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VİZYON / VISION

M. Cahit TURHAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Minister of Transport and Infrastructure

BÜYÜK DÜŞÜNÜYORUZ
Merhum Yahya Kemal’in “İnsan âlemde hayal ettiği
müddetçe yaşar” dizesinin bizlere anlattığı bir şey var.
Hayal, yalnızca birey olarak bizim için değil; kurumlar ve
toplumlar için de en az hakikat kadar önemli. Keza bizim
hayalimiz belliydi; bu ülkenin her bir noktasını ulaşılır ve
erişilir kılmak... Çünkü biliyoruz ki; yol, hiçbir zaman tek
başına sadece yol değildir. Yol medeniyettir, yol ufuktur,
yol vizyondur, yol birlikteliktir, yol dostluktur. Büyük
medeniyetler büyük yollar üzerinde inşa edilir. Yol demek ulaşım demektir; sanayi, üretim, turizm, kültür,
emniyet, kalkınma demektir. İşte bunun için ülkemizin
dört bir yanını otoyollarla, havalimanlarıyla, hızlı tren
hatlarıyla birbirine bağlıyoruz. Geçtiğimiz ay tamamını
hizmete verdiğimiz İstanbul-İzmir Otoyolu da bu hayalin
başarılı bir ürünüdür.
Bu proje vatandaşlarımızın en güvenli ve en hızlı şekilde
seyahat etmesinin yanı sıra bölgenin ticari ve sanayisinin
gelişmesinde de çok büyük itici etken olacaktır. Bakınız
bu proje sayesinde yakın zamanda Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa illeri ile çevresindeki illerin sanayi ve ekonomisi önemli ölçüde büyüyecektir. Bölgeye yeni yatırımlar
artarda yapılacaktır. Bu nedenle İzmir-İstanbul Otoyolu
fonksiyonu itibariyle Batı Anadolu ve Trakya başta olmak üzere ülkemizin tamamını etkileyecek bir yapıya
sahiptir. Bölgenin ve ülkemizin ihracat kapasitesini artıracak; ülkemizin geleceği için önemli bir projedir. Bu ülkenin sadece bugünün değil yarınlarını düşündüğümüzün de önemli bir kanıtıdır. Her zaman söylediğimiz gibi
biz bu ülkenin sadece bugününü değil, geleceğini de düşünerek hareket ediyoruz. 2023’ü, hatta 2071’in temellerini atarak, Türkiye’nin önündeki on yıllarını hesaba katarak çalışıyoruz. Çünkü biz ülkemiz için düşünürken
dünyaya at gözlüğü ile bakmıyoruz. Büyük düşünüyoruz.
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WE THINK BIG
“One lives as long as he dreams...” This line by late Yahya
Kemal has something to tell us. Dreams are as important as
the truth not only for us as individuals but also for
institutions and societies. Our dream was already evident; to
make every point of this country accessible, because we know
that the road is never just a road. The road is civilization; the
road is horizon; the road is vision; the road is unity; the road
is friendship. Great civilizations are built on great roads.
The road means transportation, industry, production,
tourism, culture, safety, development. That’s why we
connect all over Turkey via highways, airports and highspeed train lines. İstanbul-İzmir Motorway, which we put
into service last month, is a successful product of this dream.
This project will be a major driving factor in the commercial
and industrial development of the region as well as providing
the safest and fastest means of transportation for our
citizens. You see that thanks to this project, the industry,
and economy of Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa and the
surrounding provinces will grow significantly. New
investments in the region will be following in succession. For
this reason, İzmir-İstanbul Motorway has a structure that
will affect all of our country, especially Western Anatolia
and Thrace. It will increase the export capacity of the region
and our country; it is an important project for the future of
our country. This is an important proof that we are not only
thinking of today but also of tomorrow of our country. As we
have always said, we are not only thinking about the present
but also about the future of this country. We are working by
adding the decades before Turkey in the calculation by
laying the foundations for 2023 even 2071 because we do
not look at the world with blinkers on while thinking for our
country. We think big.

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

MUASIR MEDENİYET İÇİN
DEMİRYOLU
Vatan müdafaası uğruna yüzbinlerce şehit veren milletimizin yorgun ve bitap düştüğü savaşların ardından kurulan Cumhuriyet’imizin ilk ve en önemli projelerinden
birisinin demiryolları olması bir tesadüf değildir.
Çünkü demiryolu her alanda kalkınmanın adıdır: Sanayileşme, eğitim, kültür, sağlık ve spor demek, ülkemizin en
önemli savunma silahı demektir.
“Demiryolları refah ve ümran tevlit eder."
"Demiryolları bir memleketin toptan ve tüfekten daha
mühim bir silahıdır."
Demiryollarının savaşların kazanılmasında ve ülkenin
kalkınmasındaki önemini bu sözlerle ifade eden Gazi
Mustafa Kemal Atatürk tarafından özellikle doğu bölgelerimiz başta olmak üzere ülkemizde demiryolu seferberliği başlatılmıştır.
Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak amacıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan tarafından 2003 yılından itibaren başlatılan projelerin başında da yeni bir demiryolu seferberliği yer aldı.
“Yol medeniyettir, demiryolu medeniyettir.” diyen demiryolu sevdalısı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından
başlatılan demiryolu seferberliği ile Yüksek Hızlı Tren
projeleri başta olmak üzere bugüne kadar çok sayıda proje hayata geçirildi.
TCDD olarak, milletimize en iyi hizmeti sunabilmenin
tarihi görev ve sorumluluğumuzun bilinciyle hızlı, güvenli ve konforlu yeni ulaşım projelerini devam ettirirken, sosyal ve kültürel projelerde de yer alıyoruz.
Bu amaçla Anadolu topraklarının Türklere ait olduğunun tarih sayfalarına altın harflerle yazıldığı 26 Ağustos
Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinliklere tarihi ve milli bir kuruluş olarak biz de
katıldık.
Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle gerçekleştirilen
Malazgirt Zaferi’nin yıl dönümünde; bu vatanı bizlere
emanet eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, onlara layık olabilmek adına gece-gündüz demeden
çalışıyoruz.
İyi yolculuklar…
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Ali İhsan UYGUN

TCDD Genel Müdür V.
Director General of TCDD

RAILWAY FOR A CONTEMPORARY
CIVILIZATION
It is not a coincidence that one of the first and most important
projects of our Republic, which was established after the wars
that exhausted our nation, which gave hundreds of thousands of
martyrs for the defense of the homeland, was railways.
Because the railway is the name of development in every field:
industrialization, education, culture, health, and sports; it also
means the most important defense weapon of our country.
“The railways engender prosperity and welfare.”
“Railways are the weapon of a country more important than
cannon and rifle.”
Veteran Mustafa Kemal Atatürk, who expressed the importance
of railways in winning wars and in the development of the
country with these words, initiated a railway mobilization in
our country, especially in the eastern regions.
A new railway mobilization was the most important one
among the projects initiated by our President Recep Tayyip
Erdoğan since 2003 to raise our country above the level of
contemporary civilizations.
With the railway mobilization initiated by the President of the
Republic of Turkey, who said “The road is civilization, the
railway is civilization”, a large number of projects have been
implemented until today, especially High-Speed Train projects.
As TCDD, with the awareness of our historical mission and
responsibility to provide the best service to our nation, we are
taking part in social and cultural projects while continuing fast,
safe and comfortable new transportation projects.
For this purpose, as a historical and national organization, we
participated in the activities organized within the scope of the
anniversary of the Malazgirt Victory of the August 26th, where
the fact that Anatolian lands belongs to the Turks was written
in the pages of history in golden letters. On the anniversary of
the Malazgirt Victory, which was held in the presence of our
President, we commemorate all our martyrs, who have entrusted
this homeland to us, with mercy and gratitude and we work day
and night to be worthy of them.
Have a nice trip…
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DEV PROJE 2020’DE TAMAMLANACAK
THE MEGA PROJECT WILL BE COMPLETED IN 2020
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, deniz
dolgusu üzerine yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunarak yetkililerden
bilgi aldı. Turhan, inceleme sonrası basın mensuplarına
yaptığı açıklamada, sadece Türkiye'nin değil dünyanın
sayılı projelerinden olan Rize-Artvin Havalimanı'nın inşası için çalıştıklarını söyledi. Turhan, Rize'nin evladı Recep
Tayyip Erdoğan'ın, siyaset sahnesine çıkmasıyla ülkenin
yeniden imar edilmeye başlandığını vurgulayarak, "Bu havalimanı da ülkeyi yeniden inşa etme projesinin bir parçasıdır. Kapsamlı bir etüt ve fizibilite yaptırdık ve böylece bu
noktada Rize-Artvin Havalimanı'nın yapımını başlattık.
Rize- Artvin Havalimanı, Avrupa'nın deniz üzerine kurulan ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'ndan
sonra, ülkemizin deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek ikinci havalimanı oldu." diye konuştu.

Mehmet Cahit Turhan, Minister of Transportation and
Infrastructure, made investigations in the construction of RizeArtvin Airport, which is under construction on the landfill, and
received information from the authorities. Turhan said that they
have been working for the construction of Rize-Artvin Airport,
which is among not only Turkey's but also the world's leading
projects, in a statement to members of the press after the
investigations. Turhan, who emphasized that our country’s
reconstruction began with the appearance of Rize's son Recep
Tayyip Erdoğan in the political scene and said, “This airport is
also part of the project to rebuild the country. We have completed
a comprehensive study and feasibility and thus started the
construction of Rize-Artvin Airport at this point. Rize-Artvin
Airport became the second airport to be built by landfill method
after Ordu-Giresun Airport, which is the first airport constructed
on the sea in Europe.”

“7 gün 24 saat çalışıyoruz”
Havalimanında 85,5 milyon ton dolgu alanı yapılacağına
işaret eden Turhan, "Şu ana kadar da 242 ağır iş makinesiyle günde 120 bin ton taş dolgu yapılarak 32 milyon ton
üzerinde taş dolgusunu tamamlamış durumdayız. Bunun
11 milyon tonu da kategorik taş dediğimiz mendireğin yapımında kullanılıyor. Havalimanımızın en önemli kısmı
olan taş dolgu mendireğinin de yüzde 64'ü tamamlanmış
durumda. Havalimanı altyapı tesisleri inşaatının tamamı

“We are working 24/7”
Turhan pointed out that 85.5 million tons of fill area will be
built at the airport and said, “We have completed 120 million
tons of stone landfill per day with the use of 242 heavy-duty
machines and completed over 32 million tons of stone
landfill until today. 64 percent of the stone landfill
breakwater, the most important part of our airport, has been
completed. When we consider the whole construction of the
airport infrastructure facilities, we have been completed
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düşünüldüğünde projenin yüzde 40'a yakınını tamamlamış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Turhan, inşaat için 7 bin 653 beton blok üretildiğini ve bunların 5 bin
136'sının mendireğe yerleştirildiğini belirterek, şöyle devam etti: "Bu sayıyı 19 bin 250'ye çıkaracağız ve bu yılın
sonunda mendireği tamamlamış olacağız. Daha da önemlisi pistin, apronun ve taksi yolunun yapımına da bu yıl kasım ayında başlayacağız. Üstyapı tesislerini de altyapısı ile
eş zamanlı bitireceğiz. Bu projeye, bölgeye sağlayacağı
katkılar nedeniyle büyük önem verdiğimiz için 7 gün 24
saat çalışıyoruz çünkü bu havalimanı, Rize ve Artvin'in
kent merkezi ile turizm potansiyeli olan ilçelerinin gelişmesine önemli katkı sağlayacak. Doğu Karadeniz Bölgesi'ne komşu ülkeler ile ticari ilişkilerin artmasına katkıda
bulunacak. Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava ulaşımının
kesintisiz bir şekilde sağlanmasına da etki edecek."

almost 40 percent of the project.” Minister Turhan stated that
7 thousand 653 concrete blocks were produced for construction
and 5 thousand 136 of them were placed in the breakwater and
continued as follows: “We will increase this number to 19,250
and by the end of this year, we will have completed the
breakwater. More importantly, we will start construction of
the runway, apron, and taxiway in November this year. We
will also finish the superstructure facilities simultaneously
with the infrastructure. We work 24/7, because we attach
great importance to this project due to its contributions to the
region, which will contribute to the development of Rize and
Artvin's city centers and districts with tourism potential. It
will contribute to the increase of trade relations with
neighboring countries to the Eastern Black Sea Region. It will
also affect the uninterrupted provision of air transport in the
Eastern Black Sea Region.”

"Bölgenin en büyük havalimanlarından biri olacak"
Havalimanının pist uzunluğunun 3 bin metre, genişliğinin
45 metre olarak inşa edildiğini kaydeden Turhan, 265 metre uzunluğunda 24 metrelik genişlikte taksi yoluyla da
aprona bağlanacağını aktardı. Turhan, yılda 3 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanının yaklaşık 30 bin metrekare kapalı alanıyla bölgenin en büyük havalimanlarından
biri olacağına dikkati çekerek, "Bu önemi nedeniyle de bu
dev projeyi her ne kadar 2022 yılında hizmete açacağımızı
söylesek de hedefimizi yükselttik, çalışmalarımızı hızlandırdık. Bu projeyi inşallah gelecek yıl ekim ayında hizmete
açacak şekilde iş programımızı güncelledik." dedi.

“It will be one of the largest airports in the region”
Turhan said that the runway length of the airport was built as 3
thousand meters and the width was 45 meters. Turhan said that
it would be connected to the apron by a taxiway with a length of
265 meters and a width of 24 meters. Turhan pointed out that
the airport, which will serve 3 million passengers annually, will
be one of the biggest airports in the region with an indoor area
of 30 thousand square meters and said, “Because of this
importance, although we say that we will open this giant project
in 2022, we have raised the stakes and accelerated our works.
We have updated our work schedule to open the project
hopefully in October next year.”

raillife AĞUSTOS/AUGUST 2019 13

HABER / NEWS

ANKARA YHT GARI CIP SALONU HİZMETE AÇILDI
CIP LOUNGE OF ANKARA YHT TERMINAL WAS OPENED
Ankara YHT Garı CIP Salonu, TCDD Genel Müdürü Ali
İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Erol
Arıkan ve VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih’in katılımıyla törenle hizmete açıldı.
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun törende yaptığı konuşmada, 2016'da hizmete açılan Ankara YHT Garı'nda,
VIP salonunun yanı sıra business yolculara hitap edecek
CIP salonunun da hizmete açılmasının konforlu bir seyahat
imkânı sağlayacağını kaydetti.
Devlet Demiryolları olarak her gün bir yeniliğe imza atmaya
ve yolculara daha konforlu bir seyahat imkânı sağlamaya
çaba gösterdikleri belirten Genel Müdür Uygun, “Bu amaçla da bu CIP salonumuzu sayın yolcularımızın hizmetine
sunmuş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bundan sonra daha
iyi hizmetler vermek için çaba göstereceğiz.” dedi.
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürü Erol Arıkan ise konuşmasında, VakıfBank ve TCDD Taşımacılık A.Ş. iş birliğiyle hayata geçirilen salonla, YHT ile yolculuk yapan yolculara daha iyi hizmet verebilmenin amaçlandığını söyledi.
VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih de banka
olarak TCDD ile başlayan iş birliğinin TCDD Taşımacılık
A.Ş. ile devam ettiğini belirterek, bu iş birliğini taçlandırmak üzere VakıfBank CIP Salonu’nu hizmete açtıklarını
söyledi.
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CIP Lounge of the Ankara YHT Terminal was opened with the
participation of Director General of TCDD Ali İhsan Uygun,
Director General of TCDD Transportation Inc. Erol Arıkan, and
General Manager of VakıfBank Abdi Serdar Üstünsalih with a
ceremony.
In his speech at the ceremony, Director General of TCDD Ali
İhsan Uygun noted that the opening of the CIP Lounge, which
will appeal to business passengers, will provide opportunity for
comfortable travel as well as the VIP lounge that was opened in
2016.
Director General Uygun, who stated that they are trying to break
new ground every day and provide the opportunity for more
comfortable travels for the passengers as the State Railways
said, "For this purpose, we offer this CIP Lounge to the service of
our esteemed passengers. Enjoy. After that, we will strive to
provide better services."
Director General of TCDD Transportation Inc. Erol Arıkan said
in his speech that providing better service to passengers traveling
by YHT is aimed through the lounge which was implemented in
cooperation with TCDD Transportation Inc. and VakıfBank.
Abdi Serdar Üstünsalih, General Manager of VakıfBank, stated
that as a bank, the cooperation that started with TCDD
continued with TCDD Transportation Inc. and VakıfBank CIP
Lounge was opened in order to crown this cooperation.

GEZİ
TRAVEL

HABER / NEWS

YHT KONFORU İLE 50 MİLYON KİŞİ SEYAHAT ETTİ
50 MILLION PASSENGERS TRAVELED IN YHT COMFORT
İlk kez 13 Mart 2009 tarihinde Ankara-Eskişehir, daha sonra
Ankara-Konya, Ankara-İstanbul, Konya-İstanbul YHT hatlarının işletmeye alınmasıyla birçok kente YHT konforuyla
ulaşmak çok kolaylaştı.
Bugüne kadar 50 milyon kişinin seyahat ettiği yüksek hızlı
trenler, çevresindeki kentlere de YHT+otobüs, YHT+DMU
kombine taşımacılıkla ulaşımı önemli oranda kolaylaştırıyor
ve zaman tasarrufu sağlıyor.
50 milyon yolcunun 14 milyon 537 bini Ankara-Konya, 17
milyon 284 bini Ankara-Eskişehir, 13 milyon 321 bini Ankara-İstanbul, 4 milyon 627 bini Konya-Eskişehir-İstanbul
hatlarında seyahat etti.
TCDD Taşımacılık AŞ günde; yüksek hızlı trenlerle yaklaşık
23 bin yolcuya hizmet veriyor. Bu seyahatlerde birinci sırada
günde 9 bin yolcusuyla Ankara-İstanbul hattı bulunuyor.
Ankara-Konya hattında 5 bin 900, Ankara-Eskişehir hattında 3 bin 850, Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 3 bin
200 yolcu seyahat ediyor.
TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Erol Arıkan YHT hatlarında günde toplam 48 sefer yapıldığına dikkat çekerek,
“YHT’lerin Söğütlüçeşme ve Halkalı’ya kadar ulaşması, durak sayısının artması, yolcularımıza büyük rahatlık ve kolaylık sağlıyor. Gelecekte yeni yüksek hızlı tren setlerinin temin
edilmesiyle bu seferlerimiz daha da artacaktır. Ayrıca, Doğu,
Turistik Doğu, Ankara, Vangölü ekspreslerine, İzmir Mavi
Trenine, Trans Asya, İstanbul-Sofya vb. konvansiyonel
trenlere de talep artıyor.” dedi.
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It has become very easy to access many cities in YHT comfort
thanks to the commissioning of Ankara-Eskişehir for the first
time on March 13, 2009, then Ankara-Konya, Ankaraİstanbul, and Konya-İstanbul YHT lines.
High-speed trains that have transported 50 million people to
date significantly facilitate transportation to the surrounding
cities and save time through YHT + bus, YHT + DMU
combined transportation.
14 million 537 thousand of 50 million passengers traveled on
Ankara-Konya; 17 million 284 thousand on AnkaraEskişehir; 13 million 321 thousand on Ankara-İstanbul; 4
million 627 thousand on Konya-Eskişehir-İstanbul lines.
TCDD Transportation Inc. serves approximately 23 thousand
passengers by high-speed trains. Ankara-İstanbul line with 9
thousand passengers per day is the first among these lines. 5
thousand 900 travel on the Ankara-Konya line; 3 thousand
850 on the Ankara-Eskişehir line; 3 thousand 200 passengers
travel on the Konya-Eskişehir-İstanbul line.
Director General of TCDD Transportation Inc. Erol Arıkan
pointed out that 48 trips are made per day on YHT lines and
said, “YHTs reach to Söğütlüçeşme and Halkalı and the
increase in the number of stops provide great comfort and
convenience for our passengers. In the future, we will increase
our service with the provision of new high speed train sets. In
addition, the demand for conventional trains such as Eastern,
Touristic Eastern, Ankara, Vangölü express, İzmir Blue Train,
Trans Asia, İstanbul-Sofia and so on is also increasing.”

Coğrafyanın hazineleri: Milli Parklar
Treasures of geography: National Parks
Pekin ve Yasak Şehir
Beijing and The Forbidden City
Kozmopolit ve geleneksel bir Afrika
sentezi: Nairobi
A cosmopolitan and traditional African
synthesis: Nairobi
Topraklarından uzakta Anadolu
hazineleri
Anatolian treasures away from where they
belong
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COĞRAFYANIN HAZİNELERİ: MİLLİ PARKLAR
TREASURES OF GEOGRAPHY: NATIONAL PARKS
BERİL ŞEN

Coğrafyaların sınırlarla ayrılmış, üzerlerine titrenen hazineleridir milli parklar. İnsanlık, doğal yaşamı, arkeolojisi, mitolojisi ve tarihiyle, bu alanların korunması ve kollanması gerektiğinde hemfikirdir. Bu sınırların içinde gerçekten de, gelecek için endişe edilmez, doğa alabildiğine özgür ve el değmemiştir. Milli parklar, kuşkusuz ki geleceğe bırakılan en
değerli mirastır. Şimdi ülkemizin paha biçilemez alanları,
ünlü milli parklarımızdan bazılarını yakından tanıyalım...

The national parks are the treasures of the geographies separated
by borders. Humanity agrees that these areas need to be protected
with their natural life, archeology, mythology, and history. Within
these boundaries, indeed, there is no concern for the future, nature
is as free and untouched as possible. National parks are
undoubtedly the most valuable heritages left to the future. Now
let's get to know some of the priceless areas of our country, some
of our famous national parks...

Dilek Yarımadası Milli Parkı
Vahşi bir doğaya sahip ve Kuşadası’na sadece 28 km mesafede. Küçük Menderes ile Büyük Menderes arasında, Güzelçamlı sınırları içindeki Dilek Yarımadası Mili Parkı, aslında
tam 500 milyon yıllık Menderes kütlesinin bir parçası. Kuş
uçuşu ortalama 20 km uzunluğunda ve 6 km genişliğinde.
Birçok derin kanyon ve vadiyle bölünmüş, akarsularla parçalanmış. Yaban atları ve plajlara kadar ulaşan yaban domuzu
sürülerini yadırgamamalı. Milli parkta yetişmiş ve yabanileşmişler. Araçla girilebilen milli parkta, 10 kilometrekarelik dar
yerleşim alanı yaklaşık 100 kilometrekarelik bir orman örtüsüyle çevrili. Burası sadece bozulmamış bu doğal alan değil
aynı zamanda 30 km’lik kıyı şeridinde güzel plajlara da sahip.
Bitki örtüsü, Ege, Marmara, Akdeniz ve Karadeniz kıyılarını
aratmıyor. Yabani kuş ve hayvan türleri, mağaraları ve vadileriyle, gerçekten korunmaya alınmış olması şaşırtıcı değil.
Parkın en güzel zamanı, nisandan ekime. Özellikle trekking
meraklıları için yıl boyunca bir derya. Birçoğu işaretlenmemiş olsa da, trekking yapılacak 28 ayrı parkur var. Mesela
Karaoluk Kanyonu (Sarıkaya Kanyonu) tabelalarla işaretlenmiş. Parkın mavi bayraklı kıyılarında yüzmek kuşkusuz ayrı
keyif ancak bununla bitmiyor; Zeus Mağarası’nın mavi yeşil,
sodalı soğuk suyunda yüzebilir, 1. Seyir Terası’ndan günbatımında Samos Adası’nı seyredebilir, parkın karadan ulaşılamayan koylarını görmek için Güzelçamlı’dan kalkan tekne
turlarına katılabilir, kuzeyinizde Samos Adası, Güzelçamlı,
Kuşadası, güneyinizde Söke Ovası, Bafa Gölü ve Büyük Menderes Deltası’nın muhteşem manzarasının olduğu Kaplan
Kayası’ndan yamaç paraşütü yapabilirsiniz. Parktaki koylar
arasında özellikle İçmeler Koyu, Aydınlık Koyu, Kalamaki
Koyu ve Karasu Koyu’nda yüzmek mümkün. Deniz bisikleti
ve kano kiralamak, hem kıyıdan hem de tekneden olta balıkçılığı ve şnorkel yapmak mümkün.

Dilek Peninsula National Park
It has a wild nature and is only 28 km away from Kuşadası.
Between the rivers of Küçük Menderes and Büyük Menderes,
within the borders of Güzelçamlı district, Dilek Peninsula
National Park is actually a part of 500 million years old Menderes
mass. The average bird flight area is 20 km long and 6 km wide. It
is divided by many deep canyons and valleys and torn by rivers.
Herds of wild horse and wild boar reaching up to the beaches
should not come as a surprise. They have grown up in the national
park. In the national park, which can be accessed by car, the
narrow settlement area of 10 square kilometers is surrounded by
a forest cover of approximately 100 square kilometers. This place
is not only an unspoilt natural area but also has beautiful beaches
along the 30 km coastline. The vegetation does resemble the
Aegean, Marmara, Mediterranean, and Black Sea coasts. It is not
surprising that wild birds and animal species, are truly taken
under protection thanks to its caves and valleys. The most
beautiful time to visit the park is from April to October. It is a
treasure throughout the year, especially for trekking enthusiasts.
Although many of which are not marked there are 28 separate
trails for trekking. For example, Karaoluk Canyon (Sarıkaya
Canyon) is marked with signs. Swimming at the blue flag shores of
the park is undoubtedly a joy but it doesn't end there. You can
swim in the blue-green cold water of Zeus Cave; you can watch
Samos Island at sunset from the 1st Observation Terrace; you can
join boat tours departing from Güzelçamlı to see the bays of the
park that cannot be reached from the land. You can paraglide from
Kaplan Rock, surrounded by the magnificent views of Samos Island,
Güzelçamlı, and Kuşadası in the north and Söke Plateau, Bafa Lake
and the Great Menderes Delta in the south. Among the bays in the
park, it is possible to swim in İçmeler Bay, Aydınlık Bay, Kalamaki
Bay, and Karasu Bay. It is possible to rent a pedalo and canoes,
angling and snorkeling from both the shore and the boat.
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Aladağlar Milli Parkı

Aladağlar National Park

Yılın her mevsimi zirveleri karla kaplı Aladağlar, birçok trekking ve dağ sporu meraklısının planlarındadır. Toroslar’ın en
büyük bölümünü oluşturan Aladağlar’a, özellikle yabancılar
büyük ilgi gösterir. Niğde’nin pek turist yüzü görmeyen merkezine karşın, 65 km mesafedeki Aladağlar, kentin en büyük
cazibesidir. Derin geçitleri, sık vadileri, buzul gölleri, dağ çiçekleri, kelebekleri, kurtları, yaban kedileri, akbabaları ve
zirvelerdeki yaban keçileriyle, burada Türkiye’nin en önemli
yaban hayatı koruma alanlarından biri olan Aladağlar Milli
Parkı’nın sunduğu sürprizler de var. Milli parkın içinde yaban
keçisi, kurt ve vaşak gibi hayvanların yanı sıra, kuş gözlemcilerinin ilgileneceği kuş türleri de bulunuyor. Turların en
cazip yeri olarak, Yedigöller Platosu ve Kapuzbaşı Şelalesi ile
tırmanış zorluğu olmayan Emler Zirvesi kabul ediliyor. Aladağlar, bir diğer adıyla Doğu Toroslar, adını günbatımında

The peaks of the all-year-round snow-capped Aladağlar are in
the plans of many trekking and mountain sports enthusiasts.
Aladağlar, which is the largest part of the Taurus Mountains,
attracts great attention, especially from foreigners. Aladağlar,
which is 65 km away from the center, is the biggest attraction of
the city, despite the fact that the center of Niğde is not a touristic
place. Aladağlar with deep crossings, frequent valleys, glacial
lakes, alpine flowers, butterflies, wolves, wild cats, vultures and
the wild goats on the summit, is one of the most important wildlife
conservation areas of Turkey. In the Aladağlar, there are also
surprises offered by the National Park. The national park includes
wild animals such as wild goats, wolves, and bobcat, as well as bird
species which will attract bird watchers. The most attractive
places of the tours are the Yedigöller Plateau, the Kapuzbaşı Falls
and the Emler Summit, which has no climbing difficulties.
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büründüğü kızıl renkten alıyor. Yirmiyi aşkın 3 bin metrenin
üzerinde zirvesi var. En yüksek zirvesi, bütün Toros silsilesinin en yüksek zirvesi olan 3756 m yükseklikteki Demirkazık.
Aladağlar’da trekking yapmak için, profesyonel dağcı olmak
gerekmiyor. Kondisyonu iyi olan ve yürüyüş deneyimine sahip herkes bunu başarabiliyor. Mayıs-ekim trekking için uygun ancak kışın da farklı bir stil denemek isteyenler için kar
kayağı ve hedikle yürüyüş (raket) turları yapılıyor. Kayak
turları daha çok profesyonellere yönelik olsa da raket turları
daha dingin bir ritimde doğayı izleyerek karın tadını çıkarmak
isteyenler için ideal. Bir rehber eşliğinde yaban hayvanların
karlar üzerinde bıraktığı ayak izlerini takip ederek, zaman zaman bir kurt ulumasına ya da ormanın uğultusuna kulak vererek, Aladağlar’ın muhteşem doğasında ilerliyorsunuz. Turlar
boyunca köy evlerinde konaklama yapılıyor, kahvehanelerde
yaşlıların anlattığı hikayelerin eşliğinde çay içiliyor. Karda
yürümek kuşkusuz kolay bir iş değil, o nedenle bu turlarda
günde ortalama 3- 5 saat yürüyüş yapılıyor.

Aladağlar, also known as Eastern Taurus, takes its name from
the crimson color that it takes on at sunset. There are over 20
summits over 3,000 meters. Its highest peak is Demirkazık, which
is 3756 m high, the highest peak of the entire Taurus range. You
don't have to be a professional climber to do trekking in Aladağlar.
Anyone with good fitness and walking experience can do it. From
May to October is suitable for trekking, but in the winter for those
who want to try a different style, snow skiing and racket tours are
organized. Although ski tours are mostly for professionals, racket
tours are ideal for those who want to enjoy the snow by watching
nature in a more serene rhythm. With the help of a guide, you
follow the footprints of wild animals on the snow, and from time
to time listen to the howling of a wolf or the hum of the forest, and
proceed in the magnificent nature of Aladağlar. During the tours,
accommodation is made in village houses, and coffee is served in
the coffeehouses accompanied by the stories of the elderly.
Walking in the snow is u ndoubtedly not an easy task, so on these
tours an average of 3-5 hours of walking per day is done.
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Gökçeada Sualtı

Milli Parkı

Ege’nin en büyük adası Gökçeada (İmroz), yerel kimliğini
koruyabildiği için 2011’de yavaş yaşamı benimseyen ve sürdüren kent ve kasabalara verilen Cittaslow ünvanını almış
olsa da aslında en çarpıcı özelliği, Türkiye’nin ilk ve tek sualtı
parkı olmasıdır. Dünyanın su kaynakları açısından en zengin
adalarından biri olan Gökçeada, Türkiye Deniz Araştırmaları
Vakfı (TÜDAV) tarafından 1999 yılında park ilan edilmişti.
Kıyıdan bir deniz mili uzunluğunda, denizden 200 metre
açıklığındaki bu alan, adanın kuzeydoğusunda, Kaleköy ve
Kuzulimanı arasında yer alıyor. Parkta çekirdek bölge ve
bunu saran tampon bölge olmak üzere iki bölge bulunuyor.
Karadan en kolay ulaşılabilen nokta olan Yıldızkoy, tampon
bölge. Burada yüzmek, şnorkelle denizaltını seyretmek ve
balık tutmak serbest. Diğer bölgelerde avlanmak yasak ve
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Gökçeada National

Underwater Park

Although the largest island of the Aegean, Gökçeada (İmroz),
was given the Cittaslow title in 2011, a title given to towns
that adopt and sustain a slow lifestyle, because it can protect
its local identity, it is Turkey's first and only underwater park.
Gökçeada is one of the world's richest islands in terms of water
resources, it was declared as a park by Turkey Marine Research
Foundation (TUDAV) in 1999. This area, which is one nautical
mile away from the coast and 200 meters from the sea, is
located in the northeast of the island between Kaleköy and
Kuzulimanı. The park has two zones: the core zone and the
buffer zone surrounding it. Yıldızkoy, which is the most easily
accessible point from the land, is the buffer zone. Here you can
swim, snorkel, watch the submarine and go fishing. Hunting in
other areas is prohibited and you need to get permission to

dalış için izin almak gerekiyor. Sualtı mağara girişlerinin
bulunduğu bölge, koruma altına alınmış pek çok deniz canlısı için de önemli bir habitat: Akdeniz foku, deniz çayırları,
triton, böcek, pina, yunuslar, ispermeçet balinası, deniz kaplumbağası… Aşırı yapılaşmaya ve düzensiz yerleşime direnen ada, bozulmamış doğası, bakir kıyıları ve berrak deniziyle adeta bir deniz müzesi. Karadeniz ve Akdeniz arasındaki
canlıların geçiş yolu üzerinde bulunan Gökçeada ile Saroz
Körfezi, birçok deniz canlısı için üreme ve yumurtlama alanı.
Aynı zamanda buralarda zengin balık yatakları bulunuyor.
Dengeli doğasıyla, biyolojik zenginliğe sahip ada civarında
Akdeniz foku gibi nesli tükenen deniz memelilerine de rastlanıyor. Gökçeada merkeze 27 km mesafede, adanın en bakir
koylarından olan Gizli Liman, aynı zamanda Türkiye’nin en
batı ucu sayılabilecek noktada. Gökçeada Sualtı Milli Parkı'nda dalış yapmak isteyenlerin Gökçeada Dalış Merkezi
aracılığıyla başvuru yapması gerekiyor.

dive. The area where underwater cave entrances are also is an
important habitat for many protected marine creatures:
Mediterranean monk seal, seagrass beds, triton, crawfish,
pina, dolphins, sperm whale, sea turtle. The island that resists
dense structuring and irregular settlement is like a marine
museum with its unspoilt nature, untouched shores and clear
seawater. Gökçeada and the Gulf of Saroz, located on the
passageway of species living between the Black Sea and the
Mediterranean Sea, are breeding and spawning areas for many
marine animals. There are also rich fisheries around here. With
its balanced nature, there are also endangered marine mammals
such as the Mediterranean monk seal around the biologically
rich island. 27 km from the center of Gökçeada, Gizli (Secret)
Harbor, is one of the island's most pristine bays, but also at the
location that can be considered as the westernmost point of
Turkey. Those who want to dive in Gökçeada National
Underwater Park should apply through Gökçeada Diving Center.
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Kovada Milli Parkı

Kamp, yürüyüş, fotoğraf ve tırmanış… 1970’lerden beri milli
park ünvanını taşıyan, Isparta’ya 58 km, Eğirdir’e 24 km mesafedeki Kovada Milli Parkı, her türlü doğa aktivitesine kucak
açıyor. Kapladığı alan 6.534 hektar. Kovada Gölü, Eğirdir
Gölü’nün bir uzantısı. Genişliği yaklaşık 9 km. Aradaki vadi
alüvyonlarla dolunca günümüzdeki şeklini alıyor. Kıyılarında
dolaşmak, doğal yaşamın çeştliliğini gözlemlemek ve manzara noktalarında gezinmek keyifli. Park, 28 endemik bitkinin
yanı sıra kurt, yaban domuzu, sansar, porsuk ve yılan gibi
birçok canlının ve kuşun yaşam alanı. Özellikle bahar aylarında, parkta görülen kelebekler, meraklıların buraya gelmesinde etkili. Alanın yaklaşık yüzde 70’i ormanlarla kaplı. Karaçam, kızılçam, ardıç ve meşenin yanı sıra göl çevresinde çınar,
yüksek rakımlarda da Toros köknarı ve Toros sediri gibi
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Kovada National Park

Camping, hiking, photography, and climbing... Kovada
National Park, which has been carrying the title of the national
park since the 1970s, 58 km from Isparta and 24 km from
Eğirdir, welcomes all kinds of nature activities. It covers an
area of 6,534 hectares. Kovada Lake is an extension of Lake
Eğirdir. Its width is about 9 km. When the valley was filled with
alluvium, it took its present form. It is pleasant to stroll along
the coast, observe the diversity of the natural life and wander
the scenic spots. The park is home to 28 endemic plants, as well
as many birds and other animal species such as wolves, wild
boars, weasels, badgers, and snakes. The butterflies seen in the
park, especially in spring, are effective for the enthusiasts to
visit here. Approximately 70 percent of the area is covered with
forests. In addition to larch, red pine, juniper, and oak, there

ağaçlar var. Eğirdir Gölü’ne Aksu çayıyla bağlı olan Kovada
Gölü’ndeki balık miktarı da oldukça fazla. Sazan, tatlı su
levreği, tatlı su ıstakozu bulunuyor. Gölün sessizliğinde piknik yapabilir, çadır kurabilir ya da karavanla konaklayabilirsiniz. Bu civardaki bir başka alternatif de, 30 km ileride,
Çandır’da, 600 hektarlık bir alana yayılan Yazılı Kanyon
Tabiat Parkı. Lidyalılar zamanında, Eğirdir, Efes’i Babil’e
bağlayan ve yakınındaki Çandır’dan geçen Kral Yolu sayesinde zenginleşmiş. Perge’den Psidia Antiocheia antik kentine giderken de Aziz Paul, bu kanyondan geçmiş. Şelalelerin
üzerinde uzanan köprülerden ve Kral Yolu’nun iyi korunmuş kısımlarından geçerek kanyonda yürüyebilir, ardından
çağlayan suların serinliğinde buradaki tesislerde alabalık yiyebilirsiniz. Kanyonun ilk 3 km’sini yürümek kolay. 7 km
boyunca ilerlemek için, rehber ve ön bilgi gerekiyor.

are sycamore trees around the lake and trees such as Taurus fir and
Taurus cedar at high altitudes. The amount of fish in Lake
Kovada, which is connected to Lake Eğirdir via Aksu stream, is also
quite high. It has carp, freshwater bass, freshwater lobster. You can
have a picnic in the quiet ambiance of the lake, set up a tent or stay
in a caravan. Another alternative in this area is the Yazılı Canyon
Nature Park, which spans an area of 600 hectares in Çandır, 30 km
away. During the Lydians, Eğirdir was enriched by the Royal Road,
which links Ephesus to Babylon and passes through Çandır nearby.
Saint Paul passed through this canyon on the way from Perge to
the Antioch of Pisidia. You can walk through the canyon, through
the bridges over the waterfalls, and the well-preserved parts of the
Royal Road, and then eat trout here in the coolness of the
cascading waters. The first 3 km of the canyon is easy to walk. You
need a guide and preliminary information to advance for 7km.
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PEKİN VE

YASAK ŞEHİR
BEIJING AND THE FORBIDDEN
CITY
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Çin’in başkenti Pekin’in ortasında yer alan Yasak Şehir,
1987’de Dünya Kültür Mirası Listesi’ne alınarak, UNESCO
tarafından dünyada korunmuş en geniş ahşap yapılar bütünü olarak her yıl 10 milyondan fazla turisti ağırlıyor.
Ming Hanedanından, Çing Hanedanının sonuna kadar, yaklaşık 600 yıl boyunca, 24 hükümdara ev sahipliği yapan Yasak Şehir, adını dönemin hükümdarlarını korumak için alınan olağan üstü güvenlik önlemlerinden, 1600 yılına kadar
halkın bu bölgeye girmesinin yasak olmasından alıyor. Çin
imparatorluk yerleşkesi Yasak Şehir’in sarayları; Ming Hanedanlığı tarafından, 1402-1420 yılları arasında inşa ettirilir. Yapımı 1420’de tamamlanan Yasak Şehir, 720,000 metrekarelik bir alana kurulu ve 8.707 odalı 980 yapıdan oluşur.
Şehrin etrafı 4 kilometre uzunluğunda surlarla çevrilidir.
Sadece Pekin’in değil Çin’in sembol yapılarından biri sayılan Yasak Şehir’in güney kapısı Tiananmen Meydanı’na
açılıyor. Tiananmen Meydanı’nda Yasak Şehir’e girişte
Mao Ze Dong’un fotoğrafı bulunur. Girişte ayrıca “Yaşasın
Çin Halk Cumhuriyeti”, ve “Birlikte Yaşasın Dünya Halkları” yazıları da dikkat çekiyor. Yasak Şehir’deki binaların
çatılarında işaretler bulunuyor, bu işaretler o binalarda yaşayan kişilerin unvanlarını gösteriyor.
Yasak Şehir içinde dikkat çeken bir diğer unsur, buradaki
tüm binaların güneye doğru bakması... Bunun nedeni ise
kuzeyden gelen sert rüzgarlardan korunmak ve gün ışığından faydalanmak. Doğruluğu net olmamakla birlikte sadece
imparatorun gözden düşmüş cariyelerinin kaldıkları binalar
kuzeye doğru bakıyormuş.
İmparatorların güvenliğini sağlamak amacıyla yürüyüş yolunda ağaç bulunmayan Yasak Şehir daha birçok efsanesi ile
popülerliğini koruyor.
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The Forbidden City, located in the middle of China's capital
Beijing, was included in the World Cultural Heritage List in
1987, hosting more than 10 million tourists each year as the
largest UNESCO-protected wooden buildings compound in
the world. From the Ming Dynasty to the end of the Qing
Dynasty, the Forbidden City, which has been home to 24 rulers
for nearly 600 years, is named after the extraordinary security
measures taken to protect the rulers of the time and the
prohibition of people from entering this region until 1600. The
palaces of the Forbidden City, the Chinese imperial compound,
were built by the Ming Dynasty between 1402-1420.
Completed in 1420, the Forbidden City consists of 980
buildings with 8,707 rooms built on an area of 720,000 square
meters. The city is surrounded by 4 kilometers of fortifications.
The southern gate of the Forbidden City, which is considered
one of not only Beijing’s but China's symbolic structures,
opens to the Tiananmen Square. On the entrance to the
Forbidden City at the Tiananmen Square, there is a photograph
of Mao Zedong. The inscriptions of "Long live the People's
Republic of China”, and “Long live the Solidarity of the
Peoples of the World” are also remarkable. There are signs on
the roofs of buildings in the Forbidden City, which represent
the titles of the people living in those buildings.
Another factor that attracts attention in the Forbidden City is
that all the buildings here are facing south. This is for protection
against the strong winds blowing from the north and to benefit
from daylight. Although its accuracy is not clear, it is believed
that only the buildings of the emperors' concubines, who fell
from favor, are looking north. The Forbidden City, which has
no trees around its walking trails to ensure the safety of the
emperors, remains popular with many more legends.
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Afrika’nın, doğal yaşam açısından dünyanın en özgür topraklarına sahip ülkesi Kenya, vahşi hayatı, geleneksele olan
tutkusu ve çağdaş yüzü ile en belirgin şekilde başkent Nairobi’den yansır. Ekvator’un iki yanında uzanan ülkenin
başkentine doğru, yemyeşil tepelere dolanan bir yoldan,
yemyeşil, alabildiğine uzanan çay tarlalarından geçip, yüksek platolara kurulu Nairobi’ye yaklaştıkça ideal bir iklimle
buluşursunuz. Daha 100 yıl önce Nairobi, Masailer ve onların kutsal sığırları için, bir su kaynağı çevresindeki bereketli topraklardan ibaret iken, bugün yalnızca Kenya’nın değil,
Doğu Afrika’nın da en gözde kentlerinden.

Kenya, the country with the freest land in Africa in terms of
natural life, is reflected in the capital Nairobi with its
wildlife, passion for tradition and contemporary face.
Towards the capital of the country that stretches on both
sides of the Equator, you will meet an ideal climate as
you approach the high plateaus of Nairobi through a
pathway winding through lush hills and tea fields. 100
years ago, Nairobi was the fertile land around a water
source for the Masai and their sacred cattle, today it is
one of the most popular cities not only in Kenya but also
in East Africa.

KOZMOPOLİT VE GELENEKSEL BİR AFRİKA SENTEZİ

NAİROBİ

A COSMOPOLITAN AND TRADITIONAL AFRICAN
SYNTHESIS: NAIROBI
BERİL ŞEN
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Kozmopolit bir Afrika kenti
Canlı ticari yaşamını işaret eden yüksek binaları, otelleri,
gökdelenleri ve burada savaşmış askerleri simgeleyen anıtlarıyla Nairobi, kozmopolit ve çağdaş bir çehreye sahiptir. Ve
tabii, tüm büyük kentlerde olduğu gibi, özellikle iş çıkışı saatlerinde, yoğun bir trafiğin dayanılmaz sıkıntısı burada da eksik kalmaz. Kentlilerin her pazar soluklandığı alan; Uhuru
yani Özgürlük Parkı’dır. İşte burada, ne geçmişin köle düzenine ne de kabileler arasındaki iç savaşlara yer vardır. Kentlilerin önemli pazar günü aktivitelerinden biri de, kilise ayinleridir. Her pazar Nairobi’deki kiliselerde on binlerce Hristiyan, dualar ve neşeli şarkılar eşliğinde ibadet eder. Bu ayinin
bir çatı altında olması da şart değildir. Kent sokaklarında,
toprak yollarında, Swahili dilinde, neşeyle şarkı söyleyip
dans ederek ibadet edenleri görürseniz yadırgamayın. Farklı
birçok kabileden katılım sağlanan Afrika Kilisesi’nin ibadeti
adeta coşkulu bir sokak şenliğini andırır.

A cosmopolitan African town
Nairobi has a cosmopolitan and contemporary look with
skyscrapers pointing to a brisk trade, hotels, and monuments
symbolizing the soldiers who fought there. And, of course, as in
all major cities, especially during the rush hour, the unbearable
trouble of heavy traffic exists here. The area where the
inhabitants can breathe in peace every Sunday is Uhuru the
Park of Liberty. There is no room in this park for the slavery
order of the past or the civil wars between the tribes. One of the
important Sunday activities of the residents is church rituals.
Every Sunday in churches in Nairobi, tens of thousands of
Christians worship with prayers and joyful songs. This ritual
does not necessarily take place under a roof. If you see those
who worship, sing and dance with joy in the Swahili language
in the streets and dirt roads of the city, do not fret. The worship
rituals of the African Church, which is attended by many
different tribes, resembles an exuberant street festival.

Kabile halkın renkleri
Kabile yaşamından toplum düzenine hızlı bir geçiş yapmış
olsa da, Nairobi’de gelenekler her fırsatta varlığını hissettirir.
Afrika’nın ve Kenya’nın renklerinin arasında kaybolmak isteyenler, kentin merkezinde kurulan geleneksel açık pazara
mutlaka uğramalı. Kenya’nın en güçlü sembolü, kabile halk
Masailer’in otantik eşya pazarının renkleriyle gökkuşağı bile
rekabet edemez. Masailer’in ürettikleri her türlü eşya ve el
sanatı; boncuklar, takılar, maskeler ve kumaşlar, bu alacalı
bulacalı panayırda önünüze yayılırken gerçekten de göz kamaştırıcı bir tablo oluşturur.

The colors of tribe people
Although it has made a rapid transition from tribal life to
social order, traditions in Nairobi make their presence felt
at every opportunity. Those who want to get lost in the
colors of Africa and Kenya must visit the traditional
outdoor marketplace in the center of the city. Even the
rainbow cannot compete with the colors of Kenya's most
powerful symbol, the authentic merchandise market of the
tribe people Masais. All kinds of goods and handicrafts
produced by Masais such as beads, jewelry, masks, and
fabrics are spread out in front of you in this mottled

Uhuru
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Pazarda birçok Kenyalı kadın, gerek geleneksel kıyafetleri
gerekse saçlarıyla dikkatinizi çekecektir. Afrika’da kadının
saçları adeta mücevheridir. İncecik örülen bu saçlara sahip
olmak kolay değildir. Saçlar önce yüzlerce ince demete ayrılır,
ardından uzunluk ve kalınlık vermesi için, sentetik parçalarla
desteklenir ve yaklaşık sekiz saat boyunca örülür. Haftada
sadece bir kez yıkayarak bu saçları birkaç ay bozulmadan
korumak mümkündür.

fairground, creating a truly dazzling picture. Many Kenyan
women in the marketplace will attract your attention with
traditional clothes and hair. In Africa, the woman's hair is
a jewel. It is not easy to have the finely braided hair. The
hair is first divided into hundreds of fine bundles, then
reinforced with synthetic pieces to give length and thickness
and braided for about eight hours. By washing only once a
week, it is possible to keep the hair in order for several
months.

Raylarda uzanan tarih
Kentin en etkileyici mekanlarından biri, kuşkusuz her köşesinde tarihin canlandığı Fairmont The Norfolk Otel’dir.
Siyasi ve ticari güçlerini geliştirmek isteyen Afrika’daki
İngilizler, burada demiryolu inşa ettiklerinde aslında Nairobi’nin de temellerini atarlar. Yaşam ile birlikte tarım ve
ticaret de bu küçük tren istasyonunun çevresinde gelişir.
İşte açıldığı günden beri, beyazlar kadar siyahların da rağbet gösterdiği ve dünyanın pek çok ünlü ismini konuk
eden bu otel, bir zamanların tren istasyonu. Demiryolları
Doğu Afrika’da, bugün dahi büyük öneme sahip. Kıtanın
bağımsızlığı ile modern tarihi açısından önemli bir başlangıç. Demiryolu yapımının kararı, Afrika’daki köle ticaretinin sona erdirilmesi için alınmış ve büyük güçler
tarafından da imzalanmıştı. Norfolk Otel’in özenle tasarlanmış bahçesindeki araçları görmek insanı geçmişe taşırken, Nairobi'deki Demiryolu Müzesi de Kenya demiryolunun zengin tarihini ve ülkenin kalkınması üzerindeki
etkisini etkileyici koleksiyonuyla sergiler. Burada tren ve
gemi modellerinin yanı sıra Uganda Demiryolu’nun inşaatından fotoğraflar, demiryolu dergileri, haritalar, çizimler ve Mombasa gece treninde kullanılan gümüş takım da
yer alıyor.

History on rails
One of the city's most impressive venues is Fairmont The
Norfolk Hotel, which undoubtedly revives history in every
corner. The British in Africa, who wanted to develop their
political and commercial powers, actually laid the
foundations of Nairobi when they built railways there.
Along with life, agriculture and trade have developed
around this small train station. Since its opening, this hotel,
which has attracted many famous names of all races in the
world, was once a train station. Railways are of great
importance in East Africa even today. It was an important
beginning for the independence of the continent and its
modern history. The decision to build the railway was taken
to end the slave trade in Africa and was signed by the great
powers. While seeing the vehicles in the carefully designed
garden of the Norfolk Hotel takes people to the past, the
Railway Museum in Nairobi exhibits the rich history of the
Kenyan railways and its impact on the development of the
country with its impressive collection. It includes train and
ship models, as well as photos of the construction of the
Uganda Railway, railway magazines, maps, drawings and
the silver set used on the Mombasa night train.

Doğal hayatın sığınağı
Nairobi merkezdeki gökdelenlere sadece 7 km mesafede,
Kenya'nın ilk milli parkı Nairobi Ulusal Parkı, vahşi yaşam
için bir cennettir. Burası aynı zamanda tehlike altındaki
gergedanların 50'sinden fazlasının sığınağıdır. Ayrıca aslan, ceylan, bufalo, yaban domuzu, çita, zebra, zürafa ve
devekuşlarının yanı sıra sulak alanlarda 400'den fazla kuş
türü kaydedilmiştir. Yürüyerek vahşi yaşamı keşfetme
imkanı sunan Nairobi Safari Yürüyüşü, denemeye değer.
Yetim bebek fil ve gergedanlarla yakınlaşmak için David
Sheldrick Wildlife Trust, hemen park yakınında. 1977
yılında, Daphne Sheldrick, Tsavo Doğu Ulusal Parkı'nın
müdürü olan, rahmetli eşi David'in anısına bu kurtarma
ve rehabilitasyon projesini başlatır. Programın amacı,
terk edilmiş küçük fil ve gergedanları tekrar vahşi doğaya
kazandırmaktır. Giriş ücretiyle projenin koruma çabalarını desteklediğinizi bilerek, bu sevimli hayvanları çamurda oynarken ve dev biberonlardan mama yerken izleyebilirsiniz.

The shelter of natural life
Nairobi National Park, Kenya's first national park, is a
paradise for wildlife, just 7 km from the skyscrapers in
central Nairobi. It is also a shelter for more than 50 of the
endangered rhinos. In addition, lions, gazelles, buffaloes,
wild boars, cheetahs, zebra, giraffes, and ostriches, as well
as more than 400 bird species have been recorded in
wetlands. The Nairobi Safari Walk, which offers
opportunities to explore wildlife on foot, is worth a try. The
David Sheldrick Wildlife Trust near the park is the place to
get close to abandoned baby elephants and rhinos. In 1977,
Daphne Sheldrick started this rescue and rehabilitation
project in memory of her late husband David, the director of
Tsavo East National Park. The aim of the program is to
bring back abandoned young elephants and rhinos to the
wild. Knowing that you're supporting the project's
conservation efforts through the admission fee, you can
watch these cute animals playing in the mud and feeding on
giant baby bottles.
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Blixen’ın Afrika’sı
Nairobi'nin sıcağından uzaklaşmak ve hoş bir mola vermek
isteyenler, kentin en gözde turistik yerlerinden biri olan
Ngong Tepeleri'ne doğru yol alabilirler. "Ngong" adıyla
bilinen ve gökyüzüne bakan bir yumruğun arkasına benzetilen sivri uçlu bu yeşil tepeler, Masai dilinde, “parmak
eklemleri” anlamına geliyor. Erken sömürge zamanlarında,
birçok beyaz yerleşimci, yarı ahşap evlerin ve çiçekli bahçelerin olduğu çiftliklerini burada kurmuşlardı. Yürüyüş
parkurlarından tepeleri aşarken, aşağıdaki vadilerin manzarasını seyredebilirsiniz. Ngong Tepeleri'nin eteğinde
ağaçların arasına saklı asırlık bir ev, Kenya’nın sömürge
yıllarının hikayesini canlandırır. Burası yaşamını Kenya’ya
adamış, 20. yüzyılın başlarında, bu topraklarda kahve yetiştirebilmek ve siyahları eğitebilmek için büyük mücadeleler vermiş, Danimarkalı yazar Karen Blixen’in evi. Bu
coğrafyayı ve tarihini daha iyi anlayabilmek için “Benim
Afrika’m” kitabını okuyabilir ya da kitaptan uyarlanan filmi seyredebilirsiniz. Yazar ismi Isak Dinesen olan Karen
Blixen’ın eski evi, bugün Karen Blixen Müzesi. Blixen’ın
1917-1931 yılları arasında yaşadığı ve bir kahve tarlası işlettiği, bu iyi korunmuş sömürge çiftlik evinin, ayrı bir binadaki mutfağını, ormanlık alandaki kahve kurutma tesisini ve arazideki tarım kolejini görmek mümkün. Karen
Blixen ve kocasına ait mobilyalar, sevgilisi Denys Finch
Hatton'a ait fotoğraf ve kitaplar da burada sergileniyor.

Nairobi Ulusal Müze / Nairobi National Museum

Fosillerden minerallere
Nairobi’deki doğa tarihi müzeleri gerçekten de doyurucudur.
Nairobi Ulusal Müze, biraz eğlence biraz da eğitimdir.
900'den fazla doldurulmuş kuş ve memeli, Turkana Gölü
fosilleri, Kenyalı kabile gruplarından etnik sergiler ve yerel
sanat ile burada vakit geçirmek keyiflidir. Jeoloji Galerisi'ndeki etkileyici kaya ve mineral koleksiyonunu keşfedebilir,
bir volkanın yaşam döngüsü üzerine bilgi edinebilirsiniz.
Burada bir filin korunmuş fosili de dahil olmak üzere, tarih
öncesi kemikler ve fosiller de etkileyici. Kenya’da en sık görülen sürüngenlerin canlı örneklerini merak ederseniz, bitişikteki Yılan Parkı, koleksiyonuyla sizi ağırlayacaktır.
Güzelliklerin nesli tükenmeden
Kar amacı gütmeyen ve esas misyonu çocuklar için koruma eğitimi sağlamak olan bir başka girişim de Zürafa Merkezi. Bu, Nairobi'de özellikle çocuklarla yapılabilecek en
popüler aktivitelerden biri. Burada nesli tükenmekte olan
Rothschild zürafalarıyla tanışabilir, bu zarif canlılar hakkında bilgi edinebilir ve bir platformdan onları besleyebilirsiniz. Nesilleri tükenmeden bu güzelliklerle vakit geçirdikten sonra yandaki doğa rezervinde 1,5 km’lik orman
yürüyüşünün tadını çıkarabilirsiniz.
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Blixen’s Africa
Those who want to get away from the heat of Nairobi and
enjoy a pleasant break can head for the Ngong Hills, one of
the city's top tourist attractions. These pointy green hills,
known as "Ngong", are likened to the back of a fist facing
the sky, which means "knuckles" in Masai language. In the
early colonial times, many white settlers built their farms
with half-timbered houses and flowered gardens. You can
enjoy views of the valleys below as you cross the hills from
the hiking trails. A century-old house hidden among the
trees at the foot of the Ngong Hills revives the story of
Kenya's colonial years. This is the home of Danish writer
Karen Blixen, who devoted her life to Kenya in the early
20th century, struggling to grow coffee and educate blacks
on these lands. To better understand this geography and
history, you can read the book "My Africa" or watch the
movie based on the book. The former house of Karen
Blixen, whose pen name was Isak Dinesen, is today the
Karen Blixen Museum. It is possible to see this wellpreserved colonial farmhouse, where Blixen lived from
1917 to 1931 and operated a coffee plantation, the kitchen
which is in a separate building, the coffee-drying facility
in the wooded area, and the agricultural college in the
field. The furniture of Karen Blixen and her husband and
the photos and books of her lover Denys Finch Hatton are
also on display here.

From fossils to minerals
The natural history museums in Nairobi are truly satisfying.
The Nairobi National Museum is a bit of entertainment and
a bit of education. It is pleasant to spend time here with
more than 900 stuffed birds and mammals, Lake Turkana
fossils, ethnic exhibits from Kenyan tribal groups, and local
art. You can explore the impressive rock and mineral
collection at the Geology Gallery and learn about the life
cycle of a volcano. Prehistoric bones and fossils, including
the preserved fossil of an elephant, are also impressive here.
If you wonder about live specimens of the most common
reptiles in Kenya, the adjacent Snake Park will welcome you
with its collection.
Before the beauties become extinct
The Giraffe Center is another nonprofit initiative and its
main mission is to provide protection education for children.
This is one of the most popular activities in Nairobi, especially
with children. Here you can meet endangered Rothschild
giraffes, learn about these elegant creatures and feed them
from a platform. After spending time with these endangered
beauties before they are extinct, you can enjoy a 1.5 km forest
walk in the nature reserve next door.

Karen Blixen Müzesi / Karen Blixen Museum
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TOPRAKLARINDAN UZAKTA ANADOLU HAZİNELERİ

ANATOLIAN TREASURES AWAY FROM WHERE THEY BELONG
BERİL ŞEN

Anadolu coğrafyası, kocaman bir hazinedir. Uygarlık ve arkeolojik eser zenginidir. Tarih boyunca, öyle bir birikim
yapmıştır ki, her daim dünya sanat tarihinin ilgi odağı olmuştur. Türkiye’nin müzelerine kuşkusuz doyum olmaz
ancak biliyoruz ki bu topraklardan çıkan her eser ait olduğu yerde değil. Dünyanın birçok ünlü müzesinde Osmanlı Devleti’nin son döneminin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk dönemlerinde yapılan kazılarda çıkan ve
kaçırılan eserler sergileniyor. Yurt içindeki tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmasına konulan önemli engellerden
biri, anayasal bir sistem kurarak, padişahın izin verme
iradesinin önüne geçen I. Meşrutiyet’in ilanı olmuştu.
1883’te Güzel Sanatlar Akademisi ile İstanbul Arkeoloji
Müzesi’nin kurucusu Osman Hamdi Bey, çıkardığı Asr-ı
Atika Nizannamesi ile tarihi eserlerin yurt dışına çıkarılmasını yasaklamıştı. Ancak tarihi eserlerin korunmasıyla
ilgili en kayda değer adım Cumhuriyet döneminde, Atatürk’ün çabalarıyla atıldı. Yıllar içinde bazı eserler memlekete dönmüş olsalar da çoğu halen gurbette... İşte
bunlardan bazıları…
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The geography of Anatolia is a huge treasure. It is rich in
civilizations and archaeological findings. Throughout history, it
has accumulated so much that it has always been the center of
attention to world art history. You certainly cannot get enough of
Turkey's museums but we know that not all of the relics unearthed
are where they belong. Many of the famous museums of the world
exhibit the smuggled artifacts excavated in the late Ottoman
period as well as in the early period of the Republic of Turkey. One
of the important obstacles to the removal of historical artifacts
out of the country was the declaration of the First Constitutional
Monarchy, which established a constitutional system and
prevented the will of the Sultan to give permission. Osman Hamdi
Bey, the founder of the Academy of Fine Arts and the İstanbul
Archaeological Museum, banned the removal of historical
artifacts out of the country with the Asr-ı Atika Regulations
passed in 1883. However, the most significant step regarding the
protection of historical artifacts was taken during the Republic
period with the efforts of Atatürk. Although some of the artifacts
have returned to the country over the years, most of them are still
abroad... Here are some of them…

Bergama (Zeus) Sunağı
Berlin’in içinden geçen Spree Nehri üzerinde, küçük bir ada
olan ve Paris’in Louvre’uyla rekabet edebilecek nitelikteki
Museuminsel (Müzeler Adası), büyük bir tarihi zenginliğin
sergilendiği beş eski müzeden oluşuyor. 18. yüzyılın sonlarında, Avrupa’daki soyluların koleksiyonlarını halka açmak
istemeleri sonucu bu müzeler topluluğu ortaya çıkıyor. Paris’te Louvre, Londra’da British Museum ve Madrid’te Prado
gibi müzelerle aynı dönemde bu gelenek Berlin’de de başlıyor. 1930’da tamamlanan Bergama (Pergamon) Müzesi’nde
sergilenen farklı dönemlere ait hazine niteliğindeki arkeolojik
eserlerin arasında bir parça var ki sadece Türkiye’yi değil
bütün dünyayı yakından ilgilendiriyor: Bergama (Zeus) Sunağı (M.Ö. 165)... Bir süredir restorasyonda olduğundan ziyarete kapalı olan sunağın hikayesi şöyle; Kral II. Eumenes,
kendisine yapılan suikastten kurtulunca, başta Zeus ve Athena olmak üzere bu sunağı tanrılar adına yaptırır. Müthiş bir
Hellenistik heykeltıraşlık eseri olan ve yüksek kabartmalarla,
dış cephede mitolojik Gigantomakhia (Gigant Savaşı-Devlerle Savaş) sahnesinin, iç cephede ise Pergamon’un efsanevi
kurucusu olan Telephos’un hayatının anlatıldığı sunakta aynı
zamanda bir şehrin kurulmasındaki huzurla yıkılmasındaki
kaos arasındaki çarpıcı tezat temsil ediliyor. Bergamalılar’ın
düşmana karşı kazandıkları zaferi ölçülü bir şekilde sembolize etmesi açısından da, Zeus Sunağı, dünyanın ilk anti-militarist mesajını veren ve insanlık tarihinin övünç duyacağı bir
eser. 1870’lerde, Alman arkeolog Karl Humann, Bergama
Akropolü’nü bulduktan sonra sunağın kalıntılarını bir limana
taşıyabilmek için 20 km’lik bir tren yolu inşa eder. Ardından
bunları yedi gemiye yükleyerek Almanya’ya taşır.

Bergama (Zeus) Altar
The Museuminsel (Museum Island), a small island on the River
Spree, which can compete with the Louvre of Paris, is made up
of five old museums with great historical wealth. At the end of
the 18th century, a collection of museums emerged as a result of
the nobles' desire to open their collections to the public. This
tradition begins in Berlin at the same time as the Louvre in
Paris, the British Museum in London and the Prado in Madrid.
There is an archaeological piece among the artifacts, which
belonged to different periods and qualified as treasures,
exhibited in the Bergama (Pergamon) Museum, which was
completed in 1930. This artifact not only concerns Turkey but
the whole world closely: Bergama (Zeus) Altar (BC 165)... The
story of the altar, which has been closed for a while now due to
restoration, is as follows; when King Eumenes the II. escaped
from an assassination attempt, Zeus and Athena built this
altar on behalf of the gods. The striking contrast between the
peace in the creation of a city and the chaos in its fall is
represented at the magnificent Hellenistic sculpting work with
embossments, where the life of Telephos, the legendary founder
of Pergamon, is depicted on the interior and a scene of the
mythological War with the Giants is depicted on the exterior.
The Zeus Altar is the first anti-militarist message in the world
and an artifact that the history of mankind should be proud of
in terms of the well-measured symbolization of the victory of
the Pergamon against the enemy. In the 1870s, German
archaeologist Karl Humann, after finding the Acropolis of
Pergamon, built a 20 km railway to carry the remains of the altar
to a port. He then loaded them on seven ships and transported
them to Germany.
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British Museum

Artemis Tapınağı
Antik dünyanın yedi harikasından biri, ne yazık ki, Anadolu
topraklarında değil. İzmir’in Selçuk ilçesi yakınında sadece
bir sütun parçası kalan Artemis Tapınağı’nın arkeolojik
kazılar ile çıkarılan ve Londra’daki British Museum’da
sergilenen temel taşları, sütun parçaları ve kabartmaları
müzenin en değerli koleksiyonlarından. Kazılardan çıkan
Artemis heykeli olduğuna inanılan eser ise, Selçuk Müzesi’nde. Bir zamanlar antik dünyanın en büyük dört
kentinden biri olan Efes’te, Hellenistik dönem tapınaklarının en büyüğü, tamamen mermerden inşa edilen ve
içinde hem Av Tanrıçası Yunan Artemisi’nin hem de
Bereket Tanrıçası Anadolu Kybele’sinin özelliklerine sahip olağanüstü bir Artemis heykelinin bulunduğu bu tapınaktı. Tapınağın yapılışı hakkındaki en yaygın görüş,
M.Ö. 550 yılında Lidya Kralı Kroesus'un emri ile Bereket
Tanrıçası Artemis için yapılarak, 120 yıllık bir projenin
eseri olduğu yönünde. Ön cephesindeki 36 sütun, kabartma ve heykellerle süslüydü. Ünlü tarihçi Heredot’un
yazdığına göre, denizin dalgaları tapınağın merdivenlerini yıkardı. 1867 yılında Osmanlı Devleti’nin çöküş devrinde, İngiltere Osmanlı’yı Aydın-İzmir arasında incir ve
tütün ihracatı için bir demiryolu yapmaya ikna eder. Aslında amaçları Osmanlı’yı büyük imparatorluklarına dahil etmektir. Mühendis John T. Wood’a bu görev verilir. Aynı
zamanda amatör bir arkeolog olan Wood, Selçuk’tan geçerken bazı olağanüstü büyüklükte kalıntılara rastlar. Boyutlarından buranın sıradan bir kalıntı olmadığını anlar. Osmanlı Devleti’nden izin alarak kazılara başlar ve bunun dünyanın yedi harikasından biri olan Artemis Tapınağı olduğunu
ortaya çıkarır. Maalesef değerli heykel, sütun ve kabartmaları İngiltere’ye götürür.
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Temple Of Artemis
One of the seven wonders of the ancient world, unfortunately, is
not on the territory of Anatolia. The foundation stones, column
pieces, and reliefs of the Temple of Artemis, which was excavated
during archaeological excavations, are being exhibited at the
British Museum in London. They are among the museum's most
valuable collections. The only thing left behind from the Temple
of Artemis in İzmir's Selçuk district is a column piece. The
artifact, which is believed to be the statue of Artemis, unearthed
during the digs, is in the Selçuk Museum. Located in Ephesus,
which was once one of the four largest cities of the ancient world,
this temple, built entirely of marble, featuring an extraordinary
statue of Artemis with the features of Greek Artemis of the
Goddess of Hunting and Anatolian Kybele of the Goddess of
Fertility, was the largest of the Hellenistic temples. The most
common view on the construction of the temple is that it was built
for the Goddess of Fertility Artemis by the order of King of Lydia
Kroesus in 550 B.C. and that it was the result of a 120-year long
project. The 36 columns on the front were decorated with reliefs
and statues. According to the famous historian Herodotus, the
waves of the sea washed the steps of the temple. In 1867, during
the fall of the Ottoman Empire, England convinced the Ottoman
Empire to build a railway for the export of figs and tobacco
between Aydın and İzmir. In fact, their aim was to include the
Ottoman Empire in their empire. Engineer John T. Wood was
assigned this task. Wood, who was also an amateur archaeologist,
encountered some remarkably large ruins as he passed through
Selçuk. He understood from their dimensions that these were not
ordinary relics. With the permission of the Ottoman Empire, he
started excavations and revealed that this was the Temple of
Artemis, one of the Seven Wonders of the World. Unfortunately,
he took valuable sculptures, columns, and reliefs to England.

Troya Hazineleri
Arkeoloji meraklısı Heinrich Schliemann, çocukluğunda
okumuş olduğu Homeros’un İlyada’sından yola çıkarak,
yıllar boyu bir tutku peşinden gider; Troya Hazinesi. 1873
yılının Mayıs ayında, birçok eseri tahrib ettiği kazılarından
birinde, 10 metrede parıldayan objeler görür ve hazineyi,
Yunanlı karısı Sofia ile birlikte, karısının şalının içinde Atina’ya kaçırır. Karısının bazı parçaları boynuna takarak çektirdiği fotoğraflar o dönemde yanında olduğunun bir kanıtıdır. Arkeoloji eğitimi olmadığından ve kazılar bilimsel bir
şekilde yapılmadığından hiçbir arkeoloji enstitüsü keşfini
kabul etmez. Her parçayı belgelemiş olsa da hiçbir müze ne
hazineyi ne de diğer kap kacak gibi buluntuları sergilemek
istemez. 1882’de genç mimar-arkeolog Dörpfeld’i işe alır.
Onun sayesinde arkeolojinin hazine aramanın dışında bir
bilim olduğunu öğrenir. Bulduklarını, vatandaşı olduğu
Almanya’da Berlin Müzesi’ne hediye eder. Hazine, I. Dünya Savaşı’ndan sonraki on yıl boyunca bu müzede sergilenir. II. Dünya Savaşı sırasında zarar görmemesi için saklanır. Savaşın sonunda Ruslar’ın eline geçmemesi için müzelerdeki bütün eserler güvenli bir yere taşınır. Ancak sadık bir Nazi olan General Unversagt’ın Berlin’de kaldığı
kulede hala üç kasa vardır. Hatta geceleri bu kasaların
üzerinde uyuduğu rivayet edilir. General, Berlin alevler
içindeyken bile kasaların yanında kalır. Berlin Ruslar’ın
eline geçtiğinde Unversagt kasaların zarar görmemesi için
Rus generale yalvarır. Ruslar, Alman generale kasaların
emniyette olacağına dair söz verse de kısa bir süre sonra
yok olurlar. Tam 40 yıl sonra, 1987’de, Moskova’daki Puşkin Müzesi küratörü kasaların “tesadüfen” bulunduğunu
dünyaya ilan eder.

The Treasures Of Troy
Heinrich Schliemann, an enthusiast of archeology, had pursued
a passion for years, starting from Homer's Iliad, which he had
studied in his childhood: the treasures of Troy. In May 1873, in
one of his excavations, during which he had damaged many
artifacts, he saw objects shining at 10 meters deep, and along
with his Greek wife Sofia, smuggled the treasure to Athens in his
wife's shawl. The photographs of his wife wearing some pieces
around her neck are proof that she was with him at that time. No
archaeological institute accepted the discovery since he did not
have any archaeological education and excavations were not
conducted in a scientific way. Although every artifact was
documented, no museum wanted to exhibit neither the treasure
nor the other pottery. In 1882, he hired the young architectarchaeologist Dörpfeld. Thanks to him, he learned that archeology
was a science other than treasure hunting. He presented his findings
to the Berlin Museum in Germany, of which he was a citizen. The
treasury had been exhibited in this museum for ten years after the
First World War. It was stored to avoid damage during World War
II. At the end of the war, all the artifacts in the museums were
moved to a safe place so that they would not fall into the hands of
the Russians. There were still three vaults remained at the tower
where General Unversagt, a loyal Nazi, stayed in Berlin. It is even
rumored that he slept on these vaults at night. The general remained
in Berlin with the vaults, even when the city was in flames. When
Berlin fell into the hands of the Russians, Unversagt begged the
Russian general to avoid damage to the vaults. Although the
Russians promised the German general that they would be safe,
they soon disappeared. Exactly 40 years later, in 1987, the curator
of the Pushkin Museum in Moscow declared to the world that the
vaults were found "by chance".

Puşkin Müzesi/ Pushkin Museum
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Celsus Kütüphanesi Heykelleri
Miras yoluyla kitap garantisi ve rutubete karşı dahiyane
çözüm, antik dünyanın kültür tarihinde ayrı bir yere sahip
olan Efes’in Celsus Kütüphanesi’nde hayata geçirilmişti.
Romalı konsül Gaius Julius Aquila, M.S. 135 yılında, babasının mirası ile senatör babası Tiberius Julius Celsus Polemaeanus onuruna bu mermer kütüphaneyi yaptırır ve binanın korunması ve kitap alımının devamlılığı için 25 bin altın
para miras bırakır. Tahminlere göre, 9 bin 500 ile 12 bin
arasında kitap rulosu bulunan kütüphanede kitapları rutubetten koruyabilmek için, iç duvar ile dış duvar arasında
odayı çevreleyen bir koridor inşa edilir. Kitaplığın içinde
bugün hala görülebilen lahit, Celsus’un mezarı. Kesin olmamakla beraber, oğlunun babasının vasiyetini yerine getirmek için kent merkezinde bir mezar anıt yaptırmak istediği
ancak izin alamadığı için bunu bir kütüphaneye dönüştürmüş olduğu tahmin ediliyor. 1860 yıllarında başlayan arkeoloji çalışmaları için Avusturya, Osmanlı ile olan yakınlığına dayanarak 50 yıl önce keşfedilen ancak henüz kazılarına
başlanmayan Efes’te kazı yapma izni alır. Kütüphane, 1905
yıllarındaki kazılarda tamamıyla yıkılmış bir şekilde bulunur. 1970-1978 yıllarında, Avusturya Arkeoloji Enstitüsü,
kütüphanenin dağılmış 700’den fazla orijinal parçasını birleştirir, 10 yılın ardından yapının %80’ini biraraya getirerek
yeniden ön cephesini inşa eder. İşte kütüphanenin kazıldığı
yıllarda orijinalleri Viyana’ya götürülen muhteşem kabartmalar ve heykeller, bugün Viyana Sanat Tarihi Müzesi
içindeki Efes Müzesi’nde sergileniyor. Özellikle bugün nişlerde kopyaları duran kadın heykelleri dikkate değer. Kaidelerinde yazdığı gibi heykeller Celsus’un özellikleri olan, bilgelik (Sophia), ilim (Episteme), zeka (Ennoia) ve erdemi
(Arete) sembolize ediyor.
Viyana Sanat Tarihi Müzesi
Vienna Art History Museum

The Sculptures Of The Library Of Celsus
The book guarantee through inheritance and the ingenious
solution to dampness were implemented in the Celsus Library of
Ephesus, which has a special place in the cultural history of the
ancient world. Roman consul Gaius Julius Aquila built this
marble library in honor of his senator father Tiberius Julius
Celsus Polemaeanus, by using his father's legacy and left 25,000
gold coins for the preservation of the building and the purchase
of books. It is estimated that the library has between 9,500 and
12,000 book rolls. A corridor between the inner wall and the
outer wall to protect the books from moisture was built. The
sarcophagus, which is still visible in the library today, is the tomb
of Celsus. Although not certain, it is estimated that his son
wanted to build a mausoleum in the city center to fulfill his
father's will, but he could not get permission so, he turned it into
a library. For archaeological studies that began in 1860, Austria,
on the basis of its close relations to the Ottoman Empire, was
granted permission to excavate in Ephesus, which was discovered
50 years ago but has not yet been excavated. The library was
found completely destroyed during the excavations of 1905. In
the years between 1970 and 1978, the Austrian Archaeological
Institute united more than 700 original pieces of the library, and
after 10 years, the institute rebuilt the façade by bringing
together 80% of the structure. The magnificent reliefs and
sculptures, which were originally taken to Vienna during the
years when the library was being excavated, are now on display
at the Ephesus Museum within the Vienna Art History Museum.
Especially the woman statues, the replicas of which are standing
in the niches today, are remarkable. As it is written in their
pedestals, the statues symbolize the characteristics of Celsus,
which are wisdom (Sophia), knowledge (Episteme), intelligence
(Ennoia) and virtue (Arete).

YAŞAM
LIFESTYLE

KEŞFET / EXPLORE

Saç köklerine hayat verin
Revive hair follicles
Mutluluğun formülü spesiyallerde gizli
The secret to happiness is hidden in these specialties
Balık tutmanın tam zamanı
It is the right time to fish
Sırada ne var?
What is next in line?
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SAÇ
KÖKLERİNE
HAYAT VERİN
UZM. DR. SİNAN İBİŞ

Güzel, çekici, yakışıklı, alımlı, estetik görünmek herkesin tercihi neden olmasın? Bunun için bilim
ve teknolojinin nimetlerinden insanlarımız her geçen gün daha fazla yararlanıyor. Saç ve saçlı deri
ile ilgili olarak incelme, kırılma, dökülme, birbirine dolaşma, yağlanma, kuruma, kaşınma, kepeklenme, kelleşme gibi sorunlar insanlarımızda çok yaygın sorunlar. Her ne kadar erkekler saçlarını
kaybetmeyi karizmatik bir görünüme geçiş olarak yorumlasa da kadınların kelleşmek gibi bir sonucu
kabul etmeleri mümkün değil. Çünkü kadınların doğasında saçsız olmak yoktur.

REVIVE HAIR FOLLICLES
Why can't looking beautiful, attractive, handsome, charming, and aesthetic be
everyone's choice? For this reason, people benefit more and more from the blessings
of science and technology.
Thinning, splits, falling, entanglement, greasing, drying, itching, dandruff,
and baldness are common problems related to hair and scalp in
people. Although men interpret hair loss as a transition to a
charismatic appearance, women cannot accept
becoming bald because women do not
have it in their nature.
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Hangi nedenler, hangi sonuçlar…
Stres faktörü saçlı deride yağlanma, kepeklenme, sivilcelenme ve dökülme gibi sorunların en büyük nedenlerinden bir
tanesidir. Bunun yanı sıra sigara içen, obez olan kişilerde de
saçlı deride yağlanma ve yağlanmaya bağlı saç kayıpları çok
fazla görülür. Kadınlarda saçların sıklıkla boyanması, saçlara
çekilen fönler, şekillendirici gazlı veya jel şeklindeki spreyler
de saçların sağlıklı yapısına zarar verebilir, saçlı derideki saçlara sağlık veren saç köklerinin çalışmasını olumsuz olarak
etkileyebilir. Saçların bakımında deterjan zengini şampuanlar
da saç ve saçlı deriye çok fazla zarar vererek, saçlı deride sağlık
kaybına ve saç köklerindeki biyolojik faaliyetlerin yavaş yavaş kaybına neden olabilir. Başın çok fazla sıkı sarılması ve
uzun süre başa şapka takılması saçların oksijenasyonunu
bozabilmekte, saçların sağlıklı yaşama imkanını ortadan kaldırarak saçların dökülmesine, yağlanmasına, saçlı deride sivilcelenme ve kepeklenmeye neden olabilmektedir.
Hangi soruna hangi çözüm?
Öncelikle hekiminiz saçlarınızı, saçlı derinizi ve şikayetlerinizin öyküsünü değerlendirmeli; saçlar kontrol edilmeli,
saçlarınızın bakımı için neler yaptığınız dikkatlice dinlenmelidir. Saç problemlerinde bir hastalık var ise tedavi edilmeli,
saç ve saçlı derinin problemleriyle ilgili bir tahlil yapılması
gerekiyorsa bu tahliller yapılmalı, sonuçları değerlendirilmelidir. Evde bakım için kullanılması gereken ürünler önerilmeli ve
kullanım taktikleri verilmelidir. Ürünlerde özellikle saçlı derideki asit baz dengesini sağlayan, saç köklerindeki protein yapımını uyaran, saç köklerine vitamin ve mineral sağlayan ve deterjan içermeyen kozmetikler tercih edilmelidir.
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Which causes, which effects…
Stress factor is one of the biggest causes of problems such
as the oily hair, dandruff, acne, and falling hair. In
addition, oily hair and hair loss problems are very common
in smokers and obese people. Frequent hair color changes
in women, blow-drying, styling sprays or gels can also
damage the healthy structure of the hair and may
negatively affect the functioning of the hair follicles in the
scalp. The use of detergent-rich shampoos in hair care can
cause too much damage both to the hair and scalp, causing
loss of health in the scalp and the gradual loss of biological
activity in the hair follicles. Wrapping hair too tight and
wearing a hat for a long time can disrupt the oxygenation
of the hair, eliminating the possibility of healthy living of
the hair, causing hair loss, oiling, pimples, and dandruff
on the scalp.
Which solution for which problem?
First of all, your physician should examine your hair, scalp
and the history of your complaints; the hair should be
checked and what you do for the care of your hair should be
noted carefully. Hair problems should be treated if there
is a disease; if necessary, hair and scalp problems should
be analyzed; the results should be evaluated. Products
that should be used for care at home should be
recommended and tactics should be given. Cosmetics
that provide acid-base balance in hair scalp, stimulate
protein production in hair follicles, provide vitamins and
minerals to hair follicles and do not contain detergents
should be preferred.

Saçlı deri ve saç sorunlarında klinik tedaviler
Klinik tedavi gerekiyorsa yapılması gerekenler planlanmalı. Saçlı derinin güçlendirilmesinde özellikle yenilikçi
tedavi olarak radyo dalgaları kullanılıyor. Radyo dalgaları
ve manyetik teknoloji, saç köklerindeki demodex adı verilen
asalakları ortadan kaldırıyor, saç köklerindeki kanlanma ve
oksijenasyonu artırıyor, refleksleri ve sinirsel iletimleri güçlendiriyor, toksinlerin uzaklaştırılmasını sağlıyor, saç köklerinde saçların temel yapıtaşı olan proteinlerin üretilme sürecini uyarıyor. İleri saç sorunlarında ise bu tedaviye saçlı deri
içerisine medikal karbondioksit gazı enjekte ediliyor. Bu enjeksiyon ile saçlı derideki oksijenasyon artırılıyor, saç köklerindeki kanlanma ve protein yapımı güçlendiriliyor.
Saçlı derinizi güçlendirmek
Saçlı deri ve saçlar, bir tarla ile barındırdığı bitkilerin ilişkisine benzer bir yaşam döngüsü içerisindedir. Eğer tarla
güçlü ise bitkiler de güçlü olacaktır. Benzer mantıkla saçlı
derisi güçlü olanların saçları da sağlıklı olabilecektir. Sağlıklı saçlı derinin; kanlanma, oksijenasyon, detoksikasyon,
protein üretme yeteneği olmalıdır. Bu görevleri, saç köklerini besleyecek şekilde yerine getirmesi gerekir. O nedenle
klinik olarak saçlı deriye radyo dalgaları uygulamaları,
saçlı deriye karbondioksit enjeksiyonu oldukça faydalı iki
metottur.
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Clinical treatment of scalp and hair problems
If clinical treatment is needed, the steps of the treatment
should be planned. Radio waves are used as a particularly
innovative treatment in strengthening the scalp. Radio
waves and magnetic technology eliminate the parasites
called demodex in the hair follicles, increase blood supply
and oxygenation in the hair follicles, strengthen reflexes
and neural transmission, ensure the removal of toxins, and
stimulate the production of proteins, the basic building
blocks of hair follicles. For advanced hair problems,
medical carbon dioxide gas is injected into the scalp. With
this injection, the oxygenation of the scalp is increased,
the blood supply in the hair follicles and protein production
are strengthened.
Strengthening your scalp
The scalp and hair are in a life cycle similar to the
relationship of plants with a field. If the field is strong, the
plants will also be strong. Similarly, the hair of those with
strong scalp might be healthy. Healthy scalp should be
capable of supplying blood, oxygenation, detoxification,
protein production. It must perform these tasks to nourish
the hair follicles. Therefore, the application of radio waves
to the scalp clinically, carbon dioxide injection to the scalp
are two very useful methods.

raillife EYLÜL/SEPTEMBER 2019 43

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

MUTLULUĞUN FORMÜLÜ
SPESİYALLERDE GİZLİ
BİRBİRİYLE UYUMLU, TAZE VE MEVSİMLİK LEZZETLERDEN OLUŞAN SPESİYALLERLE, HEDEF KİTLESİNE
HER LOKMADA MUTLULUK VAAT EDİYOR.

THE SECRET TO HAPPINESS IS HIDDEN IN
THESE SPECIALTIES
HE PROMISES HAPPINESS IN EACH BITE TO THE TARGET AUDIENCE THROUGH THE
SPECIALTIES THAT CONSIST OF TASTEFUL, FRESH, AND SEASONAL INGREDIENTS.
SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

Bebek’te hizmet veren Patio, İstanbul’un en keyifli mekânlarından biri… Brasserie tarzı yemek menüsüyle dikkat çeken, Ege ve Akdeniz mutfağından özel spesiyaller sunan
Patio’nun şefi Muhittin Kabasakal, son olarak kahvaltı menüsündeki dokunuşlarıyla dikkat çekiyor. Yöresel lezzetleri, modern sunumlarla birleştiren Kabasakal, hazırladığı her
spesiyalde malzemelerin birbiriyle uyumlu olmasına ve bu
spesiyalleri tadan herkeste mutluluk uyandırmasına yatırım yaparak ilerliyor.

Serving in Bebek, Patio is one of the most enjoyable places...
Drawing attention with its brasserie style menu, offering
special dishes of the Aegean and the Mediterranean cuisines,
Patio’s chef Muhittin Kabasakal has gained more popularity
with added details to the breakfast menu lately. Combining
traditional flavors with modern presentations, Kabasakal
cares his specialties to be tasteful and to allow those who
taste these specialties also taste the happiness with each
bite.

Menü titizlikle kurgulandı
Bolu Mengen Aşçılar Mesleki ve Teknik Okulu mezunu
olan Muhittin Kabasakal, Akdeniz ve İtalyan mutfağında
uzmanlaştı. Bugüne kadar The Marmara Bodrum Hotel,
The Marmara İstanbul Hotel, Mövenpick İstanbul Hotel ve
D.ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management) bünyesinde görev yapan Kabasakal, dünyanın önde
gelen şeflerinden Giovanni Terracciano ve Thomas Williams ile de çalıştı. 34 yaşındaki Kabasakal, Patio’nun temelleri atıldığından bu yana, yani ortalama 6 aydır mekânın şefi
olarak hizmet veriyor. Menüyü kurgularken Akdeniz lezzetlerinden esinlendiğini dile getiren Kabasakal, “Menüde
dünya ve Ege mutfaklarından tatlar bulmak da mümkün.
Menüyü kurgulamak, reçeteleri hazırlamak, sunumlara karar vermek; anlayacağınız her detayıyla Patio’nun lezzet
anlayışını oluşturmak çok titiz ve incelikli bir çalışmanın
sonucunda oluştu. Akdeniz mutfağı zaten olağanüstü zengin ve verimli bir mutfak. Dolayısı ile içinden seçim yapmak
bile bizim için bir hayli zor oldu. Patio, incelikli bir kurgunun ardından 22 Mayıs’ta açıldı. İstanbul’un merkezinde,
tatil modunda bir ambiyansın içinde, güzel lezzetlerin, iyi
müziklerin, keyifli anların yaşandığı ve elbette hepsinin tek
bir yerde toplandığı bir adres olarak bu konudaki ihtiyacı ve
eksikliği gideriyor.” diyor.

The menu was created meticulously
Muhittin Kabasakal graduated from Bolu Mengen Chefs
Vocational and Technical School and specialized in
Mediterranean and Italian cuisines. Having worked with the
leading chefs of the world such as Giovanni Terracciano and
Thomas Williams, Kabasakal has worked for The Marmara
Bodrum Hotel, The Marmara İstanbul Hotel, Mövenpick
İstanbul Hotel and D.ream (Doğuş Restaurant Entertainment
and Management). 34-year-old Kabasakal has been serving
as the chef of the place for about 6 months since the
foundation of the Patio was laid. Stating that the menu was
inspired by Mediterranean flavors, Kabasakal said, “It is
possible to find flavors from the world and Aegean cuisines
in the menu. Creating the menu, preparing recipes, making
decisions on presentations; as you can understand, creating
the flavor concept of Patio with every detail was the result of
meticulous and refined work. Mediterranean cuisine is
already exceptionally rich and efficient. Therefore, making
these selections was quite difficult even for us. Patio opened
on May 22 after a refined creation. As an address where
good tastes, good music, and pleasant moments are
experienced and of course all gathered in one place, Patio
eliminates the need and lack of this issue in the heart of
İstanbul, in an ambiance in relax mode.”

44 raillife EYLÜL/SEPTEMBER 2019

Patio’nun şefi Muhittin Kabasakal
Patio’s Chef Muhittin Kabasakal
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Özel müdavimleri var
Muhittin Kabasakal’a Patio’nun en dikkat çeken spesiyallerini sorduğumuzda ise şu yanıtı aldık: “Feta kadayıf, Zurich
bonfile, kokoreç pizzette, ballı kalamar, burrata pizzette ve
casarecce di mare başta olmak üzere pek çok spesiyalimizle
beğeni topluyoruz. Menümüzde her damak tadına, günün
her anına uygun lezzet çeşitliliği bulunduğu için Patio’ya
gelen herkes, kendine uygun lezzetler bulabiliyor. Tüm spesiyallerimizi farklı bir şekilde yorumluyoruz. Bu nedenle
menüdeki lezzetlerin, başka bir yerde benzeri de yok. Kısa
bir süre önce kahvaltı menüsü de oluşturduk ve servis etmeye başladık. Menüler, kendi müdavimlerini oluşturuyor.
Yaz sezonunun bitişiyle, mevsiminde malzemelerle menümüzde yenilemeler yapacağız. Bununla beraber sürpriz bazı
eklemelerimiz de olacak. Çalışmalarımız devam ediyor.
Hedef kitlemiz ise Akdeniz mutfağını sevenler, lezzetli deneyimler kadar eğlenceli anlara önem verenler ve hepsini
tek bir adreste arayanlar…” Mutfakta 10 kişilik bir ekiple
yol alan Kabasakal, son derece yoğun bir tempoya sahip.
Sabah erkenden temin edilecekleri organize edip, var olan
malzemeleri kontrol eden Kabasakal, “Her gün en taze malzemelerle tüm menüyü kusursuz ve eksiksiz olarak sunacak
şekilde hazırlık yapıyoruz. Kahvaltı menüsü de ayrı bir
operasyon… Onun malzemelerini de kontrol ederek sabah
08.00 itibariyle hızla servise başlayacak şekilde hareket ediyoruz.” yorumunda bulunuyor.

ŞEF MUHİTTİN KABASAKAL’DAN ZURICH
BONFİLE TARİFİ
Malzemeler: 3 parça 180 gramlık dana bonfile, 5 gram
tuz, 2 gram çekilmiş karabiber, 15 gram zeytinyağı,
200 gramlık 1 adet kumpirlik patates, 10 gram tereyağı,
40 gram brokoli, 1 diş sarımsak, 100 gram kültür
mantarı, 100 gram krema ve 10 gram demi glace sos.
Hazırlanışı: Dana bonfileleri tuz, karabiber ve
zeytinyağı ile harmanlayarak ızgarada kısık ateşte 4
dakika pişirin. Ardından garnitürleri hazırlayın. 1 gün
önceden diri kalacak şekilde haşladığınız patatesi
rendeleyin ve üzerine 3 gram tuz serpip karıştırın.
Tavaya 10 gram tereyağı koyun. Tava kızdıktan sonra
rendelenmiş patatesleri tavaya yerleştirin. Ateşin altını
kısarak altlı üstlü iki tarafı da eşit kızaracak şekilde
pişirin. Bu patatesleri servis tabağına alın. 40 gram
brokoli haşlayın ve buzlu suda şoklayın. Sarımsak
rendeleyin ve zeytinyağı ilave edilen tavaya aktarıp
sarımsak ve brokolileri soteleyin. Tuz ve karabiber
ekleyip servis tabağına alın. Et sosu için kültür mantarını
jülyen dilimleyin. Bu dilimleri önceden zeytinyağı ile
kızdırılmış tavada krema, tuz ve karabiber ile iyice
soteleyin. Mantarlarla kremalar iyice harmanlanıncaya
kadar tavada pişirin. Tavadaki karışım, sos kıvamında
yoğunlaşınca son dokunuş olarak demi glace sosu
ilave edip karıştırın. Bonfileleri servis tabağına alın.
Mantar sosunu etlerin üzerine dökerek servis edin.
Afiyet olsun.

The place has its patrons
When we asked Muhittin Kabasakal about Patio's most
remarkable specialties, we got the following response: “Many
specialties are appreciated such as shredded pastry with feta,
Zurich steak, kokoreç pizzette, honey calamari, burrata
pizzette, and casarecce di mare. Since our menu has a
variety of flavors suitable for every taste and every moment
of the day, anyone who comes to Patio can find tasteful
dishes. We interpret all our specialties in a different way.
Therefore, it is not possible to find the flavors on the menu
at any other place. We recently created the breakfast menu
and started to serve. The menus form their own patrons.
With the end of the summer season, we will update our
menu with seasonal ingredients. However, we will also add
some surprises. Our work continues. Our target audience is
those who love Mediterranean cuisine, those who care
about fun moments as well as delicious experiences and
those who seek them all at one address…” Kabasakal, who
works in the kitchen with a team of 10, has an extremely
busy tempo. Kabasakal, who organizes what will be
supplied early in the morning and checks the existing
materials says, “We prepare every day with the freshest
ingredients to present the entire menu perfectly and
completely. The breakfast menu is also a separate
operation... We check the ingredients and act as quickly as
8 am in the morning.”

ZURICH STEAK RECIPE BY CHEF MUHİTTİN KABASAKAL
Ingredients: 3 pieces of veal steak each for 180 gram,
5 gram salt, 2 gram grounded black pepper, 15 gram
olive oil, 1 large russet potato about 200 gram, 10 gram
butter, 40 gram broccoli, 1 clove of garlic, 100 gram
cultivated mushrooms, 100 gram cream, and 10 gram
demi-glace sauce.
Directions: Grill the steaks over low heat for 4 minutes
after rubbing with salt, black pepper and olive oil.
Prepare the garnishing. Grate the potato pieces that you
boiled and chilled in the refrigerator a day ahead.
Sprinkle with 3 gram of salt and stir. Place 10 gram of
butter onto a pan. After the pan becomes hot add the
grated potato and cook until both sides are brown over
low heat. Take the potato onto a service plate. Steam 40
gram of broccoli and shock in icy water. Grate the garlic
and transfer the olive oil to the pan and sauté the garlic
and broccoli. Add salt and pepper and add them to the
serving dish. For the gravy, julienne the mushrooms.
Sauté these slices thoroughly with cream, salt and
pepper with olive oil in a pre-heated pan. Cook until the
mushrooms and cream are thoroughly blended. When
the mixture in the pan thickens, add the demi-glace
sauce as a final touch and stir. Place the steaks on the
serving plate. Pour the mushroom sauce over them and
serve. Enjoy your meal.
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Sistem odaklı ilerliyor
Mutfakta olmanın, farklı bir yaşam tarzı olduğunu ve vaktinin önemli bir kısmının mutfakta geçtiğini ifade eden Muhittin Kabasakal, nasıl bir metodolojiye yatırım yaparak
ilerlediğini ise şöyle aktarıyor: “Sistem odaklıyım… Çok
şanslıyım ki işletme sahipleri bu konuda bana çok yardımcı
oluyor. Herhangi bir problem olduğunda ekibime sinirlenmeyi değil, kendime sinirlenmeyi tercih ediyorum. Reçetelendirmeye çok dikkat ediyorum… Malzemelerin birbirine
uyumu ve her lokmasında insanda mutluluk uyandırması,
bu işin en önemli noktalarından biri… Yemek yapmaktan
asla sıkılmıyorum; çünkü gerçekten de işimi çok seviyorum. Bu nedenle yemek yapmak bende güzel duygular ve
mutluluk oluşturuyor.” Kabasakal’ın en büyük hayali ise
yeni nesillere örnek olup, Türkiye’yi dünya arenasında
gururla temsil etmek. Her şef gibi kendi yerini açmayı da
arzu eden Kabasakal, “Aynı meslekten olan kız arkadaşım
ile böyle bir yer açmak benim için çok keyifli olacak.
Gençlere dikkatli olmalarını, sürekli kendilerini geliştirmelerini, yaptıkları her yemeğin kaydını tutmalarını
özellikle tavsiye ediyorum.” diyor.

Kuşkonmaz, provolon peyniri, göz yumurtalı ekmek
Bruschetta with asparagus, provolone cheese, egg

Patio salatası/Patio salad

Somonlu eggs benedict
Eggs Benedict with salmon

Mortadella & cheddar
pizzette

48 raillife EYLÜL/SEPTEMBER 2019

He is system-oriented
Muhittin Kabasakal states that being in the kitchen is a
different way of life and that a significant part of his time is
spent in the kitchen. He explains his methodology: “I am
system-oriented... I am very fortunate that the business
owners help me a lot. I would rather be angry at myself than
my team if there is a problem. I pay great attention to
making recipes. One of the most important points of this
work is the harmony of the ingredients and arousing
happiness in every bite. I never get tired of cooking because
I really love my job. Therefore, cooking creates good feelings
and happiness for me.” Kabasakal's biggest dream is to set
an example for the new generations, to represent Turkey
proudly in the world arena. Like every chef, Kabasakal, too,
wants to open his own place someday: “It would be very
enjoyable for me to open a place like this with my girlfriend
from the same profession. I strongly advise young people to
be careful, constantly improve themselves, and keep a
record of every dish they make.”
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BALIK TUTMANIN TAM
ZAMANI

ÇOK DAHA SAKİN BİR RUH HALİNE SAHİP OLMAK İSTİYORSANIZ, BALIK TUTMAYA NE DERSİNİZ?

IT IS THE RIGHT TIME TO FISH
IF YOU WANT TO HAVE A CALMER STATE OF MIND, HOW ABOUT FISHING?
SELİN AKGÜN

Hiç düşündünüz mü neden pek çok kişi sabahın erken saatlerinde yola çıkıp, kuytu bir deniz kenarına giderek saatlerce balık tutuyor? Son derece durağan bir eylem gibi gözükse de balık tutmak; zihni dağıtmak ve stres atmak için
en ideal yöntem. Hafta sonunda balık tutarak, yeni haftaya
çok daha zinde başlayan beyaz yakalıların sayısı ise hızla
artıyor. Ülkemiz, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada
konumunda olduğu için balık tutmaya oldukça elverişli.
Göller ve akarsular bakımından oldukça zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu nedenle çok farklı atmosferlerde balık
tutulabiliyor. Balık tutmaya İstanbul Boğazı gibi akıntılı bir
yere gidecekseniz, yanınızda irili ufaklı değişik gramajlarda
kurşun olmalı. Yoksa kurşun dibe inmez. Her ihtimale karşı
yanınızda yedek olta ve yağmurluk bulundurmayı da unutmayın. Karagöz, çipura, mırmır gibi balıkları yakalamak için
kalamar en ideal yemlerden biri. İri ve keskin dişli balıklar
için misinanın bir bölümünde ise çelik tel kullanılıyor. Eğer
yanlışlıkla zehirli bir balık yakaladıysanız, yanınızda bir şişe
amonyak bulundurmanızda da fayda var. Şimdi, Türkiye’nin en keyifli balık tutma rotalarına bir göz atalım.
Bozcaada ve Gökçeada
Bozcaada ve Gökçeada suları; karagöz, sarıgöz, mırmır,
çipura, mercan, levrek, sinarit gibi balıklarla dopdolu… İki
adanın çevresinde karayoluyla ulaşılabilecek birçok bakir
koy bulunuyor. Bozcaada’da rüzgarın durumuna göre
mendirek, liman ve Ayazma sahili amatör balıkçıların en
çok rağbet ettiği bölgeler… Gökçeada’daki en popüler rotalar ise Kaleköy ve feribot iskelesinin bulunduğu mendirek. Türkiye’nin ilk sualtı doğal parkı da Gökçeada’da.
Adanın kuzeydoğusundaki Yıldızkoy’dan başlayarak 1
deniz mili ileriye, Yelkenkaya’ya kadar uzanıyor.
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Have you ever wondered why so many people go out early
in the morning, go to a secluded seaside and fish for
hours? Although it may seem like a very dormant action,
fishing is the ideal way to distract the mind and relieve
stress. The number of white-collar workers who start a
new week energized by fishing at the weekend is rapidly
increasing.
Our country is located on a peninsula surrounded by seas
on three sides and is very convenient for fishing. We live
in a very rich geography in terms of lakes and rivers.
Therefore, fish can be caught in very different conditions.
If you're going to go fishing somewhere with strong
currents like the Bosphorus, you should have weights in
different sizes. Or the weight won't sink. Don't forget to
have a spare fishing rod and raincoat with you just in
case. Squid is one of the most ideal bait for catching fish
such as sea bream. For large and sharp-toothed fish, steel
wire is used in a part of the fishing line. If you accidentally
catch a poisoned fish, you should also have a bottle of
ammonia with you. Now, let's take a look at Turkey's
most enjoyable fishing destinations.
Bozcaada and Gökçeada
Bozcaada and Gökçeada waters are full of sea bream,
coral, sea bass, and dentex. There are many virgin bays
around the two islands that can be reached by road.
Depending on the wind conditions in Bozcaada, the
wharf, harbor, and Ayazma coast are the most popular
regions for amateur fishermen. Turkey's first underwater
natural park is in Gökçeada. It starts from Yıldızkoy in
the northeast of the island and extends for 1 nautical
mile to Yelkenkaya.
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İstanbul’dan Çanakkale’ye
İstanbul’a yakın yerlerde tatlı su balığı avlamak isteyenler,
Anadolu Yakası’ndaki Ömerli Baraj Gölü’nü, Riva Deresi’nin etrafındaki aile piknik yerlerini, Avrupa Yakası’nda
da turna balığı yakalanabilecek Terkos Gölü’nü ya da Büyükçekmece Gölü’ne kıyısı olan Çatalca’ya bağlı Bahşayış
Köyü’nü tercih edebilir. Tatlı sularda oltanıza takılacak
balık ise çoğunlukla kızılkanattır. Yem olarak solucan kullanarak sazan da yakalayabilirsiniz. Turna ve yayın; Terkos Gölü ve Büyükçekmece’de çıkan güzel balıklardan.
Kalyon Koyu ise Ağva’nın doğusundaki bir doğa harikası.
Bucaklı Köyü’ne kadar dört kilometre asfalttan gidip, daha
sonra sahile uzanan toprak yola gireceksiniz. Melen Projesi’nin dev su borularını geçip dört kilometre sonra deniz
kıyısına ulaşacaksınız. Kadırga Koyu, Norveç fiyortlarını
andırıyor. Dev kuvarz kristalini andıran kayalar, büyük setler, basamaklar yaparak denize iniyor. Çok dalgalı günlerde
bile üstünde ıslanmadan balık tutulabilecek, denizden 15
metre yükseklikte geniş bir teras bulunuyor. Ekim ve kasım
aylarında özellikle hafta sonlarında, bu ıssız koyda 20-30
civarında balıkçı gece yarısına kadar olta başında bekliyor.
Lüfer için oldukça ideal bir bölge. Çanakkale’de, Gelibolu’da
ve Ege’ye bakan Babakale sahillerinde artık Marmara Denizi’nde pek rastlanmayan karagöz balığı çıkıyor. Sarıgöz,
levrek, mercan, çipura ise bölgenin diğer değerli balıkları...
Yine Çanakkale’den Antalya’ya kadar, mamun denilen bir
böcek türü ile karagöz ve levrek de tutulabiliyor.
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From İstanbul to Çanakkale
Those who want to catch freshwater fish close to İstanbul prefer
the Ömerli Dam Lake on the Anatolian Side, the family picnic
areas around Riva Creek, and the Terkos Lake where pikes can
be caught or the Bahşayış village within the borders of Çatalca
with a shore to Büyükçekmece Lake on the European Side. The
fish to be caught on your fishing rod in freshwater is mostly
roach. You can also catch carp using worms as bait. Pike and
catfish are among the delicious fish that can be caught in Terkos
Lake and Büyükçekmece Lake. Kalyon Bay is a natural wonder
to the east of Ağva. You can ride for four kilometers on an
asphalt road to the village of Bucaklı and then take the dirt road
that leads to the beach. You will pass by the giant water pipes of
the Melen Project and reach the seaside in four kilometers. The
Kadırga Bay is reminiscent of the Norwegian fjords. Rocks,
resembling giant quartz crystals, go down to the sea by forming
large steps. There is a large terrace 15 meters above the sea,
where you can catch fish without getting wet even on the days
when the sea is rough. In October and November, especially on
weekends, about 20-30 fishermen in this deserted bay cast their
lines until midnight. It is an ideal area for bluefish. Two banded
bream, which is no longer seen in the Marmara Sea, is caught on
the shores of Çanakkale, Gallipoli and the Aegean Sea, Babakale
beaches. Black bream, sea bass, coral, sea bream are among the
other valuable fish of the region... Again from Çanakkale to
Antalya, mud-sand shrimps can be used as bait to catch two
banded bream and sea bass.

Karadeniz, Ege ve Akdeniz
Karadeniz’in efsane lokasyonu Akçakoca; yeşil doğası, oksijeni ve temiz havasıyla öne çıkıyor. Farklı balık türleriyle
dikkat çeken Akçakoca’da, özellikle av mevsiminde bulunmanızda fayda var. Bodrum’da yaşayanlar ya da gitmeyi
düşünenler için Bodrum’un en güzel lokasyonlarından biri
olan Güllük, balık tutmak içim ideal bir adres. Huzurlu ve
sakin bir ortamda dinlenmek ya da kamp yapmak için de
biçilmiş kaftan. Otel ya da pansiyonlarda konaklamaktan
sıkıldıysanız, çadırınızı alıp Güllük’e gidebilirsiniz. Çeşitli
tekneler tarafından organize edilen, fiyatları uygun balık avı
turlarına da katılabilirsiniz. Antalya’nın batı tarafında bulunan Konyaaltı, tatilseverlerin en çok talep ettiği plajlardan
biri... Konyaaltı’nda özellikle de hafta sonlarında pek çok
kişi balık tutuyor. Yerli halkın da en büyük hobilerinden biri
olan bu etkinlik, ziyaretçiler için de bulunmayacak bir fırsat.
Gelelim İzmir’e… Ege’nin göz bebeği İzmir’in Güzelbahçe
ilçesi, balık tutmak isteyenlerin en favori adresi olarak öne
çıkıyor. Milli Park’a ev sahipliği yapan Kuşadası ise yamaç
paraşütü, dağcılık ve at binme gibi doğa sporlarının yanı
farklı tekne turları aracılığıyla balık tutmak isteyen özel bir
kitleye de hitap ediyor.
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Black Sea, Aegean, and Mediterranean
The legendary location of the Black Sea, Akçakoca,
stands out with its green nature, oxygen, and fresh air.
Akçakoca attracts attention with different fish species. It
will be useful to be there especially in the hunting season.
Güllük is one of the most beautiful locations in Bodrum
for those who live in Bodrum or are thinking of going. It
is a perfect place to relax or camp in a peaceful and calm
environment. If you are tired of staying at hotels or
hostels, you can take your tent and go to Güllük. You can
also take part in affordable fishing tours. Konyaaltı,
located on the west side of Antalya, is one of the most
popular beaches for holiday lovers. Many people fish in
Konyaaltı, especially on the weekends. This activity,
which is one of the biggest hobbies of the locals, is also an
opportunity for visitors. When it comes to İzmir… The
Aegean's beloved Güzelbahçe district of İzmir stands out
as the most favorite address for those who want to fish.
Kuşadası, which hosts the National Park, also appeals to
a special audience who wants to fish through different
boat tours and do nature sports like paragliding,
mountaineering, and horse riding as well .
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SIRADA NE VAR?
AKILLI ŞEHİRLER, ÜNLÜ MODA MARKALARININ SIRA DIŞI LANSMANLARI DERKEN İNOVATİF
GELİŞMELERİN YAŞAMLARA KATTIĞI SÜRPRİZLER, ‘SIRADA NE VAR?’ DEDİRTİYOR.

WHAT IS NEXT IN LINE?
SMART CITIES, EXTRAORDINARY LAUNCHES BY FAMOUS FASHION DESIGNERS, SURPRISES
OF INNOVATIVE DEVELOPMENTS ENTERING LIVES MAKE US ASK ‘WHAT IS NEXT IN LINE?’

SELİN AKGÜN
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Hemen hemen her sektörde yeni trend; bireylerin yaşamlarını kolaylaştıracak fonksiyonel deneyimler sunabilmek… Örneğin; akıllı şehir odaklı projeler, hedef kitlesine çok daha sürdürülebilir bir yaşam vaat ediyor. Moda
markaları; yapay zeka, artırılmış gerçeklik ve oyunlaştırma gibi stratejilere yatırım yaparak tüketicilere sıra dışı
dijital formatlar sunuyor. Heyecan verici inovatif gelişmeler, yaşamlara yepyeni sürprizler katacak.

The new trend in almost every sector is to provide functional
experiences that will make life easier for individuals. For
example, smart city-oriented projects promise a more
sustainable life to their target audience. Fashion brands
invest in strategies such as artificial intelligence, augmented
reality, and gamification, offering consumers extraordinary
digital formats. Exciting innovative developments will add
new surprises to lives.

Akıllı şehirler nasıl gelişecek?
Alibaba’nın City Brain’i ya da Alphabet’in Sidewalk
Labs’ı gibi teknoloji şirketleri, şehirleri daha az sıkışık,
daha yaşanabilir ve daha güvenli hale getirmek için teknolojinin nasıl kullanılabileceğini gösterme gayretinde…
Google’ın ana şirketi Alphabet’in sahip olduğu Sidewalk
Labs, Kuzey Amerika'da şehir planlaması ile teknolojiyi
birleştirme üzerine yapılan deneylerin en büyüğünü Toronto şehir merkezinin güneydoğusunda, sıfırdan yeni
bir mahalle inşa ederek gerçekleştiriyor. Sidewalk Labs’ın
imar ortağı Waterfront Toronto, yeni projenin detayları
hakkında farklı bilgiler veriyor. Apartmanlar ve otomobiller yerine çok sayıda bisiklet ve yaya şeridinin yer aldığı uygun fiyatlı, karma kullanımlı binalar öne çıkacak.
Fosil yakıtlar kullanmadan binaları ısıtan ve serinleten
termal şebekeye odaklanılacak. Fiziksel çevre hakkında
sürekli olarak gerçek zamanlı veri toplayacak bir sensör ağı;
bölge sakinlerinin kamusal ve özel servislerden yararlanmalarını sağlayacak kişisel bir portal ya da hesap gündeme
gelecek. Projenin ana geliştirme sorumlusu Meg Davis,
“Waterfront Toronto geleceğimizi en çok etkileyecek şehirlerin nasıl inşa edileceğine dair dünyanın geri kalanına
sunacağımız güzel bir örnek olacak.” diyor. Çin’de de akıllı
şehirlere olan ilgi son derece yüksek.

How are the smart cities going to develop?
Technology companies like Alibaba's City Brain or
Alphabet's Sidewalk Labs endeavor to show how technology
can be used to make cities less congested, more livable
and safer. Sidewalk Labs, owned by Google's parent
company Alphabet Labs conducts the largest experiment
in city planning and technology in North America,
building a new neighborhood from scratch in the southeast
of downtown Toronto. Waterfront Toronto, the
development partner of Sidewalk Labs, provides different
information about the details of the new project. Instead
of apartment buildings and cars, affordable, mixed-use
buildings and numerous bicycles and pedestrian lanes
will stand out. The focus will be on the central heating
and cooling network that heats and cools buildings
without using fossil fuels. A sensor network that will
continuously collect real-time data about the physical
environment; a personal portal or account that will
enable residents of the region to benefit from public and
private services will be on the agenda. Meg Davis, the
project's main development officer says, "Waterfront
Toronto will be a good example of how to build cities that
will affect our future the most." Interest in smart cities is
also very high in China.
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Formatlar değişiyor
Moda markası Kenzo, La Collection Memento koleksiyonunu tanıtmak için çektiği üçüncü filmde, Henri
Rousseau’nun 1900’lerdeki eserlerinde kullandığı ünlü
orman görüntülerini, 21. yüzyılın video oyunları estetiğiyle birleştirdi. Rousseau’nun Le Rêve isimli tablosunu
konu alan filmde resimdeki karakterlerden esinlenen iki
manken avatarı bulunuyor. 2018 yılında H&M x Moschino koleksiyonu; Alibaba, Google ve Warner Bros gibi
firmalar tarafından desteklenen gizemli bir karma gerçeklik ve özel programlama firması olan Magic Leap iş
birliğiyle, Z Kuşağı’nın var olanı bozma kültürünü kucaklayan ve artırılmış gerçeklikle kuşatılmış bir defileyle
tanıtıldı. Koleksiyonun lansmanı New York'ta, girildiğinde bir televizyonun içini çağrıştıran, kıyafetlerin
teşhir edildiği bir kutunun içinde yapıldı. Kullanıcılara
bu gerçeküstü alanda gezinirken, giysiler ve görsel öğelerle etkileşime girerek muazzam bir deneyim yaşama
şansı sunuldu. H&M Laboratuvarı’ndan Anna Tillberg
Pantzar, tanıtımın başında WWD’ye verdiği röportajda,
“Moda perakendesinin geleceğini anlamaya çalışıyoruz.
Gelecekte markanın gelişiminde, teknoloji daha da
önemli bir rol oynayacak.” yorumunda bulundu.
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Formats are changing
In the third film that was shot to promote the La Collection
Memento collection of the fashion brand, Kenzo, Henri
Rousseau's famous forest imagery, which he used in his work
in the 1900s, is combined with the aesthetics of the 21stcentury's video games. In the film, which focuses on
Rousseau’s painting called Le Rêve, two model avatars
inspired by the characters in the painting took place. H&M x
Moschino collection was introduced in a fashion show that
embraced the Z-culture of destroying the existing and
surrounded by augmented reality in 2018 in collaboration
with Magic Leap, a mysterious mixed reality and special
programming firm supported by companies such as Alibaba,
Google, and Warner Bros. The launch of the collection took
place in New York, in a box displaying clothing and resembling
a television. Users were given the chance to experience a
tremendous experience by interacting with clothes and visual
elements while navigating through this surreal space. Anna
Tillberg Pantzar of the H&M Laboratory, in an interview
with WWD at the beginning of the launch, said, "We are
trying to understand the future of fashion retail. In the future,
technology will play an even more important role in the
development of the brand."

Kontrol kimde?
Tüketicilerin kişisel verilerin korunmasını ve mülkiyetlerini talep ettikleri bir dönemde, teknoloji şirketleri
kontrolü kullanıcılarına bırakmaya başlıyor. Loomia, ister satmayı ister saklamayı tercih edebilecekleri kişisel
verilerine ilişkin sorumluluğun tamamını tüketicilerin
kendisine veren bir platform kurarak, verilerin özelleştirilmesine doğru ilk adımı atıyor. The Loomia (TILE);
giysiler üzerinden, örneğin giysinin kullanım sıklığı ve
kullanım süresi gibi bilgiler topluyor ve giysiyi giyen
kişiye, dilerse bu bilgileri üreticilerle, blockchain ödülleri karşılığında takas etme olanağını sunuyor. Loomia
CEO’su Janett Liriano, Loomia platformunun tüketici
veri paradigmasını değiştireceğini böylelikle şirketlerin
değil, bireylerin kendi kişisel verilerine sahip olacağını
ve isterlerse bundan faydalanabileceklerini söylüyor.
Snips ise blockchain üzerinden işleyen, böylelikle kişisel
bilgilerin buluta gönderilmesini önlemeyi hedefleyen,
merkezi olmayan bir ses asistanı ile verileri gizli tutmanın
üzerinde çalışıyor. Snips’in kurucu ortağı ve CEO’su Rand
Hindi tüketicilerin, bulut depolamayla çalışan sesli asistanlarından kaynaklanan gizlilik konusundaki endişelerin
giderek daha fazla farkına vardıklarını ve bu endişelerin
tüketici kullanımlarını doğrudan etkileyeceğini söylüyor.
Dermot Horgan, Data Municipality isminde, kişisel veri
bankası üzerine kurulu kavramsal bir akıllı şehir tasarladı.
Şehir; kişisel verilerin kim tarafından, nasıl kullanıldığına
ve kimlerin erişebileceğine şirketlerin değil, bireylerin
karar vermesi gerektiği fikrine dayanıyor.
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Who’s got control?
At a time when consumers demand the protection and
ownership of personal data, technology companies are
beginning to leave the control to their users. Loomia takes
the first step towards customizing the data by establishing a
platform that gives consumers full responsibility for their
personal data, which they may choose to sell or store. The
Loomia (TILE) collects information on clothing, such as the
frequency and duration of wear, and allows the person who
wears it to exchange such information with manufacturers
for blockchain awards. Loomia CEO Janett Liriano says that
the Loomia platform will change the consumer data
paradigm so that individuals, not companies, will have their
own personal data and benefit from it if they wish. Snips is
working on keeping data confidential with a decentralized
voice assistant, which works through the blockchain, thus
preventing personal information from being sent to the
cloud. Rand Hindi, Snips’s co-founder and CEO, says
consumers are becoming increasingly aware of privacy
concerns arising from voice assistants working with cloud
storage, which will directly affect consumer use. Dermot
Horgan has designed a conceptual smart city called Data
Municipality, based on a personal database. The city is
based on the idea that individuals, not companies, should
decide who uses, how and who can access personal data.

Çağdaş sanatın yeni kuşak temsilcisi
The new generation representative of
contemporary arts
Nilüfer Yıldırım
Desenlerin dünyasında yolculuk
A journey through the world of patterns
Lirik
Lyric
İnsanoğlunun bitmeyen yolculuğu
The neverending journey of humankind
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ÇAĞDAŞ SANATIN YENİ KUŞAK TEMSİLCİSİ
THE NEW GENERATION REPRESENTATIVE OF CONTEMPORARY ARTS

Nilüfer Yıldırım
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Sanatseverlerin ve koleksiyonerlerin son yıllarda özellikle yakından takip ettiği genç sanatçı Nilüfer Yıldırım birbirini tamamlayan “Night for Day” ve “We Should Meet in
Water, You and I” serilerini Eylül ayında Contemporary İstanbul 2019, Galeri Diani’de sergileyecek. İtalya Marangoni’de eğitimini tamamlayıp bir süre İstanbul’da çalışmalarına
devam ettikten sonra ABD New York’ta yaşamaya ve üretmeye başlayan Nilüfer Yıldırım, kendisini cezbeden renk, fon
ve dokuları keşfederek çıktığı çağdaş sanat yolculuğunda figüratif ile soyut arasında yumuşak bir geçişle ilerliyor…
Çağdaş sanatın yeni kuşak temsilcileri arasında sayılan ve
ülkemiz resim sanatını yurtdışında da başarı ile temsil eden
Nilüfer Yıldırım ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
Eylül ayında İstanbullu sanatseverlerle buluşacaksınız,
duygularınızı paylaşır mısınız?
Üzerinde uzun zaman çalıştığım, duygularımı akıttığım,
kendimi ifade ettiğim bir şeyleri paylaşmak benim için
sürecin kesinlikle en keyifli zamanı. Siz bir şeyler yapıyorsunuz ama bunlar nasıl algılanıyor, bir başka insanda
nasıl duygular uyandırıyor, bir şeyler katabiliyor musunuz izleyiciye, bunu görmek ve paylaşmak son derece
zevkli. Bu sergi özelinde ise geçtiğimiz iki senede hayatımdaki majör değişikliklerin işlerime yansımalarını
paylaşmayı yürekten istedim. New York’a taşındıktan
sonra, burada yaşadığım duygular ile yaptığım resimleri
sergileme fikri benim için oldukça heyecan verici.
Sergilenecek eserlerinizle ilgili değerlendirmenizi
alabilir miyiz?
Son iki senede yaptığım işleri iki başlık altında sunuyor
olacağım. İlk geldiğim sene “Night for Day”, son zamanlarda ise “We Should Meet in Water, You and I” serileri
üstünde çalışmıştım. Dolayısıyla 2019 Contemporary İstanbul’da, 2018 ve 2019 senelerindeki eserlerimden bir
seçki Galeri Diani ile sergilenecek. Nietshche, “Korkunç
bir derinlik olmadan, yüzeyde mükemmel bir görünüm
oluşamaz.” der. “Night for Day” yani “gündüz için gece”
başlığı altında biraz bu felsefe yatıyor aslında. Metaforik olarak karanlık ve ışıktan, gündüz ile geceden bahsederken hayattaki dengeye, yaşanan tecrübelere, bilgiye
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Nilüfer Yıldırım, who has been closely followed by art lovers
and collectors in recent years, will exhibit the mutually
complementary “Night for Day” and “We Should Meet in
Water, You and I" series at Contemporary İstanbul 2019,
Galeri Diani. After completing her education in Marangoni in
Italy and continuing her studies in İstanbul for a while,
Nilüfer Yıldırım began to live and produce in New York,
USA. We had a pleasant conversation with Nilüfer Yıldırım
who is one of the representatives of the new generation and
who successfully represents our country abroad in the art of
painting.
You will meet with art lovers from İstanbul in
September; can you share your feelings?
It is definitely the most enjoyable time for me to share
something that I have worked on for a long time, pouring
out my feelings and expressing myself. You do something,
but how they are perceived, how do you evoke emotions in
another person, can you add something to the audience, this
is very enjoyable to observe and share. In this exhibition, I
wanted to share the effects of major changes in my life in the
last two years. After moving to New York, I feel very excited
about the idea of exhibiting the paintings I have made with
the feelings I have experienced here.
Can you make an evaluation of your works to be
exhibited?
I will be presenting the works I have created in the last two
years under two titles. The first year I came here, I was
working on "Night for Day" and recently on "We Should
Meet in Water, You and I". Therefore, a selection of my
works from 2018 and 2019 will be exhibited with Galeri
Diani in 2019 Contemporary İstanbul. "Without a terrible
depth, no perfect appearance can be formed on the surface,"
says Nietzsche. Actually, this philosophy lies under the title
“Night for Day". They metaphorically emphasize the
necessity of recognizing the dark, the importance of having
lived, the necessity of hitting the bottom a few times to
comprehend the existence of light and to present beautiful
things, in other words, to capture the balance of life, experiences,
knowledge, and certain satisfaction when talking about
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darkness and light, day and night. I tried to express this
dilemma with the compositions that I developed on a black
background with a smooth transition between figurative and
abstract. “We Should Meet in Water, You and I” draws
inspiration from the conductivity, purity, and cleanliness of the
water and also refers to the communication problem we
experience in our age. Using the phrase "We should meet in
water, you and I" as a kind of metaphor, I wanted to point out
that relations should be a pure, clean, direct and open platform
for everything. I conveyed this idea with a flowing texture and
compositions with shades of green and blue.
Could you tell us about your earlier meetings with art
lovers in Turkey?
Since 2014, I am very happy to have the opportunity to exhibit
and share my work in various venues or in the coziness of my
own workshop. It is a very special feeling to talk to visitors
about the philosophy underlying my paintings, even about a
color or a texture, and to exchange ideas.
ve belli doygunluklara kavuşmak için yani aydınlığın
varlığını algılayabilmek, güzellikler sunabilmek için belki
birkaç kez dibe vurmak gerekliliğini, yaşamış olmanın
önemini, karanlığı bilmenin gerekliliğini vurguluyorlar.
Bu ikilemi siyah fon üzerinde oluşturduğum figüratif ile
soyut arasında yumuşak bir geçişle ilerleyen kompozisyonlar ile ifadelendirmeye çalıştım. “We Should Meet in
Water, You and I” eserleri ilhamını suyun iletkenliğinden, saflığından ve temizliğinden alıyor ve biraz da çağımızda yaşamakta olduğumuz iletişim problemine gönderme yapıyor. “Suda buluşmalıyız, sen ve ben” sözünü
bir nevi bir metafor olarak kullanıp ilişkilerin saf, temiz,
direkt ve her şeyin açıkça konuşulabildiği bir platform
olması gerekliliğine işaret etmek istedim. Bu düşüncemi
akışkan bir doku ile yeşil ve mavinin tonlarının ağırlıkta
olduğu kompozisyonlar ile aktardım.

Could you give us information about the exhibitions
you participated abroad?
I'm currently exhibiting several collage work at a group show in
Upstate New York. We are working on a solo exhibition with a
gallery. There will also be some projects that I will participate
in Europe in 2020-2021.

Türkiye’deki
sanatseverlerle
daha
önceki
buluşmalarınızdan bahseder misiniz?
2014’ten bu yana çeşitli mekanlarda veya kendi atölyemin samimiyetinde işlerimi sergileme ve paylaşma fırsatı bulduğum için çok mutluyum. Ziyaretçiler ile resimlerimin altında yatan felsefeyi, sadece bir rengi veya bir
dokuyu bile konuşmak, karşılıklı fikir alışverişi yapabilmek çok özel bir duygu.

What are the common and different approaches in
reaction to your works in our country and abroad?
The general interest in my exhibitions in Turkey so far was the
kind that surprised me. I have learned to explain what I cannot
explain in other ways through my paintings, and the interest
that this arouses on the other party has often surprised me,
touched me and made me very happy. Those who know me
know, it is perhaps one of my biggest problems to be understood
in my life. Am I really understood? How much do they
understand me? These are the questions I always ask. So it is a
very satisfying feeling for me to feel understood. In general, the
audience often recognizes the element of nature in my paintings
and talks about how they make them feel. In general, everyone
seeks a deeper meaning under the picture, captures a meaning
of his/her own, and this creates an environment to chat. Of
course, there are also those who only make a comment about
color selection or forms, in other words, who make more
abstract approaches.

Yurtdışında katıldığınız sergilerle ilgili bilgi verir
misiniz?
Şu sıralar Upstate New York’ta bir grup showunda birkaç
kolaj işim sergileniyor. Bir galeri ile solo sergim üzerinde
çalışmaktayız. Ayrıca 2020-21 yıllarında Avrupa’da katılacağım projeler olacak.

If we go to your starting point, how did you get
acquainted with the art of painting and the discovery of
your talent?
I studied fashion design, art history, and graphic design.
Although I initially thought that I was more interested in
fashion; however, this interest of mine remained more on the
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Ülkemizde ve yurtdışında yapıtlarınıza aldığınız tepkilerde ortak ve farklı yaklaşımlar neler?
Türkiye’de şu ana kadar yaptığım sergilere genelde ilgi
beni şaşırtan cinsten oldu. Ben bir nevi başka türlü anlatamadıklarımı resimlerim vasıtasıyla anlatmayı zamanla
öğrendim ve bunun karşı tarafta uyandırdığı ilgi beni
çoğu zaman şaşırtmış, duygulandırmış ve çok mutlu etmiştir. Beni tanıyanlar bilir, anlaşılmak belki en büyük
dertlerimden biri oldu hayatımda. Gerçekten anlaşılıyor
muyum? Karşımdaki beni ne kadar anlıyor? İçimden hep
sorduğum sorulardır. Dolayısıyla kendini anlaşılmış hissetmek, çok tatmin edici bir duygu benim için. Genel
olarak izleyici resimlerimde çoğu zaman doğa unsurunu
fark eder ve onlara hissettirdiklerinden bahseder. Genelde herkes resmin altında daha derin bir mana arar, kendine göre bir mana yakalar ve bu sohbet ortamı doğurur.
Tabi bunun yanında sadece biçimsel veya renksel yani
daha soyut yaklaşan bununla ilgili yorum yapanlar da
olur.

consumer side compared to my interest in painting. Besides, I
was very interested in graphic design and I was much more
successful in the field. My graphic design teacher, whom I was a
fan at that time, liked my compositions very much, thought that
I had a special talent in this subject and suggested me to start
painting, so I seriously did start doing it.

Biraz da başlangıç noktanıza gidecek olursak, resimle
tanışmanız, yeteneğinizin keşfi nasıl gelişti?
Moda tasarımı, sanat tarihi ve grafik tasarım okudum
Milano’da ve ordayken fark ettim. Aslında başlangıçta
modaya ilgimin daha yüksek olduğunu düşünsem de bu
ilgim, resme olan ilgimin yanında daha tüketici tarafında
kaldı. Bunun yanında grafik tasarımı ile çok ilgiliydim ve
çok daha başarılıydım. Zaten oradaki grafik tasarımı hocamın, ki çok hayranıydım o sıralar, kompozisyonlarımı
çok beğenmesi, bu konuda özellikle yetenekli olduğumu
düşünmesi ve resim yapmamı önermesi ile ciddi ciddi
resim yapmaya başladım.
New York serüveniniz nasıl başladı?
2 sene önce şu sıralar bebeğimizin doğumunu birlikte
beklediğimiz eşimle tanışmamla başladı.

Can you tell us about the social and family factors that
shapes your view of arts?
Although my mother is not a professional, she is very talented
in many fields of arts. She paints and sculpts as a hobby. My
sibling is an actor. I can tell that I grew up in a family that
appreciated sense and perception. The biggest social factor was
probably going to Italy after high school.

How did your New York adventure begin?
It began 2 years ago when I met with my husband whom we are
expecting the birth of our baby soon.
Can you talk about your life in New York and your art
circle?
The life here goes on at a high pace. There are a lot of things to
see and do. I am still new here; I think two years is a short time
for becoming a New Yorker. I am connecting slowly with people
who design, create, and deal with beautiful things.
Unfortunately, I have a conservative personality when it comes
to that...

Can you tell us about the currents that influenced you
as a new generation representative of contemporary art?
In connection with my personal style, ‘expressionism’ is the one
that influences me the most.

New York’taki yaşamınızdan, sanat çevrenizden
bahseder misiniz?
Temposu yüksek bir yaşam var burada. Görecek, yapacak şey çok. Hala yeniyim burada, bence iki sene New
York için çok kısa bir süre. Tasarlayan, güzel şeylerle
uğraşan çevreler ile dostluklarım yavaş yavaş oluşuyor.
Bu konuda biraz konservatif bir yapım var maalesef.
Sanata bakışınızı şekillendiren ailevi, çevresel
faktörlerden bahseder misiniz?
Annem profesyonel olmamakla birlikte sanatın çoğu
dalında çok beceriklidir. Kendisi de hobi olarak resim ve
heykel yapar. Kardeşim oyuncu. Böyle duygunun ve
algının yüksek olduğu bir ailede büyüdüm diyebilirim.
Çevresel olarak en büyük faktör herhalde liseden sonra
İtalya’ya gitmem ve gezip görmemle daha çok genişledi.
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Çağdaş sanatın yeni kuşak temsilcilerinden biri olarak, etkilendiğiniz akımlardan bahseder misiniz?
Kişisel tarzımla da bağlantılı olarak ‘Dışavurumculuk’ en
çok etkilendiğim akım.
Sanatsal açıdan dolma, yeni yapıtlar meydana getirme
sürecinde neler yaşarsınız?
Bence, bütün bildiklerin, tecrübe ettiklerin, günlük karşılaşmalar, doğada geçirdiğin anlar veya hissettiklerin,
üretimin için bir baz oluşturuyor ve sonra bir şeyler daha
gerekiyor bunu aktarmak için. Aktarma süreci çoğunlukla sancılı oluyor, kolay beğenen biri değilim maalesef o
süreç kendime biraz kötü davranarak veya uzun süre
yaptıklarımdan hiçbir şeyi beğenmeyerek geçiyor.
Contemporary İstanbul’dan sonra takviminizde neler
var?
2020 Nisan’da Galeri Diani’de solo sergim olacak. Bunların dışında 2020-2021 yıllarında Avrupa’da katılacağım
bazı projeler var.
Türkiye’ye sık gelir misiniz? Geldiğinizde neler
yaparsınız, rotalarınız nereler olur?
Buraya taşındığımdan beri çok sık gelme fırsatım olmadı,
buradaki hayatı kurmak daha öncelikliydi bugüne kadar.
Geldiğimizde İstanbul’da sevdiğimiz birkaç durağa uğrayıp güneyde vakit geçirdik. Yazın geldiğim için plastik
sanatlarda çok fazla etkinlik olmasa da yazın olabilenlere
katılmaya çalıştım. Güneyde ise Bodrum’da kalmayı beraberinde sakin tekne seyahatlerini ve Yunan adalarına
gitmeyi tercih ediyoruz.

What do you experience in the process of filling in
artistic terms and creating new works?
I think that all you know, experience, daily encounters, moments
or feelings you have in nature are the basis for your production,
and then something else is needed to convey it. The conveying
process is often painful, and I'm not an easy-to-please person,
unfortunately, that process is spent by being hard on myself and
not liking any of the works I do for a long time.
What is in your agenda after Contemporary İstanbul?
I will have a solo exhibition in April 2020 at Galeri Diani. Other
than that, there are projects I will be participating in Europe in
2020-2021.
Do you come to Turkey often? What do you do when
you come? What are your destinations?
I did not have the chance to visit often since I have moved to
New York. Settling down here was my priority until today.
When we came, we spent time in a few places we like in
İstanbul and then went to the South. I tried to take part in
plastic arts events that were offered because I came in
summer when not many activities are held in this field. We
prefer to go to Bodrum in the South, taking quiet boat trips,
and visiting the Greek islands.
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DESENLERİN
DÜNYASINDA YOLCULUK
A JOURNEY THROUGH THE WORLD OF PATTERNS
SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

Sanat ve zanaat ile iç içe geçen bir aileden gelen Tuğçe
Diri; annesinin, anneannesinin ve teyzelerinin el becerilerini görerek yetiştiği renkli bir çocukluğun ardından
kendine kariyer olarak ressamlığı seçmiş. Tam bir desen
tutkunu olduğunu ifade eden Diri, yağlıboya ve akrilik
çalışmalarının yanı sıra çizginin yerine geçebilecek ip ya
da kumaş gibi formlarla farklı resim serileri tasarlıyor.

Coming from a family intertwined with arts and crafts,
Tuğçe Diri, following a colorful childhood in which she had
seen the talents of her mother, grandmother, and aunts,
chose painting as her career. Stating her passion for
patterns, Diri designs oil and acrylic paintings as well as
different painting series by using tools that can replace lines
such as rope or fabric.

Ailesinin etkisiyle ressam oldu
Eskişehir Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi’ni bitirdikten
sonra İstanbul’a gelen ve 2011’de Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü ve Uygulamalı Litografi Atölyesi’nden mezun olan Tuğçe Diri, yüksek lisansını da aynı üniversitede tamamladı. Sanat çalışmalarına İstanbul Kadıköy’deki atölyesinde devam eden Diri,
“Resim bölümünü seçmemde ailemin de çok etkisi oldu.
Özellikle annem, çok başarılı bir zanaatkâr. O da kendi
annesinden el almış. Öğretmen olan teyzelerim de resim
yapıyor. Kısacası emeğe önem verilen bir ailede büyüdüm. Kuzenim, benden 2 yıl önce Eskişehir Anadolu
Güzel Sanatlar Lisesi’ni kazanmıştı. Böyle bir bölümün
varlığından ben de ortaokulda haberdar oldum. Sınavlarına girdim ve kazandım. Mimar Sinan Üniversitesi’nde
okumak istiyordum. Bu nedenle sınavlara hazırlanmak
için İstanbul’a geldim. Hazırlık sürecinde Özlem Üner ile
çalıştım. Kendisi de Mimar Sinan Üniversitesi Resim
Bölümü’nde öğretim görevlisi. Bu amaç doğrultusunda
Mimar Sinan’ı kazandım. Belli bir disiplin ve farklı atölye
ortamları kapsamında eğitimimi tamamladım. Yüksek
lisans tez konum ise ‘geleneksel sanatların çağdaş Türk
resim sanatına etkisi’ydi.” diyor.

She became a painter by the influence of her family
After graduating from Eskişehir Anadolu Fine Arts High
School, Tuğçe Diri came to İstanbul and graduated from
Mimar Sinan Fine Arts University Painting Department
and Applied Lithography Workshop. Diri who continued
working on her artworks in her workshop in Kadıköy,
İstanbul said, "My family also had a great impact on my
selection of painting... especially my mother, who is a very
successful craftsman. Her talent was passed down to her
from her mother. My aunts who are teachers also paint. In
short, I grew up in a family that cares about labor. My
cousin was accepted to Eskişehir Anadolu Fine Arts High
School 2 years before I was. I became aware of the existence
of such a department when I was in middle school. I took the
exams and I passed. I wanted to study at Mimar Sinan
University. Therefore, I came to İstanbul to prepare for
exams. During the preparation process, I worked with Özlem
Üner. She is an academic at the Painting Department of
Mimar Sinan University. Within this aim, I got in Mimar
Sinan. I completed my education within a certain discipline
and different workshop environments. ‘The effect of
traditional arts on contemporary Turkish painting’ was the
subject of my master thesis.

Ressam / Painter Tuğçe Diri
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Organik formlarla ilerliyor
Üniversiteden mezun olur olmaz kendi atölyesini kuran
Tuğçe Diri, resim dersleri vermeye de başladı. Asıl disiplinin, yalnız başına çalışmakla geliştiğini ifade eden Diri,
“Kitap okumak ve müzik dinlemek beni çok etkiliyor. Bir
kitabı neden okumaya karar verdiğinizi kavramanız, sizi
farklı kaynaklara yönlendirerek üretim sürecini başlatıyor.” yorumunda bulunuyor. İlk kişisel sergisini, ‘Döngü’ teması ile 2016 yılında Anna Laudel Contemporary’de gerçekleştiren Diri, ikinci kişisel sergisini de yine
Anna Laudel Contemporary’de, ‘Bir Başka Dünya’ temasıyla hayata geçirdi. Farklı karma sergilere de katılan Diri’nin işleri Akademililer Sanat Merkezi, Contemporary
Istanbul, Artist 2010 ve İmoga Art Space olmak üzere
birçok galeri ve fuarda sergilendi. Zaman zaman pentür
kullanmayı, iki boyutlu nesne üzerinde derdini anlatmayı tercih ettiğini dile getiren Diri, “Benim için önemli
olan üretirken yaşadığım süreç ve o an aldığım haz. İşin
estetik kısmıyla, zanaat kısmıyla uğraşmayı seviyorum.
Son kişisel sergim ise ‘Bir Başka Dünya’, birbirinden
farklı 3 konunun, birbirine bağlanmasıyla ilgili bir sergiydi. Önce tuval üzerine yağlı boya ya da akrilik olan
renkli resimler vardı. Organik formlarla çalışmayı seviyorum.” diyor.
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She proceeds through organic forms
Tuğçe Diri, who set up her own studio as soon as she
graduated from university, started to teach painting.
Stating that the true discipline was developed by working
alone, Diri said, "I am highly influenced by reading and
listening to music. Your understanding of why you decide to
read a book leads you to the production process by directing
you to different sources..." Diri held her first solo exhibition
in Anna Laudel Contemporary in 2016 with the theme of
'Loop' and the second with the theme of 'Another World'
again in Anna Laudel Contemporary. She participated in
various group exhibitions and her works were exhibited in
various galleries and fairs including Akademililer Art
Center, Contemporary İstanbul, Artist 2010 and Imoga Art
Space. Diri, expressing that she prefers to express the
subject using the peinture technique on a two-dimensional
object from time to time, said, "The important thing for me
is the process I experience when I am producing and the
pleasure I am receiving at that moment. I like dealing with
the aesthetic part, the crafting part. My last personal
exhibition was 'Another World'. It was about the connection
between three different topics. First there were oil paintings
or acrylic colored paintings on the canvas. I love working
with organic forms."

İp, çizginin yerine geçerse…
‘Bir Başka Dünya’ sergisinde ütopik bir dünya tasarladığını
ifade eden Tuğçe Diri, bu süreci şöyle özetliyor: “Sergide
yer alan renkli eserler, daha çok bu dünyadan olmayan ama
hepimize ortak gelebilecek birtakım dokulardan oluşuyor.
Organik bir dünyayı yansıtan bir seri ürettim. Tam bir desen tutkunuyum. Bu nedenle tüm çalışmalarımda önce desen çiziyorum. İlk esinlenmeyi, ilk anlık paylaşımı desenle
ifade ediyorum. Bu aktarım sürecinin ardından desenleri
renklendiriyorum. Bunun plastik sorgulamasını yaparken
aslında ortaya birçok resim de çıkmış oluyor. Seriler üzerinde çalışmayı bu nedenle seviyorum. Renkli serilerin ardından rengi çekip soyutlamaya başladım. Ardından desenlerim, kendi organik motiflerini oluşturmaya başladı. Daha
organik olan, daha motifsel olarak tasarlanmış, sade desenler öne çıkmaya başladı. Bu süre zarfında dantel örmeye
başladım. İpin, çizginin yerine geçmesini istedim ve zanaatı
temsil eden iple, kendi desenlerimi birleştirdim. Zaten hâlihazırda var olan desenlerimi iplerle örmeye başladım. İki
boyut üzerindeki kaygıdan yola çıkarak tuval şasesini kullandım. Tuval şaselerinin üzerine kasnak oluşturup ona
göre ilerledim. Bu sergi, bir sanatçının, bir süreçten başka
bir sürece geçişinin bir yansıması oldu.”
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If thread replaces lines…
Tuğçe Diri, who states that she created a utopian world in the
exhibition ‘Another World', summarizes this process as
follows: "The colorful works that take place in the exhibition
are formed by some textures that are out of this world but
may seem common to all of us. I have produced a series that
reflects an organic world. I'm a complete pattern enthusiast.
Therefore, in all my works, I draw patterns first. I express the
first inspiration, first instant sharing through patterns. After
this conveyance process, I color the patterns. In fact, many
paintings are produced when you are making plastic
questioning. That's why I love working on the series. After
color series, I started to abstract the color. Then my patterns
started to create their own organic motifs. More organic,
more genuine motifs, simple patterns began to come to the
fore. During this time I started lacing. I wanted the thread to
replace the line, and I combined my own patterns with the
thread, representing the craft. I started lacing my already
existing patterns with thread. Based on the anxiety on two
dimensions, I used the canvas frame. I built hoops out of
canvas frames and proceeded accordingly. This exhibition
was a reflection of an artist's transition from one process to
another."
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Yeni bir seri üzerinde çalışıyor
Yeni bir seriye başlayan Tuğçe Diri, “Bu seride, yine desenler ve alt eskizlerle başladım ama bu kapsamda bir
resim yapacağım. Bu çalışmanın sonucunda sergileyeceğim sadece bir resim olacak. Üretim biçimim; deneyerek,
serileri çoğaltarak kendimce tatmin olana kadar üretmek.
Ağırlıklı olarak tuval ve kağıt üzerine yağlıboya ve akrilik
kullanıyorum. İlk refleksim ise her zaman desenle öne
çıkıyor. Desenle düşünmeyi seviyorum. Bundan sonraki
üretimlerimde de tıpkı dantel gibi benim için sembolik
değeri olan ve çizgi yerine geçebilecek farklı malzemelere
yöneleceğim. Önümüzdeki sergide birtakım kumaş parçaları kullanacağım. Çünkü patchwork resimler oluşturmaya
başlayacağım.” diyor. Güne uzun bir yürüyüşle başlayan
ve kahvesini içtikten sonra atölyesine gelip çalışmaya başlayan Diri’ye hedef kitlesi daha çok sosyal medya hesabı
üzerinden ulaşıyor. 40-50 yaş arası bir kitleye hitap ettiğini vurgulayan Diri, “Hedef kitlem, eserlerimle kendi deneyimleri arasında bir bağ kurarak ilerliyor. Herkesin evinde
dantel vardır. Bir eserde dantel görmek, onları tanıdık bir
malzemeyle karşı karşıya getiriyor. Bu konuyla ilgili bir
diğer farklı hayalim ise kız çocuklarının anneleriyle ve
geçmişle kurdukları ‘an bellek’, ‘an arşiv’ gibi bir çalışma
gerçekleştirmek. Bir diğer önceliğim ise daha kuramsal bir
alanda doktoraya başlamak.” diyor.

She is working on a new series
Tuğçe Diri, who started working on a new series, said, "In
this series, I started again with patterns and sub-sketches,
but I will make a painting in this context. As a result of this
work, there will be only one painting. Production mode is
reproducing the series by experimenting until I am satisfied.
I mainly use oil and acrylic on canvas and paper. My first
reflex always stands out with the pattern. I like to think via
the pattern. In my upcoming productions, I will turn to
different materials which have a symbolic value for me and
which can be used as a line like lace. I'm going to use some
pieces of fabric in the next exhibition because I'm going to
start creating patchwork paintings." Diri, who starts each
day with a long walk and begins to work in her studio after
drinking her coffee, reaches her target audience mostly
through her social media account. Expressing that she is
appealing to an audience between the ages of 40 and 50,
Diri said, "My target group is developing a link between my
works and their own experiences. Everyone has lacework in
their house. They come across to a familiar material when
they see lace in an artwork. Another dream of mine about
this subject is to realize a study like a 'moment memory' or
a 'moment archive' that girls have established with their
mothers and the past. My other priority is to start a PhD in
a more theoretical field."

70 raillife EYLÜL/SEPTEMBER 2019

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

LİRİK / LYRIC
HAYDAR ERGÜLEN

Azık, yola çıkanın şiiridir. Yolun gereğidir. Yolcu olmanın sevincidir. Yolla paylaştığıdır, yoldaşla bölüştüğüdür. Azıktır, azdır, ama sıcaktır. Onu içten hazırlayanın,
gözyaşıyla uğurlayanın, ardından ferah sular dökenin,
sağlıcakla gidip gelmelere, iyilikle, dinçlikle kavuşmalara el sallayanın gönlünden kopandır. Azık gönülle yapılır, gönlün de dille yapıldığı gibi tıpkı.
Azık da şiir gibi azdan gelir. Az olandaki lirizm, azığı da besler. Azığın yolcuyu beslediğine benzer, lirik de yolu besler.
Azıkla yol yazılır, sözcükler yetişmeye çalışır. Azıkta da şiirde de “Yetinmek sevindirir!” Yetişmek de sevindirir: Bir
şiire yetişen sözcüklerin sevincini düşünsenize!
Yolun sözcükleri bir yerde durmaz, bir alfabeye sığmaz,
ama cem olmaktan da kaçmazlar! Şiire girmekten, bazen
bir türküye girmekten de hiç: “Gül koydum azık sana”
dizesindeki şiir hangisidir sizce, gül mü azık mı? Gülün
azık olması mı? Aşkın böyle ince ve düşünceli oluşundaki şaşkınlık, hayranlık ögesi mi yoksa?
Bir yerde bir gül açıyorsa, ona biri sevinçli gözyaşlarıyla
bakar, hevesli bir şiir olur. Bir yerde bir gül duruyorsa,
onu biri koklar, aşıkane bir şiir olur. Bir yerde bir gül
soluyorsa, ona biri dokunur, solgun bir şiir olur. Bir
yerde biri sevdiğine azık olarak gül koyuyorsa, söyleyin
daha ne olsun?
Gül azığıyla yola çıkmak nasıl lirik bir şeyse, gidilecek
yol da öyle liriktir. Hiçbir metafor yol kadar alçakgönüllü değildir. Metafor olmayı çifte kavrulmuş gibi anlamak fena. Diğerlerine haksızlık, sesi çıkmayan, sözü olmayan boşluğa daha büyük haksızlık. Ne yani, o nadide gül,
azık olunca kıymetten mi düşüyor?
Su gibi aziz, gül gibi azık, yol gibi lirik. Edip Cansever kadar
‘başlangıç’lara özenen, sevinen, heyecanlanan başka şair
yoktur. Her başlangıç lirik olduğundan belki de. Yol da hep
başlangıç duygusu verir insana, düşüncesi bile. Lirik düşünce. Gülümsetebilir ama, yolu düşününce…
Başlangıçlar lirik, peki sonrası? Bitişe kadar demeyelim,
sonuna kadar lirik diyelim, dileyelim. Yol, akışın metaforu olsun, akış, yaşamın liri olsun ve varlık kadar yokluk, sözcükler kadar boşluk da lirik olsun.
Şiirin ya da lirik olanın insan tabiatıyla bu kadar uyumlu olduğunu eskiden düşünmezdim. Eskiden gençtim
ya, ondan. Sonra ermiş-şair Necatigil’in “çünkü asıl şiirler bekler bazı yaşları” dizesiyle karşılaştık, ‘güzel
dize’ dedik, ‘çok güzel!’ Ama ‘doğru’ olduğunu anlamak
için de o yaşlara gelmek gerekiyormuş, onu anladık.
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Provisions are the poem of the one who sets off on a journey.
They are the necessity of the journey. They are the joy of being a
passenger who shares them with the journey and with the fellow
traveler. They are provisions; they are less but warm. They are
what those, who prepare it with love and see off in tears the one
who departs, can afford. They come from the heart, as the heart
is soothed by words. Provisions come from less as poetry does.
Lyricism in what is less feeds provisions, too. Lyric feeds the
journey, within the same manner provisions feed the passenger.
The journey is written through provisions and the words try to
catch up with them. “Being content is appreciated”, both in
provisions and poetry. So is catching up: imagine the happiness
of the words that catch up to a poem. The words of a journey do
not stand still somewhere or do not fit into an alphabet but they
do not escape from coming together, or entering a poem,
sometimes entering a folk song… Which is the lyric word in “I put
a rose in the provisions”? Rose or provisions? Or rose being
mentioned as a provision? Or the element of admiration in the
amazement of love being this thoughtful and delicate? If a rose is
blossoming somewhere, someone looks at it in tears of happiness
and becomes an enthusiastic poem. If a rose exists somewhere,
someone smells it and becomes a love poem. If a rose is withering
somewhere, someone touches it and becomes a faded poem. If
someone is preparing a rose as a provision for a lover somewhere;
do tell, what else would one expect? Just as setting off on a journey
with a rose as your provisions is lyrical, so is the journey… No
metaphor is as modest as the journey is. It is bad to comprehend
being a metaphor as double roasted. It is not fair to others; not fair
to the quiet space that does not have words to tell. So would that
rare rose fall from value when it becomes a provision? Heavenly
like water; provision like rose; lyric like journey. There is no other
poet as enthusiastic as Edip Cansever who is envious, happy, and
excited about the ‘beginnings’. Maybe it is because every beginning
is lyrical. A journey evokes the feeling of a beginning in us, even the
thought of it… Lyrical thoughts… It might put a smile on our faces
even when we think of it… Well, the beginnings are lyrical alright
but what about afterwards? Let us not say until the finish line but
until the end… Let journey be the metaphor of flow; the lyre of life;
and nonexistence as much as existence; let space be lyrical as much
as words… I did not used to think that poetry or what is lyrical
would be in such harmony with human nature. Maybe it was
because I used to be young. Later we came across with the line of
saint-like poet Necatigil: “because, in fact, the poems wait for
some certain ages.” We said ‘it is a beautiful line’, ‘very beautiful!’
but we realized that to realize its truth it was necessary to reach

“Büyük gurbetçi”miz Nazım Hikmet’in “Büyük İnsanlık” şiiri de bu şiirlerden. Son yıllarda öyle çok anıyorum ki bu şiiri: “Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter/pirinç de öyle/şeker de öyle/kumaş da öyle/
kitap da öyle” der, “ama umudu var büyük insanlığın/
umutsuz yaşanmıyor” diye de ekler.
Lirik, umut gibi bir şey, yaz gibi, ağaç gibi, bahar, yeşil,
mavi, su, kuş, ekmek, pirinç, şeker, kumaş, kitap gibi.
Daha açığı aşk gibi bir şey hem de tepeden tırnağa. Gül
de öyle. Azık lirikse, lirik de azık. Yol azığı, dünya azığı,
ruh azığı. Ekmek de gül gibi kokar, kitap da bahar gibi, ya
umut, en güzel o kokar, dünyayı sarar kokusu. Bahçede
açan gülün, fırından çıkan ekmeğin ve güneşten damlamış gibi sıcacık, pırıl pırıl umudun kokusu buluşur. Azı
gönülden kopar, azık olur, yola düşer, şiir olur, göze
düşer. Lirik rüya. Yolun kendisi olur baştanbaşa. Gül
olur da şiir durur mu, ikisi de azık olur, ikisi de aşk olur.
Yol liriktir. Hayat böyle buyurur.

those certain ages. Our “great expat” Nazım Hikmet’s “Great
Mankind” poem is one of those poems. I remembered this poem so
many times in the recent years. He says, “Bread is enough for
everyone but great mankind/so is rice/so is sugar/so is fabric/so is
book.” Then he adds, “but great mankind has hope/one cannot
live without hope.” Lyric is something like hope, like summer, like
tree, like spring, green, blue, water, bird, bread, rice, sugar, fabric, and
book… Rather it is something like being in love from head to toes… So
is rose… If provisions are lyrical, lyric is provision. It is a provision for
the road, for the world, for the journey, for the spirit. Bread smells like
rose, book smells like spring, what about hope, it smells the best, its
scent envelopes the world. Smell of rose blossoming in garden, smell
of bread coming out of oven, smell of hope, warm and shining,
dropping from the sun meet. Less comes from the heart, becomes
a provision, sets off on a journey, becomes a poem, becomes
visible… Lyrical dream. It becomes the journey itself all over… If
there is rose, there is poem… Both become provisions… Both
become love… Journey is lyrical. It is how life orders.
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İNSANOĞLUNUN BİTMEYEN YOLCULUĞU

Mehmet Sabri Genç

“DÜNYA BİR GELİNDİR” GERÇEKLE GERÇEKDIŞI, SOYUTLA SOMUT, MASALLA RÜYA
BİRLİKTELİĞİNDEN DOLAYI “BÜYÜLÜ GERÇEKÇİLİĞİ” HATIRLATMAKTADIR. ÇÜNKÜ ROMANDA
SÖZÜ EDİLEN HER ŞEY METAFİZİK BOYUTTA GERÇEKTİR.

THE NEVERENDING JOURNEY OF HUMANKIND
DÜNYA BİR GELİNDİR (THE WORLD IS A BRIDE) ALSO REMINDS OF 'MAGICAL REALISM' BECAUSE
OF THE UNITY OF REALITY AND UNREAL, TANGIBLE AND ABSTRACT, FAIRY TALE AND DREAM
BECAUSE EVERYTHING MENTIONED IN THE NOVEL IS REAL IN THE METAPHYSICAL DIMENSION.
ÖMER YALÇINOVA

Dünya Bir Gelindir (2018, Şule Yayınları), Doğu’ya,
daha doğrusu Türk edebiyatına özgü bir romanın yazılabileceğini gösteren, sağlam çalışmalardan biridir.
Mehmet Sabri Genç, Batı romanından teknik olarak;
olayların iç içe geçmesi, hepsinin bir merkez etrafında
toplanması, kargaşanın, çok boyutluluğun ve çok yönlülüğün sağlanması açısından faydalanmıştır.
Dünya Bir Gelindir gerçekle gerçekdışı, soyutla somut, masalla
rüya birlikteliğinden dolayı “büyülü gerçekçiliği” de hatırlatmaktadır.
Çünkü romanda sözü edilen her şey
metafizik boyutta gerçektir. Mehmet Sabri Genç, bir insanın -Hacı
Ağa’nın- iç yolculuğunu anlatır. O
yüzden ismi geçen karakterler, mekanlar, anlatılan olaylar, gerçekten
yaşanmış mı yoksa birer metafordan mı ibaret, onu net olarak bilmek imkansız. Gerçekle kurgu arasında, diğer ifadeyle şüphe aralığında bırakıyor yazar, okuyucusunu.
Roman bu yönüyle de aslında fantastik sınıfına giriyor.
Olayların birbiri içinden çıkmasıyla
da Binbir Gece Masalları’nı hatırlatıyor Dünya Bir Gelindir. Binbir Gece Masalları’nın anlatıcısı Şehrazat merak uyandırıcı ve bitmeyen hikayeler anlatmak zorundadır. Yoksa ölecek… Hem merak
uyandırıcı hem de bitmeyen hikayeler anlatması için,
ortaya masal içinden masal çıkarması gerekmektedir.
Şehrazat’ın yaptığı şey, zamanla roman tekniğine dönüşmüştür. Aynı tekniği Mehmet Sabri Genç de Dünya

74 raillife EYLÜL/SEPTEMBER 2019

Dünya Bir Gelindir (The World Is a Bride) (2018, Şule
Publications) is among the strong works, proving that a novel
unique to the East, more precisely, unique to Turkish literature
can be written. Mehmet Sabri Genç has benefited from the
Western novel technically in terms of intertwining events,
gathering them all around a center,
providing confusion, multidimensionality
and versatility. Dünya Bir Gelindir (The
World is a Bride) also reminds of 'magical
realism' because of the unity of reality
and unreal, tangible and abstract, fairy
tale and dream because everything
mentioned in the novel is real in the
metaphysical dimension. Mehmet Sabri
Genç describes the inner journey of a
human being - Hacı Ağa. That is why it is
impossible to know clearly the characters,
places, events mentioned, whether they
are really experienced or metaphors. The
author leaves the reader somewhere
between the truth and fiction, in other
words, in doubt. In this sense, the novel
actually belongs to the fantasy genre.
Dünya Bir Gelindir (The World is a Bride)
reminds of the tales of Arabian Nights
because of the events arising out of each
other. The narrator of the Arabian
Nights, Scheherazade has to tell intriguing and endless stories
otherwise, she will be killed. In order to tell both intriguing and
endless stories, she must bring a fairy tale out of another. What
Scheherazade did was turned into a novel technique over time.
The same technique was applied by Mehmet Sabri Genç in
Dünya Bir Gelindir (The World is a Bride). We cannot disconnect
from the story until the end of the novel. In addition, the stories

Bir Gelindir’de uygular. Romanın sonuna kadar hikayeden kopamayız. Ayrıca anlatılan hikayeler, Binbir Gece
Masalları’ndaki gibi renkli, sembolik ve fantastiktir.
Hikayelerde Hz. İbrahim’in ateşine odun taşıyan katır,
Hz. Süleyman’ın oğlu için güzel tüylerini ve gözlerini
feda eden yarasa veya Hz. Ali’nin tabutunu taşıyan deveyle de karşılaşırız. Ayrıca rüyalar hiç eksik olmaz.
Rüyalar roman boyunca birçok karakter için harekete
geçirici unsurdur. Bu yönüyle de Dünya Bir Gelindir,
A’mâk-ı Hayâl’i akla getirir.
Olaylar 1883 yılında, Suriye sınırları içinde yer alan
Yazlıbecer Köyü’nde geçer. Farklı mekanlar da kullanılır; Halep, Ayıntap, Celvet Köyü gibi. Masalları, anlatıcının büyük dedesi Gedro’dan dinleriz. Kitabın ortalarına doğru Gedro dedeyle roman anlatıcısının sesleri
birleşir. Romanın başında Gedro dedeyi ve onun ailesini
okuyacağız zannederiz. Fakat olaylar Gedro dedenin
anlattıklarına yoğunlaşır. Romancımız, realist bir noktadan alır meseleyi, olabilecek en soyut noktalara kadar
taşır. Meselenin ilk insan Hz. Adem’e kadar taşındığını
görürüz. Sonuçta romancının konusu, bir insanın iç
yani manevi yolculuğudur. Buna bilinçaltı yolculuğu
veya düşünsel serüveni de diyebiliriz. Haşim al-Kudsi,
Gassal Mavaş, Çoban Zeyni, Şahade Efendi… Şeyh Galib’in Hüsn ü Aşk’ında olduğu gibi, hikmet anlatımları
için kullanılan sembollere dönüşürler.
Özet anlatım kullanılmıştır roman boyunca. Ders verme
amaçlı, sonuç odaklı hikaye kurgulamanın gereğidir
özet anlatım. Anlatıcı bir an önce sonuca ulaşmak ister.
Bu yönüyle Batı romanından ayrılır Dünya Bir Gelindir,
Doğu anlatı geleneğine yaklaşır.

told are colorful, symbolic and fantastic, as in the Arabian
Nights. In the story, we come across a mule carrying wood to
the fire of Abraham; the bat that sacrifices its beautiful
feathers and eyes for the son of Solomon or the camel carrying
Ali's coffin. And dreams never fail to exist. Dreams are the
driving element for many characters throughout the novel. In
this aspect, Dünya Bir Gelindir (The World is a Bride) brings to
mind the A’mâk-ı Hayâl.
The events take place in 1883 in the village of Yazlıbecer in
Syria. Different places are also used; Aleppo, Ayıntap, Celvet
Village. We listen to the tales from the great grandfather of
the narrator, Gedro. Towards the middle of the book, the
voices of the grandfather Gedro and the novel's narrator
unite. At the beginning of the novel, we think that we will
read the story of grandpa Gedro and his family. But the events
focus on what Gedro tells. Our novelist takes the issue from a
realist point and carries it to the most abstract points
possible. We see the issue is carried to the first human being
Adam. Eventually, the novelist's subject is the inner journey
of a human being. We can call this the subconscious journey
or intellectual adventure. Haşim al-Kudsi, Gassal Mavaş,
Çoban Zeyni, Şahade Efendi turn into symbols used for
expressions of wisdom as in Hüsn ü Aşk of Sheikh Galib.
An abstract narration was used throughout the novel. It is
the necessity of constructing a result-oriented story for
lecturing purposes. The narrator wants to reach a conclusion
as soon as possible. In this respect, Dünya Bir Gelindir (The
World is a Bride) differs from the Western novel, it
approaches the Eastern narrative tradition.

YAZARIN KITAPLIĞI
THE LIBRARY OF THE AUTHOR
Andrey Platonov, Metis Yayınları
✓Çukur,
The Foundation Pit, Andrey Platonov, Metis
Publications
Âşık Ömer, Kenan Mermer, Ketebe Yayınları

✓Âşık Ömer, Kenan Mermer, Ketebe Publications
ve İslâm, Alaeddin Özdenören, İz
✓İnsan
Yayıncılık
İnsan ve İslâm, Alaeddin Özdenören, İz Publishing
Von Gunten, Robert Walser, Jaguar
✓Jakob
Kitap
Jakob Von Gunten, Robert Walser, Jaguar Books
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AJANDA / AGENDA

BODRUM CAZ FESTİVALİ
Bu yıl 1-9 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek
Bodrum Caz Festivali 3. Yılında Saz ve Caz-Cazda etnik
tınılar teması ile önemli isimleri ağırlamaya hazırlanıyor.
Konserler, Bodrum Kalesi, Off Gümüşlük, Dibeklihan gibi
mekanlarda gerçekleştirilecek.
BODRUM JAZZ FESTIVAL
This year, Bodrum Jazz Festival will be held between 1-9
September 2019 and will be hosting important names in its
3rd year with the theme of Ethnic Tunes in Jazz and Saz
and Jazz. The concerts will be held in places such as
Bodrum Castle, Off Gümüşlük, and Dibeklihan.

KOLEJ HAVASI

AD ASTRA

GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
06 Eylül 2019 / September 06, 2019

DAVID GARRETT
Müziğin dahi çocuğu David Garrett, dünya turnesi kapsamında Yapı
Kredi 75. Yıl Konserleri ile 21 Eylül’de İstanbul Volkswagen Arena'da...
2008 yılında ‘Flight of the Bumblebee’ şarkısını, saniyede 13 nota
basarak, 1 dakika 6.56 saniyede çalıp Guinness Rekorlar Kitabı’na
adını “Dünyanın en hızlı keman çalan insanı” olarak yazdıran
Garrett’ın, klasik müzik hakimiyeti haricinde, dünyaca ünlü pop
parçalarına getirdiği farklı yorumları milyonlarca hayranı var.
David Garrett, the genius child of music, will perform at Yapı Kredi
75th Year Concerts within the scope of his world tour at İstanbul
Volkswagen Arena on September 21st. Garrett, who entered the
Guinness Book of World Records as "the fastest violin player in
the world" by playing 13 notes per seconds while performing
"Flight of the Bumblebee" in 1 minute and 6.56 seconds in 2008,
has millions of fans thanks to his different interpretations of
world-famous pop songs besides his expertise in classical music.

14-28

21

25

27

28

Festtogether
Dasdas/İstanbul

Sagopa Kajmer
Devlet Tiyatrosu/Van
State Theater/Van

Zeynep Bastık
Açıkhava Tiyatrosu/Bursa
Open Air Theater/Bursa

Viken Arman
%100 Studio/İstanbul

Teoman
GAÜN Mavera KSM/Gaziantep
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GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
20 Eylül 2019 / September 20, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Mehmet Sertan Ünver

YÖNETMEN / DIRECTOR:
James Gray

TÜR / GENRE:
Belgesel / Documentary

OYUNCULAR / CAST:
Brad Pitt, Ruth Negga, Tommy Lee Jones, Donald
Sutherland

FİLM ÖZETİ: Ülkemiz futbolunun bir dönemine damga
vuran Metin Ali Feyyaz üçlüsüyle birlikte onların
öncülük ettiği Beşiktaş futbol takımını ve tabii ki
Süleyman Saba’yı anlatacak.

TÜR / GENRE:
Bilim Kurgu, Gerilim / Sci-Fi, Thriller
FİLM ÖZETİ: Film uzay mühendisliği yapan Roy
McBride'ın yirmi yıl önce Neptün gezegenine orada
hayat olup olmadığını araştırmak amacıyla giden
babasını yirmi yıl sonra bulmaya ve görevinin neden
başarısız olduğunu anlamak için güneş sistemini
dolaşmasına odaklanacak.

SYNOPSIS: The documentary will talk about
Beşiktaş football team and of course Süleyman Saba
through the eyes of the trio of Metin, Ali, and
Feyyaz, who led the team and marked a period of
our country's football.

SYNOPSIS: The film will focus on finding the space
engineer Roy McBride's father, who went to the
planet Neptune twenty years ago to find out if there
was life there, and to explore the solar system to
find out why his mission failed.

Kız Kardeşler
A Tale of Three Sisters
Dram/Drama

13

3 Lives

Gerilim/Thriller

13

Annem

Dram/Drama

20

Saka Kuşu
The Goldfinch
Dram/Drama

27

Macellan: Büyük Kaşif
Elcano & Magellan: The First
Voyage Around the World

27

Animasyon, Macera
Animation, Adventure
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ALIŞVERİŞ
SHOPPING

TİYATRO-SERGİ / THEATER-EXHIBITION

26. ULUSLARARASI ASPENDOS OPERA
VE BALE FESTİVALİ
Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi
Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve kültürsanat turizmine önemli katkılar sağlayan “Uluslararası
Aspendos Opera ve Bale Festivali”, 1-18 Eylül 2019
tarihleri arasında, Aspendos Antik Tiyatrosu’nun
tarihi atmosferinde ve Antalya EXPO’da izleyicilerin
beğenisine sunulacak.
THE 26TH INTERNATIONAL OPERA AND BALLET
FESTIVAL OF ASPENDOS
The International Opera and Ballet Festival of
Aspendos, organized by the General Directorate of
State Opera and Ballet of the Ministry of Culture
and Tourism and contributes to culture and art
tourism, will be presented to the appreciation of
viewers in Antalya EXPO between the dates of 1-18
September 2019.

“TÜM ZAMANLARA, TÜM ÜZGÜN TAŞLARA”
Pera Müzesi, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri Koleksiyonu’ndan
esinlenen sanatçı Nicola Lorini’nin “Tüm Zamanlara, Tüm
Üzgün Taşlara” başlıklı video yerleştirmesini sunmaya
hazırlanıyor. Kilogramın değişen tanımı, internetin ağırlığı
gibi güncel konulara farklı bir bakış sunan eser, 5 Eylül-24
Kasım 2019 tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
“FOR ALL THE TIME, FOR ALL THE SAD STONES”
Inspired by the Anatolian Weights and Measures
Collection, Pera Museum is preparing to present Nicola
Lorini's video installation titled “For All the Time, for All
the Sad Stones”. The work, which offers a different
perspective on current issues such as the changing
definition of kilograms and the weight of the Internet, can
be visited between the 5th of September and the 24th of
November 2019.

02

03

07

14

26

Hocapaşa Mevlevileri Sema Ayini
Hocapaşa Mevlevileri Sema Show
Hocapaşa Kültür Merkezi/İstanbul

Uykusuzlar Kulübü
Dada Salon Kabarett/İstanbul

Odun Pazarı Modern Müze Açılışı
Eskişehir
Odun Pazarı Modern Museum Opening

Evli ve Zavallı Temel ve Fadime
Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi
Samsun
Metropolitan Municipality Art Center
Samsun

Bir Delinin Hatıra Defteri
Diary of a Madman
Urfa City AVM/Şanlıurfa
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Jean sonbahar/kış
Denims fall/winter
Duvar örtüleri geri mi geliyor?
Are wall tapestries coming back?
Hayatımıza hareket katan uygulamalar
Applications that add motion to our life

MODA / FASHION

MODA / FASHION

JEAN SONBAHAR/KIŞ
DENIMS FALL/WINTER
MELİKE BETÜL KUVEL

Her sezonun, her ortamın, her yaş ve cinsiyetin
vazgeçilmezi olduğundan jean’ler için ‘bu sezon da çok
moda’ gibi cümleler asla kurulmuyor. Bu popülerliği
rahatlığından-her keseye uygunluğundan mı
tasarımcıların hiç durmadan yeni modeller üzerinde
çalışmasından mı bilinmez ama modası geçmek bilmeyen
jean’leri, 2019 sonbahar ve kış sezonunda nasıl
kullanacağımızla ilgili ipuçlarını sizler için derledik.

AYŞE NUR AYGÜN

Since denims are indispensable for every season, every
environment, age, and gender, sentences such as they are
very fashionable this season are never formed for denims.
Whether their suitability for every occasion or designers'
none stop work on creating new models is the reason for
their popularity, which is unknown, we have compiled tips
for you on how to use the timeless denims in the fall and
winter season of 2019.

BİLİNMEYEN
HİÇBİRŞEY YOK
Yeni jean koleksiyonları
yine nostalji kokuyor
çünkü hem erkekler, hem
de kadınlar için
oluşturulan modellerde
80’ler, 90’lar
harmanlanmış durumda.
Yani henüz eskimediyse,
gerçi eskilik jean için
atılma kriteri asla değil,
yeni bir jean almak
zorunda değilsiniz. Birkaç
sezondan bu yana
kullandığınız mom/
boyfriend/girlfriend/
yüksek bel/yırtık
jean’lerinizle bu sezonu da
rahatlıkla atlatabilirsiniz.

NOTHING IS
UNKNOWN
The new jean collections
still smell of nostalgia
because the models
created for both men
and women are blended
with the 80s and 90s.
So if they are not worn
out yet, you don't have
to buy a new pair of
jeans, though being
worn out is never the
criterion to trash the old
jeans. Mom/boyfriend/
girlfriend/high waist/
ripped jeans you've
been using for the last
few seasons can easily
get you through this
season.
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DARALAN PAÇA (TAPER)

EN YÜKSEK BEL

Moda eleştirmenlerinin en güncel konusu daralan
ve kısa paçalar... Kime yakışır, kime yakışmaz en
su götürür konuların başında... Ama siz kendinize
yakıştırıyorsanız, taper yani dar paça modasının
erkekler için ‘yeni normal’ olduğunu aklınızda
tutun. Erkeklerin hiç değişmeyen model
alışkanlıklarını bir anda yıkan ve hızla yayılan bu
tarzda bu sezon konforu maksimuma çıkaran
özel malzemeler kullanılıyor. Artık hareket
edemediğiniz, sizi zorlayan taper’lar geride kaldı
anlayacağınız...

İster rahat ister slim modellerinde son birkaç
sezondur jean’lerde yüksek bel moda...
Tasarımcıların yüksek beli sandıklardan
çıkarması sonucu neyse ki kadınlar da rahat
nefes alır oldu; anneler kızlarının
üşütmesinden, kızlar da düşük belin ortaya
çıkardığı simitlerinden kurtuldu!

TAPERED JEANS
The most up-to-date topic of fashion critics is
tapered and short-legged jeans. Which style
suits which body type is among the most
leading issues. But if you think a pair of tapered
jeans will look good on you then keep in mind
that tapered jean is the new normal for men. In
this style, which rapidly breaks men's
unchanging habits and spreads quickly, special
materials are used to maximize comfort this
season. Those tapered jeans, in which you could
barely move, are left behind...
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High-waist has been the trend in jeans
for the last few seasons, whether casual
or slim models... Fortunately, women
have been able to breathe more
comfortably since designers brought
them out of the closet. Mothers will not
worry about their daughters to get cold
and daughters will not be afraid of the
appearance of their hip lines that were
not suited by low-waist jeans.

KADINLARA BOL DESEN
Her sezon yeni modelleri
kaçırmıyor ve ünlü markaların
vitrinlerinde soluğu alıyorsanız,
kadınlar için bu sezon, zımbalar,
püsküller, eskitmeler, çiçek ve
grafik desenleri görebilirsiniz.
Ünlü markaların tasarımcılarının
esin kaynağı için bu sezon
sokak modası, western, vintage,
rodeo’yu sayabiliriz.

‘BABA’ TEMASI
Kadınlar birkaç
sezondan beri momjean
modellerini nasıl
üzerlerinden
çıkarmıyorlarsa,
tasarımcılar erkekler için
de ‘dad’ (baba) rüzgarı
oluşturmayı hedefliyor.
Rahat kalıplar, 90’lar
dokunuşu erkekler
modellerinde tercih
edilirken, klasikçiler de
aradıklarını bulabilecek.

THE HIGHEST WAIST

‘DAD’ THEME
Just as women haven't
taken off mom jean
models for several
seasons, designers aim to
create a ‘dad' theme for
men. As comfortable fits
and 90s touch are
preferred in men's
models, classic style
followers will also be able
to find what they're
looking for.

PLENTY OF PATTERNS FOR
WOMEN
If you don't miss out on new
models every season and you're
closely window shopping for
famous brands, you can see
metal embroidery, tassels,
vintage, floral and graphic
designs for women this season.
We can mention that the
designers of famous brands
were inspired by street fashion,
western, vintage, and rodeo
this season.
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DUVAR ÖRTÜLERİ GERİ Mİ
GELİYOR?
MODERN, SANATSAL, ETNİK, RUSTİK... EVİNİZİN TARZI NE OLURSA
OLSUN, KENDİNİZE UYGUN BİR DUVAR ÖRTÜSÜ BULUP,
DEKORSAYONUNUZU TAÇLANDIRMANIZ MÜMKÜN...

ARE WALL TAPESTRIES COMING BACK?
MODERN, ARTISTIC, ETHNIC, RUSTIC… NO MATTER WHAT THE STYLE
OF YOUR HOME DECORATION IS, IT IS POSSIBLE TO CROWN IT WITH A
SUITABLE WALL TAPESTRY…

MELİKE BETÜL KUVEL

Anadolu evlerinde bugün bile görmek mümkün
duvar halılarını... Pek nostaljik gelse de kulağa
duvar örtüleri, dekorasyonun iddialı parçaları
olarak, geri geliyor denilebilir. Ama yeni desenler,
yeni renkler, yeni kullanım şekilleri ile... Modern,
sanatsal, etnik, rustik... Evinizin tarzı ne olursa
olsun, kendinize uygun bir duvar örtüsü bulmanız
mümkün. Duvar örtülerinin nasıl kullanılacağına
ilişkin ipuçlarımız yazımızda...

It is possible to see tapestries even today hanging
on the walls of Anatolian homes. Although it
sounds nostalgic, we can say that wall tapestries
are coming back as an ambitious decorative piece,
of course, with new designs, colors, and uses.
Modern, artistic, ethnic, Rustic... No matter what
the style of your home decoration is, it is possible
to crown it with a suitable wall tapestry... Our tips
about how to use them are in our article...
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BİLMEYENLER İÇİN DUVAR ÖRTÜSÜ
Üzerinde desen, resim bulunan, her renk,
her ölçü ve her alana uygulanabilecek;
duvara asılmak üzere dokunmuş,
kenarları dikişli kumaş parçalarıdır.
Duvar halısından da farkı, halı değil,
kumaş olmasıdır, hafiftir. Yeni teknoloji
kumaşlar kullanıldığından asması,
yıkanması kolaydır, cilde dost türlerini
de bulmak mümkündür.

ORTAMI DEĞİŞTİRİR
Duvar örtüleri, insanların kendi
yaşam biçimlerini dekorasyonlarıyla da ifade etme yollarındandır. Seçtiğiniz desen konuklarınıza sizinle ilgili birçok ipucu
sunar. Tablolar gibi, dekorasyonunuzu, canlandırmanın kolay
yollarından biridir. Ortamınızı
biranda değiştirme gücüne
sahiptir.

WALL TAPESTRY FOR THOSE WHO ARE
NOT FAMILIAR WITH IT
A heavy cloth woven with rich, often
varicolored designs or scenes, usually
hung on walls for decoration. The
difference of it from our traditional wall
hanging rugs is that it is made of fabric
and it is light. It is easy to wash, and hang
out to dry when new technology fabrics
are used in making. It is also possible to
find its skin-friendly types.

CHANGES THE AMBIANCE
Tapestries are one of the ways
in which people express their
lifestyles
through
their
decoration. The pattern you
choose offers your guests
many
tips
about
your
personality. It is an easy way to
revive your decoration as
paintings are. It has the power
to change your environment at
once.

ASILACAK YER ÖNEMLİ
Yatak odası, oturma odası, antre,
balkon... Evinizin herhangi bir yerine
asabilirsiniz ancak vurucu olanı, en büyük
etkiyi yapabileceği yere asmak olacaktır.
Seçtiğiniz renk ve desenle istediğiniz
romantik, bohem, etnik havayı anında
dramatik bir şekilde oluşturabilirsiniz. İç
mekanların yanı sıra dış mekanlarda da
kullanılacak dayanıklılıkta üretilmekte...
IT IS IMPORTANT WHERE TO HANG ONE
Bedroom, living room, doorway, balcony...
You can hang one anywhere in your
home, but hanging it where it can make
the biggest impact is the best. You can
instantly create the romantic, bohemian,
ethnic mood you want dramatically with
the color and pattern you choose. They
are also produced in durability to be used
outdoors as well as indoors…

KULLANIM ALTERNATİFLERİ
Duvar örtüleri duvarınızı delmenize
gerek duymadan, çeşitli yapıştırıcılarla
kullanılabilir. Böylece duvara zarar
verme endişesi taşımazsınız. Başka
mekana taşıması da kolay olur. Ayrıca
bir duvar örtüsü asla sadece duvarlar
için değildir; koltuk, yatak, masa,
şifonyer örtüsü olarak da
kullanılabilirler.
ALTERNATE USES
Tapestries can be hand with various
adhesives without having to drill your
wall. So you don't have to worry about
damaging the wall. That way, it will
also be easier to move it to another
place. Also, a tapestry is never just for
the walls; it can alternatively be used
as sofa, bed, table, dresser cover.
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HAYATIMIZA HAREKET
KATAN UYGULAMALAR
APPLICATIONS THAT ADD MOTION
TO OUR LIFE

GOOGLE FIT: SAĞLIK VE
AKTİVİTE TAKİBİ

Google Fit, basit ve kullanışlı arayüzü ile kullanıcılarına birçok
kolaylık sunuyor. Uygulama yakın zamanda aktif ettiği “Hareket
Dakikası” ve “Kardiyo Puanı” ile sizi hareket etmeye teşvik ediyor.
Google Fit, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Amerika Kalp Derneği
ile birlikte çalışarak sağlığınızı iyileştirmenize yardımcı oluyor.
Google Fit ile egzersizlerinizi gerçek zamanlı öğrenebilir, hedefe
giden yolunuzu anlık izleyebilir ayrıca Lifesum, Wear OS by
Google, Nike+, Runkeeper, Strava, MyFitnessPal, Lifesum, Basis,
Sleep as Android, Withings, Xiaomi Mi bileklikleri ve daha fazlası
ile entegre olabiliyorsunuz.

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

GOOGLE FIT: HEALTH AND ACTIVITY
MONITOR
Günlük hayatın akışı içinde sportif aktivitelere az ya da çok
zaman ayıranların sayısı hızla artıyor. Artık egzersiz yaparak
daha aktif bir yaşam sürmek için spor salonlarına ve oksijen
deposu doğal ortamlara gitmenize gerek yok. Telefonunuzdan
veya tabletinizden ulaşabileceğiniz egzersiz uygulamaları ile
daha sağlıklı bir yaşam için yepyeni bir adım atmanız mümkün.
İşte size fit bir vücut vaat eden o uygulamalar:

The number of people who spend more or less time on
sporting activities in the flow of daily life is increasing
rapidly. You no longer need to go to the gyms and oxygen
depots nature areas to exercise for a more active life. You can
take a new step for a healthier life with the exercise
applications that you can access from your phone or tablet.
Here are those apps that promise you a fit body:

Google Fit offers many conveniences to its users with its simple
and useful interface. The app encourages you to move with its
recently activated “Move Minutes” and “Heart Points”. Google
Fit works with the World Health Organization (WHO) and the
American Heart Association to help improve your health.
With Google Fit, you can learn your workouts in real-time,
instantly track your way to your goal, and integrate with
Lifesum, Wear OS by Google, Nike+, Runkeeper, Strava,
MyFitnessPal, Basis, Sleep as Android, Withings, Xiaomi Mi
wristbands and more.

FATSECRET KALORİ
SAYACI

FatSecret, zayıflamaya yardımcı mobil uygulamalar listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Kalori ölçümü, beslenme ve
egzersiz önerileri ve yemek tariflerine kolayca ulaşabileceğiniz FatSecret kalori sayacı ile neler yemeniz gerektiğini de biliyorsunuz.
Ne yediğinizi takip etmek ve planlamak için sunulan
yemek günlüğü özelliği ile yemeklerinizi ve öğünlerinizi
fotoğraflayabiliyorsunuz. Uygulama premium kullanıcılarına ise öğünlerinizi gün içine bilinçli şekilde yaymanızı
sağlayacak altı farklı ek seçenek imkânı da veriyor.

FATSECRET CALORI COUNTER

FatSecret is at the top of the list of mobile applications
that help to lose weight. With the FatSecret calorie
counter, you can easily access calorie measurement,
nutrition and exercise recommendations and recipes, and
you know what to eat.
With the food diary feature, you can photograph your
meals to plan and keep track of what you eat. The app
also provides premium users with six additional options
to help you consciously spread your meals throughout
the day.
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MYFITNESSPAL

EV EGZERSİZLERİEKİPMANSIZ

MyFitnessPal, mobil cihazlardaki en popüler fitness uygulamalarından biri. Uygulama, dünya çapındaki yiyeceklerden oluşan 6 milyon kapasiteli bir veri tabanına sahip,
üstelik her gün de güncelleniyor. Arkadaşlarınızla beraber diyet yapmanıza imkân sunan uygulama, 350'den
fazla egzersiz çeşidi ile kullanıcılarından tam not almayı
başarıyor.
MyFitnessPal ayrıca, kendi diyet profilinize (yaş, cinsiyet, aktivite seviyesi vs.) dayalı özel hedefler de sunuyor.

Ev Egzersizleri, tüm ana kas gruplarınız için günlük
egzersiz rutinleri sunuyor. Uygulama, karın kaslarınız, göğsünüz, bacaklarınız, kollarınız ve kalçanız
için egzersizler içerdiği gibi bunun yanında tüm
vücudu çalıştıran egzersizlere de sahip.
Uygulamadaki tüm egzersizler uzmanlarca tasarlanırken, kısa süreli çalışmalarla kaslarınızı etkili
biçimde güçlendirip, evde baklava dilimi kaslar
yapabilirsiniz.

MYFITNESSPAL

MyFitnessPal is one of the most popular fitness
applications on mobile devices. The application has a
database with a capacity of 6 million foods from around
the world and is updated daily. The application that
allows you to diet with your friends achieved to get full
marks from users with more than 350 types of exercise.
MyFitnessPal also offers specific goals based on your own
diet profile (age, gender, activity level, etc.).

HOME WORKOUT – NO
EQUIPMENT

Home Workout offers daily workout routines for
all your main muscle groups. The application
includes exercises for your abdominal muscles,
chest, legs, arms, and hips, as well as exercises that
run the whole body. While all the exercises in the
application are designed by experts, you can
effectively strengthen your muscles with shortterm exercises and build your six-packs at home.

FREELETICS
BODYWEIGHT

Freeletics kendi vücut ağırlığınızı kullanmak için tasarlanmış antrenör uygulaması.
Uygulama ile 10-30 dakikalık HIIT antrenmanlarını kullanarak, spor salonuna gitmeden kendinizi mükemmel bir şekilde
geliştirebilirsiniz.
Freeletics Bodyweight ücretli versiyonu
ile haftalık kayıt tutabiliyor ve verilerinizi
kayıt
altına
alabiliyorsunuz.
Uygulamanın ücretsiz versiyonu da diğer
tüm özellikleri sunarken, Freeletics
Bodyweight tüm fitness hareketlerini
video şeklinde de gösteriyor.

FREELETICS
BODYWEIGHT

Freeletics is the coaching app designed to
use your own body weight. Using the
10-30 minute HIIT training sessions, you
can improve your body without going to
the gym. With the paid version of
Freeletics Bodyweight, you can keep weekly
records and record your data. The free
version of the app offers all the other
features, while Freeletics Bodyweight plays
the videos of all fitness movements.
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30 GÜNLÜK ZORLU
FITNESS GÖREVİ

Uygulama adından da anlaşılacağı gibi 30 günlük bir süreyi kapsıyor. Kısa sürede forma girmek isteyenler için
oldukça kullanışlı olan uygulama içerisinde hem bölgesel
hareketler hem de tüm vücut hareketleri yer alıyor.
30 Günlük Zorlu Fitness Görevi, egzersiz kurallarını
tamamıyla gözeterek, egzersiz yoğunluğunu adım adım
artırıp, böylece günlük antrenmana kolaylıkla bağlı kalabilirsiniz.

30-DAY FITNESS
CHALLENGE

As the name implies, the application covers a period of
30 days. Very useful for those who want to get into
shape in a short time, the application includes both
regional movements and whole-body movements.
30-Day Fitness Challenge allows you to increase your
exercise intensity step by step, while keeping an eye on
your exercise rules, so you can easily stick to your daily
workout.
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

BERTAN KODAMANOĞLU

CEPHANE

MECBUREN

PARATONER

HERHANGİ

MEMNUNİYET

RESEPSİYON

HİSSEDAR

MUHALLEBİ

TECRÜBE

KONFETİ

MUHASEBECİ

TEKDÜZE

KONTROL

NESNESEL

TESADÜFEN

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

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

KOLAY

ORTA

[ ÇÖZÜMLER /
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SOLUTIONS ]

ZOR

[ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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