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M. Cahit TURHAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Minister of Transport and Infrastructure

Çin’den başlayarak Kazakistan ve Azerbaycan üzerinden 
Türkiye’ye ulaşan ve buradan da Avrupa’ya bağlanan 
Orta Koridor’u geliştirmek için göreve geldiğimiz ilk 
günden bu yana çalışıyoruz. Bu kapsamda da Çin Halk 
Cumhuriyeti’nin başlattığı “Bir Kuşak Bir Yol Projesi” 
girişiminde önemli bir paydaş olarak yer alıyoruz. Çünkü 
Çin ve Avrupa arasındaki ticaret bugün, günde 1.5 milyar 
doları bulan boyutlara ulaştı. Bu ticaret akışının artarak 
devam etmesi ve 5-6 yıl içinde günde 2 milyar doları geç-
mesi bekleniyor.  
Bu kapsamda da bir yandan iki yıl önce hizmete verdiği-
miz Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının tam kapasite 
ile çalışabilmesi için; hattın tamamlayıcısı olan yolların 
bitirilmesine çok önem veriyoruz. Bir yandan da Marma-
ray Tüp Geçidi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey 
Marmara Otoyolu ve Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprü-
sü, hızlı tren ve yüksek hızlı tren hatları, Kuzey Ege Lima-
nı, Gebze Orhangazi-İzmir Otoyolu, 1915 Çanakkale 
Köprüsü, İstanbul Havalimanı gibi mega projelerle de bu 
koridorun sağladığı yararı ve önemi artırıyoruz. Ayrıca 
Anadolu, Kafkasya, Orta Asya ve Çin’den gelecek taşıma-
cılık talebini cevap verebilmemiz için tüm ulaşım modla-
rını bir araya getirmek için tüm bu yatırımları bir çatı al-
tında birleştiren lojistik köyleri de kuruyoruz. Bu kap-
samda yapımı planlanan 21 lojistik merkezin 9’unu işlet-
meye açtık. Mersin ve Konya (Kayacık) lojistik merkezle-
rini de tamamladık.
İnanıyorum ki lojistik sektörüne yaptığımız her türlü 
yatırım, potansiyeli 2 trilyon doları aşan Doğu-Batı ve 
Kuzey-Güney mal akışının kavşak noktasında bulunan 
Türkiye’yi ticaret kervanlarının rotası yapacak, ülkemizi 
etkin bir lojistik üs haline getirecektir. Çünkü Bir Kuşak 
Bir Yol Projesi coğrafyamızın geleceğini yeniden şekil-
lendirecek ve gelecek dönem, bizim coğrafyamızın içinde 
bulunduğu bölgelerin dönemi olacaktır.

We have been working since the first day we took the office 
to improve the Central Corridor, starting from China 
through Kazakhstan and Azerbaijan into Turkey and 
connecting to Europe from there. In this context, we are an 
important stakeholder in the “One Generation One Way 
Project”, initiated by the People's Republic of China. 
Because trade between China and Europe today has reached 
a size of about $ 1.5 billion a day. This trade flow is expected 
to continue to increase in 5-6 years and exceed $ 2 billion 
per day. In this context, on the one hand, in order to operate 
the Baku-Tbilisi-Kars Railway line, which we have put into 
service two years ago, at full capacity; we attach great 
importance to the completion of the roads, which are 
complementary to the line. On the other hand, we increase 
the benefits and importance of this corridor through mega-
projects such as Marmaray Tube Crossing, Yavuz Sultan 
Selim Bridge, North Marmara Highway and Eurasia Tunnel, 
Osmangazi Bridge, high-speed trains and high-speed train 
lines, North Aegean Port, Gebze Orhangazi-İzmir Highway, 
1915 Çanakkale Bridge, İstanbul Airport. We are also 
establishing logistics villages that combine all these 
investments under one roof to bring together all modes of 
transport in order to meet the transportation demand from 
Anatolia, Caucasus, Central Asia and China. Within this 
scope, we opened 9 out of 21 logistics centers planned to be 
built. We also completed the logistics centers in Mersin and 
Konya (Kayacık). I believe that all kinds of investments we 
have made in the logistics sector will ensure Turkey, which is 
located at the crossroads of the East-West and North-
South flow of goods with a potential of 2 trillion dollars, to 
become a route of trade caravans and an effective logistics 
base. One Generation One Road Project will reshape the 
future of our geography and the next period will be the 
period of the regions where our geography is located.

TÜRKİYE, TİCARET 
KERVANLARININ ROTASI 
OLACAK TURKEY WILL BECOME THE ROUTE 

OF TRADE CARAVANS

VİZYON / VISION
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Son yıllarda yapılan yatırımlarla demiryollarımız büyü-
yor, gelişiyor.
Bu gelişmelerin sonucu olarak, ülkemizin her yerinden 
halkımız demiryolu istiyor, tren istiyor. Biz de halkımı-
zın bu taleplerini karşılamak için gayret ediyoruz. 
Ankara-Kars arasında işlemekte olan Doğu Ekspresi de 
yolcularımızın en fazla ilgi gösterdiği ve bilet bulmakta 
zorluk çektikleri için ek sefer talep ettikleri trenlerimizin 
başında geliyordu.
Yüksek hızlı trenlerimizin yanı sıra konforlu hale getirdi-
ğimiz konvansiyonel yolcu trenlerimize olan ilgi ve tale-
bin artışından dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz.
Ankara-Kars arasında işlemekte olan Doğu Ekspresi’ne 
olan talebi karşılamak amacıyla aynı hatta Turistik 
Doğu Ekspresi adıyla ikinci bir yolcu trenini halkımızın 
hizmete sunduk.
Tüm demiryolu ve tren sevdalılarına hayırlı olmasını 
diliyorum.

En güzel fotoğraflar demiryollarında çekilir…
Ankara ile Kars arasındaki demiryolu hattımız, doğal gü-
zellikleriyle dünyanın en iyi rotalarının başında geliyor. 
Bazen nehirlerle kol kola, bazen de karla kaplı heybetli 
dağlar ve derin vadiler arasında kıvrıla kıvrıla ilerleyen, 
masalsı yolculukların yapıldığı bu hattımıza profesyonel 
ve amatör fotoğraf sanatçıları da yoğun ilgi gösteriyor. 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız himayelerinde fo-
toğraf sanatçılarımız için düzenlenen Türk Telekom 
Tam O ‘An’ Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışma-
sı’nın bu yıl ikincisini gerçekleştirdik. 
Anadolu coğrafyasının her mevsimdeki eşsiz güzellik-
lerini fotoğraf karelerine yansıtarak yarışmaya katılan 
ve ödül alan sanatçılarımızı tebrik ediyorum.
Tren personelimiz ile kış mevsimi başta olmak üzere, 
her mevsim trenlerin güvenli ve kesintisiz bir şekilde 
işletilmesi için geceli-gündüzlü görev yapan fedakâr 
çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum.
İyi yolculuklar…

Ali İhsan UYGUN
TCDD Genel Müdür V.

Director General of TCDD

Our railways have been growing and developing through the 
investments made in recent years.
As a result of these developments, our people from all over the 
country want railway and train services.
We are endeavoring to meet the demand of our people.
 The Eastern Express, which operates between Ankara and Kars, 
was also one of the most important trains that our passengers 
showed the most interest and demanded additional flights 
because they had difficulty in finding tickets.
In addition to our high-speed trains, we are very pleased with 
the increasing interest and demand for our conventional 
passenger trains that we rendered comfortable.
In order to meet the demand for the Eastern Express, which is 
operating between Ankara and Kars, we have launched a second 
passenger train called the Touristic Eastern Express on the same 
line. I wish all the rail and train lovers enjoy it.

The best photos are taken on railroads…
Our railway line between Ankara and Kars is one of the best 
routes in the world with its natural beauties.
Professional and amateur photographers also show great 
interest in this line, where fairy-tale journeys take place among 
the majestic snow-covered mountains and deep valleys, 
sometimes wandering arm in arm with rivers.
This year, we held the second of the Türk Telekom Tam O ‘An’ 
National Eastern Express Photo Contest organized for the 
photographers under the auspices of the Ministry of Transport 
and Infrastructure. I would like to congratulate our artists who 
participated in the competition and received awards by 
reflecting the unique beauties of Anatolian geography in every 
season to the photo frames. I would also like to thank our train 
staff and our dedicated employees who work day and night to 
ensure safe and uninterrupted operation of trains in all seasons, 
especially in winter.
Have a nice trip…  

RAILWAYS ARE DAZZLING ARTISTS 

DEMİRYOLLARI 
SANATÇILARI BÜYÜLÜYOR

HOŞGELDİNİZ / WELCOME
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Türk Telekom Tam O ‘An’ 2nd National Eastern Express 
Photography Contest, the second of which is held this year, has 
been a great success and will enter its third year with an 
‘international’ tribute. Minister of Transport and Infrastructure 
Mehmet Cahit Turhan gave the good news that the competition 
will be carried to the international arena.
Minister of Transportation and Infrastructure Mehmet Cahit 
Turhan, Deputy Ministers Selim Dursun, Enver İskurt, Director 
General of TCDD Transportation Erol Arıkan, Director General 
of TCDD İsmail Çağlar, Deputy Director General of Türk 
Telekom Şükrü Kutlu, and Ministry staff attended to the award 
ceremony of Türk Telekom Tam O 'An' 2nd National Eastern 
Express Photo Contest. Minister Turhan, in his speech at the 
ceremony, said that, as every person has a story, every road, every 
photograph has their own stories. Turhan stated that each 
person writes his/her own story, that every road witnesses the 
course of time and that every photograph records the moment, 
and that in today's world, people are corrupt, the road is not a 
road without a traveler and the travel is not traveling without a 
photograph. Turhan, pointing out the good fortune of 
photography enthusiasts in Turkey, said, "You are very fortunate 
because you get to travel by train, in other words by the Eastern 
Express, in Anatolia, the world of nature, the land of paradise, 
redolent with history. Needless to state, in doing so revealed 
these photographs, the 'segments of a dream world' that we can 
say magnificently beautiful. God bless your hands, your labor, 
your eyes, and your hearts." 

Bu yıl ikinci kez düzenlenen Türk Telekom Tam O ‘An’ 2. 
Ulusal Doğu Ekspresi Fotoğraf Yarışması, büyük bir başarı 
yakalayarak, üçüncü yılına ‘uluslararası’ titri ile girecek. 
Yarışmanın uluslararası arenaya taşınacağı müjdesini 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan verdi. 
Türk Telekom Tam O ‘An’ 2. Ulusal Doğu Ekspresi Fo-
toğraf Yarışması’nın ödül töreni Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bakan Yardımcıları Se-
lim Dursun, Enver İskurt, TCDD Taşımacılık Genel 
Müdürü Erol Arıkan, TCDD Genel Müdür Vekili İsmail 
Çağlar, Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Şükrü 
Kutlu, Bakanlık çalışanları katıldı. Bakan Turhan tören-
de yaptığı konuşmada, her insanın nasıl bir hikayesi 
varsa her yolun ve her fotoğrafın da bir hikayesinin bu-
lunduğunu söyledi.
Her insanın kendi hikayesini yazdığını, her yolun akıp 
giden zamana tanıklık ettiğini ve her fotoğrafın anı kay-
dettiğini belirten Turhan, bugünün dünyasında insanın 
yolsuz, yolun seyyahsız ve seyahatin de fotoğrafsız ol-
madığını dile getirdi. Turhan, Türkiye'deki fotoğraf 
tutkunlarının şanslı olduğuna işaret ederek, "Şanslısı-
nız çünkü Anadolu gibi dünyanın doğa ve tarih kokan 
cennet diyarında, trenle yani Doğu Ekspresi ile seyahat 
edebiliyorsunuz. Tabii durum böyle olunca da ortaya 
'düşler aleminden kesitler' diyebileceğimiz muhteşem 
güzellikteki bu fotoğraflar çıkıyor. Elinize, emeğinize, 
gözünüze, yüreğinize sağlık." diye konuştu.

TAM O ‘AN’ EASTERN EXPRESS PHOTOGRAPHY CONTEST IS 
BECOMING INTERNATIONAL 

TAM O ‘AN’ DOĞU EKSPRESİ FOTOĞRAF YARIŞMASI 
ULUSLARARASI OLUYOR

HABER / NEWS

"Demiryolu fotoğrafçılığının gelişmesini istiyoruz"
Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de demiryolu fotoğraf-
çılığının gelişmesini istediklerini vurgulayan Turhan, "Bu 
amaçla da ne gerekiyorsa yapmak niyetindeyiz. Sizleri 
demiryollarımızın ve ülkemizin gönüllü reklam elçileri 
olarak görüyoruz. Yaşadığımız anı geleceğe taşıyan, onu 
ölümsüzleştiren bir kare fotoğraf, bazen binlerce sayfa 
yazının anlatamadığını dillendirir. 'Tam O An' Fotoğraf 
Yarışması ve Sergisi de işte bu misyonunu başarıyla sür-
dürüyor." ifadelerini kullandı.

Yarışma uluslararasına açılıyor
Turhan, yarışmayı gelecek yıl uluslararası düzeye taşıya-
caklarını ve kapsamını da genişleteceklerini belirterek, 
organizasyona Van Gölü ve Güney Kurtalan Ekspreslerini 
de dahil edeceklerini ifade etti. Gelecek yıl Türkiye'ye 
gelip bu hatlarda fotoğrafları çekerek yarışmaya katılacak 
kişilerin, dünyada bu güzergahların tanınmasına katkı 
sağlayacaklarını vurgulayan Turhan, şunları kaydetti:
"Ülkemizin güzellikleri ortada. Bizler de bu güzelliklere 
güzellik katmak için garlarımızı yaparken tarihimizi ve 
bugünümüzü yansıtmasına özen gösteriyoruz. Ankara 
Garı bunun en güzel örneği. Bir tarafta tarih, bir tarafta 
günümüz mimarisi. Ayrıca garlarımızın yanında hatları-
mızın geçtiği alanların ağaçlandırılmasına da özel önem 
veriyoruz. Ülkemiz, bir deklanşöre basmakla sanat hari-
kaları verecek güzellikte. Ödül alan tüm fotoğrafçılarımızı 
kutluyorum. Kuşkusuz bu yarışma, tren yolculuğuna, tu-
ristik tren seferlerimize rağbete pozitif etki edecek."
Konuşmaların ardından dereceye girenlere ödülleri takdim 
edildi. Bakan Turhan, 1.’lik ödülü kazanan Bedriye Budak’a 
10 bin TL’lik ödül ile başarı belgesini takdim etti. 2.’lik ödü-
lü alan İsmet Soner Yılmazer ile 3.’lük ödülü alan Ahmet 
Harmancı’ya da ödülleri takdim edildi. 
Bakan Turhan, daha sonra sergi alanının açılışını yaparak, 
dereceye girenlerin de aralarında olduğu fotoğrafları inceledi. 

"We want railway photography to develop"
Turhan said that they desire to see the development of railroad 
photography in Turkey, just as in Europe and continued, "We 
intend to do whatever is necessary to realize this purpose. We 
see you as the voluntary advertising ambassadors of our railways 
and our country. Sometimes, a photo frame that carries the 
present to the future, immortalizing it, expresses what thousands 
of pages cannot tell. 'Tam O An' Photography Contest and 
Exhibition carries on this mission successfully." 

The contest is becoming international 
Turhan stated that they will carry the competition to the 
international level next year and they will expand the scope of 
the competition and they will include Lake Van and South 
Kurtalan Expresses in the organization. Turhan, who highlighted 
the contributions to the recognition of this route of the persons 
who will come to Turkey and enter the competition next year by 
taking photos on these lines, said, "Our country's beauties are 
clear. We also give importance to reflect our history and our 
present while constructing our stations to add more beauty to 
these beauties. Ankara Terminal is the most beautiful example of 
this. History is on one side and architecture on the other. We also 
value to plant trees to the areas where our lines pass through, in 
addition to the terminals. Our country is as beautiful as to 
produce wonders of art by only pressing the shutter. I would like 
to congratulate all of our award-winning photographers. Of 
course, this competition will have a positive impact on the train 
journey and the popularity of our touristic train services."
Following the speeches, the awards were presented to the winners. 
Minister Turhan presented Bedriye Budak, the winner of the first 
prize, a certificate of achievement with a prize of 10 thousand TL. 
İsmet Soner Yılmazer who won the second prize and Ahmet 
Harmancı who won the third prize were presented their awards.
Minister Turhan then opened the exhibition area and observed 
the photographs, including the photos of those who had ranks in 
the contest.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen 
Türkiye’de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği 
Projesi kapsamında düzenlenen Harekete Geçme Çalıştayı 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan ve TCDD 
Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’un katılımıyla Ankara YHT 
Garı’nda gerçekleştirildi.
Bakan Turhan çalıştayda yaptığı konuşmada, 2003 yılından 
beri engellilik alanında devrimsel adımların atıldığını kay-
detti. Turhan, gar ve istasyon binalarının engellilere uygun 
hale getirilmesi için platform, rampa, özel gişeler ve engelli 
yardım noktaları yaptıklarını anlatarak, “Marmaray ve 
YHT’lerde engellilere uygun tasarımları hayata geçirdik. 
Akıllı telefon veya kameralı bilgisayarı olan işitme engelli 
vatandaşlarımızın, bir link üzerinden TCDD'den hizmet 
alabilmelerini sağladık. Engellilik oranı %40 ve üzeri olan 
yolcunun sadece kendisi, engellilik oranı %50 ve üzerinde 
olan ağır engelli yolcunun da kendisi ve refakatçisiyle ücret-
siz olarak seyahat edebilmesine imkân tanıdık. Geçen yıl 
YHT ve ana hat bölgesel trenlerde 1 milyon 100 bin engelli 
vatandaşımız yolculuk etti.” dedi.
Konuşmaların ardından, projeye katkıda bulunanlara plaket 
takdim eden Turhan, yüzme şampiyonu Sümeyye Boyacı, 
engel tanımayan müzisyenler olarak anılan Aşk Olsun Mü-
zik Grubu üyeleri ile engelli balet Mehmet Sefa Öztürk'e 
plaket ve çiçek hediye etti.
Bakan Turhan, engelli ve yaşlı vatandaşlardan oluşan bir 
kafileyi de günü birlik gezi için YHT ile Konya'ya uğurladı.

“TAKING ACTION WORKSHOP” WAS MATERIALIZED 
IN ANKARA YHT TERMINAL 

“HAREKETE GEÇME ÇALIŞTAYI” ANKARA YHT 
GARI’NDA YAPILDI

Taking Action Workshop, organized within the scope of 
Accessibility of Passenger Transportation Services in Turkey 
Project carried out under the responsibility of Ministry of 
Transportation and Infrastructure, was held in Ankara YHT 
Terminal with the participation of Minister of Transportation 
and Infrastructure M. Cahit Turhan and Director General of 
TCDD Ali İhsan Uygun. Minister Turhan, in his speech at the 
workshop, noted that since 2003, revolutionary steps have been 
taken in the field of disability. Turhan explained that they have 
built platforms, ramps, special ticket offices, and help points for 
disabled people in order to make stations and terminal buildings 
suitable for the disabled and said, “In Marmaray and YHTs, 
appropriate designs have been implemented. We enabled our 
hearing impaired citizens who have smartphones or computers 
with cameras to receive services from TCDD via a link. A 
passenger with a disability rate of 40% and above is allowed to 
travel free of charge, and a severely disabled passenger with a 
disability rate of 50% or more and his/her companion can travel 
free of charge. Last year, 1 million 100 thousand disabled 
citizens traveled on YHT and main line regional trains.” After 
the speeches, Turhan, who presented plaques to the contributors 
of the project, presented plaques and flowers to the swimming 
champion Sümeyye Boyacı, the disabled ballet dancer Mehmet 
Sefa Öztürk, the members of the Aşk Olsun Music Group, 
known as the musicians who do not recognize obstacles. 
Minister Turhan also bid farewell to a group of disabled and 
elderly citizens for a day trip to Konya on a YHT.

HABER / NEWS
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The express, which consists of 4 pullman cars, 4 sleeping 
cars, and 1 dining car, has the passenger capacity of 230 
pullman and 80 sleeping. The express, the passenger 
capacity of which can be increased through additional 
pullman and sleeping cars depending on the demand, 
departs from Ankara and İstanbul (Halkalı) at 10 pm 
everyday. The trip time is approximately 9 hours and the 
train stops at Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, 
Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, 
and Bakırköy stations.
Director General of TCDD Transportation Erol Arıkan 
stated that they continue to add new routes for the 
conventional trains that turn travel into pleasure such as 
the Eastern Express, Touristic Eastern Express, Lake Van 
Express, İzmir Mavi Train, and Sophia Train that are 
favored by the explorers and railway enthusiasts. Arıkan 
also stated that the Ankara Express, which was removed 
from service due to the construction of the Gebze-
Köseköy high-speed rail line on February 1, 2012, has 
begun its new trips since July 5 and they were very glad 
and proud to see that the train reached to a full capacity 
on its first trip.  

Efsane tren Ankara Ekspresi, 5 Temmuz 2019 tarihinden 
itibaren Ankara-Halkalı-Ankara arasında seferlerine başladı.
4 pulman, 4 yataklı ve 1 yemekli vagondan oluşturulan 
ekspres, 230 pulman, 80 yataklı yolcu kapasitesine sahip 
bulunuyor. Talebe göre ilave yataklı ve pulman vagonlar-
la kapasitesi arttırılacak olan ekspres, Ankara’dan ve İs-
tanbul’dan (Halkalı) her gün saat 22.00’de hareket ediyor. 
Seyahat süresi yaklaşık 9 saat olan ekspresin, Sincan, Po-
latlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, 
Pendik, Bostancı, Sögütlüçeşme, Bakırköy istasyonlarında 
duruşu bulunuyor.
TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Erol Arıkan, yüksek 
hızlı trenlerin yanı sıra özellikle gezginlerin ve demiryolu 
sevdalıların gözdesi olan Doğu Ekspresi, Turistik Doğu 
Ekspresi, Vangölü Ekspresi, İzmir Mavi Treni, Sofya Treni 
gibi seyahati keyfe dönüştüren konvansiyonel trenlere 
yeni rotalar eklemeye devam ettiklerini belirtti. Arıkan, 
Gebze-Köseköy yüksek hızlı demiryolu hattı inşası nede-
niyle 1 Şubat 2012 tarihinde seferden kaldırılan Ankara 
Ekspresi’nin 5 Temmuz’dan itibaren yeniden seferlere 
konulduğunu, ilk seferinde %100 doluluğa ulaşılmasından 
büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını ifade etti. 

THE LEGENDARY TRAIN IS ONCE AGAIN ON RAILS 
EFSANE TREN YENİDEN RAYLARDA
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The anticipated summer season actually makes some of us 
concerned. If you cannot handle summer’s heat well, especially 
the heat of August,  you might be attempting to search for the 
coolest points in Turkey, as holidaymakers flow towards the coast. 
We have prepared cool suggestions for August from waterfalls 
embracing nature to shores cooled by northeaster winds, and from 
high canyons that do not allow sunlight enter to national parks 
covered with pine forests.

Macahel, Artvin
If you are looking for the coolest and most untouched corner of the 
Black Sea, perhaps as well as of Turkey, Macahel is worth 
considering. With its monumental trees, unspoiled wooden 
architecture, waterfalls, glacial lakes, colorful, centuries-old, 
wood engraving mosques, wildlife, and Georgian culture, Macahel 
is always romantic and pastoral in addition to its literally 
mountainous and cruel nature. When the 50 km road that 
connects Borçka to Camili village ascends to the Macahel Pass at 
1850 meters, you pass through untouched forests and lands where 
natural life exists to its fullest extent. When you cross this 
passage, the summit of which is at 3500, an extension of Karçhal 
Mountain, and reach the villages in the valley opening to Georgia, 
Georgian is spoken, Georgian dishes are made, and Georgian 
songs are sung. Turkey's first Biosphere Reserve area, Macahel is 
substantially the focus of scientific research because of its virginity 
and being one of the four important regions of Turkey ecologically. 
Old, natural forests (rainforests) of the Eastern Black Sea are one 
of the few untouched areas. Since the region remained natural and 
wild, it has extraordinary biodiversity. There are 356 plants, about 
three of which are endemic, and three endemic insects. In addition, 
the Pure Caucasian Bee, one of the world's three important bee 
breeds, was able to maintain its purity here, as one side of the valley 
remained as the political and the other as the natural boundary. 
Stay in the highland houses where Georgian food is cooked, make 
trips to the village and highland with local guides, watch the natural 
life, see Karagöl, watch wild goats and the scenery from the Ziyaret 
Hill at the top of Karçal, taste the Macahel honey...

COOL RECOMMENDATIONS FOR AUGUST
BERİL ŞEN
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Birçoklarımız için dört gözle beklenen yaz mevsimi, aslında 
bazılarımızı da kara kara düşündürür. Sıcakla aranız pek yok-
sa ve hele bahsettiğimiz Ağustos sıcağıysa, tatilciler kıyılara 
doğru akarken, siz Türkiye’nin serin noktalarını arayışa giri-
şiyor olabilirsiniz. Poyrazın serinlettiği kıyılardan doğayı 
kucaklayan şelalelere, çam ormanlarıyla kaplı milli parklar-
dan güneşe izin vermeyen yüksek kanyonlara, Ağustos için 
yakmayan, esintili öneriler hazırladık. 

Macahel, Artvin
Karadeniz’in, belki de Türkiye’nin hem en el değmemiş hem 
de serin bir köşesini arıyorsanız, Macahel dikkate değer. 
Anıtsal ağaçları, bozulmamış ahşap mimarisi, şelaleleri, buzul 
gölleri, rengarenk, asırlık, ahşap oyma camileri, yaban hayatı 
ve Gürcü kültürüyle Macahel, gerçek anlamda dağbaşı ama 
acımasız doğasının yanında her zaman romantik ve pastoral. 
Borçka’yı Camili köyüne bağlayan 50 km’lik yol, yükselerek 
1850 metredeki Macahel Geçidi’yle buluştuğunda, balta gir-
memiş ormanlardan, doğal hayatın doludizgin varolduğu 
arazilerden geçiyorsunuz. Zirvesi 3500 m’deki Karçhal Da-
ğı’nın bir uzantısı olan bu geçidi aşıp, Gürcistan’a açılan vadi-
de yer alan köylere varınca Gürcüce konuşuluyor, Gürcü ye-
mekleri yapılıyor, Gürcü şarkıları söyleniyor. Türkiye’nin ilk 
Biyosfer Rezerv alanı olan Macahel, bakirliği ve Türkiye’nin 
ekolojik olarak dört önemli bölgesinden biri olması nedeniy-
le, ciddi anlamda bilimsel araştırmaların odak noktası. Doğu 
Karadeniz’in yaşlı, doğal ormanları (yağmur ormanları), en-
der el değmemiş alanlardan biri. Doğal ve yabani kaldığından, 
olağanüstü bir biyolojik çeşitliliğe sahip. Yaklaşık üçü ende-
mik olmak üzere 356 bitki, üç endemik böcek var. Ayrıca, 
vadinin bir tarafının siyasi bir tarafının doğal sınır olarak 
kalması nedeniyle dünyanın üç önemli arı ırkından biri olan 
Saf Kafkas Arısı burada saflığını koruyabilmiş. Gürcü yemek-
lerinin piştiği, yayla evlerinde konaklayın, yerel mihmandar-
larla köy ve yayla gezileri yapın, doğal hayatı izleyin, Kara-
göl’ü görün, Karçal’ın zirvesindeki Ziyaret Tepesi’nden ya-
bani keçileri ve manzarayı seyredin, Macahel balını tadın...

AĞUSTOS İÇİN

ESİNTİLİ ÖNERİLER
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Ilgaz Milli Parkı, Kastamonu 
Yılın altı ayı karla kaplı olan Batı Karadeniz’in sıradağları Ilgaz 
Dağı’nda, kışın kayak sporu yapılabildiği gibi, bahar ve yaz 
aylarında da doğa yürüyüşleri düzenleniyor. Ilgaz Dağla-
rı’nın zirvesi 2587 metre. 1088 hektarlık bir alana yayılan, 
meşelikler, kayın ağaçları, ladin ve göknarlarla kaplı Ilgaz 
Milli Parkı’nın yazın kıyılar yanarken ne denli serin ve ke-
yifli olduğunu tahmin etmek zor değil. Kastamonu’nun yo-
ğun çam ormanı örtüsünden fazlasıyla nasibini almış Ilgaz 
Dağı’nda, kuş sesleri eşliğinde, çam ağaçlarının altında otu-
rup kitap okuyabilir, dağ yürüyüşleri yapabilir, bisiklet turu 
ve foto safari gibi aktivitelerle yaz tatilinize farklı bir anlam 
kazandırabilirsiniz. Milli park, Çankırı, Çorum, Kastamonu 
illeri arasında kalıyor. Zengin bitki örtüsü sayesinde, aşırı 
avlanmaya rağmen, nesillerini devam ettiren geyik, karaca, 
ayı, yaban domuzu, kurt, tilki, tavşan, keklik gibi yabani 
hayvanlara burada uygun yaşama ortamı var. Bütün bir yıl 
süregelen spor faaliyetleri nedeniyle, bazı tesisler, 12 ay 
açık. Bölge aynı zamanda, orman içi yollarıyla, her yaştan 
meraklıyı ilgilendirecek bir trekking alanı. 

Ilgaz National Park, Kastamonu                                                                                                                   
Ilgaz Mountains, the mountain range of the Western Black 
Sea, which is covered with snow for six months of the year, is a 
good option for skiing in winter as well as trekking in spring 
and summer. The peak of the Ilgaz Mountains is 2587 meters. 
It is not difficult to imagine how cool and pleasant the Ilgaz 
National Park, spreading over an area of 1088 hectares, 
covered with oaks, beech trees, spruce, and fir trees, is when the 
shores are torrid. You can sit under pine trees and read books 
on Ilgaz Mountains, which has more than its share of the 
intense pine forest cover of Kastamonu; you can make 
mountain walks; you can have a different kind of summer 
holiday with activities such as cycling and photo safari. The 
national park is located between Çankırı, Çorum, and 
Kastamonu. Thanks to its rich flora, wild animals such as deer, 
roe deer, bears, wild boars, wolves, foxes, rabbits, partridges 
continue to live here despite the excessive hunting. Due to the 
sport activities that last all year, some facilities are open for 12 
months. The region is also a trekking area that will be of 
interest for all ages with its forest trails.

KAPAK / COVER
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Tortum Şelalesi, Erzurum
Kar yağışının altı ay sürdüğü, Doğu’nun en soğuk kenti Er-
zurum'da, havaların ısınmasıyla eriyen kar suları muhte-
şem bir doğa güzelliğini ortaya çıkarır; Tortum Şelalesi. Er-
zurum- Artvin karayolunun 110. kilometresinde yer alan ve 
2016'da Uluslararası Cittaslow Sakin Kentler Birliği tara-
fından, “Türkiye'nin 11. Sakin Kenti” seçilen Uzundere’de 
bulunan bu doğa harikası, Türkiye'nin en büyük şelalesi 
olarak anılıyor. 1700'lü yıllarda Kemerlidağ'dan ayrılan 
büyük heyelan kütlesinin Tortum Çay'ının aktığı Tev Vadi-
si’ni kapatmasıyla oluşan 21 metre genişlikteki Tortum 
Şelalesi, 48 metre yükseklikten dökülür ve etrafa yaydığı 
serinliğiyle seyir teraslarına ziyaretçileri davet eder. Hele 
coşkuyla aktığı zamanlarda etrafa saçılan su zerreciklerinin 
oluşturduğu gökkuşağı görüntüleri de fotoğrafçıların favori 
anları haline gelir. Şelalenin etrafında piknik alanları bulu-
nuyor. Deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık 1000 m olan 
şelalenin altına merdivenlerle inip suların oluşturduğu dev 
havuzu görebilir, yeniden yukarı çıkarak doğanın tadını çı-
karabilir, yanınıza erzak alırsanız etrafındaki piknik alanla-
rında çay keyfi yapabilirsiniz. Tortum’un spesiyal tadının 
cağ kebabı olduğunu akılda tutmakta yarar var. Gezintinizi 
biraz daha uzatmak isterseniz, Uzundere'de 1847 tarihli şi-
rin Orta Camii, eski adıyla İnçer Camii görmeye değer.

Tortum Falls, Erzurum
In Erzurum, the coldest city in the East, where snowfall lasts 
for six months, the melting snow waters reveal a magnificent 
natural beauty: Tortum Falls. This nature of wonder, located 
at the 110th kilometer of the Erzurum-Artvin highway in 
Uzundere, which is selected as "Turkey's 11th Slow City" in 
2016 by the International Cittaslow Association, is known as 
the largest waterfall of Turkey. 21-meter-wide Tortum 
Falls, which was formed when the large landslide mass 
separated from Kemerlidağ in the 1700s and covered the Tev 
Valley, where Tortum Stream flowed, falls from a height of 
48 meters and invites visitors to the viewing terraces with its 
coolness. Especially when it flows gushingly, the rainbow 
images created by water particles scattered around become 
the favorite moments of the photographers. There are picnic 
areas around the waterfall. You can see the giant pool of 
water formed below the waterfall, which is approximately 
1000 m high above the sea level, by climbing down the stairs; 
you can go back up and enjoy the nature; and if you bring 
some snacks with you, you can enjoy the picnic areas around 
it. It should be kept in mind that the special dish of the 
Tortum area is cağ kebab. If you want to extend your trip a 
little longer, Orta Mosque, formerly known as İnçer Mosque, 
dated from 1847, is worth seeing in Uzundere.

KAPAK / COVER
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Altındere Vadisi, Trabzon
Trabzon’dan güneye doğru açılan vadiler içinde tarihi ve 
doğasıyla en dikkat çekici olanı Altındere Vadisi Mili Par-
kı’dır. Bahar ve yaz aylarında yüz binlerce turistin uğrak yeri 
olan vadinin kuşkusuz en çarpıcı manzarası, ladin ormanla-
rı arasındaki kayalıklarda kurulu Sümela Manastırı. Özellik-
le aşağıdan baktığınızda, 270 m yükseklikteki bir uçurumun 
cephesine inşa edilmiş, 1310 rakımdaki manastır, neredey-
se bulutların içindedir. Bir diğer adı Meryemana. Efsaneye 
göre, keşişler Barnabas ve Sophronios, İsa’nın öğrencile-
rinden Aziz Lukas’ın yaptığı, kutsal Meryem tasvirini 
buldukları bu noktada, 385 yılında bir manastır kurarlar. 
Sumela, genişletilmiş, yağmalanmış, onarılmış, taç giyme 
törenlerine sahne olmuş, öğrenci odaları ve kütüphaneler 
inşa edilmiş, Hıristiyanlar’ın hac yeri olmuş, Osmanlılar 
döneminde korunmuş, saygı görmüş, rahipler Yavuz Sul-
tan Selim’i burada tedavi etmişler... Altındere Milli Par-
kı’na giden ve Meryemana Deresi’nin yanından devam 
eden bu yol boyunca geniş yapraklı ağaçlar yerini iğne 
yapraklı ağaçlara bırakır. Yol boyunca alabalık tesisleri, 
yöresel yemek veren restoranlar, kamping alanları ve ah-
şap ağırlıklı konaklama seçenekleri sıralanır. Sümela Ma-
nastırı için patika tırmanış yolu 45 dakika sürüyor. Mer-
yemana Deresi’nin sesini dinleyin, köy kahvesinde neşeli 
Karadeniz insanlarıyla sohbet edin, yöresel bir tesiste Ka-
radeniz yemekleri pişirmeyi öğrenin, akşamları kemençe 
sesi eşliğinde horon dersleri alın…

Altındere Valley, Trabzon
Among the valleys, opening to the south from Trabzon, Altındere 
Valley National Park is the most remarkable one with its history 
and nature. Sümela Monastery is undoubtedly the most stunning 
view of the valley, which is frequented by hundreds of thousands of 
tourists in spring and summer. Especially when viewed from 
below, the monastery at an altitude of 1310, built on the façade of 
a 270 m high cliff, looks like it is in the clouds. Another name of it 
is Meryemana (Mother Mary). According to a legend, the monks 
who were named Barnabas and Sophronios founded the monastery 
in 385 at this point where they found the depiction of the holy 
Mary, made by Saint Lukas, one of Jesus' disciples. Sümela was 
extended, looted, repaired; became a background for coronations; 
student rooms and libraries were built within; became a place for 
Christians' pilgrimage; preserved during the Ottoman period and 
respected; Yavuz Sultan Selim (Selim the Resolute) was treated 
here by the priests at one point... Along this road, leading to 
Altındere National Park and continuing near Meryemana Creek, 
broad-leaved trees are replaced by coniferous trees. Along the 
way, trout farms, local restaurants, camping areas, and wood 
structured accommodation options are lined. The trail to the 
Sümela Monastery takes 45 minutes to climb. Listen to the sound 
of Meryemana Creek, chat with cheerful locals of the Black Sea 
region in the village coffee house, learn how to cook the dishes of 
the Black Sea cuisine in a local facility, and take horon (a folk 
dance unique to the region) lessons accompanied with the notes 
sounding from a kemenche in the evening…
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Saklıkent Kanyonu, Antalya
Biraz ıslak ve maceralı ama her çabaya değiyor. Güneş ışınla-
rının giremeyeceği kadar dar ve yüksek Saklıkent Kanyonu 
ve buz gibi suları, Antalya bölgesinin bunaltıcı sıcağına bire 
birdir. Binlerce yıl evvel jeolojik çatlama ile oluştuğu tahmin 
edilen kanyonun uzunluğu yaklaşık 18 km, yüksekliği orta-
lama 200 ile 600 metre arasında değişiyor. Bazı noktalarda, 
kaya aralığı 2 metreye kadar daralıyor. Neredeyse gökyü-
zünü görmek imkansız. Önce, doludizgin akan Eşen Ça-
yı’nın üzerindeki tahta merdivenden yürüyerek, kayala-
rın altından fışkıran kaynağa ulaşılıyor. Macera öncesi 
yada sonrası, size kalmış, suların üzerine kurulmuş şark 
köşesi platformlarda oturabilir, ayaklarınızı buz gibi suda 
serinletirken gözleme ve alabalık yiyebilirsiniz. Bu yürü-
yüşü ciddiye alacaksanız, sırılsıklam olacaksınız demek-
tir. Ayakkabılarınızın rahatlığı önemli. Kanyon zaman 
zaman öyle yüksek ve dar ki, güneş girmiyor. Bu nedenle 
su buz gibi. Kışın yükselen ve hızlı akan sular, yer yer 
kaygan heykeller oluşturmuş. Adeta ağzını açmış bir ej-
derhanın yemek borusundan, kalbine doğru ilerliyorsu-
nuz. Bir saatlik yolculuğun sonunda halat tırmanışı, bo-
yunuzu aşan su ve şelale bu zevkli deneyimin önemli 
etapları. Kanyonun bir duvarı Muğla’da diğer duvarı ise 
Antalya’da. Bu sınırı çizen Eşen Çayı'nın kolu olan Kara-
çay'ın oluşturduğu Saklıkent Kanyonu’na, Fethiye-An-
talya karayolundan Kemer ilçesi yönünde ayrılarak ulaşı-
lıyor. Sapaktan 13 km sonra antik kent Tlos, 21 km sonra da 
Saklıkent.

22   raillife AĞUSTOS/AUGUST 2019 raillife AĞUSTOS/AUGUST 2019   23

Saklıkent Canyon, Antalya
A bit wet and adventurous but worth every effort. Saklıkent 
Canyon, which is narrow and high enough to keep the sunlight out, 
and its icy cold waters are like a remedy for the sultry weather of 
the Antalya region. The canyon, which was formed through 
abrasion of the rocks by flowing waters over thousands of years, is 
about 18 km in length, with an average height ranging from 200 
to 600 meters. At some points, the rock gap narrows down to 2 
meters. It's almost impossible to see the sky. First, the gushing 
spring under the rocks is reached through climbing the wooden 
ladder above the Stream of Eşen. Before or after the adventure, 
which is up to, you can rest on the platforms designed as oriental 
corners that are built over the waters; you can eat gözleme (a type 
of pastry) and trout while cooling your feet in ice-cold water. If 
you are going to take this walk seriously, you're going to be 
drenched. The comfort of your shoes is important. The canyon is 
so high and narrow from time to time, sunlight does not enter. So 
the water is freezing. The rising and fast-flowing waters in winter 
created slippery sculptures. It's almost like you're moving from 
the esophagus of a dragon to his heart. At the end of the one-hour 
journey, rope climbing, the water level that exceeds your height, 
and the waterfall are important stages of this enjoyable experience. 
One wall of the canyon is in Muğla and the other wall is in 
Antalya. Saklıkent Canyon, which is formed by Karaçay, the 
branch of Eşen Stream, draws this boundary and can be reached by 
exiting Fethiye-Antalya highway in the direction of Kemer 
district. There is the ancient city of Tlos 13 km after the exit, and 
Saklıkent is 21 km after the exit.
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MOSKOVA VE AZİZ 
VASİL KATEDRALİ 

MOSCOW AND THE ST. BASIL’S 
CATHEDRAL

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Aziz Vasil Katedrali, uluslararası adıyla Saint Basil’s Cat-
hedral, Moskova’nın hatta tüm Rusya’nın en ikonik yapısı... 
Rengarenk kubbeleri ile katedralden çok bir masal şatosuna 
benzeyen katedral, genellikle Kremlin Sarayı ile karıştırılır. 
Bunun sebebi de ikisinin de Kızıl Meydan’da yer alması... 
UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan katedral şehre 
giden ziyaretçilerin ilk olarak fotoğraf çekildiği yerler ara-
sında bulunur. 
Hikayesi şöyle; 1552 yılında Korkunç İvan, Tatarlara karşı 
kazandığı zaferlerin anısına bir eser inşa ettirmek ister. Bu-
nun üzerine İtalyan mimar Barma, 1555 yılında Aziz Vasil 
Katedrali’nin yapım çalışmalarına başlar ve eserin yapımını 
1561 yılında tamamlar. Bu tür yapılarla ilgili her zaman ef-
saneler uydurulur, katedralinki ise; bu muhteşem eserin bir 
örneğini başka yerde inşa etmemesi için Korkunç İvan tara-
fından İtalyan mimarın gözlerinin dağlandığı şeklinde... 
Yapının özelliklerine gelecek olursak; katedralin 8 kubbesi-
nin her biri de, savaşlarda kazanılan 8 ayrı zaferi temsil 
ediyor. İlk yapıldığı dönemlerde som altından olduğu söyle-
nen kubbeler, 1670 yılında farklı renklere boyanıyor, 1860 
yılında bu renkler daha da karmaşık bir hale getiriliyor ve 
kubbelere bugünkü görüntüleri veriliyor. 
Günümüzde bir müze olarak hizmet veren Aziz Vasil Ka-
tedrali ziyaretçilerini bekliyor. Yapı, gördüğünüz en farklı 
katedral olarak aklınızda kalacak. 

The Cathedral of Vasily the Blessed, internationally known as 
Saint Basil’s Cathedral, is the most iconic structure of Moscow 
and even Russia. The cathedral that resembles a fairy tale 
castle more than a cathedral with its colorful domes is usually 
confused with The Moscow Kremlin. The reason is that both of 
them are located in the Red Square... The cathedral, which 
takes place in the UNESCO's World Heritage list, is one of the 
first places visitors of the city photograph. 
The story is as follows; in 1552 Ivan the Terrible wanted to 
build a monument to commemorate his victories over the 
Tatars. The Italian architect Barma began the construction of 
the St. Basil's Cathedral in 1555 and completed it in 1561. 
Myths are always made up about these types of buildings; in 
order not to build another example of this magnificent work 
elsewhere, the Italian architect's eyes were abacinated by Ivan 
the Terrible...
As for the features of the structure; each of the 8 domes of the 
cathedral represents 8 separate victories in wars. The domes, 
which were said to be made of solid gold in the early periods of 
the cathedral, were painted in different colors in 1670. In 
1860, these colors became more complex and the domes were 
given their present images.
The Cathedral of Vasily the Blessed, which now serves as a 
museum, awaits its visitors. The structure will remain in your 
memory as the most different cathedral you have ever seen.

AZİZ VASİL KATEDRALİ, RENGARENK KUBBELERİ İLE GÖRDÜĞÜNÜZ EN FARKLI KATEDRAL 
OLARAK HAFIZANIZDA YER ALACAK.

THE CATHEDRAL OF VASILY THE BLESSED WILL REMAIN IN YOUR MEMORY AS THE MOST 
DIFFERENT CATHEDRAL YOU’VE EVER SEEN WITH ITS COLORFUL DOMES. 
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ORTAÇAĞDA KAYBOLMANIN KEYFİ

BERİL ŞEN

GEZİ / TRAVEL

THE PLEASURE OF GETTING LOST IN THE 
MEDIEVAL AGE

Kentler vardır, öylesine korunmuşlardır ki, ilk adım attığı-
nız andan itibaren sizi layıkıyla geçmişe taşırlar. Eston-
ya'nın başkenti Tallinn, ortaçağ denince dünya destinas-
yonları arasında ilk sıralarda yer alır. Tallinn’in sokakların-
da kaybolmak ve buraya özgü birçok deneyimi yaşamak 
için tavsiyelerimize göz atın. 

GEZİ / TRAVEL

There are cities, so preserved that they will carry you into the 
past from the moment you took the first step in. Tallinn, the 
capital of Estonia, ranks first among the world destinations 
when it comes to medieval times. Take a look at our tips to get 
lost in the streets of Tallinn and enjoy many unique 
experiences.
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Possessed by the charm of the old 
If there is a place not to be missed to visit in Tallinn, it is the Old 
Town with a charm dating back to the 15th century. With its 
narrow cobblestone passages, courtyards, and winding streets, 
you need to get lost to enjoy this confusing yet delightful 
area. Even the inhabitants of the city disappear from time to 
time. Stop by the Katherine Pass (Katariina käik) where there 
are craft shops and the Courtyard of the Master. Head 
towards the smell of hot chocolate and browse the antique 
and design shops for souvenirs. Meanwhile, do not neglect 
the art; The Estonian History Museum or the NUKU Puppet 
Arts Museum, which is interesting and unusual for adults as 
well as children, are worth seeing... Choose a stop on the 
streets of Vene and Müürivahe, where surprising places are 
lined, Rataskaevu Street, where there are restaurants, and 
the shortest Saikang, where the cute cafes are, far from the 
main roads and crowds.

Get lost at the local market
Many cities have local markets worth exploring. In Tallinn, this 
is Balti Jaam. This newly restored market complex is the most 
modern of its kind in Estonia, combining everything from 
children's goods to delicious street food with a remarkable 
range. From pickled cucumbers to Italian cheese, you can enjoy 
a delicious feast on many street stalls, especially for breakfast, 
and find interesting souvenirs among the Soviet past and 
present designs. There are also a supermarket, a sports club, 
hair dresser, fresh fruit and vegetable stalls, the most extensive 
meat and fish selection in the country and various cafes. Balti 
Jaam is like a social center with many restaurants and designer 
shops in the surrounding area. With its unique atmosphere and 
interesting antique pieces, this is a market that not only the 
locals enjoy stopping by, but it is also a pleasant tourist 
destination.

Eskinin cazibesine kapılın
Tallinn'de kaçırılmayacak bir yer varsa, o da 15. yüzyıldan 
kalma bir cazibeye sahip Eski Kent’tir. Arnavut kaldırımı dar 
geçitleri, avluları ve dolambaçlı sokaklarıyla, bu kafa karıştı-
rıcı ama keyifli bölgenin tadını çıkarmak için kaybolun. Hatta 
zaman zaman kent sakinleri bile kaybolur. Zanaat dükkanları 
ve Usta’nın Avlusu’nun bulunduğu St. Katherine Geçidi'ne 
(Katariina käik) uğrayın. Sıcak çikolatanın kokusuna doğru 
yönelirken hatıralıklar için antika ve tasarım dükkanlarına 
göz atın. Bu arada sanatı ihmal etmeyin; Estonya Tarih Mü-
zesi ya da çocuklar kadar yetişkinler için de ilginç ve sıradışı 
olan NUKU Kukla Sanatları Müzesi kaydadeğer... Biraz so-
luklanmak için, ana caddelerden ve meydanlardan uzakta, en 
kısa cadde Saiakang’daki şirin kafelerde, Rataskaevu Cadde-
si’ndeki restoranlarda ve sürpriz mekanların sıralandığı Vene 
ve Müürivahe caddelerinde kendinize bir durak seçin. 

Yerel pazarda kaybolun
Birçok kentin keşfedilmeye değer yerel pazarları vardır. Tal-
linn'de de bu Balti Jaam’dır. Olağanüstü ürün yelpazesiyle, 
çocuk eşyalarından lezzetli sokak yemeklerine her şeyi bir 
çatı altında bir araya getiren, yeni restore edilmiş bu pazar 
kompleksi, Estonya'da türünün en moderni. Salatalık turşu-
sundan İtalyan peynirine birçok sokak tezgahında, özellikle 
kahvaltıda kendinize leziz bir ziyafet çekebilir, Sovyet geçmi-
şine ait hatıralıklarla bugüne ait tasarımlar arasında ilginç 
hediyelikler bulabilirsiniz. Ayrıca burada, süpermarket, spor 
kulübü, kuaför salonu, taze meyve ve sebze tezgahları, ülke-
deki en kapsamlı et ve balık seçenekleri ve çeşitli kafeler yer 
alıyor. Çevresinde birçok restoran ve tasarım mağazası da 
bulunan Balti Jaam, adeta bir sosyal merkezdir. Kendine özgü 
atmosferi, ilginç antika parçaları ile burası sadece yerli halkın 
uğramadan edemediği bir pazar değil, aynı zamanda keyifli 
bir turist destinasyonu.

Kuş misali kente bakın
Bir zamanlar kent aristokrasisinin yerleşimi Toompea, nam-ı 
diğer üst kent, Estonya'nın yönetildiği yerdir; hem parla-
mento hem de yönetim burada. Estonya Parlamentosu yani 
Riigikogu, Toompea Kalesi’ndedir. UNESCO Dünya Kültür 
Mirası Listesinde yer alan bu alanda tarihi birkaç ev var. Or-
taçağ haçlı kalesi klasik saray ile kaynaşırken, “dünyanın tek 
dışavurumcu mimariye sahip parlamentosu” olarak anılan 
binayı avluda saklar. Giriş belgesi ve pasaportunuzla buraya 
hazırlıklı gelirseniz, parlamento binasına görebilirsiniz. Mey-
danın karşısında, kalenin önünde St. Alexander Nevsky Rus 
Ortodoks Katedrali var. Biraz tütsü kokusunun sarhoşluğu 
ama en çok da göz kamaştıran altın, bu etkileyici kutsal at-
mosfere adım atar atmaz sizi etkisi altına alır. Tarihsel olarak 
en kaydadeğer kilise aslında Nevsky değil, Dome Kilisesi, 
yani Bakire Meryem Katedrali (Toomkirik). Mükemmel fo-
toğraflara imza atmak istiyorsanız, şehir manzaralı üç seyir 
platformu (Kohtuotsa, Patkuli ve Piiskopi) listenizde bu-
lunsun. Küçük bir seyir alanı olan Kohtuotsa Vaatep-
lats'tan, kırmızı çatılı Eski Kent'in üzerinden limana, Kad-
riorg Park'a ve Estonya’nın kırsalına göz atın. Hatta Kohtu-
otsa'da, poz vermekte sizinle rekabete girecek Steven adlı 
martı, buranın asıl patronu. Burada en çok fotoğrafı çekilen-
ler yine martılar... 

Meydanın dinamizmine karışın
Ortaçağdan kalma Eski Kent'in kalbi ve ruhu, Belediye Mey-
danı’dır (Raekoja plats). Tallinn’de tüm yollar buraya çıkar. 
11. yüzyıldan itibaren, pazarlar kurulmaya başladığı günden 
beri kentin nabzı burada atar. Bir tarafı gotik belediye sarayı-
nın hakimiyetinde, diğer tarafı da 15. ve 17. yüzyıllara ait 
pastel renkli binalarla çevrili bu alan, mevsim ne olursa olsun, 
her zaman fotojeniktir. Yazın, dışarıya yayılan kafeler insanı 
burada oturup hayatı seyretmeye davet eder. 

Watch the city like a bird 
Once the settlement of the city aristocracy, Toompea, also 
known as the uptown, is the place where Estonia is ruled; both 
parliament and administration are located here. The Estonian 
Parliament, also known as Riigikogu, is located at Toompea 
Castle. There are several historic houses in this area, which are in 
the UNESCO World Cultural Heritage List. While the medieval 
crusader castle blends with the classic palace, it hides the building, 
which is called "the world's only parliament with an expressionist 
architecture", in the courtyard. If you come here with your entry 
document and passport, you can see the parliament building. 
Across the square, in front of the castle, there is the Russian 
Orthodox Cathedral of St. Alexander Nevsky. You become a little 
bit intoxicated by the incense smell but mostly dazzled by the sight 
of gold as soon as you step into this impressive sacred atmosphere. 
Historically, the most notable church is actually the Dome 
Church, not Nevsky, in other words, the Cathedral of the Virgin 
Mary (Toomkirik). If you want to take great photos, add three 
observation platforms (Kohtuotsa, Patkuli and Piiskopi) in your 
list. From Kohtuotsa Vaateplats, a small observation area, look at 
the harbor over the red-roofed Old Town, Kadriorg Park, and 
Estonia's countryside. The seagull named Steven that is going to 
compete with you to pose in Kohtuotsa is the real boss around 
here. Seagulls are the ones most photographed here...

Blend in the dynamism of the square
The Municipal Square (Raekoja plats) is the heart and soul of 
the medieval Old Town. In Tallinn, all roads lead here. From 
the 11th century onwards, this place has been the pulse of the 
city since the markets began to be established. This area is 
always photogenic regardless of the season, surrounded by 
pastel-colored buildings of the 15th and 17th centuries and the 
Gothic municipal palace. In summer, the cafes with outdoor 
tables invite people to sit and watch life. You can find pizza in 
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St. Alexander Nevsky Rus Ortodoks Katedrali

Russian Orthodox Cathedral of St. Alexander Nevsky
Dome Kilisesi / Dome Church Toompea Kalesi

Toompea Castle

Riigikogu

St. Katherine Geçidi

Katherine Pass



30   raillife AĞUSTOS/AUGUST 2019

many places or meet Estonian cuisine. If you come around 
Christmas, you will see a huge pine tree in the middle of the 
square, as in 1441. If there is an event such as a concert or a 
market in the Old Town, it absolutely takes place here. It doesn't 
get empty especially in the summer thanks to the variety of 
activities such as Tallinn Old Town Days or Tallinn Medieval 
Days. A handicraft market that will stimulate your imagination is 
set up every Wednesday from May to September. At the corner of 
the square, visit the City Hall Pharmacy (Raeapteek), the oldest 
active pharmacy in Europe since 1422. If you have a trouble that 
you can't find medicine, check out the historical section; I wonder 
if a burned hedgehog and human skull salt prescription could cure 
your problem? The trump card of the square is the Town Hall of 
1404, which is the only Gothic municipality in Northern Europe. 
Right on top of the tower, Tallinn's symbol Old Thomas (Vana 
Toomas in Estonia) will catch your eye. If you climb up the narrow 
steps of the tower, a beautiful view awaits you.

Get enough of arts and nature
Perhaps the most beautiful part of Tallinn is Kadriorg. Kadriorg 
has a wonderful summer palace built by the order of Peter the 
Great for his wife Katerina. This palace, which has a beautiful 
garden in terms of landscaping, was built in 1710. Peter stayed 
in this palace with his wife for a while. The place is the Kadriorg 
Art Museum today. The park around the 300-year-old palace 
is the largest in the city. The museum is located right next to the 
Presidential Palace, so you can have the opportunity to see the 
change of guards or if you are lucky, the president. There are 
many museums nearby. The most important of them is the 
magnificent Kumu Art Museum, which houses the national art 
collection. The museum's range, which houses a rich collection 
of Estonian art from the 18th century to the present, gives a 
satisfying insight on the country's art to those who have little 
time to spend here.

Birçok yerde pizza bulabilir ya da Estonya mutfağıyla tanışa-
bilirsiniz. Yılbaşında gelirseniz, 1441'de olduğu gibi meyda-
nın ortasında kocaman bir çam ağacı görürsünüz. Eski 
Kent'te, konser ya da pazar gibi bir etkinlik oluyorsa, mutlaka 
burada gerçekleşir. Özellikle yazın, Tallinn Eski Kent Günleri 
ya da Tallinn Ortaçağ Günleri gibi çeşitli etkinliklerle pek boş 
kalmaz. Mayıs-eylül ayları arasında ise her çarşamba, burada 
hayalgücünüzü harekete geçirecek bir el sanatları pazarı ku-
rulur. Meydanın köşesindeki, Avrupa’nın 1422’den beri açık 
ve aktif en eski eczanesi, Belediye Sarayı Eczanesi’ne (Raeap-
teek) uğrayın. İlacını bulamadığınız bir derdiniz varsa, tarihi 
bölüme bir göz atın; acaba yanık kirpi ve insan kafatası tuzun-
dan yazılan bir reçete derdinize deva olabilir mi? Meydanın 
kozu, 1404 yılına ait Belediye Sarayı. Kuzey Avrupa'daki tek 
gotik belediye yapısı. Hemen kulenin tepesinde, Tallinn’in 
sembolü Eski Thomas (Estonya'da Vana Toomas) gözünüze 
çarpacaktır. Kulenin dar basamaklarından yukarıya çıkarsa-
nız, sizi güzel bir manzara bekliyor. 

Sanata ve doğaya doyun
Tallinn'in belki de en güzel bölgesi Kadriorg. Kadriorg'da, 
Çar Deli Petro’nun karısı Katerina için yaptırdığı muhteşem 
yazlık saray var. Peyzaj anlamında güzel bir bahçeye sahip 
olan bu saray, 1710’da yapılmış. Petro, bu sarayda eşi ile bir 
süre kalmış. Burası bugün Kadriorg Sanat Müzesi. 300 yıllık 
sarayın çevresindeki park, kentin en büyük parkı. Müze, Baş-
kanlık Sarayı'nın hemen yanında yer aldığından, muhafızla-
rın nöbet değişimini ya da şanslıysanız başkanın kendisini 
görme fırsatını yakalayabilirsiniz. Civarda birçok müze var. 
Aralarında en önemlisi, ulusal sanat koleksiyonuna ev sahip-
liği yapan görkemli Kumu Sanat Müzesi. 18. yüzyıldan bugü-
ne uzanan Estonya sanatının zengin koleksiyonuna ev sahip-
liği yapan müzenin yelpazesi, ülkenin sanatı hakkında az 
vakti olanlara doyurucu bir fikir veriyor. 
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Belediye Sarayı / The Municipal Square
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Yenilikçi yaşama adım atın
Tallinn, alternatiflere ve yeniliklere açık bir kent. Eski Kent'e 
yakın, kısa bir yürüyüş mesafesinde, kentin en havalı bölgesi 
Kalamaja, bunun bir yansıması. Burada eski binalar yeni fi-
kirlere ilham verirken, kentin hip ve modern atmosferi de 
sizi sarmalıyor. Tallinn’in en eski bölgelerinden Kalama-
ja’da bir zamanlar balıkçı ve denizciler yaşarmış. Şimdi genç 
hipster’lar buranın hakimi. Kalamaja’nın iki bölümü var; 
sanayileşmenin ardında bıraktığı 20. yüzyıldan kalma bir 
miras ve fabrika işçilerinin yaşadığı eski ahşap yapılar. Ken-
tin en çok rağbet gören konutlarının arasında yer alan ve 
zamanla popülerleşen eski ahşap yapılarda bugün birçok 
genç aile yaşıyor. Valgevase, Salme ve Kungla gibi sokaklar-
da tipik örneklerine rastlamak mümkün. Eski bir endüstri-
yel yapıdan dönüştürülen, Telliskivi Yaratıcı Kent’te, yıl 
boyunca 300’ün üzerinde etkinlik yapılıyor. Telliskivi’de 
stüdyo mekanları, yenilikçi firmaların ofisleri, havalı resto-
ranlar, sanatsal kafeler, atölyeler, galeriler, yerel tasarım 
mağazaları, haftada bir kez kurulan bit pazarı, lüks barlar yer 
alıyor. Eski fabrikanın ve evlerin duvarlarını süsleyen grafi-
ti sanatını incelemek için vakit ayırın. 

Kente denizden bakın
Birçok ziyaretçi Tallinn'e gemi ile ulaşır. Kente denizden ba-
kınca görülen, kentin karakteristik yapıları, savunma kuleleri 
ve sur duvarıdır. Tallinn'in şehir duvarı, tüm Kuzey Avru-
pa’nın en iyi korunan alanlarından olması nedeniyle görmeye 
değer. Silahlı muhafızlara hesap vererek aşılan bu kireçtaşı 
sur, ilk inşa edildiği zaman yaklaşık 2.4 km uzunluğa, 8 kapı 
ve 46 kuleye sahipmiş. Etkileyici hendeğinden geriye ancak 
bir gölet kalmış olsa da, surun 1.9 km'lik kısmı ve kulelerin 
yarısı günümüze kadar gelebilmiş. Surda yürümeyi ve hayal-
gücünüzü harekete geçirmeyi ihmal etmeyin. Surun bir kıs-
mını ve kulelerin bazılarını ziyaret etmek mümkün. Kaçırıl-
maması gereken bölüm ise, Kız Kulesi'ne ulaşan Danimarka 
Kralı’nın Bahçesi’nde. Surun arkalarındaki dar sokaklarda 
yürüyüş yapmanın sizi Ortaçağ’a götürmesi garantidir. 

Step into an innovative life
Tallinn is a city open to alternatives and innovations. Close to 
the Old Town, a short walk away, Kalamaja, the coolest part of 
the city, is a reflection of this. Here, old buildings inspire new 
ideas, while the city's hip and modern atmosphere surrounds 
you. Fishermen and sailors used to live in Kalamaja, one of the 
oldest districts of Tallinn. Now young hipsters dominate here. 
Kalamaja has two parts; a heritage of the 20th century left 
behind by industrialization and old wooden buildings inhabited 
by factory workers. Today, many young families live in those old 
wooden buildings, which are among the most popular residences 
of the city and have become popular over time. Typical examples 
can be found in the streets like Valgevase, Salme and Kungla. 
Transformed from an old industrial structure, the Telliskivi 
Creative City hosts over 300 events throughout the year. 
Telliskivi has studio spaces, offices of innovative companies, 
cool restaurants, artistic cafes, workshops, galleries, local 
design shops, a flea market set up once a week, and luxurious 
bars. Take the time to study the art of graffiti adorning the 
walls of the old factory and houses.

Look at the city from the sea 
Many visitors reach Tallinn by ship. What you see is the city's 
characteristic structures, defense towers, and fortifications 
when you look at the city from the sea. Tallinn's city wall is 
worth seeing, as it is one of the best-preserved areas in northern 
Europe. These limestone fortifications, which were protected by 
armed guards, had approximately 2.4 km of length, 8 gates, and 
46 towers when they were first built. Although only one pond 
remains from the impressive moat, 1.9 km of the walls and half 
of the towers have survived to the present day. Don't forget to 
walk on the wall and activate your imagination. It is possible to 
visit a section of the fortifications and some of the towers. The 
part not to be missed is in the Garden of the King of Denmark, 
which stretches to the Maiden's Tower. Walking through the 
narrow streets behind the walls is guaranteed to take you to the 
Middle Ages.
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TÜRKİYE’NİN KÜÇÜK MÜZELERİ
SMALL MUSEUMS OF TURKEY

Anadolu, arkeolojik zenginliğini başarılı ve etkin bir şekilde 
müzelerine yansıtan bir coğrafya. Hangi bölgeye gitseniz, 
kazı alanları ziyarete açık olmasa bile, müzelerde o tarihi can-
landıracak kadar zengin bir temsille karşılaşıyorsunuz. 
Önemli eserlerin yurtdışına götürüldüğü ya da kaçırıldığı 
dönemler çok geride kaldı. Bugün Türkiye’nin dört bir yanın-
daki en ünlü müzeden en mütevazı olanına, tarihe sayısız 
pencere açılıyor. Ayrıca çıkarıldığı topraklardan alınıp büyük 
kentlerdeki müzelere götürülmek yerine, eserler ait oldukları 
yörede kalıyorlar. Anadolu’da en küçük yerleşimde bile gör-
meye değer bir müze olması artık şaşırtıcı değil. Bu müzelerin 
bazıları mimarileri, sergileme tarzları ve koleksiyonlarıyla, 
Türkiye hatta dünya çapında ünlü ve ödüllü müzeler. Bu ne-
denle, bu kez de ‘küçük müzeler’i mercek altına aldık. 

Afrodisias Müzesi
“Hepsinin aşağı yukarı doğumunda bulundum... Öyle par-
çalar vardır ki, kazıda onlar çıkınca gözlerim yaşarır...” de-
mişti Afrodisias’ın kaşifi, tutkulusu Kenan Erim, müzedeki 
parçalar için. Sonsuzluğu temsil eden Aion’un profili, Apol-
lo’nun şeffaf teni, bir deniz kabuğunda oturarak saçlarını 
kurutan Afrodit’in ayak ayak üzerine atışı, Truva Savaşı’n-
da geçen mücadelenin gerçekliği... Aydın’ın Karacasu ilçe-
sinde Geyre köyü yakınındaki Afrodisias antik kentinin 
müzesindeki süt beyaz, mavi ve şeffaf mermerden oyulan 
heykeller, gerçekten de ilk kez burayı ziyaret edenin bile 
gözlerini yaşartır. Müzenin bahçesine dağılmış, üzerinde 
çelenk zincirleri ve tiyatro maskeleri olan muhteşem lahit-
ler, müzenin içindeki ihtişama sadece bir girizgahtır. Müze-
de, erken, orta ve geç dönem Bronz Çağı eserleri, höyükler-
de ve Afrodit Tapınağı çevresinde bulunan Lidyalılar’dan 
kalma seramikler, arkaik, klasik, helenistik dönem eserleri, 
Roma, Bizans ve Erken İslami devir eserleri sergileniyor. 
Kentin böyle önemli bir sanat kenti olmasında, baş kahra-
manlar kuşkusuz M.Ö. 1. yüzyılda Geç Helenistik dönemde 
başlayıp, M.S. 5. yüzyıl Erken Bizans dönemine kadar varlı-
ğını sürdüren Afrodisias Heykeltıraşlık Okulu’nun yetiştir-
diği heykeltraşlar. Ancak Afrodisias’ın heykeltraşlık alanın-
da bu kadar ilerlemesinin nedeni, kente yakın olan mermer 
ocağı ve buradan çıkarılan kaliteli ve bol mermer. Bu, Afro-
disias’ın 600 yıl boyunca antik dünyada benzeri olmayan bir 
heykeltıraşlık okulunun merkezi olmasını sağladı. 

Anatolia reflects its archaeological wealth to its museums 
successfully and effectively. Whichever region you go to, even if 
the excavation sites are not open to visitors, you will see a rich 
representation of the history in museums. The periods when 
important relics were taken abroad or smuggled are far behind. 
Today, numerous doors open to history from Turkey's most 
famous museums to the most humble. In addition, the artifacts 
remain in the region where they belong, instead of being taken 
away from their land to be exhibited in museums in big cities. It 
is no longer surprising that there is a museum worth seeing even 
in the smallest settlement in Anatolia. Some of these museums 
are award-winning and famous in Turkey and even in the world, 
with their architecture, exhibition styles, and collections. For 
this reason, we focused on 'small museums' at this time.

Afrodisias Museum
"I was present at almost all of their births. There are so many 
pieces that when they were found during the excavation, my 
eyes filled with tears..." said for the pieces in the museum, the 
explorer of Aphrodisias, Kenan Erim, who is passionate about 
the place. Aion's profile representing eternity, the transparent 
skin of Apollo, Aphrodite, who dries her hair while sitting on a 
seashell, the reality of the battle in the Trojan War... The 
sculptures carved out of milk-white, blue and transparent 
marble blocks in the museum of the ancient city of Aphrodisias 
make the eyes of even those who visit here for the first time 
filled with tears. The magnificent sarcophaguses, with garland 
chains and theater masks, scattered around the garden of the 
museum are just a glimpse into the grandeur of the museum.
The museum exhibits early, middle and late Bronze Age 
artifacts, Lydian ceramics found in mounds and around 
Aphrodite Temple, archaic, classical, Hellenistic artifacts, 
Roman, Byzantine and Early Islamic works. The fact that the 
city had such an important place in arts, the protagonists were, 
of course, the sculptors trained by the Aphrodisias School of 
Sculpting, which operated from the late Hellenistic period in 
the 1st century AD until the Early Byzantine period in the 5th 
century BC. However, the reason why Aphrodisias progressed 
so much in the field of sculpting is the marble quarry near the 
city and the quality and abundant marble mined from it. This 
made Aphrodisias the center of an unprecedented sculpting 
school in the ancient world for 600 years.

KEŞFET / EXPLORE KEŞFET / EXPLORE

32   raillife AĞUSTOS/AUGUST 2019 raillife AĞUSTOS/AUGUST 2019   33



34   raillife AĞUSTOS/AUGUST 2019 raillife AĞUSTOS/AUGUST 2019   35

Amasra Museum
Fatih Sultan Mehmet said for Amasra when he saw it for the first 
time from a high hill: "Lala, is this the apple of the world's eye?" He 
included Amasra into his empire's territory and established the first 
naval school here in the Black Sea. That building is the Amasra 
Museum in Little Harbor (Küçük Liman) today. Everything in the 
vicinity of Amasra and belonging to the ancient city of Amastris is 
displayed in a very elegant way in this museum. The museum of 
Amasra, a district of Bartın, is also the only archaeological museum 
of the Western Black Sea.  Important artifacts dating from the 
Byzantine Empire to the Ottoman Empire are exhibited in the 
museum, including the statue of Hadryanus, representing the 
glorious return of Athena, the god of war, from a war on wolf back. 
This female wolf, having nursed the brothers Romus and Romulus 
who supposedly founded Rome, is one of the points that attract the 
attention of visitors. The museum also features a depiction of the 
snake representing the god of medicine Asklepios.

Divan Literature Museum & Galata Mevlevihanesi
The tomb of Galip Dede, one of the dervishes of the 17th century, 
and the Galata Mevlevi House (Galata Mevlevihanesi), which has 
housed music and science throughout its history... The members of 
this dervish house were the disciples of Mevlana Celaleddin Rumi. 
Galata Mevlevihanesi, or in other words Kulekapı Mevlevihanesi, 
located in Beyoğlu district of İstanbul, was built in 1491 on the 
grounds of a hunting mansion belonging to İskender Pasha, the 
governor of Sultan Beyazid the II. The first sheik of the Mevlevihane 
was Mehmed Semâ-i Çelebi. It was rebuilt after the time of 
Mustafa the III (1766). During the period between the second half 
of the 1500s and the early 1600s, the Mevlevihane was used as a 
monastery and classrooms of the Halveti order. Built in the form 
of a complex and opened to tourism in 1975, the main structure 

Amasra Müzesi
Fatih Sultan Mehmet, yüksek bir tepeden ilk kez gördüğü 
Amasra için, şöyle demiş: “Lala, çeşm-i cihan (dünyanın 
gözbebeği) bu mu ola?” Amasra’yı imparatorluğunun top-
raklarına katmış ve Osmanlı’nın Karadeniz’deki ilk mek-
teb-i bahriyesini burada kurmuş. O bina, bugün Küçük 
Liman’daki Amasra Müzesi. Amasra civarında bulunan ve 
antik Amastris’e ait her şey bu müzede son derece şık bir 
şekilde sergileniyor. Bartın’ın ilçesi Amasra’nın müzesi, 
aynı zamanda Batı Karadeniz’in tek arkeolojik müzesi. Bi-
zans’tan Osmanlı’ya, birçok eserin sergilendiği müzedeki 
en önemli eserler arasında, savaş tanrısı Athena’nın bir 
kurt üzerinde savaştan zaferle dönüşünü temsil eden Had-
ryanus Heykeli var. Roma’yı kurduğu varsayılan Romus ve 
Romulus kardeşleri emzirdiğine inanılan dişi kurt, ziya-
retçilerin ilgisini toplayan noktalardan. Müzede ayrıca şifa 
tanrısı Asklepios’u temsil eden yılan da yer alıyor.

Divan Edebiyatı Müzesi & Galata Mevlevihanesi
17. yüzyıl dervişlerinden Galip Dede’nin Türbesi ve ta-
rihi boyunca musiki ile bilimi bünyesinde barındırmış 
olan Galata Mevlevihanesi... Bu tekkenin üyeleri, Mevlâna 
Celaleddin Rumi’nin müritleriydi. İstanbul’un Beyoğlu il-
çesinde bulunan Galata Mevlevihanesi veya diğer adıyla 
Kulekapı Mevlevihanesi, II. Sultan Beyazıd’ın beylerbeyi 
olan İskender Paşa’ya ait olan av çiftliği üzerine 1491’de 
inşa edilmiş. Mevlevihanenin ilk şeyhi Mehmed Semâ-i 
Çelebi. III. Mustafa zamanında (1766) yandıktan sonra ye-
niden yapılmış. 1500'lerin ikinci yarısıyla 1600'lerin başı 
arasındaki süreçte Mevlevihane, Halvetilik tarikatına bağlı 
bir zaviye ve derslik olarak kullanılmış. Külliye şeklinde 
inşa edilmiş ve 1975’de turizme açılan mevlevihanenin ana 

yapısı, semahane ve derviş odalarından oluşuyor. Ayrıca 
Halet Efendi Kütüphanesi, Sebili ve Türbesi, Şeyh Galib 
Türbesi, Hasan Ağa Çeşmesi, sarnıç, hâmûşân, Adile Sul-
tan Şadırvanı ve çamaşırhane bulunuyor. Tasavvuf müziği 
enstrümanlarının ve derviş eşyalarının sergilendiği bu kü-
çük müze Mevlevilik hakkında ilginç bir perspektif veriyor. 
Yıl boyunca yapılan sema gösterileri, yerli ve yabancı ziya-
retçi kalabalıklarına sahne oluyor.

Edirne Sağlık Müzesi
Avrupa Konseyi Parlamentosu 2004 yılı Avrupa Müze 
Ödülü sahibi, yaşayan bir müze. İddialı, şaşırtıcı, hayal gü-
cünü harekete geçiren, bilgilendirici, duyulara hitap eden 
ve nitelikli. Müzenin en özellikli yanı, ele alınan konunun, 
gerçek mekânında yani 500 senelik tarihi bir Darüşşifa’nın 
(Hastane) içinde anlatılıyor olması. Sultan II. Bayezid Kül-
liyesi Darüşşifa bölümüne önceleri her türlü hasta kabul 
ediliyordu. Daha sonraki yıllarda akıl ve ruh hastalarının 
tedavi edildikleri bir merkez haline geldi. Hastalıkların ça-
resinde, dönemin tıbbi yöntemlerinin yanı sıra, müzik, su 
sesi ve güzel kokular da tedavi amaçlı kullanılıyordu. Bu-
gün cansız mankenlerle canlandırılan 10 kişilik hanende ve 
sazende topluluğunun, haftada üç gün verdiği musiki kon-
serleri, buranın kusursuz akustiği sayesinde binanın her 
tarafından yankılanmadan dinlenebiliyordu. Bu özellikle-
riyle darüşşifa, o dönem açısından son derece ileri bir tıp 
anlayışını yansıtıyor. Poliklinik, yataklı hasta bakımı, psi-
kolojik hastalar için müzikli tedavi ve çaresi olmayan akıl 
hastaları için ayrılmış özel odaları vardı. Tedavi parasızdı ve 
haftada iki gün şehirdeki hastalara parasız ilaç dağıtılırdı. 
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Edirne Sağlık Müzesi

Edirne Health Museum

of the Mevlevihane consists of sema house and dervish rooms. 
There are also Halet Efendi Library, Fountain and 
Mausoleum, Sheikh Galib Mausoleum, Hasan Aga Fountain, 
cistern, cemetery, Adile Sultan Şadırvanı, and laundry 
facilities. This small museum, where Sufi music instruments 
and dervish supplies are on display, gives an interesting 
perspective about Mevlevism. The whirling dervishes show 
that is performed throughout the year is viewed by large 
crowds of local and foreign visitors each time.

Edirne Health Museum
It is a living museum and the winner of the European Parliament 
2004 European Museum Award. Ambitious, surprising, 
stimulating imagination, informative, appealing to senses and 
qualified. The most prominent part of the museum is that the 
subject is treated in its actual place, in a historic 500-year-old 
hospital. At first, all kinds of patients were admitted to the Sultan 
Bayezid the II Complex' hospital section. After years passed, the 
hospital became a center where mentally ill patients were treated. 
In addition to the medical methods of the period, music, water 
sounds and fragrances were used for treatment. The concerts 
given by the group of 10 singers and instrument players, which is 
animated with mannequins today, used to be heard without 
echoing all over the building thanks to the perfect acoustics of the 
place.With these features, the hospital reflects an extremely 
advanced understanding of medicine in that period. The hospital 
had a polyclinic, inpatient care, musical treatment for mentally ill 
patients, and special rooms for clinically insane patients without 
a cure. The treatment was free of charge and free medication was 
distributed to the patients in the city twice a week. 
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Etrafındaki odaların ve mankenlerle canlandırılan hastala-
rın açıklamaları var; kronik psikozlu hasta, meşguliyetle 
tedavi odası, sara hastası doktor ve hastabakıcı... Bunların 
en dikkat çekici olanı, kara sevdalılar odası; burada melan-
kolik kara sevdalıyla, divane akıl hastası canlandırılmış. 

Amasya Müzesi
Anadolu'nun eski yerleşim alanlarından biri, Orta Karade-
niz kenti Amasya’nın müzesi, gerek sunumu gerekse 
mumya koleksiyonuyla, Türkiye’nin en akılda kalıcı müze-
leri arasındadır. 1925 yılında kurulan, arkeolojik ve etnog-
rafik bölümlerden oluşan müzede toplam 26 bin eser var. 
1962 yılında Selçuklu dönemine ait Gökmedrese Camii’ne 
taşınan müzenin en ilgi çeken bölümü, Narlıbahçe Mezar-
lığı bahçesindeki Sultan I. Mesut Türbesi. Mumyalama 
tekniği açısından dünyadaki diğer örneklerden farklı ola-
rak, iç organlar çıkarılmadan, kurutma ve tahnit (belirli bir 
formüle göre ilaçlama) işlemleriyle mumyalananlar arasın-
da, 14. yüzyıl İlhanlı yöneticilerinden Anadolu Nazırı Şeh-
zade Cumudar, Amasya Emiri İşbuğa Noyin, İzzeddin 
Mehmed Pervane Bey, eşi, erkek ve kız çocuklarına ait 
mumyalar var. Müzenin özenli yanlarından biri de, Amas-
ya’da iz bırakmış 13 ayrı medeniyetin eserlerinin, kronolo-
jik sıraya göre sergilenmesi ve özellikle sikkelerin ve ziynet 
eşyalarının asıllarının yanında büyütülmüş fotoğraflarına 
yer verilmiş olması. Müzenin giriş katı, Roma dönemine ait 
bronz ve pişmiş toprak lahitlerle başlıyor ve ardından Baf-
ra’daki batık gemide bulunan amforalar, Amasya sikkeleri, 
Roma dönemi takıları, Erken Tunç Çağı objeleri, Orta Tunç 
Çağı mühürleri, ritonlar, mızrak uçları ve libasyon kapla-
rıyla devam ediyor. Üst kat etnoğrafya bölümünde de arke-
oloji dünyasının ilk ve tek Hitit Fırtına Tanrısı Teşup’un 
bronz heykelciğini görebilirsiniz.

The rooms and the patients who are portrayed through 
mannequins are specified in detail such as chronic psychosis 
patient, occupational treatment room, epileptic doctor, and 
nurse... The most remarkable of them is the lovesick patients' 
room; a melancholic lovesick patient and an insane patient are 
animated here. 

Amasya Museum
The museum of Amasya, which is a central Black Sea city and 
one of the oldest settlements in Anatolia, is among Turkey's 
catchiest museums with both mummy collection and 
presentations. Founded in 1925, the museum consists of 
archaeological and ethnographic sections, a total of 26 
thousand works. The most interesting part of the museum, 
which was moved to Gökmedrese Mosque belonging to the 
Seljuk period in 1962, is the Tomb of Sultan Mesut I in 
Narlıbahçe Cemetery. Unlike other examples in the world in 
terms of embalming technique, the bodies were mummified 
without removing the internal organs. İlhanlı ruler of the 14th 
century Anatolian Minister Prince Cumudar, Emir of Amasya 
İşbuğa Noyin, İzzeddin Mehmed Pervane Bey, his wife, his 
sons, and his daughters are among the people who were 
mummified by this technique. One of the elaborate aspects of 
the museum is the display of the works of 13 different 
civilizations in Amasya in chronological order and especially 
enlarged photographs of coins and jewelry. The entrance floor 
of the museum exhibits bronze and terracotta sarcophaguses 
from the Roman period, amphora found in shipwrecks in Bafra, 
Amasya coins, Roman period jewelry, Early Bronze Age objects, 
Middle Bronze Age seals, rhytons, spearheads, and libation 
vessels. In the ethnography section located on the upper floor, 
you can see the bronze statue of Theispas, the first and only 
Hittite Storm God of the archeology world.
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Lekelerle savaş
The battle against sun spots on skin

Dingin bir hayat için
For a quiet life 

Tat dengesini gözeterek farklılaşıyor
He becomes distinct by looking after the balance of savor 

Yeni nesil tarıma hazır mısınız?
Are you ready for the new generation farming?



Yaz mevsiminde en büyük korkumuz cildimizde oluşan 
lekeler... Yaz mevsiminden sonra da, bu lekelerle yaşadığı-
mız zorlu mücadele süreci her geçen gün daha fazla sayıda 
insanı ilgilendiriyor. Güneş lekeleri olarak adlandırdığımız 
bu lekeler oluştuğunda ilk aklımıza gelen lekeleri soydur-
mak ve onlardan kurtulmaktır ki, bu sürecin ardından ise 
genellikle hüsranla sonuçlanan daha büyük lekeleri cildi-
mize kazandırmış oluruz.

Lekeler neden oluşur?
Evimize çok ışık girdiğinde ışıktan korunmak için nasıl ki 
perdelerimizi kullanıp ışığın girişine set çekiyorsak, cildimiz 
de derin dokuları, çevre etkilerinden ve özellikle ışıktan koru-
yamadığı zaman hemen cildin 3 farklı koruma mekanizma-
sından birisi olan bronzlaşma, koyulaşma ve lekelenme ile 
cildin yüzeyine doğal perdeleme oluşarak, derin dokuların 
ışıktan zarar görmesi engellenmiş olur. Burada önemli olan 
noktalardan birisi de cildin lekelenen bölgelerinin diğer cilt 
kısımlarına göre daha zayıf koruma gücüne sahip olduğudur 
ve koruma görevini yerine yeterince getiremediğidir.

Tedavide hatalar
Zayıflamış cilt kısımlarının lekelenmeye meyilli olduğu 
gerçeğinden hareketle bu bölgelerde gelişen lekelerde de bu 
bölgeleri daha da zayıflatacak soyma veya lazer uygulama-
ları gibi tedavi seçenekleri, küçük lekelerimizin daha büyük 
lekelere, yüzeyel yerleşimli lekelerimizin daha derin yerle-
şimli lekelere dönüşmesini sağlar. O nedenle lekeli bölgele-
rin zayıflığını daha da artıracak tedavi yaklaşımlarından 
kaçınmak gerekiyor. Diğer bir seçenek olan pigment açma 
işleminde de, cildi aynı anda soyan ve beraberinde tahriş 
yapan açıcı ürünlerden başlangıçta kaçınmak gerekiyor.

Our biggest fear in the summer is getting sun spots on our 
skin... After the summer season, the battle we give against 
these spots is getting more and more people concerned. 
When these spots occur on our skin the first thing that 
comes to mind is to peel off the spots and get rid of them. 
However, this process usually ends up at getting even 
worst and more significant spots on our skin.

Why do sun spots occur on our skin?
We draw the curtains as protection against light when too 
much sunlight enters our room; within the same manner, 
our skin activates 3 different protection mechanisms 
namely tanning, darkening, and spotting in order to 
protect deep tissues from environmental effects, and 
especially from sunlight, creating a natural curtain. 
However, one of the important points to note here is that 
the areas with sun spots on the skin means they have 
weaker protective power than the other parts of the skin 
and cannot fulfill the protection function adequately.

Mistreatment
The treatment options such as peeling or laser treatments 
will cause weakening of these areas with spots even further. 
Due to the fact that the weakened skin parts are prone to 
forming spots, our small skin spots become larger and our 
large spots become deeper. Therefore, treatment 
approaches that will increase the weakness of the areas 
with spots should be avoided. Products that peel and 
irritate the skin at the same time, while lightening the 
skin, should also be avoided at the beginning during 
the pigment lightening treatment, which is another 
option.

SAĞLIK / HEALTH

UZM. DR. SİNAN İBİŞ

LEKELERLE SAVAŞ
YAZ AYLARI İLE BİRLİKTE GÜNEŞ LEKELERİ CİLDİMİZİ TEHDİT ETMEYE BAŞLADI. İYİ BİR 
KORUNMA İLE LEKELER ENGELLENEBİLİR. OLUŞAN LEKELERİN TEDAVİSİ İÇİN İSE DİKKATLİ BİR 
TEDAVİ SÜRECİ GELİŞTİRİLMELİ. 

THE BATTLE AGAINST SUN SPOTS ON SKIN
ALONG WITH THE MONTHS OF SUMMER, SUN SPOTS BECOME A THREAT TO OUR SKIN. FORMING OF 

SPOTS CAN BE PREVENTED THROUGH USING A GOOD PROTECTION. A CAREFUL TREATMENT 
PROCESS SHOULD BE DEVELOPED FOR THE TREATMENT OF THE SPOTS THAT ARE FORMED ALREADY.
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Öncelikle lekelenmemek önemli
Lekelerin oluşmaması için alınacak önlemler son derece 
önemli. Cildi bol nemlendirme, ışığa karşı yeterli çeşitlilik-
te koruma faktörü içeren koruyucularla korumak, ışığın 
tahrip edici gücünü asgariye indiren antioksidanlardan 
faydalanmak, cildin yapısını güçlendirerek gerek onarımını 
kolaylaştıran, gerekse de tahrip olmasını azaltan peptid ve 
protein içeren ürünler son derece önemli. Farklı ışık çeşit-
lerine karşı koruma sağlayan asgari 15 güneş koruma fak-
törü içeren ürünler güneş korumasında yeterli olmakta. 
Antioksidan olarak özellikle yüksek oranda cilde nüfuz 
etme özelliği bulunan C vitamini, koenzim Q10 gibi ele-
manları içeren preparatları kullanmak son derece önemli. 
Güneşin dik olduğu saatlerde güneşte kalmamak, özellikle 
terlemiş cildi güneşle buluşturmamak ve cilde parfüm sık-
tıktan sonra güneşe çıkmamak da son derece önemli.

Lekelere müdahale
Lekelere karşı ve oluşmuş lekeleri azaltmak için yaz dışı 
mevsimlerde, cilt değerlendirildikten sonra, meyve asitle-
ri ile cildin yüzeyel katı yeni hücrelerle yapılandırılır ve 
yüzeyel hücreler cilt yüzeyinden uzaklaştırılır. Cildin orta 
tabakası için lazerler, yoğun ışık, ses ve radyo dalgaları, 
elektromanyetik dalgalarla lekelenmeye karşı kullanılır. 
Lazer ile koyu renkli hücreler tahrip edilir, sonrasında ise 
cildin yapılanması için gerekli maddeleri cilde yerleştire-
cek teknolojik bakımlar planlanmalıdır. Özetle kişiye ve 
probleme özgü değerlendirme, planlama ile lekelerle mü-
cadele etmek mümkün.

Sigara tüketimi güneş lekelerini artırır mı?
Sigara içerisindeki nikotin ve beraberindeki 2000 farklı 
zehir dokulardaki kılcal damarları büzer ve cildin biyolojik 
yenilenme gücünü azaltır. Sigara ile cildin hücreleri kendi-
sini yeterince yenileyemez, dokular oksijenlenemez ve 
beslenemez, dolayısıyla sigara içenlerin ciltleri normale 
göre daha koyu hale gelir ve lekelenme süreçlerini de ko-
laylıkla yaşar.

 Not getting the spots at the first place is important 
Precautions to prevent the formation of spots on skin is extremely 
important. At this point, it is essential to protect the skin with 
plenty of moisturizing, sunblock lotions containing a sufficient 
variety of protective factors against the UV lights, antioxidants 
that minimize the destructive power of the UV lights, products 
containing peptides and proteins to strengthen the structure of 
the skin and to reduce the damage. Products with at least 15 sun 
protection factors that provide protection against different 
types of harmful sun rays are sufficient for sun protection. As an 
antioxidant, it is especially important to use preparations 
containing elements such as vitamin C and coenzyme Q10, 
which have high penetration properties. It is also very important 
not to stay in the sun during the hours of the sun at right angles, 
especially not to have your sweaty skin meet with the sun and not 
to go in the sun after spraying perfume on the skin.

Interfering in spots 
In other seasons, except for summer, to prevent spots and to 
reduce the appearance of the existing spots, after evaluating 
the skin, the superficial layer of the skin is structured with 
new cells by using fruit acids, and the superficial cells are 
removed from the skin surface. Lasers, intense light, sound 
and radio waves, electromagnetic waves are used against 
spots for the middle layer of the skin. The dark cells are 
destroyed by laser treatment, and then the technological 
treatments that will place the necessary substances for the 
structuring of the skin should be planned. In summary, it is 
possible to combat spots on the skin through individual and 
problem-specific evaluation and planning.

Does smoking increase the number of sun spots on skin?
Nicotine in cigarettes and the accompanying 2000 different 
poisons shrink capillaries in tissues and reduce the skin's 
biological regeneration power. With the habit of smoking, 
the skin's cells cannot regenerate enough, the tissues cannot 
be oxygenated and nourished, so smokers' skin becomes 
darker than normal and easily experiences having spots.

SAĞLIK / HEALTH
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Dersler; Türkiye’nin seçkin üniversitelerinden alanında 
tanınmış öğretim üyeleriyle etkileşimli olarak, uzaktan 
canlı sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan tüm dersler 
kaydedilerek arşivlenmekte ve öğrencinin dersi istediği 
zaman tekrar tekrar izlemesine ve devamsız duruma 
düşmemesine imkân sağlanmaktadır. Eğitim sürecinde ara 
sınavlar ve ödevler internet üzerinden yürütülmekte, dönem 
sonundaki final ve bütünleme sınavları Ankara, İstanbul, 
İzmir ve Kazakistan’ın Almatı ve Türkistan şehirlerinde eş 
zamanlı olarak sınıf ortamında yüz yüze yapılmaktadır. 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programlarında 
Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde 23 farklı programda 
eğitim verilmektedir. Normal eğitim süresi Ön Lisans 
programında 2 yıl, Lisans programında 4 yıl, Yüksek Lisans 
programlarında ise 1 yıldır. Uzaktan eğitimde köklü 
tecrübeye sahip olan üniversitemiz uluslararası kalite ve 
standartlarda sürdürdüğü eğitim programlarında oldukça 
iddialıdır. Diplomalar; Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan 
ve seviyede öğretim yapan yükseköğretim kurumları 
diplomalarına ve milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup, 
mezunlara aynı hakları sağlamaktadır. 
TÜRTEP, Ön Lisans ve Lisans programlarına Türkiye’den 
öğrenci alımı, ÖSYM tarafından uygulanan merkezi 
yerleştirme sınavı ile yapılmaktadır. Lisansüstü 
programlar için müracaatlar güz ve bahar dönemlerinde 
e-devlet üzerinden yapılmakta olup, ALES şartı 
aranmamaktadır. 

Ahmet Yesevi Üniversitesi, 1992 yılında Türkiye ile 
Kazakistan arasında imzalanan uluslararası anlaşma 
doğrultusunda kurulan, Türkiye ve Kazakistan’ın özerk 
statüye sahip, ilk ortak Devlet Üniversitesidir. 
Üniversite bu anlamda, Türkiye Cumhuriyetinin ilk 
sınır ötesi yüksek öğretim tecrübesi olması sebebiyle 
önemli bir misyon üstlenmektedir. 
Üniversitemizde, 2002-2003 eğitim-öğretim yılından 
itibaren uzaktan eğitim programları “Türkiye Türkçesiyle 
Uzaktan Eğitim Programları Araştırma ve Uygulama 
Merkezi (TÜRTEP)” tarafından yürütülmeye başlamıştır. 
Hâlen 1 Ön Lisans, 3 Lisans ve 19 Yüksek Lisans 
programıyla eğitim öğretime devam etmektedir. Günün 
ihtiyaçlarına uygun Endüstri Mühendisliği, Siber 
Güvenlik ve Yazılım Mühendisliği gibi yeni programlar 
2018-2019 Bahar Dönemi itibariyle eğitime başlamıştır. 
Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları, 
öğrencilerine çağın yüksek bilişim teknolojilerine 
dayanan web tabanlı internet ortamında kaliteli bir 
eğitim vermeyi amaç edinmektedir. Bu sistemin tercih 
edilmesinin nedeni; geleneksel eğitimdeki zaman, mekân 
vb. gibi sınırlılıkları kaldırarak, eğitime erişme imkânı 
olmayanlara eğitim imkânı sunmaktadır. Bu sistemle 
eğitim, 24 saat canlı tutulmakta ve öğrencilere 24 saat 
bilgi alma imkânı yaratılmakta, etkili ve dinamik boyut 
ve imkânlarda danışman öğretim üyeleriyle sürekli 
iletişim içinde bulunması sağlanmaktadır. 

AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ TÜRTEP 
İLE SINIRLARI KALDIRIYOR 

ADVERTORIAL



HILTON İSTANBUL MASLAK EXECUTIVE ŞEFİ ARİF KEMAL DOĞAN, HEDEF KİTLESİNE UZAK DOĞU 
DOKUNUŞLU DÜNYA MUTFAĞI SPESİYALLERİ SUNUYOR.

TAT DENGESİNİ GÖZETEREK 
FARKLILAŞIYOR

Hilton İstanbul Maslak Executive Chef Arif Kemal Doğan, who 
is passionate about cooking, says that being in the kitchen is a 
special therapy for him. Stating that the menu of the Zaxi 
Restaurant, which is within the hotel, stands out with its 
international cuisine specialties with a Far Eastern touch, 
Doğan said that with a team of 15, we are investing in 
freshness, seasonal delicacies, balance of savor, correct 
planning, an effective kitchen, and the right techniques.

Built the menu out of scratch 
Hilton İstanbul Maslak Chef Arif Kemal Doğan is a highly 
experienced chef who has left behind 31 years in the food 
industry. He has worked in Milta Resort Hotel, T.M.T Resort 
Hotel, Marina Vista Hotel, and Bodrum Club Petunya in 
Bodrum since 1988, and came to İstanbul in 1997. Doğan 
had worked in Sürmeli Hotel until 2001 and continued his 
career as a chef in Çırağan Palace Kempinski, Mövenpick 
Hotel and Pera Palace Hotel. Since August 2018, he has 
been serving as the executive chef of Zaxi Restaurant, 
established within Hilton İstanbul Maslak. Arif Kemal 
Doğan, who specializes in two areas namely Mediterranean 
cuisine and Turkish cuisine, says that he has a tendency 
towards hot kitchen. Doğan, who has been involved in every 
process from the kitchen design of Zaxi Restaurant to the 
creation of menus and concepts, said, "It is extremely 
pleasant to witness the process of Zaxi Restaurant, becoming 
one of the most popular gourmet restaurants in İstanbul 
Maslak. The food concept of our kitchen is the world cuisine 
with a Far Eastern touch. While constructing the menu, we 
focused on the concept of addressing the common taste. 
Especially the business world wants to experience new 
flavors and new places. Zaxi promises different tastes to its 
target audience by considering the needs of those working 
and living in the Maslak region." 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

HILTON İSTANBUL MASLAK EXECUTIVE CHEF ARİF KEMAL DOĞAN PRESENTS THE WORLD 
CUISINE SPECIALTIES WITH A FAR EASTERN TOUCH TO HIS TARGET AUDIENCE.

Yemek yapmaya tutkuyla bağlı olan Hilton İstanbul Maslak 
Executive Şefi Arif Kemal Doğan, mutfakta olmanın kendi-
si için özel bir terapi yöntemi olduğunu söylüyor. Otel 
bünyesindeki Zaxi Restaurant’ın menüsünün, Uzak Doğu 
dokunuşlu dünya mutfağı spesiyalleriyle öne çıktığını belir-
ten Doğan; 15 kişilik ekibiyle tazeliğe, mevsimsel lezzetlere, 
tat dengesine, doğru planlamaya, etkili bir mutfağa ve doğru 
tekniklere yatırım yaparak ilerliyor. 

Menüyü sıfırdan kurguladı
Hilton İstanbul Maslak Şefi Arif Kemal Doğan, yemek sek-
töründe 31 yılı geride bırakan son derece deneyimli bir isim. 
1988 yılından itibaren Bodrum’da Milta Resort Hotel, 
T.M.T Resort Hotel, Marina Vista Hotel ve Bodrum Club 
Petunya’da görev yapan Doğan, 1997 yılında İstanbul’a gel-
di. 2001 yılına kadar Sürmeli Hotel’de hizmet veren Doğan, 
şeflik kariyerine Çırağan Palace Kempinski, Mövenpick 
Hotel ve Pera Palace Hotel’de devam etti. Ağustos 2018’den 
bu yana ise Hilton İstanbul Maslak bünyesinde kurulan 
Zaxi Restaurant’ın executive şefi olarak hizmet veriyor. 
Akdeniz mutfağı ve Türk mutfağı olmak üzere iki alanda 
uzmanlaşan Arif Kemal Doğan, sıcak mutfağa daha çok eği-
liminin olduğunu söylüyor. Zaxi Restaurant’ın mutfak di-
zaynından menülerin ve konseptin oluşturulmasına kadar 
her süreçte bilfiil yer alan Doğan, “Zaxi Restaurant’ın, İs-
tanbul Maslak’ın en sevilen gurme restoranlarından biri 
olması sürecine tanıklık etmek son derece keyif verici. 
Mutfağımızın yemek konsepti ise Uzak Doğu dokunuşlu 
dünya mutfağı… Menüyü kurgularken konsepte bağlı kala-
rak genel damak tadına hitap edebilmeye odaklandık. Özel-
likle iş dünyası, yeni tatlar ve yeni yerler deneyimlemek is-
tiyor. Zaxi de Maslak bölgesinde çalışan ve yaşayanların 
ihtiyaçlarını gözeterek hedef kitlesine farklı lezzet dene-
yimleri vaat ediyor.” diyor.

HE BECOMES DISTINCT BY LOOKING AFTER THE 
BALANCE OF SAVOR 
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Hilton İstanbul Maslak Executive Şefi Arif Kemal Doğan

Hilton İstanbul Maslak Executive Chef Arif Kemal Doğan
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Ingredients: 1 kg lamb chops, 160 gram buckwheat, 40 
gram Dijon mustard, 40 gram pearl onions, 150 gram 
asparagus, 120 gram baby carrots, 120 gram baby 
zucchini, 80 gram baby radish, 20 gram salt, 4 gram 
black pepper seeds, 80 gram olive oil, 60 ml milk, 30 
gram butter, 40 gram grated Parmesan cheese, 60 
gram parsley, 5 gram thyme, 30 gram mint, 80 gram 
bread crumbs. 
Directions: Marinate 4 pieces of lamb chops in salt, 
pepper, thyme, half of the olive oil, and milk after mixing 
them well. Wash the green herbs and dry them up. 
Blend them with bread crumbs in the food processor. 
Steam the baby vegetables and the asparagus, after 
cleaning. Melt the butter in a sauce pan and saute the 
onions and garlic. Wash the buckwheat and add to the 
onion-garlic mixture, continue to saute. Add some 
chicken stock. While the buckwheat is about to observe 
the stock completely, add butter and Parmesan cheese 
and stir. Seal both sides of the lamb chops and place 
them on an oven tray. Cook them in the preheated oven 
at 180 degrees for 15 minutes. Cover the lamb chops 
with mustard. Later dip them in the green herbs and 
bread crumbs mixture. Cook them again in the oven for 
4 more minutes. Serve with buckwheat and vegetables. 
Enjoy! 

Malzemeler: 1 kilo kuzu pirzola, 1 bardak tavuk suyu,160 
gram karabuğday, 40 gram dijon hardal, 40 gram 
arpacık soğan, 1 diş sarımsak,150 gram kuşkonmaz, 120 
gram mini havuç, 120 gram mini kabak, 80 gram mini 
turp, 20 gram tuz, 4 gram tane karabiber, 80 gram 
zeytinyağı, 60 ml süt, 30 gram tereyağı, 40 gram 
parmesan peyniri rendesi, 60 gram maydanoz, 5 gram 
kekik, 30 gram nane ve 80 gram tost ekmeği kırıntısı. 

Hazırlanışı: 4 adet kuzu pirzolayı tuz, biber, kekik, 
zeytinyağının yarısı ve süt ile iyice karıştırarak marine 
edin. Yeşil baharatları yıkayıp kurulayın ve ekmek 
kırıntısı ile mutfak robotunda çekin. Kuşkonmaz ve mini 
sebzeleri temizledikten sonra buharda haşlayın. Bir 
tencerede tereyağını erittikten sonra soğan ve 
sarımsakları soteleyin. Yıkanmış karabuğdayları ekleyip 
biraz kavurun. Ardından tavuk suyu ekleyin ve 
karabuğdayların tavuk suyunu çekmesini bekleyin. 
Karabuğdaylar suyunu çekmek üzereyken, tereyağı ve 
parmesan peynirini ekleyip karıştırın. Pirzolaların her iki 
tarafını da kızgın tavada mühürleyip fırın tepsisine 
yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında yaklaşık 
15 dakika pişirin. Fırından çıkardığınız pirzolaların kemik 
dışında her tarafını hardal ile kaplayın. Daha sonra 
hazırladığınız yeşil baharatlı ekmek kırıntısına batırarak 
tekrar fırında 4-5 dakika pişirin. Spesiyali, karabuğday 
ve sebzeler ile servis edin. Afiyet olsun. 

ŞEF ARİF KEMAL DOĞAN’DAN KUZU 
PROVENSAL TARİFİ

Lezzetli bir mola
Zaxi Restaurant bünyesinde hedef kitleye kahvaltı, öğlen ve 
akşam yemeği sunuluyor. Öğlen yemeklerinde, özellikle iş 
insanları için ayrıcalıklı lezzetleri bir araya getiren, her güne 
farklı bir tat katan menü seçenekleri bulunuyor. Küba mü-
zikleri, caz ve blues akşamları ise yemek deneyimine farklı 
bir renk katıyor. Arif Kemal Doğan’a menünün en dikkat 
çeken spesiyallerini sorduk ve şu yanıtı aldık: “Zeama çorba-
sı, somon lokumu, tuna tartar, dana yanağı, deniz levreği ve 
hurmalı ılık kek gibi spesiyallere büyük ilgi var. Menüye her 
ay, ‘ayın mönüsü’ olarak eklediğimiz ürünler var. Yaz mevsi-
minde daha çok soğuk çorba seçenekleri, deniz ürünleri kok-
teylleri, meyveli salatalar ve kalorisi düşük ana yemeklere 
yöneliyoruz. Zaxi, lezzet tutkunlarına sıcak ve samimi bir 
ortamda fine dining deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Çalışan 
kesim, ofislerinden çıkıp kısa sürede Zaxi’de dünya mutfa-
ğından çeşitli lezzetleri deneyimleyebilir, restoranın keyifli, 
rahat ve canlı atmosferinde güne kısa bir mola verebilir.” 
Zaxi’de 15 kişilik bir ekiple hizmet veren Doğan, “Yemek 
yaparken; taze ve mevsiminde ürünler kullanmaya ve ürün-
leri yerinden tedarik etmeye önem gösteriyorum. Bunlarla 
beraber yemeğin tat dengesinin oluşumuna (tuz, şeker, asit) 
dikkat ediyorum.” yorumunda bulunuyor.

A tasty break 
Zaxi Restaurant offers breakfast, lunch, and dinner to the 
target audience. At lunchtime, there are different options 
that add a different taste to each day of business people. 
Cuban music, jazz, and blues nights add a different color to 
the dining experience. We asked Arif Kemal Doğan the most 
remarkable specialties of the menu and got the following 
response: “There is great interest in specialties such as Zeama 
soup, salmon delight, tuna tartar, veal cheek, sea bass, and 
warm cake with dates. Every month, we add products to the 
menu as the ‘menu of the month’. In the summer, we mostly 
focus on cold soup options, seafood cocktails, fruit salads, 
and low-calorie main courses. Zaxi aims to provide a fine 
dining experience to the savor enthusiasts in a warm and 
friendly atmosphere. The working class can experience a 
variety of international cuisine dishes at Zaxi in a short time 
after they leave the office and take a short break in the 
pleasant, relaxed and lively atmosphere of the restaurant." 
Doğan, who serves with a team of 15 in Zaxi, made the 
following comment: "I care about using fresh and seasonal 
products and supplying products locally. Along with these, I 
pay attention to the balance of savor of the food (salt, sugar, 
acid)."

LAMB PROVENCE RECIPE BY CHEF ARİF KEMAL DOĞAN
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Zaman yönetimine önem veriyor
Yemek yapmanın kendisi için bir çeşit terapi olduğunu vur-
gulayan Arif Kemal Doğan, Zaxi Restaurant’da bir gününün 
nasıl geçtiğini ise şöyle anlatıyor: “Mesaiye sabah 10.00 gibi 
başlıyorum. Hazırlık ve servis sürecinde doğru tekniklerin 
kullanılmasına özellikle dikkat ediyorum. ‘Mise en place’ (iş 
akışı planlama) yapıldıktan sonra eksik ürün listesi çıkartı-
lıyor ve bir sonraki günün siparişleri geçiliyor. Ardından 
öğlen servisi başlıyor. Öğlen servisi bittikten sonra da ak-
şam servisi hazırlığı başlıyor. Akşam servisi de 19.00’da 
başlıyor. İşin yoğunluğuna göre mesaim, 22.00 gibi bitiyor. 
Doğru planlamayla, etkili bir mutfağa sahip olmak bu işin 
can damarı. Zamanın etkin kullanımı her işte olduğu gibi 
mutfakta da büyük önem taşıyor. İşlerin zamanında ve en 
doğru haliyle yapılması için mutfağın yerleşim planından 
rahat ve hızlı bir servise imkan verecek tüm düzenin oluş-
turulmasına; hijyen açısından en önemli alan olan stewar-
ding bölgesinden mutfağa giriş çıkışlara kadar sistemli, gü-
venli ve tüm ekip için konforlu bir çalışma ortamı oluştur-
maya özen gösteriyorum. Standartların dışına çıkılmasın-
dan ve disiplinsizlikten ise asla hoşlanmıyorum.” Bu mesle-
ği icra etmek isteyen gençlere yaptıkları işi çok sevmelerini, 
tutkulu olmalarını, temel mutfak tekniklerini iyi öğrenme-
lerini, hayal güçlerinden beslenmelerini, araştırmacı olma-
larını ve mutlaka bir yabancı dili bilmeleri gerektiğini tavsi-
ye eden Doğan, kendi restoranını açmanın da son derece 
farklı bir deneyim olacağını sözlerine ekliyor.

He values the importance of time management 
Highlighting that cooking is a kind of therapy for him, Arif 
Kemal Doğan explains how a day is usually spent at Zaxi 
Restaurant: "I start working around 10 am. I pay particular 
attention to the use of the right techniques in preparation 
and service. After "Mise en place" (workflow planning) is 
done, the needed products list is made and the next day's 
orders are given. Then the lunch service starts. After the 
lunch service is finished, the dinner service starts at 7 pm. 
According to the intensity of the task at hand, I finish the 
workday at around 10 pm. With the right planning, having 
an effective kitchen is the lifeblood of this business. The 
effective use of time is of great importance in the kitchen as 
in any business. I give importance to creating a systematic, 
safe and comfortable working environment for the whole 
team, from the stewarding area, which is the most important 
area in terms of hygiene, to the entrances and exits to and 
from the kitchen, and from the layout of the kitchen to the 
establishment of a comfortable and fast service for the timely 
and accurate works. I do not like getting out of standards and 
working without discipline.” Doğan advises young people 
who want to practice this profession that they should love their 
work very much, be passionate about it, learn basic culinary 
techniques well, feed on their imagination, research, and learn 
a foreign language.

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Mangolu çikolata royal 

Chocolate royal with mango 

Kinoalı Zaxi salatası

Zaxi quinoa salad

Karidesli tortellini 

Tortellini with shrimp

Pamuk et

Beef delight



DİNGİN BİR HAYAT İÇİN...

FOR A QUIET LIFE...

The intertwining of business and private lives makes the 
time management inevitably difficult for many people. 
Stress, time spent in traffic, meetings, and then days turn 
into evenings and we may have to end the day without a 
bit of time left for ourselves. From this point, we searched 
three different sports branches that appeal to people who 
want to relax their body and reward themselves. With 
BarreFit, floating, and forest bathing, you can relieve 
your stress and start the new week much more vigorous.

How about forest bathing?
If it's more important for you to have a peaceful 
experience than muscle-working sports, you can take a 
look at the world-wide forest bathing trend from Japan. 
This exercise, which can be ranked first in your to-do list, 
is not really about taking a bath. Forest bathing is the 
translation of the concept of 'shinrin-yoku', introduced 
by the Japanese government in 1982, which aims to make 
forests attractive to the urban population… The aim is to 
spend time in the forest and breathe in the fresh air. 
Forest bathing has positive effects on stress. For example, 
it reduces the level of blood pressure, anxiety, and stress 
hormones. When the person feels relaxed, the 
parasympathetic nervous system is activated. While the 
brain's organizational, planning and problem-solving 
parts begin to work slowly, the center of pleasure and 
empathy becomes active. The forest bathing allows us to 
re-establish a connection with our own nature. In order 
to take advantage of the healing power of nature, it 
stimulates grounding and the urge to connect with the 
ground. The fact that the forest bathing offers oxygen-
rich breathing is also an important advantage.

SELİN AKGÜN

HOBİ / HOBBY HOBİ / HOBBY

İş dünyasının ve özel yaşamın gün geçtikçe iç içe geçmesi, 
zaman yönetimini pek çok kişi için ister istemez zorlaştırı-
yor. Stres, trafikte geçirilen zaman, toplantılar derken gün 
akşam oluyor ve kendimize bir nebze olsun vakit ayırama-
dan günü sonlandırmak zorunda kalabiliyoruz. Bu noktadan 
yola çıkarak bedenini rahatlatmak ve kendini ödüllendir-
mek isteyen kişilere hitap eden üç farklı spor dalını araştır-
dık. Barrefit, floating ve orman banyosu ile stresinizi azaltıp 
yeni haftaya çok daha zinde başlayabilirsiniz.

Orman banyosuna ne dersiniz?
Eğer sizin için vücudu çalıştıran sporlardan çok, huzur 
dolu bir deneyim yaşamak önemliyse, Japonya’dan dünya-
ya yayılan forest bathing (orman banyosu) trendine göz 
atabilirsiniz. Yapılacaklar listenizde ilk sıraya girebilecek 
bu egzersiz aslında banyo yapmakla ilgili değil. Orman 
banyosu trendi; Japon hükümetinin 1982’de ortaya attığı 
ve şehirli nüfusa ormanları cazip kılmayı amaçlayan ‘shin-
rin-yoku’ kavramının tercümesi… Amaç ise ormanda va-
kit geçirip, temiz havayı soluyarak rahatlamak. Orman 
banyosu birçok stres kaynağı üzerinde olumlu etkilere 
sahip. Örneğin; kan basıncını, anksiyeteyi ve stres hor-
monlarının seviyesini azaltıyor. İnsan kendini rahatlamış 
hissettiğinde ise parasempatetik sinir sistemi harekete 
geçiyor. Beynin organizasyon, planlama, problem çöz-
meyle ilgili bölümleri yavaş çalışmaya başlarken keyif ve 
empati merkezi de aktifleşiyor. Orman banyosu, insanın 
içindeki doğal dünya ile yeniden bağlantı kurmayı sağlı-
yor. Doğanın iyileştirici gücünden yararlanmak için kök-
lenmeyi ve toprakla bağ kurma dürtüsünü harekete geçiri-
yor. Orman banyosunun, oksijen açısından zengin nefes 
alma imkanı sunması da son derece önemli bir avantaj…

STRESİ HAYATINDAN ÇIKARMAK İSTEYENLERE ÖZEL SPOR DALLARI ARASINDA EN DİKKAT 
ÇEKENLERİ BARREFIT, FLOATING VE ORMAN BANYOSU…

BARREFIT, FLOATING, AND FOREST BATHING ARE AMONG THE PROMINENT SPORTS 
BRANCHES FOR THOSE WHO WOULD LIKE TO SAY GOODBYE TO STRESS FOR SURE...
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A combination of 3 sports branches: BarreFit
Ballet, Pilates, and yoga... The BarreFit movement, which 
stands out as a combination of these three branches, is 
rapidly spreading around the world. We can even say that 
BarreFit, which improves metabolic rate, flexibility, and 
strength, is slowly setting its eyes on the throne of Pilates. 
We will have a tiny warning to those who will attend the 
first BarreFit course. Your first observation may be asking 
“Am I in the ballet class?” because BarreFit is indeed an 
excellent mix of ballet, yoga and Pilates disciplines. 
BarreFit, which is designed with programs where movements 
are repeated at frequent intervals and based on body 
shaping, not only causes weight loss but also improves 
muscle strength and flexibility and helps to reduce stress. As 
you participate in the BarreFit exercises, you will soon see 
that your hips and legs are shaped and tightened. It is also 
worth mentioning that in a short period of time, rhythmic 
movements and exercises that stretch the body burn calories 
very fast. The target audience of BarreFit, which has reached 
a significant audience in Europe and the USA, is those who 
want to have a much more conditioned body in a short 
period of time. Moreover, with the influence of Pilates and 
yoga, BarreFit enthusiasts have a calmer mind.

3 spor dalının kombinasyonu: Barrefit
Bale, pilates ve yoga… Bu üç branşın bir araya gelmesi ve 
harmanlanmasıyla öne çıkan barrefit akımı dünyada hızla 
yayılıyor. Hatta metabolizma hızını, esnekliği ve gücü 
yükselten barrefit’in yavaş yavaş pilatesin tahtına otur-
maya göz diktiğini bile söyleyebiliriz. İlk kez barrefit 
dersine katılacak olanlara minik bir uyarımız olacak. İlk 
gözleminiz; “Ben, yoksa baleye mi başladım?” olabilir. 
Çünkü barrefit, gerçekten de bale, yoga ve pilates disip-
linlerin mükemmel bir karışımı. Hareketlerin sık aralık-
larla yapıldığı ve vücudu şekillendirmeye dayalı prog-
ramlarla kurgulanan barrefit, hem kilo verdiriyor hem 
kasları geliştiriyor hem esneklik kazandırıyor hem de 
stresin azalmasına yardımcı oluyor. Barrefit egzersizleri-
ne katıldıkça kısa sürede kalça ve bacaklarınızın şekille-
nip sıkılaştığına şahit olacaksınız. 1 saat gibi kısa bir sü-
rede, ritmik hareketler ve vücudu esneten egzersizlerle 
çok hızlı kalori harcandığının altını çizmekte de fayda 
var. Özellikle Avrupa ve ABD’de önemli bir müdavim 
kitlesine ulaşan barrefit’in hedef kitlesi ise kısa sürede 
çok daha kondisyonlu bir vücuda sahip olmak isteyen-
ler… Üstelik, pilates ve yoganın da etkisiyle barrefit me-
raklıları çok daha dingin bir zihin yapısına sahip oluyor.

Sport and therapy together with floating
If you're tired of your usual sporting activities, we have a 
suggestion for you. How does it sound to get rid of stress, 
traffic, and busy digital traffic of business life even for a 
short time and to swim in waters enriched with healthy 
minerals? If this offer sounds good, it's time to meet the 
floating theme… In floating tanks, usually designed with 
high domes, you can adjust the light and music to your 
liking. You can even meditate in the water thanks to the 
voice prompts that guide you. Water, which has a 
temperature close to the body temperature, is thus less 
noticeable and gives you the feeling that you are floating 
in space. Floating as an alternative to traditional 
meditation makes it easier to cope with problems such as 
anxiety, stress and eating disorders. Many people who 
want to get rid of the intense stress of business life and 
the tides of daily life get in the floating tanks in no time 
flat. Being in water both activates all muscles of the body 
and destroys the negative energies accumulated in the 
body. In other words, many people who bring floating to 
their lives become part of an experience where sports and 
therapy are intertwined.

Floating ile spor ve terapi bir arada
Eğer her zaman yaptığınız spor aktivitelerinden sıkıldıy-
sanız, size farklı bir önerimiz daha olacak. Stres, trafik ve 
iş hayatının yoğun dijital trafiğinden kısa sürede olsa 
kurtulmak ve sağlıklı minerallerle zenginleştirilmiş su-
larda yüzmek, kulağa nasıl geliyor? Eğer, bu teklife sıcak 
bakıyorsanız, floating temasıyla tanışmanızın tam zama-
nı… Genellikle yüksek kubbeli tasarlanan floating tankla-
rında, isterseniz ışığı ve müziği ayarlayabiliyorsunuz. 
Hatta sizi yönlendiren sesli uyarılar sayesinde suyun 
içinde meditasyon yapabiliyorsunuz. Vücut ısısına yakın 
sıcaklığa sahip olan su, böylece daha az hissedilir oluyor 
ve size boşlukta dalgalanıyormuşsunuz hissi veriyor. 
Geleneksel meditasyona alternatif olan floating; endişe, 
stres, yeme bozukluğu gibi sorunlarla baş etmeyi kolay-
laştırıyor. İş hayatının yoğun stresinden, gündelik yaşa-
mın gelgitlerinden kurtulmak isteyen pek çok kişi, solu-
ğu floating tanklarında alıyor. Suda olmak hem beden 
kaslarını harekete geçiriyor hem de vücutta biriken nega-
tif enerjileri yok ediyor. Yani aslına bakılırsa, floating’i 
hayatına katan pek çok kişi, spor ve terapinin iç içe geç-
tiği bir deneyimin parçası oluyor.

HOBİ / HOBBY HOBİ / HOBBY
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ARE YOU READY FOR THE NEW 
GENERATION FARMING?

YENİ NESİL TARIMA HAZIR 
MISINIZ?

Ekstansif uzay tarımı çağı
Tarım sektöründe mevcut kaynaklar ile alışılagelen yön-
temlerin sürdürülebilir olmadığını vurgulayan Triodor 
Ar-Ge Yöneticisi Gönenç Seçil Tarakçıoğlu, “Tarım 
sektörü, çevreye duyarlılığı, kaliteyi ve verimliliği ön 
planda tutan bir evrim geçiriyor. Hassas tarım olarak 
adlandırılan bu evrim sürecinde bilgi ve kontrol sistem-
lerinin, belki de en önemlisi verinin kullanımı artıyor. 
Dünyada yüz milyonlarca dolar, bu tür yenilikçi projele-
re harcanıyor. Dünyada hem tarım ürünlerini hem de 
teknolojilerini ekonomik değere dönüştürme konusunda 
tartışmasız en başarılı iki ülke; Hollanda ve İsrail.” yoru-
munda bulunuyor. Yakın gelecekte dijital ve robotik 
teknolojilerin, tarım-hayvancılığın her noktasına gire-
ceğine dikkat çeken Tarakçıoğlu, sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Genetik geliştirmeler ve suni gıdaya yönelik 
çalışmalar hız kazanacak. Ekstansif uzay tarımı bilim-
kurgu olmaktan çıkacak. Dikey tarımla ilgili büyük bek-
lentiler vardı. Son zamanlarda bu trendde bir zayıflama 
görülüyor. Önümüzdeki yüzyıl, muhtemelen Afrika’nın 
dönemi olacak. Bir diğer beklentimiz ise üreticiyle tüke-
tici arasındaki aracıları tamamen ortadan kaldıracak iş 
modellerinin gelişmesi.”

The age of extensive space agriculture 
Emphasizing that conventional methods are not sustainable 
with the available resources in the agricultural sector, Triodor 
R & D Director Gönenç Seçil Tarakçıoğlu made the following 
comment: “The agricultural sector is undergoing an evolution 
that prioritizes environmental sensitivity, quality, and 
productivity. In this evolutionary process, which is called 
sensitive agriculture, the use of information and control 
systems, and perhaps most importantly, data is increasing. 
Hundreds of millions of dollars are spent on such innovative 
projects in the world. The Netherlands and Israel are arguably 
the two most successful countries in the world to transform 
both agricultural products and technologies into economic 
value.” Tarakçıoğlu pointed out that in the near future, digital 
and robotic technologies will enter every point of agriculture 
and stock-breeding. She said, “Genetic improvements and 
studies on artificial foods will accelerate. Extensive space 
agriculture is no longer science fiction. There were great 
expectations of vertical agriculture. Recently, this trend has 
been weakening. The next century will probably be an African 
era. Another expectation is the development of business models 
that will completely eliminate the intermediaries between 
producers and consumers.”

SELİN AKGÜN

Gelecek, mekanize bir dünyayı beraberinde getirirken 
tarım sektörü de bu dönüşüme ayak uyduruyor. Bugün 
yavaş yavaş kullanılmaya başlanan otonom araçlar, trak-
törlere uygulanacak. Ürün ekimini, ilaçlamayı ve hasadı 
robotlar yapacak. Çiftçi yatağında uyurken; insansız 
hava aracı (drone) tüm tarlayı tarayacak. Tarlanın gübre-
ye, suya ya da ilaçlamaya ihtiyaç duyup duymadığını 
tespit edecek. Uzman ve girişimciler bu yeni tarım anla-
yışını anlatıyor: 

While the future brings a mechanized world, the agricultural 
sector is keeping up with this transformation. Autonomous 
tractors will be made like the autonomous vehicles that are 
gradually started to be used today. Robots will do crop sowing, 
spraying and harvesting. While the farmer is asleep in his bed, a 
drone will scan the whole field. It will determine if the field 
needs fertilizer, water or spraying. Experts and entrepreneurs 
describe this new understanding of agriculture:

Gönenç Seçil Tarakçıoğlu
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Dijital tarım artacak
Bir tarım ülkesi olabilmenin ilk koşulu, bilgi ve teknolo-
jiye sahip olmak… Bunu sağlayabilmek için Türkiye’nin 
kapsamlı bir tarımsal Ar-Ge stratejisine ihtiyaç duydu-
ğunun altını çizen, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özertan, “Tarım 5.0, en 
gelişmiş tarım ekonomileri için bile henüz olgunlaşma-
mış bir kavram. Türkiye’nin öncelikle tarım teknolojile-
ri stratejilerini oluşturması, ardından Tarım 3.0 ve Ta-
rım 4.0 modellerini, bu stratejiye göre yaygınlaştırması 
gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde bizde olduğu kadar 
yüksek girdi maliyetleri yok. Dolayısıyla Türkiye’de ta-
rım sektörü farklı sorunlarla uğraşırken mekanizasyona 
geçişte hâlâ sorunlar yaşanıyor. Üretici nasıl bilinçlen-
dirilir? Sürdürülebilir tarım için teknolojiden nasıl ya-
rarlanılabilir? gibi sorular, bugün her zamankinden daha 
fazla önem kazanıyor. Tarım 5.0; mekanizasyonun ve 
dijitalleşmenin, özellikle tarım üretim süreçleriyle daha 
bütünselleştiği, dijitalleşmenin (örneğin; blockchain, 
kriptopara) tarım değer zincirine yayıldığı, sosyal ino-
vasyonlar konusunda da daha kapsayıcı bir model olarak 
şekillenecek.” diyor.

Digital agriculture will become widespread 
The first condition to be an agricultural country is having 
sufficient information and technology. Underlining Turkey's 
need for a comprehensive agricultural R & D strategy to ensure 
that,  Prof. Dr. Gökhan Özertan of Boğaziçi University's 
Department of Economics said, “Agriculture 5.0 is an 
immature concept even for the most developed agricultural 
economies. Turkey first needs to create its agricultural tech 
strategies, followed by the popularization of Agriculture 3.0 
and Agriculture 4.0 models according to this strategy. Nowhere 
in the world are there as high input costs as we do. Thus, 
problems still exist when dealing with different issues in the 
transition to the mechanization of the agricultural sector in 
Turkey. How to raise awareness of the producer? How can 
technology be used for sustainable agriculture? Questions like 
those are becoming more important than ever today. 
Agriculture 5.0 will be shaped as a more inclusive model for 
social innovations, where mechanization and digitalization 
become more integrated, especially with agricultural 
production processes, and digitalization (for example 
blockchain, cryptocurrency) is spreading across the agricultural 
value chain.”

GİRİŞİM / INITIATIVE

Gökhan Özertan
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Tahıl tarlalarını robotlar işleyecek 
Tarımsal üretimin halen %80’inin küçük ve orta ölçekli 
çiftçiler tarafından yapıldığını ifade eden Doktar Kurucu 
Ortağı Dr. Selim Uçer, tarım sektörünün dijital dönüşü-
münün en az 10-15 yıl daha süreceğini dile getiriyor. 
Dijital teknolojilerde bir sonraki mantıklı adımın robot-
laşma olduğunu söyleyen Uçer, “Bunun için de en uygun 
ürün grubunun, dünyadaki ekili alanların yarısından 
fazlasını kaplayan tahıllar olduğuna inanıyoruz. 5 yıl 
içinde ekimden hasada, tamamen robotlar tarafından 
işlenen tahıl tarlalarını göreceğiz. Diğer taraftan bizi esas 
heyecanlandıran ise tarım algımızı kökten değiştirecek 
olan yenilikler. Yani kontrollü ortamda yapılan tarım. 
Yine 10 yıl içinde marul, roka gibi yeşilliklerin şehirler-
deki dikey tarım bahçelerinde yetiştirildiğine, hayvansal 
proteinin de laboratuvar ortamında üretildiğine tanık 
olacağız. Tarım teknolojileri, her ülkede birçok genç şir-
ketin olduğu, henüz küresel bir oyuncunun olmadığı 
yeni gelişmekte olan bir alan. Ağırlıklı olarak görüntü 
işleme ve makine öğrenmesinin kullanıldığı hizmetler 
öne çıkıyor. Bu alanlarda Amerikan girişimlerinin ya-
nında Güney Amerika’dan ve Doğu Avrupa’dan girişim-
leri görmek de mümkün.” diyor.

Cereal fields will be processed by robots 
Expressing that 80% of agricultural production is still 
carried out by small and medium-sized farmers, Founding 
Partner of Doktar Dr. Selim Uçer says that the digital 
transformation of the agricultural sector will continue for 
at least 10-15 more years. Saying that robotization is the 
next logical step in digital technologies, Uçer said, “We 
believe that the most suitable product group for this is 
cereals covering more than half of the cultivated areas in the 
world. Within 5 years, we will see the cereal fields that are 
completely processed by robots from harvest to sowing. On 
the other hand, what really excites us is the innovations that 
will radically change our perception of agriculture.That is, 
agriculture in a controlled environment. Again in 10 years, 
we will witness that greens such as lettuce and arugula are 
grown in vertical agricultural gardens in cities and that 
animal protein is produced in the laboratory. Agricultural 
technology is a newly developing field with many young 
companies in every country, yet no global player. The 
services mainly focus on image processing and machine 
learning. In addition to American initiatives in these areas, 
it is possible to see initiatives from South America and 
Eastern Europe.”
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Türkiye’nin gururu saksafon virtüözü
Turkey’s pride saxophone virtuoso
İlhan Erşahin

Kanat
Wing

Ateş ve kalbin şekil verdiği tasarımlar
Designs, shaped by heart and fire

Yıkılışın psikolojik boyutu
The psychological aspect of the fall

Selim Uçer



İlhan Erşahin, born as the child of a Swedish mother and a 
Turkish father, has always endeavored to develop jazz music in 
Turkey, although he was not grown in this land. Playing the 
saxophone is his way of expressing himself. Performing this in 
his own way, the musician spends his life by giving concerts in 
America and Europe. Nublu, the club he opened in New York, is 
one of the most important jazz clubs in the city.

 You've been playing the saxophone since the age of 16, 
what can you tell us about it?
I see myself as a saxophone player most of the time and I just 
want to play. I think, the more eclectic people I can share my art 
and music, the better. I have so many friends that I want to 
make music together... 

 How did your interest in music began?
My interest in music began in the house I grew up. I was 
enhanced by the pieces I listened to when I was traveling on a 
bus as a child or when I was doing a research. I have always liked 
doing a research. I have always thought of it as mind-opening. I 
have never listened to only one genre. I think, the result of all my 
researches is that I am playing and composing music for 
different projects today.   

 Can you tell us a musician who is significant for you?
I was 14 when I first listened to Miles Davis. There was a 
saxophone player in his group then named Steve Grossman. I 
liked him instantly. I felt the wildness in his style; it was 
different. I remember entering a record shop and asking for him. 
The owner of the store had not even heard of him but he ordered 
his first record from the USA for me. I still play those vinyls. 

 What do you have about Turkey in your childhood 
memories?
We used to travel to Turkey from Sweden  to stay for three 
months for summer vacation every year. I remember the songs 
of Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, and Zeki Müren that used to 
play on the radio. Wonderful hits of the time used to play in the 
background while our moms used to chat at my aunt’s houses in 
İzmir and Çeşme. It is strange to witness that popular music has 
changed for the worse in many countries over the years. 

Türk bir baba ile İsveçli bir annenin çocuğu olarak dün-
yaya gelen İlhan Erşahin, bu topraklarda büyümese de 
tutkunu olduğu cazı Türkiye’de geliştirmek için her za-
man çaba gösterdi. Saksafon çalmak onun kendini ifade 
etme biçimi. Bunu kendine özgün bir şekilde icra eden 
müzisyen hayatını Amerika ve Avrupa hattında konser-
ler vererek geçiriyor. New York’ta açtığı Nublu ise şehir-
deki en önemli caz kulüplerinden biri. 

 Saksafonu 16 yaşından beri çalıyorsunuz, neler 
söylersiniz?
Çoğu zaman kendimi sadece bir saksafoncu olarak görü-
yorum ve sadece çalmak istiyorum. Ne kadar eklektik 
insanla sanatımı ve müziğimi paylaşabilirsem o kadar iyi 
diye düşünüyorum. Birlikte müzik yapmak isteyeceğim o 
kadar çok arkadaşım var ki…

 Müziğe ilginiz nasıl başladı?
Müziğe olan ilgim büyüdüğüm evde başladı. Çocukken 
bindiğim otobüslerde veya gittiğim kulüplerde ve müzik 
araştırmalarımda dinlediklerim beni zenginleştirdi. Araş-
tırmayı hep sevdim, hep zihin açıcı buldum. Hiçbir zaman 
tek bir türde müzik dinlemedim. Sanırım bugün farklı 
projeler içinde müzik çalıp üretiyor olmam bu araştırma-
ların sonucu.

 Sizin için önemli olan bir müzisyeni söyler misiniz?
Miles Davis’i ilk dinlediğimde 14 yaşındaydım. O za-
manlar grubunda Steve Grossman isimli bir saksofoncu 
vardı. Hemen sevdim. Çalışındaki yabaniliği hissettim; 
farklıydı. Bir plakçıya gidip onu sorduğumu hatırlıyo-
rum. Dükkan sahibi adını bile duymamıştı ama bana 
ABD’den iki plağını sipariş etti. Hala çalarım o plakları. 

 Çocukluk anılarınızda Türkiye ile ilgili neler var?
Her yaz üç aylığına İsveç’ten Türkiye’ye tatile giderdik. 
Radyoda çalan Orhan Gencebay’ı, Ajda Pekkan’ı ve Zeki 
Müren’i hatırlıyorum. Halamların İzmir ve Çeşme’deki 
evlerinde, hanımlar sohbet ederken arka fonda zamanın 
harika müzikleri olurdu. Ne tuhaf ki pek çok ülkede po-
püler müzik giderek kötüleşti.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

İlhan Erşahin
TÜRKİYE’NİN GURURU SAKSAFON VİRTÜÖZÜ

TURKEY’S PRIDE SAXOPHONE VIRTUOSO

RÖPORTAJ / INTERVIEW

ŞEBNEM KIRCI
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 Türkiye’de cazın gelişmesiyle ilgili neler söylersiniz?
Türkiye’de cazın yükselişte olduğunu gözlemliyorum. 
Çok başarılı müzisyen ve gruplar var. Müzik açısından 
Türkiye verimli bir dönemden geçiyor.

 New York’ta ünlü caz okulu Berkley’de okudunuz 
sonra burada kalmaya nasıl karar verdiniz?
Okuldan sonra Sweet Brazil Jaz Club’da sahne almaya 
başladım. Daha sonra farklı gruplarla da çaldım ve işler 
büyümeye başladı.

 New York’da yaşamak nasıl?
Çok güzel ama bir yandan o kadar çok seyahat ediyorum 
ki... İstanbul’a da sık geliyorum. Burada kendi dümyamda 
yaşıyorum. Bisiklete biniyorum ve sağlıklı besleniyorum. 
Burada yaşadığım East Village’ı Cihangir’e benzetiyorum.

 Eşiniz Brezilyalı, nerede tanıştınız?
Bir arkadaş toplantısında tanıştık. 14 yaşında bir de kızı-
mız var. Çocuk sahibi olmak çok özel bir duygu.

 Yaşınızı hiç gösermiyorsunuz, sırrınız ne?
Hiçbir duygumu içime atmam, mutlaka konuşurum, 
sanırım sırrım bu.

 Dijital dünya sanata ve müziğe de girdiğinden beri çok 
şey değişiyor. Sizi bu yeni dünya heyecanlandırıyor mu?
Artık teknoloji, internet, telefonlar vb. ile yaşamak zorundayız. 
Her şeyden önce heyecan verici bir dünya bu. Çünkü bir anda 
bu dünyaya yakın hissediyorsunuz ama sonra da bu dünya 
korkunç ve hızlı hale gelmeye başlıyor.

 What would you say about the development of jazz 
music in Turkey?
I have been observing the rise of jazz music in Turkey. There are 
many successful musicians and groups. Turkey is having a 
productive period in terms of music. 

 After studying at the famous jazz school Berkeley in 
New York, how did you decide to stay there?
I began taking the stage at Sweet Brazil Jazz Club after the 
school. Later, I began playing with different groups and the 
things began to grow.  

 How was living in New York?
It is very nice but I travel a lot... I come often to İstanbul. I live 
in my own world here. I ride my bike, I eat healthy. East Village, 
where I live here, resembles Cihangir. 

 Your wife is from Brazil, where did you meet? 
We met at a friends gathering. We have a 14-year old daughter. 
Having a child is a very special feeling. 

 You don’t show your age, what is your secret?
I do not hide any of my feelings. I always speak up my mind. I 
think this is it. 

 Many things have been changing since the digital world 
entered arts and music. Does this new world excite you?
Now, we have to live with technology, internet, smartphones 
and so on. It is a very exciting new world. You feel very close to 
this world for a moment but then everything in this world starts 
to look scary and fast. 

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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 Wax Poetic, Istanbul Sessions, Wonderland gibi 
diskografinizde yer alan çok farklı albümler var. Her 
biri için soracak olursak, başlangıç noktalarınız ne 
oluyor?
Gerçekten bilmiyorum. Bence bu, kayıt yaparken benim 
ruh halimin ve gerçekliğimin bir yansıması. Bazen, sade-
ce bir grupla çalmayı ve tek bir yönde gitmesini diliyo-
rum. Sadece tek bir beste biçimi ve stilde çalmak bana 
göre değil. Farklı müziklerden besleniyorum.

 Müziği nasıl dinlersiniz?
Kesinlikle plaktan dinlerim. Çok geniş bir plak koleksiyonum 
var. Çocukluğumdan itibaren sakladığım plaklarım var.

 Yeni projeniz Silver diğer projelerinizden daha farklı…
“Silver” dört yakın arkadaşın ürünü aslında. Ben, Eddie, 
Kenny ve Juini. 25 yıllık arkadaşız, bir bakıma ilk tanıştı-
ğım, beraber çaldığım ve zaman geçirdiğim kişiler onlar. 
Arkadaşlığımızın üzerinden bu kadar zaman geçmişken, 
beraber bir şeyler yapmanın zamanı geldi diye düşün-
düm. Böylece “Silver” adlı bu projeyi gerçekleştirdik be-
raber. Yakın ve samimi çalıyoruz bu projede. Beraber 
çıktığımız küçük bir yolculuk gibi aslında.

 Müzik için doğru yerin New York olduğunuz 
söylüyorsunuz, neden?
Her çeşit müziği bulabileceğiniz ve kendininizi özgür 
hissedeceğiniz bir şehir burası.

 There are many different albums such as Wax Poetic, 
Istanbul Sessions, Wonderland in your discography. If 
we are to ask for each, what are your starting points?
I honestly do not know. I think, it might be a reflection of my 
mood and reality while recording. Sometimes, I wish to play 
with only one group and go in one direction. It is not for me, 
sticking to only one style or form of composing. I am nourished 
by different genres of music. 

 How do you listen to music?
Definitely vinyl. I have a broad vinyl collection. I have vinyls 
that I have kept since my childhood. 

 Your new project Silver is different from your other 
projects... 
“Silver” is actually the production of four close friends. 
Eddie, Kenny, Juini, and I. We have been friends for 25 
years. They are kind of the people whom I have met right at 
the beginning, started playing together, and spent time 
with. Since all this time has been passed after our friendship 
began, I thought that it was time to do something together. 
So we created “Silver” together. We play from the heart 
since we are close to each other. It is like a little trip taken 
together. 

 You say that the right place for making music is New 
York, why?
This city is where you can find every kind of music and feel free. 

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

Kasım 2018’de Bağdat Caddesi’nde kurulan We Studio 
(Without Equal) gümüş takı tasarım atölyesi, üç yakın 
arkadaşın girişimiyle kuruldu. Özel yaşamlarındaki bir-
likteliği, iş hayatına da taşıyan İpek Üçbaşaran, Banu 
Kösoğlu ve İsmet Üçbaşaran, We Studio’da gümüş kolye, 
bileklik, yüzük, halhal, şahmeran, küpe ve kol düğmesi 
tasarımlarına imza atıyor. Bu tasarımların en büyük özel-
liği ise belli bir tema üzerinden değil, o an şekillenen ruh 
hali ve üreticiliğe göre form kazanmaları… Bu nedenle 
hiçbir tasarım bir diğerine benzemiyor. 

İçlerindeki tasarımcıya ses verdiler
We Studio’nun kurucu ortakları iş hayatında farklı dene-
yimlere sahip. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi 
Reklamcılık Bölümü mezunu olan İpek Üçbaşaran, deği-
şik reklam ajanslarının dijital bölümlerinde çalıştı ve sosyal 
medya yöneticiliği yaptı. İçinde her zaman bir üretme ar-
zusu olduğunu dile getiren İpek Üçbaşaran, “2-3 yaşında 
boncuklardan kolye yapıp satardım. Sıfırdan bir ürün ta-
sarlamak bana oldum olası büyük bir keyif veriyor.  İçim-
deki bu sese kulak verip tasarım sektörüne yöneldim.” di-
yor. Bankacılık, televizyon ve moda sektörlerinde görev 
yapan Banu Kösoğlu ise sanata yönelik ilgisinin özellikle de 
takı tasarımına yönelik merakının, uzun yıllardır olduğunu 
söylüyor. Ortak bir amaç doğrultusunda yani tasarım 
odaklı bir kariyerin parçası olabilmek hedefiyle Banu Kö-
soğlu ile birlikte Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü’nün 2 yıllık 
gümüş kuyumculuk kursuna gittiklerini ifade eden İpek 
Üçbaşaran, “Gümüş malzemesi almak için Nuruosmaniye, 
Çemberlitaş ve Kapalıçarşı’ya gidip gelirken, Kapalıçarşı’da 
tesadüf eseri bir usta ile tanıştık. Bu ustamız bize kendi 
atölyesinde tezgâha oturma fırsatı sundu. Böylece gümü-
şün yanı sıra altını işleme konusunda da deneyim kazandık. 
Kurs ve Kapalıçarşı süreci iki yıl boyunca birbirine paralel 
gitti.” yorumunda bulunuyor. 

ATEŞ VE KALBİN ŞEKİL VERDİĞİ 
TASARIMLAR

In November 2018, We Studio (Without Equal), a silver jewelry 
design studio, was founded on the initiative of three close 
friends. İpek Üçbaşaran, Banu Kösoğlu, and İsmet Üçbaşaran, 
who carry the unity in their private lives to the business life, are 
designing silver necklaces, bracelets, rings, anklets, ring 
bracelets, earrings and cuff links in We Studio. The most 
important feature of these designs is that they are not designed 
on a specific theme but according to the mood and creativity of 
the trio at the moment of making. Therefore, no design is similar 
to another.

They gave voice to their creativity 
We Studio's founding partners have different experiences in 
business life. A graduate of Bahçeşehir University, Faculty of 
Communication, Department of Advertising, İpek Üçbaşaran 
worked in digital departments of various advertising agencies 
and worked as a social media manager. İpek Üçbaşaran 
stated that there is always a desire in her to produce and said, 
"I used to make and sell beads when I was 2-3 years old. 
Designing a product from scratch gives me the greatest 
pleasure possible. I listened to this voice and turned to the 
design sector." Banu Kösoğlu, who has worked in the banking, 
television and fashion sectors, says that her interest in art, 
especially her curiosity for jewelry design, has been there for 
many years. İpek Üçbaşaran stated that they enrolled to the 
Sabancı Olgunlaşma Institute's 2-year silver jewelry course 
together with Banu Kösoğlu with the aim of being a part of a 
design-oriented career in line with a common goal and said, 
"We met with a master by chance during our trips to 
Nuruosmaniye, Çemberlitaş, and the Grand Bazaar to 
purchase silver supplies. This master gave us the opportunity 
to work at the workbench in his own workshop. Thus, we 
gained experience in processing gold as well as silver. The 
course and the Grand Bazaar process went parallel for two 
years.”

ZANAAT / CRAFT

DESIGNS, SHAPED BY HEART AND FIRE

ZANAAT / CRAFT

We Studio Kurucu Ortakları İpek Üçbaşaran, Banu Kösoğlu ve İsmet Üçbaşaran

Founding Partners of We Studio İpek Üçbaşaran, Banu Kösoğlu, and İsmet Üçbaşaran
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Özgün tasarımlara imza atılıyor
Gümüş odaklı takı tasarımlarını farklı bireylerin severek 
kullandıklarını görmenin son derece interaktif bir mut-
luluk olduğunu dile getiren İsmet Üçbaşaran, 2 yıllık 
eğitimin sonunda kendi tezgâhlarının başına geçip, farklı 
takılar tasarlayabilecekleri We Studio takı tasarım atöl-
yesini kurduklarını belirtiyor. İkilinin tasarımsal yolculu-
ğu ise İpek Üçbaşaran’ın ablası İsmet Üçbaşaran’ın, üçün-
cü kurucu ortak olarak aralarına katılmalarıyla çok daha 
kurumsal bir kimlik kazanıyor. Bilgi Üniversitesi Ekono-
mi Bölümü mezunu olan İsmet Üçbaşaran, ardından moda 
tasarım eğitimi de aldı. Farklı kurumların ithalat, ihracat, 
satış-destek, lojistik gibi departmanlarında görev yapan 
İsmet Üçbaşaran, We Studio’nun kurulmasının ardından 
ekibe üçüncü kurucu ortak olarak dahil oldu. We Stu-
dio’nun finans ve pazarlama direktörlüğünü üstlenen İs-
met Üçbaşaran, tasarım eğitiminin verdiği vizyon ile Banu 
Kösoğlu ve İpek Üçbaşaran ile birlikte tasarım süreçlerin-
de de aktif biçimde rol alıyor. Farklı temalarla ilerleseler de 
tasarım sürecinde kendilerini sınırlandırmak istemedik-
lerinin altını çizen İpek Üçbaşaran, “Her temanın bir ko-
leksiyonu olsun mantığıyla ilerlemiyoruz. Tezgâha geçti-
ğimizde içimizden ne geliyorsa, ruh halimize göre elimiz-
deki gümüş parçanın bize verdiği his üzerinden ilerlemeyi 
tercih ediyoruz. Tasarım süreci de bu hisle şekilleniyor. 
Kolye diye yola çıkıp değişik şahmeranlar yapabiliyoruz. 
Gümüş ve pirinç odaklı malzemelerle ilerliyoruz. ” diyor.

They create unique designs
İsmet Üçbaşaran stated that it is a very interactive pleasure to 
see that silver-based jewelry designs are used by different 
individuals and that they have established We Studio jewelry 
design studio where they can design their own jewelry at the end 
of their two years of education. The design journey of the duo 
gains a more corporate identity with the participation of İpek 
Üçbaşaran's sister İsmet Üçbaşaran as the third founding 
partner. İsmet Üçbaşaran is a graduate of Bilgi University, 
Department of Economics. İsmet Üçbaşaran worked in the 
import, export, sales-support, and logistics departments of 
different institutions and joined the team as the third founding 
partner after the establishment of We Studio. İsmet 
Üçbaşaran, who is the finance and marketing director of We 
Studio, is actively involved in the design processes together 
with Banu Kösoğlu and İpek Üçbaşaran with the vision, gained 
thanks to their design education. Underlining that they do not 
want to limit what they can achieve in the design process even 
though they proceed with different themes, İpek Üçbaşaran 
said, "We do not proceed with the logic of having a collection 
for each theme. When we go to the workbench, we prefer to 
proceed over the feeling that the silver piece gives us according 
to our mood and whatever comes as an inspiration at the 
moment. The design process is shaped by this feeling. We can 
start to create a necklace in mind but end up making a 
pendant. We are working with silver and brass oriented 
materials." 

Seri üretim çalışılmıyor
Tasarım sürecinin önemli bir yetenek gerektirdiğini söyle-
yen Banu Kösoğlu ise sözlerine şöyle devam ediyor: “Tez-
gâha bir şey planlayarak oturmuyoruz. Her şey sıcağı sıcağına 
gelişiyor. Ham gümüşü ise Nuruosmaniye’den tedarik ediyo-
ruz. We Studio markasıyla özdeşleşen tasarımlardan biri de 
‘göz!’ motifimiz. Burç kolyelerimiz de beğeni topluyor. Tüm 
tasarımlarımız gerçekten kişiye özel.” Tasarım sürecinin son 
derece değişken olduğunu dile getiren İsmet Üçbaşaran; “Ürün-
lerimizin fiyatı; tasarımın zorluğuna, kolaylığına, kaç gram gü-
müş kullandığımıza ve el işçiliğine göre 50-500 TL arasında 
değişiyor. Seri üretim çalışmıyoruz. Bu nedenle her tasarımımız 
son derece özgün. Hedef kitlemiz; sosyal medya hesabımız üze-
rinden beğendikleri bir modelin, farklı bir versiyonunu yaptır-
ma talebinde bulunabiliyor. Müşterilerimiz bize daha çok sosyal 
medya aracılığıyla ulaşıyor. Tüm iletişim sürecimizi kendimiz 
yürütüyoruz. Atölyeye her gün saat 10.30 gibi geliyor ve geç 
saatlere kadar çalışıyoruz.” diyor. We Studio tasarımlarını 
7’den 70’e farklı yaş gruplarındaki, hayatı seven, modern özel 
bir kitlenin severek kullandıklarını görmenin, kendileri için en 
büyük motivasyon olduğunu söyleyen İpek Üçbaşaran, Eylül 
ayı gibi kendi gümüş tezgâhlarında 4’er kişilik takı tasarım atöl-
yeleri düzenlemeye başlayacaklarını ifade ediyor.

No mass production
Banu Kösoğlu said that the design process requires significant 
talent and continues: "We do not go to the workbench after 
having planned anything. Everything is developed in the heat of 
the moment. We supply raw silver from Nuruosmaniye. One 
of the designs that are identified with We Studio brand is our 
‘göz!’ (eye) motif. Our horoscope necklaces are also 
appreciated. All of our designs are customized." İsmet 
Üçbaşaran stated that the design process is unpredictable. 
The price of our products varies between 50-500 TL depending 
on the difficulty of the design, ease, how many grams of silver 
we use and workmanship. We do not work in mass production. 
Therefore, each of our designs is extremely unique. Our target 
audience can request a different version of a model they like 
through our social media account. Our customers reach us 
mostly through social media. We conduct the whole 
communication process ourselves. We come to the workshop 
every morning at around 10.30 and work late. İpek Üçbaşaran 
said that it is the greatest motivation for them to see that the 
We Studio designs are lovingly used by a special modern 
audience, who enjoys life, in different age groups from 7 to 70, 
and that they will start organizing jewelry design workshops, 
consisting of 4 students each, in September. 
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A’dan Z’ye tasarım süreci
We Studio kurucu ortaklarına tasarım sürecinin nasıl şe-
killendiği sorduk ve aşamaları tek tek öğrendik: “Diyelim ki 
bir yüzük tasarlayacağız. Tasarım sürecine geçmeden nasıl 
bir model ya da motif üzerinden ilerleyeceğimiz aslında 
zihnimizde şekillenmiş oluyor. Bu şekle göre ürünü işleme-
ye başlıyoruz. Düz plakalarımız var. Mikron kalınlığına göre 
yapacağımız tasarımın, hangi mikronu kaldıracağına göre, o 
mikronda gümüş kullanmaya başlıyoruz. Pirinç ve gümüş 
tellerimiz bulunuyor. Tasarıma göre ikisinden birini kulla-
nıyoruz. Bu arada devreye kaynak süreci giriyor. Gümüşe 
ateşi vurduğunuz anda, o ateş bazen gümüşü istediğinizden 
farklı bir biçimde şekillendirebiliyor. Bu da tasarım sürecini 
dönüştürüp o ürünü farklı bir boyuta taşıyabiliyor. Plaka-
mızı belirlenen yüzük kalınlığında kestikten sonra kaynatı-
yoruz. Üstündeki figürü belirleyip kıl testere ile o şekli ve-
riyoruz. Yüzük malafalarımız var. Malafa dediğimiz şey, 
yüzüğün yuvarlatılması için gerekli olan bir alet. Bu aletle 
yüzüğü şekillendiriyoruz. Üstünün desenini kaynatıyoruz. 
Kaynattıktan sonra temizleme sürecine geçiliyor. Yüzüğün 
üzerinden önce zımpara ile geçiliyor. Daha sonra yüzüğün 
kenarındaki taşmalar temizleniyor. En son aşama ise cilala-
ma. Cila makinesinde yüzüğün önce pasta cilası yapılıyor 
ardından parlatma ve yıkanma aşamasına geçiliyor. Son 
olarak yüzüğü, pamukla tekrar cilalıyoruz.”

Designing process from A to Z
We asked the We Studio founding partners how the design 
process was shaped, and we learned the stages one by one: "Let's 
say we want to design a ring. How we proceed through a model 
or motif without going through the design process is actually 
shaped in our minds. We begin to process the product 
according to this figure. We have flat plates. According to the 
micron thickness of the design, depending on how many 
microns can the design yield to have, we start to use silver in 
that micron. We have brass and silver wires. According to the 
design, we use one of them. Meanwhile, the welding process 
comes into play. As soon as you hit the silver with fire, that 
fire can sometimes shape silver in a different way than you 
imagined. This transforms the design process and takes that 
product to a different dimension. We cut our plate to the 
specified ring thickness and then boil. Determine the figure 
on the top and shape it with a hair saw. We have ring 
mandrels. What we call a mandrel is a tool to round the ring. 
With this tool, we shape the ring. We are boiling the pattern 
on the top. After boiling, the cleaning process begins. First, 
the ring is sanded. Then, the overflow of the ring edge is 
cleared. The final step is polishing. In the polishing machine, 
first the wax polishing of the ring is made and then the 
shining and washing phase is started. Finally, we re-polish 
the ring with cotton.”



KANAT 

HAYDAR ERGÜLEN

WING 

Heart takes wings, love makes the way for it. Does the mind stop, 
it takes its wings, too... Rose makes the way for many innovations, 
goodness, comfort, and healing.
Not only fairies or angels have wings, birds have wings. You 
don't have to be an angel, a fairy or a bird to take wings. It is 
enough to change the phrase “two planks a whim” and say “two 
wings a whim”. The level of angels are high, the fairies are 
dreamy, the level of birds are in full line of enthusiasm. Aşık 
Mahzuni said, "My wing touched love." The wing touches the 
sky, the blue, the enthusiasm. Then it will be as they say, "our 
head will touch to the sky!" from overjoy.
The answer, joy, fear, metaphor, image, the irony of the question 
"will your head touch to the sky?" is always hidden in it. It's a 
good question. I am glad someone asked it. Beautiful questions 
are like beautiful love affairs. In this sentence there is one 
"beautiful" too many, you will find. Good questions are like 
wings. There is not too many of anything in this sentence, do not 
bother looking for it. But you may wonder. Just wonder, 
wonderful, now you become enthusiastic. We said two wings a 
whim, now we say 'two wings two gimmicks; one is curiosity and 
one is a whim.' We have curiosity, enthusiasm, love for life, we 
have the will to look at the heart of the sky or shall we say to the 
sky of the heart, one wants to say both; so this means, we have 
wings! What are we stopping for? Let's open our wings, they're 
more eager than yesterday. They say, ask; they say, look and ask; 
they say, look and dream; they say, fly in fits and starts in the sea 
of enthusiasm, in the sky of curiosity. Freedom only than 
becomes freedom like the way birds have it in the sky, and 
freedom is only then aligned with birds. 

İnsan, tamamlandığı zaman kuşların hizasında olacak. 
İnsan olmak belki de o zaman sahiden insan olmak ola-
cak. Şimdi yorgunuz. ‘Dünyaya geldim, yorgunum!’ 
diye yarı-fiyakalı yarım cümleler kuruyoruz. Şimdiki 
yorgunluğumuz, geçeceğimiz yolun geçtiğimiz yoldan 
daha uzun, daha sarp, daha çetin olmasından. Hızla ge-
çip gitmek isteyişimiz de bundan olmalı.
Ağrıyoruz. Buna ‘dünya ağrısı’ dediklerini duyuyoruz. 
Ağrımız dünyadan olsa bu kadar derin olur muydu? Ağ-
rımız içten, kendimizden, bize benzeyenden, bizden, 
benden. Eskiden, çok eskiden. Ağrımız ruhtan, yaramız 
bedenden. Yalnız değiliz, kimsesiziz. Göğü alınmış bir 
kuş gibi yerle biriz. Eksiğiz. Varlığımız, gelişimiz o eksi-
ği gidermek için olmalı. Arıyorsak ondandır. Kafdağı, 
Anka, Simurg… ‘Kuşlara sor, onlar bilir!’ diyoruz. Kuş-
lar, göğün yaprakları. Yaprak dalı bilir, dal gövdeyi.
O, insanın değil, insan onun bir parçası. Tıpkı yolun da 
bir parçası olduğu gibi. Bu gökyüzü, bu deniz, bu son-
suzluk, hepsi de bir buluşma için var. Şimdi bir biçim 
olarak görülen boşluk, o zaman ruhla dolacak. Ruh se-
ferde. İnsan, gözleriyle değil yalnızca, ruhuyla bakar 
göğe. Göğden kuşbakışı bakılır, göğe ruhbakışı.  
Bir zamanlar kanatlarımız varmış, bir çift kanat. Masal 
zamanları olmalı, o masaldan bu masala uçarmışız, ko-
narmışız, havalanırmışız. Arılar gibi, çiçekten çiçeğe 
gezen. Kanatlarımız varken hafifmişiz, ne kendimize ne 
birbirimize ağır gelir, ağırlık verirmişiz. Kanat kanada 
gelir, kanat diliyle söyleşirmişiz…
Kanat, düşünce çünkü, kanat, düş. ‘Algı kapıları’nın 
açılması demek kanatların açılması. Düşünceye kanat 
açmak, düşe kanat açmak, maviye kanat açmak, sevince, 
iyiliğe, güzelliğe, aşka ve yola kanat açmak. Çoktur ka-
natlarımız uykuda. Tozlu, paslı, karanlık, ağır. Övülme-
si unutulmuş eski ahşap kapılar gibi kırıldı kırılacak. Ve 
kanatların bir zamanlar bizimle yola düştüğü, sular 
geçtiği, günler gördüğü, gönlümüzü bildiği, elimizden 
tuttuğu, uçmayı sevdiği… Unutulacak! Hiç kanadımız 
olmamış, kanatlanmamışız sanılacak! O zaman yol yü-
zümüze bakmayacak, yol yüzümüze bakmazsa…
Yolu göze almaktan söz edilir hep, yol bir mesafeden 
ibaretmiş gibi yalnızca, uzun uzun ölçülür. Yola yüzü-
müz olmalı oysa. Yola yüzümüz varsa gözümüz de olur, 

The human will be aligned with birds when complete. To be 
human, maybe, will only then mean to be human. Now we are 
tired. We make half-fancy half sentences like "I came to the 
world, I'm tired!" Our current fatigue is because of the road we 
will cover is longer, steeper, and more difficult than the road we 
have already covered. This must be why we want to cover it 
quickly. We are in pain. We hear that they call it 'world pain'. 
Would our pain be that deep if it was because of the world? Our 
pain is sincere, comes from within, from those who look like us, 
from us, from me. From the old times, the past. Our pain is from 
the soul; our wound is from the body. We're not alone but waif-
like. We're wrecked like a bird left without a sky. Deficit. Our 
presence, our development must be to eliminate that deficiency. 
That's what we're looking for. Mount Qaf, Phoenix, Simurg... 
We say "Ask the birds, they know!" Birds, leaves of the sky. Leaf 
knows the branch; the branch knows the body.
It is not a part of human; human is a part of it. Just like it's part 
of the road. This sky, this sea, this eternity, they all exist for a 
rendezvous. The void, now seen as a form, will then be filled with 
the spirit. Spirit on a voyage. One looks at the sky not only with 
one's eyes but with one's soul. A bird's-eye view from the sky, a 
soul's-eye view to the sky. Once we had wings, a pair of wings. 
There must have been the times of the fairy tales when we used 
to fly, take off, land from one fairy tale to another. Like bees, 
flying from one flower to another. When we had wings, we were 
light, neither heavy to ourselves nor heavy for each other. We 
used to come wing to wing, we used to talk the wing language…
Wing, because it is a thought; wing, because it is a dream. 
‘Opening the doors of perception' means opening wings. Wings 
of thought, wings of dreams, wings of blue, wings of joy, 
goodness, beauty, love, and road. Our wings have been long 
asleep. Dusty, rusty, dark, heavy. They are about to be broken 
like the old wooden doors that are forgotten to be praised. And 
how the wings once set off with us, passed over the waters, lived 
the days together, knew our hearts, held by our hands, loved to 
fly... Those will be forgotten! It will be thought as if we never had 
wings; never taken wings! Then the road will not face us and if the 
road does not face us… It is always talked about facing up to the 
road as if it is a distance only measured at length. We should have 
the cheek to face the road. If we have the cheek to face the road, we 
have eyes to see it, and there is no need to measure, it is enough to 
think. Dreams take wings, the road makes the way for it. 

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

ölçmeye de gerek kalmaz, düşünmek yeter. Düşler ka-
natlanır, yol açılır. Yürek kanatlanır, aşk açılır. Akıl 
durur mu, kanatlanır o da, nice yeniliklere, iyiliklere, 
avunmalara, şifalara gül açılır.
Kanat yalnız perilerde, meleklerde yok, kuşlarda da var. 
Kanatlanmak için melek de, peri de, kuş da olmak gerek-
miyor. “İki kalas bir heves” sözünü biraz değiştirip, “iki 
kanat bir heves” demek yetiyor. Meleklerin katı yüksek, 
periler hülyalı, kuşların hizası tam heveslik. Aşık Mah-
zuni, “Kanadım değdi sevdaya” diyordu. Kanat göğe 
değer, maviye değer, hevese değer. O zaman dedikleri 
gibi olur, ‘başımız göğe erer!’
Yanıtı, sevinci, korkusu, metaforu, imgesi, ironisi hep 
içindedir ‘başın göğe mi erecek?’ sorusunun. İyi ki so-
rulmuş, ne güzel soru. Güzel sorular, güzel aşklar gibi-
dir. Bu cümlede bir ‘güzel’ fazladır, bulursunuz. Güzel 
sorular, kanatlar gibidir. Bu cümlede fazlalık yoktur, 
boşuna aramayın. Fakat merak edebilirsiniz. Merak 
edin, ne güzel, heves de edersiniz. İki kanat bir heves 
demiştik, şimdi iki kanadında iki marifet, biri merak biri 
heves deriz.
Merakımız var, hevesimiz var, yaşama aşkımız var, kal-
bin göğüne mi desek göğün kalbine mi, ikisi de gönülden 
geçer, bakasımız var, öyleyse kanatlarımız da var de-
mektir! Ne duruyoruz? Kanatlarımızı açalım, onlar dün-
den hevesli. Sorun diyorlar, sora sora, bakın diyorlar, 
baka baka, düşleyin diyorlar, düşe kalka, uçun diyorlar, 
heves denizinde, merak göğünde, bata çıka, özgürlük 
ancak o zaman kuşlar gibi ve kuşlarla aynı hizada.
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Sultan Hamid Düşerken (Oğlak Yayınları) bir “dönem 
romanı”dır. Dolayısıyla o, rahatlıkla “tarihi roman” ka-
tegorisi altında incelenebilir. İsimler belki tarih kitapla-
rında geçmiyordur. Ya da bazıları geçerken bazıları ro-
mancının sakladığı, değiştirme gereği duyduğu isimler-
dir. Zaten roman okunduğunda isimlerin çok da önemli 
olmadıkları görülür. Nahid Sırrı Örik’in amacı; tarihi bir 
döneme ayna tutmak. Romanın so-
nunda okuyucunun aklında bir iki 
isim kalsa da, asıl Sultan Hamid 
dönemine dair bilgi ve düşünceler 
dikkat çeker. Çünkü romancı bu 
düşüncelere odaklanmıştır. O yüz-
den kahraman isimlerinin şu veya 
bu olması bir şeyi değiştirmez. Ro-
mancı tipik bir Sultan Hamid döne-
mi siyasetçisinin portresini çiz-
miştir.
Nahid Sırrı Örik, diğer romanların-
da olduğu gibi bu romanında da ka-
ramsar bir tablo çizer. Kahramanla-
rının neredeyse tamamı kötümser, 
daha doğrusu kötücüldür. Roma-
nında neredeyse bir tane bile iyi 
karakter yoktur. Romancının yön-
temi ve bakış açısı, işlemek istediği 
tarihi dönemle uyum içinde. So-
nuçta Osmanlı İmparatorluğu’nun 
en bunalımlı dönemini anlatmaya 
yeltenmiştir. İyimser olmasını beklemek yersiz. Yine de 
Örik’in göstermeye çalıştığı yön, dönemle ilgili ele alın-
ması ve düşünülmesi gereken tek yön değil. Sonuçta her 
insanın iyi yönleri de vardır. Her toplumda kötü, haset, 
bencil insanlar olduğu gibi iyi, fedakâr, dürüst insanlar 
da vardır. Örik, Sultan Hamid Düşerken’de dönemin 
karanlık ve ümitsiz yönlerine ışık tutmuş. Bu da, her 

Sultan Hamid Düşerken (As Sultan Hamid Falls -Oğlak 
Publications) is a “period novel”. Therefore, it can be easily 
examined under the genre of “historical novels”. The names, 
presented in the novel, may not be in the history books. Or some 
of them are, some of them are changed or kept in the dark by the 
novelist. When the novel is read, it is clear that the names are 
not very important. The aim of Nahid Sırrı Örik is to reflect a 

historic era. Although a few names 
remain in the mind of the reader at the 
end of the novel, information and 
thoughts about the period of Sultan 
Hamid draw the actual attention because 
the novelist is focused on these ideas. So 
it doesn't matter what the names of the 
characters are. The novelist drew the 
portrait of a typical politician of the 
Sultan Hamid period.
Nahid Sırrı Örik draws a pessimistic 
picture in this novel just as he does in his 
other novels. Almost all of the characters 
are pessimistic, or rather evil. There are 
almost no good characters in his novel. 
The novelist's method and point of view 
are in harmony with the historical period 
he wants to treat. As a result, he tried to 
explain the most depressive period of the 
Ottoman Empire. It's pointless to expect 
him to be optimistic. Nevertheless, the 
direction that Örik is trying to point is not 

the only one that needs to be considered and thought for the 
period. As a result, every person has good aspects as well. In 
every society, there are bad, envious, selfish people as well as 
good, altruistic, honest people. Örik shed light on the dark and 
desperate aspects of the period in Sultan Hamid Düşerken. This 
is not something every novelist can handle. Another issue that 
Örik wants to tell is “women's might”. Nimet is the only 

THE PSYCHOLOGICAL ASPECT OF THE FALL

NAHİD SIRRI ÖRİK, SULTAN HAMİD DÜŞERKEN’DE DÖNEMİN KARANLIK VE ÜMİTSİZ YÖNLERİNE IŞIK 
TUTMUŞ. BU DA, HER ROMANCININ ALTINDAN KALKABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİLDİR.

NAHİD SIRRI ÖRİK SHED LIGHT ON THE DARK AND DESPERATE ASPECTS OF THE PERIOD IN SULTAN 
HAMİD DÜŞERKEN. THIS IS NOT SOMETHING EVERY NOVELIST CAN HANDLE.  

ÖMER YALÇINOVA

YIKILIŞIN PSİKOLOJİK BOYUTU

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

raillife AĞUSTOS/AUGUST 2019   75

romancının altından kalkabileceği bir şey değildir.  
Örik’in anlatmak istediği başka bir konuysa, “kadın 
kudretidir”. Nimet, Mehmet Şahabettin Paşa’nın yetiş-
tirdiği, her şeyini anlattığı, biricik kızıdır. Nimet, Pa-
şa’dan daha acımasız ve kurnaz. Konağı kendisi yönetir. 
Ayrıca Paşa’yı korumaya çalışır. Çok sever babasını, 
bununla birlikte ondan kalacak büyük mirası da gözetir. 
O yüzden, nişanlısından ayrılır. Yine aynı sebepten, İt-
tihat ve Terakki yöneticilerinden Şefik’le evlenir. Pa-
şa’yı ve Şefik’i etkisi altına almıştır. Kararlarında duy-
gusallığın hiçbir şekilde yeri yoktur. O, Paşa babasının 
makam ve servetini düşünmektedir yalnızca. Seksenini 
geçmiş Paşa’nın derdi de zaten sadece makam ve ser-
vettir. 
Roman, ele aldığı tarihi dönemi kılcal damarlarına kadar 
aktarmayı başarmaktadır. Kadının siyasetteki yerini de 
çok iyi yansıtmaktadır. Okuyucu ibretlik sahnelerle 
karşılaşır roman boyunca. Büyük bir imparatorluğun 
neden ve nasıl yıkıldığını düşünür. Hiç olmazsa bu ko-
nularda kendince fikirler geliştirmeye başlar.
Örik, Sultan Hamid Düşerken’de psikolojik tahliller de 
yapar. Şefik’in aşkı, Paşa’nın makam hırsı, Nimet’in ik-
tidar düşkünlüğü, İzzet Hanımın acizliği, Hilmi Efen-
di’nin çaresizliği… insan psikolojisinin derinliklerinde 
yatan, değişmez ve sınır tanımaz arzuların anlatımına 
dönüşür. Bu sayede Örik, II. Meşrutiyet döneminin ta-
rih kitaplarında karşılaşmayacağımız, psikolojik yönü-
nü de işlemeyi başarır.
Sultan Hamid Düşerken, Mithat Cemal Kuntay’ın Üç 
İstanbul’u ve Mizancı Murad’ın Turfanda mı Yoksa 
Turfa mı?’sıyla birlikte okunabilir. Her üç romanda da, 
aynı dönemi ele alan tarih, sosyoloji veya psikoloji ki-
taplarında rastlanmayacak, sadece bir sanatçının ortaya 
çıkarabileceği ayrıntılar gizlidir.

daughter of Mehmet Şahabettin Pasha. He shares everything 
with her daughter. Nimet is more brutal and cunning than 
Pasha. She runs the mansion. She also tries to protect Pasha. She 
loves her father but she is also very protective of his great legacy. 
So she leaves her fiance. For the same reason, she marries Şefik, 
a leader of the Committee of Union and Progress. She takes 
Pasha and Şefik under her influence. Sensuality has no place in 
her decisions. She only considers the authority and fortune of her 
father. The obsession of Pasha, who is past eighty, is already only 
authority and wealth. 
The novel manages to treat the historical period in detail. It 
reflects the place of women in politics very well. The reader 
encounters exemplary scenes throughout the novel and thinks 
why and how a great empire was destroyed. At least the 
reader starts to develop his/her own ideas on these issues.
Örik also conducts psychological analyzes in Sultan Hamid 
Düşerken. Şefik's love, Pasha’s ambition of authority, 
Nimet’s indulgence of power, İzzet Hanım's inability, Hilmi 
Efendi’s helplessness transform into the expression of the 
invariable and uninhibited desires that lie in the depths of 
human psychology. Thus, Örik also manages to treat the 
psychological aspect that we will not encounter in the history 
books of the Second Constitutional era. 
Sultan Hamid Düşerken can be read along with Mithat 
Cemal Kuntay's Üç İstanbul (Three İstanbul) and Mizancı 
Murad's Turfanda mı Yoksa Turfa mı? The details that only 
an artist can reveal and that cannot be found in the history, 
sociology or psychology books dealing with the same period 
are hidden in all three novels.

YAZARIN KİTAPLIĞI 
THE LIBRARY OF THE AUTHOR

Büyük Türkiye Rüyası, Mehmet Kaplan, Dergâh 
Yayınları
Büyük Türkiye Rüyası, Mehmet Kaplan, Dergâh 
Publications

Yalan-Roman, Emile Ajar, Agora Kitaplığı
Yalan-Roman, Emile Ajar, Agora Books

Ölüm Öncesi, İlker Nuri Öztürk, Profil Kitap
Ölüm Öncesi, İlker Nuri Öztürk, Profil Books

Kör Nokta, Yasemin Karahüseyin, İz Yayıncılık
Kör Nokta, Yasemin Karahüseyin, İz Publications
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Levent Yüksel
Bodrum Antik Tiyatro/Muğla

Bodrum Antique Theater/Muğla

02
Jennifer Lopez 

Regnum Carya Golf&Spa Resort/Antalya

06
Yalın

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava 
Tiyatrosu/İstanbul

Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Theater 
İstanbul

Zeynep Bastık
Burc Beach/İstanbul

10
Mor Ve Ötesi

Vadi Açıkhava/İstanbul
Vadi Open Air/İstanbul

3119

ALESSANDRO SAFINA VE ARKADAŞLARI 
YARDIM KONSERİ
Uluslararası sanatçı Alessandro Safina, “Sahipsiz Hayvan 
Barınakları” yararına ülkemizde konser vermeye geliyor. 
Daha evvel Sezen Aksu, Sertab Erener ve Ferhat Göçer ile 
yaptığı düetlerle ülkemizde gönülleri fetheden İtalyan 
Tenor, Çesal Doğa ve Hayvan Severler Derneği’nin 
düzenlediği, Çesme Belediyesi, Power TV ve Biletix’in de 
katkı verdiği unutulmaz bir konsere imza atacak. 11 
Ağustos’ta, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleşecek 
Safina konserinde sürpriz isimler de sahne alacak. 

ALESSANDRO SAFINA AND FRIENDS AID CONCERT
International artist Alessandro Safina is coming to give a 
concert in our country for the benefit of “Homeless 
Animal Shelters”. Italian Tenor, who has conquered the 
hearts in our country with the duets with Sezen Aksu, 
Sertab Erener and Ferhat Göçer, will give an 
unforgettable concert organized by Çesal Nature and 
Animal Lovers Association and with the contributions of 
Çesme Municipality, Power TV and Biletix.  Surprise 
names will take the stage in the Safina concert, which 
will take place at Çesme Open Air Theater on August 11.

FAZIL SAY ŞARKILARI&TRUVA SONATI
Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Kuşadası’nda 
izleyicilerle buluşacak. 19 Ağustos tarihinde Kuşadası AVM Amfi 
Tiyatro'da gerçekleşecek konserde, Fazıl Say’ın Türk şairlerinin 
unutulmaz eserlerini besteleyerek hazırladığı şarkıları ve son 
eserlerinden biri olan Troya Sonatı seslendirilecek. “Troya Sonatı” 
bölüm başlıkları şöyle: “Ozan Anlatıyor”, “Homeros”, “Ege 
Rüzgârları”, “Troya Kahramanları”, “Sparta”, “Helen, Aşk”, “Troya”, 
“Aşil”, “Savaş”, “Truva Atı” ve “ Sonsöz”.

FAZIL SAY SONGS & SONATA OF TROY 
World famous composer and pianist Fazıl Say will meet the 
audience in Kuşadası. Fazıl Say will perform the Sonata of Troy, 
which is among his most recent compositions, along with songs 
he composed to the lyrics of unforgettable Turkish poets in the 
concert that will take place at Kuşadası AVM Amphitheater on 
August 19. Section titles of the Sonata of Troy are as follows: 
“The Bard Explains”, “Homer”, “The Winds of the Aegean”, “The 
Heroes of Troy”, “Sparta”, “Helen, Love”, “Troy”, “Achilles”, 
“War”, “Trojan Horse”, and “Epilogue”. 

AJANDA / AGENDA
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Siccin 6
Korku/Horror

Angry Birds Filmi 2
Animasyon, 3 boyutlu/Animation, 3D

Paris'in Sırrı
Komedi/Comedy

My Spy
Komedi, Aile/Comedy, Family

New York'ta Yağmurlu Bir Gün 
A Rainy Day in New York

Komedi/Comedy 
09 16 23 23 30

GENİŞ AİLE KOMŞU KIZI
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
02 Ağustos 2019 / August 02, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR: 
Cüneyt İnay

OYUNCULAR / CAST:                                                 
Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Emre Altuğ, Rojda Demirer

TÜR / GENRE:
Komedi / Comedy

FİLM ÖZETİ:  Bir oto yıkama açarak hayatlarına düzen 
tutturmaya çalışan Cevahir ve Ulvi’nin yolu bir tesadüf 
eseri, Cevahir’in hâlâ unutamadığı eski sevgilisi Zeynep’le 
kesişir. Zeynep, başındaki belayı savmak için Cevahir ve 
Ulvi’den yardım ister. Zeynep hiç istemediği halde, abisi 
Katip’in vasiyeti üzerine Nebil’le evlenmek zorundadır. 
Bu vasiyetin kırılacak tek yanı vardır o da Nebil’in bu 
evlilikten vazgeçmesidir.  

SYNOPSIS: The way of Cevahir and Ulvi, who tries to 
keep order in their lives by opening a car wash, 
coincidentally intersects with Cevahir's ex-lover 
Zeynep, with whom he is still in love. Zeynep asks 
Cevahir and Ulvi for help to escape the trouble she is 
facing. Although Zeynep doesn't want to, she has to 
marry Nebil on the last will of her brother Katip. Only if 
Nebil gives up this marriage she can get out of this will.

SİNEMA / CINEMA

HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW
FAST AND FURIOUS: HOBBS AND SHAW
GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
02 Ağustos 2019 / August 02, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR: 
David Leitch

OYUNCULAR / CAST:                                              
Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa 
Kirby

TÜR / GENRE:
Macera, Aksiyon 
Adventure, Action

FİLM ÖZETİ: Hobbs, sadık bir kanun adamıdır. Shaw 
ise kanunsuz bir kaçak. Görünürde bu iki adam hiçbir 
ortak noktası olmayan birbirine tamamen zıt iki kişidir. 
Bu ezeli düşmanların insanlığı sonsuza dek 
değiştirebilecek biyolojik, sinsi bir tehdidi durdurmak 
için birlikte çalışmaktan başka seçenekleri yoktur.

SYNOPSIS: Hobbs is a loyal lawman. Shaw is a 
lawless fugitive. It seems like there is nothing 
common between these two. These eternal enemies 
have no choice but to work together to stop a 
biological, insidious threat that can change humanity 
forever.



78   raillife AĞUSTOS/AUGUST 2019

Küllerin Arasından 
ENKA Eşref Denizhan Açık Hava 

Tiyatrosu/İstanbul
ENKA Eşref Denizhan Open Air Theater/

İstanbul

06
Anadolu Ateşi

Aspendos Arena/Antalya

16
Elif'ten Büyüklere Masallar

Mahal Galata/İstanbul
Notre Dame'nin Kamburu Müzikali
The Hunchback of Notre Dame The 

Musical
Trump Kültür ve Gösteri Merkezi/İstanbul

Trump Culture and Show Center 

20
12 Numaralı Adam Erkan Kolçak Köstendil 

Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu/Antalya
Konyaaltı Open Air Theater/Antalya

2924

ATA DEMİRER GAZİNOSU 
Ata Demirer’in 4 sezondur kapalı gişe sahnelenen şarkılı, türkülü 
ve bol kahkahalı şovu Ata Demirer Gazinosu 18 Ağustos Pazar 
akşamı Açıkhava’ya kuruluyor. Başarılı komedyenin sevilen 
gösterisi, Türk Sanat Müziği’nden operaya, halk müziğinden popa 
ve arabeske kadar geniş bir repertuvarı hayranlarına sunacak. 
Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde Türkiye’nin en ünlü 
müzisyenlerinden oluşan bir orkestra ve dansçılar da eşlik 
edecek.

Ata Demirer's show with songs and lots of laughter that has 
been playing to a full house for 4 seasons is being set up at 
Açıkhava on Sunday, August 18. The successful performance of 
the successful comedian will present a wide repertoire to its 
fans from Turkish Art Music to opera, from folk music to pop 
and arabesque. An orchestra, directed by Taşkın Sabah, 
consisting of Turkey's most famous musicians and dancers will 
accompany Demirer at the stage.

DANSIN RİTMİ
Program, Osmanlı Saray dansları ve Anadolu'nun farklı bölgelerinin 
dansları, oryantal danslar ve ritm show ile harmanlanarak çağdaş bir 
koreografi ile 13 Ağustos Salı günü Hodjapasha Gösteri ve Etkinlik 
Merkezinde sunuluyor. Dinamik dans gösterisi 360 derece görsel 
efektler altında ve muhteşem kostümler ile birlikte tarihi atmosferde 
izleyenleri büyülüyor. Ayrıca fuaye alanında bulunan "Dervish 
Experience" sergisi program öncesinde gezilebilir.

RHYTHM OF DANCE 
The program is presented in Hodjapasha Show and Event Center 
on Tuesday, August 13, with a contemporary choreography that 
blends Ottoman Palace dances and dances from different regions 
of Anatolia, oriental dances and rhythm shows. The dynamic dance 
show fascinates the audience in a historical atmosphere with 
panoramic visual effects and spectacular costumes. In addition, the 
"Dervish Experience" exhibition in the foyer area can be visited 
before the program.

TİYATRO-SERGİ / THEATER-EXHIBITION
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Festivallerde sizin stiliniz konuşulsun 
Let people speak your style at the festivals 

Tatil dostu teknolojiler
Vacation friendly technologies

Bebeğinizin odası nasıl olmalı? 
How should a nursery be?



Now we can say that we are in the middle of the music festivals 
because the music festivals adorn the summer months! The 
festivals where freedom, comfort, and entertaining spirits meet 
also inspire styles. With the influence of social media, the 
participants pursue being in line with the spirit of the festivals 
and at the same time being remarkable. If you want to make 
your style speak at festivals, listen to our suggestions.

Artık yaz aylarını müzik festivalleri süslediği için müzik 
festivallerinin tam ortasındayız diyebiliriz! Özgürlüğün, 
rahatlığın, eğlenceli ruhların buluştuğu festivaller stillere 
de ilham oluyor. Sosyal medyanın da etkisi ile katılımcılar, 
festivallerin ruhuna uygun ve aynı zamanda da dikkat 
çekici olmayı kovalıyor. Siz de festivallerde stilinizi 
konuşturmak istiyorsanız önerilerimize kulak verin. 

FESTİVALLERDE SİZİN 
STİLİNİZ KONUŞULSUN 

LET PEOPLE SPEAK YOUR STYLE AT 
THE FESTIVALS 

AYŞE NUR AYGÜNMELİKE BETÜL KUVEL

MODA / FASHION
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MODA / FASHION

İLGİ ÇEKİCİ SAÇLAR
Kıyafetleriniz kadar müzik 
festivallerinde saçlarınızla 
da ön planda olmalısınız. 
Saçlarınızı, renk renk 
boyatabilir, simlerle 
parlatabilirsiniz. 
Kıyafetinize göre saç 
aksesuarları, taçlar, 
bandanalar, şapkalar da 
stilinizi tamamlar. 
Saçınızda bir aksesuar 
yoksa dağınık ve öylesine 
şekil verilmiş saçları tercih 
edin. 

METALLERLE GECE DE 
PARLAYIN 
Metalik görünüm bu yılın favori 
akımlarından... Bu akıma uyarsanız 
kıyafetlerinizde pullar, simler, 
payetler kullanmalısınız böylece 
festival ışıkları altında parlayacaksınız. 
Abartılı görünüm için metalik 
parçaları üst ve alt giysinizde bir 
arada kullanabilirsiniz, daha sakin bir 
görüntü için ise tek parçada metal 
tercih edebilirsiniz. Kemer, çanta ya 
da ayakkabı gibi tek bir aksesuarda 
da kullanılabilir. 

SHINE WITH METALS IN THE 
NIGHT 
The metallic look is one of the 
favorite trends of this year... If you 
follow this trend, you should use 
sequins and glitters on your clothes 
so you will shine under the festival 
lights. For an exaggerated look, you 
can use metallic parts together on 
your tops and bottoms, and you can 
prefer metal on only one piece for a 
more serene appearance. It can also 
be used on a single accessory such 
as a belt, bag or shoes.

INTERESTING 
HAIRSTYLE
You should be at the 
forefront with your hair 
at music festivals as 
well as with your 
clothes. You can dye 
your hair party-color, 
shine it with glitters. 
Hair accessories, 
crowns, bandanas, and 
hats complete your 
style according to your 
clothes. If your hair 
does not have an 
accessory, choose a 
casual hairstyle.
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MODA / FASHION

TAKILARINIZLA FARK OLUŞTURUN
Festival stilleri abartılı görünümlerden 
beslendiği için, dolabınızda kullanmadığınız 
ne kadar takınız varsa gün yüzüne çıkarın. 
Kollar, boyunlar, kulaklar, ayak bilekleri 
takılarla donatılsın. Farklı renk ve modelleri 
birarada kullanmaktan çekinmeyin. Özellikle 
sade bir kombininiz varsa, takıları 
alabildiğine abartılı seçebilirsiniz. 

MAKE THE DIFFERENCE WITH YOUR 
JEWELRY 
Since festival styles are nurtured by 
exaggerated looks, bring out any items you 
don't use in your closet. Arms, necks, ears, 
ankles should be equipped with jewelry. 
Feel free to use different colors and models 
together. Especially if you have a simple 
combination, you can choose ostentatious 
jewelry.
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BOHEM DETAYLAR OLMAZSA OLMAZ
Son yıllarda olduğu gibi bu sene de 
festivallerin olmasa olmazı bohem detaylar. 
Bir kaç parçayla bohem stiline sahip 
olabilirsiniz. Uzun, desenli pantolonlar, bol 
kesim renkli kumaşlar, renkli elbiseler, 
topuklu yerine düz ipli sandaletler ile bohem 
tarzını yakalamak mümkün. Hem rahat hem 
de festival için uygun bir stil yakalamak için 
bohem tarzı doğru bir adres.

MUST-HAVE BOHEMIAN DETAILS
As in recent years, this year's bohemian 
details are a must-have for festivals. You can 
have a bohemian style with a few pieces. It 
is possible to capture the bohemian style 
with long, patterned trousers, loose cut 
colored fabrics, colorful dresses, and flat 
string sandals instead of heels. The 
bohemian style is the right address for a 
relaxed and festive style.

MODA / FASHION

DEFINITELY 
GLASSES
The use of glasses is no 
longer to meet a need, 
the glasses are used as 
a complement to the 
styles, day and night. 
If you want to make a 
difference in glasses, 
which is an 
indispensable 
complement of festival 
styles, you can choose 
among the vintage 
models.

MUTLAKA GÖZLÜK
Gözlük kullanımı artık 
çoktan ihtiyaç olmaktan 
çıktı, gece-gündüz fark 
etmeksizin gözlükler 
stillerin tamamlayıcısı 
olarak kullanılıyor. 
Festival stillerinin de 
vazgeçilmez 
tamamlayıcısı olan 
gözlüklerde fark 
oluşturmak istiyorsanız; 
vintage görünümlü 
modelleri, yuvarlak ya 
da camlıları, tercih 
edebilirsiniz. 
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BEBEK ODALARI İÇİN GÜZELLİKTEN ÖNCE SAĞLIK GELİR. EBEVEYNLERİN 
SEÇİM YAPARKEN BEBEKLERİNE ZARAR VERMESİ MUHTEMEL ÜRÜNLERİ 

BİLMELERİ, İYİ ARAŞTIRMA YAPMALARI GEREKİR.

HEALTH COMES FIRST RATHER THAN BEAUTY IN NURSERIES. PARENTS 
MUST RECOGNIZE THE PRODUCTS THAT CAN BE HARMFUL TO BABIES 

WHEN MAKING DECISIONS AND DO THE RESEARCH.

HOW SHOULD A NURSERY BE?

BEBEĞİNİZİN ODASI 
NASIL OLMALI ? 

Evinizde dekore edeceğiniz en özel bölüm belki de 
bebeğiniz için hazırlayacağınız odadır. Evin diğer 
bölümlerine göre daha çok emek verilerek, büyük 
özen ve hayallerle hazırlanan bebek odaları ebe-
veynleri tedirgin edebilir. Çünkü bebek odaları 
için güzellikten önce sağlık gelir. Ebeveynlerin 
seçim yaparken bebeklerine zarar vermesi muh-
temel ürünleri bilmeleri, iyi araştırma yapmaları 
gerekir. Anne-baba adayları için bebek odalarını 
dekore ederken dikkat etmeleri gereken önemli 
ipuçları hazırladık. 

The most special part you will decorate in your 
home is perhaps the room you will prepare for your 
baby. The nurseries, which are prepared with great 
care and dreams by spending more effort than the 
other parts of the house, can trouble the parents. 
Because health comes first rather than beauty in 
nurseries. Parents should be aware of the products 
that are likely to harm their babies and should do 
good research. We have prepared important tips 
for parents to be aware of when decorating 
nurseries.

MELİKE BETÜL KUVEL
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YATAĞI NASIL OLMALI?
Bebek yatağının iskelet kısmı ve tekstili ana 
kural olarak doğal malzemelerden seçilmeli. 
Süngerin sertlik ayarı ise orta derecede tutul-
malı. Daha önce kullanılmış bir sünger tercih 
edecekseniz, mikrop ve bakterilerden arındırıl-
mış olması gerekiyor. Yeni bir ürün alacaksanız, 
mikrop tutmayan yeni nesil süngerleri tercih 
etmelisiniz. Bebeğinizin uykuya dalmasını 
kolaylaştıran, gelişimini sağlayan organik 
kumaşlı yumuşak oyuncakları yukarıdan sarkı-
tabilirsiniz.

WHAT ABOUT THE MATTRESS?
The frame and textile of the baby crib should 
be selected from natural materials as the 
main rule. The hardness of the mattress should 
be kept medium. If you prefer a used mattress, 
it needs to be free of germs and bacteria. If you 
are going to buy a new product, you should 
choose one of the new generation germ-free 
mattresses. You can attach a musical crib 
mobile with soft toys of organic fabric to the 
crib so your baby can fall asleep easily.

AYDINLATMA 
Genel olarak fazla odalı olmadığı için evler-
de bebeklere ayrılan oda konusunda çok 
fazla tercih hakkı bulunmuyor. Ama bir ter-
cih söz konusu ise, bol gün ışığı alan odadan 
yana kullanılmalı. Gün ışığı ve penceresinden 
temiz hava giren odalar bebeğin sağlığı için 
vazgeçilmez unsurlar. Gece aydınlatması için 
ise büyük bir avize yerine, rahatsızlık verme-
yen küçük bir avize tercih edilmeli. Beyaz ya 
da sarı ışık seçilmeli. Hafif bir aydınlatması 
olan gece lambası kullanmanız bebeğinizin 
uykusuna engel olmaz. 

LIGHTING
In general, there is not much of a choice 
left for nurseries nowadays because 
houses are now built smaller with less 
number of rooms. But if you have the 
chance to choose, you should pick the 
room with plenty of daylight. Daylight and 
fresh air from the window are essential 
elements for the baby's health. For night 
lighting, instead of a large one, a small 
lamp that doesn't strain eyes should be 
preferred. White or yellow light should be 
selected. Using a night light will not 
interfere with your baby's sleep. 

RENK KULLANIMI 
Anne-baba adayları bebek odalarının 
renklerini genellikle bebeğin cinsiyetine 
göre belirler. Bebek pembesi ya da 
bebek mavisi kullanımında bir sakınca 
yoktur. Pembe veya mavi dışında renk 
tercih edeceklerin dikkat etmesi gere-
ken unsur, koyu tonlardan uzak durmak-
tır. Koyu renkler hem odayı küçük gös-
terir hem de sıkıcı bir atmosfere sebep 
olur. Yeşil, mavi, nude renkler rahatlıkla 
kullanılabilir. 

COLOR CHOICE 
Parents usually determine the color of the 
nursery depending on the baby's gender. 
There is no harm in using baby pink or 
baby blue. Those who prefer a color other 
than pink or blue should stay away from 
dark tones. Dark colors make the room 
look small and create a boring atmosphere. 
Green, blue, nude tones can be used 
without worry. 

HİJYEN 
Yeni doğan bebeğiniz için ilk adımınız ona temiz bir oda 
sunmak olmalıdır. Bebek odalarında mikrop ve tozu tuttu-
ğu için halı kullanılmaması gerekiyor. Duvar boyaları, yer 
döşemeleri, mobilyalar, uyku seti-perdeler gibi tekstil ürün-
leri kanserojen madde ihtiva etmesi muhtemel katkılardan 
arındırılmış ürünlerden seçilmeli. Doğal ahşap, organik 
boyalar, organik pamuk seçeceğiniz ürünlerin muhtevasını 
oluşturmalı. Metal kullanımı manyetik alan oluşturduğun-
dan, mobilyalarda metal kullanılmamalı. Ev kazalarına karşı 
da eşyalarda sivrilik ve keskinlik bulunmamalı.   

HYGENE 
The first step for your newborn baby is to provide him/
her with a clean room. Carpets should not be used in 
nurseries because they house germs and dust. Wall 
paints, floor installations, furniture, textile products such 
as comforters and curtains should be selected among 
products that are free of carcinogenic substances. Natural 
wood, organic dyes, organic cotton should form the 
contents of your choice. Since the use of metal creates a 
magnetic field, metal should not be used in furniture. 
Against home accidents, the goods should be checked for 
sharp edges or pointy corners.

DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION
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TATİL DOSTU 
TEKNOLOJİLER

VACATION FRIENDLY TECHNOLOGIES

GÜRÜLTÜ ÖNLEYİCİ 
KULAKLIK 
Gürültü önleyici (noise-cancelling) kulak-
lıklar, gürültü kirliliği konusunda tüketi-
cinin imdadına yetişirken, huzurlu ve 
keyifli bir seyahat deneyimi yaşamak iste-
yenlerin de öncelikle tercih ettiği tatil 
dostu ürün oluyor. Yeni nesil modeller, 
yenilikçi gürültü önleme teknolojisini 
kolay erişilir hale getiriyor. Kablolu ve 
kablosuz modlarda uzun kullanım süresi 
sunan ürünler bulunuyor.

NOISE-CANCELING 
HEADPHONES 
Noise-canceling headphones, while 
reaching the consumer's help in noise 
pollution, is a vacation-friendly product of 
choice for those who want a peaceful and 
pleasant holiday experience. The new 
generation models make innovative noise-
canceling technology easily accessible. 
Products with wired and wireless modes 
offer a long service life.

TAŞINABİLİR POWERBANK
Teknolojinin ulaştığı noktada pek çok işlemin 
mobil cihazlar üzerinden yapılması adaptör ve 
kablolara bağlı bir yaşantıyı doğurmuştu ki 
powerbanklar imdadımıza yetişti. Her türlü akıl-
lı cep telefonunu, akıllı saat, adım sayar, diz üstü 
bilgisayar, tablet ile kameraları şarj edebilen 
cihazlar, taşınabilirlikleri ve ekonomik olmala-
rıyla oldukça kullanışlı. 

PORTABLE POWERBANK
At the point where the technology reached, 
many transactions carried out via mobile 
devices gave birth to a life connected to adapters 
and cables and then powerbanks reached our 
rescue. Devices that can charge all kinds of 
smart mobile phones, smartwatches, step 
counters, laptops, tablets, and cameras are very 
useful with their portability and affordability.

Uçsuz bucaksız koylarda şehir hayatının tüm stresini 
atmayı planlıyor olsanız da sosyal medya iletişimi, müzik 
keyfi, online alışveriş ya da bankacılık işlemlerinin tüm 
hızıyla devam etmesine engel olmak mümkün değil. Tatilde 
mobil cihazlarını tamamen kapatan Türklerin oranının 
%11 olduğunu gösteren araştırmalar da bu durumu teyit 
eder nitelikte. 
Bu derlememizde, seyahatlerinizde ve tatil için gittiğiniz 
her yerde yanınızda bulundurmanız gereken en önemli 
teknolojik ürünleri ele aldık. İşte tatilde yanınızda olması 
gereken 4 teknolojik aksesuar:

Even if you are planning to get rid of the city life's stress in 
the vast bays, it is not possible to prevent social media 
communication, music enjoyment, online shopping or banking 
transactions to continue at full speed. Research shows that 
the rate of Turks who completely shut down their mobile 
devices during the holidays is 11%, which confirms this 
situation.
In this review, we discussed the most important technological 
products you should have with you wherever you go for all 
kinds of trips. Here are 4 technological accessories that you 
should take with you on a vacation:

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY
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TAŞINABİLİR BLUETOOTH 
HOPARLÖR
Tatil köyünde, sahilde ve benzer dış mekânlarda 
kullanabileceğiniz taşınabilir hoparlörler, müzik 
dinleme sürecinin kesintisiz devam etmesini 
mümkün kılıyor. Yeni nesil hoparlörler sayesin-
de müzik deneyiminizi stratosferik yüksekliklere 
çekebilirsiniz. Ayrıca, yağmurlara ve su sıçrama-
larına karşı dayanıklı olan ürünler keyfinize keyif 
katacaktır. 

PORTABLE BLUETOOTH SPEAKERS
Portable speakers that you can use at the hotel, 
on the beach and in similar outdoors make it 
possible to continue listening to music without 
interruption. With the new generation of 
speakers you can take your music experience to 
stratospheric heights. In addition, rain and 
splash-resistant products will contribute to 
your pleasure.

AKILLI TAŞINABİLİR 
PROJEKSİYON CİHAZI
Tatilde kültür sanat etkinliklerine vakit 
ayırmak, listenizde bulunan filmleri 
seyretmek her zaman mümkün olma-
yabiliyor. Sinema keyfini tatilde doya-
sıya yaşamak için taşınabilir mini pro-
jeksiyonlardan yardım alabilirsiniz. 
Geleneksel projeksiyon makinelerinin 
özelliklerini yalnızca bir kola kutusu 
büyüklüğündeki gövdelerinde topla-
mayı başaran portatif projeksiyonlar, 
akıllı telefon ve bilgisayarlara kolayca 
bağlanıyor ve tek şarjla saatlerce video 
oynatabiliyor.

PORTABLE SMART 
PROJECTORS 
It is not always possible to reserve time 
for cultural and artistic activities and 
to watch all the movies on your list. 
You can get help from portable mini 
projectors to enjoy watching movies on 
your vacation. Portable projectors, 
which combine the features of 
traditional projectors in the size of a 
coke can, are easily connected to 
smartphones and computers and can 
play video for hours on a single charge.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

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

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

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

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

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

BERTAN KODAMANOĞLU
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[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

KOLAY ORTA ZOR

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

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

9 1 6 8 5
3 1

1 4 2
9
4 1 7 2 3

1
9 2 8
3 2

7 2 5 6 4

7 6 4 8 1
5 2

9 5
4 3 5

3 1 2 4
4 6 5

5 7
1 4

3 7 8 1 4

9 5 2 8
3 2 4

4 9
4 8 6
5 2 9
5 3 1

6 7
3 8 2

9 7 8 3

8 3
7 1 3

5 4 6 1
5 1 8

1 5 2 7
7 2 9
3 4 9 5

2 6 8
6 7

9 7 6
1 5 4

4 2 3 7
1 4
6 3 5 9

7 8
2 7 3 5

9 5 7
1 8 6

5
3 4 1 9 8

9 4 2 1
8 9
9 3 7 2

6 3
1 6 2 4
5 4 3 1 6

6

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

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

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

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

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

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


