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VİZYON / VISION

M. Cahit TURHAN

İSTANBUL’UN SİLUETİ TEKRAR
ŞEKİLLENİYOR
Zamana, mekâna dolayısıyla da tarihe mühür vurmak
kolay değildir. Mühür vurmak her milletin harcı da değildir. Ancak milletimiz, yaşadığımız bu coğrafyaya her
daim mührünü vurmuş ve tarih yazarak bu günlere gelmiştir. Bugünse, dünyanın en büyük projelerini hayata
geçirerek mührümüzü vuruyoruz.
Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle 17
yıldır, “milletimize hizmet, memleketimize eser” kazandırma yolunda, gelecek nesillerimizin gurur duyacağı
nice tarihi işler yaptık. Bir zamanlar hayal dahi edilemeyen Marmaray Projesi, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan
Selim Köprüsü, İstanbul Havalimanı, İstanbul-Ankara
Yüksek Hızlı Treni, Kuzey Marmara ve İstanbul-İzmir
Otoyolu gibi dev projelerle İstanbul’a dünyanın en büyük
eserlerini kazandırdık. Küçük Çamlıca Kulesi de İstanbul’un siluetine kazandırdığımız çok önemli bir projedir.
Hedefimiz bu yılsonunda Çamlıca Kulesi'nde test çalışmalarına başlamak ve 2020 yılında Çamlıca Tepesi'ndeki
görüntü kirliliği oluşturan antenlerin önemli bir kısmını
temizlemektir. Bu projeyle İstanbul’un silueti yeniden
şekillenecek, bunun da ötesinde bu bölge İstanbul’un
akciğerleri haline gelecektir.
Hamdolsun milletimiz de bu projeleri vatanımız için hayata geçirdiğimizin farkında. Hatta bu millete ayak bağı
olan, hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya çalışan örgütlerin
de dimdik karşısında duruyor. Bundan tam üç yıl önce 15
Temmuz gecesinde de bunu tüm dünyaya gösterdi. O gece
halkımız bütün farklılıklarını, aidiyetlerini bir kenara bırakarak omuz omuza darbe girişimine karşı durarak, hainlerin doğrulttuğu namluların karşısına göğsünü siper etti. 15
Temmuz Şehitlerimiz gibi kahramanlarımız var olduğu
sürece de bu millet ve devlet ilelebet payidar kalacaktır.
Bu vesileyle hayatları pahasına bu topraklara hayat veren
15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor,
darbe girişimine karşı koyan tüm vatandaşlarımıza da
milletimiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Minister of Transport and Infrastructure

THE SKYLINE OF İSTANBUL IS
BEING RESHAPED
It is not easy to make a mark in time, space, and therefore
history. Not for every nation at least... Our nation has
always made its mark on this geography where we live and
came to these days by writing history. Today, we are making
our mark by implementing the world's largest projects. With
the vision and leadership of our Honorable President, for 17
years, we have done many historical works "on the way to serve
our nation and gain our country works” that will make our
future generations proud. We had İstanbul gain the greatest
works of the world through giant projects such as the Marmaray
Project, Eurasia Tunnel, Yavuz Sultan Selim Bridge, İstanbul
Airport, İstanbul-Ankara High-Speed Train, Northern
Marmara and İstanbul-İzmir Highway, which were once
unimaginable. Küçük Çamlıca Tower is a very important
project that we have added to the silhouette of İstanbul. Our
goal is to start testing at the Çamlıca Tower at the end of
this year and to clean up a significant portion of the
antennas on the Çamlıca Hill in 2020. With this project, the
skyline of İstanbul will be reshaped and beyond that, this
region will become the lungs of İstanbul. Thank God our
nation is aware that we have implemented these projects for
our country. Our nation even stands erect against the
organizations that encumber this nation and restrict the
rights and freedoms. Three years ago, on the night of July 15,
this nation showed it to the world. That night, our people
stood against the gun barrels pointed by traitors, stood
shoulder by shoulder against the coup attempt, leaving aside
all their differences and sense of belonging. As long as there
are heroes like our July 15 martyrs, this nation and the state
will remain forever. I would like to take this opportunity to
commemorate our 15th of July martyrs, who gave life to this
land at the expense of their own lives, with mercy and
gratitude and thank our citizens who stood against the
coup attempt on behalf of our nation.

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

ÇELİK RAYLARDA
MİLLİ MARKA
Demiryolu taşımacılığını halkımızın öncelikli ulaşım
tercihi yapmaya yönelik başlatılan projeler hızla devam ediyor.
Hayata geçirdiğimiz ve devam eden projelerimiz, ülkemiz demiryolu sektöründe yaşanan değişim ve dönüşümü de gözler önüne seriyor.
Ancak ülkemizin kalkınması için sadece söz konusu
projeleri hayata geçirmemiz yetmiyor.
Bu projelerin yanı sıra ülkemizin yerli ve milli demiryolu sanayisini oluşturmak ve çelik raylarda artık kendimize özgün milli markalarımızı üretmek ve çoğaltmak
zorundayız.
TCDD olarak; yeni dönemdeki misyonumuz ve vizyonumuzla, yerli firmalarımızı da dahil ederek, Bağlı Ortaklıklarımız ve üniversitelerimizle işbirliği halinde
AR-GE ile yerli ve milli üretime yönelik çalışmalarımızı
yoğunlaştırdık.
İhtiyaçlarımızı, kurulmasına öncülük ettiğimiz ve başkanlığını yürüttüğümüz Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi (ARUS) üyeleri ve diğer yerli tedarikçilerden karşılamayı tercih ediyoruz.
Bilgi ve teknolojinin üretildiği ortamlardan, kullanıldığı
ortamlara aktarılması yönünde çalışmalar yapan TÜBİTAK ile TCDD ve Bağlı Ortaklıklarımızın katılımıyla
ülkemizde yerli ve milli demiryolu sanayisinin geliştirilmesine yönelik ilk defa bir çalıştay gerçekleştirdik.
Bağlı Ortaklıklarımız TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ da yerli ve milli üretime yönelik önemli mesafeler kat ettiler.
Marin Motor, E-1000 Elektrikli Lokomotif ve Hibrit
Lokomotifin üretimi TÜLOMSAŞ’ta, Yeni Nesil Yük
Vagonunun üretimi de TÜDEMSAŞ’ta yerli ve milli
olarak başarıyla üretildi.
Diğer taraftan TÜVASAŞ’ta Bakanımız Sayın M. Cahit Turhan’ın teşrifleriyle 19 Haziran’da hizmete açtığımız TÜVASAŞ “Alüminyum Gövde Üretim Fabrikası”nda ülkemizin ihtiyaç duyduğu demiryolu araçları yerli ve milli marka olarak üretilecektir.
Sonuç olarak, milli demiryollarımızda milli markalar
oluşturma yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerliyoruz.
Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Ülkemizin ikinci Milli
Mücadelesi 15 Temmuz’da şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet, gazilerimize de şifalar diliyorum. İyi yolculuklar…
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Ali İhsan UYGUN

TCDD Genel Müdür V.
Director General of TCDD

A NATIONAL BRAND ON STEEL RAILS
The projects initiated to make rail transportation the first choice of
transportation of our people continue rapidly.
Our materialized and ongoing projects show the change and
transformation experienced in the railway sector in our country.
However, for the development of our country, it is not enough to
implement these projects.
In addition to these projects, we have to create the domestic and
national railway industry of our country and produce and replicate
our unique national brands on steel rails. As TCDD, we have
intensified our efforts for domestic and national production
through R&D in cooperation with our affiliates and universities by
including our local companies with our mission and vision in the
new period. We prefer to meet our needs from the members of the
Anatolian Rail Transportation Systems Cluster (ARUS) and other
local suppliers that we lead and establish.With the participation of
TÜBİTAK, which conducts studies to transfer information and
technology from the environments, in which they are produced, to
the environments, in which they are used, and TCDD and our
Subsidiaries, we carried out a workshop for the development of
domestic and national railway industry in our country for the first
time. Our Subsidiaries TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ, and TÜDEMSAŞ
have also made significant progress towards domestic and national
production. The productions of Marin Motor, E-1000 Electric
Locomotive, and Hybrid Locomotive have been successfully
completed in TÜLOMSAŞ and the production of the New
Generation Freight Wagon has been successfully completed in
TÜDEMSAŞ. On the other hand, railway vehicles required by our
country will be produced as domestic and national brands in
TÜVASAŞ Aluminum Body Production Factory, which we opened
on June 19 with the participation of our Minister M. Cahit Turhan
at TÜVASAŞ. As a result, we are moving fast and confidently
towards creating national brands on our national railways.
I wish a full recovery to our veterans and God's blessings upon the
souls of our martyrs and heroes of our country's second National
Fight on July 15, after the War of Independence. Have a nice trip...
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DEMİR İPEK YOLU, AVRUPA’YA YÜKSEK HIZLA
BAĞLANIYOR
IRON SILK ROAD IS BEING CONNECTED TO EUROPE
AT HIGH-SPEED
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi
Yapım Sözleşmesi İmza Töreni'ne katıldı. Törende yaptığı
konuşmada Turhan, İstanbul Havalimanı, Marmaray Tüp
Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli gibi büyük projelere bir yenisini daha
ekleyecek olmanın mutluluğunun yaşandığını söyledi.
AB’den 275 milyon avro hibe
Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nu başından
beri önemsediklerini ve sorumluluklarının gereğini yerine
getirdiklerini vurgulayan Turhan, "Bu hatta taşımacılık
faaliyetlerinin en etkin şekilde gerçekleştirilmesini de oldukça önemsiyoruz. Bu dev proje açısından Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın 30 Ekim 2017'de hizmete
açılmasının çok anlamlı bir dönüm noktası olduğunu
özellikle hatırlatmak isterim. Halkalı-Kapıkule Demiryolu
Hattı Çerkezköy-Kapıkule kesimiyle hattın yük taşıma kapasitesi önemli oranda artacak. Bu kesimin yapımı için 275
milyon avro AB hibesi kullanacağız. Tamamlanmasıyla da
Demir İpekyolu Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demiryolu bağlantısına kavuşmuş olacak." şeklinde konuştu.
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın gerçekleşmesindeki
rolü ve katkılarından dolayı AB Komisyonunun Hareketlilik
ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc'a şükranlarını
sunan Turhan, "Bu hattın, Türkiye-AB ilişkilerinin ulaştırma ve mali iş birliği alanlarında kaydettiği en önemli mesafelerden biri olma gibi sembolik bir yönü de bulunmaktadır.
Projenin temelini 18 Temmuz'da Çerkezköy'de Bulc ile
birlikte atmanın mutluluğunu yaşayacağız." dedi.
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M. Cahit Turhan, Minister of Transportation and Infrastructure,
participated in the signing ceremony of the Çerkezköy-Kapıkule
Section Construction Contract for the Halkalı-Kapıkule
Railway Line Project. Turhan said in his speech at the ceremony
that the happiness of adding a new one to the big projects such as
İstanbul Airport, Marmaray Tube Crossing, Yavuz Sultan
Selim Bridge, Northern Marmara Highway, and Eurasian
Tunnel was being experienced.
Europe granted 275 million euro
Emphasizing that they have always attached importance to the
Iron Silk Road, stretching from London to Beijing, and fulfilled
their responsibilities, Turhan said, "We also care about the
most effective transportation activities on this line. I would like
to remind you that the opening of the Baku-Tbilisi-Kars
Railway Line on October 30, 2017, has been a very significant
turning point for this giant project. The freight-carrying
capacity of the Halkalı-Kapıkule Railway Line will increase
significantly by means of the Çerkezköy-Kapıkule section. We
will use an EU grant of 275 million euros for the construction of
this segment. Upon completion, the Iron Silk Road will have a
high standard railway connection with European countries.
Turhan, who expressed his gratitude towards European
Commission's Mobility and Transport Commissioner Violeta
Bulc for their contributions and their role in the realization of
the Halkalı-Kapıkule Railway Line, said, "This line has also a
symbolic aspect as being one of the most important steps taken
by the EU-Turkey relations in the fields of transportation and
financial cooperation. We will be happy to lay the foundation of
the project with Bulc on July 18 in Çerkezköy."

HABER / NEWS

TCDD GENEL MÜDÜRÜ UYGUN: KÜRESEL OYUNCU
OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYORUZ

DIRECTOR GENERAL OF TCDD: WE ARE ADVANCING RAPIDLY
TOWARDS BECOMING A GLOBAL PLAYER
TCDD ve TÜBİTAK işbirliğiyle, güvenli demiryolu işletmeciliği için yeni teknolojilerin ele alındığı AR-GE Çalıştayı
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve TÜBİTAK Başkanı
Prof. Dr. Hasan Mandal'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Çalıştay’da konuşan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 2003 yılından itibaren demiryolu sektörünün öncelikli
ulaşım politikası olarak kabul edilmesiyle birlikte, Doğu-Batı aksı üzerinde yaşanan bu yarışa seyirci kalmadıklarını, yapılan yatırımlar, gerçekleştirilen büyük değişim ve
dönüşümlerle küresel oyuncu olma yolunda hızla ilerlediklerini ifade etti.
Teknoloji üretme ve kullanma yeteneğinin, ülkelerin birbirleriyle olan rekabetlerinde üstünlüğü belirleyen en önemli
öğe haline geldiğini kaydeden Uygun, “Gelecekte teknolojinin demiryolu sisteminde nasıl devrim yaratabileceğini araştırmak ve emniyetli, güvenli, konforlu bir demiryolu için çalışmak zorundayız." dedi.
Uygun, Çalıştay ile demiryolu sektörünün öncü kuruluşu, en
önemli hizmet sağlayıcısı ve kullanıcısı olarak TCDD'de teknoloji geliştirme süreçlerinin hızlıca başlatılacağını ve ilk
çıktıların TCDD altyapısında uygulanmaya başlanacağını
anlattı.
Sürecin ileriki safhasında ise TCDD'nin, kendi kaynakları ile
geliştirme ve uygulamaya yönelik etkin çalışmalar yürüteceğini söyleyen Genel Müdür Uygun, “Ülkemizin en önemli
teknoloji üretebilme altyapısına sahip kuruluşu TÜBİTAK
olarak sizlerin çözüm önerilerinizle birlikte büyük işler başaracağımıza olan inancım tamdır." dedi.
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In cooperation with TCDD and TÜBİTAK, R&D Workshop on
new technologies for safe railway management was realized by
the participation of Director General of TCDD Ali İhsan
Uygun and President of TÜBİTAK Prof. Dr. Hasan Mandal.
Speaking at the workshop, Director General of TCDD Ali İhsan
Uygun stated that with the adoption of the railway sector as a
priority transportation policy since 2003, they are not
spectators in this race on the East-West axis anymore, they
are rapidly moving towards becoming a global player with the
investments, big changes, and transformations.
Noting that the ability to produce and use technology has
become the most important element in determining the
superiority of countries' competitiveness with each other,
Uygun said, "We have to investigate how technology can
revolutionize the railway system in the future and work for a
safe, secure, comfortable railway."
Uygun said that with the workshop, technology development
processes will be started quickly in TCDD, as the leading
organization of the railway sector, the most important service
provider and user, and the first outputs will be implemented
in TCDD's infrastructure.
Later in the process, Director General Uygun said that TCDD
will carry out effective studies for development and
implementation with its own resources and said, "As
TÜBİTAK, the institution with the most important
technology-producing infrastructure of our country, I am
fully confident that we will achieve great works with your
solution offers."

GEZİ
TRAVEL

HABER / NEWS

RAYLARIN YENİ YILDIZI: TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ
THE NEW STAR OF RAILS: TOURISTIC EASTERN EXPRESS
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğinde hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi, 29
Mayıs 2019 tarihinde Ankara Garı'nda düzenlenen törenle
ilk seferine uğurlandı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy törende yaptığı konuşmasında, turizmin tüm illere yaygınlaştırılmasını
ve çeşitlendirilmesini istediklerini, bunun için Turistik Van
Gölü, Turistik Diyarbakır ekspresleri ile yeni rotaları da
oluşturacaklarını belirtti. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun ise demiryollarına yapılan yatırımın
Türkiye’yi dünya markası haline getireceğine inandıklarını
kaydetti. TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da demiryollarının 2003 yılından beri uygulanan demiryolu öncelikli ulaştırma politikalarıyla büyüyüp geliştiğini söyledi.
Genel Müdür Erol Arıkan: 16 milyon kişiye hizmet
edildi
TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Erol Arıkan konuşmasında, 1949 yılından beri Ankara-Kars arasında 16 milyon
insanımıza hizmet eden Doğu Ekspresi’nde talep patlaması
yaşandığını, alternatif olarak Turistik Doğu Ekspresi’nin
sefere konulduğunu belirtti. Ekspresin parkurdaki tarihi ve
turistik yerleri gezme fırsatı sunduğunu belirten Arıkan,
trenin Kars yönüne gidişte Erzincan, İliç ve Erzurum; Ankara yönüne gelişte ise Sivas/ Divriği ve Bostankaya istasyonlarında duruş yapacağını, seyahat süresinin 32 saat olduğunu söyledi. Tamamı yataklı ve yemekli vagondan oluşan
trenin bilet ücreti bir kompartımanda tek kişi seyahat 400
lira, iki kişi seyahat ise kişi başı 250 lira olarak belirlendi.

16 raillife TEMMUZ/JULY 2019

The Touristic Eastern Express, which was realized in cooperation
with the Ministry of Culture and Tourism and the Ministry of
Transportation and Infrastructure, was sent off for the first time
on May 29, 2019, at the Ankara Station.
Minister of Culture and Tourism Mehmet Nuri Ersoy stated in
his speech at the ceremony, that they want to expand and diversify
tourism in all provinces, and for this, they will create new routes
by means of the Touristic Van Lake and the Touristic Diyarbakır
expresses. Deputy Minister of Transportation and Infrastructure
Selim Dursun noted that they believe that the investments in the
railways will make Turkey a world brand.
Director General of TCDD Ali İhsan Uygun said that railways
have been growing and developing through the transportation
policies that give the top priority to rail transport implemented
since 2003.
Director General Erol Arıkan: 16 million people were served
Director General of TCDD Transportation Erol Arıkan stated in
his speech that there has been a demand boom in the Eastern
Express, which has served 16 million people between Ankara and
Kars since 1949, as an alternative, the Touristic Eastern Express
was launched. Stating that the express offers the opportunity to
visit historical and touristic places on the track, Arıkan said that
the train will stop at Erzincan, İliç, and Erzurum in the direction
of Kars; it will stop at Sivas / Divriği and Bostankaya stations in
the direction of Ankara; travel time is 32 hours.
The ticket price for the train, which consists of sleeping and dining
cars, was determined as 400 TL for one person in one compartment
and 250 TL per person for two people in one compartment.

Efsanelerle beslenen bir tarih gezintisi
A historical visit nourished by legends
Elazığ
Atina ve Akropolis Antik Kenti
Athens and The Acropolis of Athens
Ortaçağın en görkemli sahnesi: Prag
The magnificent stage of the middle ages:
Prague
Bir Babil kulesi
A tower of Babel
Beyoğlu
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EFSANELERLE BESLENEN BİR
TARİH GEZİNTİSİ
A HISTORICAL VISIT NOURISHED BY LEGENDS

Efsanelerin, halayların, türkülerin ocağı Anadolu’da Elazığ’ın
yeri ayrıdır. Bu çok ünlü “çayda çıra” oyunu Elazığ’da damat
ve gelinin misafirlerin huzuruna çıkartılması ve damat
gezdirilmesi esnasında halen oynanır. Elazığ’ın özdeşleştiği bir terim de “gakkoş”tur. Kulağa hoş gelen bu sözcük
mutlak bir merak da uyandırır. Gakkoş kelimesi aslen
“garındaş”tan geliyor. Gardaş, kardeş, ağabey, amca,
kendini bilen yiğit, mert, delikanlı anlamlarına geliyor.
Doğu Anadolu’nun köklü medeniyetlerinin izlerini taşıyan,
üzüm bağları ve meyve bahçeleriyle, bereketli topraklar
üzerine kurulu “Gakkoş Diyarı” Elazığ ile ilk tanışma için
işte bir girizgah…

The place of Elazığ in Anatolia, which is the hearth of legends, folk
songs, and folk dances, is very special. The famous "çayda çıra"
folk dance is still performed in Elazığ during the traditional
welcoming of the groom and the bride before the guests and the
groom's walk. Another term that Elazığ is identified with is
"gakkoş". This pleasant sounding word also arouses curiosity.
The word gakkoş originally comes from "garındaş", which means
sibling, brother, uncle, self-conscious brave man, brave lad. This
is an introduction for the first meeting with Elazığ, the Land of
Gakkoş, which is located on fertile lands with vineyards and
orchards and traces of the deep-rooted civilizations of Eastern
Anatolia…

BERİL ŞEN
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Minarenin asansörlüsü
Elazığ’da sıradışı bir cami… İzzet Paşa Camii, Türkiye'de ilk
asansörlü minareye sahip cami ünvanına sahip. Elazığ’ın
çarşı merkezindeki cami, 1866 yılında, dönemin valisi Hacı
Ahmet İzzet Paşa tarafından cami yeri satın alınarak, kerpiçten yaptırılmış. Ancak dış duvarları körpe yontma taşından olan bugünkü cami, 1972 yılına ait. Zemin katındaki
Kuyumcular Çarşısı adıyla bilinen pasajlarıyla birlikte burası
ibadet dışında da kentin canlılığını her daim koruduğu yerlerden biri. Caminin önündeki Gazi Caddesi de kentin en işlek,
alışveriş caddelerinden. Yine bu cadde üzerinde geç dönem
Osmanlı sivil mimarisi eserlerinden Eski Hükümet Konağı
var. Harput şehrinin, mezra denilen bugünkü yerine 19. yüzyılda taşınmasının ardından Vali Enis Paşa tarafından 1896’da
inşa ediliyor. Yuvarlak kemerli pencereleri ve kapı kemerleriyle dikkat çeken tarihi bina, restorasyonun ardından bir
müddet sergi ve galeri salonu, ayrıca geçici olarak da Valilik
olarak kullanılmış. Hemen yakınındaki "Postane Meydanı",
PTT binasının da burada olmasının katkısıyla, günlük yaşamın hareketliliğinin hissedildiği meydanlardan. Meydanın
günümüzdeki adı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı.
Yaşamın aynası
Kapalı Çarşı, 1928 yılından bugüne, kent yaşamının aynası mekanlardan. İçinde ayrıca Balıkçılar Çarşısı ve
Kasaplar Çarşısı da bulunuyor. Günlük yaşamın ve ticaretin nabzını tutan bu tarihi çarşı, kalabalığı, dinamizmi, kadayıfçı dükkanları, bakırın elde işlendiği ve kalaylandığı dükkanları ve yöresel ürünleriyle ziyaretçilerin
de uğramadan edemediği bir durak.

dynamism, colorful shops, traditional products, souvenirs, and
copper shops where coppersmiths process and coat copper
manually. Tulum cheese, dried fruit pulp sheets, shredded
phyllo dough, dried peppers, homemade tomato and pepper
paste, mulberry flour are among the popular products of the
bazaar. However, it is important to learn one word before you
go out for shopping in Elazığ: orcik. Orcik is made by sun drying
the stringed walnuts after dipping them into grape or mulberry
sherbet. The best of orcik is made in Elazığ. Orcik's quality
increases depending on the number of times the walnut is
soaked in sherbet; the more the better. Orcik candy, which is
unique to Elazığ, is obtained by boiling the granulated sugar in
water and putting walnuts in through a special process at a
certain boiling degree. One of the specialties of Elazığ is the
delicious turpentine coffee. It is believed that this coffee,
prepared by special methods collected from the tree grown in
Elazığ and its vicinity, is good to drink as a remedy against some
diseases. Autumn is the time for walnut halva. Do not forget to
add Şavak tulum cheese to your list. This cheese, the production
of which starts in April and ends in August, is made from white
sheep's milk that feeds on the ice-cold waters of the highaltitude, plant-rich, clean and cool plateaus of Şavak.

A minaret with an elevator
An extraordinary mosque in Elazığ… The İzzet Paşa Mosque
carries the title of “Turkey’s first mosque with an elevator.” The
mosque, which is located at the center of Elazığ’s marketplace, was
built by Hacı Ahmet İzzet Pasha, the governor of the time, after
purchasing the land in 1866. It was built out of mud-bricks. The
outer walls of today’s mosque, which dates back to 1972, is made
of cut stone. This place, with the passages located on the ground
floor known as Kuyumcular Çarşısı (jewelers marketplace), is
where the city always preserves its vitality whether it is time for
prayers or not. Gazi Street, in front of the mosque, is also among
the busiest shopping streets of the city. Again on this street, there
is the Old Government House (Eski Hükümet Konağı), which is
among the late Ottoman civil architectural works. It was built in
1896 by Governor Enis Pasha after the city of Harput was moved
to its present place, which was a hamlet in the 19th century. The
historical building, which attracts attention with its vaulted
windows and doors, has been used as an exhibition and gallery hall
for a while after the restoration and also temporarily used as the
Governor's Office. The near Post Office (Postane) Square in the
immediate vicinity is one of the squares where the activity of daily
life is felt with the contribution of the PTT building. The current
name of the square is 15 Temmuz Demokrasi Square.
Mirror of life
The Grand Bazaar has been among the places to mirror city life
since 1928. It also includes Fishermen Marketplace (Balıkçılar
Çarşısı) and Butchermen Marketplace (Kasaplar Çarşısı). This
historical bazaar that takes the pulse of daily life and trade is a
stop where visitors do not skip to visit thanks to its crowd,

Tulum peyniri, pestil, tel kadayıfı, kurutmalık biber, ev
yapımı salça ve dut unu pazarın dikkat çekenleri. Ancak Elazığ’da alışverişe çıkmadan bir kelimeyi öğrenmek önemli;
“orcik”. İplere dizilen cevizin üzüm ya da dut şırasına batırılarak güneşte kurumaya bırakılmasından elde edilen orcik,
gerçekten de en güzel Elazığ’da yapılıyor. Ceviz şıraya kaç
kere batırılırsa orciğin kalitesi de o oranda artıyor. Sadece
Elazığ’a has olan orcik şekeri ise toz şekerin suda kaynatılarak
belli bir kaynama derecesinde özel bir işlemle içine cevizin
konulmasıyla elde ediliyor. Bir Elazığ spesiyalitesi de nefis
kokulu çedene kahvesi. Elazığ ve civarında yetişen çedene
ağacından toplanan çedenelerden özel yöntemlerle yapılan
kahvenin bazı hastalıklara iyi geldiğine de inanılıyor. Sonbahar da ceviz helvası zamanı. Listenize Şavak tulum peynirini
de eklemeyi ihmal etmeyin. Üretimi dördüncü aylarda başlayan, sekizinci aylarda biten bu peynir, Şavak yöresinin yüksek rakımlı, bitki zenginliğine sahip, temiz ve serin yaylalarındaki buz gibi soğuk sulardan beslenen beyaz koyundan
alınan sütten yapılıyor.

Bay windows of the past
Those who want to take a look at the past lives of the city of
Elazığ find themselves on Kazım Efendi Street. The street with
examples of restored traditional Elazığ-Harput houses is named
after Musa Kâzım Efendi, a Harput-based religious scholar who
lived here. The characteristic features of mud-brick houses are
the bay windows. Bay windows were a significant element of
that period not only in terms of architecture but also in terms of
sunlight, landscape, and vision in terms of creating spaciousness.
For those who want to stroll through the mazes of history, the
city center is worth seeing, including the Archaeological and
Ethnographic Museum.

Cumbalardan bugüne
Elazığ kentinin geçmiş yaşamlarına bir bakış atmak isteyenler,
kendilerini Kazım Efendi Sokak’ta bulurlar. Restore edilmiş geleneksel Elazığ-Harput evlerinden örnekler bulunan sokak adını,
burada yaşamış olan Harputlu din alimi Musa Kâzım Efendi'den
alıyor. Kerpiç duvarlı evlerin karakteristik özellikleri cumbaları.
Cumbalar sadece mimari açıdan değil aynı zamanda güneş ışığı,
manzara ve görüşte de genişlik ve ferahlık yaratması açısından
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da o dönemin kaydadeğer unsurlarındandı. Tarihin labirentlerinde gezinmek isteyenler içinse, kent merkezinde, görmeye
değer yerler arasında, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi de var.
Açık hava müzesi: Harput
Elazığ’ın rahat gezilebilen kent merkezi bir yana 7 km mesafedeki Harput bir yanadır. Harput, kalesi, camileri, türbeleri ve tarihi sokak dokusuyla Elazığlılar’ın sıklıkla gezmek
için gittiği, misafirlerini ağırladığı bir destinasyon olmasının
yanı sıra Anadolu'yu Mezopotamya'ya bağlayan kervan yollarının geçiş güzergâhı içinde yer almış, geçmişi 4 bin yıl öncesine uzanan önemli bir durak. Harput için kervan yolları,
önemli bir gelir kaynağıydı. 16. ve 17. yüzyıllarda ticaret
mallarından vergi alınırdı. Dericilik, demircilik, bakırcılık ve
kumaş boyacılığının geliştiği kaydadeğer bir sanayi merkeziydi. Dükkanları, boyahanesi, camileri, medreseleri, kütüphaneleri, kiliseleri, han ve hamamları ve farklı dinlerin yaşadığı mahalleleriyle 17. yüzyıl ortalarında Evliya Çelebi’nin de
not düşeceği kadar dikkat çekiciydi. Farklı medeniyetlerin evi
Harput, kaçırılmaması gereken bir açık hava müzesidir.

Open air museum: Harput
Harput, which is 7 km away from Elazığ’s easily roamed city
center, is another sight-seen spot. Harput, with its castle,
mosques, tombs and historical street texture, is a destination
where the locals of Elazığ visit frequently and entertain their
guests. Harput is an important stop that dates back 4,000 years
and is located on the caravan routes connecting Anatolia to
Mesopotamia. For Harput, the caravan routes were an important
source of income. In the 16th and 17th centuries, taxes were
collected on trade goods. It was a remarkable industrial center
where leatherworking, blacksmithing, coppersmithing and fabric
dyeing developed. With its shops, paint shop, mosques, madrasas,
libraries, churches, inns and baths, and neighborhoods of different
religions, it was as remarkable as Evliya Çelebi would make a note
in the mid-17th century. Harput, the home of different
civilizations, is an open-air museum not to be missed.

Got milk if no water
Harput, meaning "Stone Castle", has been a shelter and
suitable for defense purposes in every period with its position
on steep rocks. The oldest surviving remnant is the fortress
Su yoksa süt var
built by the Urartians in the 8th century BC, surrounding the
"Taş Kale" anlamına gelen Harput, dik kayalıkların üzerindeki
historic city of Harput with walls. The excavations revealed the
konumuyla, her devirde korunaklı ve savunmaya elverişli olneighborhood school, the castle mosque and the surrounding
muş. Günümüze ulaşan en eski kalıntısı, tarihi Harput şehricommercial buildings, residences, workshops, tunnels and
ni surlarla çevreleyen M.Ö 8. yüzyılda Urartular
36-meter deep water cistern with 100 stone steps.
tarafından inşa edilen kalesi. Kazılar sonucu,
The fortress has always been a battlefield for
LEZZET NOKTASI
mahalle mektebi, kale cami ve çevresindeki
the Emir of Artuklu Belek Gazi, one of the
Keban Baraj Gölü’nün
ticarethaneler, konutlar, atölyeler, tünelByzantine generals. Harput region and
oluşması sırasında meydana
ler ve 36 m derinliğinde 100 basamaklı
castle were taken under the administration
gelen Çırçır Şelalesi’nin civarında
leziz alabalık yiyebilirsiniz.
taş merdivenli su sarnıcı ortaya çıkarılof the Ottoman Empire Yavuz Sultan
mış. Bizans generallerinden Artuklu
Selim in 1515. The most common legend
FLAVOR SPOT
emiri Belek Gazi'ye, kale hep bir mücaabout the castle is as follows: due to the
You can try the delicious trout in the
dele sahası olmuş. Harput bölgesi ve kadrought during the construction of the
vicinity of Çırçır Falls, which was
lesi, 1515 yılında Yavuz Sultan Selim tacastle, in the preparation of the Horasan
formed during the building of
rafından Osmanlı İmparatorluğu'nun idamortar,
instead of water, the milk from
the Keban Dam.
resine alınmış. Kale hakkında anlatılan en
nearby sheep and other cattle herd was used.
yaygın efsane şöyle; kalenin yapımı sırasında kuThe milk was transported by wooden channels to
raklıktan dolayı, harcın hazırlanmasında su yerine civarthe construction site; eggs and white lime were added.
da beslenen koyun ve diğer büyükbaş hayvan sürülerinBecause of this legend, Harput Castle is also known as "Milk
den günlük sağılan süt, tahta kanallarla kale inşaatına
Castle" among the people.
akıtılarak, süte yumurta katılmış ve beyaz kireçle karıştırılarak Horasan harcı karılmış. Bu efsane nedeniyle HarItaly’s Pisa, Harput’s Ulu Mosque
put Kalesi, halk arasında “Süt Kalesi” olarak da anılıyor.
Harput Ulu Mosque (1156-1157), which carries the
architectural features of Anatolian and Persian Seljuk
İtalya’nın Pisa’sı, Harput’un Ulu Camisi
mosques, is also known as Mosque Kebir, Cami-i Muazzam,
Anadolu ve İran Selçuklu camilerinin mimari özelliklerini
Cami-i Azam and Eğri Minare (Leaning Minaret) Mosque.
taşıyan Harput Ulu Cami (1156-1157), Camii Kebir, Cami-i
The mosque, which was thought to be built by the order of
Muazzam, Cami-i Azam ve Eğri Minareli Cami olarak da
Artuqid Ruler Fahreddin Karaarslan, is a structure worth
anılır. Artuklu Hükümdarı Fahreddin Karaarslan tarafından
seeing with its thick walls, arches, stoas, and dome made of
yaptırıldığı kabul edilen cami, moloz taştan yapılan kalın
rubble stone. However, the fame of this Artuqid mosque comes
duvarları, kemerleri, revakları ve kubbesi ile görülmeye
from its brick minaret. There are different legends about the
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değer bir yapı. Ancak bu Artuklu camisinin ünü tuğla
minaresindedir. İtalya'nın Pisa Kulesi’nden daha eğik olan
minaresi ve mihrabının arkasındaki secdeye eğilmiş gibi duran yaşlı dut ağacıyla ilgili değişik efsaneler anlatılır. Ramazan
ayının bir Kadir gecesinde, iki arkadaştan biri diğerine cami
bahçesinde, mihrabın hemen önünde bulunan dut ağacının
eğilip kalktığını, yani secde ettiğini söyler. Diğer arkadaş hayretler içinde: “Ben de caminin minaresinin eğilip kalktığını
gördüm." der. İki arkadaş bu olayın şokuyla oradan uzaklaşır
ve olayı herkese anlatırlar. O günden beri de ağaç ve minare
secde edercesine eğik dururlar. Hatta minare birkaç kez onarılarak düzeltilmiş, ancak tekrar eğilmiştir.
Kiliselerden mağaralara
Harput’un en manzaralı noktası kuşkusuz Balak Gazi Tesisleri.
Elazığ Ovası’nı kuşbakışı gören bu nokta özellikle geceleri ışıl
ışıl kente bakar. At üzerindeki heykel, Haçlılar’a karşı zaferler
kazanmış Harput Emiri ve Türk orduları Başkumandanı Balak
Gazi’ye ait. Anadolu’nun en eski kiliselerinden biri de Harput’ta. M.S. 179 yıllarında inşa edildiği tahmin edilen Meryem
Ana Kilisesi’nin, ilk olarak kaledeki putperestler tarafından
tapınak olarak kullanıldığı daha sonra da Süryaniler’in burayı
kiliseye çevirdiği düşünülüyor. Kızıl Kilise, Süryani Kilisesi ve
Yakubi Kilisesi olarak da anılıyor. Harput’un önemli turistik
duraklarından biri de Buzluk Mağarası. Harput halkı, tarih boyunca, bu mağarayı gıdaların bozulmaması için kullanmış. Eskiden yöre insanı, yazın bu mağaradan çıkardıkları buzları
hayvan sırtında Harput’a getirip satarmış. Buz demişken Elazığ’ın kış turizminin revaçta duraklarından biri de 30 km mesafedeki Hazar Baba Kayak Merkezi.

minaret, which is more inclined than the Leaning Tower of
Italy, Pisa, and the old mulberry tree that seems to prostrate in
front of its altar. On a holly Kadir night of Ramadan, one of the
two friends tells the other that the mulberry tree, which is
located in front of the altar, is leaning over and prostrating. The
other friend was astonished: “I saw the minaret of the mosque
leaning over." The two friends walked away in the shock of this
incident and told everyone about it. Since then, the tree and the
minaret are leaning as if prostrating. The minaret had been
fixed a few times but it leaned again each time.
From churches to caves
The most scenic point of Harput is undoubtedly Balak Gazi
Facilities. Illuminated at night, this bird's eye view of the
Elazığ Plain faces the city. The statue on the horse belongs to
Balak Gazi, the Emir of Harput, who won victories against the
Crusaders, the Commander-in-Chief of the Turkish armies.
One of the oldest churches in Anatolia is in Harput. It is
believed that the Church of the Virgin Mary, which was
estimated to have been built in 179 A.D., was first used as a
temple by the idolaters in the castle and then the Assyrians
turned it into a church. It is also known as the Red Church, the
Syriac Church and the Yakubi Church. One of the most
important tourist stops in Harput is the Buzluk (ice) Cave.
Throughout history, the people of Harput used this cave to
keep their food fresh. In the past, local people brought the
ice they brought out of this cave to Harput on animal backs
and sold it. Speaking of ice, one of the most popular stops of
Elazığ's winter tourism is the Hazar Baba Ski Center, 30 km
away.

Keban Barajı
Keban Dam
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ATİNA VE AKROPOLİS
ANTİK KENTİ
ATHENS AND THE ACROPOLIS OF
ATHENS
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Yüksek anlamına gelen ‘akros’ ile şehir anlamına gelen ‘polis’ kelimelerinden oluşan akropolisler, antik çağlardaki şehirleşmenin en merkezi noktalarını oluşturuyordu. Savunma ve sığınma amacı ile şehirlerin en yüksek noktalarına
inşa ediliyorlardı. Atina Akropolisi de geçirdiği restorasyonlarla günümüze kadar ulaşan ve büyüleyici güzelliğini
bugün de korumayı başaran önemli akropolislerin başında
yer alıyor.
Atina’nın sembollerinden olan Akropolis, yüksek bir kayanın tepesinde bulunan oldukça büyük bir yapı. Mimari ve
tarihi açıdan oldukça önemli olan yapı, çok sayıda antik kalıntıya ev sahipliği yapıyor. M.Ö. 5. yüzyılın ikinci yarısında
inşa edilen Akropolis, deniz seviyesinden 152 metre yükseklikte konumlandırılmış.
Hem dini hem de askeri önemi vardı
Şehrin koruyucu tanrıçası olarak kabul edilen Athena’nın
evi olarak görülen Atina Akropolisinin içinde yer alan her
şey dini açıdan olduğu kadar askeri açıdan da önemliydi.
Çünkü yapı, savaş hallerinde koruyucu bir sığınaktı. Sığınmanın dışında, bütün şehre hakim bir noktada bulunması
yapıyı savunma için de önemli kılıyordu. Ayrıca şehre ait
olan hazine de burada tutuluyor, böylece yapı siyasi bir misyonu da yerine getirmiş oluyordu.
Özellikle tarihi yapılardan hoşlanan her gezginin durağı olan
Atina Akropolisi, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesinde
bulunuyor. Yapı, bugün de çok iyi korunuyor ve antik çağ
meraklısı ziyaretçilerini kabul ediyor.
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Acropolises, which consisted of the words 'acro', meaning
high, and 'police', meaning city, were the most central
points of urbanization in ancient times. They were built at
the highest points of the cities for defense and shelter. The
Acropolis of Athens is one of the most important acropolises
that have survived to the present day through many
restorations.
One of the symbols of Athens, the Acropolis is a large building
on top of a rocky outcrop. The building, which is very important
in terms of architecture and history, is home to many ancient
ruins. Built in the second half of the 5th century B.C., the
Acropolis is located 152 meters above the sea level.
Important both in military and religious terms
Everything within the Acropolis of Athens, regarded as the
home of Athena, considered the patron goddess of the city,
was as important in military terms as it was in religious
terms. Because the structure was a shelter in times of war.
Apart from being a shelter, the fact that it was located at a
point dominating the whole city made the structure
important for defense. In addition, the treasury belonging
to the city was kept here, so that the structure fulfilled a
political mission.
A popular stop for the explorers who enjoy especially
historic structures, the Acropolis of Athens is in the
UNESCO World Cultural Heritage List. The building is
still well preserved today and welcomes visitors who are
curious about the antique age.
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ORTAÇAĞIN GÖRKEMLİ SAHNESİ

PRAG

THE MAGNIFICENT STAGE OF THE
MIDDLE AGES: PRAGUE

Avrupa'nın en iyi korunmuş şehirlerinden… Zarif köprülerle
romantik bir ruha bürünen bir nehir kıyısı… Ortaçağ kiliselerinin gökyüzüne uzanan kuleleriyle eşsiz bir siluet… Vltava
Nehri boyunca uzanan, Orta Avrupa’nın en cazip kentlerinden biri olan Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag ile ortaçağa
adım atmak için fazla çaba sarf etmek gerekmiyor. Biraz masalsı bir mimari, dolambaçlı kaldırım taşı döşeli sokaklar,
kulaklarınızın pasını silecek unutulmaz bir klasik müzik ve
hakkını veren geleneksel bir mutfak. Böylesine etkileyici olmasını biraz da II. Dünya Savaşı’nda fazla zarar görmemiş
olmasına borçlu.

One of the best-preserved cities in Europe. A riverbank
that takes on a romantic spirit with elegant bridges. A
unique silhouette with towers of medieval churches
reaching to the sky. It does not take much effort to step into
the Middle Ages in Prague, the capital of the Czech
Republic, which is one of the most attractive cities in
Central Europe along the Vltava River. A little fairy-tale
architecture, meandering cobblestone streets, unforgettable
classical music to soothe your ears, and traditional
cuisine... The city owes its picturesqueness to not suffering
much damage during the Second World War.

BERİL ŞEN
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Bugün Roma, Paris ve Londra’yla rekabet edebilecek seviyede olduğunu sokaklarındaki ziyaretçi kalabalığına
bakarak anlamak zor değil. Yine de turist izdihamı bile,
14. yüzyıldan kalma taş köprünün, tepeden hükmeden
kalenin ve romantik nehirin harmonisinden hiçbir şey
alıp götüremiyor.
Serseri gezginlere layık
Sadece gezip görmekten de ibaret değil kent. Prag'ın
sanat galerileri Louvre'un cazibesine sahip olmayabilir
ancak Bohemya sanatıyla tanışmak ve takdir etmek için
burası biçilmiş kaftan. Kentin kamusal alanlarından galerilerine, mimarideki gotik dokunuştan barok ruha, art
nouveau da kübist stiller de bu kentte elele yer alıyor.
Prag'ın en büyük keyiflerinden biri keşif için potansiyele
sahip olmasıdır. Arnavut kaldırımı dar sokakları ve gizli
avluları serseri gibi dolaşmayı tercih eden gezgin için bir
cennettir. Kent, sizi daima biraz daha fazlasını keşfetmeye davet eder. Eski Şehir Meydanı'ndan sadece birkaç
blok ötede, karşınıza antik şapeller, sürpriz bahçeler, turistlerin henüz keşfetmediği şirin kafeler ve eski tarzda
barlar çıkabilir. Batan güneşle parlayan kilise kubbelerinden pencerelerden süzülen klasik müzik namelerine kadar, kent gerçekliğini sorgulatan sanatsal bir sahnedir.
Tarihin kalbi
Önceden anlaşalım; kalabalık diye şikayet etmek yok!
Bu önerimiz, ortaçağda önemli bir ticari pazar alanı olan
kentin kalbi ve en eski meydanı Stare Mesto için. Nasıl
ilgi çekmesin; Avrupa’nın en ünlü meydanlarından biri
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Today, by looking at the crowd of visitors on the streets, it is not
difficult to comprehend that this city can compete with Rome,
Paris, and London. Nevertheless, even the tourist confluence
cannot take away the harmony of the 14th century stone bridge,
the hill-dominating castle and the romantic river.
Paradise for wandering travelers
The city is not only about sight-seen. Prague's art galleries may
not have the charm of the Louvre, but this is the place to meet
and appreciate Bohemian art. From the public spaces of the city
to its galleries, from the Gothic touch of architecture to the
baroque spirit, the art nouveau and the cubist styles are side by
side in this city. One of Prague's greatest pleasures is the
potential for discovery. This place is a paradise for the traveler
who chooses to wander around the narrow cobblestone streets
and secret courtyards. The city always invites you to discover a
little more. Just a few blocks from the Old Town Square, you
will find ancient chapels, unexpected gardens, charming cafes
and old-style bars that tourists have not yet discovered. It is an
artistic scene that makes one to question the reality of the city,
from the church domes shining in the sunset to the classical
music, heard through the windows.
Heart of history
Let's agree in advance; no complaining because of the crowd!
Our suggestion is for the heart of the city and its oldest square
Stare Mesto, which was an important commercial marketplace
in the Middle Ages. Not to attract attention is impossible; it
is one of the most famous squares in Europe and it is in the
UNESCO's World Heritage List. Its historical significance,

Jan Hus Anıtı
Ngorongoro Crater

ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde. Tarihsel açıdan
önemi, meydandaki yapılar, güzel sokaklar, barok evler,
müzisyenler ve soluklanmaya imkan sağlayan mekanlar
buraya kitleleri çekiyor. Bir uyarı daha, boynunuz tutulabilir;
dini reformist Jan Hus’a adanmış Jan Hus Anıtı, akşamları
aydınlatılan kuleleriyle büyüleyen Týn Kilisesi, Aziz Nikolas
Kilisesi ve Eski Belediye Sarayı burada. Belediye Sarayı üzerinde bulunan, kentin sembolü Astronomik Saat Kulesi’nin
(Orloj) en tepesinden Prag manzarasına doyum olmuyor.
1410 tarihli, dünya üzerinde halen çalışmakta olan bu en eski
saatin saat başı tekrarlayan birer dakikalık gösterisinden dolayı tüm kafalar yukarıya çevrilir. Meydan sadece eğlenceden
ibaret değil, burada taç giyme töreni ve idam gibi önemli tarihsel olaylara ve trajedilere de şahit olunmuş. 1422’deki
olayda Jan Zelivsky idam edilir. Eski belediye binasının tabanına yerleştirilmiş 27 beyaz haç ise 1621’de Avusturyalı
Habsburglar tarafından 27 bohemya asilinin öldürüldüğü
noktaya işaret ediyor.
Kentin imzası
Prag imzasını atabilse bu kuşkusuz ki Karl Köprüsü (Karluv
Most) olurdu. Eski Şehir ile Prag Kalesi’ni birbirine bağlayan
ve 1357 yılında Kral Charles tarafından yaptırılan köprünün
ayağından, eski kent tarafındaki manzara gerçekten de nefes
kesici; kuleler, kubbeler, Aziz Vitus Katedrali'nin yükselen
kuleleri… Bu çarpıcı manzaranın perspektifi köprüde yürüdükçe değişiyor. Bir dizi barok tarzdaki aziz heykeli de köprünün gotik taşlarını süsleyerek bu manzaraya katkı sunuyor.
Pek çok sanat tarihçisi için en değerli heykel, 12. yüzyıla ait
Mathias Braun'un Aziz Luitgarde heykeli. Bu heykel, İsa'nın
yaralarını öpen kör azize ait. Bununla birlikte, en ilgi çekici
grup ise solda sondan ikinci, Ferdinand Maxmilian Brokoff'un 1714 tarihli eseri.
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buildings in the square, beautiful streets, baroque houses,
musicians and places that allow people to breathe attract large
crowds here. One more warning, you might get a stiff neck; the
Jan Hus Memorial, dedicated to religious reformist Jan Hus; the
Týn Church, enchanted by the towers illuminated in the evening;
St. Nicholas Church and the Old Town Hall are located here. It
is highly satisfying to watch the view of Prague from the top of
the Astronomical Clock Tower (Orloj), the symbol of the city
which is located on the Town Hall. All heads are turned up to
watch the hourly one minute show of the oldest clock in the
world, which is dated 1410 and is still working. The square is not
only fun but it has been the witness of important historical
events and tragedies such as coronations and executions. In the
event that took place in 1422, Jan Želivský was decapitated. The
27 white crosses placed on the ground of the Old Town Hall
mark the places where 27 Bohemian nobles were killed in 1621
by the Austrian Habsburgs.
Signature of the city
If Prague could sign, this would undoubtedly be the Charles
Bridge (Karluv Most), built by the order of King Charles in
1357. The view of the old town side from the foot of the
bridge is truly breathtaking; towers, domes, towers of St.
Vitus Cathedral. The bridge connects the Old Town and
Prague Castle. The perspective of this stunning landscape
changes as you walk on the bridge. A series of baroque-style
saint statues also contribute to this landscape by decorating
the Gothic stones of the bridge. The most valuable sculpture
for many art historians is the 12th-century statue of Saint
Luitgarde by Mathias Braun. This statue belongs to the
blind saint who kissed Jesus' wounds. However, the most
interesting group is the second from the last on the left, a
work by Ferdinand Maxmilian Brokoff, dated 1714.
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Her adımda estetik
Geceleri köprünün havası bambaşka; Aziz Vitus Katedrali
yeşil, Prag Kalesi sarı ve Aziz Nikolas Kilisesi ise pembe rengiyle aydınlatılıyor. Yapılar, heykellerin ve gotik kulelerin
siluetleri arasından görülüyor. Köprüyü ziyaret etmek için en
iyi zaman gece. Her ne kadar kalabalıklar hiçbir zaman tamamıyla dağılmasa da, atmosfer farklı. İster müzisyenleri dinleyin ister fonda Prag Kalesi’yle bir portrenizi çizdirin, burası
seyahatinizin olmazsa olmazları arasında yer alacaktır. 9.
yüzyıla ait kale, dünyanın en büyük kaleleri arasında yer almasının yanı sıra Guinness Rekorlar Kitabı’nda dünyanın en
büyük antik kalesi olarak da anılıyor. 10. yüzyıldan 1929’a,
oldukça uzun bir zaman zarfında tamamlanan Aziz Vitus
Katedrali ise Orta Avrupa'nın en zengin süslemelere sahip
katedrallerinden biri. Çekya için dini ve kültürel açıdan büyük önem taşıyan bu ibadet mekanında, 14. yüzyıla ait Mahşer Günü mozaiği, Aziz Wenceslas ile IV. Charles’ın mezarları, Aziz John’ın gümüş, barok mezarı, Aziz Wenceslas’ın göz
alıcı şapeli ve Alfons Mucha imzalı art nouveau vitraylar gibi
büyük ilgi uyandıran hazine değerinde eserler bulunuyor.

Aesthetic in every step
The ambiance of the bridge at night is completely different; St.
Vitus Cathedral is illuminated by green color, Prague Castle by
yellow color and Saint Nikolas Church by pink color. The
buildings can be seen among the silhouettes of statues and
Gothic towers. The best time to visit the bridge is at night.
Although the crowds never completely break up, the atmosphere
is different. Whether you listen to the musicians or have your
portrait drawn with Prague Castle in the background, this is a
must for your trip. The 9th-century castle is one of the largest
castles in the world and is also referred to as the world's largest
ancient castle in the Guinness Book of World Records. St.
Vitus Cathedral, which was completed in a long time from the
10th century to 1929, is one of the richest ornamented
cathedrals in Central Europe. In this religious and cultural
place of worship, which is of great importance for the Czech
Republic, the 14th century mosaic of the Judgement Day, tombs
of Saint Wenceslas and Charles IV, St. John's silver baroque
tomb, St. Wenceslas’s eye-catching chapel, and Alfons
Mucha's art nouveau stained glass are of great interest.

Ürperten atmosfer
Tüyler ürpertici bir atmosfer… Josefov ismiyle de bilinen
Prag Yahudi Mahallesi’ndeki Eski Yahudi Mezarlığı, Avrupa’daki en büyük ve en eski Yahudi mezarlığı olarak kabul
ediliyor. 15. yüzyıldan 1787'ye kadar Prag'da yaşayan Yahudiler buraya gömülmüş. Yahudi gettosundaki yer sorunu
bu mezarların üst üste yığılmasına neden olmuş. Sıradışı
açılarla yerleşmiş görünen 12 bin mezar taşının altında aslında binlerce başka mezar katmanı da var. Mezar taşlarının

Creepy atmosphere
A creepy atmosphere... The Old Jewish Cemetery in the
Jewish Quarter of Prague, also known as Josefov, is
considered the largest and oldest Jewish cemetery in Europe.
Jews living in Prague from the 15th century to 1787 were
buried here. The available space problem in the Jewish
ghetto caused these graves to stack up. There are actually
thousands of other grave layers beneath the 12,000
gravestones that seem to have settled at unusual angles.
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arasındaki yoldan ilerlerken taşların üzerinde görülen rölyefler, ölenlerin adlarını ve mesleklerini temsil ediyor. Burada bilinen en eski mezar 1439’da ölen şair Avigdor Kara'ya ait.
Mezara erişmek mümkün değil ancak orijinal mezar taşını
Maisel Sinagogu’nda görmek mümkün. Mezarlardan biri de
1609’da ölen, Prag'ın baş hahamı ve bilge Haham Loew'a ait.
Bugün bile, dilek yazılı kağıtların hahamın mezarının çatlaklarına sıkıştırılmış olduğu dikkat çekiyor. Bölgede bulunan altı sinagog arasında Eski Yeni Sinagog (1270) Avrupa’nın hala aktif olan en eski sinagogu. 1864 yılında inşa
edilen İspanyol Sinagogu’nun yapımında ise Elhamra Sarayı’ndan ilham alınmış.

Reliefs on the stones you see as you walk along the road between the
tombstones represent the names and occupations of the dead.
The oldest grave known here belongs to Avigdor Kara, the poet
who died in 1439. It is not possible to access his grave but it is
possible to see the original tombstone in the Maisel Synagogue.
One of the graves belongs to the chief rabbi of Prague known as
the wise Rabbi Loew, who died in 1609. Even today, pieces of
papers filled with wishes stuck between the cracks of the
tombstone of the rabbi are noticeable. Among the six synagogues
in the region, the Old New Synagogue (1270) is the oldest
synagogue in Europe that is still active. The Spanish Synagogue,
built in 1864, was inspired by the Alhambra Palace.

Dans Eden Ev
Prag'ın en popüler binası kuşkusuz aynı zamanda en tuhaf
olanı da. Birbiriyle dans eder gibi görünen iki binadan oluşan Dans Eden Ev’in mimarları Vlado Milunic ve Kanadalı
Frank Gehry. Amerikalı dansçı ve şarkıcı ikili Fred Astaire
(1899-1987) ve Ginger Rogers’dan (1911-1995) ilham alan
mimarlar, yapıyı 1992’de nehir boyundaki boş bir alanda
tasarlanmışlar. Dört yılda tamamlanan yapı, “Fred ve Ginger” olarak da anılıyor. Binaların dans ediyor izlenimi vermesi için her biri farklı şekil ve boyutlarda 99 beton panel
kullanılmış. Camdan yapılan “Ginger” adlı kulenin betondan yapılmış “Fred”e sarılmış gibi görünmesi sağlanmış.
Fred’in tepesine yerleştirilen ve saçı andıran küçük metal
kubbeye de “Medusa” ismi verilmiş. Dans Eden Ev’in tepesinde, Prag kentinin nehir ve kale manzarasını seyredebileceğiniz bir restoran var.

Dancing House
Prague's most popular building is undoubtedly also the
most bizarre. Vlado Milunic and Canadian Frank Gehry are
the architects of the Dancing House, which consists of two
buildings that seem to dance together. Inspired by the
American dancer and singer duo Fred Astaire (1899-1987)
and Ginger Rogers (1911-1995), the architects designed
the building in an empty riverfront in 1992. Completed in
four years, the building is also known as Fred and Ginger. 99
concrete panels of different shapes and sizes were used to
make the buildings look like they were dancing. The Ginger
tower, made of glass, was built to look like it was wrapped
around Fred, made of concrete. The small metal dome,
placed on top of Fred to resemble hair, is called Medusa. At
the top of the Dancing House is a restaurant where you can
enjoy a view of Prague's river and castle.

Dans Eden Ev
Dancing House

raillife TEMMUZ/JULY 2019 31

KEŞFET / EXPLORE

KEŞFET / EXPLORE

BİR BABİL KULESİ
A TOWER OF BABEL

BEYOĞLU
BERİL ŞEN

“Bulunduğum yer tam bir Babil Kulesi’ne benziyor. Beyoğlu’nda Türkçe, Rumca, Yahudice, Ermenice, Arapça,
Acemce, Felemenkçe, Fransızca, Rusça, Slavca, Utahca,
Almanca, İngilizce, İtalyanca, Macarca konuşuluyor. Bu
beni çok sıkıyor. Subaylar Arap, oda hizmetçisi kızlar
Rus, uşaklar Rus, Fransız, Alman. Çocuğumun süt ninesi Ermeni, aşçıbaşı İtalyan, yeniçeri muhafızlar Türk.”
18. yüzyılın ilk yarısında İngiltere tarafından İstanbul'a
elçi atanan Edward Wortley Montagu'nun eşi, İngiliz
yazar Lady Mary Wortley Montagu’nün sözleri bunlar.
Gerçekten de tarih içinde Beyoğlu, adeta bir Babil Kulesi olmuş. Günümüzde gündüz ya da gece, nüfusu birkaç
milyonu bulan, İstanbul kentinin kalbi, iş, eğlence ve
kültürün merkezi Beyoğlu, büyük otellerin, tiyatroların,
sinemaların, okulların, konsoloslukların, yabancı kültür
merkezlerinin, sanat galerilerinin bulunduğu, kentin en
canlı ve revaçta semtlerinden biri.

"The place, where I am, resembles the Tower of Babel. Turkish,
Greek, Hebrew, Armenian, Arabic, Persian, Dutch, French,
Russian, Slavic, German, English, Italian, and Hungarian
languages are spoken in Beyoğlu. It's boring. Officers are Arab,
chambermaids are Russian, butlers are Russian, French, and
German. My child's wet-nurse is Armenian, the chef is Italian,
the Janissary guards are Turkish."
These are the words of British writer Lady Mary Wortley
Montagu, wife of Edward Wortley Montagu, who was
accredited as the ambassador to İstanbul by England in the
first half of the 18th century. Indeed, in history, Beyoğlu has
become a Tower of Babel. Today, day or night, Beyoğlu, with
the population of a few million, the heart of the city of
İstanbul, the center of business, entertainment and culture, is
one of the most vibrant and fashionable districts of the city,
where large hotels, theaters, cinemas, schools, consulates,
foreign cultural centers, art galleries are located.

Beyin oğlu
Beyoğlu son kimliğini kazanmadan önce, yerleşimin olmadığı, bağlık bahçelik bir yerdi. Bizans döneminde
buraya “karşı yaka, öte” anlamında “Pera” deniyordu.
Beyoğlu adının verilmesinin nedenleri kaynaklara göre
farklılık gösterse de, en yaygın inanış şöyle: Beyoğlu
ismini, 16. yüzyıl başlarında, daha önceleri Osmanlı
döneminde, İstanbul’da Venedik elçisi, daha sonra Venedik devlet başkanı olmuş Andrea Gritti’nin üç oğlundan biri olan Alvise Gritti’den alıyor. Halk tarafından,
“beyin oğlu” ya da “bey oğlu” olarak anıldığından, yaşadığı Pera sırtları da bu isimle anılıyor.

Lord's son
Before Beyoğlu gained its last identity, it was a place, where
no settlement existed, abounded in vineyards. In the
Byzantine period, it was called "Pera" in the sense of "across
the other side, beyond". Although the stories behind the
name vary according to sources, the most common belief is as
follows: Beyoğlu takes its name after Alvise Gritti, one of the
three sons of Andrea Gritti, who was formerly the Venetian
ambassador in İstanbul and then the president of Venetian
Republic in the early 16th century. He was known by the
people as "lord's son" (beyin oğlu) so the place he lived at the
ridges of Pera was also called after his appellation.
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İkonik, karakteristik
Beyoğlu bölgesinin tarihini en çok yansıtan, bu nedenle
de en çok arşınlanan bölümü kuşkusuz İstiklal Caddesi’dir. Ortasından nostaljik, kırmızı tramvayın geçtiği,
Taksim Meydanı’ndan Tünel’e uzanan bu caddenin iki
yanında, her adımda, ikonik, karakteristik yapılar sıralanır. Araştırmacı-yazar-rehber Turgay Tuna’nın da son
derece keyifli “Taksim’den Tünel’e Adım Adım Beyoğlu”
kitabında altını çizdiği gibi, Beyoğlu, “Osmanlı’da olduğu
gibi, Cumhuriyet Türkiyesi’nin de batıya açılan penceresi.” olmuş. Her biri İstanbul’un tarihine ışık tutan, hikayelerle dolu bu yapılardan bazılarını sizin için derledik.

Iconic, characteristic
İstiklal Street is the most popular part of Beyoğlu because it
reflects the region's history the most. On each side of this
street, which extends from Taksim Square to Tünel, with a
nostalgic red tram in the middle, iconic, characteristic
structures are lined at every step. As underlined in
investigative writer and guide Turgay Tuna's extremely
enjoyable book titled "Step by Step Beyoğlu from Taksim to
Tünel", Beyoğlu has been "the window of the Turkish
Republic that opens to the west as it was in the Ottoman
Empire." We have compiled some of these structures filled
with stories, each of which sheds light on İstanbul's history.

Cumhuriyet Anıtı
Taksim Meydanı’nın sembolü, popüler özçekim alanı.
Cumhuriyet kurulur kurulmaz amaç bir tören meydanı
oluşturmak ve görkemli bir anıt yaptırmaktı. Halktan para
toplanır, o dönemin ünlü Avrupalı heykeltraşlarından
İtalyan Pietro Canonica Türkiye’ye davet edilir, Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa’nın yanında gözlemlerde bulunur. İki yıl uğraştıktan sonra, bir yanı Atatürk ve silah arkadaşlarını bir yanı da Kurtuluş Savaşı’nı betimleyen
bronz heykeller hazırdır. İstanbul doğumlu bir başka İtalyan Giulio Mongeri, anıtı yerleştirir. 8 Agustos 1928’de 30
bin kişinin katılımıyla anıtın açılışı gerşekleşir.

The Republic Monument
The symbol of Taksim Square; a popular selfie spot. As soon
as the Republic was established, the aim was to create a
ceremonial ground and build a magnificent monument.
Donations are collected from the public; the Italian sculptor
Pietro Canonica, among the famous sculptors of Europe at
that time, is invited to Turkey; he makes observations before
the President of the Republic Mustafa Kemal Pasha. After
two years of work, bronze statues depicting Atatürk and his
comrades-in-arms and the War of Independence are ready.
Another Italian Giulio Mongeri, born in İstanbul, erects the
monument. The opening of the monument was realized with
the participation of 30 thousand people on August 8, 1928.

Maksem
“Her şeye su ile hayat verdik” yazar. Kuran’dan alınmış
bu ibare, meydana adını veren yapı olan Maksem’in
üzerinde yer alır. Sekizgen çatısı ve gövdesiyle adeta bir
kümbeti andıran kefeki taşından bu yapı, Osmanlı döneminde Boğaziçi sırtlarından getirilen suyu kente taksim eden dağıtım şebekesidir. Sultan III. Ahmet (17031730) tarafından yaptırılan Maksem, Arapça’da su dağıtım şebekesi anlamına geliyor. Suyun bu noktadan Kasımpaşa ve Kabataş’a taksim edilmesi nedeniyle de Pera’nın bu bölgesine Taksim adı verilmiş. Maksemin tepesindeki iki kuş köşkü gözünüzden kaçmayacaktır.
Çiçek Pasajı
İstanbul ve Beyoğlu, Çiçek Pasajı’na uğramadan eksik
kalır. Bugün Çiçek Pasajı’nın bulunduğu han, 1876 tarihli. 1. Meşrutiyet dönemine denk geliyor. Sultan II. Abdülhamid’in sütçü başısı Hristaki Efendi tarafından Fransız mimar Capello Michele’ye inşa ettirilen hanın o zamanki ismi, Cite de Pera veya Hristaki Geçidi. 1908’de
Sadrazam Küçük Said Paşa satın aldıktan sonra adı bir süre
Said Paşa Geçidi olarak da anılıyor. 1917’de Rusya’da ihtilal olunca Beyaz Ruslar İstanbul’a gelir. İstanbul, İngiliz,
Fransız, işgali altındadır. Rus kızları sokaklarda çiçek satarlar. İşgalci askerlerin sataşmaları artınca kızlar da kaçıp
pasaja sığınır ve orada çiçek satmaya başlarlar.
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Maksem
"We gave life to everything with water,” it writes. This phrase
taken from the Qur'an is located on Maksem, which is the
structure that gave the square its name. With its octagonal roof
and body, this sandstone structure resembles a rotunda. It is the
water system that distributes the water coming from the ridges
of Boğaziçi in the Ottoman period. Maksem, ordered by Sultan
Ahmet III (1703-1730) to be built, means the water distribution
network in Arabic. This area of Pera is called Taksim (means
distribution in Turkish) because the water is distributed to
Kasımpaşa and Kabataş from this point. Your eyes will
definitely catch the two birdhouses at the top of Maksem.
Çiçek Pasajı
A visit to İstanbul and Beyoğlu will remain incomplete
without visiting the Çiçek Pasajı (flower passage). The inn,
where Çiçek Pasajı is located, is dated 1876, in the 1st
Constitutional period. The head milkman of Sultan
Abdülhamid II, Hristaki Efendi had it built to French
architect Capello Michele. After the purchase of the Grand
Vizier Küçük Said Pasha in 1908, its name was also known
as Said Paşa Pasajı for a while. When the Russian revolution
takes place in 1917, the White Russians come to İstanbul.
İstanbul is under the British and French occupation. Russian
girls sell flowers on the streets. When the bullying of the

Cumhuriyet Anıtı
The Republic Monument

Mısır Apartmanı
The Mısır Apartment

Çiçek Pasajı

Çiçek Pasajı adı bu şekilde yaygınlaşır. Zamanla kentin
ünlü edebiyatçı, sanatçı, tiyatro ve sinema oyuncularının
uğrak yeri olur. Ahmet Haşim’den Sait Faik’e, Munir
Nurettin’den Orhan Kemal’e, burası sanat ve edebiyatla
dolup taşar.
Mısır Apartmanı
İstanbul’un farklı köşelerinde hissedilen Mısır etkisinin
en güzel örneklerinden biri de bu apartman. 1905-1910
yılları arasında son Mısır Hidivi Abbas Hilmi tarafından
ünlü Ermeni mimar Havsep Aznavuryan’a yaptırılmış
olan bu eklektik yapı, gerek cephesi gerekse içindeki
detaylarla ar-nuvo ve neoklasik tarzın en güzel örneklemelerini sergiliyor. Mehmet Akif Ersoy’un da kısa bir
süre yaşadığı bu bina, bugün en tepesindeki restoran-bar’ı 360 ve her kattaki farklı sanat galerileriyle,
Beyoğlu’nun en klas ve şık binalarından.
St. Antoine Kilisesi
Yapımı 1906 yılında, İstanbul’un Latin Katolik cemaati
tarafından başlatılan ve 1912’de tamamlanan İstanbul’un
en güzel kiliselerinden biri olan St. Antoine Kilisesi, adeta bir katedral kadar görkemlidir. Kilise, 1195 yılında
Lizbon’da doğmuş ve küçük yaşta din eğitimi alıp manastıra kapanmış, uzun yıllar misyoner olarak Fas’ın Marakeş kentinde bulunmuş, son yıllarında da İtalya’ya gele-

invading soldiers increases, the girls escape to the passage
and start selling flowers there. This is how the name Çiçek
Pasajı becomes widespread. In time, the city became a popular
destination for famous writers, artists, theater and cinema
actors. From Ahmet Haşim to Sait Faik, from Munir Nurettin
to Orhan Kemal, this place fills up with art and literature.
The Mısır Apartment
This apartment building is one of the best examples of the
Egyptian influence felt in different corners of İstanbul. This
eclectic structure was built by the famous Armenian architect
Havsep Aznavuryan between 1905-1910 by the order of the
last Egyptian Khedive Abbas Hilmi Pasha. It exhibits the best
examples of Art Nouveau and neoclassical styles with both
the façade and the details inside. This building, where
Mehmet Akif Ersoy lived for a short time, is one of the most
classy and stylish buildings of Beyoğlu with its restaurantbar 360 at the top and different art galleries on each floor.
The Church of St. Antoine
Its construction began in 1906 by the Latin Catholic
community of İstanbul and completed in 1912. It is one of
the most beautiful churches of İstanbul. The Church of St.
Antoine is as majestic as a cathedral. The church is named after
Saint Antoine, who was born in Lisbon in 1195 and was
educated at a young age, cloistered in the monastery, was
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Pera Palas Oteli
Her köşesi hikaye ve tarihle dolu bir bina var şimdi karşımızda. Yıl, 1893. Polisiye roman türünün usta yazarı
Agatha Christie’nin, 1926- 1932 yılları arasında bu
otelde kaldığı ve “Orient Ekspres’te Cinayet” romanını
da burada yazdığı tahmin ediliyor. Yazar, 1926 yılında
Londra’dayken, 11 gün boyunca ortadan yok oluyor.
Arabası ile bir göl kenarında ağaçlara çarpmış, bavulları
dağılmış olarak görülüyor. Aslında amacı “göle düştü”
süsü vermek. Sonra birden hiçbir açıklama yapmadan
ortaya çıkıyor. Bir süre sonra Tamara Rand adlı Amerikalı bir medyum, “Agatha’nın kayboluşuna ışık tutacak
anahtar İstanbul’daki Pera Palas Oteli’nin 411 numaralı
odasındadır.” deyince, otel ve oda ilgi görmeye başlıyor.
Medyuma göre, yazar 11 gün boyunca bu odada bulunmuş. Otel, siyasi kararların alındığı bir yer olması nedeniyle Atatürk için de önemli bir yere sahip. Atatürk’ün
dinlenmek ve güncel sıkıntılardan uzaklaşmak için tercih
ettiği bir mekan, kaldığı oda da bugün bir müze oda. Ayrıca burası uzun yıllar İstanbul’un nezih eğlence yerlerinden sayılmış. Pera Palas ortaya çıkınca eğlence hayatının
merkezi olan efsanevi otel Tokatlıyan’ın devri kapanıyor.

Pera Palas Oteli
Pera Palace Hotel
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rek burada ölen Aziz Antonio adını taşır. Mimar, İstanbul
doğumlu İtalyan Giulio Mongeri, kilisenin dışını Marsilya tuğlalarıyla kaplatmakla kalmamış bol ışık alabilmesi
için de üç bir yanına büyük pencereler yerleştirmiş.
Burasının en büyük özelliği farklı dinleri birarada toplayabiliyor olmasıdır. Beyoğlu’nda önünden geçen herkese açık
bir kilisedir. Ziyaret edenler, ayine katılanlar, mum dikenler
adeta Beyoğlu’nun eski günlerindeki çeşitliliği hatırlatır.

St. Antoine Kilisesi
The Church of St. Antoine

resided in the city of Marrakesh in Morocco as a missionary
for many years. Italian architect Giulio Mongeri not only
covered the exterior of the church with Marseille bricks but
also placed large windows on three sides to get plenty of light.
The most important feature of this place is that it can bring
people from different religions together. It is a church open to
everyone, who is passing by, in Beyoğlu. Visitors, participants of
rituals, and the people who lit candles remind us of the diversity
of the old days of Beyoğlu.
Pera Palace Hotel
Next, we have a building full of history and stories. The year,
1893. Agatha Christie, the masterful author of the detective
novels, is thought to write the novel “Murder in Orient Express"
while she was staying in this hotel between 1926 and 1932.
When she was in London in 1926, she disappeared for 11 days.
Her car was found after hitting the trees by a lake and her
suitcases were scattered around. In fact, her purpose was to
create the image of "she fell into the lake". Then suddenly she
shows up without any explanation. After a while, an American
psychic named Tamara Rand said, "The key to shedding light on
Agatha's disappearance is in Room 411 of the Pera Palas Hotel
in İstanbul." The hotel begins to attract attention after the
prediction of the psychic and according to the psychic, the author
was in this room for 11 days. The hotel had an important place
for Atatürk as it was a place where political decisions were
taken. It was a place that Atatürk prefered to rest and get away
from current problems, and the room he stayed in is a museum
room today. In addition, this place has been considered one of
İstanbul's decent entertainment spots for many years. When
Pera Palace Hotel becomes popular, the era of Tokatlıyan, the
legendary hotel which was the center of entertainment life, ends.

Gizli gizli yemek yiyorsaniz dikkat!
Beware if you are secretly eating!
Tost deyip geçmeyin
Do not underestimate the power of toast
Sıradışı deneyimlere hazır mısınız?
Are you ready for extraordinary experiences?
Tasarımın kuralları değişiyor
Rules of design are changing
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GİZLİ GİZLİ YEMEK
YİYORSANIZ DİKKAT!
YEME BAĞIMLILIĞI GÜNÜMÜZDE İNSAN
SAĞLIĞINI TEHDİT EDEN ÖNEMLİ BİR SORUN
OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR. BAĞIMLI OLUP
OLMADIĞINIZI KENDİNİZ ANLAYABİLİR VE
HEKİMİNİZE BAŞVURARAK, BU DURUMDAN
KURTULABİLİRSİNİZ.
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Yeme bağımlılığı günümüzde önemli bir sorun olarak sağlık çalışanlarının mesaisini alıyor. Yeme bağımlılığı; işlenmiş, yağ ve şeker içeriği yüksek olan besinleri sürekli tüketme isteği ve bunun kişiyi iyi hissettirmesi olarak tanımlanıyor. Uyuşturucu, alkol, sigara gibi bağımlılık yapan
maddeler tüketildiğinde, mutluluk hissi veren dopaminin
arttığı, benzer şekilde bazı besinlerin tüketimi sonrasında
da aynı artışın yaşandığı ve bu durum sonucunda yeme
bağımlılığının oluştuğu görülüyor.

BEWARE IF YOU ARE
SECRETLY EATING!
TODAY, FOOD ADDICTION IS AN IMPORTANT
PROBLEM WHICH THREATENS HUMAN
HEALTH. YOU CAN BECOME AWARE
WHETHER YOU ARE AN ADDICT OR NOT AND
SEEK FOR HELP FROM A PHYSICIAN TO
OVERCOME THIS SITUATION.
Food addiction, as an important problem, takes most of the
office hours of health workers. Food addiction is defined as the
desire to consume foods that are processed, high in fat and sugar,
and make people feel good. When addictive substances such as
drugs, alcohol, and cigarettes are consumed, dopamine, which
gives a feeling of happiness, is released; after the consumption of
some certain foods, it is seen that food addiction occurs as a
result of dopamine release in a similar manner.
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Küçük yaştan itibaren doğru beslenilmeli
Medicalpark Ankara Hastanesi’nden Diyetisyen Merve
Atasoy, yeme bağımlılığı konusunda şu önemli açıklamalarda bulunuyor: “Yeme bağımlılığı olan kişiler kendilerini
mutsuz, kötü ve depresif hissettiklerinde bir an önce bağımlılık duydukları yiyecekleri tüketmek isterler. Bu durum genellikle yetişkinlerde daha çok gözlenir. Abur cubur, paketli gıda tüketimi fazla olan çocuklarda ise bu gıdalara karşı yeme bağımlılığı gelişebilir. Küçük yaşlardaki
kötü ve dengesiz beslenme davranışları ilerleyen dönemlerde yeme bağımlılığını riskini tetikleyebilir.”

Eating right since childhood
Dietitian at Medicalpark Ankara Hospital Merve Atasoy
makes the following important statements about food
addiction: "When people with food addiction feel unhappy,
useless, and depressive, they get an urge to eat the foods
they are addicted immediately. This is usually more
common in adults. Food addiction to eating these foods
may develop in children who consume large quantities of
junk food and processed foods. Poor and unbalanced
nutritional behavior at an early age may trigger the risk of
food addiction later in life."

Gizli gizli yemek yemek önemli belirtilerden
“Yeme bağımlılığı belirtileri şu şekilde kendisini gösteriyor:
Önlenemeyen yeme isteği, sevilen yiyeceği yemeye başladıktan sonra kendini durduramama, sağlık problemlerine rağmen
yemeyi sürdürme isteği, besinin türü veya miktarı konusunda
vazgeçme isteğine karşı tekrarlanan başarısızlık durumu, kısa
süre aralıklarla ve hızlı yeme, öğün miktarı, sıklığı ve zamanını
kontrol edememe, etrafındaki kişilerden gizli ve yalnız yeme,
sürekli ve fazla yeme sonucunda görülen depresyon, üzüntü ve
sinirlenme durumu, istenilen yiyecek yenildikten sonra suçluluk duygusu, pişmanlık, vicdan azabı gibi hissiyatlar, bağımlılığa sebep olan yiyeceği yemek için bahane bulma...”

Eating in secret is among the significant symptoms
“Symptoms of food addiction manifest as follows:
Unavoidable desire to eat, inability to stop eating after
consuming favorite food, desire to continue eating despite
health problems, repeated failure against desire to give up
on the type or amount of food, short-term intervals and
fast eating, inability to control meal amount, frequency
and time, eating alone in secret hiding from people around,
depression and sadness as a result of constant and excessive
eating, feelings of guilt after eating the desired food,
remorse, finding excuses to consume the food that causes
addiction.”

Belirtiler birkaç tane olabilir
“Bu belirtilerden bir veya birkaç tanesi gözlemleniyorsa
büyük oranda yeme bağımlılığı vardır denilebilir. Eğer bu
durum kişinin kendisi tarafından engellenemiyorsa sağlık
açısından tehlike oluşturabileceğinden mutlaka yardım
alınmalıdır.”

More than a few symptoms may be observed
“If one or more of these symptoms are observed, it can be
said that there is a great deal of food addiction. If this
cannot be prevented by the person, help should be sought,
as this may pose a health hazard.”
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Teşhis ve tedavi
“Yeme bağımlılığı tedavisinde hekimler (dahiliye, psikiyatri), beslenme-diyet uzmanları ve psikologlar ekip halinde
çalışmalıdır. Öncelikle varsa metabolik sorunlar hekim tarafından değerlendirilmeli daha sonra beslenme uzmanı
detaylı beslenme öyküsü alarak bunun takibini yapmalı ve
eş zamanlı olarak psikolog görüşmeleri yürütülmelidir.
Tedavi genellikle kişiye göre değişmekle beraber öncelikle
hekim değerlendirmesiyle metabolik bir hastalık (şeker
hastalığı, tansiyon, kolesterol yüksekliği vb.) varsa onun
tedavisi planlanır. Daha sonra bağımlılığın altında yatan
ruhsal sorunlar varsa psikiyatristler tarafından gerekli tedavi uygulanır. Buradaki ilaçlar genellikle depresyon ve
anksiyeteyi kontrol altına alır. Aynı zamanda bu dönemde
psikolog desteği önem arz eder. Tıbbi tedaviler dışında
çözüm odaklı, bilişsel davranışçı ve travma terapileri uygulanabilir.”

Diagnose and treatment
“Physicians (internal medicine, psychiatry), nutritiondiet experts and psychologists should work as a team in the
treatment of food addiction. First of all, the metabolic
problems should be evaluated by the physician, then the
nutritionist should take a detailed nutrition history and
follow up and conduct psychologist interviews
simultaneously. Although the treatment usually varies
according to the individual, if the existence of metabolic
disease (diabetes, blood pressure, high cholesterol etc.) is
proved, its treatment is planned first. Then, if there are
mental problems underlying the addiction, psychiatrists
will apply the necessary treatment. Medications are used
to usually control depression and anxiety. At the same
time, psychological support is important during this
period. Apart from medical treatments, solution-oriented,
cognitive behavioral and trauma therapies can be applied.”

Bağımlılık yapan gıdalar yerine alternatif gıdalar
“Beslenme uzmanları tedavinin büyük bir kısmını oluştururlar. Kişinin yaşam tarzı, beslenme düzeni ve besin ihtiyaçlarına göre bir program belirlenir. Bağımlılık yapan gıdalar yerine alternatifleri koyularak boşluklar doldurulmaya çalışılır. Sık takip yapılarak hem sağlıklı beslenme eğitimleri verilir hem de bireyin kilo değişiklikleri izlenir.”

Alternative foods instead of addictive ones
“Nutritionists are a major part of the treatment. A program is
determined according to the individual's lifestyle, diet, and
nutritional needs. Instead of addictive foods, alternatives are
put in place to fill the gaps. Frequent follow-up provides both
healthy nutritional training and weight loss control of the
individual.”

Yemek günlüğü tutun
“Bağımlılığı önleyecek çeşitli önerilerimizi şöyle sıralayabiliriz: Öğünlerinizin düzenini ve saatlerini belirleyin. Bu
öğünler dışında atıştırmamaya çalışın. Yemek günlüğü tutun. Yediklerinizi yazmak farkındalığınızı arttıracaktır.
Yemek yerken yemeğe odaklanın ve başka bir şeyle ilgilenmeyin (tv izlemek, telefona bakmak gibi). Yemenizi tetikleyen yiyecekleri belirleyin ve onlardan uzak durmaya çalışın. Düzenli egzersiz yapın. Ezgersiz yapmak seratonin
hormonunu arttırır; daha iyi ve mutlu hissettirir, yemek
yeme ihtiyacınızı azaltır. Öğününüz dışında yemek yeme
isteği geldiğinde 15 dakika kendinizi oyalayın (müzik dinlemek, kitap okumak, yürüyüşe çıkmak, alışveriş yapmak
gibi). Kendiniz yeme bağımlılığından üstesinden gelemiyorsanız mutlaka uzmanlardan yardım alın.”

Keep a food diary
“Our various recommendations to prevent addiction can
be listed as follows: Set the order and times of your meals.
Try not to snack outside of these meals. Keep a food diary.
Writing what you eat will increase your awareness. Focus
on the food while you eat and do not care about anything
else (such as watching TV, gaming on your mobile).
Identify the foods that trigger your eating and try to stay
away from them. Exercise regularly. Exercising increases
the hormone serotonin, which makes you feel better and
happy and reduces your need to eat food. Keep yourself
entertained for 15 minutes (such as listening to music,
reading books, walking, shopping) when you want to snack.
If you cannot overcome your food addiction yourself, you
should get help from experts.”

42 raillife TEMMUZ/JULY 2019

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

TOST DEYİP GEÇMEYİN
YEME-İÇME SEKTÖRÜNDEKİ GLOBAL TRENDLERİ YAKINDAN TAKİP EDEN VE TEK ÇEŞİTTE
UZMANLAŞAN TOST AKADEMİSİ, MÜDAVİM SAYISINI HIZLA ARTIRIYOR.

DO NOT UNDERESTIMATE THE POWER OF TOAST
TOST AKADEMİSİ THAT FOLLOWS THE GLOBAL TRENDS OF THE DINING SECTOR CLOSELY
AND SPECIALIZES IN A SINGLE VARIETY IS INCREASING THE NUMBER OF ITS FREQUENTERS.
SELİN AKGÜN

İstanbul Kadıköy’de 3 aydır hizmet veren Tost Akademisi;
Barış Akağaç, Onur Çaytaş ve Savaş Kale ortaklığında kuruldu. Tost kültürüne farklı bir bakış açısıyla yaklaşan üçlü,
ekmeklerin özel olarak hazırlandığı, malzemelerin titizlikle
seçildiği 35 farklı tost çeşidini meraklılarıyla buluşturuyor.
Tost Akademisi’nin kurucu ortaklarından Savaş Kale, işletmecilikte son derece deneyimli bir isim. Daha önce pizza
restoranı sahibi olan Kale, Serasker Caddesi’nde telefoncu
olarak hizmet veren bir dükkânı Tost Akademisi’ne dönüştürdüklerini ve farklı konseptleriyle lezzet tutkunlarının
radarına girdiklerini vurguluyor.

Tost Akademisi’nin kurucu ortağı ve şefi Savaş Kale
Co-founder and chef of Tost Akademisi Savaş Kale
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35 çeşit tost
Aslen elektronik mühendisi olan Savaş Kale, şu an
ses-ışık-görüntü sistemleri alanında faaliyet gösteren
teknoloji şirketinin yanı sıra yemek sektöründe de hayli
iddialı. Zamanı iyi yöneten ve her iki yapıyı da arzu ettiği
seviyeye getiren Kale, “Zevk aldığım işleri yapmak, beni çok
mutlu ediyor. İşinize hobi gözüyle baktığınızda da başarı
otomatik olarak geliyor.” diyor. Tost Akademisi’nde şu an
35 çeşit tost alternatifi olsa da ekip, farklı tadım testlerine
devam ediyor. Değişik sos ve kombinasyonlar üzerinde çalışılıyor ve beğenilen lezzetler zamanla menüye dahil oluyor. Mekânın en beğenilen spesiyalleri ise zengin fümeli,
kavurmalı közlü, 5 peynirli ve akademik fümeli tost. Kurucu
ortaklardan Onur Çaytaş, Koşuyolu’ndaki Yeşilçay fırınında Tost Akademisi’ne özel ekmekler hazırlıyor. Tostseverler; sarı buğday, ruşeymli, çiya tohumlu, Osmanlı, kepekli,
Alman çavdarı, bazlama, Ayvalık dilimi gibi farklı ekmek
türlerinden birini seçerek tostunu hazırlatma şansına sahip.
Tost ekmeği dilimleri, Ayvalık tost ekmeğinden biraz daha
büyük bir ölçüye sahip. 1.5 kiloluk somun ekmekler özel
olarak dilimleniyor ve ortalama 9 kez yapılacak tost ekmeği
çıkıyor. Şarküteri ürünlerinde kalite, hijyen ve helal kesime
önem verdiklerinin altını çizen Kale, “Bu işte kalıcı ve başa-

FERHAT MAKASÇI

Tost Akademi (toasted sandwich academy), which has been
serving in Kadıköy for 3 months, was founded in partnership
with Barış Akağaç, Onur Çaytaş, and Savaş Kale. Approaching
toasted sandwich culture with a different perspective, the trio
brings together 35 different types of toasted sandwiches with
their special selection of breads and meticulously selected
ingredients. Savaş Kale, one of the founding partners of Tost
Akademi, is a very experienced name in business management.
Kale, who previously owned a pizza restaurant, emphasizes
that they have transformed a mobile phone store on Serasker
Street to Tost Akademi and entered the radar of flavor
enthusiasts by means of their different concepts.
35 kinds of toasted sandwiches
Originally an electronic engineer, Savaş Kale is very ambitious
in the food industry, as well as in his tech company operating
in the field of sound-light-image systems. Kale, who has
managed the time well and brought both structures to the
desired level, said, “I am very happy to do the things I enjoy.
When you look at your business as a hobby, success comes
automatically.” Although there are currently 35 kinds of
toasted sandwich alternatives at the Tost Akademi, the team
continues to test different tastes. Different sauces and
combinations are being studied and those that pass our tests
are added to the menu over time. The most popular specialties
of the place are rich smoked, fire roasted meat, 5 cheese, and
academic smoked. Onur Çaytaş, one of the founding partners,
bakes special loaves of breads for the Tost Akademi at Yeşilçay
bakery in Koşuyolu.Toast lovers have the opportunity to have
their toasted sandwiches prepared by choosing one of the
different bread types such as emmer, Ottoman, wheat germ,
chia seed, whole wheat, German rye, and Ayvalık slice. Bread
slices are a bit larger than Ayvalık toast bread size. 1.5-kg
loaves of bread are sliced, yielding for an average of 9 toasted
sandwiches. Underlining the importance they attach to quality,
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rılı olmanın sırrı, birinci sınıf malzeme kullanmaktan geçiyor.
Müşteriler bu konuda son derece bilinçli. İyi ve kötü malzemeyi anında ayırt edebiliyorlar.” yorumunda bulunuyor.

ŞEF SAVAŞ KALE’DEN ZENGİN FÜMELİ TOST TARİFİ
Malzemeler: 50 gram dana füme, 50 gram hindi
füme, 15 gram köz patlıcan, 30 gram mantar, 2 dilim
cheddar peyniri, 1 tatlı kaşığı pesto sos, 30 gram kolot
peyniri ve 15 gram tereyağı.
Hazırlanışı: Arzu edilen tost ekmeğinin üzerine önce
peynirleri koyun. Ardından şarküteri malzemelerini
ilave edin. Köz patlıcan ve mantarları ise homojen bir
şekilde en üst kısma ekleyin. Pesto sosunu diğer tost
ekmeğine sürün. Tost ekmeğinin üstüne tereyağ
sürün ve tost makinesinde basın. Afiyet olsun.

Her öğün tercih edilen bir spesiyal
14 yaş ve üstü bir kitleye hitap ettiklerini söyleyen Savaş
Kale, “Kendi ekmeğini, kendi yapan tostçu” sloganıyla marka bilinirliklerini hızla artırdıklarını belirtiyor. Tost çeşitlerini lezzetlendiren en önemli detaylardan biri de domatesli,
fesleğenli, avokadolu, hardallı ballı, tahinli, pestolu, kekikli
gibi farklı sos alternatifleri… 2019 sonuna kadar 5 şube açmayı planladıklarını aktaran Kale, “Şu an bizden franchising
isteyenler var. Ama şu an bu konuya sıcak bakmıyoruz.
Sistemin biraz daha oturmasını bekliyoruz. Hafta içi günde
ortalama 300, hafta sonu ise 400 müşteriyi ağırlıyoruz. Tost
Akademisi’nde hedef kitleye doyurucu spesiyaller sunuyoruz. Bu nedenle fiyatlarımız da sunduğumuz lezzet ve gramaja oranla hayli uygun. Tostun yanında cin biberi, acı sos,
domates ve zeytin olmak üzere 4 çeşit garnitürümüz var.
Hedef kitlemiz de bu 4 alternatiften ikisini ücretsiz olarak
tercih edebiliyor.” diyor. Çok sık seyahat eden biri olarak
gastronomi dünyasında tek çeşide ağırlık veren restoranların açık ara öne çıktığını dile getiren Kale, “Biz de bu bakış
açısına yatırım yaptık ve menüde tost dışında hiçbir lezzete
yer vermedik. Amacımız, tost konusunda insanların aklına
gelen ilk marka olmak. Tost, her öğün tüketilebilecek bir
gıda… Bu nedenle aslında son derece avantajlı bir ürün.

hygiene and halal meat use in deli products, Kale says, "The
secret to being sustainable and successful in this business is to
use first quality ingredients. Customers are extremely conscious
about it. They can instantly recognize good and bad products."
A special that can be selected for every meal
Stating that they appeal to an audience aged 14 and over,
Savaş Kale says that they have increased their brand awareness
rapidly with their "Toasted sandwich maker that makes its own
bread" slogan. One of the most important details that enrich the
taste of the variety of toasted sandwiches is the different sauce
alternatives such as tomato, basil, avocado, honey-mustard,
tahini, pesto, and thyme. Kale said that they plan to open 5
branches by the end of 2019: "There are those who want to buy
franchising from us. But we're not leaning towards the idea right
now. We are waiting for the system to settle a little more. We
welcome 300 customers on weekdays and 400 on weekends on
average. At Tost Akademi, we offer substantial meals to our
target audience. For this reason, our prices are quite reasonable
compared to the flavor and size we offer. To accompany our
toasted sandwiches, we have 4 kinds of sides including hot
pickled peppers, hot sauce, tomatoes, and olives. Our target
audience is able to choose two of these 4 alternatives free of
charge. As a frequent traveler, Kale says that restaurants that
focus on a single type of gastronomy have come to the
forefront in the gastronomic world: "We have invested in this
perspective and included nothing except toasted sandwiches

RICH SMOKED TOASTED SANDWICH RECIPE BY CHEF
SAVAŞ KALE
Ingredients: 50 gram smoked veal, 50 gram smoked
turkey, 15 gram fire-roasted eggplant, 30 gram
mushrooms, 2 slices of cheddar cheese, 1 dessert spoon
pesto sauce, 30 gram kolot cheese, 15 gram butter.
Directions: Place the cheese on the desired slice of
bread. Then add the deli ingredients. Add the fireroasted eggplant and mushrooms to the top
homogeneously. Spread the pesto sauce on the
other slice. Spread butter on the sandwich and press
it in the toaster. Enjoy your meal.
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ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Kahvaltıda, öğlen ve akşam yemeklerinde sevilerek tüketilecek lezzet kombinasyonları kurguladık. Bunun alternatifi
sadece çorbada var.” açıklamasında bulunuyor.
Veganlara özel seçenekler
Tost Akademisi gece 03.00’e kadar açık. Haftanın 7
günü de hizmet veren Tost Akademisi 8 kişilik deneyimli bir ekibe sahip. Limonata ve ayran ise her gün
özel olarak hazırlanıyor. Tost Akademisi’ni farklı kılan
bir diğer özellik ise mekânda Türkiye’nin dört bir yanından gelen gazozları satışa sunmaları… Şu an 35 çeşit gazoz, hedef kitleyle buluşuyor. Kale; bundan sonraki hedeflerinin bir üretim tesisi kurup kendi ürünlerini üretmeye başlayıp, tost kültürü ve yapımı hakkında eğitimler verilecek bir akademi kurmak olduğunu
söylüyor. Aslında 50’nin üzerinde tost çeşitleri olsa da
menüye her ay yeni çeşitler ekleyerek ilerlemeyi tercih
ediyorlar. Tost akademisinden sonraki hedef ise tostlarda servis edilen sosları çeşitlendirmek. Bu nedenle
ilerleyen dönemlerde mekânın özel bir köşesinde,
müşterilerin tost seçimlerinde tercih edebilecekleri
birbirinden farklı sos alternatifleri de olacak. Tost
Akademisi’nde özel olarak tattığımız zengin fümeli
tostun tadı hâlâ damağımızda… Vegan müşterilere özel
tost seçenekleri de bulunuyor. Vegan salam, sucuk ve
peynir çeşitleriyle hazırlanan tostlar, veganlara farklı
lezzet alternatifleri sunuyor. Kavurmalı tost konusunda da oldukça iddialı olan Tost Akademisi, en iyi kalite
kavurmayla enfes tostlar hazırlıyor.

Kavurmalı közlü tost
Fire-roasted meat toast

Çikolatalı muzlu tost
Chocolate banana toast
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Akademik fümeli tost
Academic smoked toast

Zengin fümeli tost
Rich smoked toast

in our menu. Our goal is to be the first brand that comes to
mind when the subject is toasted sandwiches. A toasted
sandwich is something that can be consumed in every meal.
Therefore, it is actually an extremely advantageous product.
We have designed flavor combinations to be consumed at
breakfast, lunch, and dinner. The only competitor of a
toasted sandwich in this aspect is soup."
Special selections for vegans
Tost Akademi is open 7 days a week until 3 am and has an
experienced team of 8. Lemonade and yogurt drink are
prepared every day. Another feature that makes Tost
Akademi different is that they offer different brands of sodas
for sale from all over Turkey. Currently, 35 kinds of soda
meet their target audience. Kale says that their next goal is to
establish a production facility and start to manufacture their
own products, and to establish an academy to provide training
on toasted sandwich culture and production. Although they
have more than 50 types of toasts, they prefer to progress by
adding new varieties to the menu every month. The goal after
opening a toasted sandwich academy is to diversify the sauces
served in sandwiches. For this reason, there will be different
sauce alternatives that customers can choose to go with their
sandwich selections in a special corner of the place in the future.
We still remember the delicious taste of the rich smoked toast,
which we tried at Tost Akademi. There are also special toast
options for Vegan customers. Toasted sandwiches made with
vegan salami, sausage, and cheese varieties, offer different taste
alternatives to vegans. Tost Akademi, which is also very
ambitious about the toasted sandwich with fire-roasted
meat, prepares delicious toasts with the best quality meats.

HOBİ / HOBBY

HOBİ / HOBBY

SIRADIŞI DENEYİMLERE
HAZIR MISINIZ?
ARE YOU READY FOR
EXTRAORDINARY EXPERIENCES?
SELİN AKGÜN

Sporseverler yeni maceraların peşinde… Geleneksel spor
dallarından sıkılan pek çok kişi, farklı deneyimler yaşayabilecekleri ekstrem sporlara yöneliyor. Uçurum kampı, hardcourt bike polo, street luge, rope swing, su kaykayı, drone yarışı ve drone atlayışı gibi eğlenceli ve adrenalin dolu spor dallarına yönelik talep ise hızla artıyor.
Uçurum kampından bisikletli poloya
Kamp yapmayı seviyorsanız ama adrenalin dolu yeni bir
macera peşindeyseniz, ‘cliff camping’ yani uçurum kampı sizin biçilmiş kaftan olabilir. Ama, yükseklik korkunuzun olmadığına mutlaka emin olmalısınız. Aksi takdirde
zor bir süreçten geçebilirsiniz. Yüzlerce metre yükseklikte,
bir kayalık yamacında kamp yaparken aynı zamanda yarasa
gibi asılı kalacağınız bu kampçılık türünde yanınıza yeterince su ve yiyecek almayı da unutmayın. Tuvaletiniz geldiği
zaman gece karanlığında başınızın çaresine bakacağınızı da
aklınızdan çıkarmayın. Bulutların üzerinde masalsı bir
kamp yapmak için cliff camping’i bir kere denemek bile eşsiz bir deneyim olacak. Bir diğer ilgi çekici spor dalı ise hardcourt bike polo… Bu spor dalı, geleneksel at üzerinde oynanan polo sporunun, akrobatik hareketler yapmaya müsaade eden bisikletler kullanılarak yapılan güncellenmiş versiyonu olarak öne çıkıyor. Bu spor dalında sporcuların hem
bisiklet üzerinde hakimiyet kurması hem de vuruş becerilerinin üstün olması gerekiyor. İkişer kale ve iki farklı takımın
gol atma amacıyla piste çıktıkları mücadele, eğlenceli görüntülere sahne oluyor.
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Sports fans are looking for new adventures. Many people
who are bored of traditional sports are aiming at extreme
sports where they can have different experiences. Demand
for fun and adrenaline-filled sports such as cliff camping,
hardcourt bike polo, street luge, rope swing, water
skateboarding, drone racing, and drone jump is growing
rapidly.
From cliff camping to bike polo
If you like camping and you are after a new adrenalinefilled adventure, cliff camping is just for you. However,
make sure that you are not afraid of heights. Otherwise,
this would be a really rough experience. Also, do not
forget to bring enough food and water with you while you
are trying this new type of camping, where you will be
camping hanged like a bat on a cliff slope hundreds of
meters above the ground. Just as a reminder, when you
get the call of nature while you are hanging there in the
middle of the night, you are on your own. Cliff camping
over the clouds, tried even once, will be an extraordinary
experience.
Another interesting new sports branch is hardcourt bike
polo. This sports branch is an updated version of the
traditional polo performed on horses. Athletes perform
acrobatics on bikes instead of horses. In this sports
branch, athletes must have great riding and hitting skills.
The matches, where two teams compete to score in two
goals, are very entertaining.
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Hız, heyecan ve eğlence bir arada
Bir diğer eğlenceli spor dalı ise street luge… Asfalt bir
parkurda, yarışmacıların sırtüstü yatarak yarıştıkları
street luge’de sporcuların ulaştıkları hız 160 km’yi bulabiliyor. Özel olarak dizayn edilmiş yarış ekipmanları sayesinde, kaykayı andıran tahtaları sayesinde son sürat
yokuş aşağı giderlerken, zemine paralel şekilde ilerlemenin tadını çıkartıyorlar. Herhangi bir fren ya da direksiyon kontrolünün olmadığı bu adrenalin dolu sporda, sürücüler oldukça dikkatli olmak zorunda. Pistin çukurlardan ve tümseklerden arınmış olması büyük bir öneme
sahip. Adrenalini tavana taşıyan bir diğer spor dalı ise
rope swing… Bir ağaçtan diğerine özel iplerle sıçrama
üzerine kurgulanan rope swing, ekstrem sporlar arasında
en dikkat çekenlerden biri…
Peki, suda eğlenceli bir spor dalı yok mu? Elbette var.
Kaykayın asi ruhunu sulara taşıyan ‘wakeskating’ su kaykayı olarak da biliniyor. Sörfe göre (açık deniz, göl, havuz
gibi yerlerin yanı sıra çok derin olmayan daha farklı su birikintileri gibi) daha özgün mekanlarda yapılan wakeskating, ülkemizde Denizli’deki Kleopatra Havuzu’nda Amerikalı bir su kaykayı sporcusu Brian Grubb tarafından başarılı bir şekilde denendi. Dünyada ise en güzel mekan örnekleri Amerika, Filipinler ve Bosna Hersek’te...

HOBİ / HOBBY

Speed, excitement, entertainment all together
One other entertaining sports branch is called street
luge. The speed the athletes can reach in street luge,
which is performed on an asphalt track where athletes
compete lying on their backs, is approximately 160 km.
Thanks to their special-design equipment, a wooden
piece resembling a skateboard, the athletes can enjoy
speeding down the hill parallel to the surface. They have
to be very careful tough because there are no brakes or
navigators. The track has to be free of potholes or bumps.
Another sports branch which carries the limit of the
adrenalin level to the sky is rope swing. Rope swing is
based on leaping from one tree to another by the aid of
special ropes is also among the interesting extreme
sports.
What about a water sports branch which is fun to
exercise? Yes. Wakeskating is also known as water
skateboarding. Compared to surfing, it is performed at less
unique locations (open water, lake, pool as well as shallow
water ponds). An American water skateboarder named
Brian Grubb experimented it with success in our country in
the Cleopatra Pool (Kleopatra Havuzu) in Denizli. The best
places to do wakeskating around the world are in America,
Philippines, and Bosnia-Herzegovina.

wakeskating

Drone yarışlarına var mısınız?
Dünya üzerinde kullanım alanları günden güne yaygınlaşan drone’ler, artık yeni nesil bir spor dalı. Ambulans,
acil yardım, boru hattı kontrolleri, köprü yapımı, arama
kurtarma ve buna benzer birçok dalda yararlandığımız
drone’ların artık bir ligi bile var. Yarışlarını izlemek ise
büyük bir eğlence. Yakın bir zamanda milyonların izleyeceği yarışmaların yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Eskiden fütüristik filmlerin vazgeçilmezi olan robot dövüşleri artık bir spor olarak karşımıza çıkıyor. Tasarımcısının yeteneğine göre değişen modelde robotlar ringe
çıkıyor. Kimisi alev atıyor, kimisi spatula gibi rakibinin
zeminle ilişkisini kesiyor. Tamamen tasarımcının zekasına ve robotu kullanma becerisine bağlı olarak geliştirilen yarışmalar yeni neslin vazgeçilmez ekstrem spor eğlence anlayışının bir parçası olmuş durumda. Drone’un
kendisi yeterince heyecan verici değilmiş gibi, bir de
drone ile atlama çıktı karşımıza. Güçlü motorları ve pervaneleri sayesinde birleştirilerek bir insanı taşıyacak
güçte olan drone’lar tarafından yükseltilen sporcular
kendilerini boşluğa bırakıyor.
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Are you in for drone races?
Drones, the areas of use of which is increasing gradually in
the world, are now a new generation sports branch. Used
in many fields such as ambulance service, emergency
aid, pipe line controls, bridge construction, search and
rescue, and so on, drones now even have a league of their
own. Competitions to be watched by millions are
considered to take place in the near future. Robot
fights, which were once indispensable in futuristic films,
are now a sport. Robots, the models of which change
depending on their designers' skills, come to the ring.
Some of them throw flame, some remove the opponent
from the ground like a spatula. Developed entirely
based on the intelligence of the designer and the skill to
control the robot, the competitions have become part of
the indispensable extreme sports entertainment concept
of the new generation. As if the drone itself wasn't
exciting enough, there is now a jump with the drone.
Combined with powerful engines and propellers, drones
carry athletes up in the air and then the athletes let
themselves fall down.
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TASARIMIN
KURALLARI
DEĞİŞİYOR

GİRİŞİM / INITIATIVE

Ezra+Tuba markasının tasarımcıları Ezra ve Tuba Çetin
Designers of the Ezra+Tuba brand Ezra and Tuba Çetin

SELİN AKGÜN

Tasarım dünyasında inovatif dokunuşlarla fark oluşturan, teknolojiyi giyilebilir kılarak moda sektörüne ilham
veren Türk kadın modacıların sayısı hızla artıyor. Ezra
ve Tuba Çetin kardeşlerin imzasını taşıyan Ezra+Tuba
markası tam da bu noktada farklılaşıyor. Dört farklı disiplinde eğitim alan, geleceğin teknolojilerini tasarım
süreçlerine yansıtmak için mühendislerle çalışan Çetin
Kardeşler, yakın gelecekte yaşanacak değişimin parçası
olmaya bugünden adım atmış durumda… Yazılımlar ve
farklı detaylarla iç içe bir tasarım süreci kurgulayan ikiliye göre teknolojik değişimler ve dijital ağların küreselliği, trendlerin daha hızlı değişmesini tetikliyor.

RULES OF DESIGN
ARE CHANGING
The number of Turkish women fashion designers who make a
difference with the innovative touches in the design world and
inspire the fashion sector by making technology wearable is
increasing rapidly. The Ezra+Tuba brand, which is the signature
of the sisters Ezra and Tuba Çetin, is becoming distinct at this
point. Çetin Sisters, who are educated in four different
disciplines and work with engineers to reflect the technologies
of the future into the design processes, have taken the step to be
a part of the change that will be experienced in the near future.
Technological changes and the globalized digital networks
trigger faster changes in trends according to the duo who
construct a design process intertwined with software and other
different details.
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Doğada çözünen tasarımlar
Moda markaları, pazarlama stratejilerinin etkisiyle çok
daha sofistike bir tüketici dünyası oluşturuyor. Görsel
dil nüansları, farklılıklar, etik anlayışlar ve şeffaflık gibi
detaylar, tüketicileri markalardan daha hızlı ve konforlu
çözümler beklemeye sevk ediyor. Ezra+Tuba markası da
bu verileri işleyerek farklılaşıyor. Arçelik Çeliknaz için
giyilebilir teknolojik bir kıyafet tasarlayan ikili, bu tasarımı 2018’de Marka Konferansı’nda sergiledi. Sanat ve
teknolojiden aldıkları ilhamla, yazılım ve robotik teknolojilerini birleştiren Çetin Kardeşler, Contemporary Art
İstanbul’da ise interaktif 3D heykelleri ile yer aldılar. Ses
ve ışık teknoloji entegrasyonu ile tasarlanan 3D heykeller, Rönesans döneminin bilimsel çalışmalarının etkilerinden ilham alıyor. Şu an ‘sıfır atık’ ve ‘geri dönüşüm’
konularına odaklanan Çetin Kardeşler’in radarında ise
toprakta çözünen kumaşlar bulunuyor. Değişimin başladığının altını çizen Ezra Çetin, “Mobil cihazlar, giyilebilir teknolojiler ve sanal gerçeklik için geliştirilecek sayısız uygulama, yazılım alanında teknolojik olduğu kadar
müthiş bir ekonomik büyüme sağlayacak. Bu büyüme
özellikle tekstil alanında kaçınılmaz olacak. Geri dönüşümü olmayan ürünler ise talep görmeyecek. 21. yüzyılda, teknoloji ve doğaya dönüş kavramlarının hayatlarımızı kuşattığını görüyoruz. Ezra+Tuba markası olarak
bu doğrultuda kumaş ve ürün çalışmaları yapıyoruz. Bu
iki kavramı içselleştirerek yola çıktık. İki yıldır Ar-Ge
yatırımlarıyla öne çıkan İpeker kumaş markası ile iş birliği yapıyoruz.” diyor.
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Biodegradable designs
Under the influence of marketing strategies, fashion brands
create a much more sophisticated consumer world. Details such
as visual language nuances, differences, ethical insights, and
transparency are driving consumers to expect faster and more
comfortable solutions from brands. Ezra+Tuba brand becomes
distinct by processing this data. The duo who designed a
wearable technological outfit for Arçelik Çeliknaz displayed
their design at the Brand Conference in 2018. Combining
software and robotics technologies with inspiration from arts
and technology, Çetin Sisters took part in Contemporary Art
İstanbul with their interactive 3D sculptures. Designed with the
integration of sound and light technology, 3D sculptures are
inspired by the influences of the scientific studies of the
Renaissance period. Çetin Sisters, who currently focus on 'zero
waste' and 'recycling' issues, have placed the biodegradable
fabrics in their agenda. Underlining that change has already
begun, Ezra Çetin said, "Numerous applications to be developed
for mobile devices, wearable technologies and virtual reality
will provide a tremendous economic growth in software as well
as a technological growth. This growth will be inevitable,
especially in the textile field. Non-recyclable products will not
be demanded. In the 21st century, we see that the concepts of
technology and return to nature surround our lives. As the
Ezra+Tuba brand, we carry out fabric and product studies in
this direction. We set out by internalizing these two concepts.
We have been cooperating with İpeker fabric brand which
stands out with its R&D investments for two years."

Vegan ve geri dönüşümlü kumaşlar
Kıyafet atıklarının doğada çözünüp kaybolması, 200 yıl
ile 1000 yıl arasında gerçekleşiyor. Ezra+Tuba markasının koleksiyonunda kullandığı kumaşlar ise 3 aydan
sonra toprakta çözünmeye başlıyor. Smart Store projesi
üzerinde çalıştıklarının altını çizen Tuba Çetin, bu konu
hakkında şu yorumda bulunuyor: “Smart Store projemizin yazılımları hazırlanıyor, hologram çalışması dil yazılımları yapılıyor ve farklı algoritma hesapları yapan girişimci şirketler ile ortaklıklar kuruluyor. Fakat yer ve
uygulama tarihleri netleşmedi. 2019 sonu ya da 2020
başını hedefliyoruz. Teknoloji dünyasında her gün bir
değişiklik yaşanıyor. Biz de yaptığımız projeyle farkındalık oluşturmak istediğimiz için hem teknokent çalışmalarımızı hızlandırdık hem de projemizi hızla yatırımcıya açtık. Şu an Yıldız Teknopark ile görüşüyoruz. Projelerimizi sunduk ve gerekli süreçleri tamamlamaya çalışıyoruz. Teknoloji ile doğaya sahip çıkan ve koruyan bir
markayız. O nedenle vegan ve geri dönüşümlü kumaşlar
ya da doğal elyaflar kullanıyoruz. Mağazanın içinde akıllı ürünler dışında geri dönüşümlü vegan ürünler de satışa sunulacak. Bu mağazalarda yeni gelişmiş teknolojiler
ile üretilen parçalara ulaşabileceksiniz. Öncelikle vegan,
geri dönüşümlü kumaşlardan yapılan ürünler ve IoT ile
geliştirilmiş kıyafetlerden aksesuara kadar bir ürün gamı
satışa sunulacak.”

Vegan and recyclable fabrics
The dissolving of fabric waste in nature takes place between
200 and 1000 years. The fabrics used in the collection of
Ezra+Tuba brand begin to dissolve in nature after 3 months.
Tuba Çetin underlined that they are working on the Smart
Store project and commented on this issue: "The software
for our Smart Store project is being prepared, hologram
work, language software are being written and partnerships
are established with entrepreneurial companies that make
different algorithm calculations. However, the location and
application dates are not clear. We aim at the end of 2019
or the beginning of 2020. The technology world is being the
witness of a change every day. As we wanted to raise
awareness by means our project, we accelerated our
technopolis activities and rapidly opened our project to
investors. We are currently meeting with Yıldız Teknopark.
We presented our projects and now we are trying to complete
the necessary processes. We are a brand that protects
nature through technology. Therefore we use vegan and
recyclable fabrics or natural fibers. In addition to smart
products, recycled vegan products will also be available in
the store. In the smart store, you will be able to access parts
manufactured by the use of advanced technologies. First, a
range of products made from vegan and recyclable fabrics
and IoT-enhanced products from clothing to accessories
will be available.
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Teknoloji, farklı tasarımlarla günlük hayata taşınıyor
Ezra+Tuba markası, tasarım sürecinde doğanın ilkeleriyle
teknolojinin ilkelerini kaynaştırarak ilerliyor. Doğada yok
olmayan malzemelerden uzak durulurken, yeni hammadde geliştirmeye yönelik Ar-Ge çalışmaları da son sürat
devam ediyor. Yakınlık algılayan sensörler ve diğer teknolojik düzenekler sayesinde çevredeki değişime tepki veren
akıllı 3D objeler, sanatsal yaklaşım ve yorum ile teknolojiyi, işlevselliği ve estetiği uyumlayarak şekillendiriyor.
Önümüzdeki günlerde teknoloji ve doğaya dönüş kavramlarının, tüketici algısını kökten değiştireceğini vurgulayan
Ezra Çetin; geri dönüşümü, doğayı ve teknolojiyi önemseyen bir marka olma yolunda ilerlediklerini aktarıyor. Farklı malzeme kullanımının hayal güçlerini tetiklediğini söyleyen Tuba ve Ezra Çetin Kardeşler, Arçelik Çeliknaz’ın
giyilebilir kıyafetini nasıl tasarladıklarını ise şöyle anlatıyor: “Karbonfiber tasarımımızı tamamen Arçelik’in ‘Black
Diamond’ karbonfiber buzdolabından ilham alarak tasarladık. Buzdolabının kapağını açınca gördüğünüz, ürünün
ömrünü uzatan mavi ışık, bizim için elbisenin tamamlayıcısı oldu. Yaklaştığınız zaman hareket ederek form değiştiren parçalar yer değiştirdiğinde mavi ışığı görüyorsunuz.
Teknolojinin yenilimkçi dönemeçlerinin, tasarımla günlük
hayatımıza girmesi heyecan verici.”

Technology is being carried to daily life via different designs
Ezra+Tuba brand progresses in the design process by combining
the principles of nature with the principles of technology.
While avoiding the materials that are not biodegradable,
R&D studies, aiming to develop new raw materials, continue
at full speed. Intelligent 3D objects that react to change in
the environment thanks to proximity sensing sensors and
other technological devices shape technology, functionality,
and aesthetics with artistic approach and interpretation.
Ezra Çetin who emphasized that the concepts of technology
and return to nature will change the consumer perception
radically in the coming days conveys that they are becoming a
brand that cares about recycling, nature, and technology.
Tuba and Ezra Çetin Sisters said that the use of different
materials triggers their imagination and explained how they
designed Arçelik Çeliknaz's wearable outfit: "We made our
carbonfiber design with inspiration from Arçelik's 'Black
Diamond' carbonfiber refrigerator. When you open the
refrigerator door, the blue light you see that extends the life
of the product has been the complement of the dress for us.
When you approach, you see the blue light when the parts,
which move and change form, re-position. It is exciting to see
the innovative turning points of technology enter our daily
lives through design."

KÜLTÜR SANAT
CULTURE ART

GİRİŞİM / INITIATIVE

En özgün piyanist
The most original pianist
Ayşe Deniz Gökçin
Kıyafetlere nakış dokunuşu
A touch of embroidery to clothing
Jest
Gesture
Modern şiirin Doğuşu
The birth of modern poetry
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EN ÖZGÜN PİYANİST
THE MOST ORIGINAL PIANIST

Ayşe Deniz

Gökçin

ÇOCUKKEN BAŞLADIĞI PİYANO EĞİTİMİNİ AMERİKA VE İNGİLTERE'DE TAMAMLAYAN GENÇ
PİYANİST AYŞE DENİZ GÖKÇİN BUGÜN TÜM DÜNYADA KONSER VERİYOR. BİR KERE DİNLERSENİZ
FARKLI TARZIYLA UNUTAMAYACAĞINIZ KESİN.
THE YOUNG PIANIST, WHO COMPLETED HER PIANO EDUCATION, WHICH SHE BEGAN
TO RECEIVE WHEN SHE WAS A CHILD, IN THE USA AND ENGLAND, AYŞE DENİZ GÖKÇİN
GIVES CONCERTS AROUND THE WORLD. IF YOU LISTEN TO HER ONCE, IT IS CERTAIN
THAT YOU WILL NEVER FORGET IT BECAUSE OF HER DIFFERENT STYLE.
ŞEBNEM KIRCI
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Ayşe Deniz Gökçin'in piyano çaldığı videosuyla ilk karşılaştığımda çekim alanına girdim. Yetenekli olduğu kadar
özgün stili ile dünyaya adını duyuran Ankaralı Ayşe Deniz
Gökçin, müzik severlerin uzun zaman önce keşfettiği bir
yetenek. Yurt dışında yaşasa da sık sık Türkiye'ye konser
vermeye geliyor. Genç müzisyenlerin eğitimleri için çalışmalar yapmayı planlayan başarılı piyanistin ilham veren
öyküsünü keşfetmek için merak ettiklerinizi sorduk.

When I first saw the video of Ayşe Deniz Gökçin playing the
piano, I entered into her magnetic field. Ayşe Deniz Gökçin
of Ankara, who made her name known to the world with her
talent, as well as her unique style, is a talent that music
lovers have discovered long ago. Although she lives abroad,
she frequently visits to give concerts in Turkey. We wanted
to explore the inspiring story of the successful pianist, who
plans to work on the training of young musicians.

Sizi yeni tanıyanlar için çocukluğunuzda başlayan
müzik sevginizden bahseder misiniz?
Ailemin klasik, caz, rock gibi çeşitli tarzdaki müziğe ilgisi
vardı ve bu sayede anne karnından onlara kulak aşinalığım
başlamıştı. Çocukluğumda piyano başına geçip bir şeyler
çalmaya çalıştığımda beni alkışlarla teşvik eden annem
sayesinde müziğe ilgim devam etti. Sabahları ilk yaptığım iş piyano başına geçmek olurdu. 5.5 yaşında derslere
başladım ve altı ay sonra bir yarışma kazandığımda hediye olarak kocaman bir kutu şekerleme kazandım. Bu
olaydan sonra piyanist olmaya karar verdim. Genellikle
müzik öğrencileri, çalışmadan parçaları çalabilmek isterler, bu da mümkün olmadığı için sıkılıp bırakırlar. Oysa
en eğlenceli bölüm bu sıkıcı çalışma bittiğinde gelir. Bu
seviyeye gelmek için inanılmaz detaylı ve disiplinli eğitim şarttır. Ben de bunu anlayınca bir gün kendime söz
verdim. Artık çalışmaktan şikayet etmeyecektim çünkü
böyle bir lüksüm yoktu. Başarılı olmak için zorlu yollardan geçildiğini çocukken öğrendim ve 11 yaşına geldiğimde orkestralarla çalmaya başladım. Piyano, artık benim kariyerim olmuştu. Yıllar sonra bu altyapıyı kullanarak kendi yolumu çizdim.

Can you tell us about your love of music that started in
your childhood for those who want to know about you?
My family was interested in different types of music like
classical music, jazz, rock and so on, so my familiarity with
music began in the womb. My interest in music continued
thanks to my mother who encouraged me by applauding when I
tried to play the piano during my childhood years. My first job
in the morning would be to sit in front of the piano. I started
taking lessons at the age of five and a half and six months later,
I won a competition and a huge box of candy as the prize. After
that, I decided to become a pianist. Music students often want
to play the pieces without practicing them first, then they
become bored because doing such a thing is impossible. Yet the
most fun part comes when this boring practice work is finished.
Incredibly detailed and disciplined training is essential to reach
this level. One day, when I realized this, I made a promise to
myself. I wouldn't complain about practicing anymore because
I didn't have that luxury. As a child, I learned that it was
difficult to be successful and when I was 11, I started playing
with orchestras. The piano was now my career. Years later,
using this infrastructure, I made my own way.

NewYork ve İngiltere'de müzik eğitimi aldınız, iki
ülkeyi müzik eğitimi anlamında karşılaştırdığımızda
neler söylersiniz?
Amerika'nın ve İngiltere'nin eğitim sistemleri çok farklı
Amerika’da birbirine bağlı bir üniversiteyi ve müzik okulunu kazandığınızda istediğiniz gibi farklı dersler alıp iki
hatta üç bölüm bile bitirebiliyorsunuz. Bunu yapmak da
üstelik ekstra bir ücret teşkil etmiyor, sadece çalışmanız
ve kendinizi organize edebilmeniz gerekiyor. İngiltere
çok daha tutucu ve sistem böyle yaratıcı birleşimlere izin
vermiyor. Benim üniversiteyi Amerika’da okumamın en
büyük nedeni müziğin yanında alabileceğim derslerdi.
Hem astrofizik, hem sanat tarihi, hem uluslararası ilişkiler; hem de politik belgeseller gibi farklı alanda ders aldım.
Film ve medya alanında “minor” yapıp, bir de Siyaset Bilimi’ne başladım fakat bitirmeden master’a geçtim. Londra’ya gittiğimde Kraliyet Müzik Akademisi’ndeki öğretmenlerim benim London School of Economics’ten ekonomi dersi almama izin vermediler, bu hep içimi burkan bir
anı oldu.

You studied music in New York and England, what do
you say when you compare the two countries in terms of
music education?
The education systems of America and England are very
different. When you are accepted to a university and a
music school, which are affiliated, in the United States,
you can take different courses and complete two or even
three degrees as you wish. And it doesn't mean an extra
fee, you just have to work hard and organize yourself.
England is much more conservative and the system does
not allow such creative combinations. The main reason
for my university education in America was the lessons I
could take along with music lessons. I took both
astrophysics, art history, and international relations, as
well as political documentaries. I made a minor in film
and media and started Political Science, but before I
completed it I skipped to the master's degree. When I
went to London, my teachers at the Royal Academy of
Music didn't allow me to take economy classes from the
London School of Economics, which was always a painful
memory.
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Şu an nerede yaşıyorsunuz? Bir gününüz nasıl geçiyor?
Şu an Los Angeles’ta yaşıyorum. Sekiz yıllık Londra hayatımdan sonra buraya dönmek çok güzel oldu. Bana piyano
yollayan Japon markası Kawai sayesinde YouTube Space
desteği ile de videolar yapıyorum. Bestelerim üzerinde
çalışıp burada oyun ve film müziği alanlarına girme olanaklarım var. Aynı zamanda sahnedeki show’umu büyütmek ve Kuzey Amerika turnesine çıkmak istiyorum. Hepsi bu hafta çektiğim yeni albüm bitince planlanacak.

Where do you live now? How is your daily routine?
I live in Los Angeles right now. After spending eight years of my
life in London, it was so nice to return here. Thanks to the
Japanese brand Kawai that sent me the piano, I can make
videos through the support of YouTube Space. I have the
opportunity to work on my compositions and enter the fields of
game music and soundtrack. I also want to enlarge my show on
stage and go on a tour of North America. They're all going to
be scheduled when my new album is finalized this week.

Her gün piyano çalar mısınız? Çalışma rutininiz
nasıldır?
Genellikle evet. Çocukken en fazla yedi gün tatil yaptığımı
hatırlıyorum. Daha fazlası yasaktı. Şimdi ise sanırım çalışmadığım zamanlar sadece konser ya da kayıt sonrasında
bir iki gün olabilir. O da kaslarımı ve beynimi rahatlatmak
için. Yoksa aklımda hep müzik ve proje var. Rutinim
önümdeki bu projelere göre değişiyor, örneğin şu an yeni
albüm kaydım bitti, yapılacak editler var, sonra albümün
orkestrasyonu, onunla ilgili çekeceğim videolar, sosyal
medya ve seyircilerimle nasıl bu eserlerimi paylaşacağımın planları.

Do you play the piano every day? What is your work
routine?
Usually yes. I remember taking a break of seven days at the
longest when I was a kid. More was not allowed. Now, I guess
when I'm not working, it can only be a day or two after a concert
or recording only to relax my muscles and my brain. Otherwise,
I always have music and projects in mind. My routine varies
according to these projects, for example, my new album
recording is over, there are edits to be made, then the album's
orchestration, videos I am going to make about it, social media
and plans of sharing my works with my audience.

Peki sahneye çıkmadan önce nasıl bir süreç oluyor?
Konser öncesi rutinimde parçaların ezberi, insanlar önünde birkaç prova yapıyorum. Sahnede ışıklandırma, biletlerin satış durumları, salonlar ile iletişim gibi konular var
hakim olduğum. Benimle çalışan takımım olsa da hepsine
benim bakmam gerekiyor, herkesin işini yaptığından emin
olmak istiyorum.

62 raillife TEMMUZ/JULY 2019

Rock parçaları piyano eşliğinde yorumladınız, bu fikir
nasıl doğdu? Konserlerde nasıl tepkiler alıyorsunuz?
Klasik eğitimli olsam bile rock müzik nedeniyle ilk kariyer
patlamasını yaşadım. Pink Floyd’a teşekkürlerim sonsuz.
Konserlerdeki tepkiler muazzam. Beni çok mutlu ediyorlar. Sanırım ben de çok tatmin oluyorum sevdiğim ve
dinlediğim müzikleri çalmaktan. Hem de klasik müzik
yorumlarım da daha çılgın ve özgür oldu bu sayede. Yeni,
taze ve eğlenceli bir perspektif kazandım.

You have arranged rock songs for piano; how did you
come up with this idea? What kind of reactions do you
get in concerts?
Even though I was educated in classical music, I had my first
career boom thanks to rock music. Thanks to Pink Floyd. The
reactions at the concerts are enormous. This makes me very
happy. I think I am very satisfied with playing the music I love
and listen to. And my classical music arrangements became
even crazier and freer. I gained a new, fresh and fun perspective.

Türkiye'de verdiğiniz konserlerde nasıl tepkiler
alıyorsunuz? Önümüzdeki dönemde Türkiye'de
konser planı var mı?
Türkiye’de yaklaşık 16 konser verdim. Özellikle de müzik
öğrencileri, çocuklar ve ailelerinden aldığım tepkiler beni
inanılmaz teşvik etti! Hiç bilmediğim şekilde ülkemizin
her kesiminden dinleyicimle tanıştım ve projeler yaparak
onlara destek olmaya çalıştım. Instagram üzerinden yarışmalar yaptık, birkaç tanesi konserimde çaldı, diğerlerinin
videolarını konser aralarında gösterdik. Bu desteğimi albüm çıkınca daha da büyük çapta yapmayı planlıyorum.
Aynı zamanda da bir eğitim programı düşünüyorum. İstanbul’da geçen ay Zorlu Psm'de çaldım, ondan önce de iki
konserim oldu. Biraz kendimi özleteceğim, hem de yeni
konseptler üreteceğim. Bir sonraki konserim 26 Kasım’da
ENKA’da olacak, sonra da Anadolu yakası için bir konser
planımız var. Geldiğimde muhtemelen Eskişehir, Bodrum
ve Denizli’ye de konserler vereceğim.

How do you like the responses you get during your
concerts in Turkey? Do you have plans for concerts in
Turkey in the coming period?
I gave about 16 concerts in Turkey. Especially the reactions
from the music students, children and their families have
encouraged me incredibly! I met my listeners from all corners of
our country and tried to support them by making projects. We
competed on Instagram, a few of them played at my concert,
and we showed the videos of others during the intermissions. I
plan to grow this support even bigger when the album is
released. I've been also considering a training program. I played
at Zorlu PSM last month in İstanbul and I had two concerts
before that. I'm going to make myself missed a bit, and
meanwhile, I'm going to come up with new concepts. My next
concert will be at ENKA on November 26, and then we have
a plan for a concert on the Anatolian side. When I arrive, I
will probably give concerts in Eskişehir, Bodrum, and
Denizli.

So what kind of process is going on before going on
stage?
I'm doing a few rehearsals in front of an audience and
memorizing the pieces in my routine before the concert. There
are subjects such as the lighting of the stage, ticket sales,
communication with the venues. Even though I have a team that
works with me, I have to manage them all, I want to make
sure everyone is doing their job.
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Müzikle ilgili hayalleriniz neler?
Bestelerimi özgün bir sahne performansına dönüştürmekteyim. Herkesin gelip merak edeceği, birleştirici bir kimlik
oluşturan; her yaştan, her milletten insanı birleştiren bir
performans. Salondan çıktıklarında onlara ümit vermek
istiyorum. Hedefim evrensel olmak. Teknolojiye ve bilime
büyük ilgim var. Farklı alanlarda liderlik yapan şirketlerle
ortak projeler yapmak isterim. Diğer hayallerim ise tabii ki
film ve oyun müziği yapmak. Türkiye’de eğitim konusunda altyapı ve kaynak oluşturmak.

What are your dreams about music?
I am transforming my compositions into an original stage
performance. A uniting identity that everyone will come to see
and wonder; a performance that unites people of all ages and
nationalities. I want to have them hope when they get out of the
concert hall. My goal is to be universal. I have a great interest in
technology and science. I would like to do joint projects with
companies that lead in different fields. My other dreams are of
course making soundtracks and game music; creating an
infrastructure and resources for education in Turkey.

Piyanist olmak isteyen gençlere tavsiyeniz ne olur?
Sizin başarınızın sırrı nedir?
Bana bu soruyu çok soruyorlar, ben de web sitemde yeni
bir bölüm başlattım blog olarak. Instagram’da sorulan soruları yanıtlayacağım gelecek haftalarda. Akademik başarının sırrı: çok çalışmak, girişimci olmak, kaynakları internetten araştırmak, başarılı insanların çalıştığı öğretmenlerle iletişime geçmek, kendi performansını kaydedip onlara dinletmek ve istikrarlı olmak. Sanatsal olarak en
önemlisi ise kendini başkalarından farklı kılanın üzerine
gitmek.

What advice would you give to young people who want to
be pianists? What is the secret to your success?
They ask me this question a lot, so I started a new blog page on
my website. I will answer the questions asked on Instagram in
the coming weeks. The secret to academic success: working
hard, having a spirit of an entrepreneur, searching for resources
on the internet, contacting teachers whom successful people
work with, recording their own performance and having them
listen to these recordings, and being stable. The most important
thing in terms of arts is to find out about what makes you
different from others and work on it.

Bir tren dergisiyiz, sizin yolculuklara bakışınız
nasıldır ? Tren yolculuğu sever misiniz?
Konser vererek çok ülke gezdim. Bu hep çocukluk hayalimdi. Ekvator, Çin, Arjantin, Hong Kong gibi uzak ülkelere gidip çeşitli kültürleri tattım. Trene ise bayılırım. Sanırım ilk tren gezimi ilkokuldayken Ankara’dan yataklı tren
ile İstanbul’a yapmıştık. Ranzalı yatakta ablam ile kalmıştım, o kadar heyecanlıydım ki hala o hissi hatırlıyorum!

We are a train magazine, how is your view of traveling?
Do you like train travel?
I traveled to many countries for my concerts. This was always my
childhood dream. I have traveled to remote countries like
Ecuador, China, Argentina, Hong Kong and tasted various
cultures. I love the train. I think we made our first train trip from
Ankara to İstanbul on a sleeper. My sister and I slept in the bunk
beds, I was so excited that I still remember the feeling of it!
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KIYAFETLERE NAKIŞ DOKUNUŞU
PERAKENDE SEKTÖRÜNDEKİ DENEYİMİNİ CERESBYCEREN MARKASI İLE BİRLEŞTİREN CEREN
GEYİK ÇANDIR, NAKIŞ DESENLİ GÖMLEK VE TİŞÖRT TASARIMLARIYLA ÖNE ÇIKIYOR.

A TOUCH OF EMBROIDERY TO CLOTHING
CEREN GEYİK ÇANDAR WHO COMBINES HER EXPERIENCE IN THE RETAIL SECTOR WITH THE
BRAND OF CERESBYCEREN COMES TO PROMINENCE WITH HER EMBROIDERED SHIRT AND
T-SHIRT DESIGNS.

SELİN AKGÜN

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon
ve Sinema Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul’a gelen Ceren Geyik Çandır, Kanal D ve Elma Vizyon
kanallarında görev yaptı. Daha sonra perakende sektörüne yönelen Çandır, 2004’te OXXO markasının management trainee programına dahil oldu. OXXO’da 11 yıl
mağaza müdürlüğü, ürün-satış geliştirme, ürün müdürlüğü, Suudi Arabistan ülke müdürlüğü gibi farklı sorumluluklar üstlenen Çandır ardından adL markasının İran
ülke müdürü olarak hizmet verdi. Bu yoğun temponun,
zaman geçtikçe kişiliğiyle örtüşmediğini hissetti ve kendisine tasarım odaklı bir kariyer yolu seçti. Eylül 2018’de
işten ayrılan Çandır, 8 Mart 2019’dan bu yana CeresbyCeren markası ile nakış desenlerinin yer aldığı özel tişört
ve gömlek tasarımları yapıyor.
Dekoratif ve promosyonel ürünler de tasarlıyor
15 yaşından bu yana satın aldığı her kıyafeti modifiye
eden ve özel detaylarla zenginleştiren Ceren Geyik Çandır, kurumsal hayata ara verdikten sonra bu yeteneğini
CeresbyCeren markasıyla farklı kesimlere ulaştırmayı
hedefliyor. Yüzde 100 pamuktan tişört ve gömleklere
bilgisayarlı nakış makinesiyle farklı nakış modelleri işleyen Çandır, “Desen tasarımlarının bir kısmını global sitelerden satın alıyorum. Diğer bir kısmında ise müşterilerimden gelen taleplerle oluşturduğumuz konseptlere
uygun tasarımları yaptıktan sonra desinatörler yardımıyla bu tasarımları nakış haline getiriyorum. Sonrasında bu desenleri bilgisayara yükleyip nakış işlemine başlıyorum. İstediğiniz tasarımın rengine karar veriyorsunuz.
Bazı işleme yerlerinin üstünden birkaç kez geçerek daha
baskın bir renk tonu elde ediyorsunuz. Bu tasarımlara
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After graduating from the Department of Radio, Television
and Cinema of the Faculty of Communication at Atatürk
University, Ceren Geyik Çandır came to İstanbul and worked at
Kanal D and Elma Vizyon TV channels. Afterward, she inclined
toward the retail sector and joined the management trainee
program of OXXO brand in 2004. After working for OXXO for
11 years as a store manager, product-sales development,
product manager, and country manager for Saudi Arabia,
Çandır served as Iran's country manager of the adL brand.
She felt that this intense tempo did not match her personality
as time passed and she chose a design-oriented career path.
Having resigned from work in September 2018, Çandır has
been designing custom T-shirts and shirts with embroidery
designs under the CeresbyCeren brand since March 8, 2019.
She also designs decorative and promotional products
Ceren Geyik Çandır, who has modified every outfit she has
bought since the age of 15 and enriched it with special
details, aims to present her talent to her target clients of
different segments with the CeresbyCeren brand after
taking a break from corporate life. Çandır, who embroiders
different models to 100 percent cotton t-shirts and shirts
via computerized embroidery machines, said, "I buy some of
the pattern designs from global sites. The other part is
designed according to the demand of our clients. I turn these
designs into embroidery with the help of the designers. Then
I upload these patterns to the computer and start
embroidering process. Customers decide on the color of the
design they want. You can achieve a more dominant color
tone by crossing over some machining areas several times.
Although I started working with these designs a short time
ago, I reached an important audience through social media.
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başlayalı kısa bir süre olsa da sosyal medyadan önemli bir
kitleye ulaştım. Hedef kitlem, arzu ettikleri tasarımları
kişiselleştirebiliyor.” diyor. Tişört ve gömlek dışında kot
etek, kot ceket ve kot pantolon işlemelerine de yönelen
Çandır, markanın adını nasıl koyduğunu ise şöyle anlatıyor:
“Mitolojik tanrıları araştırırken birden karşıma topraktan
gelen bereket tanrıçası Ceres çıktı. İsmimle uyumlu olması
ve emekle gelen bereketi temsil etmesi sebebiyle CeresbyCeren olarak markamın adını kurguladım. Giyim dışında
farklı aksesuarlar da hazırlıyorum. Konseptli yastık kılıfları,
dekoratif ürünler, çantalar, ajanda ve tabletin yer aldığı iş
setleri ve promosyonel ürünler üzerinde çalışıyorum. İsme
göre nakışlanmış ya da o kişinin hobisini yansıtan defterler de gündemde. Bu konuda bir matbaa ile de anlaştım.”

My target audience is able to personalize the designs they
desire.” Inclining toward embroidering denim skirts,
jackets, and jeans as well as t-shirts and shirts, Çandır
tells the story of how the brand's name was decided: “The
name of the goddess of fertility Ceres came up while I was
searching for mythological gods. I decided the brand name
to be CeresbyCeren because it was representing the
abundance that came with hard work and also it was
consistent with my first name. Apart from clothing, I also
make different accessories. I work on concept pillowcases,
decorative products, bags, business sets with organizers
and tablets, and promotional products. The notebooks
that are embroidered by name or to reflect a person's
hobby are also on the agenda. I also came to terms with a
printing press on this issue.”

Yeni koleksiyonlar üzerinde çalışıyor
Günde ortalama 6 ürün tasarlayan Ceren Geyik
She is working on new collections
Çandır, kişiye özel çalışmalarda çok yüksek
Ceren Geyik Çandır, who designs an average of 6
çözünürlükte fotoğraflara ihtiyaç duyproducts per day, underlines the need for
"Sektörün en
duğunun altını çiziyor. Çandır, bu
high-resolution photographs in custom
büyük eksikliklerinden
tarz siparişlerde uygulanabilir ve
works. Çandır prefers to proceed with
simgeleştirilebilir detaylarla ilerapplicable details which can be
biri, anne-oğul temasının
lemeyi tercih ediyor. Daha çok
yeterince olmaması… Bu konuda symbolized in such orders. Expressing
anne-kız koleksiyonlarının terthat mother-daughter collections
da farklı çalışmalarım var."
cih edildiğini dile getiren Çanare preferred, Çandır said, "One of
dır, “Sektörün en büyük eksikthe biggest deficiencies of the sector
liklerinden biri, anne-oğul teis
the lack of mother-son themes. I
"One of the biggest deficiencies
masının yeterince olmaması…
have
different studies on this subject.
of the sector is the lack of
Bu konuda da farklı çalışmalarım
Our customer profile is mainly working
mother-son themes. I have
var. Müşteri profilimiz ise ağırlıklı
women. I can ship the products to my
different studies on
olarak çalışan kadınlar. Ürünleri,
customers who reside in Turkey quickly. I
this subject. "
Türkiye’nin dört bir yanındaki müşterihave a lot of pattern alternatives. But if my
lerime kargo ile hızlı bir şekilde gönderebiliclient has a different idea in mind, he/she tells me
yorum. Pek çok desen alternatifim var. Ama müşteriin detail. I'm also doing research on global sites selling
min aklında daha farklı bir çalışma varsa bana detaylarıyembroidery designs. After finding the appropriate pattern,
la anlatıyor. Nakış tasarımlarını yapıp satan global siteI complete the embroidery process and ship the product
lerden üzerinden de araştırma yapıyorum. Uygun deseni
within 7 days of the order at the latest. I also have
bulduktan sonra, nakış sürecine geçiyorum ve ürünü en
customers who want a photo to be embroidered on shirts
geç 7 gün içinde kargoya veriyorum. Tişört ve gömlek
and t-shirts. At this point I offer them alternatives like
üzerine fotoğraf nakışı isteyen müşterilerim de oluyor. Bu
tables, pillowcases, notebooks. The embroidery on shirts
noktada onlara tablo, yastık kılıfı, defter gibi alternatifler
and t-shirts can last for years without deformation; however,
sunuyorum. Gömlek ve tişört üzerindeki nakışlar, yıkanthe t-shirts and shirts are deformed over the years. For this
dığında hiçbir sorun olmasa da, yıllar içinde tişört ve gömreason, immortalizing a photograph of a spiritual value by
leklerde bir deformasyon olabilir. Bu nedenle manevi deembroidery on a different material other than clothing is a
ğeri olan bir fotoğrafı, giyim eşyası dışında nakışla ölümmore lasting gift alternative.”
süzleştirmek çok daha kalıcı bir hediye alternatifi.” diyor.
Embroidery cafe
Nakış kafe açacak
Ceren Geyik Çandır prefers the best quality of colored floss
Pamuklu gömlek ve tişörtleri özel olarak temin eden Cethread, cotton shirts, and t-shirts. Çandır realizes her designs
ren Geyik Çandır, renkli floş ipliklerin de en kaliteli
by a computerized sewing machine that uses a single thread
olanlarını tercih ediyor. Tasarımlarını şu an tek iplik
and switches thread for every color. Therefore embroidery
kullanılan bilgisayarlı dikiş makinesi ile hayata geçiren
process varies from 25 minutes to 3.5 hours depending on the
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Çandır, her renk için yeniden iplik takıyor. Bu nedenle nakış
süreci; nakışın zorluğuna, içeriğine, ilmek sayısına göre 25
dakika ile 3.5 saat arasında değişiyor. Çandır’ın 2020 hedefi
ise farklı tasarımlara da ağırlık verebileceği, 12 iğneli bilgisayarlı dikiş makinesi almak. Kadınlar dışında erkeklere özel
ürün tasarımlarına da yönelen Çandır, baba-oğul konseptli
çalışmalara da hız verecek. 2021’de İstanbul’da nakış kafe açmayı planlayan Ceren Geyik Çandır, bu hayalini şöyle anlatıyor: “Ben, insanlar istediği için bu tasarımlara odaklandım.
Konuklara; bir yerde hep beraber kahve içip sohbet edebileceğimiz, başka bir yerde ise tişört ya da gömleklerine işletmek
isteyecekleri nakışların yer aldığı kataloglardan seçim yapabilecekleri bir mekân tasarlamak istiyorum. Renkli tişörtler
arasından seçim yapıp, bilgisayarlı dikiş makinelerinde beğendikleri motifleri anında hayata geçirip satın alabilecekleri
farklı bir atmosfer kurgulayacağım.”
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difficulty of embroidery, content, number of stitches. 2020
goal of Çandır is to purchase a 12-needle computerized
sewing machine, with the help of which she can also focus on
different designs. In addition to women, Çandır, who is also
focused on product designs for men, will also accelerate her
works on the father-son concept. Ceren Geyik Çandır, who
plans to open an embroidery cafe in İstanbul in 2021,
explains this dream as follows: “I focused on these designs
because people wanted me to. I want to design a place
where we can all have coffee with guests and chat together,
and they can choose from catalogs with embroideries they
want to run on their shirts or t-shirts at another section of
this place. I will design a place where they can instantly
purchase a pattern and have it embroidered on the shirt or
t-shirt of their choosing via the computerized sewing
machines.”
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JEST
JEST, BAZEN YOLA DÜŞMEK, BAZEN REDDETMEK, BAZEN VAZGEÇMEK… HER ŞEY JEST
OLABİLİR. JEST, ŞİİRDİR. YAZMAK, OKUMAK, KAFİYE TUTTURMAK, GÜZEL SÖYLEMEK
GEREKMEZ. SEZMEK GEREKİR.

GESTURE
GESTURE IS SOMETIMES SETTING OFF ON A JOURNEY, SOMETIMES REJECTION AND SOMETIMES
GIVING UP... EVERYTHING CAN BE A GESTURE. GESTURE IS POETRY. WRITING, READING,
RHYMING, NICE WORDS ARE NOT NECESSARY. IT MUST BE INTUITIVE.
HAYDAR ERGÜLEN

Desem ki ‘yol da bir jest biçimidir.’ Kimin kime jestidir, yolun
mu yolcuya yolcunun mu yola? Belki de yol ile yolcunun
hemhal olma hallerinden birdir jest. Hem karşılıklıdır
hem karşılıksız. Şiir gibi işte. Aslolan varlığıdır, bulunması, yazılması ama en çok da olunmasıdır. Şöyle bir
dua olsa iyi olmaz mıydı? Şiir olasın! Yoksa da, olmasını
dilediğimiz kişilere söyleyelim: Şiir olasın!
Şiir olmak, yol olmak bir bakıma aynı şeye sayılır, jeste.
Desem ki ‘jest de bir şiir biçimidir.’ Kimin kime jestidir,
şiirin mi şaire şairin mi şiire? Belki de şiir ile şairin bir
olma hallerinin başında gelir jest. Şair olmaktan çok şiirin
yazılma nedenlerinden biri, başlıcasıdır. Şiir yazmak, şiire yazılmak da, yola çıkmak, yola koyulmak değil midir?
Jest, bazen şairler tarafından da bir ‘fiyaka’ olarak algılanır. ‘Afili filintalar’ diye bir edebi grup kurulmuştu
yıllar önce iyi ve genç romancılar, öykücüler, şairler tarafından. Jest özellikle de şairlerden beklenen bir tavır,
bazen de bir armağan: Varlığım, varlığınıza… Fiyaka olması da o kadar tuhaf ya da fena bir şey olmasa gerek.
Hem niye olsun? Hatta yolculuk da şiir de bir fiyaka olsun! Hiç kimseye, hiçbir yere karşı bir gösteriş değil, sadece insanın varlığını daha hoş duyumsaması, daha güzel
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Let’s say that I said “journey is a style of a gesture.” Whose
gesture is it toward whom? Passenger’s gesture toward journey
or the opposite? Gesture and journey might be the same. They
are both reciprocal and nonreciprocal. Like poetry. What really
matters is its existence, its being readily available, its being
written... To be. What if there was a wish such as this one? Be a
poem! We can wish it to the people whom we want to become
poems: be a poem!
Being a poem and being a journey can be counted as the same
thing: a gesture.
Let’s say that I said “gesture is a style of poetry.” Whose gesture
is it toward whom? Poetry’s toward poet or the opposite? Poetry
and poet might be the same. It is one of the major reasons of
making poetry more than being a poet. Making poetry, being in
a poem, setting off on a journey; aren’t they all the same?
A gesture is sometimes taken as a swank by poets. A literary
group named Afili Filintalar was founded years ago by good and
young novelists, storytellers, and poets. A gesture is sometimes
is a behaviour or a gift expected from poets: my existence to your
existence... Being a swank should not be a weird or bad thing.
Why would it? Moreover, let both journey and poem be swanks!
It is not a show off to anyone or any place; it can only be to make

görmesi için bile olabilir, olmalı. Yaşamın renklerinden,
kokularından, tatlarından biri de insanın insana, insanın
doğaya yaptığı iyiliklerdir. Günü, zamanı, yakınlığı çiçeklendirmek, süslemek, hafif abartmaktır. Jestler olmasa, şiirin, yolun birer araçtan farkı kalır mıydı?
Elbette, “Gelmiş bulundum.” diyelim Edip Cansever
gibi. Gelmiş bulunduğumuza hiç şüphe yoktur, bundan
ötürü gam çekmeye de gerek yoktur. Ama gelmiş bulunmayı da sözde bırakmayalım. Yolu da şiiri de sadece
şairlere bırakmayalım. Şairler şiir kadar jesti, yolda olmayı, önde durmayı, görünmeyi severler ve arzularlar.
Kim bilir belki de ‘çile’ dediğimiz şeyin kardeşi de ‘haz’dır.
Jest de hazdan kaynaklanır bence. Hazzı sadece zevk almak
olarak düşünmemeli, insan kendinden çok başkası olmayı,
başkası için yaşamayı, yazmayı, üretmeyi arzulayabilir, buna
başkası için şiir yazmak, yola düşmek hatta canını vermek de
dahildir. İnsanın kendi varlığından bunalması, sıkılması ya da
kendi varlığını yetersiz, belki de fazla görmesi de, hadi kişisel
gelişim terimiyle söyleyelim, farkında olması anlamına gelir.
İnsan bir şeye yaramalıdır, şiir de bir şeye yaramalıdır. Jest,
işte bu bir şeye yaramanın yollarından biridir. Gelmiş bulundum duygusuyla gidemeyiz. “Gelmiş bulundum, öyleyse…” diye düşünmeli, eylemeli, üretmeli, yapmalıyız. Kuşları düşünün, ağızlarıyla taşıdıkları tohumları, bitkileri,
meyveleri düşürdükleri yerde yeni ağaçlar, meyveler yetişir. Uçmuş bulunurlar, ama bu aynı zamanda bir kuş jestidir, uçmanın şiiridir, kanat iyiliğidir. Bizim kuşlardan neyimiz eksik diye sormamı beklemiyorsunuz herhalde? Göğümüz, mavimiz, kanatlarımız, uçuşumuz…
İşte o eksikliği, yani göğün, mavinin, kanatların, uçuşun
eksikliğini gideremesek de, belki bir teselli olarak jestin
varlığını düşünebiliriz. Jest, bazen yola düşmek, bazen reddetmek, bazen vazgeçmek… Her şey jest olabilir. Jest, şiirdir. Yazmak, okumak, kafiye tutturmak, güzel söylemek
gerekmez. Sezmek gerekir. Yolda jestle gider yolcu da. Eskiden ‘ot gibi yaşamak’ denir ve aşağılanırdı. Şimdi ot gibi
yeşillenmek, ‘ortalığa şan vermek’ gerekir. Şiiri bir jest olarak yaşayanlara bakın, Nazım Hikmet’ten Cemal Süreya’ya… Onun Türkiye’nin kurtulması için kendini denize
atma önerisini aklınıza getirin. Şiir bazen biterek, yok olarak
da bir jeste dönüşebilir.
Jest, şiirin yoludur. Yola jestle çıkılır, yol gibi jest de bir armağandır.

people feel their presence more pleasant and see it more beautiful
and this is how it must be. One of the colors, scents, and tastes of
life is the kindness that human beings show to other human
beings and to nature. Adorning the day, time, proximity is
exaggerating it slightly. Without gestures, would poetry and
journey be any different than tools?
Let’s say that I said “I have come.” like Edip Cansever did. There
is no doubt that we have come and it is not necessary to suffer
because of that. However, let’s not remain these words
unfulfilled! Let’s not leave journey and poetry to only poets!
Poets love and desire gestures, being on a journey, standing in
front, be seen, as much as they do poems. Who knows, maybe
what we call as suffering has a sibling called pleasure.
The source of a gesture is pleasure in my opinion. We should not
consider pleasure only as the state of being pleased; one desires
to be someone else, to live, to write, to produce for someone else
and this might include making poetry, setting off on a journey, or
even dying for someone else.
A person's being overwhelmed by or being bored of his own
being or seeing his own being insufficient or excessive means
being aware of it. A human should have a purpose; poetry should
have a purpose. A gesture is one of the ways to have a purpose.
We can't go with the feeling I have come. We must think, act,
produce, and do like "I have come, therefore…" Think of birds...
New trees and fruits grow where they drop the seeds, plants, and
fruits they carry in their mouths. They have flown, but it is also
a bird gesture, a poem of flying, a wing kindness. You don't
expect me to ask what is missing from us that birds have? Our
sky, our blue, our wings, our flight… Although we cannot
overcome the lack of sky, blue, wings and flight, we may think of
the presence of gesture as a consolation. Gesture, sometimes
setting off on a journey, sometimes rejecting, sometimes giving
up... Everything can be a gesture. Gesture is poetry. You don't
need to write, read, rhyme or sing. It must be intuitive. Both
passenger and journey go with a gesture. It used to be called
"living like a plant" and it was humiliated. Now we need to
green like a plant and "radiate glory to the world around". Look
at the people from Nazım Hikmet to Cemal Süreya who
experienced poetry as a gesture... Remember his proposal to
throw himself into the sea to rid Turkey of his mind. Poetry can
sometimes transform into a gesture by ending and disappearing.
A gesture is a way of poetry. One sets off on a journey with a
gesture and the gesture is a gift just like the journey is.

raillife TEMMUZ/JULY 2019 73

KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

MODERN ŞİİRİN DOĞUŞU
FARKLI BİR SANAT ANLAYIŞI VE UYGULAYIŞIYLA KARŞILAŞIRIZ CUMMİNGS’TE. ZATEN ŞİİRLERİNİN
ÇOK TARTIŞILMASINDA BU FAKTÖR ETKİLİ. ONDA SADECE BİÇİM YENİLİKLERİYLE KARŞILAŞMAYIZ.
CUMMİNGS’İN ASIL YENİLİĞİ, İÇERİKTE GÖRÜNMEKTEDİR.

THE BIRTH OF MODERN POETRY

WE SEE A DIFFERENT KIND OF UNDERSTANDING AND PRACTICE OF ART IN CUMMINGS. THIS IS
ACTUALLY THE EFFECTIVE FACTOR OF WHY HIS POEMS ARE MUCH-DEBATED. WE DO NOT ONLY
ENCOUNTER INNOVATIONS IN STYLE IN HIM. HIS ACTUAL INNOVATION IS SEEN IN THE CONTENTS.
ÖMER YALÇINOVA

E. E. Cummings iki büyük dünya savaşını görmüş, Amerikalı bir şair. Kendisi “eski dünya”nın bütünüyle yıkılıp, “yeni dünya”nın kendini bütün gücüyle hissettirdiği zaman diliminde yaşamış: 1894-1962. Vefat tarihine
kadar yazmaya ve çizmeye devam etmiş. Resim ve şiir
dışında roman ve gezi yazılarıyla da uğraşmış. Hem şiirde hem de resimde kendinden önceki sanat anlayışını
bütünüyle reddetmiş.
Farklı bir sanat anlayışı ve uygulayışıyla karşılaşırız Cummings’te.
Zaten şiirlerinin çok tartışılmasında bu faktör etkili. Onda sadece
biçim yenilikleriyle karşılaşmayız.
Cummings’in asıl yeniliği, içerikte
görünmektedir. Fakat yaşadığı dönemde, içerik üzerinde yaptığı yenilikten ziyade biçimde yaptığı deneyler konuşulmuş. Halen de biraz
öyledir. Cummings denilince akla
onun küçük harf kullanması, farklı
söz dizimi, yeni kelimeler uydurması, “alışılmadık tipografisi”,
“calligraph”si gelir. Kelimeleri kaldırıp, altlarındaki anlamlara bakıldığındaysa, biçimde görülen bu
yeniliğin ve farklı uygulayışın
mantığı da yakalanabilir. Ya da biçimde görülen değişikliğin hangi
anlama geldiği ve ne tür bir işlevi
yerine getirdiği sorgulandığında Cummings şiiriyle
diyaloga geçilir.
Cummings güçlü bir şair. Dünya, olaylar, şahıslar, siyaset ve insanı şair bakışıyla yorumluyor. Yıkılan dünyanın gayet farkındaydı o, I. Dünya Savaşı esnasında,
onun öncesinde ve sonrasında. Çünkü yıkılan anlam
dünyasının farkındaydı. Yıkılan anlam dünyası; yıkılan
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E. E. Cummings is an American poet who had witnessed two
world wars. He had lived in a time period when “the old world”
was completely destroyed and “the new world” made its existence
clearly felt with all its might: 1894-1962. He had continued to
produce until the day he died. He had totally rejected the
understanding of art before his time in both poetry and painting.
We see a different kind of understanding and practice of art in
Cummings. This is actually the effective
factor of why his poems are muchdebated. We do not only encounter
innovations in style in him. His actual
innovation is seen in the contents. His
experiments with the style rather than
with the contents were mostly discussed
during the period he had lived. It is still a
bit of the same. When his name is
mentioned, his use of lower case letters,
different sentence structure, fabrication
of new words, his unusual typography and
calligraphy come to mind. When the
words are examined for their submeanings, one can capture the logic
behind these innovations and different
practices in style. Or when the meaning
and the function of this difference in style
are questioned, a dialog begins with the
poetry of Cummings. Cummings is a
powerful poet. He interprets the world,
events, persons, politics, and human
through a poet’s perspective. He was well aware of the broken
world before, during, and after the World War I. Because he was
well aware of the broken semantic world. The broken semantic
world meant the broken faith, thought, and emotional worlds.
Modernism was promising a paradise on earth to humanity.
However, during the World War I, it appeared that this promise
could not be realized and during the World War II, there was no

duygu, inanç ve düşünce dünyası anlamına geliyor.
Modernizm insanlığa bir yeryüzü cenneti vadediyordu. Fakat bu vaadin gerçekleştirilemeyeceği I. Dünya
Savaşı’nda ortaya çıktı. II. Dünya Savaşı’nda ise, zirveye ulaştı. Savaşlarda insanların sadece ülkeleri, evleri, şehirleri yıkılmadı. İnançları da büyük bir kıyıma
uğradı. İnsanlar toplumları iki dünya savaşına sürükleyen duygu, düşünce ve inançlarla hareket edemezlerdi artık. Bu, umutsuzluk veya inançsızlığın ötesinde
bir durumdu. Dolayısıyla şair, insanın nefes alıp verebilmesi için yeri boş kalan anlamların yerlerine yeni
anlamlar bulmak zorundaydı. Bunu da yeni bir biçim,
içerik, söyleyiş ve müzikle gerçekleştirebilirdi.
Cummings şiirinin yalnızca bir anlam arayışı olduğunu
söylemeye çalışmıyorum. O, yaşanan acıların yansıtıcısı bir şiir de yazmış. Bir şair durup dururken, şiir
yazmakta olduğu dilin imla kurallarıyla, grameriyle,
kelimeleriyle uğraşmaz. Ayrıca Cummings, insanların
vicdan ve maneviyatlarında açılan derin yaralara şifa
olacak bir şiir de yazmıştır.
Çevirisi Samet Köse tarafından yapılan, Cummings’in
çizim ve yazılarının da yer aldığı E. E. Cummings (Ketebe Yayınları, 2019) adlı şiir seçkisi bu değişimi, anlam arayışını, kurulmakta olan “yeni dünya”yla gerçekleştiren hesaplaşmayı çok iyi yansıtmaktadır. Duygusal bir şair Cummings. Kesinlikle epik şiir yazmamış. Fakat onun lirik şiirleri epik şiirler kadar tarih ve
toplumu yansıtmakta başarılı. Çünkü onun şiirlerinde,
değişen tarih ve toplumu, ayrıca değişimin duygularda
görülen yansımalarını okuyabiliyoruz. Çevirmenin
“Sunuş”ta verdiği bilgiler, şiirlere dair dipnotları,
açıklamaları, kitaba ayrı bir renk katmış, okuyucunun
işini olabildiğince kolaylaştırmış.

doubt about it. Not only the countries, homes, and cities of
humans were destroyed during the wars, but also their believes
were. Humans could not act upon emotions, thoughts, and
believes that dragged societies to two world wars. This situation
was far beyond hopelessness or faithlessness. Therefore the poet
had to fabricate new meanings instead of those that were lost so
the humanity could breath again. He could only do this through a
new style, content, narration, and music.
I am not trying to say that the poetry of Cummings is only a
pursuit of meaning. He also wrote a poem that reflects the pain
experienced. A poet does not start playing around with the
grammar rules and words out of the blue. In addition, Cummings
had written a poem that would heal the deep wounds that were
inflicted in the people’s conscience and spirituality.
Translated by Samet Köse, a selection of poems, which includes
Cummings’ drawings and essays, E. E. Cummings (Ketebe
Publications, 2019) reflects very well this transformation, quest
for meaning, the reasoning with “the new world”, which was about
to be created. Cummings is an emotional poet. He certainly did
not make epic poetry; however, his lyric poetry is as successful as
epic poetry to reflect the society and history. Because we can read
the transition of history and society, and reflections of change that
can be seen in emotions. The information, footnotes, and
explanations presented by the translator in the “Introduction”
contributed well to the book, making the readers’ job easier.
YAZARIN KITAPLIĞI
THE LIBRARY OF THE AUTHOR
Hamid Düşerken, Nahid Sırrı Örik, Oğlak
✓Sultan
Yayınları
Sultan Hamid Düşerken, Nahid Sırrı Örik, Oğlak
Publications
Altında, Memduh Şevket Esendal, Bilgi
✓Mendil
Yayınevi
Mendil Altında, Memduh Şevket Esendal, Bilgi
Publishing House
Divanı, Hafız-ı Şirazi, İş Bankası Kültür
✓Hafız
Yayınları
Hafız Divanı, Hafız-ı Şirazi, İş Bankası Kültür
Publications
Muhammed, W. Montgomery Watt,
✓Hazreti
İletişim Yayınları
Hazreti Muhammed, W. Montgomery Watt,
İletişim Publications
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BİRLİKTE GÜZEL SUNAR: YENİ TÜRKÜ
40. YIL KONSERİ
40 yıllık müzikal serüvenleri ve unutulmaz şarkılarıyla
Türkiye'nin en değerli gruplarından biri olan Yeni Türkü, 40.
yaşını özel konuklarının da katılımıyla, 20 Temmuz akşamı
ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Çim Amfi’de kutlayacak.
İlk iki albümünün ardından toplam 13 albüm daha
yayınlayan Yeni Türkü'nün son albümü, 2012 yılındaki Şimdi
ve Sonra idi. Vişnelik Çim Amfi de 6000 kişilik kapasitesiyle
Ankara’nın en önemli etkinlik ve konser mekânlarının
başında geliyor.
BİRLİKTE GÜZEL PRESENTS: YENİ TÜRKÜ 40TH
ANNIVERSARY CONCERT
40 years of musical adventure and unforgettable songs,
one of Turkey's precious groups, Yeni Türkü is
celebrating its 40th anniversary with the participation of
special guests on the evening of the 20th of July at the
ODTÜ Alumni Association Vişnelik Çim Amfi. After their
first two albums, the group released a total of 13 more
albums, and their latest album was titled Şimdi ve Sonra
(Now and Later) in 2012. Vişnelik Çim Amfi, with a
capacity of 6000 people, is one of the most important
event and concert venues in Ankara.

ÖRÜMCEK ADAM: EVDEN UZAKTA
SPIDER-MAN: FAR FROM HOME

GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
12 Temmuz 2019 / July 12, 2019

GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
05 Temmuz 2019 / July 05, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR:
M. Hakan Kurşun

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Jon Watts

MOR VE ÖTESİ SENFONİK
Ülkemizin en önemli müzik gruplarından Mor ve Ötesi geçtiğimiz
sonbaharda ilk defa seyirci ile buluşturdukları “senfonik” projesi ile
yeniden sahne alıyor. Gruba, Şef Orçun Orçunsel yönetimindeki
Avrasya Filarmoni Orkestrası ve Şef Masis Aram Gözbek
yönetimindeki Magma Filarmoni Korosu eşlik edecek. Konser, 8
Temmuz Pazartesi günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harbiye
Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek.
MOR VE ÖTESİ SYMPHONIC
One of the most important music groups of our country, Mor ve
Ötesi is taking the stage again with the “symphonic” project
that they introduced to the audience for the first time last fall.
The group will be accompanied by the Eurasian Philharmonic
Orchestra led by conductor Orçun Orçunsel and the Magma
Philharmonic Chorus led by conductor Masis Aram Gözbek. The
concert will take place on Monday, the 8th of July at the İstanbul
Metropolitan Municipality Harbiye Cemil Topuzlu Open Air
Theater.

06

12

19

27

31

Ufuk Beydemir
IF Perfomance Hall Sahnesi/Ankara
IF Performance Hall Stage/Ankara

Ersay Üner
IF Perfomance Hall Ataşehir/İstanbul
IF Performance Hall Ataşehir/İstanbul

İlyas Yalçıntaş ve Gökhan Türkmen
Musicorium Alaçatı Sahne/İzmir
Musicorium Alaçatı Stage/İzmir

Teoman
ODTÜ M.D. Vişnelik Çim Amfi/Ankara

Mustafa Sandal
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava
Tiyatrosu/İstanbul
Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Theater
İstanbul
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YUVAYA DÖNÜŞ

OYUNCULAR / CAST:
Burhan Öcal, Furkan Palalı, Megumi Masaki, Ayten
Uncuoğlu

OYUNCULAR / CAST:
om Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Samuel L. Jackson

TÜR / GENRE:
Aile, Dram / Family, Drama

TÜR / GENRE:
Macera, Komedi, Aksiyon, 3 Boyutlu, IMAX
Adventure, Comedy, Action, 3D, IMAX

FİLM ÖZETİ: 1985 yılında İran-Irak Savaşı devam
ederken, Irak uçaklarının bombaladığı Tahran’da 215
Japon yolcu mahsur kalmıştı. Japon yolcuları kurtarmak
için İstanbul’dan havalanan THY uçağı sadece Tahran’a
değil, aynı zamanda büyük bir aşkın da ortasına iniyordu.
Tahran’da görev yapan Türk istihbarat subayı Zafer
Tuna’nın büyük aşkı ve 34 yıl sonra gelen büyük
hesaplaşma…

FİLM ÖZETİ: Film; Endgame'de yaşananlar sonrası
tekrardan ayaklarının üzerinde durmaya çalışan Peter
Parker'ın, okul arkadaşlarıyla gittiği Avrupa gezisi
sırasında Nick Fury'nin gizemli bir görevi üzerine
yıkmasıyla gelişen olayları konu ediniyor. Peter’ın
arkadaşlarını ve dünyayı kurtarması, sadece kendisinin
üstesinden gelebileceği bir zorluğa göğüs germesi ve
Örümcek-Adam’ın yazgısını kabullenmesi gerekecektir.

SYNOPSIS: While the war between Iran and Iraq
continued in 1985, 215 Japanese passengers were
stranded in Tehran, where Iraqi planes bombed. The
THY plane, which took off from İstanbul to rescue the
Japanese passengers, was not only landing in Tehran,
but also in the middle of a big love affair. The big love
of Zafer Tuna, the Turkish intelligence officer in Tehran,
and the great reckoning that came 34 years later…

SYNOPSIS: Peter Parker, who tries to stand on his
feet again after the events in Endgame, agrees to
help Nick Fury uncover a mystery during a trip to
Europe with his schoolmates. Peter will have to save
his friends and the world, face a challenge that only
he can handle, and accept Spider-Man's fate.

Tolkien

Dram, Biyografi/Drama, Biography

05

Jurassic Hav Hav
Jurassic Bark

Animasyon/Animation

12

Aslan Kral/The Lion King

Macera, Aile, Dram
Adventure, Family, Drama

19

Yuli

Dram, Biyografi, Müzik
Drama, Biography, Music

26

Arkadaşımın Aşkı
The Other Woman

Romantik Komedi/Romantic Comedy

26
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ALIŞVERİŞ
SHOPPING

TİYATRO-SERGİ / THEATER-EXHIBITION

10. ULUSLARARASI İSTANBUL OPERA
FESTİVALİ
İstanbul’un dünya sanat haritasındaki yerini kalıcı kılmak
bakımından büyük önem arz eden ve kısa sürede ulaştığı sanatsal
kalite ile dünyadaki sanat festivalleri arasında tanınan ilgiyle takip
edilen Uluslararası İstanbul Opera Festivali 2-14 Temmuz 2019
tarihleri arasında düzenleniyor. Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalin açılışı 2-3 Temmuz
2019 tarihlerinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından
sahnelenecek “Turandot” operası ile gerçekleşiyor.
THE 10th INTERNATIONAL İSTANBUL OPERA FESTIVAL
The International İstanbul Opera Festival, which is of great
importance in order to make İstanbul's place in the world's art
map permanent and followed with interest thanks to its artistic
quality achieved in a short time among the other art festivals
in the world, is organized between 2-14 July 2019. Organized
by the General Directorate of State Opera and Ballet, the
festival will commence with the "Turandot" opera, which will
be staged by Ankara State Opera and Ballet on 2-3 July 2019.

HOCAPAŞA MEVLEVİLERİ-SEMA AYİNİ
Galata Mevlevileri'nin sunduğu Sema Gösterisi ve Semazen Dünyası Sergisi,
19 Temmuz Cuma günü İstanbul Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik
Merkezi’nde gerçekleşecek. Canlı tasavvuf müziği eşliğinde enfes sema
gösterisi ve Sema geleneğinin spiritüel bakış açısı ile sunulduğu eşsiz sergi
deneyimi büyüleyici bir atmosferde bir arada… Derviş aksesuarlarından
heykellere, kıyafetlerden müzik aletlerine kadar sema kültürü ile ilgili her
şeyi bulabileceğiniz bu sergi ile Sema ayini daha anlamlı ve daha
kapsamlı…
HOCAPAŞA MEVLEVIS-SEMA RITUAL
The Whirling Dervishes and the Whirling Dervishes Exhibition presented
by Galata Mevlevis will be held on Friday, the 19th of July at the İstanbul
Hodjapasha Show and Events Center. The exquisite Sema performance
accompanied by live Sufi music and the unique exhibition experience, in
which the Sema tradition is presented with a spiritual perspective, are
combined in a fascinating atmosphere. With this exhibition, where you can
find everything related to the Sema culture from dervish accessories to
sculptures, and from clothes to musical instruments, the Sema ritual is
more meaningful and comprehensive.

06

12

13

16

23

Rabarba
BKM Mutfak Çarşı/İstanbul

Doğu Demirkol
Harbiye Cemil Topuzlu Sahnesi/İstanbul
Harbiye Cemil Topuzlu Stage/İstanbul

Frida
Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezi/
Muğla
Bodrum Municipality Nurol Center of
Culture /Muğla

Cem İşçiler Stand Up
Route Ankara/Ankara

Dansın Ritmi
Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik Merkezi
İstanbul
Hodjapasha Show and Events Center
İstanbul
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Yaz geldi, şapkalar ortaya çıksın
Summer is here; bring out the hats
En çok yapılan dekorasyon hataları
Often made decoration mistakes
Bileklerdeki teknoloji: Akıllı bileklik
Technology around wrists: Smart wristband

MODA / FASHION

MODA / FASHION

YAZ GELDİ, ŞAPKALAR
ORTAYA ÇIKSIN
SUMMER IS HERE;
BRING OUT THE HATS
MELİKE BETÜL KUVEL

AYŞE NUR AYGÜN

Yaz geldi, şapka severler mutlu... Kiminin ihtiyaç,
gereklilik için kiminin de moda tutkusundan taktığı
şapkalar bu sezon çeşitliliğini artırdı. İster spor,
ister günlük kullanımda isterseniz de önemli
davetlerde aksesuar olarak kullanabileceğiniz
şapkalar bu sezonda sizinle her yere gelecek gibi
görünüyor. Şapka, bandana, mini eşarp gibi saç
aksesuarı severler için bu yaz neler var bir bakalım...

DEKORATİF MİNİ
ŞAPKALAR
Güneşten korumak için değil
özel günlerde, davetlerde size
eşlik edecek mini şapkalarla,
kraliyet ailesi tarzı
yakalamanız mümkün. Tek
renk sert kumaşlardan
yapılan, tüy, çiçek ya da
tüllerle tamamlanabilen bu
şapkalar yaz davetleri için
uygun bir aksesuar tercihi
olabilir.

DECORATIVE MINI HATS
It is possible to capture a
royal family style by wearing
mini hats on special
occasions. Made from thick
single color fabrics, these
hats, which can be
completed with feathers,
flowers, or tulle, can be a fine
selection of accessory for
summer receptions.

Summer is here; hat lovers are happy... The variety
of hats that are worn by some people out of necessity
and by some others out of being fashionista is
increasing this season. It seems as hats that you can
use for any occasion as an accessory will tag along
with you everywhere this season. Let’s see what this
summer has in the bag for lovers of accessories such
as hats, mini scarves, and bandannas...
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EŞARP STİLLERİ

SPORTİF TARZLAR
Sportif-asker şapkaları,
özellikle güneş gözlüğü
takmayı sevmeyenler,
yüzünü ve gözlerini
güneşten korumak
isteyenler için kurtarıcı...
Hem tarz hem de
ihtiyaçları karşılayan bir
model... Her spor
markasının her renkten
çalıştığı bu modeli, spor
kıyafetlerinizle
kullanabileceğiniz gibi, son
dönem Hollywood
yıldızlarının yaptığı gibi
pantolon-ceket
takımlarının üzerine bile
kullanabilirsiniz. Takım
elbise altına spor ayakkabı
da giydiğiniz sürece tabii...

Son zamanlarda, şapka
yerine, ipek eşarpları
60-70’leri andıracak
şekilde takmak çok
moda. Özellikle
defilelerde gördüğümüz
eşarplar, bir çok renk,
desen ve kumaşla
karşımıza çıkıyor.
Kendinize uygun
bağlama şeklini bularak,
kendi tarzınızı
oluşturabilirsiniz.
Vintage bir elbise, ipek
bir eşarp, büyük
gözlüklerle oldukça
havalı görüneceğiniz
kesin...

SCARF STYLES
Instead of hats, wearing
scarves in a way to
resemble the style of
the 60s and the 70s is
among the latest
trends. We often see
the scarves in so many
colors, fabrics, and
patterns in fashion
shows. Find your own
style of wearing it! You
will definitely look
stylish in a vintage
dress wearing a silk
scarf and huge
sunglasses.

SPORTS STYLE
Sporty-soldier hats are the
rescuers, especially for
those who do not like to
wear sunglasses but want
to protect their faces and
eyes from the sun. It is a
model that is both stylish
and meets the needs.
Every sports brand work
with this model in every
color. You can use it with
your sportswear or you
can even match it with
pantsuits as the latest
Hollywood stars do, as
long as you wear sneakers
to complete the
combination!
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BANDANA
Bandana 90’ların etkisini anında
üzerinize taşıyabilen bir aksesuar...
Saçları derleyip toparlayarak, sıcağın
bunaltıcılığını azaltan bandanalar, mom
jean ve bir tişörtle sizi sıradanlıktan
biranda kurtarır. Takılacak büyük
küpelerle fazladan bir güzellik de elde
edilebilir.

BANDANNA
Bandanna is an accessory that can
show the influence of the 90s on you
immediately. Reducing the summer
heat’s impact by keeping your hair
tidy, bandannas free you from
ordinariness when matched with a
mom jean and a t-shirt. Wearing large
earrings will contribute to your existing
beauty.
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EN ÇOK YAPILAN
DEKORASYON HATALARI
EVİMİZİN OLDUĞUNDAN BOŞ, OLDUĞUNDAN KÜÇÜK, KARANLIK,
KONFORSUZ VE GÖZ YORUCU GÖRÜNMESİ YAPTIĞIMIZ
TERCİHLERDEN KAYNAKLANIYOR.

OFTEN MADE DECORATION MISTAKES
THE CHOICES WE MAKE ARE THE REASONS FOR OUR HOUSES
TO SEEM UNCOMFORTABLE, DARK, EYE-STRAINING, SMALLER AND
EMPTIER THAN THEY ACTUALLY ARE.
MELİKE BETÜL KUVEL

Evimizi dekore ederken göz önünde bulundurduğumuz kriterler; rahatlık ve şıklığı bir arada yakalamaktır. Evimizde ortaya çıkan dekorasyon hataları bu ikiliyi birarada yakalamanın çok da kolay
olmadığını gösteriyor. Evimizin olduğundan boş,
olduğundan küçük, karanlık, konforsuz ve göz
yorucu görünmesi yaptığımız bu hatalardan kaynaklanıyor. Bakalım hangi, dekorasyon hatalarını
yapıyoruz.

The criteria that we consider while decorating our
house is to capture comfort and elegance together.
Mistakes we make in our home decoration show
that it is not always easy to capture this duo
together. The choices we make are the reasons for
our houses to seem uncomfortable, dark, eyestraining, smaller and emptier than they actually
are. Let's see which decoration mistakes we've
been making!
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ABARTILI YA DA SOLUK RENKLER KULLANMAK
Özellikle salonlardaki abartılı renk kullanımı göz yormada
ilk sırada yer alır. Kırmızıyı çok sevdiğiniz için her yerde
kırmızı kullanmak yerine, siyah ve beyazla bu rengi kırabilir, modern bir görüntü yakalayabilirsiniz. Göz alıcı renk
kullanımı gibi soluk renkler olarak da tabir edilen, kahve
rengi ve tonlarıyla evi baştan aşağıya donatmak da kaçınılması gereken bir tarzdır. Bu şekilde evinizi cansız,
keyifsiz bir ortama dönüştürürsünüz. Doğru renk tercihi
için mağazaların showroomlarında yaptıkları kombinleri
baz alabilirsiniz.

BÜYÜK-KÜÇÜK MOBİLYA
Yine sık yaptığımız dekorasyon
hatalarından biri, mekana göre
büyük ya da küçük eşya tercihinde bulunmaktır. Eşya alırken
gözünüze güvenmekten kesinlikle
kaçının, mekanın ölçülerini not
alın, alacağınız eşyanın ölçüleriyle
karşılaştırın. Böylece aşırı sıkışık
bir görüntüden ya da boş bir
mekan görüntüsünden kurtulmuş
olursunuz.

OVERUSE OF BOLD OR FADING COLORS
The first place winner is the use of bold colors,
especially in living rooms, that strain our eyes. Instead
of using red everywhere just because you love red, you
can ease the strong effect of this color by combining it
with black and white and even get a modern look.
Dressing the interior completely with brown and its
shades is also a mistake that should be avoided as well.
In this way, you turn your home into a lifeless and
spiritless environment. For the right color choice, you
can base your selection on the combinations presented
in the showrooms of the home decoration stores.

SMALL-LARGE FURNITURE
One of the decoration mistakes we
make often is to choose too big or
too small items for the space you
have. When buying items, definitely
avoid relying on your eyes, note
the dimensions of the space and
compare it with the size of the item
you are planning to purchase. This
eliminates the image of an overly
crowded or an empty room.

AŞIRI YA DA YETERSİZ AYDINLATMA
Evlerde en az önem verilen unsur aydınlatmalardır. Dekorasyonumuzu iyi göstermesi daha önemlisi de göz konforu
için aydınlatmaların doğru seçilmesi
gerekiyor. Büyük bir salonda yetersiz
ışık ya da küçük bir mekanda aşırı parlaklık yapılacak önemli hatalardandır.
Mekanın büyüklüğü ile uyumlu, karanlığı
ya da parlaklığı ile gözü rahatsız etmeyen aydınlatmalar seçilmelidir.
EXCESSIVE OR INSUFFICIENT LIGHTING
The least importance is given to the
lighting in our homes. The lighting needs
to be selected correctly to illuminate our
houses well and more importantly for eye
comfort. Inadequate light in a large living
room or excessive light in a small space
are big mistakes. Lighting that is suitable
for the size of the space and does not
disturb the eye with its degree of
brightness should be selected.

TELEVİZYONA GÖRE EŞYALARI
YERLEŞTİRMEK
Televizyona olan bağımlılık sebebiyle
eşyaları televizyona göre seçmek ve
yerleştirmek, bir diğer önemli hata...
Televizyonu evin ana unsuru yapmak,
bir duvarı, boydan boya televizyon ve
ünitesi için harcamak doğru değildir.
Televizyon için küçük bir ünite seçilebilirsiniz, duvarın bir kısmını da bir
kütüphane ve rahat bir okuma koltuğuna ayrılabilirsiniz.
PLACING YOU FURNITURE AROUND
YOUR TV
Due to the dependency on television,
choosing and placing your furniture
according to your television's position
is another prominent mistake. It is not
right to make the television the main
element of the house and to waste a
perfect wall for a large TV unit. You can
choose a small unit for the television,
and reserve a part of the wall for a
library and a comfortable reading chair.
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BİLEKLERDEKİ TEKNOLOJİ:
AKILLI BİLEKLİK

XIAOMI MI BAND 4

Yakın zamanda ülkemizde satışa sunulan ve
bütün dünyada satış rekorları kıran Mi Band 4
renkli ekranı ile dikkat çekiyor. 0.95 inç büyüklüğündeki AMOLED ekran, 240×120 piksel çözünürlük sunuyor. Bu ekran üzerinde uygulama
bildirimleri, SMS’ler ve hatta WhatsApp mesajları bile görüntülenebiliyor. Aynı zamanda telefonun müzik çaları kontrol edilebiliyor. Mi Band 4
özellikleri sayesinde de kullanıcısının sağlık durumunu sürekli takip ederken, aynı zamanda uyku
gibi konularda yaşam kalitesini artıracak tavsiyelerde bulunabiliyor.

TECHNOLOGY AROUND WRISTS: SMART
WRISTBAND
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Akıllı saatler gibi akıllı bileklik teknolojisi de her geçen gün
gelişiyor. Günümüzde akıllı saatlere göre daha uygun fiyatlara
her bütçeye uygun akıllı bileklikler bulmak mümkün.
Kullanıcılardan tam not alan, satış rekorları kıran ve geniş bir
bütçe aralığını baz alarak, alabileceğiniz en iyi 9 bilekliği sizler
için derledik.
İşte teknoloji harikası o bileklikler:

XIAOMI MI BAND 4
Mi Band 4, which has recently been available for
sale in our country and broken sales records all
over the world, attracts attention with its color
display. The 0.95-inch AMOLED display offers a
resolution of 240×120 pixels. Application
notifications, SMS and even WhatsApp messages
can be displayed on this screen. At the same time,
the music player of the phone can be controlled.
Thanks to its features, Mi Band 4 is able to
monitor the health status of its user continuously,
and can also advise on issues such as bedtime to
improve the quality of life.

Like smart watches, smart wristband technology is improving
day by day. Today it is possible to find smart wristbands for
every budget at more affordable prices compared to smartwatches. We have compiled the 9 best wristbands, which receives
thumbs up from users, breaking sales records, by basing our
selections to fit a wide budget range. Here are those state of
the art wristbands:

IWOWN FIT I6HR

iWown Fit i6HR telefonunuzla eş zamanlı olarak
çalışan bir akıllı bileklik. iWown Fit i6HR telefonunuzda yüklü olan mobil uygulaması sayesinde sportif
faaliyetlerinize ilişkin kayıtları tutuyor ve telefonunuza gelen bildirimleri OLED ekranında özet olarak
gösteriyor. IP67 sertifikasına sahip olduğu için basit
su temaslarına karşı dayanıklı olan iWown Fit i6HR
havuzda ya da denizde kullanım için uygun değil.
Ürün kayıştan ayrılan bileklik gövdesi ile de herhangi
bir USB portuna takılarak şarj edilebiliyor.

IWOWN FIT I6HR
iWown Fit i6HR is a smart wristband that works in
sync with your phone. iWown Fit i6HR keeps track
of your sporting activities and displays the notifications received by your phone on your OLED screen.
With its IP67 certification, the iWown Fit i6HR is
resistant to simple water contact but not suitable
for underwater use. The product detaches from the
strap and can be plugged into any USB port to be
charged.
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FITBIT CHARGE 3

Fitbit Charge 3; sağlık özellikleri, ince tasarımı ve temel fitness özellikleriyle pek çok
kişinin gözdesi haline gelmiş durumda.
Charge 3’ün ekranı bir önceki versiyonundan %40 daha büyük, bu da işleri kolaylaştırıyor. Fitbit Charge 3, bilinen pek çok
akıllı saatin, popüler aktivite özelliklerini
de içerisinde birleştiriyor.

GARMIN VIVOSMART 4

Klasik akıllı bileklik deneyimini bir üst seviyeye
taşımayı başaran Vivosmart 4, sadece adım
saymakla kalmıyor, size hava durumundan
tutun kanınızdaki oksijen miktarına kadar
detay veriyor. Cihazın içindeki vücut enerji
sayacı aktivite sonrası kalan enerjinizi hesaplayarak neden ve ne zaman zayıf hissettiğinizi
size bildiriyor. Stres seviyenizi de ölçen
Vivosmart 4, su geçirmezliği ve uzun şarj ömrü
ile farkını ortaya koyuyor.

FITBIT CHARGE 3
Fitbit Charge 3 has become a favorite of
many people with its health features, slim
design and basic fitness features. The
screen of the Charge 3 is 40% larger than
the previous version, which makes things
easier. Fitbit Charge 3 incorporates the
popular activity features of many known
smart watches.

GARMIN VIVOSMART 4
Having taken the classic smart wristband
experience to the next level, Vivosmart 4 not
only counts steps but gives you all the details you
need from the weather to the amount of oxygen
in your blood. The body battery energy monitor
inside the device calculates your remaining
energy after an activity and tells you why and
when you feel weak. Vivosmart 4, which also
measures your stress level, stands out with its
water resistance and long battery life.

SAMSUNG GALAXY FIT

Samsung’un akıllı bileklik alanındaki yeni
oyuncusu olan Galaxy Fit fiyatı ve özellikleri ile
dikkatleri çekiyor. 0,95 inç boyutunda 120×240
piksel çözünürlüğe sahip olan Samsung Galaxy
Fit, 120 mAh bataryası ile uzun batarya ömrü
iddiasına sahip. Model, Samsung Healt uygulaması üzerinde bulunan doksandan fazla aktiviteden on tanesini seçip kişiselleştirmenize de
izin veriyor.

SAMSUNG GALAXY FIT
Samsung's new player in the smart wristband
area, Galaxy Fit's price and features attract
attention. With a 0.95-inch display and a
resolution of 120×240 pixels, the Samsung
Galaxy Fit claims a long battery life with its
120 mAh battery. The model also allows you
to select and personalize the ten of more than
ninety activities available on the Samsung
Health app.
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HUAWEI TALKBAND B3 LITE

Talkband B3 Lite akıllı bileklik aynı zamanda bluetooth kulaklık olarak da kullanılıyor. Özellikle toplu
taşımada ve kalabalık ortamlarda gelen sesli mesajları dinlemek ve sosyal medyada videolar izlerken
kullanmak için Talkband B3 Lite, 10 metreye kadar
bluetooth bağlantı desteği ile telefondan uzaklaşıldığında da bildirimleri görebilmeye ve konuşma
yapılabilmesine olanak sağlıyor. Ürün bu özelliklerinin yanında genel akıllı bileklik özelliklerini de
kullanıcılarına sunuyor.

HUAWEI TALKBAND B3 LITE
The Talkband B3 Lite smart wristband is also used
as a Bluetooth headset. Talkband B3 Lite supports
Bluetooth connectivity up to 10 meters and allows
you to see and receive notifications when you are
away from the phone, especially for listening to
incoming voice messages in public transport and
crowded environments and watching videos on social media. In addition to these features, the product
also offers general smart wristband features.
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

BERTAN KODAMANOĞLU

BASKETBOL

KATEGORİ

MÜNAKAŞA

DESTAN

KUDRET

PERSONEL

DÖKÜNTÜ

MADALYA

REAKSİYON

GÖÇEBE

MEYDAN

RETORİK

İMTİYAZ

MUTLAKA

SİNEMA

1 Her karenin içinde çapraz bir çizgi olmalı.
2 Her sayı, üzerinden kaç tane çapraz çizgi
geçtiğini gösteriyor.
3 Çapraz çizgiler kapalı bir şekil oluşturmamalı.
1 Each square should include a cross line.
2 Each number shows how many lines
crosses over it.
3 Cross lines cannot create a closed shape.

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]
Noktaları birleştirerek kapalı bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Ama belli kurallar dahilinde!
Verilen rakamlar, o rakamın çevresinden kaç tane çizgi geçtiğini gösteriyor. Rakam olmayan yerden de çizgi geçebilir.
Following the rules, you should have a closed shape by connecting the dots. The numbers show how may lines cross over
that number. Lines may cross where there are no numbers.
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[ SUDOKU / SUDOKU ]
Her satırı, her sütunu ve her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurmalısınız.
Fill each row, line and 3X3 square with numbers from 1 to 9

KOLAY

1
4
5
6
4 7
1

9 6
9 2
4
1
7

1 9 4
8
5

5

ORTA

3
5 7
1
7

6
8 4
3
1 2
5
8
8
3

5 3
7

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

9

8

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

4
7

ZOR

4
7
6
5
3

2

5
9 1
1

1 3
2

[ ÇÖZÜMLER /

9

3 9
1
1
6 4
8
6
7
4

6
8

6
9
7
5

6

1
7

8
2
3

1
3

7

3
9

5

8

4
1

6

2

4

7
3

7
1 9

9 2 3
7 6
6

9
2

8 7

9 4
1

1

3

5 3

3
5
7

8
4

4 5
6 4 2

SOLUTIONS ]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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