasing
the number of Agapia frequenters by tending to each
customer individually.

Basketboldan yemek sektörüne
İstanbul Kadıköy’de hizmet veren Agapia’nın kurucu ortağı
ve şefi Özgür Öztuğ, Selçuk Üniversitesi İşletme Bölümü
mezunu… Kariyerine basketbolcu olarak başlayan ve birinci
ligde de oynayan Öztuğ, gıda sektörüyle çocukluğundan bu
yana iç içe… Babasının Sagra Special dükkânında deneyim
kazanan Öztuğ, 2003 yılından bu yana yemek sektöründe
hizmet veriyor. Bugüne kadar Il Pastarito, 360 East Moda
gibi farklı mekânlarda görev yapan Özgür Öztuğ, restoran
işletmeciliğine ise teyzesinin oğlu Mehmet Emin Narttürk
aracılığıyla adım atmış. Narttürk ile 16 yıldır Agapia’da
omuz omuza çalışan Öztuğ, hedef kitlesine lezzet ve kalite
odaklı farklı bir deneyim sunuyor. Çin, Tayland ve İtalyan
gibi farklı mutfaklarda deneyim kazanan Öztuğ, dünya
mutfağında iddialı olduğunu söylüyor. Yeni tat ve deneyimlere açık olan, herhangi bir problemle karşılaştığında
çözüm odaklı bir şekilde ilerleyen ve daima müşteri memnuniyetini gözeten Öztuğ, hedef kitlesinin beklentilerine
hitap edecek tat kombinasyonları kurguluyor. Öztuğ’u
farklı kılan en önemli özellik ise Agapia’ya gelen konukların
her biriyle tek tek özel olarak ilgilenmesi. Her masanın ayrı
bir dokusu olduğunu belirten Öztuğ’a göre yemek sektöründe başarılı olmanın bir numaralı kuralı; müşterilerle
empati kurabilmek.

From basketball to the dining sector
Özgür Öztuğ is the co-founder and chef of Agapia in Kadıköy,
İstanbul and he is a graduate of the Department of Business
Administration at Selçuk University. Öztuğ started his career
as a basketball player and played in the major league; he has
been familiar with the food industry since childhood. Öztuğ,
who had gained experience at his father's Sagra Special store,
has been working in the dining sector since 2003. Özgür
Öztuğ has served in different venues such as Il Pastarito and
360 East Moda so far and started restaurant management by
means of his cousin Mehmet Emin Narttürk. Öztuğ has been
working with Narttürk for 16 years in Agapia, offering a
different experience focused on taste and quality to his target
audience. Öztuğ, who gained experience in different cuisines
like Chinese, Thai and Italian, says that he is ambitious in the
world cuisine. Öztuğ, who is open for new tastes and
experiments and who is solution-oriented and who always
values customer satisfaction, creates taste combinations that
will address the expectations of his target audience. What
makes Öztuğ different is the fact that he individually tends to
each one of the guests coming to Agapia. According to Öztuğ,
stating that each table has a separate texture, the rule of thumb
for being successful in the dining sector is to show empathy
towards customers.
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Yöresel lezzetleri de dikkatle kullanıyor
Müşterilerini tanıyan ve ne istediklerini doğru analiz eden
Özgür Öztuğ, hizmet açısından %100 memnun kalınacak
bir işletme prensibine yatırım yapıyor. Kaliteli hizmete,
kaliteli lezzetin de eklenmesiyle her bir müşteri, uzun soluklu müdavimlere dönüşüyor. Öztuğ’a Agapia’da güne
nasıl başladıklarını sorduk ve şu yanıtı aldık: “Müşterilerimizin, Agapia’da ödedikleri paranın tam karşılığını alabilmeleri için 12 kişilik bir ekiple gönülden çalışıyoruz. Mutfak
ekibi ise 3 kişiden oluşuyor. Rezervasyon ile ilerliyoruz.
Mekânımız 130 kişi kapasiteli. Her gün 12.00’de geliyoruz.
Sebze, meyve ve etler daima günlük ve taze taze alınıyor.
Spesiyallerin ve farklı mezelerin hazırlık süreci 16.00’ya
kadar sürüyor. İlk rezervasyonlarımızı da saat 18.00’den
sonra alıyoruz.”
Yöresel lezzetlere önem veren ama baskın tatlar konusunda
da dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Öztuğ; domates ve biber salçasını Antakya’dan, zeytinyağı ve zeytin alternatiflerini Mudanya’dan, lor ve diğer yöresel peynirleri
ise Ayvalık’tan getirtiyor. Agapia ile özdeşleşen ve ciddi bir
müdavim ordusu oluşturan yaprak ciğer spesiyali için Tarihi
Moda Ciğercisi’nden dana ciğer aldıklarını belirten Özgür
Öztuğ, ihtiyaç duydukları her türlü balık çeşidini ise taze taze
Kadıköy Balık Pazarı’ndan temin ettiklerini dile getiriyor.

ŞEF ÖZGÜR ÖZTUĞ’DAN YAPRAK CİĞER TARİFİ
(4 Kişilik)
Malzemeler: 1 adet kırmızıbiber, 1 büyük soğan, 1 adet
çarliston biber, 2 diş sarımsak, 250 gram dana ciğeri,
yarım bağ kıyılmış dereotu, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay
kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı toz biber, 1 çay kaşığı
kimyon ve 1 çay kaşığı tuz.
Hazırlanışı: İnce kıyılmış soğan, iki diş sarımsak,
kırmızıbiber ve çarliston biberi tavada tereyağla
soteleyin. Sebzeler diriliğini hafifçe kaybettikten
sonra yaprak yaprak doğranan dana ciğeri tavaya
ekleyin. Tüm malzemeleri hafifçe karıştırıp güveç
kabına aktarın. Fırınlamadan ocakta bir taşım
kaynatın. Son olarak baharatları ilave edin.
Başlangıçtan itibaren 10 dakika içinde ciğeri
kurutmadan, sulu bir şekilde pişirip servis etmeye
özen gösterin. Afiyet olsun.

He uses local flavors carefully
Özgür Öztuğ, who knows his customers and analyzes what they
want, invests in a business principle that will satisfy guests
100% in terms of service. With the addition of quality
flavors to high-quality service, each customer is
transformed into long-term frequenters. We asked Öztuğ
how do they start their day in Agapia and we received the
following answer: "We are working with a team of 12
people to present the full value of the money paid by our
customers in Agapia. The kitchen team consists of 3
people. We take reservations. Our place can accommodate
up to 130 guests. We arrive at 12.00 every day.
Vegetables, fruits, and meats are always purchased fresh
and daily. The preparation process of specialties and
different appetizers lasts until 16.00. Our first
reservations are after 18:00."
Öztuğ underlined that attention should be paid to the
local flavors but also to the dominant flavors. He has
tomato and pepper paste brought from Antakya, olive oil
and olive alternatives from Mudanya; cottage cheese and
other local cheeses are brought from Ayvalık. Özgür Öztuğ
stated that they purchase the liver they use in their highly
popular liver specialties, which are identified with Agapia,
from Tarihi Moda Ciğercisi (Historical Livershop of Moda).

LEAF LİVER RECIPE BY CHEF ÖZGÜR ÖZTUĞ (FOR 4)
Ingredients: 1 fresh red pepper, 1 large onion, 1 green
bell pepper, 2 cloves garlic, 250 gram veal liver, 1/2
bunch fresh dill chopped, 1 tsp thyme, 1 tsp red
pepper flakes, 1 tsp ground pepper, 1 tsp cumin, 1 tsp
salt.
Directions: Saute fine sliced onion, garlic cloves, and
green bell pepper with butter in a pan. As the
veggies become soft, add the thinly sliced veal liver
into the pan. Mix all the ingredients slightly and
transfer them into a casserole dish. Without baking
in the oven, boil it on the stove top. Add the spices.
Serve it within the first 10 minutes that comes after
you started making it. It should look juicy. Enjoy!
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Özel kombinasyonlar
Her spesiyali farklı dokunuşlarla zenginleştirdiklerini vurgulayan Özgür Öztuğ, “Favaya tahin koyuyoruz. Yoğurtlu
semizotunu yeşil elma ve narla lezzetlendiriyoruz. Soslu
patlıcanın domates sosuna tarçın ekliyoruz. Agapia spesiyalimiz de çok beğeniliyor. Bu spesiyal aynı zamanda lezzetli bir kahvaltılık. Aslen Trilyeli’yim. Ailem de Bursa’da
yaşıyor. Zeytin ezmesini oradan getirtiyoruz. Agapia’da siyah zeytin ezmesi kullanıyoruz. Ama tuzsuz Ayvalık loru
çok daha yoğun biçimde yer alıyor. Kıvam vermesi için
labne de ekliyoruz. Kurutulmuş domatesleri hem tane tane
hem de robotta çekilmiş olarak iki farklı şekilde ekliyoruz.
Son olarak nar ekşisi, bal ve toz cevizle harmanlıyoruz.
Reçetelere bağlı kalmaktan hoşlanmıyorum. Bu nedenle
mevsim sebzelerine göre menüde olmayan değişik spesiyaller de hazırlıyorum. Örneğin; Manca adlı spesiyalimiz,
bu bakış açısını yansıtıyor. Kavrulmuş ıspanak, közde
patlıcan ve yoğurtla hazırlanıyor.” yorumunda bulunuyor.
Agapia’nın en beğenilen spesiyalleri ise yaprak ciğerin
yanı sıra sarımsak, tereyağı, domates, Hatay sıkma peyniri, isli Çerkez peyniri, Ezine peyniri ve kaşar peyniriyle
hazırlanarak güveçte sunulan saganaki, tereyağında karides, kalamar tava, paçanga böreği ve özel mezeler… Mezzesepeti.com adlı özel bir aplikasyon üzerinde çalıştıklarını söyleyen Öztuğ; yakında İstanbul genelindeki otellere,
restoranlara ve bireysel müşterilere özel meze gönderiminde bulunacaklarını dile getiriyor.

Bulgur köftesi
Bulgur balls
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Narlı, ekşi elmalı semizotu
Water crest with
pomegranate sauce and
sour apples

Girit ezme
Girit pate

Agapia

Special combinations
Emphasizing that they enrich each special with different touches,
Özgür Öztuğ said, "We add sesame paste into our fava dish.
Green apple and pomegranate sauce are added into water crest
salad served with yogurt. We add cinnamon in the tomato sauce
of our eggplant special. Our Agapia specialty is also very
popular. This special is also a delicious breakfast. I'm originally
from Tirilye. My family lives in Bursa. We're bringing the
olive paste from there. We use black olive paste in Agapia.
But the unsalted Ayvalık cottage cheese is much more
intense. We add cream cheese to give consistency. We add
dried tomatoes in two different ways as in pieces and paste.
Finally, we add pomegranate syrup, honey, and powdered
walnuts. I don't like sticking to recipes. Therefore, I also
prepare different specialties that are not on the menu
depending on the seasonal vegetables. For example, our
specialty, Manca, reflects this perspective. It is made with
roasted spinach, grilled eggplant, and yogurt." The most
popular specialties of Agapia are our liver dish, as well as
saganaki made with garlic, butter, tomato, Hatay cloth
cheese, smoked Çerkez cheese, Ezine cheese, and aged kashar
cheese, served in a casserole dish, shrimp with butter, fried
calamari, paçanga pastry, and special appetizers. Öztuğ, who
mentioned that they were working on a special application
called Mezzesepeti.com, said that soon they will be sending
special appetizers to hotels, restaurants and individual
customers throughout İstanbul.

HOBİ / HOBBY
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SPEEDGATE ZAMANI
TIME TO SPEEDGATE
SELİN AKGÜN

Ses tanımadan görüntü işlemeye, doğal dil işlemeden
muhakemeye kadar pek çok alanda farklı uygulamalarla
hayatımıza giren yapay zeka kavramı; hem sosyal yaşamı
hem de iş hayatını farklı bir boyuta taşıyor. Şirketlerin İK
birimleri yapay zeka mimarı, yapay zeka ürün yöneticisi,
veri bilimci, yazılım mühendisi ve yapay zeka ahlak bilimcisi gibi pozisyonlara yönelik nitelikli istihdam arayışını hızlandırmış durumda… Sağlıktan otomotive, telekomünikasyondan eğlence sektörüne kadar hemen her
alanda yoğun biçimde kullanılan yapay zeka, spor sektörüne de el attı. Speedgate, yeni neslin favori spor dallarından biri olmaya hazırlanıyor.
Yapay zeka ve spor iş birliği
Günümüzde pek çok alanda kullanılan yapay zeka, spor
sektöründe de öne çıkıyor. Spor dünyasında kullanılan
yapay zeka uygulamaları chatbotlar, bilgisayar vizyonu,
otomatik gazetecilik ve giyilebilir teknoloji olarak dört ana
kategoriye ayrılıyor. Spor takımları ve spor kuruluşları;
canlı oyun bilgileri, takım istatistikleri ve arena (spor salonu, stadyum) lojistiği gibi konularda taraftarların sorularına cevap oluşturan yapay zeka asistanları kullanıyor. Kurumlar, sporcuların ve takımların verilerinden yararlanarak, performansı artırmak için IoT (nesnelerin interneti)
cihazları kullanıyor. Haziran 2016’da, özel bir bot geliştirme firması olan Sapien, (eski adı JiffyBots) ile birlikte
Sacramento Kings için bir chatbot oluşturuldu. Chatbot’a
ise KAI ismi verildi. Chatbot, mevcut takım istatistikleri,
geçmiş ya da anlık takım kadrosu, NBA oyuncu skor tablosu ve Sacramento Kings’in kendi sahası Golden 1 Center
hakkındaki detaylar da dahil olmak üzere, basketbol severlerin sorularını Facebook Messenger platformu aracılığı ile
cevapladı. OpenAI firması ise birebir karşılaşma için ürettiği botlardan harika sonuçlar almasıyla birlikte botlardan
oluşan bir takım için çalışmalara başladı. Bir botun oluşumunda harcanan süre, emek ve algoritmaları bir kenara
koyun, beş botun birlikte bir ‘takım’ gibi hareket etmesi
çok farklı bir mesele ve meydan okuma…
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The concept of artificial intelligence, which enters our lives via
different applications in many areas ranging from voice
recognition to image processing, natural language processing
to reasoning, brings both social and business lives to a different
level. HR departments of companies have accelerated the
search for skilled employment for positions such as artificial
intelligence architect, artificial intelligence product manager,
data scientist, software engineer, and artificial intelligence
ethics scientist. Artificial intelligence, which is used intensively
in almost every area from health to automotive, from
telecommunication to the entertainment sector, has also set
hands to the sports sector. Speedgate is getting ready to
become one of the favorite sports of the new generation.
The collaboration of artificial intelligence and sports
Artificial intelligence, which is used in many areas today,
stands out also in the sports sector. Artificial intelligence
applications used in the world of sports are divided into four
main categories: chatbots, computer vision, automated
journalism, and wearable technology. Sports teams and
sports organizations use artificial intelligence assistants
that produce answers to questions of fans on subjects such
as live game information, team statistics, and arena (sports
hall, stadium) logistics. Organizations use IoT (Internet of
Things) devices to improve performance, taking advantage
of athletes' and teams' data. The Sacramento Kings
introduced a chatbot called KAI in partnership with Sapien,
a custom bot developer (formerly known as JiffyBots) in
June 2016. Chatbot answered the questions of basketball
fans through the Facebook Messenger platform, including
details of current team statistics, past or instant roster,
NBA player score table, and details of Sacramento Kings'
own arena Golden 1 Center. The company called OpenAI
started to work on creating a team of bots after getting
great results from the bots created for one-on-one matches.
Set aside the time and labor spent and algorithms written in
the formation of a bot, getting five bots together to act as a
team is a very different issue and a challenge.
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400 spor dalını analiz eden Speedgate
Aynı anda birçok taraftarla etkileşime geçebilme ve kişiselleştirilmiş deneyim oluşturma yeteneği ile chatbot
teknolojisi, sporseverlerin sorularını günümüzde farklı
spor alanlarında cevaplamaya devam ediyor. Gosu.ai
isimli şirket, yapay zeka destekli bir start-up başlatarak
e-spor dünyasında kişisel antrenörlük uygulamasını
farklı bir noktaya taşıdı. Bugün ise sporun geleceğine yön
verecek yepyeni bir gelişme ile karşı karşıyayız. Tasarım
ve inovasyon firması AKQA, yapay zekayı yeni bir spor
dalı hazırlamak için kullandı. Speeedgate’i oluşturmak
için yapay zekanın eğitim materyali olarak mevcut 400
sporun verileri kullanıldı. Yapay zekanın oluşturduğu ve
kurallarını da yapay zekanın belirlediği bu spor dalında
6’şar kişilik iki takıma ihtiyaç duyuluyor. Tabii ki oyuncular için de farklı kurallar mevcut. Örneğin; merkez kalenin kilidi açılmadan, takımınızdaki 3 defans oyuncusunun orta sahayı geçmesine izin verilmiyor. Oyunun sahası 3 adet geçit/kale ile kuruluyor. Kalelerden biri merkezde yer alıyor. Uç kısımda bulunan kaleye gidip gol
atmadan önce merkez kaleden topu geçirmeniz gerekiyor. Ancak bunu yaparken merkez kalenin içerisine girmemelisiniz. Yoksa faul yapmış oluyorsunuz. Kilidi açmanızın ardından uçtaki kaleye gidip gol atabilirsiniz.

HOBİ / HOBBY

Speedgate that analyzed 400 sports branches
With the ability to interact with many fans and create
personalized experiences at the same time, chatbot
technology continues to answer the questions of sports fans
in different sports fields today. The company named Gosu.
ai launched an artificial intelligence-assisted start-up and
took the personal coaching practice in the e-sports world to
a different point. Today, we are facing a new development
that will guide the future of the sport. AKQA, a design and
innovation company, used artificial intelligence to design a
new sports branch. The data of 400 existing sports branches
are used as training material for the artificial intelligence
that constructed Speedgate. In this sports branch, designed
by artificial intelligence and the rules of which were
determined by artificial intelligence, two teams of 6 players
are needed. Of course, there are different game rules for
players. For example, the 3 defense players on your team are
not allowed to cross the midfield before the center gate is
unlocked. The game field is established with 3 gates. One of
the gates is in the center. You need to pass the ball through
the center gate before scoring a goal on the end gate.
However, you should not enter the center gate while doing
this. Otherwise, you make a foul. After unlocking, you can
go to the end gate and score a goal.

Ragbi, quidditch ve lakros karışımı
Amerikan futbol topuna benzeyen bir topla oynanan, el
ve ayakların aktif olarak kullanıldığı Speedgate, temelde
3 spor dalını barındırıyor: Ragbi, quidditch ve lakros…
Hemen hatırlatalım; quidditch aslında Harry Potter serilerinin yazarı J.K Rowling’in kitaplarında bahsettiği kurgusal bir spor. Bu spor dalı 2005’ten bu yana hızla popülerleşti. Dünya çapında ise 700’ün üzerinde takımla oynanıyor. Speedgate’de top, orta kaleden geçirildiğinde
kenardaki kalelerden birinde sayı almak mümkün oluyor. Hatta top ortadaki kaleden sekip kenardaki kalelere
girerse takım, fazladan bir puan daha kazanıyor. Elle pas
verme imkânı olmasına rağmen, golü ayağınızla atmanız
gerekiyor. Topu uç kaleden geçirdiğiniz anda 2 puan
kazanıyorsunuz. Ancak kalenin arkasında duran arkadaşınız sizin attığınız topu tekrar kaleye sokmayı başarırsa aldığınız puan 3’e yükseliyor. Speedgate’de itme,
vurma ya da tekme atmak kesinlikle kural dışı. 7 dakikalık, 3 bölümden oluşan müsabakaları ise 2 hakem yönetiyor. “Topla bütünleşmek, topun üstüne çıkmak için
topla yüzleş” sloganıyla dikkat çeken Speedgate’in logosu ve sloganı da yapay zeka ile oluşturuldu. Bu durum
bize yapay zekanın her geçen gün çok daha fazla geliştiğini gösteriyor. Bu hızla giderse birçok yapay zeka hayali gerçek olacak.
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A combination of rugby, quidditch, and lacross
Speedgate, played with a ball that resembles an American
football, combines 3 sports branches that actively use hands
and feet: rugby, quidditch, and lacrosse. Let's remind that
quidditch is actually a fictional sport mentioned in the
books of J.K. Rowling, author of the Harry Potter series.
This sport has been popularized rapidly since 2005. Over
700 teams are playing it around the world. In Speedgate,
when the ball is passed through the center gate, it is possible
to score a goal on one of the end gates. Moreover, if the ball
bounces off the center gate into an end gate, the team wins
an extra point. Although you have the opportunity to pass
the ball by hand, you have to score the goal by your feet. You
earn 2 points as soon as you pass the ball through an end
gate. However, if your team-mate standing behind the gate
succeeds in kicking the ball back into the gate again, your
score increases 3 points. Pushing, hitting or kicking in
Speedgate is definitely foul. 2 referees conduct the 3 thirds
of 7 minutes matches. The logo and slogan of Speedgate,
which is "Face the ball to be the ball to be above the ball",
were also created by artificial intelligence. This situation
shows us that artificial intelligence is developing more and
more every day. If it continues to develop at this speed,
many dreams related with artificial intelligence will become
reality.
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TURİZM SEKTÖRÜ YENİ
ARAYIŞLAR PEŞİNDE
THE TOURISM SECTOR PLUNGES INTO
NEW QUESTS
SELİN AKGÜN

Hayalleri gerçek kılan konaklama ve seyahat deneyimlerine yönelik ilgi hızla artıyor. Hedef kitlesine sıra
dışı deneyimler vaat etmeyi ilke edinen turizm markaları, su altında hizmet veren ya da çatısında kayak
pisti bulunan otellerle fark yaratıyor. Y Kuşağı’nın tatile bakış açısı ise yeni trendleri beraberinde getiriyor.
Dijital dünya ile bağlantıyı kesmek için doğaya yönelen
Y Kuşağı, kamp turizmine yeni bir boyut katıyor. Bhutan ve Hobart gibi farklı turizm destinasyonlarının yıldızı
da hızla yükseliyor.
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The interest in accommodation and travel experiences that
make dreams come true is rapidly increasing. Tourism brands,
which are committed to promising extraordinary experiences
to their target groups, make a difference with hotels that
provide services underwater or have ski slopes on the roof. The
holiday perspective of the Generation Y brings new trends. The
Generation Y, which heads for nature in order to cut off the
connection with the digital world, adds a new dimension to
camping tourism. The stars of different touristic destinations
like Bhutan and Hobart are also rising rapidly.

Kamp turizmi yükselişe geçti
Kamp dünyasının Airbnb'si Avustralya merkezli Camplify,
ana kitlesinin 25-34 yaş arası kişiler olduğunu belirtiyor.
Kamp malzemeleri satışlarındaki artışı tetikleyen de yine
Y Kuşağı... Bu kuşak; dijital kültür, sosyal medya ve dijital
bağlantının son derece yoğun yaşandığı bir geçiş dönemine şahit oldu. Dijital bağlantılı dünyamızda Y Kuşağı,
dünyayla bağlantıyı kesmenin çeşitli yollarını arıyor. Kendini doğaya bırakmanın zihinsel sağlığımız üzerinde yaratacağı faydalar her geçen gün daha da kabul görüyor. Belki
de açık havada kamp yapma fikrini bu kadar benimsemelerinin nedeni tam da bu. Neticede dış dünyayla bağlantıyı
kesmek için bundan daha iyi bir yöntem olabilir mi? Volkswagen kısa bir süre önce California unvanına sahip ikonik
kampçı karavanını, 30’uncu yıl dönümünde yeniden tasarlayarak şık bir model ile 84 bin dolardan piyasaya sürdü. Fransız konsept mağaza Merci, üzerinde orman görüntüsünün yer aldığı çok yüksek dramatik bir perde yerleştirerek ve etrafı tenteler, kamp sandalyeleri ve şık aksesuarlarla süsleyerek mağazada bir yaz kampı teması yaratmayı
seçti. Walmart 2017’de outdoor ürünleri markası Moosejaw'ı bünyesine katarken Gap de bir outdoor markası olan
Hill City ile bu alanda yerini aldı. Outdoor ekipman ve kıyafet markası REI ise web sitesine eklediği bir özellikle ile ziyaretçilerine, kamp alanlarına rezervasyon yapma olanağı
sunuyor.

The camping tourism is on the rise
Headquartered in Australia, Camplify, the Airbnb of the
camping world, states that their main audience is people aged
between 25 and 34. And the Generation Y is once again the
trigger of the increase in sales of camping equipment... This
generation has witnessed a transition period in which social
media, digital culture, and digital connection were experienced
extremely intense. In our digitally connected world, the
Generation Y is looking for various ways of disconnecting the
world. The benefits of surrendering ourselves to nature on our
mental health are getting more and more accepted. Maybe
that's exactly why they embraced the idea of camping outdoors
this much. After all, is there a better way to break the
connection with the outside world? Volkswagen has recently
redesigned its iconic camper van California on its 30th
anniversary and released a stylish model for 84 thousand
dollars. The French concept store Merci chose to create a
summer camp theme in the store, placing a very high dramatic
curtain with a forest image on it, and decorating around it
with tents, camping chairs, and stylish accessories. Walmart
incorporated the outdoor products brand Moosejaw to its
structure in 2017, while Gap incorporated with Hill City, an
outdoor brand, to take its place in this field. The outdoor
equipment and clothing brand REI offers its online visitors
the opportunity to book camping sites via a special feature
added on its website.
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Are you ready for new adventures?
Architects are now looking at a different perspective in hotel
designs to shape unique travel experiences. As a result of this
new architectural understanding, the hotels that are
positioned in the middle of the scenic landscapes and bring
imagination into the open, promise adventure filled
experiences to their guests. The Danish architectural office
Bjarke Ingels Group, known for its innovative architectural
typography projects, is reshaping the service purpose of
buildings with its latest project, Hotel des Horlogers. Located
in the Valle de Joux of Switzerland, this 7,000 square meter
hotel will provide a unique skiing experience to the adventureloving guests with its zigzag-shaped five-stage ski trail and
the Audemars Piguet Museum, which welcomes skiers at the
end of the trail. This luxury hotel with 50 rooms is planned to
be completed in 2020.
In October 2018, the world's first underwater villa began to
host its guests in the Maldives. The Muraka - Conrad
Maldives, in Rangali Island, is a two-story hotel built entirely
of glass. This hotel, which is built 16.4 feet below the water
level, offers its guests a chance to stay in a tropic ocean
environment. This unique experience costs 50 thousand
dollars per night including a private butler and a chef who are
ready to serve around the clock.

KÜLTÜR SANAT
CULTURE ART
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Fransa’dan esen güçlü bir rüzgar
A strong wind from France
Juliet Binoche
Yeni maceralara hazır mısınız?
Mimarlar artık benzersiz seyahat deneyimlerini şekillendirmek için otel tasarımlarında farklı bir bakış açısına yöneliyor.
Bu yeni mimari anlayışın ürünü olarak müthiş doğa manzaralarının ortasına konumlandırılan ve hayal gücünü ortaya çıkaran oteller, konuklarına macera dolu deneyimler vaat ediyor. Yenilikçi mimari tipografi projeleriyle tanınan Danimarkalı mimarlık ofisi Bjarke Ingels Group, son projesi olan Hotel
des Horlogers ile binaların hizmet amacını yeniden şekillendiriyor. İsviçre'nin Valle de Joux bölgesinde kurulu 7 bin
metrekarelik bu otel, çatısından giriş yapılan zikzak şeklinde
tasarlanmış beş kademeli pisti ve pistin sonunda kayakçıları
karşılayan Audemars Piguet Müzesi ile macera sever konuklara benzersiz bir kayak deneyimi yaşatacak. 50 odalı bu lüks
otelin 2020 yılında tamamlanması planlanıyor.
Ekim 2018'de dünyanın ilk su altı villası, Maldiv'lerde konuklarını ağırlamaya başladı. Conrad Maldives Rangali Adası’ndaki The Muraka, tamamen camdan tasarlanan iki katlı
bir otel... Su seviyesinin 16.4 fit altında kurulmuş olan bu
otel, misafirlerine tropik deniz ortamında konaklama şansı
sunuyor. Bu benzersiz deneyimi yaşamak için ödenecek konaklama ücreti ise 24 saat boyunca sadece konuklara hizmet
edecek uşaklar ve bir şef dahil olmak üzere 50 bin dolar olarak
belirlenmiş.
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Müzisyen dostu elektro gitarlar
tasarlıyor
He designs musician friendly electric guitars
İthaki
Ithaka
Yeni bir ahlâk teklifi
A new proposal of morality
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FRANSA’DAN ESEN GÜÇLÜ BİR RÜZGAR
A STRONG WIND FROM FRANCE

Juliet Binoche

FRANSIZ OYUNCU DURU İFADESİ VE OYUNCULUKTAKİ BAŞARISI İLE FRANSA’DAN ÇIKIP, TÜM
DÜNYAYI ETKİLEYEN İSİMLER ARASINDA YER ALMAYI BAŞARDI.
THE FRENCH ACTRESS HAS ACHIEVED TO ENTER AMONG THE NAMES RECOGNIZED
NOT ONLY IN FRANCE BUT ALSO IN THE WORLD WITH HER CLEAR EXPRESSION AND
SUCCESS IN ACTING.

ŞEBNEM KIRCI
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Duru ifadesi ve oyun gücü ile genç yaşında sinemada kendini ıspatlayan Juliet Binoche, yıllar içinde başarısını sürdürmeye devam etti. Fransa’dan çıkıp dünyayı etkileyen
oyuncular listesinde bir yıldız gibi parlamaya devam ediyor. Paris’te aldığı konservatuvar eğtiminden sonra oyunculuğa adım adan Jüliet Binoche dünyanıun en önemli yönetmenleri ile çalışarak adını başarılı oyuncular listesine
taşıdı. Oyuncu bir anne ve heykeltraş bir babanın kızı olan
oyuncu belli ki sanat dolu bir evde büyümüş. Oscar’dan
Cannes’a ödüle doymayan Juliet Binoche mütevazı klişiliği
ile her zaman çok sevildi. En son 69. Berlin Film Festivali’nde jüri başkanı olarak karşımıza çıkan başarılı oyuncu
bugünlerde çok ses getiren High Life filmiyle de sinemada
izlenebilir. Juliet Binoche’a uzun ve başarılı kariyeri ile ilgili merak ettiklerimizi sorduk.

Juliet Binoche, who proved herself in cinema at a young age
with her clear expression and power in acting, maintained her
success over the years. She continues to shine like a star in the
list of actors that came out of France and influenced the world.
After studying at the conservatory in Paris, Juliet Binoche, who
took a step forward in acting, carried her name into the list of
successful actresses, working with some of the world's most
important directors. The actress is the daughter of an actress
and a sculptor; apparently, she grew up in a house full of art.
Juliet Binoche, who has received many awards from Oscar to
Cannes, is always loved with her modest personality. The most
recent film starred by the actress, who appeared as the leading
jury at the last 69th Berlin Film Festival, can also be seen in the
movie theaters; it is a highly acclaimed movie titled High Life.
We asked Juliet Binoche about her long and successful career.

Bugüne kadar pek çok başarılı filmde oynadınız, bu
kadar iyi filmleri seçmeniz için teklif geldiğinde hangi
kriter sizin için önemlidir?
Seçimlerimi yaparken her zaman senaryonun iyi olmasına
dikkat ettim. Edebi olarak da değeri olan, katmanlarına
ayırabileceğiniz derinlikli senaryolar beni heyecanlandırır.
23 yaşımda Milan Kundera’nın eserinden uyarlanan Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği’nde oynadığımda ki o film
ilk tercihlerimden biriydi, senaryonun bu önemli kitaptan
uyarlanmış olması benim için çok değerliydi.

You've played on many successful movies so far, when
you get an offer which criteria are important to you to
choose such good movies?
When I made my choices, I always paid attention to making
sure that the script was good. The literary scenarios with
layers are exciting for me. When I played in the Unbearable
Lightness of Being at the age of 23, from the adaptation of
Milan Kundera, it was one of my first choices, it was very
valuable for me that the script was adapted from this
important book.
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Sizce mutluluğun sırrı ne?
Şu anda olmak, anın tadına varmak. Geçmişi çok düşünen
biri değilim. Onu dolu dolu yaşadım ve bitti. Çok şanslıyım ki hayalimdeki işi yapıyorum o yüzden de çok mutlu
hissediyorum.

What do you think is the secret of happiness?
Living in the moment and enjoying it. I'm not much of a
thinker of the past. I've lived it fully, and it's over. I'm
so lucky that I'm doing my dream job, so I feel very
happy.

Hollywood’da çıkış yaparak dünyaca ünlü bir oyuncu
olduktan sonra da ülkenize film çekmeye ve tiyatroda
oynamaya devam ettiniz, neler söylersiniz?
Geldiğim yer benim özüm, sadece uluslararası arenada iş
üretmek istemedim. Geldiğim yere teşekkür ve minnet
borcum var. Konservatuvar eğitimimi Fransa’da tamamladım, kariyerime ilk adımımı Fransa’da attım.

After you had your breakthrough in Hollywood, you
continued to film and act in theater in your country as a
world-renowned actress, what would you say?
The place I came from was my essence, I didn't want to
produce work only in the international arena. I owe a lot of
thanks and gratitude to the place I came from. I completed
my conservatory education in France, and I took my first step
in my career in France.

İstemediğiniz rolleri nasıl rededersiniz? Çok fazla
teklif geliyordur?
How do you refuse undesired roles? Too many offers
Hayatta hayır demek çok zordur biliyorsunuz ama
must be coming...
demek zorundayız. Önceleri hiç cevap vermiIt is very difficult to say no in life, but you have
yordum ama bunun hayır demekten daha
to say it. At first, I had never responded at
"Oyunculuk bir
kötü bir cevap olduğunu anladığımdan
all, but since I have understood that this
dönüşme meselesidir,
beri hayır diyorum.
is a worse answer than no, I say no.
Aynı
zamanda
resimde
yapıyorsunuz,
bahseder
misiniz?
Portre yapmayı seviyorum, her
zaman önce göz çiziminden başlarım portre yaparken gözlerin
en önemli unsur olduğunu düşünüyorum.

Film endüstrisinde hala erkeklerin ağırlıkta olması ile
ilgili neler söylersiniz?
Sadece film endüstrisinde değil dünyada pek çok alanda
hala erkek egemenliği var. Bunu hep birlikte görüyoruz.
Kadınların iş yaşamına dahil olması ve söz hakkını elinde
tutması adına daha verilecek çok mücadele var. Umutsuz
değiliz. Belki de bu konuda daha çok film üretilmeli çünkü
filmler insanlar üzerinde büyük etkiler bırakır, önemli bir
gücü var.

What would you say about the influence of men in the
film industry?
There is still male domination not only in the film industry
but in many areas in the world. We see this together. There
is still much to be done in order for women to be involved in
business and to have the right to speak. We're not desperate.
Perhaps more films should be produced in this regard
because movies have a great impact on people and have an
important power.

En iyi yönetmenlerle çalıştınız. Krzystof Kieslowski
ile olan deneyimizle ilgili olarak neler söylersiniz?
Onunla çalışmak kariyerimdeki önemli adımlardan biriydi. O beni aydınlatan bir yönetmen oldu. Onunla çalışmak bir okula gitmek gibiydi. Onunla çalıştığım için
minnettarım. Bir oyuncu olarak kendimi çok şanslı
hissediyorum. O küçük detaylardan büyük dünyalara
ulaşabilen bir yönetmen.

You worked with the best directors. What would you
say about your experience with Krzystof Kieslowski?
Working with him was one of the important steps in my
career. He was a director who enlightened me. Working
with him felt like going to a school. I am thankful because
I got to work with him. I feel very lucky as an actress. He
is a director who can reach big worlds through small
details.
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sizden ne olmanızı
istiyorlarsa ona dönüşmeniz
gerekir."
"Acting is a matter of
transformation, you have to
become what they want you
to be. "

Oyunculuğu nasıl tanımlıyorsunuz?
Oyunculuk bir dönüşme meselesidir, sizden
ne olmanızı istiyorlarsa ona dönüşmeniz gerekir. Tabii bir süre için. Bu dönüşüm de çok çalışmayı gerektirir.
Oyunculuk çalışırken hiç bilmediğiniz yönlerinizi keşfedersiniz. Sabırlı olmak bu noktada çok önemli. Oynarken
düşüncelerinizi değil iç güdülerinizi dinlemelisiniz. Denemeye cesaret etmek de önemli bir nokta.
Kariyerinizn başında size destek olanlar oldu mu?
Bir zamanlar yolun başında genç bir oyuncuyken param yoktu tabii ki, sanatsal anlamda kimse de destek olmadı. Zor
zamanlardı oyuncu olarak bir yere gelmeye çalışıyordum. Ev
eşyaları satan bir mağazada kasiyer olarak çalışıyordum. Seçmelere giriyordum ve sonunda rol almayı başardım.
Sufizme ilginiz var, bu ilgi nasıl doğdu?
Şiire kendimi bildim bileli meraklıyım. Şiir merakım
sonucu Mevlana’yı keşfettim, bana ilham kaynağı
oldu. Mevlana’nın şiirleri gerçekten büyüleyici. İçsel
bir yolculuğa çıkmanın anahtarını sunuyor size.

Tell us, do you also paint?
I love painting portraits. I always
start from the eye, when painting a
portrait. I think the eyes are the most
important.

How do you define acting?
Acting is a matter of transformation, you
have to become what they want you to be.
For a while, of course. This transformation
also requires a lot of work. While you're working,
you discover some of your aspects that you didn't realize
before. Patience is very important at this point. You should
listen to your instincts while acting, not your thoughts.
Daring to try is also important.

Were there any supporters in your career at the
beginning?
Once upon a time, when I was a young actress, I didn't have
any money, of course, no one helped me in the artistic sense.
I was trying to get to a place, they were tough times. I
worked as a cashier in a household goods store. I was
auditioning, and I finally got a part.
You are interested in Sufism, how was this interest
born?
I've been curious about poetry. I discovered Mevlana
(Rumi) as a result of my curiosity for poetry and he inspired
me. Mevlana's poems are really fascinating. They give you
the key to an inner journey.
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Anneniz de oyuncu, size ne tavsiyede bulundu?
O sanatı ve tiyatroyu çok severdi. Beni her zaman tiyatroya götürürdü. Onunla birikte sanatın ne olduğunu keşfettim. 17 yaşımda tiyatro oynamaya başladım.
Annem biraz korktu ama beni her zaman destekledi.
Doğal güzelliğinizi koruyorsunuz, oysaki sizin
yaşınızdaki bir çok Hollywood oyuncusu bir çok
uygulama yaptırıyor, bu konuda düşünceleriniz neler?
Eğer yüzümle oynarsam bir daha oyunculuk yapamam.
Yüz mimiklerim benim için çok değerli. Arada bir takım
bakımlar yaptırıyorum sonuçta yaşımız ilerliyor.

Your mother is also an actress, did she give you any
advice?
She loved arts and theater. She used to take me to plays. I
discovered arts through her guidance. I began acting on stage
at the age of 17. My mother was a bit scared but she always
supported me.
You maintain your natural beauty, whereas many
Hollywood actresses at your age get many procedures
done, what are your thoughts on this subject?
If I fool around with my face, I can't act again. My facial
expressions are very valuable to me. In the meantime, I get
skin cares, our age is progressing.

Filmlerinizi geri dönüp seyreder misiniz?
Çok yaptığım bir şey değil. Genelde bir kez izlemeyi tercih
ederim.

Can you go back and watch your movies?
It's not something I do. I usually prefer to watch them once.

1997 yılında İngiliz Hasta filmiyle Oscar ödülü
aldığınızda neler hissettiniz?
Kendimi Sindirella gibi hissettim. Bir anda baloya gittim
ve hayatım değişti. Oscar ödülü ile birlikte kariyerim çok
hareketli bir döneme girdi.

How did you feel when you won an Oscar for The
English Patient in 1997?
I felt like Cinderella. I went to a ball and my life changed.
My career with the Oscar award entered a very dynamic
period.

Son olarak Claire Dennis’in yönettiği Hihg Life
filminde oynadınız neler söylersiniz?
Aynı yıl içinde aynı yönetmenle ikinci filmimi çektim.
Claire harika bir yönetmen. İnsanları gerçek yönleri ile
çekmeyi seviyor. Oldukçe ilginç bir film ortaya çıktı. Gidenler tekrar seyretme ihtiyacı duyuyor. Meselemiz bir
varolma mücadelesi.

Finally, what would you say about High Life, directed
by Claire Dennis?
I made two films with the same director in the same year.
Claire is a great director. She likes to shoot people with
their true aspects. An interesting film came out. Those who
have already seen it want to watch it again. Our problem is
a matter of existence.
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MÜZİSYEN DOSTU ELEKTRO
GİTARLAR TASARLIYOR
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYKEN GALATA’DA, İSTANBUL’UN EN TECRÜBELİ GİTAR
YAPIMCILARINDAN EKREM ÖZKARPAT’IN YANINDA ÇIRAK OLARAK ÇALIŞMAYA BAŞLAYAN
UĞUR ELCİK ŞİMDİ KENDİ ATÖLYESİNDE BAŞARILI İŞLERE İMZA ATIYOR.

HE DESIGNS MUSICIAN-FRIENDLY
ELECTRIC GUITARS
UĞUR ELCİK, WHO STARTED WORKING IN GALATA WITH ONE OF THE MOST EXPERIENCED
GUITAR PRODUCERS IN ISTANBUL, EKREM ÖZKARPAT, WHEN HE WAS A UNIVERSITY STUDENT,
IS NOW SIGNING UNDER SUCCESSFUL JOBS IN HIS OWN WORKSHOP.
SELİN AKGÜN

Klasik gitar, bas gitar ve elektro gitar yapımında 9 yılı geride
bırakan Uğur Elcik, özellikle elektro gitar yapımına odaklanmış durumda. Çift saplı (perdeli-perdesiz) elektro gitarlar tasarlayan Elcik; elektro gitar yapımında ilk adımın
doğru sesi verecek ağacı seçebilmek olduğunu dile getiriyor.
Bu süreci ise doğru işçilik, doğru birleşim, doğru açılar ve
doğru matematik hesapları ve doğru cilanın takip ettiğini
vurguluyor. Manyetik alanında farklı Ar-Ge çalışmalarına
da imza atan Elcik; müzisyen dostu, ergonomik, hafif ve
kaliteli elektro gitarlarıyla dikkat çekiyor.
Aşık olduğu mesleği yapıyor
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde 2 yıl fizik eğitimi
aldıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde Maden Mühendisliği Bölümü’nde okuyan Uğur Elcik, üniversite ikinci
sınıftan itibaren Galata’da, İstanbul’un en tecrübeli gitar
yapımcılarından Ekrem Özkarpat’ın yanında çırak olarak
çalışmaya başladı. Çok uzun bir süre boyunca Özkarpat’ı
gözlemleyen, gitar yapımının tüm inceliklerini yavaş yavaş
öğrenen Elcik, “Önce tel takmak, zımpara yapmak, perde
çakmak gibi teknik işlerle ilgilendim. Atölye ortamında pek
çok iş aynı anda yapıldığı için her süreci gözlemledim. Özkarpat ile 7 yıl çalıştıktan sonra kendi atölyemi açmaya
karar verdim. 2 yıldır İstanbul Kadıköy’deki atölyemde
hizmet veriyorum. Bu mesleğe gerçekten aşığım. Ağaca
dokunmayı ve atölyemde özgür bir ortamda çalışmayı çok
seviyorum. Klasik gitar, bas gitarın yanı sıra özellikle elektro gitar alanında uzmanlaştım. Çift saplı (perdeli-perdesiz)
elektro gitarlar tasarlıyorum. Atölyede iş arkadaşım Arda
Algan ile farklı gitar projelerine de imza atıyoruz. CNC
makinemiz var. Tüm gitar projelerinin, 3 boyutlu vektörel
çizimini yapıp CNC’de bu işleri hallediyoruz.
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Uğur Elcik, who has left behind nine years of classical guitar,
bass guitar, and electric guitar production, is especially focused
on electric guitar production. Elcik, who designs electric
guitars with double necks (fretted-fretless), says that the
first step in the construction of an electric guitar is to
choose the wood that will produce the right sound. He
highlights that the right workmanship, the right
combination, the right angles, and accurate math
calculations and accurate finish follow this process. Elcik,
who has also realized different R & D activities in pickups
attract attention with his musician-friendly, ergonomic,
light, and high-quality electric guitars.
Performing the job he is in love with
After studying physics for 2 years at Eskişehir Osmangazi
University, Uğur Elcik studied at the Department of Mining
Engineering at İstanbul University and began working as an
apprentice in the second year of the university in Galata
with one of the most experienced guitar producers in
İstanbul, Ekrem Özkarpat. Observing Özkarpat for a very
long time, slowly learning all the intricacies of guitar
making, Elcik said, "At first I was dealing with the technical
work like sanding, installing strings and frets. I have
observed each process because many jobs are done at the
same time in the workshop environment. After working with
Özkarpat for 7 years, I decided to open my own workshop. I
have been serving in my studio in Kadıköy, İstanbul for 2
years. I'm really in love with this job. I love to touch the
wood and work in a free environment in my workshop.
Besides classical guitar and bass guitar, I specialize in
electric guitar. I design double-neck (fretted-fretless)
electric guitars. We also have different guitar projects with
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Bir ayda en fazla iki elektro gitar yapabiliyorum. Gitar
tasarımları birbirine paralel ilerleyebiliyor. Galata’da
uzun süre çalıştığım için tavsiye üzerine gelen müşterilerimiz olduğu gibi sosyal medya aracılığıyla gelen müşterilerim de oluyor.” diyor.
Hammadde seçimi çok önemli
Son iki yıldır Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da talep
gelmeye başladığını dile getiren Uğur Elcik; Londra, Yunanistan, Ürdün ve Katar'daki müşterileriyle birebir temas halinde… Elcik’e özellikle elektro gitar yapımında hangi hammaddeleri tercih ettiğini sorduk ve şu yanıtı aldık: “Hammadde
olarak daha önce tecrübe ettiğim, elektro gitar yapımına nitelik olarak da uygun olan kızılağaç, dişbudak ağacı, akçaağaç ve
egzotik ağaçları tercih ediyorum. Ulaşmak istediğim sese
uygun ağaçları seçerek bir kolaj çalışması yapıyorum. Bu
noktada gitarı çalacak kişinin nasıl bir ‘sound’ istediği devreye giriyor. Ağaçları seçtikten sonra uygun bir şekilde ölçülendirerek elektro gitarın gövde ve sap kısmını yapmaya başlıyorum. Ardından cila sürecine geçiliyor. Bazı müşterilerim
görseli çok ön planda olan renkleri tercih edebiliyor. Bu süreci elektro gitarın manyetik, köprü ve burgularının kurgusu
takip ediyor. Manyetik ve potans gibi elektronik işler son
derece önemli. Pasif bir gitarsa manyetiklerin ve potansların değerleri büyük önem taşıyor. Doğru pozisyonlama
açısından tel uzaklığı, köprü yolu uzaklığını hesaplayıp
maksimum verim almaya çalışıyorum. Elektronik işler
tamamlandıktan sonra sıra tel takmaya geliyor.
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my colleague Arda Algan in the workshop. We have a CNC
machine. We make 3D vector drawings of all guitar projects
and materialize these works in the CNC. I can make up to two
electric guitars a month. Guitar designs can be made parallel to
each other. Since I have been working in Galata for a long time,
I have clients coming on advice as well as clients coming
through our social media accounts."
Selecting raw materials is very important
Stating the local demand in the past two years as well as the
demand from abroad, Uğur Elcik is in touch with his clients in
London, Greece, Jordan, and Qatar. We asked Elcik which raw
materials he prefers especially for electric guitar production
and received the following answer: "As a raw material, I prefer
alder, ash tree, maple, and exotic trees which are suitable for
electric guitar production. I make a collage work by selecting
the trees suitable to capture the sound I want. The kind of a
sound the person who is going to play the guitar desires to
capture comes into play at this point. After choosing the trees,
I start to make the body and the neck of the electric guitar.
Then the process of polishing comes. Some of my clients prefer
colors that are very much in the foreground. This process is
followed by the construction of the electric guitar's bridge,
pegs, and pickups. Electronic work such as pickups and pots is
extremely important. The importance of pickups and pots are
paramount if it is a passive guitar. In terms of correct
positioning, I try to calculate the string distance and bridge
path distance to get maximum efficiency. After the completion
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Elektro gitar tamamlandıktan sonra uygun ayarı yapıp
müşteriye teslim ediyorum. Elektro gitar yapımında kullanılan elektronik aksamların %90’ını köprü ve burgu da dahil olmak üzere yurt dışından ithal ediyorum.”
Farklı uzmanlık alanları gerekiyor
Elektro gitar yapımında farklı konuların devreye girdiğinin altını çizen Uğur Elcik, “Makine kullanmayı bilmek
gerekiyor. Çok iyi lehim yapabilmeniz şart. Ağaçtan bir
marangoz kadar iyi anlayabilmelisiniz. Herhangi bir oto
sanayinde çalışan bir otomobil boyacısı kadar iyi cila yapabilmelisiniz.” yorumunda bulunuyor. Aynı zamanda
müzisyen de olan ve uzun süredir elektro gitar çalan Elcik’in en büyük hayali ise müzisyenlere çalarken rahat
edebilecekleri, ergonomik, hafif, ses kalitesi yüksek, müzisyen dostu gitarlar tasarlamak… Özellikle manyetik
alanda farklı Ar-Ge çalışmalarına da hız veren Elcik; çift
saplı elektro gitar çalışmalarında da bu bakış açısını benimseyerek, Türkiye’nin önde gelen müzisyenleri için kişiye özel tasarımlara imza atıyor. Çift saplı elektro gitarları daha çok, sık sahne alan müzisyenlerin tercih ettiğini
belirten Elcik, “Perdeli kısımda Batı müziği yapılıyor.
Perdesiz kısımda ise Türk müziğinde kullanılan komalı
sesler çalınıyor. Türkiye’de perdesiz gitarın nasıl çalınacağını gösteren isim ise Erkan Oğur’dur. İyi bir müzisyenin evinde mutlaka bir perdesiz gitar da bulunur.” diyor.
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of the electronic work, installing strings are next in line. After
the electric guitar is completed, I make the appropriate tuning
and deliver it to the customer. I am importing 90% of the
electronic components used in electric guitar production,
including bridge and peg."
Requires a number of different expertise
Highlighting that the different fields’ involvement in the
making of electric guitar, Uğur Elcik says, “Need to know how
to use the machine. Very good brazing is a must. You must
have an understanding of wood as well as a carpenter does. You
should be able to polish as well as a car painter working in any
mechanic shop." The biggest dream of Elcik, who is also a
musician and who has been playing electric guitar for a long
time, is to design musician-friendly, ergonomic, and light
guitars with high-sound quality that the musician can relax
while playing music. Accelerating his R & D efforts particularly
in pickups, Elcik designs for the leading Turkish musicians by
adopting this perspective in his double-neck electric guitars.
Elcik stated that mostly the musicians who perform often on
stage prefer the double-neck electric guitars and said,
"Western music is made on the fretted neck. On the fretless
neck, the sounds with commas used in Turkish music are
played. The name who showed how to play fretless guitar in
Turkey is Erkan Oğur. By the way, there is definitely a fretless
guitar in every good musician's house."
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İTHAKİ
HERKESİN KENDİ İTHAKİ’Sİ, HERKESİN KENDİ YOLCULUĞU. SONUNDA BİR YERE VARILIR YA DA
VARILMAZ. VARILAN, ‘VARDIM’ SANILAN YER, VARILMAK İSTENEN YERDİR BELKİ, BELKİ DEĞİLDİR.

ITHAKA
EVERYONE’S OWN ITHAKA; EVERYONE’S OWN JOURNEY. EVENTUALLY A PLACE IS TO BE
ARRIVED OR NOT. MAYBE THE PLACE THAT IS ARRIVED OR THOUGHT TO BE ARRIVED IS
ACTUALLY THE PLACE DESTINED TO BE ARRIVED.
HAYDAR ERGÜLEN

Kitaplarda, rehberlerde yazıldığı gibi midir gerçekten, İyon
adalarından bir ada mıdır İthaki, Odisseus’un evi olan? Truva
Savaşının ardından, dönmek için yola çıktığı yer. Savaş 10 yıl
sürmüştür, peki yolculuk? Dönüş de 10 yıl sürecektir, çünkü,
denizler ve fırtınalar tanrısı Poseidon, Odisseus’un gemisine
geçit vermeyecek, yarattığı fırtınalar ve zorluklarla onun gidişini geciktirecektir. 10 yıl boğuşacaktır denizlerde, sonunda tekrar İthaki’sine kavuşacak, başa geçecektir. Ama kavuştuğu İthaki o İthaki midir? Döndüğü yer o bıraktığı yer midir?
Homeros Odysseia’da böyle anlatır kahramanı Odisseus’un
yaşadıklarını. Penelope’ye pek çok kişi kocasının Truva Savaşında öldüğüne tanık olduklarını söylese de o inanmaz,
acılarla kıvranarak da olsa Odisseus’u bekler. Homeros’un
destanı Kavafis’in de ünlü şiirlerinden biri olur. İskenderiyeli Şair olarak anılan Konstantinos Kavafis (1863-1933), aralarında İstanbul’un da olduğu pek çok “Kent”ten esinlenmiştir.
Belki de Homeros’la Kavafis’in İthaki’si aynı İthaki mi diye
sormak gerekir. Homeros’un kahramanlık destanı, Kavafis’te
yolculuğa övgüye dönüşür. Onda ne yeniden fethedilecek bir
ülke, ne iktidar kavgası, ne de Penelope’nin acısı vardır.
1911’de yazdığı “İthaki” şiirinde varılacak bir yer önermez
şair. Belki de öyle bir yer yoktur. Herkesin İthaki’si farklıdır.
Kavafis’in “İthaki”si bir yurt değil, yoldur: “İtaki’ye doğru
yelken açtığında/dile ki uzun sürsün yolun,/serüven dolu,
bilgi dolu olsun” dizeleriyle başlayan yolculuk, başka kentlere, ülkelere, düşlere, düş-ülkelere de uzanacaktır: “Dile ki
uzun sürsün yolun./Sayısız yaz sabahların olsun,/ilk kez
gördüğün limanlara girerken/alabildiğine mutlu ve kıvanç
içinde./Dur Fenike pazarında/iyi mallar satın al,/sedefler,
mercanlar, kehribarlar, abanozlar/ve türlü türlü hedonist
güzel kokular,/al alabildiğince bu hedonist kokulardan,/birçok Mısır kentine git/öğren bilgelerden ve daha çok öğren
onlardan.” Herkesin kendi İthaki’si, herkesin kendi yolculuğu. Sonunda bir yere varılır ya da varılmaz. Varılan, ‘vardım’
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I wonder if it is really how it is written in books or guides, is
Ithaka an island among the Ionian Islands, the one that was
home of Odysseus? The place he set sail to return after the
Trojan War. The war took 10 years, what about the journey?
The return will take 10 years, too, because the god of seas and
storms Poseidon will not yield Odysseus’ ship, creating storms
and hardship to delay his arrival home. He will struggle in the
open seas for 10 years only to embrace his Ithaka at the end and
take back the lead. But is Ithaka he unites with is the same
Ithaka? Is the place he returned still the same place he left?
This is how Homer tells the story of the heroin Odysseus in the
Odyssey. Although many people tell Penelope that they saw her
husband die in the Trojan War, Penelope does not believe them,
she waits for Odysseus’ return, suffering in pain. Ithaka happens
to be in Homer’s saga and also one of the famous poems of
Cavafy. Constantinos Cavafy (1863-1933), also known as the
Alexandrian Poet, was inspired from many “Town”s, including
İstanbul. Maybe we have to ask, if Ithaka of Homer is the same
Ithaka of Cavafy. The heroic saga of Homer transmutes into a
eulogy for journey in Cavafy. There is neither a country to
reconquer nor a battle for power nor Penelope’s pain in it. The
poet does not suggest a place to arrive in his poem titled “Ithaka”
that he wrote in 1911. Maybe a place like that does not even
exist. Everyone’s Ithaka is different. Cavafy’s Ithaka is not a
homeland, it is a journey: “When you set out for Ithaka ask that
your way be long, full of adventure, full of instruction.” The
journey that begins with those lines will stretch out to other
towns, lands, dreams, and dreamlands: “Ask that your way be
long. At many a Summer dawn to enter with what gratitude,
what joy - ports seen for the first time; to stop at Phoenician
trading centres, and to buy good merchandise, mother of pearl
and coral, amber and ebony, and sensuous perfumes of every
kind, sensuous perfumes as lavishly as you can; to visit many
Egyptian cities, to gather stores of knowledge from the learned.”

sanılan yer, varılmak istenen yerdir belki, belki değildir. Çoğun değildir aslında, ama kendisinden bile gizler insan. Onca
yıla, onca yola, yaşama, emeğe, çabaya, zorluğa yazık olur
yoksa! Varmak, aramak değildir çünkü. Varmak, gözünü yola
dikmektir yalnızca, gitme isteği bile değil, yalnızca varma isteğidir. Odisseus’un arzusu gibi. Doğaldır evet, savaş bitmiştir, hayattadır, yurduna, sevgilisine, oğluna kavuşma isteğindedir. Varmak arzusuyla dopdolu oluşu çok anlaşılır, çok insani bir şeydir. Tıpkı Kavafis’in bir başka kadim şiiri, “Kent”
(1910) şiirindeki kader beklese de onu: “Hep aynı kente varacaksın. Bir başka kent bekleme sakın,/ne bir gemi var, ne de
bir yol sana.” İthaki, yolun kendisi, öyleyse yaşamın da kendisi. Deneyimler, yaşanan aşırılıklar, tadılan zevkler, edinilen
bilgiler, yaşamın şiirini var eden ve zenginleştiren şeyler. Ve
insanı ‘yeni Odisseus’ kılan: “Hep aklında olsun İtaki./Oraya
varmaktır hedefin senin./Hiç aceleye getirme yolculuğu
ama./Daha iyidir yıllarca sürmesi;/yaşlı biri olarak yanaş
adaya,/yolda kazandıklarınla zengin biri olarak/zenginlikler
bekleme İtaki’den.” Varmak, yola gözünü dikmektir, gitmekse, yolu göze almak. Birinde İtaki’yi bulmak, birinde İtaki’yi
yaşamak: “Bu güzel yolculuğu İtaki verdi sana./Yola çıkamazdın o olmasaydı eğer./Ama artık verecek başka bir şeyi
yok sana./.../Yoksul görünüyorsa da sana, aldatmadı seni
İtaki./Böylesine bilgeleşmişken, bunca kazanımla,/anlamış
olmalısın artık, ne demektir İtakiler.”
Ah bir anlamış olsak, ne demekti İtakiler?
(“İtaki” ve “Kent” şiiri, Herkül Millas ve Özdemir İnce’nin
Türkçeleştirdiği, Konstantinos Kavafis, Bütün Şiirleri, Varlık
Y., 1998 baskısından alınmıştır.)

Everyone’s own Ithaka; everyone’s own journey. Eventually a
place is to be arrived or not. Maybe the place that is arrived or
thought to be arrived is actually the place destined to be arrived.
It usually is not but we even hide it from ourselves. Otherwise it
would mean that all those years, journeys, experiences, efforts,
struggles, and hardship were in vain! Because arriving is not
seeking. Arriving is the act of fixing one’s eyes on the journey; not
even the desire to set off; only the wish to arrive. Just like Odysseus’
desire. It is natural, yes; the war is over; he is alive; he wishes to unite
with his homeland, his other half, and his son. His desire to arrive is
very understandable and so humanly. Although the same fortune in
Cavafy’s another old poem titled “Town” (1910) awaits him: “No
hope of another town; this is where you’ll always alight. There is no
road to another, there is no ship to take you there.” Ithaka is the
journey itself, therefore it is also the life itself. Experiences, frenzies
and pleasures that are experienced, information that is received,
things that enrich and make the poem of life exist... And the things
that make a person “the new Odysseus”: “Have Ithaka always in
your mind. Your arrival there is what you are destined for. But
don't in the least hurry the journey. Better it last for years, so that
when you reach the island you are old, rich with all you have gained
on the way, not expecting Ithaka to give you wealth.”
Arriving is fixing your eyes on the journey; setting off is taking
the risk of the journey. Finding Ithaka in one; living Ithaka in the
other: “Ithaka gave you a splendid journey. Without her you
would not have set out. She hasn't anything else to give you. And
if you find her poor, Ithaka hasn't deceived you. So wise you have
become, of such experience, that already you'll have understood
what these Ithakas mean.”
Oh, if only we could have known; what do these Ithakas mean?
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YENİ BİR AHLÂK TEKLİFİ
TOPÇU’NUN ÇOCUKLUĞUNA, ÜNİVERSİTE YILLARINA, FRANSA’DA GEÇİRDİĞİ YILLARA DAİR DİĞER
ÇALIŞMALARDA RASTLANMAYACAK AYRINTILI BİLGİLER BU KİTAPTA VERİLMİŞ.

A NEW PROPOSAL OF MORALITY
DETAILED INFORMATION THAT CANNOT BE SEEN IN OTHER WORKS ON TOPÇU’S CHILDHOOD
AND UNIVERSITY YEARS AND YEARS SPENT IN FRANCE IS GIVEN IN THIS BOOK.
ÖMER YALÇINOVA

Nurettin Topçu -Çağdaş Bir Dervişin Dünyası- (Dergâh Yayınları, 2019) diğer Nurettin Topçu hakkında
yazılan kitaplardan (mesela Mustafa Kök’ün Nurettin
Topçu’da Din Felsefesi) farklı özelliklere sahip. Üç
farklı formatla karşılaşıyoruz onda: Tahkiye, hatırat ve
sohbet. Topçu’nun çocukluğuyla üniversite yılları,
tahkiye yöntemiyle anlatılmış. Sonrasında hatırat formatına geçilir. Son sayfalara doğruysa, anlatım bütünüyle sohbet
etme havasına bürünür.
Emin Işık, Topçu’nun yakın öğrencilerinden biri. Onu sadece sınıfta
dinlememiş Emin Işık. Evine girip
çıkmış, konferanslarına katılmış,
uzun yürüyüşlerine eşlik etmiş;
bununla birlikte çıkardığı Hareket dergisinin içinde bulunmuş,
belki de kitaplarının ilk okuyucularından biri olmuş. Kitabı okurken sağlam bir kaynaktan bilgi
almakta olduğumuzu hissediyoruz. Büyük ihtimal, bu bilgileri
Emin Işık’a aktaran kişi de, Topçu’nun bizzat kendisiydi. Yoksa
Topçu’ya Aix’te okurken her akşam yemeğinden sonra düzenli
olarak ıhlamur hazırlayan hemşireden, o hemşirenin nezaket ve
titizliğinden nasıl haberdar olacaktık?
Topçu’nun çocukluğuna, üniversite yıllarına, Fransa’da geçirdiği yıllara dair diğer çalışmalarda rastlanmayacak ayrıntılı bilgiler bu kitapta verilmiş.
Önceki Topçu çalışmaları daha çok akademik hüviyettedir. Onun “ahlâk”, “isyan” ve “hareket” felsefelerine yoğunlaşmışlardır. Hayatından ise, kısaca
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Nurettin Topçu -Çağdaş Bir Dervişin Dünyası- (The World
of a Modern Dervish) (Dergâh Publications, 2019) presents
different characteristics from the other books written on
Nurettin Topçu (for instance Kök’s Philosophy of Religion in
Nurettin Topçu). We see three different formats in his books:
narrative, memoir, and dialog. Topçu’s years of childhood and
university are told by the narration method. Later, it is
switched to the memoir style. The dialog
method dominates the last pages.
Emin Işık is one of the close students of
Topçu. Emin Işık did not only listen to
him in the classroom. He went to his
house, attended his conferences,
accompanied his long walks; he had been
in the Hareket magazine (Movement)
and was perhaps one of the first readers
of his books. When reading the book, we
feel that we are receiving information
from a sound source. Probably the person
who conveyed this information to Emin
Işık was the Topçu himself. Or, how
would we be aware of the gentleness and
rigor of the nurse who prepared linden
tea for him regularly every evening after
dinner while he was studying at Aix?
Detailed information that cannot be
seen in other works on Topçu's
childhood and university years and
years spent in France is given in this
book. The previous Topçu studies are mostly academic.
They are focused on his "morality", "rebellion", and
"movement" philosophies. His life, however, was briefly
mentioned. Işık, without undermining his moral attitude,
his adopted and developed philosophy, has focused on his
life. The most obvious characteristic of Topçu is that his life
and his work confirm each other. We can also say that they

söz edilip geçilmiştir. Işık, onun ahlâki tutumunu,
benimsediği ve geliştirdiği felsefesini de es geçmeden
hayatına odaklanmıştır. Topçu’nun en bariz özelliği,
hayatıyla eserinin birbirini doğrulamasıdır. Birbirine
ters düşmemesidir de diyebiliriz buna. Topçu inanmadığı hiçbir şeyi yazmamıştır. İnanmadığı ve yaşamadığı, daha doğrusu hayatında uygulamadığı hiçbir şeyi de
diyebiliriz: Işık’ın Çağdaş Bir Dervişin Dünyası’nda
işlemek, dönüp dolaşıp vurgulamak istediği nokta da
burası. O yüzden Işık’ın biyografi çalışması adeta Topçu’nun kitaplarına doğru atılmış bir köprüdür. Özellikle de yeni kuşak, yani genç okuyucular için.
Önemli olan, Topçu’nun kitaplarını okumaktır. Işık
da, kitabı boyunca bunu hedeflemiş. Diğer ifadeyle
Topçu’nun kitaplarına açılan bir kitap yazmaya çalışmış. Bunu başarıyor da. Kitabı okurken Topçu’nun
Sorbonne Üniversitesi’nde yazdığı İsyan Ahlâkı’nı,
doktora tezi olarak hazırladığı Bergson’u, daha sonra
bütünüyle sosyal sorumluluk gereği yayımladığı Ahlâk Nizamı’nı, Yarınki Türkiye’yi merak ediyoruz.
Okuyanlar, bir de Işık’ın verdiği bilgiler doğrultusunda tekrar okumak istiyor onları; hiç okumayanlar
içinse, Topçu’nun kitapları keşfedilmeyi bekleyen bir
hazineye dönüşüyor.
Türkiye için Topçu’nun şahsiyet ve kitapları yeni bir
tekliftir. Bu özelliğini halen korumaktadır. Onun öğrencilik yılları, akademik çalışmaları, öğretmenliği,
mütefekkir yönü, milliyetçiliği, Anadoluculuğu, dikkat çektiği hususlar, takındığı tavır, gösterdiği irade,
olaylara bakışı, meseleleri ele alışı, felsefi ve sosyolojik tespitleri halen hayati önemdedir ve farklıdır. Bu
farklılık her zaman değerlendirilmeye açıktır. Çok
yönlü bir düşünür ve yazar olmasından dolayı da
Topçu’dan sadece akademisyenler veya felsefeciler
değil edebiyatçılar, sosyologlar, psikologlar, dernek
yöneticileri, siyasetçiler de istifade edebilir.

YAZARIN KITAPLIĞI
THE LIBRARY OF THE AUTHOR
Yaprakları, Walt Whitman, Türkiye İş
✓Çimen
Bankası Yayınları
Grass Leaves, Walt Whitman, Türkiye İş Bankası
Publications
ve Zambaklar, John Ruskin, Doğu Batı
✓Susam
Yayınları
Sesame and Lilies, John Ruskin, Doğu Batı
Publications
Firdevsi, Kabalcı Yayınları
✓Şahname,
The Shahnameh, Ferdowsi, Kabalcı Publications
Gel En Sevgili, Cemalettin Latiç, Okur Kitaplığı

✓Gel En Sevgili, Cemalettin Latiç, Okur Publications

do not contradict each other. Topçu didn't write anything he
didn't believe. We can also say nothing that he did not believe
or experience, or rather, did not practice in his life: this is the
point that Işık wants to emphasize in The World of a Modern
Dervish. That is why Işık's biographical work is a bridge that is
built towards Topçu's books. Especially for the young generation
readers. The important thing is to read Topçu's books. Işık has
targeted it throughout his book. In other words, he tried to write
a book on Topçu's books. He achieves that. While reading the
book, we become curious about İsyan Ahlakı (The Revolt
Morality), written at the University of the Sorbonne, Bergson,
which was written as a doctorate thesis, Ahlak Nizamı (The
Order of Morality), which was later published entirely out of
social responsibility, and Yarınki Turkiye (Tomorrow's
Turkey). Readers also want to read them again in accordance
with the information given by Işık; For those who did not read
any at all, the books of Topçu become a treasure waiting to be
discovered. Topçu's personality and books is a new proposal for
Turkey. This feature is still protected. His student years,
academic studies, him being a tinker and a teacher, his
nationalism, his passion for Anatolia, points he made, his
attitude, his will, his perspective towards the events, his way of
dealing with issues, his philosophical and sociological
determinations are still important and different. This difference
is always open to assessments. Since he is a versatile philosopher
and writer, not only academics or philosophers but also literary
figures, sociologists, psychologists, assembly managers, and
politicians can benefit from Topçu.
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SİNEMA / CINEMA

AJANDA / AGENDA

47. İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİ
47. İstanbul Müzik Festivali, 11-30 Haziran tarihleri arasında
müziğe ve şehre farklı bakışlar sunuyor. Barok müziğin
devleri Bach, Vivaldi, Handel’den 20. yüzyılın en çarpıcı
bestecilerinden Şostakoviç’e, klezmerle yoğrulmuş caz
müziğinden Osmanlı klasik müzik geleneğinin
zenginliklerine, size bin bir türlü duygu yaşatacak 150 eser...
Aya İrini Müzesi’nden Kapalıçarşı’ya, Rahmi M. Koç
Müzesi’nden Süreyya Operası’na, Yeniköy’den Samatya’ya
size İstanbul’u başka türlü yaşatacak 22 konser...
47. İSTANBUL MUSIC FESTIVAL
47. İstanbul Music Festival presents different perspectives
of music and the city from June 11 to 30. 150 works from the
giants of Baroque music Bach, Vivaldi, Handel to
Shostakovich, one of the most striking composers of the
20th century, from jazz blended with klezmer to the
richness of the Ottoman classical music tradition will have
you experience tons of emotions altogether... 22 concerts
presented in different locations from Aya İrini Museum to
the Grand Bazaar, from Rahmi M. Koç Museum to Süreyya
Opera House, and from Yeniköy to Samatya will have you
experience İstanbul in a whole new way...

X-MEN: DARK PHOENIX

BİR HAZİRAN GECESİ RÜYASI
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, 12 Haziran Çarşamba gecesi yine
unutulmaz bir konsere imza atacak. Volkswagen Arena’da
gerçekleşecek ‘Bir Haziran Gecesi Rüyası’ adındaki bu geceden
elde edilecek gelirle, 4500 çocuğumuzun daha eğitimine destek
sağlanacak. Sunuculuğunu Cem Davran ve Ezgi Mola’nın yapacağı
bu konserde, ülkemizin önde gelen sanatçıları Ajda Pekkan, Kenan
Doğulu, Fahir Atakoğlu ve Tuluğ Tırpan çocuklarımız için sahne
alacak.
A JUNE NIGHT’S DREAM
Educational Volunteers Foundation of Turkey will present once
again an unforgettable concert on Wednesday night, June 12.
The concert titled "A June Night's Dream" will be performed
at the Volkswagen Arena and the profit from the box office
will provide educational support for more than 4500 children.
Cem Davran and Ezgi Mola will host the concert. The leading
artists of our country, Ajda Pekkan, Kenan Doğulu, Fahir
Atakoğlu and Tuluğ Tırpan will perform for our children.
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Selami Şahin
Gala Aya Yorgi/İzmir

Haluk Levent
The Big One/Aydın

Merve Özbey
Jolly Joker/ İstanbul

Ben Fero
Aqua Florya Hayal Kahvesi/İstanbul

MFÖ
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava
Tiyatrosu/İstanbul

GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
21 Haziran 2019 / June 21, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Simon Kinberg

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Mehmet Gün

OYUNCULAR / CAST:
Sophie Turner, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence,
James McAvoy

OYUNCULAR / CAST:
Emirhan Can Ala, İbrahim Kalkan, Nail Demir
TÜR / GENRE:
Dram / Drama

TÜR / GENRE:
Bilim-Kurgu, Aksiyon / Sci-Fi, Action

FİLM ÖZETİ: Mehmet Gün'ün yönettiği Güller, 28 Şubat
döneminin bir köyde nasıl yaşandığını, 12 yaşındaki Ali
Osman'ın gözünden aktarmaya çalışıyor. Ali Osman, köy
yolunda platonik olarak âşık olduğu Güller'in köy
ilkokulunda öğretmen olan babası hakkında soruşturma
açıldığını öğrenir. Aile bu yüzden köyden taşınma
hazırlıklarına başlamıştır. Ali Osman, post-modern darbe,
tutuklamalar, baskıları zihninde bir yere oturtamaz.

FİLM ÖZETİ: Henüz onlu yaşlarındayken bir telepat
olarak güçlerini keşfetmeye başlayan, başkalarının
zihnini kontrol edebilen ve büyük boyutlardaki cisimleri
hâkimiyeti altına alarak psişik saldırılar gerçekleştirebilen
Jean Grey'in sahip olduğu bu olağanüstü güçlerin onu
nasıl mahvederek Dark Phoenix'e dönüştürdüğünü
hikâye edinen filmde, X-Men Ailesi Jean'i kaybetmeden
dünyayı kurtarmanın yollarını arıyor.

SYNOPSIS: Directed by Mehmet Gün, Güller tells the
story of how the February 28 period was
experienced in a village through the eyes of 12-yearold Ali Osman. Ali Osman, on the way to his village,
learns that his father who is a teacher at the primary
school of his platonic love Güller’s village, was
indicted. So his family decides to move out of the
village. Ali Osman cannot settle post-modern coup,
arrests, and pressures in his child mind.

SYNOPSIS: X-Men Family is looking for ways to save
the world without losing Jean, who had begun to
discover her powers as a telepath when she was a
teenager and who is was able to control the minds
of others and undertook psychic attacks by
domineering large-sized objects. The movie tells the
story of how these extraordinary powers turned
Jean Grey into Dark Phoenix.

Bağcık

Dram/Drama,

07

Siyah Giyen Adamlar:
Global Tehdit
The Men in Black:
International

Komedi, Bilim Kurgu, Aksiyon
Comedy, Sci Fi, Action
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GÜLLER

GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
07 Haziran 2019 / June 07, 2019

14

Utoya

Gerilim, Dram/ Thriller, Drama

14

Oyuncak Hikâyesi 4

Animasyon, 3 Boyutlu, IMAX
Animation, 3D, IMAX

21

Annabelle 3
Annabelle Comes Home
Korku
Horror

28
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ALIŞVERİŞ
SHOPPING

TİYATRO-SERGİ / THEATER-EXHIBITION

TROYA
Efsanevi dans topluluğu Anadolu Ateşi'nden
yüzyılın dans projesi Troya, 4 Haziran tarihinde
Antalya Aspendos Arena’da izleyicilerle buluşacak.
Troya yıkıntılarından yükselen çığlık ve 3000 yıllık
mistik bir düşün yeniden hayat buluşu...
Anayurdundan bütün insanlığa... Troya'da zaman,
Troya'da mekân, Troya'da aşk ve sınırsallık... Yitik
bir mitin gölgesinde sürdürülen hummalı bir
çalışma, görmezden gelinen tarihe karşı bir tarih ve
müzikal bir başkaldırı...
TROY
Troy, the dance project of the century from the
legendary dance group Fire of Anatolia, will meet
with the audience in Antalya Aspendos Arena on
the 4th of June. A cry rising from the ruins of
Troy and the reanimation of a 3000-year-old
dream... From its homeland to mankind... Time in
Troy, place in Troy, love and marginality in Troy...
It is intense work in the shadow of a lost myth, a
history against the ignored history and a musical
rebellion...

KAFKASLAR TÜRKİYE'DE: NALMES
Kafkas danslarının dünyadaki en önemli temsilcilerinden “NALMES”
yoğun istek üzerine 14 Haziran’da İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi’nde.
Adigey Cumhuriyeti Devlet Akademik Halk Dansları Topluluğu
“NALMES” 1936 yılında kurulduğundan bu yana 20 milyondan fazla
izleyiciye ulaşmış durumda. Dünyada önemli bir yer sahibi olan
“NALMES” Kafkas halklarının duygulu danslarından oluşan bir programla
sahnede olacak.
CAUCASIANS ARE IN TURKEY: NALMES
NALMES, one of the most important representatives of Caucasian
dances in the world, will be at İstanbul Bostancı Show Center on
June 14. Adygea State Academic Folk Dance Group NALMES has
reached more than 20 million viewers since it was founded in 1936.
NALMES, which has an important place in the world, will be on stage
with a program consisting of soulful dances of Caucasian peoples.

08
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18

19

21

Ne Evet Ne Hayır
TOY İstanbul/İstanbul

Gece Sempozyumu
Zorlu PSM /İstanbul

Bir Zamanlar Gazinoda
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi/İstanbul

Hayat Kime Güzel?
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi /İstanbul

Kürklü Venüs
Kadıköy Halk Eğitim Merkezi /İstanbul
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Gelinliğiniz nasıl olsun?
How should your bridal gown be?
Mutfaklar için eğlenceli fikirler
Fun ideas for kitchens
Google Play’deki en iyi uygulamalar
seçildi
The best applications in Google Play were
selected
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MODA / FASHION

GELİNLİĞİNİZ NASIL
OLSUN?
HOW SHOULD YOUR BRIDAL GOWN BE?
MELİKE BETÜL KUVEL

AYŞE NUR AYGÜN

Gelinlik kadınların en çok önem verdikleri giysi... Tek
gecelik de olsa üzerinde en uzun düşünülen ve belki de
en çok para verilen bu giysiyi önemli kılan elbette ki,
kadınların hayatlarının en özel gecesinde giyinecek
olmaları... Yüzlerce model ve kumaş seçeneği varken en
çok yakışanı, en trend olanı bulmak sabır isteyen bir
süreç. Bu süreci, düğünü yaklaşan kadınlar için
kolaylaştıracak birkaç önerimizi paylaşıyoruz.

The most important dress for a woman is her wedding
dress. The one that is thought over the longest, and
perhaps the most expensive but what makes it this
precious is, in fact, the occasion, the most special night
of a woman's life. Finding the best one among hundreds
of models and fabric options is a process that requires
patience. We are sharing a few tips that will make this
process easier for women whose weddings are upcoming.
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90’LAR ETKİSİ
Gelinlikte her dönem eskiye dönüş yaşanır. Bu sezon ise
90’lar etkisi tasarımlarda fazlasıyla mevcut. Prenses, A
kesim ve balık her zaman popülerliğini korurken, vintage,
retro sevenler için 90’lar etkisi oluşturulmuş bir gelinlik
kaçırılmaz fırsat. Fırfır, yoğun tül kullanılmış gelinliklerle bu
akıma katılabilirsiniz.

EFFECT OF THE 90s
In every wedding dress, we go back to the past. This
season, the 90s effect exists very much in designs. As the
princess, A cut, and mermaid styles always maintain their
popularity, a vintage style gown with the 90s effect
presents an opportunity not to be missed by the retro
lovers. You can participate in this trend by using ruffles
and tulle densely in your wedding gown.them.

KORSEDE DEVRİM
Gelinliğin içinde zarif
görünmek tabi ki
olmazsa olmazınız! Peki
bunu, hareketi kısıtlayan
kalın korselerle
sağlamak yerine,
gelinliğin bizzat içine
dikilen korselerle
sağlamaya ne dersiniz?
Emin olun daha doğru
bir seçim olacaktır
modacınıza bu
uygulamayı yaptırmak.
Elbiseye eklenmiş,
transparanın altından
bile görünmeyen
korseler kurtarıcınız
olacaktır.

REVOLUTIONARY
CORSET
Looking elegant in your
wedding gown is a
must! And instead of
providing it with thick
corsets that restrict the
movement, what do you
think about the corsets
that are sewn to the
wedding dress? You can
be sure that having your
designer do this will be
a wiser choice. These
corsets that will come
to your rescue are
transparent and cannot
be seen through your
gown.
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HAFİF KUMAŞ

RENK TERCİHİ
Modacılar gelinliklerin
renklerini siyahtan, kırmızıya
kadar çeşitlendirse de siz siz
olun çok ekstrem bir düğün
töreniniz yoksa gelinlik
renginde beyazdan ve
tonlarından şaşmayın. Beyaz
giyinmemekte direniyorsanız
da modacıların yine son
dönem tercih ettikleri, pastel
pembe, nude ve şeftali
tonlarından uzaklaşmayın.
Baskın kırmızı, siyah gibi renk
tercihi sonraki yıllarda
pişmanlığınızı artırabilir.

Gelinlerin oldukça
hareketli oldukları bu gün
için yapacakları en büyük
hata ağır kumaşlı gelinlik
tercih etmeleri olacaktır.
Duvak, yüksek topuklu
ayakkabılarla ayakta
geçirilen uzun saatler,
çiçek taşıma derken
hareketleri kısıtlanan
gelinlerin üstüne bir de
ağır kumaş tercih etmeleri
gecelerini mahvetmeye
yeter! Gelinlerin bu
sebeple, kullanılacak
kumaşı, üstündeki
işlemeleri, içte kullanılan
astarı hafif ve yumuşak
malzemelerden seçmeleri
doğru bir karar olacaktır.

LIGHT FABRICS
Your biggest mistake
would be choosing a
heavy fabric for your
wedding gown to wear
on this busily active
day. Wearing a gown
made from a heavy
fabric that limits your
mobility on top of
standing on high-heels
for long hours, carrying
a bouquet, and a veil
would be enough to
ruin this special day.
Selecting light and soft
fabrics for the gown,
embroidery, and lining
will be in your best
interest.

COLOR SELECTION
Designers diversify the
wedding gown colors from
black to red, but mind you,
don’t choose any other color
than white or its tones, if
your wedding ceremony is
not one of those extreme
ones of course. If you insist
on not wearing white then
you should probably
consider wearing pastel pink,
nude, or peach tones that
are in favor of designers
recently. You might regret
your decision later, if you go
with a dominant color like
red or black.

TRANSPARAN RÜZGARI
Son yıllarda gece elbiselerinde de sıkça
kullanılan transparan üzerine işleme,
gelinlikte de revaçta... Cesur gelinlerin
tercih edeceği transparan üzerine
işlemeli gelinlikler, masumiyeti temsil
eden gelinliğin ruhu ile çelişmek
istemeyen gelinlere de sadece kolomuz dekoltesindeki kullanımı ile göz
kırpıyor.

WINDS OF TRANSPARENCY
The use of embroidery over
transparent in evening dresses, as well
as wedding gowns, are often seen in
recent years. Chosen by the brave
brides, the embroidered bridal gowns
can be also selected by the brides,
who would not want to contradict with
the spirit of the wedding dresses,
which is representing the innocence of
the bride, by limiting the use of
transparency only to the arms and
shoulders.
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MUTFAKLAR İÇİN EĞLENCELİ
FİKİRLER
MUTFAKLAR AİLE BİREYLERİNİN TAMAMININ BİRARADA BULUNDUĞU
NADİR ALANLARDAN... BİR PAZAR KAHVALTISINI DAHA KEYİFLİ BİR
MUTFAKTA YAPMAYA NE DERSİNİZ?

FUN IDEAS FOR KITCHENS
KITCHENS ARE AMONG THE AREAS WHERE ALL FAMILY MEMBERS GET
TOGETHER. HOW WOULD YOU LIKE TO HAVE A SUNDAY BREAKFAST
IN A MORE PLEASANT KITCHEN?

MELİKE BETÜL KUVEL

Mutfaklar vaktimizin çoğunu geçirdiğimiz yaşam
alanları. Aile üyelerinin bir arada en keyifli anlarını yaşadığı mutfakları daha da neşeli, enerjik ve
şık bir görünüme kavuşturmak ise elimizde.
Renkli birkaç obje, ahşap detaylar, hasır bir ekmek sepeti mutfağımıza o çok beğenilen dokunuşları sağlayacaktır.

We spend most of our time in kitchens. Designing
our kitchens, where the family members
experience their most enjoyable moments
together, to look more cheerful, energetic and
stylish is within our ability. A few colorful
objects, wooden details, and a wicker bread
basket will provide our kitchen with very popular
touches.
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ÇİÇEKLİ DUVAR KAĞIDI
Dört bir duvarını kağıt ile kaplamak iyi
bir tercih olmayacaktır mutfaklar için.
Ancak yemek masasının bulunduğu
duvar için seçilecek pastel tonlu çiçekli
bir duvar kağıdı mutfağı ferah gösterecek, aile üyelerinin de içini açacaktır.
Duvar kağıdındaki tonların, önüne gelecek her eşyayı yutacak baskınlıkta
olmamasına dikkat etmeniz önemli.

HASIR SEPETLER
Tezgahın ya da masanın üzerinde duran güzel bir hasır
ekmek sepeti, gülümsemenize
yol açacak sevimlilikte bir
detaydır. Meyve-sebze depo
alanı olarak da plastik yerine
hasırla örülmüş bir sepet kullanmak, hem güzel bir görüntü
verecek hem de yiyeceklerinizin daha doğru koşullarda saklanmasını sağlamış olacaktır.

FLOWER-PATTERNED WALLPAPER
Covering all four walls with paper will
not be a good choice for kitchens.
However, a pastel-tone flowerpatterned wallpaper selected for the
wall where the kitchen table is
positioned will make the kitchen look
fresh and make the family members feel
fresh. It is important to make sure that
the tones on the wallpaper are not as
dominant as if to swallow any object
that will be placed in front of them.

WICKER BASKETS
A nice wicker bread basket
standing on the counter or on
the table is a lovely detail that
will make you smile. Using a
wicker basket instead of a
plastic bowl as a fruit and
vegetable dish will create a nice
view and keep your food in the
right conditions.

AHŞAP DETAYLAR
Ahşap son yıllarda en beğenilen dekorasyon malzemesi olarak öne çıkıyor. Masalar,
raflar, dolaplar, aydınlatmalarda çok kullanılan ahşap, bulundukları yere karakter ve
sıcaklık katar. Vintage bir hava da kolaylıkla
ahşaplarla yakalanır. Bardaklarınızı, baharatlıklarınızı üstüne koyabileceğiniz bir adet
ahşap raf bile mutfağınızı değiştirecektir.
Bu rafı satın almanıza da gerek olmayabilir,
eski bir sehpadan, yıpranmış bir kapıdan
öylesine kesilen bir parça işinizi görecektir.
WOOD DETAILS
Wood stands out as the most popular
decoration material in recent years. The
wood used in tables, shelves, cabinets,
lighting adds character and warmth to
the place where it is used. A vintage
ambiance is also easily captured by wood.
Even a wooden shelf that you can put
your cups and spices on will change the
appearance of your kitchen. You may not
need to buy this shelf, a piece of wood
cut from an old coffee table or a worn
door would do the job.

RENKLİ AVİZELER
Genellikle diğer odalara göre daha
küçük alanlar olan mutfakların aydınlatması çok önemli. Aşırı büyük ya da
aşırı küçük olmayan, mutfağın genel
renk kombininin dışında seçeceğimiz
canlı bir avize biranda mutfağınıza
renk katacak, enerjik ve spor bir hava
sağlayacaktır. Üstelik küçük ücretlerle
de bu renkli avizelere ulaşmak mümkün...
COLORED LAMPS
The lighting in kitchens that usually
have smaller spaces compared to
other rooms is very important. A not
too big or not too small and vivid
looking lamp that we choose outside
of the general color combination of
the kitchen will add color to your
kitchen and provide an energetic and
sporty ambiance. Moreover, it is
possible to purchase these colorful
lamps with small costs...
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EN İYİ KİŞİSEL BAKIM VE İYİ HİSSETME
UYGULAMASI

GOOGLE PLAY’DEKİ EN İYİ
UYGULAMALAR SEÇİLDİ

WOEBOT

İnsanları kaliteli yaşamaya teşvik eden uygulama kategorisi olarak tanımlanan bu kategorinin
kazananı Woebot oldu. Woebot, Bilişsel
Davranış Terapisi (CBT) araçlarını kullanarak
sahibinin ruh halini izleyebiliyor. Bu sayede
stresi azaltmayı hedefleyen uygulama daha
mutlu yaşamak için kişiye yardımcı oluyor.
Kullanıcılarından yüksek not almayı başarabilen uygulama, sahip olduğu özelliklerle ödül
almayı başardı.

THE BEST APPLICATIONS IN GOOGLE
PLAY WERE SELECTED

STANDOUT WELL-BEING APPLICATION
WOEBOT
Woebot was the winner of this category, defined
as the category that encourages people to live
well. Woebot uses Cognitive Behavior Therapy
(CBT) tools to monitor the mood of the user. In
this way, the application that aims to reduce
stress helps the person to live happier. The
application that was able to get high rates from
its users was also able to receive an award with
its features.

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Google tarafından her yıl düzenlenen ve yılın en iyi uygulamalarının seçildiği Google Play Ödülleri yarışmasında kazananlar
seçildi. Teknoloji devi şirket; ödül sahiplerini belirlerken toplam kalite, güçlü tasarım, teknik performans ve inovasyonu göz
önünde bulundurduklarını açıkladı.
İşte 2019’un en iyi Android uygulamaları:

Winners of the Google Play Award, which is organized by
Google annually to select the best applications of the year,
were announced. The tech giant announced that they considered total quality, powerful design, technical performance, and
innovation while determining the award winners.
Here are the best Android apps of 2019:

EN İYİ ERİŞEBİLİRLİK UYGULAMASI

ENVISION AI

Yapay zekâ destekli uygulama görme bozukluğu gibi
engelleri olan kişilerin daha bağımsız yaşamalarına
yardımcı olmayı amaçlıyor. Kullanıcının görüntülediği bilgileri ayıklayarak işleyebilen uygulama, her
yüzeydeki metinleri de hızlı bir şekilde okuyabiliyor.
Sahneleri tanımlayan uygulama böylece kullanıcıya
her durumu okuyabiliyor.
BEST ACCESSIBILITY EXPERIENCE
ENVISION AI
The artificial intelligence-assisted application aims
to help people with disabilities, especially the
visually impaired, to live more independently. The
application that can filter and process information
describes the visual world around the user with
accuracy and can read the texts on any surface
quickly.

88 raillife HAZİRAN/JUNE 2019

raillife HAZİRAN/JUNE 2019 89

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

EN İYİ SOSYAL ETKİ
OLUŞTURAN UYGULAMA

EN İYİ YARATICILIK VE BECERİ
UYGULAMASI

WISDO

CANVA

Ödülün bu yılki kazananı Wisdo birçok
faktörü içerisinde barındıran efektif bir
uygulama. İçerisinde onlarca başlıkta
grubun bulunduğu Wisdo ile eşsiz hikâyelerinizi paylaşabilir, sizin gibi düşünen
insanlarla iletişime geçebilir, sizin için
önemli olan şeyler hakkında neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

Optimize edilmiş performansa sahip
uygulamaya verilen ödülün sahibi Canva,
aslında bir fotoğraf ve grafik tasarım
aracı. Uygulama; infografik, poster, sosyal medya gönderileri, sunum, davetiye,
kart ve reklam gönderileri gibi daha birçok şeyi profesyonel bir şekilde hazırlamanıza yardımcı oluyor. Canva’nın en
önemli özelliği ise sürükle bırak uygulaması ile dizayna imkân tanıması. Bu
özelliği ile Canva sayesinde harika tasarımlar ortaya çıkarılabiliyor.

BEST SOCIAL IMPACT WISDO
The winner of this year’s award, Wisdo
is an effective application that contains
many factors. With Wisdo, where there
are groups under dozens of titles, you
can share your unique stories, connect
with like-minded people, and find out
about the things, of which you are
curious.

STANDOUT BUILD FOR
BILLIONS EXPERIENCE CANVA
The owner of the award, given to the
application with the best-optimized
performance, Canva, is, in fact, a photo
and graphic design tool. The application
helps you to design many things like
infographic, posters, social media posts,
presentations, invitations, cards, and
ads. Canva's most important feature is
the ability to design by drag-and-drop.
Thanks to this feature, Canva can create
great designs.

EN İYİ GÜNLÜK YAŞAM
UYGULAMASI

SLOWLY

Bu kategori aynı zamanda gelecek vaat eden
uygulamaları da sunmakta... Ödülün verilmesinde kesin şartlardan biri güçlü büyüme performansı olurken, bu doğrultuda ödülün sahibi,
gereken şartları sağlayan Slowly oldu. Akıllı
telefon üzerinden insanların yeni arkadaş edinmelerini sağlayan uygulamanın ana fikri,
“Tutkularını paylaşan biriyle eşleş, bir mektup
yaz ve dünyanın dört bir yanından pullar topla”
şeklinde özetlenebilir.
BEST BREAKTHROUGH APPLICATION
SLOWLY
This category also presents promising
applications... One of the most important
conditions for awarding was a strong growth
performance; in this direction, the owner of
the award became Slowly. The main idea of
the application that enables users to make pen
friends from a smartphone can be summarized
as: "Match with someone that shares your
passion, write a letter and collect stamps from
around the world."
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EN İYİ VİDEO UYGULAMASI

NEVERTHINK
HANDCAP
VIDEOS

Bir video uygulaması olan Neverthink:
Handcap Videos, YouTube üzerinden en fazla
ilgi çeken videoları bir araya getiriyor.
Trendleri yakından takip etmeyi sağlayan
uygulama bu özelliğiyle ödülün sahibi oldu.
İnternet çağında televizyonlara olan ilginin
azalırken, Neverthink: Handcap Videos’un
öneminin daha da artacağı düşünülüyor.
BEST LIVING ROOM EXPERIENCE
NEVERTHINK HANDCAP VIDEOS
A video app, Neverthink: Handcap Videos
brings together the most interesting videos on
YouTube. The application that allows users
following trends closely won the award with
this feature. While the interest in television is
decreasing in the age of the Internet,
Neverthink: Handcap Videos will become
more important in time.
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

BERTAN KODAMANOĞLU

Resimdeki
oyuncu

Bir süs
bitkisi

Kurtuluş,
kurtulma

Arzu, şevk

Pars

Taşınabilen
mal

Posta
kutusu
(kısa)

Hasta
bakılan yer

Delici kılıç

Para
birimimiz

Zıt, karşıt

Tibetlilerde
Buda rahibi

Hüzün

Kaymak

Malgama

İlaç,
merhem

İpe
geçirilmiş
sebze bağı

Utanması
olmayan
Orta
Amerika
ülkesi
En küçük
rütbeli
amiral

Tellür imi
Kütüğe
geçirme

Ten

Para ile
sağlanan
yasadışı
çıkar

Bir tür dans
Arapların
başına
taktığı
çember

Karakter
Sahte aydın

Asmanın
meyvesi

Yemin

Zengin
sahne
gösterisi

Arka, geri

DEMET EVGAR

Sevimli

İkincil

Yüksek
düzey
eğitim
veren
kurum

Dağ
kırlangıcı

Hayat
arkadaşı

Tende leke

Çözümsel

Zaten

ABAKÜS

MAYDANOZ

REZERV

GÖSTERGE

MEZİYET

ŞANTİYE

JİMNASTİK

MİNNET

ŞENLİK

KAHKAHA

ÖRÜMCEK

TETKİK

KIVILCIM

RADYASYON

VİCDAN

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 ]
Kesin

Hoşlanarak
bakma

Açık sarı
renk
Çiçek tozu
Silahta
ateşleme
için çekilen
parça

Ağır
tempoda
çalınan

İstanbul'da
bir semt
İstanbul
ilçesi
Doğu Anadolu'da bir
nehir

'Hangi kişi?'

Eskiz

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.

Konutlar
topluluğu
Çok iri
masal
yaratığı

Nazi askeri
polis gücü

Herkes,
yabancılar

Söz, lakırdı

Çöğüncek
Örgüde
kullanılan
çubuk
Kendisine
inanılan
kimse
Koruyucu
başlık
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Bir şeyin
niteliklerini
övme
Mersin
ilçesi
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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

ORTA

3

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

7

4
3 1
9

2
2
5

4
9
3 1
2
9
7

8
5

1
2 4
3

1
3

1

3
5 4
8
9
8

2

5 1
6

3
6 2

9 4

9
6 5 4
9 8
7 1
7

Kurtuluş,
kurtulma

R

Hüzün
İpe
geçirilmiş
sebze bağı

H

Tellür imi
Kütüğe
geçirme

T

Arapların
başına
taktığı
çember

A

Yemin
Arka, geri

A

İkincil

D
E
M
E
T
E
V
G
A
R

Hayat
arkadaşı
Çözümsel

T A
N
K A
L
K İ
T
Ş İ
K

Kesin

Ağır
tempoda
çalınan

'Hangi kişi?'

Çöğüncek

Örgüde
kullanılan
çubuk

Koruyucu
başlık

L
M
L
H A
E P E
E L A N K O L
V E N K
P A
E
T U Ğ A M
S C İ L
R A
İ
E L
N T
DEMET EVGAR
T
E Ş
L İ
R
T İ
P
L
E N T O
A D
M
E L A L E
A H T E R E V
Ş
İ N A L
A S K
S İ L
Bir süs
bitkisi

Pars

Taşınabilen
mal

Arzu, şevk

Posta
kutusu
(kısa)

Hasta
bakılan yer

Delici kılıç

Para
birimimiz

Zıt, karşıt

Tibetlilerde
Buda rahibi

Orta
Amerika
ülkesi

En küçük
rütbeli
amiral
Ten

Bir tür dans

Sahte aydın

Sevimli

Hoşlanarak
bakma

Çiçek tozu
Silahta
ateşleme
için çekilen
parça

İstanbul'da
bir semt

İstanbul
ilçesi
Doğu Anadolu'da bir
nehir

Konutlar
topluluğu
Çok iri
masal
yaratığı

Herkes,
yabancılar

Kendisine
inanılan
kimse

Bir şeyin
niteliklerini
övme

Mersin
ilçesi
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K
L
İ
N
İ
K

5

1 9

Karakter
Asmanın
meyvesi

Ü

Zengin
sahne
gösterisi

R

Tende leke
Zaten

Z

Açık sarı
renk

S
A
M
A
N
İ

K
İ R
E
A M
R A
S
I R
Z Ü
Ş
E V
B E
A T
B
İ T
L A
S
L L
A A
F K

Kaymak

İlaç,
merhem

Utanması
olmayan

Para ile
sağlanan
yasadışı
çıkar

Dağ
kırlangıcı

Eskiz

Nazi askeri
polis gücü
Söz, lakırdı

Malgama

A
M
A
L
G
A
M
Yüksek
düzey
eğitim
veren
kurum

Ü
N
İ
V
E
R
S
İ
T
E

9

2
4 7

7

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

6 8

[ ÇÖZÜMLER /
Resimdeki
oyuncu

6

5
9 4
1
2
8 2
3
8
5

6

4 2

4 8
5

8
1

ZOR

1
2
7

9 3

2 6
5 4 3
6

4
5
1

6

2

2

4

8
6 7

8

7

5

5
9
1

7

9 7
1
5
1
9

4
2

SOLUTIONS ]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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