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M. Cahit TURHAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Minister of Transport and Infrastructure
Türkiye'yi havacılıkta zirveye taşıyan İstanbul Havalima-
nı'nda 3. pist çalışmalarımız hızla sürüyor. Yakın zamanda 
hizmete alınması planlanan 3. bağımsız pist ile İstanbul 
Havalimanı, bu sayıda pist ile bağımsız paralel operasyon 
yapabilen Türkiye'de ilk, Avrupa'da ise Amsterdam'dan 
sonra ikinci havalimanı olacak. Ancak bununla birlikte 
dünyada ABD dışında herhangi bir ülkede uygulanmayan 
'üç piste eş zamanlı iniş' uygulamasının da İstanbul Hava-
limanı'nda hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı başlat-
tık. Bu sayede Türkiye'nin dünyaya açılan yeni kapısı olan 
ve teknik özellikleri bakımından dünyanın birçok havali-
manından ayrışan İstanbul Havalimanı, bağımsız 3 pisti ile 
yolculuk deneyimi noktasında da önemli bir rahatlama 
sağlayacak. 
3. pist faaliyete geçtiğinde İstanbul Havalimanı, 3 bağımsız 
pist ve yedek pistlerle 5 adet operasyonel piste sahip ola-
cak. Yeni pist sayesinde hava trafik kapasitesi saatte 80 
uçak kalkış-iniş sayısından 120'ye çıkarken, havayolları-
nın slot esnekliği de artacak. Ayrıca iç hat uçuşların opere 
edildiği piere yakın bir konumda olan 3. pistin tamamlan-
ması ile birlikte mevcut taksi süreleri de %50 azalacak. 
Başlangıçta 3 pistin farklı kombinasyonlarda kullanılması-
nı planlıyoruz. Daha sonra ise trafik ağırlığına göre bazı 
pistler kalkış, bazı pistler iniş ya da iniş-kalkış amacıyla 
kullanılacak. Bu yöntemle saatlik iniş ve kalkış yapabilecek 
hava aracı sayısında önemli ölçüde artış sağlanacak. 
Her geçen gün büyümeye devam eden İstanbul Havalima-
nı, tam kapasitesine ulaştıkça her zaman söylediğimiz gibi 
ülkemizin önündeki 20 yıllık büyüme hikâyesinin en 
önemli itici güçlerinden olacaktır. İstanbul’un yanı sıra 
Asya ve Afrika’nın ihtiyacını karşılayacak ve İstanbul’u 
uluslararası havayolu pazarında hak ettiği konuma getire-
cektir. Avrupa ve Asya-Pasifik coğrafyası başta olmak 
üzere tüm dünyada en önemli dağıtım merkezlerinden biri 
halini alacaktır. İstanbul, İstanbul Havalimanı ile aynı Fa-
tih Sultan Mehmet zamanında olduğu gibi “çağını aşan” 
bir şehir olacaktır.
İyi yolculuklar…

Our work for the third runway at the İstanbul Airport, which has 
carried Turkey to the top in aviation, is ongoing. Thanks to the 
third independent runway, which is planned to be in service soon 
at the İstanbul Airport, it will become the first airport in Turkey 
and the second in Europe after Amsterdam capable of independent 
parallel operation with this number of runways. However, we also 
initiated our efforts to implement the 'simultaneous landing on 
three runways', which is not implemented in any country except 
the USA, at the İstanbul Airport. In this way, Turkey’s new door 
that opens to the world, İstanbul Airport, which separates from 
many other airports of the world thanks to its technical features, 
will provide a significant relief about the travel experience by 
means of its third independent runway. 
When the third runway becomes operational, İstanbul Airport 
will have three independent runways and five operational runways 
including spare runways. Thanks to the new runway, air traffic 
capacity will increase from 80 aircraft take-offs/landings to 120 
per hour, while the slot flexibility of the airlines will increase. In 
addition, with the completion of the third runway, which is close 
to the pier where domestic flights are operated, the current taxi 
times will be reduced by 50%. Initially, we plan to use three 
runways in different combinations. Then, depending on the 
traffic, some runways will be used for take-off, some runways for 
landing or both landing and take-off. This method will provide a 
significant increase in the number of aircraft capable of hourly 
landing and take off. İstanbul Airport, which continues to grow 
with each passing day, will be one of the most important drivers of 
the 20-year growth story of our country, as we always say, as it 
reaches its full capacity. It will meet the needs of Asia and Africa 
as well as İstanbul and will bring İstanbul to its rightful position 
in the international airline market. It will become one of the most 
important distribution centers in the world, especially in Europe 
and Asia-Pacific geography. İstanbul will be a city that goes 
beyond its era just like it was in the time of Fatih Sultan Mehmet.
Have a nice trip…

İSTANBUL HAVALİMANI 
BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR

İSTANBUL AIRPORT CONTINUES TO 
GROW 

VİZYON / VISION
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Değerli Okurlar, 
Kasım ayı 81 yıldır yüreğimize hüznü taşır. 10 Kasım, 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Ata-
türk’ün aramızdan ayrılışı ve ona duyduğumuz özlemin 
zirveye çıktığı gündür. Atatürk’ü sevmenin işimize dört 
elle sarılmak olduğu şuuruyla; Gazimizi rahmet ve min-
netle anıyorum.
Kasım ayında TCDD olarak çok farklı bir transit taşıma-
cılık başarısına imza atacağız. Çin’den kalkan 850 metre 
uzunluğundaki “China Railway Express” Anadolu’yu 
boydan boya geçip 6 Kasım’da İstanbul’a ulaşacak ve 
Marmaray’ı kullanarak, İstanbul Boğazı’nın altından Av-
rupa’ya geçen ilk yük treni unvanını alacak. Aynı zaman-
da Çin ile Avrupa arasındaki yeni “Demir İpek Yolu”nun 
da ilan etmiş olacağız. Ekim ayında Ankara’da gerçekleş-
tirdiğimiz “Orta Asya Demiryolları Zirvesi’nin” ülkemiz 
için getireceği büyük kazanımların ilk meyvesi olan bu 
hamlemiz ile yük taşımacılığında ve transit ticaretteki 
payımızı katlayarak arttıracağız.
Kasım aynı zamanda vefa ayıdır da. Her şeyimizi borçlu 
olduğumuz öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler 
Gününü kutluyorum. Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı 
Fuaye alanında 18-24 Kasım tarihleri arasında Milli Eği-
tim Bakanlığı ile gerçekleştireceğimiz 81 il temsilcisi öğ-
retmenin mesleki çalışmalarının yer alacağı “81 İl 81 İyi 
Örnek” sergisine yapacağımız katkı, öğretmenlerimize 
duyduğumuz minnetin küçük bir ifadesi olsun istiyoruz. 
Bu güzel sergiye siz değerli okurlarımızı da davet etmek 
istiyorum.
Bütün okurlarımıza mutlu ve huzurlu bir ay diliyorum, 
sağlıcakla kalın. 

Ali İhsan UYGUN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD

Dear Readers, 
The month of November has been carrying sorrow to our hearts 
for 81 years. The 10th of November is the day when the Republic 
of Turkey's founder Mustafa Kemal Atatürk passed away and 
the day our longing reaches its summit. With the consciousness 
that loving Atatürk means embracing our business; I remember 
our veteran with mercy and gratitude.
In November, we will sign a very different transit transportation 
success as TCDD. The 850-meter-long "China Railway 
Express" departing from China will cross Anatolia and reach 
İstanbul on November 6, using Marmaray to take the title of the 
first freight train crossing under the Bosporus to Europe. We 
will also announce the new Iron Silk Road between China and 
Europe. We will increase our share in freight transportation and 
transit trade with this move, which is the first fruit of the great 
gains that the Central Asian Railways Summit that we held in 
Ankara in October will bring for our country.
November is also the month of loyalty. I would like to 
congratulate our teachers on the 24th of November the Teachers 
Day. We would like to see the small contribution, which we will 
make with the Ministry of National Education to the "81 
Provinces 81 Good Examples" exhibition where the professional 
works of 81 provincial representative teachers will be displayed 
at the Ankara High-Speed Train Terminal Foyer Area between 
November 18 and 24,  as a small expression of our appreciation 
for our teachers. I would like to invite you, our respectable 
readers, to this beautiful exhibition. 
I wish all our readers a happy and peaceful month; take care.

HELLO TO THE IRON SILK ROAD

“DEMİR İPEKYOLU”NA
MERHABA

HOŞGELDİNİZ / WELCOME
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Mehmet Cahit Turhan, Minister of Transport and Infrastructure, 
participated in the opening of the 4th International Highways, 
Bridges and Tunnels Special Fair. Minister Turhan, who made 
the opening speech of the fair, said that the changes that took 
place in this age when technology was developing at a dizzying 
speed had a great impact on all areas of life, especially the 
transportation sector. Stating that it has a modern transportation 
network developed in accordance with international standards, 
planned and implemented by considering its integration with 
each other, Turhan emphasized that they are working with all 
their power to improve this further. Underlining that they have 
made significant progress in all modes of transport, Turhan said 
that projects such as Marmaray and Gebze-Halkalı Suburban 
Line, Yavuz Sultan Selim Bridge, İstanbul Airport, Osmangazi 
Bridge and İstanbul-İzmir Motorway, Eurasia Tunnel 
contributes to the power of Turkey in the international arena, 
while roads, highways, bridges, tunnels create the backbone of 
the work.

"750 billion lira for transportation in 17 years"
Turhan reported that from village roads to urban 
transportation, while renewing national road network and 
upgrading the standards from beltways to divided highways, 
from tunnels to bridges, on the other hand, they make the 
international corridors that go over Turkey in the east-west 
and north-south direction functional. Turhan pointed out 
that over the last 17 years, they have spent more than 750 
billion lira on transportation and infrastructure services. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 4. 
Uluslararası Karayolları, Köprüler ve Tüneller İhtisas Fua-
rı’nın açılışına katıldı. Fuarın açılış konuşmasını yapan 
Bakan Turhan, teknolojinin baş döndürücü hızla geliştiği 
bu çağda yaşanan değişimlerin, başta ulaşım sektörü olmak 
üzere hayatın her alanına büyük ölçüde etki ettiğini söyle-
di. Uluslararası standartlara uygun geliştirilen, birbiriyle 
entegrasyonu gözetilerek planlanan ve hayata geçirilen 
modern ulaşım ağına sahip olunduğunu ifade eden Turhan, 
bunu daha da geliştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını 
vurguladı. Ulaşımın tüm modlarında çok önemli mesafeler 
kat ettiklerinin altını çizen Turhan, Marmaray ve Geb-
ze-Halkalı Banliyö Hattı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, İs-
tanbul Havalimanı, Osmangazi Köprüsü ve İstanbul-İzmir 
Otoyolu, Avrasya Tüneli gibi dev projelerin ülkeye çağ at-
latıp, uluslararası arenada gücüne güç kattığını, yol, otoyol, 
köprü, tünel gibi çalışmaların ise bunların ana omurgasını 
oluşturduğunu ifade etti.

"Ulaştırmaya 17 yılda 750 milyar lira"
Turhan, köy yollarından kent içi ulaşıma, çevre yollarından 
bölünmüş yollara, köprülerden tünellere bir yandan ulusal 
yol ağını yenileyip standardını yükseltirken, diğer yandan 
da Türkiye üzerinden doğu-batı, kuzey-güney istikame-
tinde geçen uluslararası koridorları işlevsel hale getirdikle-
rini bildirdi. Turhan, son 17 yılda sadece ulaştırma ve alt-
yapı hizmetleri için 750 milyar liranın üzerinde harcama 
yaptıklarına dikkat çekti.  

750 BILLION TL INVESTMENT IN TRANSPORTATION

ULAŞTIRMAYA 750 MİLYAR TL YATIRIM

HABER / NEWS
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“Orta Asya Demiryolları Zirvesi” TCDD Genel Müdürlüğü 
ev sahipliğinde, İran Demiryolları Kuruluşu, Kazakistan 
Demiryolları, Özbekistan Demiryolları ve Türkmenistan 
Demiryolları temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da düzen-
lendi.
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Kazakistan Ulusal 
Demiryolları Başkanı Sauat Mynbaev, İran İslam Cumhuri-
yeti Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Saeid Rasouli, Türk-
menistan Demiryolları Ajansı Başkan Yardımcısı Recep-
mammet Recepmammedov, Özbekistan Demiryolları Yö-
netim Kurulu Başkanı Husnitdin Hasılov ve TCDD Taşı-
macılık AŞ Genel Müdürü Kamuran Yazıcı’nın katılımıyla 
gerçekleştirilen zirvede, TCDD’ye ait uluslararası standart-
lara uygun yük vagonlarının ikili anlaşmalarla dolaşımının 
sağlanmasına yönelik düzenlemeler görüşüldü. Zirvede ay-
rıca Türkiye, İran ve Kazakistan’ın belirli bölgelerindeki 
aktarma noktalarında lojistik merkezlerin ve mevcut de-
miryolu koridorlarının aktive edilmesi ve Çin-Kazakis-
tan-Özbekistan-Türkmenistan-İran-Türkiye koridorunda 
taşıma hacimlerinin arttırılması gibi konular ele alındı. Ta-
raflar arasında, Orta Asya Demiryolları Zirvesi İyi Niyet 
Protokolü imzalandı.

CENTRAL ASIAN RAILWAYS SUMMIT IS REALIZED IN ANKARA

ORTA ASYA DEMİRYOLLARI ZİRVESİ ANKARA’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Central Asian Railways Summit" was organized in Ankara 
with the participation of representatives of Iran Railways, 
Kazakhstan Railways, Uzbekistan Railways, and 
Turkmenistan Railways, hosted by TCDD General 
Directorate. During the summit that was realized with the 
participation of Director-General of TCDD Ali İhsan 
Uygun, Chairman of National Railways of Kazakhstan 
Sauat Mynbaev, Deputy Minister of Road and Urbanization 
of the Islamic Republic of Iran Saeid Rasouli, Vice President 
of Turkmenistan Railways Agency Recepmammet 
Recepmammedov, Chairman of Uzbekistan Railways 
Husnitdin Hasılov and General Manager of TCDD 
Transportation Inc. Kamuran Yazıcı, arrangements were 
made to ensure the circulation of freight wagons of TCDD 
in accordance with international standards under bilateral 
agreements. Meeting also focused on issues relating to 
increasing the transport volume in the China-Kazakhstan-
Uzbekistan-Turkmenistan-Iran-Turkey corridors and the 
activation of logistics centers and existing railway corridors 
at transfer points in specified areas of Turkey and Iran and 
Kazakhstan. The parties signed the Goodwill Protocol of the 
Central Asian Railways Summit.

HABER / NEWS

Ticaret hacminin arttırılması hedefleniyor
Zirvede konuşan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, 
Avrupa ile Asya arasındaki ticaretin her geçen gün arttığını 
ve bu durumun demiryollarını daha cazip hale getirdiğini 
belirtti. Bölge ülkeleri arasındaki ticaret hacmini arttırmayı 
hedeflediklerini anımsatan Uygun, şunları kaydetti: “Son 
yıllarda Çin, ulaştırma ağını geliştirmeye yönelik önemli 
projeleri hayata geçirmekte. Bu projeler ile Çin’den kalkan 
yük trenlerinin, mevcut Demir İpek Yolunun aktifleşmesi 
ile Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve İran üzerin-
den ülkemize kadar gelebilecek. Böylece ilerleyen dönemde 
Demir İpek Yolu sayesinde Çin ile Avrupa’yı birbirine bağ-
layacağız. TCDD olarak ülkelerimiz adına büyük bir fırsat 
olan Asya ile Avrupa arasında mevcut hat ile iş birliğimize 
her zaman katkı yapmayı ve ilişkilerimizi en üst düzeyde 
tutmayı arzulamaktayız.”
Tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılmasını hedefleyen 
Zirve, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve 
İran ekonomisine büyük bir katkı sağlayacak. Zirvede alı-
nan kararların hayata geçmesi ile birlikte bölge ülkelerinin 
ihracat kalemlerinde ciddi bir gelir sağlanması hedefleni-
yor. İmzalanan Orta Asya Demiryolları Zirvesi İyi Niyet 
Protokolü’nün hayata geçirilmesi ile yapılacak yasal düzen-
lemeler sayesinde, demiryolu taşımacılığının daha hızlı bir 
şekilde ilerlemesi sağlanacak. 
Zirve, TCDD Genel Müdürünün katılımcı ülkelerin üst 
düzey yöneticileri ve delegasyonları onuruna verdiği kapa-
nış yemeği ile sona erdi.

Increasing the trade volume is targeted
Speaking at the summit, Director-General of TCDD Ali İhsan 
Uygun said that the trade between Europe and Asia is increasing 
day by day and this situation makes the railways more 
attractive. Recalling that they aim to increase the volume of 
trade between the countries of the region, Uygun said: "In 
recent years, China has been implementing important projects 
to improve its transport network. With these projects, the 
freight trains departing from China with the activation of the 
existing Iron Silk Road will reach our country via Kazakhstan, 
Uzbekistan, Turkmenistan, and Iran. Thus, we will connect 
China and Europe with the Iron Silk Road in the coming period. 
As TCDD, we always wish to contribute to our cooperation 
with the existing line between Asia and Europe which is a great 
opportunity for our countries and to keep our relations at the 
highest level."
The summit, targeting the revitalization of the historic Silk 
Road, will provide a major contribution to the economy of 
Turkey, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan and Iran. 
With the implementation of the decisions taken at the summit, 
it is aimed to generate a significant income in the export items 
of the countries in the region. With the implementation of the 
signed Goodwill Protocol of the Central Asian Railways 
Summit, the legal arrangements to be made will enable railway 
transportation to proceed faster.
The summit ended with the closing dinner hosted by the 
Director-General of TCDD in honor of senior executives and 
delegations of the participating countries.
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Baku-Tbilisi-Kars railway line, which was launched on October 
30, 2017, in cooperation with Turkey, Georgia, and Azerbaijan, 
is three-year old. Currently, freight is being transported via 
block trains to Georgia, Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan, 
Kazakhstan, Russia and China over the BTK.
TCDD Transport offers various discounts while it provides 
more cargo transportation easier via domestically produced 
platform wagons over the BTK, as it does to Europe. Again, the 
procedure of the Organization, which reduces customs procedures 
from 24 hours to 10-15 minutes, called 'Weighted Simplified 
Procedure' is taken as an example by other countries. In addition, 
with the bogie change at BTK, freight can be transferred more easily 
and quickly without being transferred to wagons compatible with 
the infrastructure of the countries. A new North-South transport 
corridor is created by the Turkey-Russia railway transports started 
out of the BTK while the capacity of transports is planned to be 
increased to 3-5 million tonnes in the medium term.

First transit train from China to Europe over BTK 
On the other hand, a block container train is running once weekly 
between China and Turkey over the BTK line which was integrated 
with the Central Corridor, the Trans-Caspian International 
Transport Route and the first transit train for China-Europe 
transports are expected to reach our country in the first week of 
November. BTK railway line is expected to carry 3 million tons of 
cargo in the medium term and 6.5 million tons in the long term. 
Work is underway to carry out passenger transport on this line. 
Turkey, in a world where the center of the globalization of 
production has shifted to the Far East, is becoming an important 
international rail corridor with BTK and Central Corridor.

Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan işbirliği ile 30 Ekim 2017 
tarihinde işletmeye açılan Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı 
üç yaşına girdi. BTK üzerinden halen, Gürcistan, Azerbaycan, 
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, Rusya ve Çin’e blok 
trenlerle yük taşımacılığı gerçekleştiriliyor.
TCDD Taşımacılık, Avrupa’ya olduğu gibi BTK taşımaların-
da kullandığı yerli üretim platform vagonlarla daha fazla yü-
kün daha kolay taşınmasını sağlarken, taşımalarda çeşitli in-
dirim fırsatları sunuyor. Yine, gümrük işlemlerini “Ağırlıklı 
Basitleştirilmiş Usul” ile 24 saatten 10-15 dakikaya indiren 
Kuruluşun bu uygulaması diğer ülkeler tarafından örnek alı-
nıyor. Ayrıca BTK’da boji değişimi ile yüklerin, ülkelerin 
altyapısıyla uyumlu vagonlara aktarılmadan daha kolay ve 
hızlı bir şekilde geçişleri sağlanıyor. BTK hattı üzerinden 
başlatılan Türkiye-Rusya demiryolu taşımaları ile yeni bir 
Kuzey-Güney koridoru oluşturulurken, taşımaların orta va-
dede 3-5 milyon tona çıkarılması hedefleniyor. 

BTK üzerinden Çin’den Avrupa’ya ilk transit tren 
Diğer taraftan, Orta Koridor, Trans-Hazar Uluslararası Taşı-
macılık Güzergâhı ile entegre olan BTK hattı üzerinden, 
Çin-Türkiye arasında haftada bir blok konteyner treni çalış-
tırılıyor ve Çin-Avrupa taşımaları için ilk transit trenin ise 
kasımın ilk haftasında ülkemize ulaşması bekleniyor. BTK 
demiryolu hattı ile orta vadede 3 milyon ton, uzun vadede 6,5 
milyon ton yük taşıması hedefleniyor. Bu hat üzerinden yol-
cu taşımacılığı yapılması için çalışmalar devam ediyor. Tür-
kiye, üretim merkezinin Uzak Doğu’ya kaydığı küreselleşen 
dünyada, BTK ve Orta Koridor ile önemli bir uluslararası 
demiryolu koridoru haline geliyor. 

BAKU-TBILISI-KARS RAILWAY LINE IS THREE-YEAR OLD 

BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİRYOLU HATTI ÜÇ YAŞINDA
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Bir başka Karadeniz: 
The magnificent blessing of eastern Black Sea:
Artvin

Sanatla küllerinden doğan kent:
The city that was born from its ashes through art:
Bilbao

Portland ve Mills Ends Parkı
Portland and Mill Ends Park

Yıldızı parlayan antik kent: 
The ancient city’s shining star:
Sagalassos
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BİR BAŞKA KARADENİZ

BERİL ŞEN

Dağları aşmak, kavuşmak için geceyi gündüze katmak, yaşına 
bakmadan kilometrelerce yürümek, bel sızısına aldırmadan 
yüklenmek, tarlaları ayılarla paylaşmak… Doğu Karadeniz 
emek istiyor, sabır bekliyor. Hızına ayak uydurulmaz Çoruh 
Nehri’nin bir yakasından diğerine derme çatma, ahşap, asma 
köprüler; yük ya da insan taşımak için teleferikler uzanıyor. 
Kolaya kaçmanın imkansız olduğu topraklar bunlar. Art-
vin’den belli değil mi? Kent merkezine ulaşmak için, 3 km 
boyunca, hiç bitmeyecekmiş gibi zig zag çizen, keskin virajlı 
bir yoldan yukarı tırmanmak gerekiyor. Hatta bir dönem, İs-
kebe mahallesindeki futbol sahasında, oyun sırasında top 
stadın dışına fırladığında, ta Çoruh Nehri’ne kadar gidermiş. 
Artık yeni yerleşimler topu durduruyor. 

Crossing the mountains, uniting the night to the day to reunite, 
walking for miles regardless of the age, carrying the load without 
minding the back pain, sharing the fields with the bears... Eastern 
Black Sea wants elbow grease, expects patience. Makeshift, 
wooden, suspended bridges and cable cars to transport loads or 
people stretch from one side of the Çoruh River to another. These 
are the lands where it is impossible to cut corners. This becomes 
even more obvious only by looking at Artvin. In order to reach the 
city center, you need to climb up a 3-kilometer road, which is a 
never-ending winding one. In fact, the ball used to roll until it 
reached the Çoruh River when it was kicked out of the soccer field 
during a game in the İskebe neighborhood. New settlements now 
stop the ball.
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ARTVİN
THE MAGNIFICENT BLESSING OF EASTERN BLACK SEA
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A keepsake from our father: atabarı
At night, the streets of Artvin are deserted, but different 
tunes of the Black Sea sound from a wedding hall. City people 
are dancing horon arm in arm. Next is "Atabarı", which has 
become the symbol of Artvin. The story is as follows: the 
Artvin dance group, which has represented Turkey in the 
Balkans, participated in a local dance festival held in İstanbul 
in 1936. While the team presents the so-called "Artvin Bar" 
show at Beylerbeyi Palace in the presence of Atatürk, Atatürk 
cannot stand the enthusiasm of dance and joins the dancers. 
This local dance, which has become synonymous with Artvin, 
has been called "Atabarı" since then, and today the people of 
Artvin murmurs the following lines: "There is garden, there is 
vineyard/ There is quince, there is pomegranate/ There is 
Atabarı/ a keepsake from our father." It's really an exciting 
dance that makes it hard for people just to sit and watch.

Loyal to traditions
One can see that the people of Artvin are making an effort not 
to give up their cultural heritage completely. According to 
one of the marriage traditions in Artvin, the bride does not sit 
down for a while after entering her mother-in-law's house 
until one or more of the elders of the house gifts her a fruit 
tree or a breeding animal. I don't know if such traditions are 
still valid today, but if you look at the wedding halls in Artvin 
or the atabarı parties held on weekends, the tradition 
continues. Another tradition in the culture of Artvin people 
remained the same is the Kafkasör Bullfights Festival... This 
festival, which is considered to be one of the rare festivities of 
Anatolia, is held on the Kafkasör Plateau on the first weekend 
of July. In the '50s, at least one person played accordion in 
every household. Now this number is very small. In the cool 
silence of the Kafkasör Plateau, an accordion is played by the 
fireplace: "We came from the same land / We are all similar 
/ When there is love/ Why fight?"

Surprising geography
Artvin, since the Republic's early years, remains among the 
top ten cities with the highest literacy rate in Turkey. Artvin, 
which is always complaining about the migration of educated 
young people, is actually a disparate Black Sea... Not only 
with its nature but also with its historical and social structure, 
too... It is like a different region of its own. Its geography is 
full of unimaginable surprises; bare steep cliffs might 
transform all at once to the medieval churches of the remote 
villages; deep, creepy canyons turn into the garden of Eden 
where the trees are embellished with fruits; green plateaus 
turn into yellow steppes. In general, if there is a reward at the 
end of the journey, another reward here is the road itself. 
Because the most untouched corners of the Eastern Black Sea, 
the most stunning views, the most natural lives are here. So 
it's worth all the difficulties. Twisting roads are plentiful, 

Atamızdan yadigar atabarı
Gece Artvin’in sokakları ıssız ama bir düğün salonundan, 
Karadeniz’in farklı ezgileri kulağa çalınıyor. Şehir halkı kol 
kola dansediyor, horon tepiyor. Sırada, Artvin’in simgesi 
haline gelen “Atabarı” var. Hikayesi şöyle; 1936 yılında İstan-
bul’da yapılan yerel danslar festivaline, Türkiye’yi Balkan-
lar’da temsil etmiş olan Artvin ekibi de katılıyor. Ekip, Bey-
lerbeyi Sarayı’nda, Atatürk’ün huzurunda “Artvin Barı” ola-
rak adlandırılan gösteriyi sunarken, Atatürk, dansın coşku-
suna dayanamayıp oyuncuların arasına katılıyor. Artvin’le 
özdeşleşen bu yöresel dans, o günden beri, “Atabarı” olarak 
anılıyor ve bugün hâlâ Artvinliler şu dizeleri mırıldanıyorlar: 
“Bahçesi var, bağı var/ Ayvası var, narı var/ Atamızdan yadi-
gar/ Bizde atabarı var”. Gerçekten de insanın yerinde durma-
sını zorlaştıran, kıpır kıpır bir oyun. 

Geleneğe sadakat
Artvinliler’in kültürel miraslarından tamamıyla vazgeçme-
mek için çaba sarf ettiklerini görebiliyor insan. Artvin’deki 
evlilik geleneklerinden birine göre, gelin kaynanasının evine 
girdikten sonra bir süre oturmaz, dikilirmiş. Ta ki, evin bü-
yüklerinden bir ya da birkaçı oturması için kendisine bir 
meyve ağacı ya da damızlık hayvan armağan edinceye dek. Bu 
tür gelenekler bugün hâlâ geçerliliğini koruyor mu bilmiyo-
rum ama Artvin’deki düğün salonlarına ya da hafta sonları 
düzenlenen atabarı partilerine bakılırsa, geleneğe sadakat 
sürüyor. Artvinliler’in kültüründe ilk günkü gibi kalmış bir 
başka gelenekse, boğa güreşleri ya da bugünkü adıyla Kafka-
sör Festivali... Temmuz ayının ilk hafta sonu Kafkasör Yayla-
sı’nda yapılan bu festival, Anadolu’nun otantikliğini kaybet-
memiş ender şenliklerden kabul ediliyor. 50’lerde her evde en 
az bir kişi akordeon çalarmış. Şimdi o da pek yok. Kafkasör 
Yaylası’nın serin sessizliğinde, şöminenin başında bir akor-
deon çalınıyor; “Aynı topraktan geldik/ Biz bize benzeriz/ 
Sevdalıklar dururken/ Neden kavga ederiz?”

Sürprizli coğrafya
Artvin, Cumhuriyet’in ilk yıllarından beri, okuryazar oranıy-
la Türkiye’nin ilk 10 kenti arasındaki yerini koruyor. Eğitimli 
gençlerin hep göç etmesinden şikayetçi olan Artvin, aslında 
bir başka Karadeniz... Sadece doğasıyla değil, tarihi ve sosyal 
yapısıyla da, kendine özgü farklı bir bölge gibi. Akıl almaz 
sürprizlerle dolu bir coğrafyası var; çıplak sarp kayalıklar bir 
anda ücra köylerdeki ortaçağın görkemli kiliselerine; derin, 
ürpertici kanyonlar ağaçların meyvelerini taşıyamadığı cen-
net bahçelerine; yemyeşil yaylalar sapsarı bozkırlara dönüşe-
biliyor. Genelde yolculuklarda yolun sonunda bir ödül varsa, 
burada bir başka ödül de yolun ta kendisi. Çünkü Doğu Kara-
deniz’in en bakir köşeleri, en baş döndürücü manzaraları, en 
yontulmamış yaşamları burada. O yüzden çekilen tüm zor-
luklara değiyor. Virajlar bol, ulaşım zor ve yavaş. Konaklama 
mütevazı ancak iletişim bir o kadar sıcak ve gerçek. 
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Hele Karadeniz’in ahşap evlerinden birinde kalıp, insanlarını 
tanıma ve yöresel yemeklerini tatma şansını yakalamışsanız, 
muhtemelen bu bölgeyi bir kez ziyaretle yetinmeyeceksiniz. 

Hızlı akan nehrin bereketi
Bölge turizminin merkezi Yusufeli... Sulak, bereketli toprakta, 
ahşap evlerin bahçelerinde, incir, üzüm, kızılcık, nar neredey-
se bütün ürünler yetişiyor. İspir’e doğru pirinç tarlaları var. 
Çoruh Nehri’nde rafting için Yusufeli, ideal bir üs. Artvin’den 
güneybatıya Erzurum’a devam eden yol, Çoruh Nehri kena-
rından, 105 km boyunca, muhteşem bir boğazın içinden geçe-
rek, Yusufeli’ne varır. Sarı-kırmızı çıplak kayalıklarla nehrin 
kenarından fışkıran yeşil, çarpıcı bir tezat. Artvin’in bu en 
uzak ilçesi, Karadeniz’i geride bırakıp, iklimi ve coğrafyasıyla 
Doğu Anadolu’nun kapısına dayandığınızın da habercisidir. 
Erzurum’un kuzeyindeki 3239 m yükseklikteki Mescit Da-
ğı’ndan doğup Artvin’i ikiye bölerek Batum’dan Karadeniz’e 
dökülen 368 km uzunluğundaki Çoruh, dünyanın en hızlı akan 
üç nehrinden biri kabul ediliyor. Çoruh Nehri’nin Yusufeli ile 
İspir arasındaki bölümü ise, Türkiye’nin en iyi rafting parkur-
larından biri. Çoruh Nehri ile Barhal Çayı’nın birleştiği vadi-
nin içine kurulu Yusufeli’nin kuzeybatısında, 3937 metre ra-
kımda, Türkiye’nin dördüncü en yüksek zirvesi olan Kaçkar 
Dağları var. 

transportation is difficult and slow. The accommodation is 
modest but communication is so warm and genuine. Especially 
if you had the chance to stay in one of the wooden houses of 
the Black Sea and get to know the people and taste the local 
food, you will probably not be satisfied with only one visit.

The abundance of the fast running river 
Yusufeli is the center of tourism in the region... Figs, grapes, 
cranberries, pomegranates, almost all crops grow in fertile 
lands and orchards of wooden houses. There are rice fields 
towards İspir. Yusufeli is an ideal base for rafting on the 
Çoruh River. The road, which continues from Artvin to the 
southwest to Erzurum, passes through a magnificent strait 
along the Çoruh River for 105 km and reaches Yusufeli. 
Yellow-red bare cliffs and green, gushing from the edge of the 
river, create a striking contrast. This farthest district of 
Artvin is a harbinger that you leave the Black Sea behind and 
arrive at the gates of Eastern Anatolia with its climate and 
geography. Çoruh, which is 368 km in length reaching to the 
Black Sea in Batumi by dividing Artvin into two, is sourced 
from 3239 m high Mescit Mountain in the north of Erzurum 
and is considered one of the three fastest running rivers in the 
world. The section of the Çoruh River between Yusufeli and 
İspir is one of Turkey's best rafting courses. 
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Rize-İspir yolundan Hopa-Artvin karayoluna kadar uzanan 
Kaçkar Dağları, uluslararası çevre kuruluşları tarafından dün-
yanın koruma öncelikli 200 bölgesinden biri olarak kabul 
ediliyor. 550’si endemik olmak üzere, yaklaşık 2.300 bitki 
çeşidi, 230’dan fazla kuş türü, buzulları, krater gölleri ve saf-
lığını koruyan doğal yaşamıyla, Türkiye’nin en çok sürpriz 
vaadeden trekking rotası. Yusufeli’nin bir başka turistik cazi-
besi de, bakir bir doğanın içine yayılmış, 9. yüzyıla ait Gürcü 
kiliseleri. Çoruh Vadisi’nin eski halkı Gürcüler’e hükmeden 
Ermeni derebeyi ailelerden Bagratoğulları, bu bölgede ma-
nastırlar ve anıtsal kiliseler yaptırmışlar. 

Ahşabın, yeşilin, gölün sakinliği
Artvin’e 71 km mesafedeki Şavşat, Uluslararası Cittas-
low Birliği’nin “sakin şehir” ünvanına sahip. İsviçre 
Alpleri’ne benzetilse de, bir karşılaştırmaya gerek olma-
yacak kadar etkileyici doğasıyla, her mevsim başka bir 
çehreyle karşınıza çıkıyor. Suküneti bir yana, Şavşat’ta 
artık kimse ahşap ev yapmıyor ancak Ciritdüzü köyü, 
Meşeliköy ve Veliköy gibi yerleşimlerde halen ayakta 
olanlar insanın içine su serpiyor. Cevizli köyünün güzel 
ahşap evlerinin hemen yanında 10. yüzyıla ait Gürcü kili-
sesi var. Şavşat demek biraz da Karagöl demek. Sahara 
Milli Parkı içinde, ladin ve çam ağaçlarının yansıdığı bu 
göl, Şavşat'a 27 km mesafede, içinde japon balıkları ve sa-
zanlar var. Karlıyken ya da donmuşken de başka bir atmos-
fere bürünen gölün güzelliğinin yanısıra, yolu çevreleyen 

Kaçkar Mountains, the fourth highest peak of Turkey, are in 
the northwest of Yusufeli, which is established in the valley 
where Çoruh and the Barhal Stream join together, at an 
altitude of 3937 meters. Kaçkar Mountains extending from 
Rize-İspir road to Hopa-Artvin highway are accepted as one 
of the 200 priority conservation regions of the world by 
international environmental organizations. 550 of them 
being endemic, about 2,300 plant species, more than 230 bird 
species, glaciers, alpine lakes, and the natural habitat that 
preserves its purity, it is Turkey's most promising trekking 
route. Another tourist attraction of Yusufeli is the Georgian 
churches from the 9th century, spreading into untouched 
nature. Bagratoğulları, one of the Armenian feudal lords who 
ruled the people of Çoruh Valley, Georgians, built monasteries 
and monumental churches in this region.

The silence of wood, green, and the lake
Şavşat, 71 km from Artvin, has the quiet city title of the 
International Cittaslow Association. Even though it is 
likened to the Swiss Alps, with its impressive nature that does 
not require a comparison, it is seen with a different face in 
every season. Aside from its silence, no one builds a wooden 
house in Şavşat any more, but those who are still standing in 
settlements such as Ciritdüzü village, Meşeliköy and Veliköy 
set people's minds at rest. Next to the beautiful wooden 
houses of Cevizli village, there is a 10th century Georgian 
church. Şavşat includes Karagöl. Spruce and pine trees reflect 
in this lake, which is located in the Sahara National Park, 27 
km away from Şavşat. There are goldfish and carp in the lake. 
The scenery surrounding the road is worth seeing as well as 

manzaralar görmeye değer. Göl etrafında yürüyüş olmazsa 
olmaz. Gölün dolunay zamanı da sabahları da ayrı güzel. 
Sabahları yaban hayatı göle su içmeye iniyor. Şavşat Ka-
lesi, Arsiyan Yaylası, Yavuzköy ve Papart Vadisi’nin 
yanısıra yazar Fakir Baykurt’un 1957-59 yıllarında bu-
rada öğretmenlik yaparken çıktığı Efkar Tepesi de man-
zarasıyla bir efsane. 

Kaleler vadisi
Artvin’in doğusundaki vadilerin Yusufeli civarındakilerden 
aşağı kalır yanı yok. Ardanuç’a giden görkemli Köprüler Çayı 
boğazından geçerken, ürpermemek elde değil. Yüksek du-
varlı kanyonu, ortaçağın en güçlü kalelerinden Ferhatlı Kale-
si koruyor. Çoruh Vadisi’nde böyle otuzun üzerinde kale ol-
duğu söyleniyor. Artvin-Erzurum yolunun 29. km’sinden 
sonraki sapaktan sapınca 5 km mesafede Ferhatlı Kalesi var. 
Kalenin en iyi görüntüsü aşağıdan, yol üzerinden... Ancak 
yine de kaleye çıkmak isterseniz, ilerideki dar patikadan, 1.5 
km boyunca uygun bir araçla gitmek ya da yürümek gereki-
yor. Kaleye çıkınca, aşağıdaki dehşet verici boğaza yüksekten 
bakabilirsiniz. Sapaktan 10 km mesafedeki Cehennem Dere-
si Kanyonu’nun Amerika’nın Colorado kentindekinden son-
ra, dünyanın en büyük ikinci kanyonu olduğu söyleniyor. 
Akarsuların volkanik kayaları oymasıyla oluşan, duvarları 
100-150 m yükseklikteki kanyon, kıvrım kıvrım, ıssız ve 
haşmetli bir şekilde devam ediyor. Sapaktan 12 km sonra, 
Ardanuç’un tek girişinde, düz bir tepede bir pasta gibi duran, 
810’lardan 1000’li yıllara kadar Bagratoğulları’nın yaşadığı 
Ardanuç Kalesi var. Kale, 1548’de Osmanlılara geçiyor, bu-
gün de etkileyiciliğini koruyor. 

the beauty of the lake, which takes on another ambiance when 
it is snowy or frozen. Walking around the lake is a must. The lake 
is beautiful both in full moon and in the morning. In the morning 
the wildlife goes down to the lake to drink water. Şavşat Castle, 
Arsiyan Plateau, Yavuzköy and Papart Valley, and the Efkar 
Hill, where the author Fakir Baykurt used to climb while he was 
teaching here in 1957-59, have legendary views.

Valley of castles
The valleys to the east of Artvin are nothing less than those 
around Yusufeli. Passing through the magnificent Köprüler 
Creek strait going to Ardanuç is a chilling experience. The 
high-walled canyon is guarded by Ferhatlı Castle, one of the 
most powerful medieval castles. It is said that there are over 
thirty castles in the Çoruh Valley. When you take the exit 
right after the 29th km of Artvin-Erzurum road, Ferhatlı 
Castle is 5 km away. The best view of the castle is from below, 
over the road... However, if you still want to go to the castle,  
you need to walk or ride a vehicle for 1.5 km on the narrow 
path ahead. When you climb the castle, you can look at the 
amazing strait below. The Cehennem Creek Canyon, which is 
10 km from the exit, is said to be the second-largest canyon 
in the world after the one in Colorado in America. The walls 
of the canyon, which is formed by rivers, carving the volcanic 
rocks, are 100-150 m high and continue twisting in a solitary 
and majestic way. 12 km after the exit, at the single entrance 
of Ardanuç, there is the Castle of Ardanuç, where the 
Bagratoğulları lived from the 810s to the 1000s. The castle, 
which looks like a cake, was passed to the Ottomans in 1548 
and today it remains impressive.
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PORTLAND VE 
MILLS ENDS PARKI

PORTLAND AND MILL ENDS PARK

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Parks, which are designed as places to breathe in the city, 
are generally known as large areas adorned with various 
trees, greenery and flowers. City administrations make 
special efforts for the construction and maintenance of 
parks to open up spaces to relax the city people, to beautify 
the city... Put all this information aside and meet the 
smallest park in the world: Mill Ends Park... This park in 
Portland, Oregon, USA, is not a park where you can stay 
alone, because the park is only two feet wide.
Here is the story of the park... Journalist Dick Fagan, after 
returning from the World War II, continued his career at 
Oregon Magazine. His office window was looking at Naito 
Parkway. In this square there was an unused soil area that 
could be called a pothole. Weeds were constantly running 
out of it. Fagan tried to transform this small area by 
planting flowers instead of weeds. His efforts yielded 
results, and instead of weeds, flowers began to grow in this 
small area. Fagan, in his own way, declared it the smallest 
park in the world and dedicated it to St. Patrick's Day in 
1948.
Dick Fagan died in 1969, but the Mill Ends, he presented to 
the world is still protected today. In 1971, Guinness 
registered Mill Ends as the Smallest Park in the World. In 
1976, again on St. Patrick's Day, the city government 
accepted the park as the city’s official park. Those who go to 
Portland today may not be able to take a walk in this small 
park, which is famous only for its small size, but take so 
many photos!

Şehir içinde nefes alınacak mekanlar olarak tasarlanan park-
lar, çeşitli ağaçlar, yeşillikler, çiçeklerle bezenmiş büyük 
alanlar olarak bilinir genel olarak. Kent yönetimleri parkların 
yapımı ve bakımı için özel emek harcar; şehir halkını rahatlat-
mak için alanlar açmak, şehri güzelleştirmek adına... Tüm bu 
bilgileri bir yana koyun ve dünyanın en küçük parkı ile tanı-
şın: Mills Ends Parkı... Amerika’nın Oregon eyaletinin Port-
land şehrindeki bu park, şehir halkından tek bir kişinin bile 
oturup tabiatla baş başa kalabileceği bir park değil çünkü park 
sadece ve sadece iki ayak genişliğinde... 
Gelelim parkın öyküsüne... Gazeteci Dick Fagan, II. Dünya 
Savaşı’ndan döndükten sonra kariyerine Oregon Dergisinde 
devam etti. Ofis penceresi, Naito Parkway’e bakıyordu. Bu 
meydanda hiç kullanılmayan, delik denilebilecek bir toprak 
alan bulunuyordu. Delikte sürekli olarak yabani otlar bitiyor-
du. Fagan ise yabani otlar yerine çiçek dikerek bu küçük alanı 
dönüştürmeye çabalıyordu. Çabaları sonuç verdi, yabani ot-
lar yerine bu küçük delikte artık az da olsa çiçekler yetişmeye 
başladı. Fagan da, kendince bu alanı “dünyanın en küçük 
parkı” olarak ilan etti ve 1948 yılında Aziz Patrick Günü’ne 
ithaf etti. 
Dick Fagan 1969 yılında hayatını kaybetti ama dünyaya ka-
zandırdığı Mills Ends, bugün hala korunuyor. 1971'de Guin-
ness tarafından Mill Ends, “Dünyanın En Küçük parkı” olarak 
tescillendi. 1976 yılında, yine Aziz Patrick Günü’nde, kent 
yönetimi, parkı, “resmi şehir parkı” olarak kabul etti. Bugün 
Portland’a gidenler, sadece küçüklüğü sebebi ile meşhur olan 
bu küçük parkı, gezemiyor belki ama bol bol fotoğraflıyor!

PARKLAR HER ZAMAN BÜYÜKLÜKLERİ, BİTKİ ÇEŞİTLİLİKLERİ İLE MEŞHUR OLMUYOR. BUNUN EN 
GÜZEL KANITI İSE PORTLAND’DAKİ MILLS ENDS PARKI... DÜNYANIN EN KÜÇÜK PARKI OLAN MILLS 

ENDS, SADECE İKİ AYAK GENİŞLİĞİNDE... 

PARKS ARE NOT ALWAYS BECOME FAMOUS WITH THEIR SIZE AND PLANT DIVERSITY. THE 
BEST EXAMPLE TO THIS IS THE MILL ENDS PARK IN PORTLAND. THE WORLD’S SMALLEST 

PARK, MILL ENDS, IS ONLY TWO FEET WIDE... 



SANATLA KÜLLERİNDEN DOĞAN KENT

BERİL ŞEN

THE CITY THAT WAS BORN FROM ITS ASHES THROUGH ART
Identifying and commemorating a city with a single landmark 
may serve unjust to the city, but it would be useful to place the 
monument of art and architecture that gave Bilbao a unique 
driving force to be reborn from its ashes on a pedestal. The 
Guggenheim Museum, designed by Frank Gehry, proves that it has 
the power to radically change the fate of the city, and this work has 
allowed Bilbao to become a prestigious place in Europe, both in 
terms of art and culture.

Bir kenti tek bir yapıtla özdeşleştirmek ve anmak, kente ya-
pılacak bir haksızlık sayılabilir belki ama, Bilbao’nun külle-
rinden doğuşunda ona eşsiz bir itici güç veren o sanat ve mi-
marlık anıtını ayrı bir yere koymakta fayda var. Frank Geh-
ry'nin tasarladığı Guggenheim Müzesi, kentin kaderini kök-
ten değiştirebilme gücüne sahip olduğunu kanıtlarken, bu 
yapıt Bilbao’nun, Avrupa’da gerek sanat gerekse kültürel 
açıdan, prestijli bir yere yerleşmesini de sağladı. 

GEZİ / TRAVELGEZİ / TRAVEL

26   raillife KASIM/NOVEMBER 2019 raillife KASIM/NOVEMBER 2019   27



28   raillife KASIM/NOVEMBER 2019 raillife KASIM/NOVEMBER 2019   29

Gray face of the city
In the northeast of Spain, Bilbao, the largest city in the 
Basque region, dating back to the 1300s, evolved into an 
industrial center in the mid-19th century due to the 
abundance of minerals in the surrounding hills. Although it 
was developed in the early 20th century thanks to steel 
making and shipbuilding, it became one of the richest cities 
in the country, it could not go beyond being a commercial 
city with these characteristics. The golden age did not last 
long, and with industrialization, it fell from favor in the 
1970s, with its gray face, run-down docks on the banks of 
the river, buildings with no appeal and industrial scent. 
Bilbao has become a settlement where one does not want to 
stop by again and it was forgotten.

Industry out, art in
The sun rises every day... This was also the case for the 
autonomous community. Following the urban 
transformation, the city's gray industry was replaced by the 
sparkle of art. The Guggenheim Museum was built on the 
banks of the Nervion River, just like the magic wand of the 
architecture that touched the city. Opened in 1997, this 
magnificent titanium-covered structure meant that the city 
was reborn from its ashes. Since then, Bilbao has been 
commemorated with this contemporary art center. This 
museum also meant that the city was shaken out of the 
industrial crisis. Although the city does not stop at that today; 

Kentin gri yüzü
İspanya’nın kuzeydoğusunda, Bask bölgesinin en büyük şeh-
ri, tarihi 1300’lere dayanan Bilbao, 19. yüzyıl ortalarında 
çevresindeki tepelerdeki minerallerin bolluğu nedeniyle bir 
sanayi merkezine evrildi. 20. yüzyılın başlarında çelik üreti-
ciliği ve gemi yapımı sayesinde gelişip, ülkenin en zengin 
kentlerinden biri haline gelmiş olsa da, bu özellikleriyle ticari 
bir kent olmanın ötesine gidemedi. Altın çağı çok uzun sür-
medi, sanayileşmeyle birlikte, grileşen çehresi, nehir kıyısın-
daki köhne rıhtımları, hiçbir albenisi olmayan binaları ve sa-
nayi kokusuyla, 1970’lerde gözden düştü. Bilbao, bir geçenin 
bir daha uğramak istemediği bir yerleşim yeri haline geldi ve 
unutuldu.

Sanayi dışarı, sanat içeri
Her gün güneş doğar… Bu özerk topluluk için de böyle oldu. 
Geçirdiği kentsel dönüşümün ardından, şehrin gri sanayisi 
yerini sanatın ışıltısına bıraktı. Adeta kente dokunan mima-
rinin sihirli değneği gibi, Nervion Nehri'nin kıyısına Guggen-
heim Müzesi konduruldu. 1997’de açılan, titanyum kaplı bu 
görkemli yapı, kentin küllerinden doğması demek oluyordu. 
O günden bugüne de Bilbao, bu çağdaş sanat merkezi ile anı-
lıyor. Bu müze, kentin sanayi buhranından silkinerek çıkma-
sı anlamına da geliyordu. Gerçi kent bugün bununla da kalmı-
yor; gurme yemekleri, tasarımları ve dinamik sokaklarıyla, 
sanayiden sıyrıldığı günden beri, Avrupa’nın dikkat çeken 
kentlerinden biri olma yolunda adım adım ilerliyor. 

Kültürel devrim
Guggenheim, Bilbao’yu fazlasıyla taşıyacak güce sahip. Özel-
likle bir haftasonu için ideal bir destinasyon. Ancak bu kent 
sadece görkemli bir müzeden ibaret değil, kültürel ve gast-
ronomik perspektiften bakıldığında büyük bir zenginliğe 
sahip. Mevsimine göre, kentin farklı keyifleri var; müzeler, 
sanat galerileri, sokak sanatı, nehir kıyısında yürüyüş imka-
nı, bisikletlilere özel güzergahlar, Michelin yıldızlı Bask 
mutfağı lezzetleri… Ancak Bilbao’da kısa bir tur bile buranın 
gerçek anlamda bir tasarım kenti olduğunu yüzümüze çar-
pıyor. İkna olmak zor değil; İngiliz mimar Norman Foster'ın 
tasarladığı şık metro sistemine bir bakın. Fosterios adlı 
metro durakları, Philippe Starck’ın şarap deposundan dö-
nüştürdüğü kültürel merkez Azkuna Zentroa (Alhóndiga), 
dünyaca ünlü İspanyol mimar Santiago Calatrava’nın nehir 
ağzından şehrin içine uzanan, adeta kaburgalarmış izlenimi 
veren Campo Volantin Köprüsü (Zubizuri), Bilbao Havaala-
nı, Guggenheim'ın yanındaki César Pelli Abandoibarra 
Parkı ve ticaret kompleksi, hepsi de bir zamanların Bask 
Ülkesi'nin sanayi başkentinde benzerine zor rastlanır bir 
kültürel devrime katkıda bulundular.

Eskiden yeniye yolculuk
“Guggenheim'dan Önce”sinden “Guggenheim'dan Sonra”-
sına bir yolculuk yapmak için pas rengindeki Nervion Neh-
ri’nin kıyısında, Abandoibarra Parkı’ndan Zubizuri Köprü-
sü’ne uzanan bir yürüyüşe çıkın. Bu zıtlıklar yolculuğunda, 
modern binalarla sanayi dönemine ait izler geçmişi hatırlatır. 
Bahçelere ve yeşil alanlara verilen önem hemen göze çarpar. 

with its gourmet cuisine, designs and dynamic streets, it has 
stepped forward to become one of the most remarkable 
cities in Europe since the day it eluded the industry.

Cultural revolution
Guggenheim has the power to support Bilbao. It is an ideal 
destination, especially for a weekend. However, this city does 
not only consist of a magnificent museum; it also has great 
wealth from a cultural and gastronomic perspective. According to 
the season, the city offers different pleasures; museums, art 
galleries, street art, walking along the river, special routes for 
cyclists, Michelin-starred Basque cuisine are among those… But 
even a short tour of Bilbao is enough to show that this is a genuine 
city of design. It is not difficult to be convinced, take a look at the 
elegant subway system designed by British architect Norman 
Foster. Fosterios metro stops, the cultural center Azkuna Zentroa 
(Alhóndiga) transformed by Philippe Starck from a wine store, the 
Campo Volantin Bridge (Zubizuri), which stretches from the river 
mouth into the city designed by the world-famous Spanish 
architect Santiago Calatrava, Bilbao Airport, César Pelli 
Abandoibarra Park and the trade complex next to the Guggenheim, 
all contributed to a cultural revolution that was unlikely to once 
be found in the industrial capital of the Basque Country.

A journey from past to future 
Take a walk along the rusty Nervion River from Abandoibarra 
Park to the Zubizuri Bridge to take a journey from "Before 
Guggenheim" to "After Guggenheim." In this journey of 
contrasts, modern buildings and traces of the industrial 
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period remind us of the past. The importance given to 
gardens and green areas is immediately noticeable. Citizens 
walk or cycle on the Campo Volantin Bridge. The boats float 
over the water. Bilbao's new attractions may be popular, but 
the city's old treasures lie quietly on the banks of the river. 
On the right bank of the river, near the Puente del Arenal 
Bridge, this cozy area, also known as Casco Viejo (Old 
Quarter) or Siete Calles (Seven Street), is extremely 
entertaining with its shops, bars, and restaurants. After the 
severe floods in 1983, this worn-out part of the city was 
carefully restored. Casco Viejo features ancient mansions, 
decorated with family coat of arms, attracting attention 
with its wooden doors and wrought-iron balconies. The most 
striking square is the Plaza Nueva with 64 arches, which is 
worth a visit, where a market is established every Sunday 
morning.

The world of museums
One of the best museums in Spain dedicated to Basque 
culture, the Euskal Museum takes visitors on a journey 
from the Paleolithic days to the 21st century. It offers an 
impressive summary of the life of boat builders, sailors, 
shepherds and artists who have left their mark on the 
modern Basque identity. The Museo de Bellas Artes is 
another world; it has a remarkable collection of Gothic 
sculptures and 20th century pop art; the works of 
Murillo, Zurbarán, El Greco, Goya and van Dyck, as 

Kentliler, Campo Volantin Köprüsü’nde yürür ya da 
bisiklet binerler. Kayıklar suyun üzerinde süzülür. Bil-
bao'nun yeni cazibe merkezleri popülerdir belki ama 
şehrin eski hazineleri de sessizce nehrin kıyılarında 
uzanır. Nehrin sağ kıyısında, Puente del Arenal Köprü-
sü’nün yakınında, Casco Viejo (Eski Bölge) ya da Siete 
Calles (Yedi Sokak) olarak da bilinen bu sempatik alan, 
dükkan, bar ve restoranlarıyla, son derece eğlencelidir. 
1983'deki ciddi sellerden sonra kentin yıpranmış bu 
bölgesi özenle restore edilmişti. Casco Viejo'nun gene-
linde, aile armalarıyla süslü, ahşap kapıları ve ferforje 
balkonlarıyla dikkat çeken antik konaklar bulunuyor. 
En dikkat çekici meydan ise, her pazar sabahı bir paza-
rın kurulduğu, görmeye değer, 64 kemerli Plaza Nueva. 

Müzelerin dünyası
İspanya'nın Bask kültürüne adanmış en iyi müzelerin-
den biri Euskal Müzesi, ziyaretçilerini Paleolitik gün-
lerden 21. yüzyıla uzanan bir yolculuğa çıkarıyor. Tekne 
üreticileri, denizciler, çobanlar ve modern Bask kimliği-
ne damgasını vuran sanatçıların yaşamından etkileyici 
bir özet sunuyor. Museo de Bellas Artes (Güzel Sanatlar 
Müzesi) ise başka bir dünya; Gotik heykellerden 20. 
yüzyıl pop sanatına, kaydadeğer bir koleksiyona sahip; 
Murillo, Zurbarán, El Greco, Goya ve van Dyck'in eser-
lerinin yanısıra Jorge Oteiza ve Eduardo Chillida gibi 
önemli heykeltraşların eserleri de sergileniyor. 
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Sanatı koruyan ve kollayan bu yapılar kendilerini ezdir-
mese de, Guggenheim Müzesi, açıldığı günden beri, bir 
yıldız gibi parlamaktan kendini alamıyor.

Bir kentin miladı
Modern mimarinin en ikonik yapılarından biri olan, 
çağdaş sanat merkezi Guggenheim Müzesi, sanayi son-
rası buhrandan çıkarak 21. yüzyıla ayak uydurma yo-
lunda, Bibao’nun en büyük desteği oldu. Üstelik öyle 
sönük bir çıkış da değildi bu, son derece görkemliydi. 
Kente küllerinden dirilmesi için ilham verirken bunun-
la da kalmayarak, daha fazla gelişmeyi cesaretlendire-
rek, Bilbao’yu dünyanın, uluslararası sanat ve turizm 
listesinde ilk sıralara yerleştirdi. Su götürmez bir gerçek 
varsa, o da çoğu zaman yapının mimarisinin sergilediği 
eserlerden daha da çok konuşulması ve ilgi çekmesi. Ka-
nadalı mimar Frank Gehry, bu göz kamaştıran 
mimariyi oluştururken, doğanın ve deni-
zin kıvrım ve kavislerinden ilham ala-
rak, bakmaya doyulmayan bir gö-
rüntü yakalamış. Titanyum pla-
kalarla kaplanmış dış yüzeyi 
oldukça hareketli; adeta akış-
kan kubbeler, tepecikler, de-
nize uzanan yükseltiler, 
uçurumlar, gemi şekilleri, 
kuleler ve uçan yüzgeçler... 
Gehry, müzeyi tasarlarken, 
belli ki tarihi ve coğrafi bağ-
lamları da göz önünde bulun-
durmuş. Aslında müzenin ya-
pıldığı alan, Nervion Nehri’nin 
kıyısında, terk edilmiş, köhne de-
poların olduğu, sanayi döneminden 
kalma bir araziydi. Kentin, tarihine 
damga vurmuş gemi yapımı ve balıkçılık en-
düstrisi, mimarın ilgisini de yansıtıyordu. Daha önce-
ki çalışmalarında da endüstriyel malzemelere olan yakınlı-
ğını göstermişti. Binanın büyük kısmına hakim, dev bir 
ringa balığının pullarını andıran titanyum kaplamalarda 
mimarın, çocukluğunda balıklara olan hayranlığından il-
ham aldığı izlenimi hakim. Bu mimaride başka sanatçıların 
da dokunuşları var. Bunların arasında, en çok ilgi çeken ve 
kaçınılmaz olarak “selfie” durakları olan, Jeff Koons'un 
rengarenk, binlerce begonyadan oluşan, 12 metrelik yavru 
köpek enstalasyonu ve nehir tarafında Louise Bourgeo-
is’nın, “koruyucu bir kucaklama”yı temsil eden, kubbe 
tarzında, bronz örümcek iskeleti “Maman”… Müzenin içi 
de adeta bir katedrali andırıyor. Bu kadar görkemli ve anıt-
sal detayın ardından, Bilbao’nun tarihini ve kaderini, “Gu-
ggenheim'dan Önce” ve “Guggenheim'dan Sonra” olarak 
yeniden yazmayı düşünenlere hak vermemek elde değil.

well as the works of major sculptors such as Jorge Oteiza 
and Eduardo Chillida are on display. Although these 
structures that protect the art are marvelous, the 
Guggenheim Museum has been shining like a star since its 
first day of opening.

Milestone of a city
One of the most iconic buildings of modern architecture, 
the Guggenheim Museum of contemporary art, has emerged 
from the post-industrial crisis and became Bilbao's 
greatest support for keeping up with the 21st century. 
Moreover, it was not such a dimly lit breakthrough, it was 
extremely magnificent. 
While inspiring the city to rise from its ashes, it also 
encouraged further development and placed Bilbao at the 
top of the world's list of international art and tourism. If 

there is an unbelievable fact, it is mostly the talk 
and interest in the architecture of the 

structure which is more than the works 
exhibited. Canadian architect Frank 

Gehry created this dazzling 
architecture, inspired by the 

curves of nature and the sea, 
and captured a beautiful 
look. The outer surface, 
coated with titanium plates, 
is highly dynamic; liquid-
like domes, dunes, hills 
extending to the sea, cliffs, 

ship shapes, towers, and 
flying fins. In fact, the area 

where the museum was built was 
an industrial estate on the banks 

of the Nervion River, with abandoned, 
run-down warehouses. 

The shipbuilding and fishery industry of the 
city also reflected the architect's interest. In his 

previous works, he showed his affinity for industrial 
materials. The majority of the building is dominated by 
the titanium coatings resembling the scales of a giant 
herring, the impression that the architect was inspired by 
his fascination with the fish in his childhood. Other artists 
have their touch in this architecture. Among these, the 
most interesting and the inevitable "selfie" stops are Jeff 
Koons' colorful, 12-meter puppy installation, which 
consists of thousands of begonias, and Louise Bourgeois' 
dome-style welcome on the riverside, bronze spider 
skeleton "Maman". The interior of the museum is like a 
cathedral. After such glorious and monumental detail, it 
is impossible to deny those who think of rewriting the 
history and destiny of Bilbao as "Before Guggenheim" and 
"After Guggenheim."

LEZZET 
NOKTASI 

Nehir kenarında, mütevazı bir mahallede, 
beklenmedik derecede sofistike ve patlıcanlı 
karides ve safranlı krem brüle gibi lezzetlerin 

olduğu, farklı bir mönü sunan Mina Restaurante, 
gurmeler tarafından Bilbao'nun en iyisi olarak 

nitelendiriliyor. 

FLAVOR SPOT 

In a modest neighborhood by the river, 
Mina Restaurante, which offers a different menu 

with unexpectedly sophisticated 
flavors such as shrimp with eggplant 

and creme brulee with saffron, is 
considered the best of Bilbao 

by gourmets.
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Her ne kadar, henüz bir Efes ya da Bergama’nın sahip ol-
duğu üne ulaşmamış olsa da, Burdur’a 35 km mesafedeki 
Sagalassos’un yıldızı uzun bir süredir gözleri kamaştırı-
yor. Tüm ihtişamına rağmen, bir dizi felaketin ardından 
tarihin sayfalarından silinen Sagalassos, bugün Türki-
ye’nin en iyi korunmuş antik kentlerinden biri kabul 
ediliyor. 6. yüzyılın ortalarında yayılan ölümcül veba 
salgını, siyasi karışıklıklar ve MS 6. ve 7. yüzyılların baş-
larındaki iki büyük deprem, bu görkemli kentin sonunu 
getiriyor. Belki de bu yüzden Belçikalı Kazı Başkanı Prof. 

Although it has not yet reached the reputation of Ephesus or 
Bergama, the star of Sagalassos, 35 km from Burdur, has long 
been dazzling. Despite its grandeur, Sagalassos was erased 
from the pages of history after a series of disasters and today 
it is considered one of Turkey's best-preserved ancient cities. 
The deadly plague in the middle of the 6th century, political 
turmoil, and two major earthquakes of the 6th and 7th 
centuries AD had brought this glorious city to an end. 
Perhaps that is why the Belgian Head of the Excavation Dr. 
Jeroen Poblome calls the city "Pompeii in Asia Minor" and 
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YILDIZI PARLAYAN ANTİK KENT
THE ANCIENT CITY’S SHINING STAR

Dr. Jeroen Poblome, kenti “Küçük Asya’daki Pompei” 
olarak adlandırıyor ve ekliyor: “Roma’yı araştıran arkeo-
loglar için Pompei çok önemli bir yer. Şimdi Sagalassos 
da Pompei’nin yanında gösteriliyor.” 

Aşık eden su
Böylesine önemli bir kenti anlatmaya, felaketlerle ve 
sonundan başlamak haksızlık kuşkusuz. O nedenle ye-
niden, bu kentin kazılarına kendini adamış ve suyundan 
içenlerin aşık olduğuna inanılan çeşmenin kendisini de 
buraya aşık ettiğini söyleyen Kazı Başkanı Poblome’ye 
dönelim. 1991 yılından bu yana kazı ekibinde yer alan ve 
2014’te kazı başkanlığına atanan Poblome’ye göre, dünya-
daki antik kentler arasında suyu akan çeşme sayısı sadece 
üç. Bunlardan biri Yunanistan’da, diğer ikisi Sagalassos'ta. 
Antoninler Çeşmesi’nin özgün su kaynağının yeniden 
bağlanması 2010 yılında gerçekleşti. Mitolojiye göre, 1800 
yıllık Antoninler Çeşmesi’nin suyunun insanları güzelleş-
tirdiğine ve bu sudan içenlerin aşık olduğuna inanılıyor. 
Sagalassos Antik Kenti'nin en göze çarpan özelliği, kentin 
gücünü göstermek için inşa edilen ihtişamlı yapıları. An-
toninler Çeşmesi de kuşkusuz bunlardan biri. Çeşmenin 
yeniden inşası için örnek bir resim olmamasına rağmen, 
kapsamlı araştırmaların ardından, yaklaşık 3 bin parçası-
nın bir araya getirilmesiyle çeşme ayağa kaldırılmış.

SAGALASSOS
BERİL ŞEN

adds: "Pompei is a very important place for archaeologists 
exploring Rome. Now Sagalassos is considered next to 
Pompeii."

The water which makes one fall in love
It is unfair to start describing such an important city from 
the end and with disasters. So let's go back to the head of the 
excavation Poblome, who said that the fountain, which is 
believed to make those who drink from fall in love, made him 
fall in love with the city. According to Poblome, who has been 
part of the excavation team since 1991 and was appointed as 
the head of the excavation in 2014, the number of fountains 
that are still running among the ancient cities in the world is 
only three. One of them is in Greece, the other two are in 
Sagalassos. Reconnection of the original water source of the 
Antonine Fountain took place in 2010. According to 
mythology, the water of the 1800-year-old Antonine 
Fountain is believed to beautify people and those who drink 
fall in love. The most striking feature of the ancient city of 
Sagalassos is its magnificent structures built to show the 
city's strength. The Antonine Fountain is undoubtedly one 
of them. Although there was not a depiction of the fountain 
to help for the reconstruction of it, after extensive research, 
about 3 thousand pieces were brought together to recreate 
the fountain.
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The city of monumental structures
The Antonine Fountain, built during the reign of Roman 
Emperor Marcus Aurelius between 160-180 AD, is 28 m in 
length and 9 m in height. The feature of the fountain stems 
from the richness of its structure. It is known that seven 
different types of stones, including colorful marbles, are 
used in the making of the fountain, whose upper part is 
made of limestone and the columns are brought from other 
places. On the far right and left of the fountain are statues 
of the god of Dionysus. It is estimated that other statues 
were brought from another temple or theater and the 
statues in the fountain, which was used until the 7th century 
AD, were changed from time to time. With its 4.5 m high 
waterfall, the pool in front of it, its architecture, decoration, 
and sculptures exhibited in the Burdur Museum, which is 
dedicated mostly to Sagalossos ruins, this is undoubtedly 
the most remarkable point of the city.

A breakthrough discovery
Sagalassos is the most magnificent of the cities of Pisidia. It 
is 7 km inside the Ağlasun district of Burdur. Excavation 
and restoration work may continue silently, but the 
tremendous impact of the discovered pieces continues. Both 
its location and its presence in the ground have enabled it to 
be preserved for 12 thousand years. Founded on a large 
terrace at the foot of the 2,000-meter Akdağ mountain, 
the ancient city was discovered by the French traveler 
Lucas at an altitude of 1460 m, who joined a caravan from 
Antalya to Konya in 1706. An inscription Lucas deciphered 
indicates that this was the first city in the Pisidia region. 
In 333 BC, despite its suitable position for defense, it was 
captured by Alexander the Great after a bloody war and 
later became part of Rome. Sagalassos was declared an 
independent city by the Roman Emperor Augustus in 25 
BC. The emperor placed a colony of retired legionaries 
there. Most of the buildings seen today belong to the 
Roman Empire period. Probably, after an earthquake, the 
people of Termessos moved here. However, after a short 
time, they left and settled in today's region. According to 
many European researchers, Sagalassos is one of the most 
preserved cities of the Roman period. Towards the end of 
the century, when larger cities such as Pergamum and 
Ephesus began to be excavated, Sagalassos was neglected. 
Excavations began in 1993.

Resurrected
Just by looking at the fountain, it is not difficult to guess how 
impressive this city once was. In 2008, Sagalassos made 
another discovery in the world of international archeology. 
The sculpture of the Roman Emperor Hadrian's head, which 
was unearthed, became the most important piece of the 
Hadrian exhibition that was held in the London British 

Anıtsal yapıların kenti
MS 160-180 yılları arasında Roma İmparatoru Marcus 
Aurelius döneminde inşa edilen Antoninler Çeşmesi, 28 
m boyunda ve 9 m yüksekliğinde. Çeşmenin özelliği, 
yapısının zenginliğinden kaynaklanıyor. Üst kısmı kireç 
taşından, sütunları ise başka yerlerden getirilen ve suda 
parlayan renkli mermerlerle yapılmış çeşmede, yedi 
farklı taş türünün kullanıldığı biliniyor. Çeşmenin en 
sağ ve en solunda Dionysos Tanrısı'na ait heykeller bu-
lunuyor. Diğer heykellerin ise bir başka tapınak ya da 
tiyatrodan getirildiği ve MS 7. yüzyıla kadar kullanılan 
çeşmenin içinde bulunan heykellerin zaman zaman de-
ğiştirildiği tahmin ediliyor. 4,5 m yükseklikten akan 
şelalesi, önündeki havuzu, mimarisi, bezemeleri ve çoğu 
Sagalossos kalıntılarına adanan Burdur Müzesi’nde ser-
gilenen heykelleriyle, burası kuşkusuz ki kentin en dik-
kat çeken noktası.

Ses getiren keşif
Sagalassos, Psidia kentleri içinde en görkemlisi. Bur-
dur’un Ağlasun ilçesinden 7 km içeride. Kazı ve resto-
rasyon çalışmaları, sessizce sürüyor belki ama ortaya 
çıkarılanlar ses getirmeyi sürdürüyor. Gerek konumu 
gerekse toprak altında kalması 12 bin yıl boyunca koru-
nabilmesini sağlamış. 2 bin metrelik Akdağ’ın etekle-
rinde, geniş bir teras üzerine, 1460 m yükseklikte kuru-
lan antik kent, 1706’da Antalya’dan Konya’ya giden bir 
karavana katılan Fransız gezgin Lucas tarafından keşfe-
dilir. Lucas’ın çözdüğü bir yazıtta, buranın Psidia bölge-
sinin ilk kenti olduğu bilgisi vardır. MÖ 333 yılında, 
konumu savunmaya uygun olmasına rağmen, kanlı bir 
savaşın ardından, Büyük İskender’in eline geçer, sonra 

Museum and the city was chosen by many archaeological 
publications as one of the 10 places where the most 
important discoveries were made. In the town center of 
Sagalassos, developed around the Upper and Lower Agora, 
the monuments were found well preserved under the ground.
Today, most of the monumental center of the city has been 
unearthed and some monuments have been faithfully 
restored using original building blocks. In 1992, 
archaeologists began excavations at the Upper Agora, the 
main center of the city. Agora, with an area of 3,000 square 
meters, was probably built in the early 2nd century BC and 
was changed and expanded during the Roman Empire. This 
public space where the People's Council convened was 
decorated with rich sculptures. More recently, the center of 
the ancient city gained more integrity in terms of 
architecture and urbanization, after erecting the four 
monumental pillars about 11 meters high at the four corners 
of the Upper Agora, where the Antonine Fountain is located, 
and three monumental gates providing the entrance and 
exit of the Agora. The rock tombs where the dead were 
burned, the baths where the tunnels were prominent, the 
columns of the temple dedicated to Antonius Pius, the 
necropolis with many graves, and the hill where the local 
people believe that the golden statue of Alexander will be 
found are also noteworthy to see in the city.

End of paganism 
It is known that the Sagalassians abandoned paganism and 
adopted the belief of a single god and destroyed many statues 
in their cities for the sake of their beliefs, except for Drunken 
Dionysus and Nemesis, the goddess of revenge. Although the 
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da Roma’nın bir parçası olur. Sagalassos’un, Roma İm-
paratoru Augustus tarafından bağımsız kent ilan edil-
mesi, MÖ 25 yılına rastlar. İmparator, buraya emekli 
lejyonerlerden oluşan bir koloni yerleştirir. Bugün gö-
rülen yapıların çoğu, Roma İmparatorluğu devrine ait. 
Büyük bir olasılıkla da, bir depremin ardından, Termes-
sos halkı buraya taşınır. Ancak kısa bir süre sonra, bu-
rayı terk ederek, bugünkü bölgeye yerleşirler. Sagalas-
sos, birçok Avrupalı araştırmacıya göre, Roma dönemi-
nin en korunmuş şehirlerinden biri. Yüzyılın sonlarına 
doğru, Bergama ve Efes gibi daha büyük kentlerde kazı-
lar yapılmaya başlanınca Sagalassos, ihmal edilir. Kazı-
lar 1993 yılında başlar.

Yeniden ayağa kalkış
Sadece çeşmesine bakarak bu kentin bir zamanlar ne 
denli etkileyici bir yerleşim yeri olduğunu tahmin et-
mek zor değil. Sagalassos, 2008 yılında da uluslararası 
arkeoloji dünyasında bir keşifle daha gündem oldu. Gün 
ışığına çıkarılan Roma İmparatoru Hadrian’a ait baş 
heykeli, pek çok arkeoloji yayını tarafından “en önemli 
buluşların yapıldığı 10 yer”den biri seçilirken, eser 
Londra British Museum’da düzenlenen “Hadrian” ser-
gisinin en önemli parçası oldu. Yukarı ve Aşağı Agora 
etrafında gelişmiş olan Sagalassos kent merkezinde, 
anıtlar toprak altında iyi korunmuş durumda bulundu. 
Bugün artık kentin anıtsal merkezinin büyük bir kısmı 
ortaya çıkarıldı ve özgün yapı taşları kullanılarak bazı 
anıtların aslına sadık restorasyonu yapıldı. 1992 yılında 
arkeologlar şehrin asıl merkezi olan Yukarı Agora’da 
kazılara başladılar. 3 bin metrekare alana sahip Agora, 
büyük ihtimalle MÖ 2. yüzyıl başlarında inşa edilmiş 
olup Roma İmparatorluğu zamanında değiştirilip geniş-
letilmişti. Halk Konseyi’nin toplandığı bu kamusal alan 
zengin heykellerle dekore edilmişti. Yakın zamanda 
Antoninler Çeşmesi’nin bulunduğu Yukarı Agora’nın 
dört köşesinde yer alan yaklaşık 11 metre yüksekliğin-
deki dört onursal sütun ve Agora’nın giriş-çıkışlarını 
sağlayan üç anıtsal kapının ayağa kaldırılmasından son-
ra, antik kentin merkezi, mimari ve kentsel açıdan daha 
fazla bütünlük kazandı. Kentte, içlerinde ölülerin yakıl-
dığı, kayalara oyulmuş mezarlar, künklerin belirgin ol-
duğu hamamlar, Antonius Pius’a adanmış tapınağın 
sütunları, birçok mezarın bulunduğu Nekropol ile yerli 
halkın İskender’in altın heykelinin bulunacağına inan-
dıkları tepe de dikkate değer. 

Paganlığın sonu
Sagalassoslular’ın, paganlığı bırakıp tek tanrı inancını 
benimsedikleri ve inançları uğruna, Sarhoş Dionysos ve 
intikam tanrıçası Nemesis hariç, kentlerindeki birçok 
heykeli yıktıkları biliniyor. 
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head of the excavation Poblome implied that most of the 
statues from the Roman period were naked in Sagalassos and 
this was not welcomed by the Christians of the time and that 
the statues were destroyed, so it is also known to be a reaction 
to the polytheism. According to Poblome, the Sagalassians, 
who gave up paganism, wrote on the Roman columns in the 
language of the time, "There is only one god."

Its geography is its destiny
The ancient city had advantageous geography in many 
respects with its location that links the southern coast of 
Pamphylia to the mountainous terrain of Central Anatolia 
and controlled a mountain pass that was also used during the 
Ottoman period. Another advantage of the city with its 
location was that there were many springs in its immediate 
vicinity. The water seeping through the Ağlasun Valley 
reached thick clay deposits that were resistant to water, 
forming many springs. The city was also in an area of 
considerable clay deposits for pottery production. The fact 
that this was a ceramic production center gave life to its 
economy. Sagalassos, a city located at a high altitude, is 
estimated to have the highest positioned theater in the world. 
In addition to this theater, which had a capacity of 9 thousand 
people in its brightest time, the Heroon monument, which is 
decorated with figure reliefs, dedicated to the great heroes 
and dancing, is one of the prominent buildings of the city.

GEZİ / TRAVEL

Kazı Başkanı Poblome, Sagalassos’taki heykeller hak-
kında, “Roma döneminden kalma çoğu heykel çıplak” 
diyerek, dönemin Hristiyanları tarafından bunun hoş 
karşılanmadığını ve bu yüzden heykellerin tahrip edil-
diğini ima ediyor olsa da, bunun çok tanrıcılığa karşı bir 
tepki olduğu da biliniyor. Yine Poblome’nin söylediğine 
göre, paganlıktan vazgeçen Sagalassoslular, Roma sü-
tunları üzerine, dönemin diliyle "Yalnızca tek ilah var-
dır" yazmışlar. 

Coğrafyası kaderi
Pamfilya güney kıyısını Orta Anadolu dağlık arazilerine 
bağlayan ve Osmanlı döneminde de kullanılan bir dağ 
geçidini kontrol eden konumuyla, antik kent hep birçok 
açıdan avantajlı bir coğrafyaya sahip oldu. Kentin konu-
muyla birlikte elde edilen bir avantajı da, yakın çevre-
sinde çok sayıda pınar bulunmasıydı. Ağlasun Vadisi’n-
den içeri sızan su, suya dayanıklı kalın kil birikintilerine 
ulaşarak birçok pınar oluşturuyordu. Kent aynı zaman-
da, keramik üretimi için kaydadeğer kil birikintilerinin 
bulunduğu bir alandaydı. Buranın bir seramik üretim 
merkezi olması ekonomisine can veriyordu. Yüksek ra-
kımlı bir kent olan Sagalassos’un, dünyanın en yüksek 
noktasındaki tiyatroya sahip olduğu tahmin ediliyor. En 
parlak zamanında 9 bin kişilik kapasiteye sahip bu ti-
yatronun yanısıra, büyük kahramanlara adanan ve dans 
eden figür kabartmalarıyla bezenmiş Heroon anıtı da, 
kentin öne çıkan yapılarından.
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Hastalıklardan korunmak için basit 
tedbirler
Simple measures to prevent catching diseases

Her şey boşluğa bir adım atmakla 
başlıyor
Everything begins with a step taken into the 
void 

Ankara’da Karadeniz mutfağı esintisi 
The Black Sea cuisine in Ankara

Kendimizi nasıl daha iyi 
hissedebiliriz?
How can we feel better?



SAĞLIK / HEALTH SAĞLIK / HEALTH

UZMANLAR, YAŞAM TARZI HALİNE GETİREBİLECEĞİMİZ BASİT TEDBİRLERLE BAŞTA MEVSİM 
HASTALIKLARI OLMAK ÜZERE BULAŞICI HASTALIKLAR YA DA KRONİK RAHATSIZLIKLARLA BAŞA 
ÇIKABİLECEĞİMİZİ BELİRTİYOR. 

HASTALIKLARDAN 
KORUNMAK İÇİN BASİT 
TEDBİRLER

Seasonal changes are periods in which the risk of catching a 
disease is high. Many of us take various measures in order to 
protect ourselves from diseases with the knowledge we have 
acquired and through our past habits; we also adopt 
protective behaviors for our children or the elderly in need of 
care. Experts also find these behaviors correct and we can 
cope with infectious diseases or chronic diseases, especially 
seasonal diseases, with simple measures that we can make 
into a lifestyle.
Lokman Hekim Hospitals Internal Medicine Specialist Dr. 
Oktay Demir, while making important explanations on the 
subject, draws attention to the following issue at the 
beginning: "Due to the season, we see upper respiratory 
tract infections with a high possibility of causing epidemics 
more often. We should get enough sleep, eat balanced 
meals, and consume foods with plenty of vitamins, most 
importantly, care for cleanliness and hygiene in order to be 
less affected by these infections.

EXPERTS STATE THAT WE CAN COPE WITH INFECTIOUS DISEASES OR CHRONIC DISEASES, 
ESPECIALLY SEASONAL DISEASES, WITH SIMPLE MEASURES THAT WE CAN MAKE INTO A 

LIFESTYLE.

Mevsim değişiklikleri hastalıklara yakalanma riskinin yük-
sek olduğu dönemlerdir. Pek çoğumuz edindiğimiz bilgi bi-
rikimleri, geçmişten gelen alışkanlıklarla kendimizi hasta-
lıklardan koruma noktasında çeşitli tedbirler alır; bakımı-
mıza muhtaç çocuklarımız ya da yaşlılarımız için de koruma 
davranışları oluştururuz. Uzmanlar da bu davranışları doğ-
ru buluyor ve yaşam tarzı haline getirebileceğimiz basit 
tedbirlerle başta mevsim hastalıkları olmak üzere bulaşıcı 
hastalıklar ya da kronik rahatsızlıklarla başa çıkabileceğimi-
zi belirtiyor. 
Lokman Hekim Hastaneleri İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ok-
tay Demir, konu ile ilgili önemli açıklamalar yaparken, en 
başta şu konuya dikkat çekiyor: “Mevsim itibariyle bulaşıcı 
özelliği fazla olan, salgın yapma gücü yüksek olan üst solu-
num yolu enfeksiyonlarını sık görüyoruz. Bu enfeksiyon-
lardan en az etkilenmek için yeterli uyku, dengeli ve bol vi-
taminli beslenme, en önemlisi temizlik ve hijyenimize aza-
mi dikkat etmeliyiz.”

SIMPLE MEASURES TO PREVENT 
CATCHING DISEASES

YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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Do not ignore simple measures
Internal Medicine Specialist Oktay Demir, noting that we 
should not get too close when we see someone with 
contagious disease in the first place, says: "We should not 
hug and kiss, or shake hands with someone with a disease 
that we think can be contagious. If we do one of these, we 
should wash our hands and face with soap and water and 
disinfect them." Demir emphasizes that this measure is 
important for both the patient and us.

Be careful in crowded environments
Oktay Demir pointed out that crowded environments 
such as schools, offices, and public transportation can be 
places that harbor illnesses and he reminded not get too 
close to a person who is coughing or sneezing in the 
environment. He warned about wearing a mask in this 
type of environments.

How to be protected against epidemics?
We have the chance to prevent catching an epidemic 
disease that spreads through water, air, and food with 
simple precautions. The main framework of the measures 
to be taken to protect against epidemics consists of 
cleanness and hygiene. Dr. Oktay Demir said, "The way to 
prevent epidemics goes through cleanness and hygiene. We 
should wash our hands frequently, wear masks if necessary, 
consume plenty of fruit and get enough sleep."

Basit tedbirleri göz ardı etmeyin
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay Demir, en başta bulaşıcı 
hastalığı olan birini gördüğümüzde çok yaklaşmamamız 
gerektiğine dikkat çekerek şunları söylüyor: “Bulaşıcı olabi-
leceğini düşündüğümüz hastalığı olan biri ile tokalaşmama-
lı, sarılmamalı ve öpüşmemeliyiz. Bunlardan birini yaptığı-
mız taktirde elimizi, yüzümüzü sabunlu su ile yıkamalı ve 
dezenfekte etmeliyiz.” Demir, bu tedbirin hem hasta için 
hem de bizim için önemli olduğuna vurgu yapıyor. 

Kalabalık ortamlara dikkat
Okul, iş, toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamların has-
talık barındıran yerler olabileceğine dikkat çeken Dr. Oktay 
Demir, ortamda öksüren, burnu akan, hapşıran birileri var-
sa, o kişiye çok yaklaşmama konusunu yeniden hatırlatarak, 
bu tip ortamlarda maske takılması konusunda da uyarıda 
bulunuyor. 

Salgınlardan nasıl korunuruz?
Sudan, havadan, yiyeceklerden yayılan ve salgın haline ge-
len hastalıklardan da yine alınacak basit tedbirlerle korun-
ma şansımız var. Salgın hastalıklardan korunmak için alına-
cak tedbirlerin ana çatısını ise temizlik ve hijyen oluşturu-
yor. Dr. Oktay Demir, “Salgınlardan korunmanın yolu; te-
mizlik ve hijyenle olur. Elimizi sık sık yıkamalı, gerektiğinde 
maske takmalı, meyveyi bol tüketmeli ve yeterince uyuma-
lıyız.” şeklinde konuşuyor.

Giyim konusu
Günlük yaşamımızda bulunacağımız ortama göre kıyafet 
tercihlerinde bulunuyoruz. Ancak bu tercihlerin sağlığımızı 
da etkilediğini unutmamak gerekir. Son dönemlerde moda 
akımlarının etkisi ile sıcak havada kalın; soğuk havada ince 
giyim tercih edilir oldu. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Oktay 
Demir giyim konusunda da uyarılarda bulunuyor: “Mevsi-
me göre giyinmeliyiz. Gece gündüz sıcaklık farkı fazla olan
bölgelerde yaşıyorsak yanımıza mutlaka yedek kıyafet al-
malıyız. Örneğin, gündüz tişörtle rahat bir şekilde dolaşabi-
liyorken akşam üşüyebiliriz..
Bunun önüne geçmek için yanımıza ceket veya uzun kollu 
bir giyecek almalıyız. Mevsime uygun, terlemeyecek ve 
üşümeyecek türde kıyafetler tercih etmeliyiz.”

Beslenme çok önemli!
Hastalıklarla mücadele etmede beslenmenin önemini uz-
manlar her zaman vurguluyor. Unutmamak gerekir ki has-
talığa yakalandıktan sonra beslenme ne kadar önemliyse, 
hastalığa yakalanmadan önceki beslenme biçimimiz de o 
kadar önemli. Bu adımın doğru olması, hastalıklara yakalan-
ma riskini azaltıyor. Dr. Oktay Demir şu uyarılarda bulunu-
yor: “Öncelikle her yemekten önce ellerimizi mutlaka sa-
bunla güzelce yıkamalıyız. dengeli beslenmeli, karbonhid-
rat, protein ve yağın yanında bizi hastalıklardan koruması 
için vitamin ve mineral içeren meyveleri de özellikle mev-
sim geçişlerinde bolca tüketmeliyiz.”

What to wear
We choose clothes according to the environment in which we 
will be during our daily lives. However, it should not be forgotten 
that these preferences also affect our health. Thick clothing in 
warm weather and thin clothing in cold weather with the effect 
of fashion trends in recent years have become preferable. 
Internal Medicine Specialist Oktay Demir also warns about 
clothing: "We should wear according to the season. If we are 
living in regions where the day and night temperature difference 
is significant, we should definitely carry spare clothes. For 
example, we can walk around comfortably in a T-shirt in the 
daytime but get cold in the evening. To prevent this, we should 
take a jacket or sweatshirt. We should choose clothes that are 
suitable for the season, not to sweat and not to keep cold.

Nutrition is important!
Experts always emphasize the importance of nutrition in the 
fight against diseases. It should not be forgotten that the 
more important the nutrition after the disease, the more 
important it is before the disease. The correctness of this step 
reduces the risk of developing diseases. Dr. Oktay Demir 
warns: "First of all, we should wash our hands with soap 
before every meal. We need to eat a balanced diet. In addition 
to carbohydrates, proteins, and fats, we must also consume 
fruits that contain vitamins and minerals to protect us from 
illnesses, especially during seasonal transitions."
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ANKARA’DA KARADENİZ MUTFAĞI 
ESİNTİSİ 

Bektaşoğlu, who was born in Trabzon, is the operator of 
Taka Karadeniz Mutfağı where the unique flavors of the 
Black Sea cuisine are served. Bektaşoğlu, explaining that 
they work together as 4 brothers in their Konya and Ankara 
branches, said that the adventure began in 1985 with his 
older brother Zekeriya Bektaşoğlu, who started the business 
by serving pita and Akçaabat meatballs, and continues 
today by presenting their guests almost a complete Black 
Sea Cuisine. Refik  Bektaşoğlu says that their guests leaving 
the restaurant happy is their priority.

Focusing on local flavors
Following their first branch in Konya, Taka Karadeniz 
Mutfağı has been serving in Söğütözü in Ankara since June 
2014. The place has become one of Ankara's most popular 
stops with its decoration, tranquil atmosphere, local 
specialties, and successful examples of the Black Sea 
Cuisine. 
Refik Bektaşoğlu said that they care about the taste of fish 
and food as well as the naturalness of their products. He 
said, "Konya, where we opened our first branch, is a very 
rich city in terms of local delicacies. It took us a few years to 
get the Black Sea cuisine loved there, but then we became 
very popular there. The number of seafood products, which 
was 3 or 4 at the beginning, climbed up to 15 in time. What 
we value most was the naturalness and flavor of our dishes. 
It is very important for us to see our guests leave happy."
Bektaşoğlu explains the most preferred specialties of Taka 
Karadeniz Mutfağı as follows: "Our kale soup, seafood 
soup, guymak, anchovy (fried/grilled), sea bass skewers, and 
Taka style white bean stew attract great attention. However, 
our Laz pastry and Hamsiköy rice pudding are among our 
most popular desserts. The secret to our flavor is using all-
natural and quality products and having them meet with a 
master in the kitchen. We renew our menu seasonally, but 
we do not change our main structure at all."

YILMAZ İBRAHİMOĞLU AHMET KUVEL

Trabzon doğumlu olan Refik Bektaşoğlu, Karadeniz mut-
fağının eşsiz lezzetlerinin sunulduğu Taka Karadeniz 
Mutfağı’nın işletmecisi... Restoranın Konya ve Anka-
ra’daki şubelerinde 4 kardeş hep birlikte çalıştıklarını an-
latan Bektaşoğlu, 1985 yılında büyük abisi Zekeriya Bek-
taşoğlu’nun pide ve Akçaabat Köftesi ile başladığı macera-
ya, bugün Karadeniz mutfağının tamamına yakınını misa-
firlerine sunarak devam ettiklerini belirtiyor. Bektaşoğlu, 
misafirlerinin memnun ayrılmasının kendilerinin önceliği 
olduğunu söylüyor. 

Yöresel lezzetlere odaklanıyor
Konya’daki ilk şubelerinin ardından Haziran 2014’ten bu 
yana da Ankara Söğütözü’nde hizmet veren Taka Karade-
niz Mutfağı; dekorasyonu, huzur veren atmosferi, yöresel 
spesiyalleri ve Karadeniz Mutfağının başarılı örnekleri ile 
Ankara’nın en sevilen lezzet duraklarından biri oldu. 
Restoranda balıkların ve yemeklerin lezzeti kadar, doğallı-
ğa da büyük özen gösterdiklerini anlatan işletmeci Refik 
Bektaşoğlu, “İlk şubemizi açtığımız Konya, yöresel lezzet-
ler açısından çok zengin bir şehir. Orada Karadeniz mutfa-
ğını sevdirebilmek birkaç yılımızı aldı ama sonrasında halk 
tarafından çok sevildik. 3-4 çeşitle başladığımız balık 
ürünlerimizin sayısı zamanla 15’e kadar yükseldi. En değer 
verdiğimiz husus yemeklerimizin doğallığı ve lezzeti oldu. 
Misafirlerimizin memnun ayrılması bizim için çok önem-
li.” diyor. 
Bektaşoğlu, Taka Karadeniz Mutfağının en çok tercih edi-
len spesiyallerini ise şöyle anlatıyor: “Karalahana çorbası, 
balık çorbası, guymak, hamsi (tava/ızgara), levrek şiş ve 
Taka usulü kuru fasulyemiz büyük ilgi görüyor. Bununla 
birlikte Laz böreğimiz ve Hamsiköy sütlacımız da çok se-
vilen tatlılarımız arasında. Lezzetimizin sırrı; doğal ve ka-
liteli ürünün iyi ustayla buluşmasında. Menümüzü mev-
simsel olarak yeniliyoruz ama ana şablonumuzu hiç boz-
muyoruz.” ifadelerini kullanıyor. 

THE BLACK SEA CUISINE IN ANKARA
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Ingredients: 1-1.5 kilogram cleaned anchovies, 30 
gram olive oil, 30 gram salad greens, 20 gram 
romaine lettuce, 20 gram arugula, 30 gram lemon 
juice, salt and pepper. 
Directions: Approximately half an hour before 
cooking the anchovy, prepare the barbecue and 
calm the fire. The reason for this is to prevent the fish 
from burning. Place the fish on the grill and cook 
each side for about 2-3 minutes. When grilling on 
both sides, do not avoid oiling both sides. This helps 
the fish become more delicious and cook even 
better. Corn bread is the best type of bread that can 
be consumed alongside fish. Garnish with red onion, 
arugula, and half of a lemon when serving. Enjoy 
your meal.

Malzemeler: 1-1.5 kilogram ayıklanmış hamsi, 1 çay 
bardağının yarısı kadar zeytinyağı, 30 gram salata 
yeşilliği, 20 gram marul, 20 gram roka, 30 gram limon, 
tuz ve toz karabiber.

Hazırlanışı: Mangalı hamsiyi pişirmeye başlamadan 
yaklaşık olarak yarım saat öncesinde ızgarayı yakın ve 
ateşi sakinleştirin. Bunun sebebi kızgın ateşe maruz 
kalan balıkların yanıp ziyan olmasını önlemektir. 
Balıkları ızgaraya dizdikten sonra her bir tarafını 
yaklaşık 2-3 dakika pişirin. Her iki tarafı da kızartırken 
ara ara yağlamayı eksik etmeyin. Bu işlem balığın daha 
lezzetli olmasına ve daha da iyi bir şekilde kızarmasına 
yardımcı olur. Balığın yanında tüketilebilecek en iyi 
ekmek türü mısır ekmeğidir. Servis tabağına aldıktan 
sonra kırmızı soğan ve roka ile süsleyin. Yanına 
koyacağınız yarım limon ile servis edin. Afiyet olsun.

TAKA USULÜ MANGALDA HAMSİ TARİFİ

Disiplinli ve sistematik bir yapıya sahip
Bugün 80 kişiden oluşan deneyimli bir ekiple çalıştıklarını 
söyleyen Refik Bektaşoğlu, güne nasıl başladıkları ve res-
torandaki hazırlık süreçleri hakkında şu bilgileri veriyor: 
“Biz özellikle balık grubunda zamanla yarışıyoruz. Sabah 
denizden çıkan balığın şoklanmadan ve dondurulmadan 
öğleyin servis tabağında olması disiplinli ve sistematik bir 
süreç yönetimi ile mümkün olabiliyor. Sabah 08.00’da 
kuru fasulye fırına veriliyor, 4 saat dinlene dinlene pişiri-
liyor. Sonrasında 08.30’da karalahana çorbası yapımına 
başlıyoruz. Saat 09.00’da günlük balıklarımız dükkânda 
oluyor ve ayıklanıyor. Ekibimiz saat 11.30’da öğle servisi 
için hazır durumda bekliyor. Restoranımız siyaset ve iş 
dünyasının merkezinde olduğu için bu camialardan üst 
düzey misafirlerimizi sıklıkla ağırlıyoruz. Bunun için sıfır 

During the day we are busy with political and business guests, 
and in the evenings we are preferred by families. We see very 
high demand on weekends. Our price policy is also very effective 
in this. Today, we have a great kitchen with 6 different kinds of 
Black Sea Pita, 15 kinds of fish, Trabzon and Rize gyro kabobs, 
Akçaabat meatballs, local soups, white bean stew made from 
carefully selected beans, and local desserts."

YHT is at the center of his life
Refik Bektaşoğlu, who stated that High-Speed Train (YHT) was 
one of the most important factors in opening a branch in 
Ankara, said, "YHT was the determining factor for us when the 
idea of opening a second restaurant came up. Although there are 
many alternatives, we chose Ankara because it is connected 
with YHT line. I took out the YHT subscription card on the day 
we signed the contract for the space in Ankara. I did not move 
my house to Ankara not to spoil the unity of our family and work 
synchronization. I feel like at home at YHT, I have breakfast, I 
conduct business meetings and I can watch movies. For 6 years, 
I have been traveling between Ankara and Konya with an 
average of 330 days per year. YHT did not leave me in the 

TAKA STYLE BARBECUED ANCHOVIES RECIPE
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hata ile çalışmaya gayret gösteriyoruz. Gündüzleri yoğun 
olarak siyaset ve iş dünyasından misafirlerimiz oluyor, 
akşamları aileler tarafından da tercih ediliyoruz. Hafta 
sonları çok yoğun talep görüyoruz. Fiyat politikamız da 
bunda çok etkili. Bugün 6 çeşit Karadeniz pidesi, 15 çeşit 
balık, Trabzon ve Rize dönerleri, Akçaabat köftesi, yöresel 
çorbalarımız, özenle seçilmiş fasulyelerden yapılan kuru 
fasulyemiz ve yöresel tatlılarımız ile büyük bir mutfağımız 
var.” 

YHT hayatının merkezinde
Ankara’ya şube açmalarındaki en önemli faktörlerden bi-
rinin Yüksek Hızlı Tren (YHT) olduğunu dile getiren Refik 
Bektaşoğlu, “İkinci restoran açma fikri ortaya çıktığında 
YHT bizim için belirleyici faktör oldu. Birçok alternatif 
olmasına karşın YHT hattı ile bağlandığı için Ankara’yı 
seçtik. Ankara’daki işyerinin sözleşmesini yaptığım gün 
YHT abonmanlık kartını çıkardım. Aile bütünlüğü ve işle-
rin senkronizasyonu adına evimi Ankara’ya taşımadım. 
YHT’de kendimi evimde gibi hissediyorum, kahvaltımı 
yapıyorum, iş görüşmelerimi gerçekleştiriyorum ve film 

A disciplined and systematic structure
Refik Bektaşoğlu said that they are working with an 
experienced team of 80. He gives the following information 
about how they start the day and the preparation processes in 
the restaurant: "We race against time when it comes to 
seafood. Having the fish that is caught in the morning brought 
to the table at noon without being frozen or shocked can only be 
possible through a disciplined and systematic process 
management. White bean stew is put into the oven at 8.00 am 
and slow-baked for 4 hours. Then, at 8.30 am, we start making 
kale soup. At 9.00 am our daily seafood special arrives in the 
shop and it is cleaned. Our team is ready for lunch at 11.30 am. 
Since our restaurant is located in the center of politics and 
business, we often welcome our senior guests from these 
communities. For this, we strive to work with zero error. 
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process even one day. Today, we receive many offers from 
various provinces to open our third branch. When opening this 
branch, our priority criterion will be YHT access. I would like to 
take this opportunity to state that we are expecting all our 
citizens to Konya within the scope of Şeb-i Arus events to be 
held in December."  

Support to rural development
Emphasizing that they bring a significant portion of the 
products they use from the Black Sea, Bektaşoğlu said, "In this 
way, we support rural development in that region. We say that 
we should sell more kale soup, so women in the Black Sea region 
should also be able to make their living better. For this, we have 
to do our job better and have our kitchen reach to a wider 
audience. We have been working and we will continue to work 
with this awareness. We love our country. I can relieve the 
tiredness of the whole year in the 2 days, I spend in my 
hometown. I work 17 hours a day. As a country, we should work 
harder. Everyone should do their job properly. We love our job."

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Guymak 

Kuru Fasülye (Taka Usulü)

White Bean Stew (Taka Style)

Balık Çorbası

Seafood Soup

izleyebiliyorum. 6 yıldır yılda ortalama 330 gün YHT ile 
Ankara-Konya arasında gidip geliyorum. YHT bu süreçte 
beni bir gün bile yolda bırakmadı. Bugün 3. şubemizi aç-
mamız için çeşitli illerden bize teklifler geliyor. Bu şube-
mizi açarken de öncelikli kriterimiz YHT ile gidilebilmesi 
olacak. Bu vesile ile Aralık ayında yapılacak Şeb-i Arus 
etkinlikleri kapsamında tüm vatandaşlarımızı Konya’ya 
beklediğimizi de belirtmek isterim.” diyor.  

Kırsal kalkınmaya destek
Kullandıkları ürünlerin önemli bir kısmını Karadeniz’den 
getirttiklerinin altını çizen Bektaşoğlu, “Bu sayede o böl-
gedeki kırsal kalkınmaya destek oluyoruz. Biz diyoruz ki 
daha fazla karalahana çorbası satmalıyız ki; Karadeniz 
Bölgesi’ndeki kadınlar da kendi geçimlerini daha iyi sağla-
yabilsin. Bunun için işimizi daha iyi yapmalı, mutfağımızı 
daha geniş kitlelere eriştirmeliyiz. Bu bilinçle çalıştık, ça-
lışmaya da devam edeceğiz. Biz ülkemizi ve memleketimi-
zi çok seviyoruz. Memleketimde geçirdiğim 2 gün ile bü-
tün yılın yorgunluğunu atabiliyorum. Ben günde 17 saat 
çalışıyorum. Ülke olarak da daha çok çalışmalıyız. Herkes 
işini düzgün yapmalı. Biz işimizi çok seviyoruz.” şeklinde 
konuşuyor. 

Laz Böreği
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HER ŞEY BOŞLUĞA BİR 
ADIM ATMAKLA BAŞLIYOR

EVERYTHING BEGINS WITH A STEP TAKEN INTO 
THE VOID 

Eğer yükseklik fobiniz yoksa ve skydiving konusunda da 
deneyimliyseniz, yapılması gerekenler listenizin en başına 
base jumping’i mutlaka eklemelisiniz. Serbest düşme ve 
paraşüt konusunda gerekli tecrübeniz yoksa bu ekstrem 
spor dalından uzak durmanızda fayda var. Çünkü yapabi-
leceğiniz tek bir hata, ciddi sorunlar yaşamanıza neden 
olabilir.

Deneyim sahibi olmak şart
Ekstrem spor meraklılarının, özel olarak da yükseklik tut-
kusu olanların, çok yakından bildikleri bir spor dalından 
bahsedeceğiz: Base jumping… Bu spor dalının çıkış nokta-
sı ABD... 1978 yılında deneyimli bir serbest paraşütçü olan 
Carl Boenish, ABD sınırları içinde bulunan Yosemite Ulu-
sal Parkı’nda bulunan dev bir kaya kütlesi El Capitan’ın 
üzerinden atladı. Böylece tarihin ilk base jumping atlayışı-
nı da gerçekleştirmiş oldu. Ağustos 1979’da ise Carl Boenish, 
John Noak, Dave Blattel ve Robin Head’ten oluşan ekip, Co-
lorado’da bulunan Royal George Köprüsü üzerinden bir atla-
yış gerçekleştirdi ve bu deneyim başından sonuna kaydedildi. 
Peki, base jumping nasıl bir süreci kapsıyor? Base jumping, 
belirli metrede bir yükseklikten atlayış yaptıktan sonra uy-
gun zamanda paraşüt açıp yere inerek yapılıyor. Bu nedenle 
ilk kural, serbest düşüş ve paraşüt konusunda deneyimli ol-
mak. Paraşütün açılacağı zaman çok iyi belirlenmeli. Bu da 
tecrübe ve konsantrasyon gerektiriyor. Base jumper’lar, atla-
yıştan 5 ila 10 saniye sonra (yüksekliğe bağlı olarak) paraşüt-
lerini açarak uygun iniş pozisyonuna geçtikleri takdirde so-
run yaşamıyor. Ama serbest düşme sırasında yapılacak en 
ufak bir hata, ciddi sonuçlar doğurabiliyor. 

HOBİ / HOBBY

If you don't have a fear of heights and are experienced in 
skydiving, you should add base jumping to the top of your 
to-do list. If you do not have the necessary experience in free 
fall and parachute, you should stay away from this extreme 
sport. Because a single mistake you can make can cause 
serious problems.

Requires experience
Extreme sports enthusiasts, especially those with a passion 
for heights, will instantly understand that we are talking 
about a sport that they know very well: Base jumping… The 
starting point of this sport is the United States... In 1978, 
an experienced freestyle parachutist Carl Boenish, jumped 
over El Capitan, a giant rock mass found in the Yosemite 
National Park within the borders of the USA. Thus, the 
first base jumping in history was realized. In August 1979, 
a team consisting of Carl Boenish, John Noak, Dave Blattel, 
and Robin Head made a jump over the Royal George Bridge 
in Colorado and this experience was recorded from 
beginning to end. So, what kind of process does base 
jumping involve? Base jumping is done by landing the 
parachute at the appropriate time after landing from a 
height at a certain altitude. So the first rule is to be 
experienced in free fall and parachute. The time to open 
the parachute must be very well determined. This requires 
experience and concentration. Base jumpers have no 
problem if they open their parachutes 5 to 10 seconds after 
the jump (depending on height) and move to the appropriate 
landing position. But the slightest error during a free fall 
can have serious consequences.

SELİN AKGÜN

HOBİ / HOBBY

TECRÜBE, KONSANTRASYON VE ADRENALİNİN İÇ İÇE GEÇTİĞİ BİR SPOR DALI: BASE JUMPING...

BASE JUMPING: A SPORTS BRANCH WHERE EXPERIENCE, CONCENTRATION, AND 
ADRENALINE ARE INTERTWINED...
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Turkey has suitable locations 
Being able to fly freely in the sky for a few seconds is an 
unforgettable experience. Pushing the limits of life, the 
base jumpers know the feeling before the parachute opens. 
An endless sense of freedom and a breathless excitement 
combined with adrenaline... Knowledge, appropriate 
equipment, and a strong body are required for base 
jumping. If you intend to experience the thrill of jumping 
into the void and then parachuting, you must first 
experience extreme sports such as skydiving. It is also 
important that extreme sports enthusiasts who want to 
turn to base jumping are in perfect physical and mental 
form. Turkey also has an extremely convenient location in 
terms of the geographical characteristics of base jumping. 
For example; The Dark Canyon in Kemaliye, Erzincan 
offers a very convenient atmosphere for base jumpers. Arif 
Kemal Bukhara made the first base jumping here in 2009. 
Another base jumping point in Turkey is Babadağ in 
Fethiye. In 2012, Cengiz Koçak climbed to a height of 
1000 meters with a gyrokopter from Belcekız Beach and 
performed a 13-second base jump.

Türkiye’de de elverişli lokasyonlar bulunuyor
Birkaç saniye de olsa gökyüzünde özgürce uçabilmek unu-
tulmaz bir deneyim. Yaşamın sınırlarını zorlayan base 
jumper’lar, paraşüt açmadan önceki hissi çok iyi bilir. 
Sonsuz özgürlük hissi ve adrenalin ile bütünleşen soluk-
suz bir heyecan… Base jumping için bilgi birikimi, uygun 
ekipmanlar ve güçlü bir bünye gerekiyor. Boşluğa atlayış 
yapmanın ve sonra paraşütle süzülmenin heyecanını dene-
yimlemeyi düşünüyorsanız, öncelikle skydiving gibi ekstrem 
sporlar hakkında da deneyim sahibi olmalısınız. Base jum-
ping’e yönelmek isteyen ekstrem spor meraklılarının fiziksel 
ve mental olarak mükemmel bir formda olmaları da son dere-
ce önemli. Türkiye de coğrafik özellikleriyle base jumping 
açısından son derece uygun lokasyonlara sahip. Örneğin; Er-
zincan Kemaliye’deki Karanlık Kanyon, base jumper’lara son 
derece elverişli bir atmosfer sunuyor. Buradaki ilk base jum-
ping denemesini ise 2009’da Arif Kemal Buhara gerçekleştir-
di. Türkiye’deki bir diğer base jumping noktası ise Fethiye’de 
bulunan Babadağ bölgesi. 2012 yılında Belcekız Plajı’ndan bir 
gyrokopter ile 1000 metre yüksekliğe çıkan Cengiz Koçak, 13 
saniyelik base jumping performansı sergiledi.  

Pay attention to these names
Let's take a look at the world's most popular base jumpers. 
Born in 1976, Jeb Corliss is a professional skydiver and a 
base jumper. Corliss, known for his jumps from the Eiffel 
Tower in Paris, the Space Needle in Seattle, and the statue 
of Christ the Redeemer in Rio de Janeiro, draws attention 
with his new record attempts. Has anyone left who does 
not recognize Felix Baumgartner, born in 1969, an 
Austrian extreme athlete? Baumgartner is also a base 
jumper who features in incredible skydiving performances. 
Baumgartner, who has the lowest base jumping record with 
his jump from the Statue of Christ the Redeemer, is known 
for his jumps in Sweden and France. Zak Tessier, who lives 
in his trailer and travels around the world, is a versatile 
extreme athlete. In addition to skydiving, wingsuit flying, 
and base jumping, Tessier is an engineer who is interested 
in landscape photography and canopy piloting. Tessier has 
performed more than 8,500 skydiving and over 1,500 base 
jumping performances to date.

Bu isimlere dikkat
Bu noktada dünyanın en popüler base jumper’larına da bir 
göz atalım. 1976 doğumlu Jeb Corliss, profesyonel bir skydi-
ver ve base jumper... Paris’teki Eyfel Kulesi, Seattle’daki 
Space Needle ve Rio de Janeiro’daki Kurtarıcı İsa Heykeli 
üzerinden yaptığı atlayışlarla tanınan Corliss, yeni rekor de-
nemeleriyle dikkat çekiyor. 1969 doğumlu Avusturyalı eks-
trem sporcu Felix Baumgartner’ı tanımayan kaldı mı? İnanıl-
ması güç skydiving performanslarında rol alan Baumgartner, 
aynı zamanda bir base jumper. Kurtarıcı İsa Heykeli üzerin-
den yaptığı atlayışla en alçaktan yapılan base jumping atlayışı 
rekoruna sahip olan Baumgartner, İsveç ve Fransa’daki atla-
yışları ile tanınıyor. Karavanında yaşayan ve dünyayı gezen 
Zak Tessier ise çok yönlü bir ekstrem sporcu. Skydiving, 
wingsuit flying ve base jumping sporlarının yanı sıra manzara 
fotoğrafçılığı ve kanopi pilotluğu ile ilgilenen Tessier, aslında 
bir mühendis. Bugüne kadar 8 bin 500’ün üzerinde skydiving ve 
bin 500’ün üzerinde base jumping performansı gerçekleştiren 
Tessier, bu maceraları YouTube hesabı üzerinden yayınlıyor.

HOBİ / HOBBY HOBİ / HOBBY
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GİRİŞİM / INITIATIVE

HOW CAN WE FEEL BETTER?

KENDİMİZİ NASIL DAHA İYİ 
HİSSEDEBİLİRİZ?

Girişimciler, her alanda fark oluşturmanın peşinde… Son 
dönemde öne çıkan akımlardan biri de kaotik şehir haya-
tının stresinden kurtulma stratejileri. Yeni nesil girişim-
ciler, kendilerini daha iyi hissetmek isteyen bireylere 
farklı alternatifler sunuyor. Stres atmak için özel tahribat 
tedavisinden faydalanmak, çocukken olduğu gibi bir ye-
tişkin olarak da oyun oynamanın verdiği sinerjiyle rahat-
lamak, bu taktiklerden yalnızca birkaçı… 

Tahribat terapisi
Hong Kong’un sanayi bölgelerinden Kowloon'da açılan Ika-
ri Area'nın ziyaretçileri turuncu tulumlarını giyerek ve gaz 
maskelerini takarak, terk edilmiş bir ofiste ev aletleri ve şi-
şeleri metal borularla kırma şansına sahip. Ziyaretçilerin 
deşarj olmalarına yardımcı olmak için duvarlar siyahla bo-
yanmış ve üzerlerine grafitiler çizilmiş. Mekânın, özellikle 
eğitim hayatında test çözmeyi saplantı haline getiren öğ-
renciler arasında son derece popüler olduğu ifade ediliyor. 
Mekanın kurucusu, 28 yaşındaki müzisyen Isaac Ho Siu-
Tung, Ikari Area ile hedef kitlenin farklı bir ihtiyacının kar-
şılandığını ifade ediyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Hong Konglular çok sinirli insanlar. Çoğunlukla eğlence 
amaçlı geldiklerini düşünüyor olsam da merkezin, öfke so-
runu olan insanlara da yardımcı olduğuna inanıyorum. Aynı 
zamanda burada herhangi birinin psikolojik desteğe ihtiyacı 
varsa onları da danışmanlara yönlendiriyoruz." Tahribat 
terapisinin dünyanın diğer yerlerinde de uygulanmaya baş-
ladığı gözlemleniyor. Örneğin; Dallas civarındaki Öfke Oda-
sı (Anger Room), 2008 yılında kurucu Donna Alexander'ın 
garajında, arkadaşlarının biriken çöplere bir beyzbol sopası 
ile vurma fikriyle doğmuş. Öfke Odası’nın bugün; Los An-
geles ve New York’ta da popülerleştiği dikkat çekiyor.

Entrepreneurs seek to make a difference in every field... One 
of the most prominent trends in recent years is the strategies 
to get rid of the stress of chaotic city life. New generation 
entrepreneurs offer different alternatives to individuals 
who want to feel better. Taking advantage of special 
destruction treatment to relieve stress, and relaxing with 
the synergy of playing like a child as an adult are just a few 
of these tactics.

Destruction therapy 
Opening in Kowloon, one of Hong Kong's industrial 
districts, visitors of the Ikari Area have the chance to break 
home appliances and bottles with metal pipes in an 
abandoned office, wearing orange overalls and gas masks. 
To help the visitors let off steam, the walls are painted 
black and graffiti is drawn on them. It is said that the place 
is very popular especially among students who are obsessed 
with doing tests in educational life. The founder of the 
venue, 28-year-old musician Isaac Ho Siu-Tung, expresses 
that the Ikari Area meets a different need of the target 
audience and continues: Residents of Hong Kong are very 
angry people. 
Although I think they come mostly for entertainment, I 
believe the center also helps people with anger problems. 
At the same time, if anyone needs psychological support, 
we direct them to counselors. It is observed that 
destruction therapy is being practiced in other parts of 
the world. For example; The Anger Room in Dallas was 
born in 2008 in the founder Donna Alexander's garage 
with the idea of her friends hitting trash with a baseball 
bat. Today, The Anger Room is also popular in Los 
Angeles and in New York.

SELİN AKGÜN

YETİŞKİN BİREYLERİ PSİKOLOJİK AÇIDAN DAHA İYİ HİSSETİRECEK İNOVATİF GİRİŞİMLERİN 
SAYISI HIZLA ARTIYOR.

THE NUMBER OF INNOVATIVE INITIATIVES TO MAKE INDIVIDUALS FEEL BETTER 
PSYCHOLOGICALLY IS INCREASING RAPIDLY.
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Yetişkin oyunları
Deneyim ekonomisi, ‘büyük çocuklar’ için tasarlanmış il-
ginç, oyuna dayalı ve sürükleyici aktivitelerle, yetişkin 
bireylerin hayat yükünü hafifletmeye yardımcı oluyor. Bu 
konuda özellikle Londra’nın belirli kısımlarının, yetişkin-
ler için oyun alanlarına çevrildiği ve yetişkinlerin içlerin-
deki çocuğu dışarı çıkarabilmelerine yardımcı olan çeşitli 
pop-up etkinlikler düzenlendiği dikkat çekiyor. Örneğin; 
sanatçı Camille Walala, Londra Tasarım Festivali kapsa-
mında şehirlilerin streslerini atabilmeleri için Liverpool 
Sokağı’ndaki istasyonun arkasına şişirilebilir bir kale kur-
du. Tate Modern bünyesindeki Turbine Salonu ise üç kişi-
lik salıncaklar ve üzerinde rahatlıkla uyuyabileceğiniz, ço-
cuklar gibi yuvarlanabileceğiniz halılarla huzurlu bir sığına 
dönüştürüldü. Shoreditch'te ise yetişkinler için muazzam 
bir top havuzu olan, şeker aromalı kokteyllerin ve sınırsız 
pizzanın servis edildiği Balli Ballerson açıldı. Bu konsept, 
aslında ilk kez 2017’de San Francisco'da top havuzu, kur-
dele odası ve interaktif olarak patlatılan konfetilerin key-
fine varabileceğiniz The Color Factory (Renk Fabrikası) 
adlı mekanın açılmasından hemen sonra doğdu. Davranış 
psikoloğu Jo Hemmings, bu konu hakkında şu yorumda 
bulunuyor: “Bu deneyimler bireylere eğlence vaat ediyor. 
Stresli şehir hayatını düşündüğümüzde bu gerçekten de 
son derece gerekli. Her şey stres atmak üzerine kurulu. Bu 
çocukça deneyimler, gerçek dünyadan uzaklaşarak saçma-
lamanın keyfini çıkarmamızı sağlıyor.” 

Adult games
Experience economy helps ease the burden of life for 
adults with interesting, play-based, and riveting 
activities designed for 'older children'. In particular, 
it is noted that certain parts of London have been 
turned into playgrounds for adults and various pop-up 
events are organized to help adults take their inner 
child out. 
For example; artist Camille Walala has built an 
inflatable castle behind the station on Liverpool 
Street, so that citizens can relieve their stress as part 
of the London Design Festival. Turbine Hall within 
the Tate Modern has been transformed into a peaceful 
haven with swings for three persons and carpets where 
you can easily sleep and roll over like children. Balli 
Ballerson, featuring an enormous ball pool for adults, 
serving candy-flavored cocktails, and unlimited 
pizzas, is opened at Shoreditch. This concept was 
born just after the opening of The Color Factory in 
2017, where you can enjoy a ball pool, ribbon room, 
and interactive confetti explosions. Jo Hemmings, a 
behavioral psychologist, says, "These experiences 
promise entertainment to individuals. This is really 
necessary when you consider stressful city life. It's all 
about relieving stress. These childish experiences let 
us enjoy nonsense and take a break from the real 
world."

GİRİŞİM / INITIATIVE
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Yeni görsel sağlık dili 
Yeni girişimci şirketler, sağlık açısından daha yalın bir 
yaklaşım benimseyerek minimalist tasarımlara yöneli-
yor. Temiz, şeffaf içeriklere vurgu yapan yeni Ritual’ın 
ambalajının üzerinde, ‘Everything you need nothing you 
don't’ yani; ‘ihtiyacınız olan her şey, ihtiyacınız olmayan 
hiçbir şey’ yazıyor. Eczane alanında bir teslimat hizmeti 
olan PillPack ise ‘basitleştirilmiş eczane’ mottosuna yatı-
rım yaparak ilerliyor. Her iki marka da Y Neslinin sevdiği 
canlı renkleri kullanıyor. New York’ta açılan MNDFL; 
duvarları yosun, eğrelti otları ve dikenlerle kaplı birçok 
farklı stüdyodan oluşan bir meditasyon salonu... Viet-
nam Da Nang’da bulunan Naman Retreat’in Pure SPA 
salonunun tasarım konseptinde de ziyaretçilerin sağlığı-
na iyi gelecek yerel bitkiler kullanılmış. 2014 yılında uy-
gulamaya konan ‘Global İyi Bina Standardı’ sayesinde 
artık mimarlar sağlık merkezlerini tasarlarken toplumsal 
zindeliğe odaklanıyor. Dublin'deki Urban Agency mi-
marlık firması, bir diş merkezini daha havadar ve aydınlık 
bir mekân olarak yeniden tasarladı. Ahşap panellerle ha-
zırlanan kıvrımlı duvarlar ve yeşil bahçeye bakan zemin-
den tavana kadar pencereler kullanıldı. Bu tasarımın 
amacı ise hastaların endişelerini azaltmaya ve sakinlik 
hissi oluşturmaya yardımcı olmak. Her ikisi de Japon-
ya'da bulunan Hirano Clinic ve Asahicho Clinic adlı mer-
kezler, bu konsepti bir adım daha öteye taşıdı.

New visual language of health
New entrepreneurial companies adopt a leaner approach 
to health and turn to minimalist designs. 'Everything 
you need, nothing you don't' says the new Ritual 
packaging, which emphasizes clean, transparent 
content. PillPack, a pharmacy delivery service, is 
progressing by investing in the 'simplified pharmacy' 
motto. Both brands use vibrant colors that Generation 
Y loves. Opened in New York, the MNDFL is a meditation 
hall with many studios whose walls are covered with 
moss, ferns and thorns. The design concept of Naman 
Retreat’s Pure SPA salon in Da Nang, Vietnam also 
uses local plants that are good for visitors' health. 
Thanks to the Global Good Building Standard 
introduced in 2014, architects are now focusing on 
social well-being when designing health centers. The 
Urban Agency architectural firm in Dublin has 
redesigned a dental center as a brighter and more 
breathing space. Curved walls made of wooden panels 
and floor-to-ceiling windows overlooking the green 
garden were used. The purpose of this design is to help 
reduce anxiety and create a sense of calmness. Hirano 
Clinic and Asahicho Clinic, both located in Japan, have 
taken this concept one step further.
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Portekiz Fado'larının en özel ismi
The special name of Portugal Fados
Cristina Branco

Nar
Pomegranate

Çikolatadan sanat ve sağlık üretiyor 
She produces art and health out of chocolate 

Farklı bir yüzüyle 1. Dünya Savaşı
The First World War, with a different face of it



Cristina Branco, a name well-known by Fado lovers, met with 
her fans in İstanbul at the Cemal Reşit Rey Concert Hall last 
month. The Portuguese artist, who met Fado through an 
Amalia Rodrigues record given by her grandfather at the age of 
18, and whose love for Fado turned into a passion over time, 
turned to more contemporary tones in recent years. Cristina 
Branco, who created joyful songs rather than songs emphasizing 
pain, longing and desperation which are expected from Fado, 
introduced Menina album in 2016 and Branco album in 2018. 
We had an enjoyable interview with Cristina Branco who 
opened new doors to Fado by combining the traditional 
Portuguese music with the words of the famous poets of her 
country and of the world.

 Was singing your childhood dream? How did your 
music journey begin?
Yes, somehow it was! Someone at home was always listening to 
music. My grandfather loved morna because he lived in Cabo 
Verde for a few years. He said, when mom was a baby, he used 
to sing her old creole lullabies . There was always music in our 
house. We would listen to Portuguese musicians like Zeca 
Afonso, French singers like Brel or Barbara, and even the Beatles. 
Then my brother started to buy too many albums. I remember 
singing songs by artists like Paul Simon, Pink Floyd, Chico 
Buarque and Caetano Veloso in front of the mirror for hours, 
adding new interpretations to the songs. I used to use the garden 
courtyard at my grandparents' house as a stage. I would make a 
microphone out of a broom with a handle and put on a 
'performance' for hours in my own languages that I made up.

Fado severlerin yakından tanıdığı bir isim olan Cristina 
Branco, geçtiğimiz ay Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda 
İstanbullu hayranlarıyla buluştu. 18 yaşında büyükbabası-
nın hediye ettiği bir Amalia Rodrigues plağıyla Fado ile tanı-
şan ve Fado’ya duyduğu sevgi zaman içinde bir tutkuya 
dönüşen Portekizli sanatçı, son yıllarda daha çağdaş tınılara 
yöneldi. Fado'dan çoğunlukla beklenen acı, hasret ve çare-
sizlik şarkıları yerine hayattan keyif alan şarkılara imza atan 
Cristina Branco, 2016 yılında Menina, 2018 yılında Branco 
albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. Portekiz gelenek-
sel müziğini hem kendi ülkesinin hem de dünyaca ünlü şa-
irlerin sözleriyle buluşturarak Fado’ya yeni kapılar açan 
Cristina Branco keyifli bir röportaj gerçekleştirdik.

 Şarkı söylemek çocukluk hayaliniz miydi? Müzik 
yolculuğunuz nasıl başladı? 
Evet, bir şekilde öyleydi! Evde birileri her zaman müzik 
dinliyordu. Büyükbabam morna severdi çünkü birkaç yıl 
Cabo Verde’de yaşamıştı. Annem bebekken ona eski, kreol 
ninniler söylermiş. Evimizde de müzik hep vardı. Zeca 
Afonso gibi Portekizli müzisyenleri, Brel ya da Barbara gibi 
Fransız şarkıcıları hatta Beatles’ı dinlerdik. Sonraları erkek 
kardeşim de çok fazla albüm almaya başladı. Paul Simon, 
Pink Floyd, Chico Buarque, Caetano Veloso gibi sanatçıların 
şarkılarını ayna karşısında saatlerce söylediğimi, şarkılara 
yeni yorumlar kattığımı anımsıyorum. Büyükbabamların 
evindeki bahçe avlusunu sahne gibi kullanırdım. Saplı bir 
süpürgeyi mikrofon yapardım ve kendi uydurduğum diller-
de saatlerce “performans” sergilerdim. 

RÖPORTAJ / INTERVIEW

PORTEKİZ FADO’LARININ EN ÖZEL İSMİ

RÖPORTAJ / INTERVIEW

Cristina Branco
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

FADO'DAN ÇOĞUNLUKLA BEKLENEN ACI, HASRET VE ÇARESİZLİK ŞARKILARI YERİNE HAYATTAN 
KEYİF ALAN ŞARKILARA İMZA ATAN CRISTINA BRANCO, İSTANBUL’DAYDI...

CRISTINA BRANCO, WHO CREATED JOYFUL SONGS RATHER THAN SONGS EMPHASIZING PAIN, 
LONGING AND DESPERATION WHICH ARE EXPECTED FROM FADO, WAS IN İSTANBUL...

THE SPECIAL NAME OF PORTUGAL FADOS

58   raillife KASIM/NOVEMBER 2019 raillife KASIM/NOVEMBER 2019   59



60   raillife KASIM/NOVEMBER 2019 raillife KASIM/NOVEMBER 2019   61

 Peki, Fado’ya nasıl aşık oldunuz? O ilk karşılaşma 
nasıl oldu?
Büyükbabam Amalia Rodrigues’in “Rara e Inédita” LP’sini 
aldığında... O albümde Rodrigues, Fado ya da o gelenekten 
şarkılar söylemiyordu ama sesi ve sesinin gücü benim 
merakımı çok cezbetmişti. Öyle ki takıntı haline getirip 
onun tüm albümlerini almıştım. Böylece de Fado ile tanış-
mış oldum. O gün bugündür bana en çok ilham veren 
Amalia’dır. Onun ardından yeni şeyler öğrenmek için za-
man zaman eski sanatçılara dönüp bakmışımdır ama Ama-
lia benzersizdir!

 Amália Rodrigues’in mirasçısı olarak gösterilmek 
size nasıl hissettiriyor? 
Bu bir klişe aslına bakarsanız… İnsanlar boşlukları doldur-
ma ihtiyacı hissediyor, ama Amalia’nın yeri daima ona ait 
olacak. Ben yalnızca benim. 

 Biraz da son albümleriniz Menina ve Branco’dan 
konuşalım. Bu iki albümün tarzını ve sound’unu 
nasıl anlatırsınız? 
Bu iki albüm için benim şimdiye kadar yaptığım işlerin 4.0 
sürümü diyebiliriz! Ve elbette daha yapacak çok şey var. Bu 
iki albümle beraber farklı, daha genç yazarlar keşfettim, bu 
da müziğe daha farklı yaklaşmamı sağladı. Daha rahat, ger-
çekliğe daha yakın, daha normal bir yaklaşım… Hatta yeni 
bir “normal” keşfettim. Her ne kadar onlar hâlihazırda ora-
da olsalar da benim için her şey yeniydi. Meğer keşfetme-
mişim. Bu insanlar benim gözlerimi ve kulaklarımı açtılar. 
Orijinalliğe, yeni ve taze şeylere duyduğum merak ve ilgi bu 
iki albümle maksimuma ulaştı! 

 Peki, sizin için sahnede olmanın en güzel yanı ne? 
Dünyanın en saf heyecanı. Hayata, kendime ve diğer insan-
lara karşı tamamen dürüst olduğum bir an. Müzik beni her 
gün kurtarıyor, o denli yalın…

 İlk konserinizi, sahneye çıktığınız ilk anı hatırlıyor 
musunuz? Nasıl hissetmiştiniz? 
Bununla ilgili hatıralarım biraz bulanık. Bir keresinde sade-
ce dinleyici olarak gittiğim bir yerde bir arkadaşımın ıs-
rarıyla şarkı söylemiştim. O kadar ısrar etmişlerdi ki 
sandalyemden kalktım ve düşünmeden şarkı söylemeye 
başladım. O zamandan bu yana da hiç susmadım. Kork-
muştum, ayaklarım yere basmıyor gibiydi. Gecenin sonu 
gelmeden artık hayatımda hiçbir şeyin aynı olmayacağını 
anlamıştım.  

 İdolleriniz kimler? Kimleri beğenirsiniz? 
Amalia Rodrigues, Billie Holiday, Elis Regina, Joni Mitchell, 
Nick Cave, Beatles, Chico Buarque, Caetano Veloso, daha 
pek çok isim sayabilirim. 

 So, how did you fall in love with Fado? How was that 
first encounter? 
It was when my grandfather got Amalia Rodrigues' LP 
"Rara e Inédita". Rodrigues didn't sing Fado or the 
traditional songs in that album, but her voice and the 
power of her voice attracted my curiosity. So much so 
that I obsessed and bought all of her albums. So this 
was how I met Fado. Amalia has been the biggest 
inspiration for me. After that, I have looked back to 
old artists from time to time to learn new things, but 
Amalia is unique!

 How does it feel to be portrayed as the heir of Amália 
Rodrigues? 
It's cliche. People feel the need to fill in the gaps, but 
Amalia's place will always be hers. I'm just me.

 Let's talk about your latest albums Menina and 
Branco. How do you describe the style and sound of 
these two albums? 
For these two albums, I can say that this is the 4.0 version 
of the works I have done so far! And of course, there is 
much more to do. With these two albums, I discovered 
different, younger lyricists, which made me approach 
music differently. A more comfortable, closer to reality, 
more normal approach… I even discovered a new normal.. 
Everything was new to me, even though they were already 
there. 
Unless I discovered it. These people opened my eyes and 
ears. My curiosity and interest in authenticity, new and 
fresh things reached the maximum with these two albums!

 What is the best part of being on stage for you?
The purest excitement in the world... It is the moment when 
I am completely myself to everyone including me. Music 
comes to my rescue everyday, it is that simple...

 Do you remember your first concert, the moment you 
took the stage? How did you feel? 
My memories of this are a little blurry. I once sang at a 
place where I went as a listener, only at the insistence of a 
friend. They insisted so much that I got up from my chair 
and started to sing without thinking. 
I haven't shut up since then. I was scared, my feet felt like 
they were not touching the ground. Before the end of the 
night, I realized that nothing would ever be the same in my 
life.

 Who are your idols? Who do you like? 
Amalia Rodrigues, Billie Holiday, Elis Regina, Joni Mitchell, 
Nick Cave, Beatles, Chico Buarque, Caetano Veloso, and 
many more.  
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 Müzik dışında nelerle ilgileniyorsunuz? 
Aşçılıkla ve mutfakla... Alkali besinlerle ilgili bir kitap yaz-
dım, yolculuktayken nasıl beslenilebileceğine dair, ismi 
RoadCook... Ve elbette edebiyatla ilgileniyorum. 

 Son olarak Türkiye’ye daha önce birçok defa 
geldiniz. İstanbul’a, Türkiye’ye dair izlenimlerinizi 
paylaşır mısınız? 
İstanbul’a çok güçlü bir tutku duyuyorum. Birçok kültürün 
kesişim noktası olması dolayısıyla çok zengin ve etkileyici. 
Boğaz ve kıyısı boyunca önüne serilen tüm şehir, sema dan-
sının ve tasavvuf şiirinin gizemli ve yüce hali beni çok etki-
liyor. Daha önceki gelişlerimde Ara Güler’in kafesinde çok 
keyifli zaman geçirmiştim. Deniz kenarında yemek yemiş-
tim, Kapalıçarşı’da, Mısır Çarşı’sının keskin baharat koku-
sunda ve renklerinde kaybolmuştum. Herhangi bir yere 
oturup insanları günlük telaşları içinde izlemekten çok zevk 
alıyorum. Kültürünüzden doğan muazzam bir enerji var ve 
etkisi bugün dahi sürüyor.

 What are your other interests?
Cooking and kitchen... I wrote a book about alkaline foods, 
how to feed on the road, its name is RoadCook... And, of 
course, I'm interested in literature.

 Finally, you came to Turkey many times before. 
Can you share your impressions about İstanbul, 
Turkey? 
I have a strong passion for İstanbul. As it is the 
intersection of many cultures, it is very rich and 
impressive. I am impressed by the mysterious and sublime 
form of the sema dance and the mystic poetry and the 
view of the Bosphorus and its coast. Previously, I had a 
very enjoyable time at Ara Güler's cafe. I had dinner by 
the sea, I was lost in the scents of spices and colors of the 
Spice Bazaar at the Grand Bazaar. 
I enjoy sitting somewhere and watching people in a daily 
fuss. There is tremendous energy that comes from your 
culture, and its effect continues even today.

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

Nuvole Chocolate markası ile hem sağlıklı hem de fit 
olmayı hedefleyen çikolataseverlere, kuru meyve ve ye-
mişlerle hazırlanan lezzet alternatifleri sunan Aslı Bilgin, 
şekersiz ya da glütensiz beslenenlerin yanı sıra veganları 
da unutmuyor. 2020 ve sonrasında İstanbul ve farklı şe-
hirlerde yeni satış noktalarıyla yer almayı hedefleyen Bil-
gin, Türkiye’nin ilk sürdürülebilir çikolata markası olma 
hayaliyle yola çıktığını ifade ediyor. Bu amaç doğrultusun-
da yurt dışı fuarlarına katılarak, Nuvole Chocolate’ı global 
pazarlarda da tanıtacağının altını çizen Bilgin, en büyük 
hayalini ise şöyle özetliyor: “Bean to bar’, çikolata üretimi 
ile çikolatalarımızı kakao çekirdeğinin toplatılmasından 
son aşamasına kadar kendimiz yapmak.”

Sağlıklı çikolata reçeteleri
Nuvole Chocolate’ın kurucusu Aslı Bilgin, 21 yaşında genç 
bir girişimci ve zanaatkâr…
Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü son sınıf 
öğrencisi olan Aslı Bilgin, aynı zamanda uluslararası ilişki-
ler ve siyaset bilimi bölümü öğrencisi olarak çift anadal 
yapıyor. 8 yıl lisanslı voleybol oynayan, 2 yıl da profesyo-
nel mankenlik yapan Bilgin, “Gerek spor geçmişimin bana 
kazandırdığı disiplin gerekse modellik yapmam sebebiyle 
daima fit ve sağlıklı görünmek zorundaydım. Sağlıklı bes-
lenmek bir süre sonra benim için bir hobi haline geldi. 
Herkes gibi ben de çikolata yemeyi çok seviyordum. Her 
şey, ‘çikolatayı nasıl daha sağlıklı hale nasıl getirebiliriz?’ 
sorusuyla başladı. Annem Hale İsmet’in geliştirdiği farklı 
reçetelerdeki çikolatalar ile sağlıklı kuru meyve ve kuru 
yemişleri karıştırdık. Zamanla çevremize hediye olarak 
götürdüğümüz çikolatalardan önemli ölçüde sipariş alma-
ya başladık. Okuduğum bölüm sebebiyle marka yaratma, 
pazarlama, itibar ve sosyal medya yönetimi gibi konular-
daki bilgi birikimimi de göz önünde bulundurarak, ‘neden 
ben de kendi markamı kurmayayım?’ sorusunu kendime 
sormaya başladım.” diyor. 

ÇİKOLATADAN SANAT VE 
SAĞLIK ÜRETİYOR 

Aslı Bilgin, who offers various flavors, prepared with dried 
fruits and nuts, to chocolate lovers aiming to stay healthy 
and fit with Nuvole Chocolate brand, does not forget vegans 
as well as those whose diets exclude sugar or gluten. 
Targeting to take place with new branches in İstanbul and 
in different cities in 2020 and beyond, Bilgin stated that 
they began this journey with the dream of becoming Turkey's 
first sustainable chocolate brand. In line with this aim, 
Bilgin emphasizes that she will introduce Nuvole Chocolate 
in global markets by participating in international fairs and 
summarizes her biggest dream as follows: "Bean to bar 
chocolate production, in other words, making our own 
chocolates from collecting the cocoa beans to the final 
stage."

Healthy chocolate recipes
Aslı Bilgin, the founder of Nuvole Chocolate, is a 21 year old 
young entrepreneur and artisan. Aslı Bilgin is a senior 
student at Yeditepe University, Department of Public 
Relations. She is also a student of the department of 
international relations and political science. Bilgin, who has 
played licensed volleyball for 8 years and worked as a 
professional model for 2 years, said, "I always had to look fit 
and healthy because of my discipline and my modeling skills. 
Healthy eating became a hobby for me after a while. I loved 
eating chocolate like everyone else. It all started with the 
question of how can we make chocolate healthier? We mixed 
healthy recipes, developed by my mother Hale İsmet, and 
dried fruits and chocolates. In time, we started to receive 
significant orders for the chocolates that we sent as gifts to 
our circle. Because of the department, I've studied, I started 
asking myself, why shouldn't I build my own brand?" Starting 
from this point, Bilgin launched Çikolatam Fit's Instagram 
and Facebook accounts in November 2017 with the motto of 
'For those who want to stay fit and who cannot stay away 
from chocolate!'

SHE PRODUCES ART AND HEALTH OUT OF 
CHOCOLATE 
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Bu noktadan yola çıkan Bilgin, Kasım 2017’de ‘Çikolatam 
Fit’in Instagram ve Facebook hesaplarını, ‘Çikolatadan 
Kopamayan, Fit Kalmaya Çalışanlara’ sloganıyla hayata 
geçirdi. 

Glütensiz, şekersiz ya da vegan beslenenlere özel
Yerken içinin rahat ettiği, sağlıklı ve lezzetli reçetelerle 
hazırlanan çikolatalar tasarlama hedefiyle yola çıkan Aslı 
Bilgin, bu kapsamda Yeditepe Üniversitesi Gastronomi 
Bölümü’nün uygulamalı çikolata eğitimine katılarak, ken-
dini teknik konusunda da geliştirdi. Glütensiz, şekersiz ya 
da vegan beslenen bireylerin ihtiyaçlarına yanıt verecek 
lezzetlere de yönelen Bilgin, 15 Mayıs 2019’da KOS-
GEB’den ileri girişimci desteği alarak Kozyatağı’ndaki 
Nuvole Chocolate dükkânını açtı. Şeker yerine pekmez, 
dut kurusu tozu gibi malzemelerle tatlandırdıkları glüten-
siz/şekersiz/vegan çikolataların kuvertürlerini kendileri-
nin ürettiğini belirten Bilgin, “Saf kakao yağı ve organik 
sertifikalı kakao tozu kullanmaya özen gösteriyoruz. Belçi-
ka çikolata üreticisi Callebaut’un bitter ve sütlü çikolatala-
rı ile çalışıyoruz. Reçetelerimizde kullandığımız kuru ye-
mişlerimiz ve kuru meyvelerimiz, tamamen ülkemizin 
yerli üreticilerinden temin ediliyor. Gıda boyası da kullan-
mıyoruz.” yorumunda bulunuyor. Ağırlıklı olarak roche 
(dökme) çikolatalarına talep olduğunu dile getiren Aslı 

Special to those whose diet is gluten or sugar free or 
vegan 
Aslı Bilgin set out with the goal of designing chocolates 
prepared with healthy and delicious recipes. She participated 
in the applied chocolate course of the Yeditepe University 
Gastronomy Department to improve her technique. Bilgin 
also aimed for flavors that would appeal to those who are 
vegan or who follow diets that are sugar or gluten free. On 
May 15, 2019, Bilgin opened the Nuvole Chocolate store in 
Kozyatağı with the advanced entrepreneur support from 
KOSGEB. Bilgin indicated that the couverture of gluten-
free/sugar-free/vegan chocolates they produce using 
molasses and dried mulberry powder to sweeten instead of 
sugar is made by them and said, "We are careful to use pure 
cocoa butter and organic certified cocoa powder. We work 
with Belgian chocolate producer Callebaut's dark and milk 
chocolates. Our dried fruits and nuts, which we use in our 
recipes, are completely procured from the domestic 
producers of our country. We do not use food coloring 
either... Stating that there is a demand for roche (bulk) 
chocolates, Aslı Bilgin says that Kıtır Fit products are also 
very popular. Nuvole Chocolate now offers 20 different 
types of chocolate, including chocolates with fillings.

Bilgin, Kıtır Fit ürünlerinin de çok sevildiğini söylüyor. 
Nuvole Chocolate’da şu an dolgu çikolatalar da dâhil ol-
mak üzere 20 çeşit çikolata satışa sunuluyor.

Renk ve tat uyumuna dikkat ediliyor
Bilgin, sağlıklı malzemelerle hazırlanan ve yendiğinde uzun 
süre tok tutabilecek fit enerji topları ve fit ürün grupları 
hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Kutu, kavanoz, paket, Fit 
Bar, özel gün kutuları/paketleri gibi birçok sunum seçene-
ğimiz ile satışlarımızı yapıyoruz. Kutularımızın ve kava-
nozlarımızın geri dönüştürülebilir olması ise en önemli 
önceliğimiz. Çikolatamızın sağlıklı içeriğini, paket tasarım-
larımıza yansıtmamız ile markalaşma sürecimizin daha da 
hız kazandığını düşünüyorum. Genellikle, ‘çikolatanız ne-
den fit?’ gibi sorular alıyoruz. İlk günden itibaren ‘bol mal-
zeme-az çikolata’ vizyonuyla devam ediyoruz. Fit olması-
nın sebebi ise bu malzemelerin mineral ve vitamin açısın-
dan oldukça zengin kuru meyve ve kuru yemişler olması. Bu 
sebeple tasarımlarımızı yaparken öncelikli olarak malzeme-
nin bolluğuna ve renk-tat uyumuna dikkat ediyoruz. Maa-
lesef glütensiz veya vegan beslenen kitlelere uygun çok 
fazla alternatif yok. Olsa da fiyatları epey yüksek oluyor. Bu 
noktada önceliğimiz, kaliteli ve ulaşılabilir ürünleri tüm 
müşterilerimize sunabilmek. Şeker tüketmeyen müşterile-
rimiz için pekmez veya kuru dut tozu ile tatlandırılmış çi-
kolatalarımızı satışa sunuyoruz.”

Color and flavor harmony is important 
Bilgin provides the following information about fit energy 
balls and fit product groups, which are prepared with the 
use of healthy ingredients and can keep satiated for a long 
time after being eaten: "While we are selling our products 
we offer many options for presentation to our customers 
such as boxes, jars, packages, Fit Bar, special occasion 
boxes/packages...  Our priority is that our boxes and jars 
are recyclable. I think that our branding process has 
accelerated by reflecting the healthy content of our 
chocolate to our package designs. Usually, we get 
questions like why is your chocolate fit? From the first 
day, we continue with the vision of 'abundant 
ingredients-less chocolate'.
The reason for calling them fit is that these ingredients 
are very rich in minerals and vitamins cause they are 
dried fruits and nuts. Therefore, when making our 
designs, we pay attention to the abundance of the 
ingredients and the harmony of color and taste. 
Unfortunately, there are not many alternatives suitable 
for gluten-free or vegan diets. Those that are suitable 
are priced quite high. At this point, our priority is to 
provide quality and accessible products to all our 
customers. For customers who do not consume sugar, we 
offer our chocolates flavored with molasses or dried 
mulberry powder."
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Teknik süreçler titizlikle yürütülüyor
Peki, üretim süreci nasıl şekilleniyor? Aslı Bilgin, ilk 
aşamadan son aşamaya kadar bu süreci şöyle özetliyor: 
"Öncelikle kuvertür dediğimiz çikolatanın işlenmemiş 
halini benmari yöntemiyle eritiyoruz. Temperleme işle-
minin ardından çikolatamızı belirli sıcaklığa getirerek kalıp-
lara döküyoruz ve üzerlerini belirlemiş olduğumuz kuru 
yemişler veya kuru meyveler ile kaplıyoruz. Dolgulu çikola-
talarımız için, içine koyacağımız dolgu malzemesini hazırlı-
yoruz. Aroma yerine kendi hazırlamış olduğumuz meyve 
özleri veya rendelerini kullanıyoruz. Kalıplara dökmüş ol-
duğumuz çikolatamızı titreşim makinesine koyarak içeri-
sindeki hava boşluklarını çıkartıyoruz. Son olarak soğuma-
ya bırakıyoruz ve kalıplardan çıkartıyoruz. Burada önemli 
olan çikolatanın kalıptan rahatça ve parlak bir şekilde çıka-
bilmiş olması. Son olarak kalıptan çıkardığımız çikolatamızı 
hava almayacak şekilde paketleyip kapatıyoruz. Olabildi-
ğince sade, doğal görünümlü ve geri dönüştürülebilir mal-
zemelerden yapılmış ambalajlama seçenekleri kullanıyoruz. 
Şeffaflık bizim için çok önemli.” E-ticaret alanındaki çalış-
malara da hız verdiklerini söyleyen Bilgin, kış aylarında 
Türkiye’de hiç görülmemiş bir sıcak çikolata konsepti ile 
festivallerdeki yerlerini alacaklarını ve çok yakında anne/
baba-çocuk atölyelerine start vereceklerini ifade ediyor.

Technical processes are precise
How is the production process shaped? Aslı Bilgin 
summarizes this process from the first to the final stage as 
follows: "First, we melt the raw form of the chocolate 
which we call couverture with the bain-marie method. 
After the tempering process, we bring our chocolate to a 
certain temperature and pour it into molds and cover it 
with dried fruits or dried nuts that we have determined 
before. For our chocolates with fillings, we prepare the 
filling material. Instead of aroma, we use the fruit extracts 
or grated fruits that we have prepared for chocolate 
fillings. We pour the chocolate into the molds and then 
into the vibration machine to remove the air bubbles in it. 
Finally, we let them cool and take them out of the molds. 
What is important here is that the chocolate can be easily 
and gently removed from the mold. We remove the 
chocolate from the mold to pack air-tight and close. We 
use packaging options that are as simple, natural-looking 
and made from recyclable materials. Transparency is very 
important to us." Bilgin said that they also give momentum 
to work in e-commerce; they will take their place in winter 
festivals with a hot chocolate concept which has never seen 
before in Turkey; they will start soon their mother/father-
child workshops.
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Başlangıcın güzelliği. Hazırlığın telaşı. Yola çıkmanın kıpır-
tısı. Nedensizlik gibi görünen nedenin coşkusu. Sözcük 
oyunu da yapalım, denk düştü, densizlik sayılan bazı halle-
rin de doğallığı. Haydi!
Yol hali de nar hali de, ‘yakıcı’ bir deyimden ödünç, ‘dışı seni 
gider, içi beni’ diyebileceğimiz bir haldir, ki cem halinde ‘yol 
bir sürek bin’ olur, masal halindeyse binbir nar olur, bin ta-
nesi dinleyenlerin, bir tanesi de nara gidenin aklında, fikrin-
de, kalbinde, güneşinde, gölgesinde, güzünde pişer, yanar, 
aşk olur. 
Yolculuk naradır, yol da naradır. Geçip gitmeye değil, durup 
yürümeye. Gülten Akın’ın “geçmek, acıyı getirir daima” 
dediği unutulmaya diye! Yol geçip gitmek değil, düşleyip 
durmak, yürüyüp durmak, durup, düşleyip yürümek için-
dir. Düşlemeyene yol uzar, bitmek bilmez. Düşleyene “gör 
ki neler var!” sevinci, şenliği, iyiliği gelir. Yol ‘hayal, düş’ 
gelir. Eski güzel yaz şarkıları gibi “Şu İzmir’den çekirdeksiz 
nar gelir”. 
Yolun sonu nar değildir. Nar, yolun içindedir, yol zaten na-
rın içinde durur. Nar, yolcuya hem yol, hem yolcu hem de 
yolda olduğunu hatırlatır. İnsanda ‘çok keramet’ olduğunu 
bildirir. Yaşam, İnsan-ı Kamil olmaya doğru bir yolculuksa 
hep ve ‘olmak’, bir kez ve yalnızca bunun içinse, öyleyse 
yolda da hem yalnızlık erinciyle hem de çokluk sevinciyle 
yürüyecektir.  
Nar’ın yüzü sıcak, güzü serindir. Nar hem ateş gibi düşer 
içimize hem ateş gibi sevindirir.
Narın bahçesi içindedir, yolculuğu düşündedir, özlemi ren-
ginde, tadı ateşindedir. Sen bir nara düşmeye gör, yanmak 
ne kelime, daha önce düşmediğine yanarsın! Aşkın narına 
yanmak niceyse, narla yola çıkmak da öyledir, aşka sayıl-
makla kalmaz, başlangıcın güzelliğini yola da taşır, çoğaltır 
ve hem tekliği hem çokluğu hatırlatır. Birken bin, binken bir 
olmayı.  
Narın yolculuğu evveleskidir. Şair İbn Farid’in, “Biz üzüm 
yaratılmadan önce sarhoştuk” dediği gibidir. Sanki yol da 
narla birlikte ‘ol’maya, doğmaya başlamıştır. Yolu narla 
başlayan yolcu hem ayrılır kendinden hem kavuşur. Ayrılıp 
kavuşur. Kavuşup ayrılır. Yolculuk da böyle güzel değil mi-
dir? Yolculuğun yolunda olması biraz da onun nara benze-
mesindendir. Nar gibi hem içkin olmasından hem de aşina-
lık taşımasındandır.
Su yatağından, yolcu yolundan nasıl taşıyorsa, nar da güz-
den taşar. Narın taşması, taşkınlığından değil, tanışma ar-
zusuyla dopdolu, kıpkırmızı, ateş gibi olmasındandır. 

The beauty of the beginning. The bustle of preparation. It's the 
rush of taking the road. The enthusiasm for the reason what 
appears to be no reason. Let's play a word game, the naturalness 
of some situations that are deemed to be tactlessness. Come on!
Both the pomegranate case and the road case are cases that we can 
call 'good from far, far from good' as the phrase says... Also there 
is the popular pomegranate riddle: 'At market, I am one. Once 
home, I am a thousand strong.' So, in the unity case, 'the road 
becomes one, and the ride becomes a thousand'; in the fairy tale 
case, it becomes one thousand and one pomegranates; in the mind, 
in the idea, in the heart, in the sun, in the shadow of those who take 
the road, it becomes love.
Both the journey and the road go to pomegranate. Not to pass 
through, but to stop and walk. Let us remember what Gülten Akın 
said: 'passing through always brings pain'. The road is not to pass 
through, but to dream, to stop, and walk dreaming. The road to 
those who are not dreamers is longer, never-ending. But to the 
dreamer, goodness, festivity, and joy of 'see what is out there!' 
becomes the road. The road becomes a  'dream'. Like good old 
summer songs, 'Seedless pomegranate comes from İzmir'.
Pomegranate is not the end of the road. It is a part of the road; the 
road already stops in the pomegranate. Pomegranate reminds the 
passenger that he is a passenger and he is on the road. It lets one 
know that one has many skills. If life is always a journey towards 
becoming the perfect human being, and ‘existing’ is only for once 
and only for this purpose, so he will walk on the road with both the 
peace of being a loner and the joy of plurality. Pomegranate's 
summer is warm and its fall is cool. Pomegranate falls like fire and 
makes us happy like fire. Pomegranate's garden is within, its 
journey is in its dream, its longing is in its color, its taste is in its 
fire. If you fall in pomegranate, you will burn for not having fallen 
in before!
As it is so common to be burnt by the flame of pomegranate; so is 
taking the road with it… It does not only stop at being counted as 
love, it also carries the beauty of the new beginning to the road. It 
makes it multiply. It reminds of both singularity and plurality. It 
reminds of becoming a thousand when it was only one; and 
becoming one when it was a thousand.
The journey of pomegranate is ancient. It is as the poet Ibn Farid 
said, “We were drunk before the grape was created.” It is as if 
pomegranate began to be born, to exist with the road. The 
passenger whose road starts with pomegranate both unites and 
separates from himself. Separates and unites. Unites and 
separates. Isn’t the journey this beautiful? The journey goes well 
because it somewhat resembles the pomegranate. The journey is 
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‘Yangın kavmi’nden değil ‘ateş kavmi’nden gelmesinden-
dir. Soğuk ateş, sıcak ateş, serin ateş, derin ateş, hem göz 
değil yalnızca gönül de kamaştıran rengiyle hem büyüleyici, 
nefes kesici olduğu da söylenir, seyriyle, hem içten içe  sür-
mesiyle, hem de tıpkı şiir gibi “sen içimden geçen yolculuk-
sun” demesiyle, azdır çoktur, küçüktür büyüktür, incedir 
uzundur, vardır yoktur, fakat özdür közdür, kordur. Kor 
halini korur.
Yolculuk, narın yoğun halidir. Yalın diyesim vardı, nar de-
yince yoğun oldu. Hem giden hem kendini uğurlayanın ha-
lidir nar hali. Şiir gibi, o nasıl her okunuşta yeniyse, hem 
kendini hem okuru yeniliyorsa, yenileniyorsa, nar ateşiyle 
yola çıkan da hem kendini hem yolu yeniler. Hem de Hün-
kar Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi olur, nar yolu, söz közü 
besler: “Hararet nardadır, sacda değildir/keramet sendedir, 
tacda değildir/her ne arar isen kendinde ara/ Kudüs’te 
Mekke’de Hac’da değildir.” Narın içinden geçenleri merak 
etmektir biraz da yola çıkmak. Nar olan yola sayılır, yol olan 
da nara. Ah bilsek, bilse insan, yoldaki bilse, birbirine sayı-
lan ne çok şeyin olduğunu şu koca yeryüzünde, o zaman 
“nara gidelim” derdik hepimiz, “yola çıkalım” dercesine. 
Öyleyse biri demiş bulunsun: Nara gidelim! 

immanent and familiar like the pomegranate. How stream 
overflows its bed; how passenger overflows his road; pomegranate 
overflows the fall in the same manner... Pomegranate overflows 
not because of its abundance but it is full of desire to meet new 
people... Like fire... Cold fire, hot fire, cool fire, deep fire... It is 
mesmerizing with its color that warms the hearts... It is 
breathtaking to watch... It is like a poem: “you are the road that 
goes through me!” It is small but big; it is long but fine; it does exist 
but not; it is the essence, the heart...  
The journey is the intense, sorry, bare infinitive of the pomegranate. 
It is the case of both departing and arriving. Like a poem... which 
sounds new with each reading... One who sets off on a journey with 
the fire of pomegranate renews both the road and oneself. One 
becomes as what Hünkar Hacı Bektaş describes: “Heat is within 
the pomegranate, not in the iron plate/ knowledge is within you, 
not in the crown/ whatever you are after, seek within you/ not in 
Jerusalem, not in Mecca, not in Hadj.”
Setting off on a journey is kind of wondering about what goes 
through the pomegranate. If only we knew that there are many 
things in life that are substitutionary then we would all say let’s go 
to the pomegranate instead of let’s go on a journey! Let us say it: 
Let us go to the pomegranate! 
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Siyasî veya askerî hatıratlar, savunma amaçlı yazılır. Kişi 
haksızlığa uğradığını, yargı veya başka bir yolla artık ken-
dini savunamayacağını anladığında, kaleme sarılır ve 
üzerine yıkılan bütün suç, kabahat ve hatalarla ilgili 
“doğrular”ı yazmaya başlar. Çünkü zafer de bir kişiye mal 
edilir, hezimet de. Zafer de bir ismi 
sembolleştirir, hezimet de. Sembol 
isimler, genellikle ordunun başında 
duran komutanlardır.
İttihatçı Emniyet-i Umumiye Mü-
dürü Hüseyin Aziz Akyürek’in hatı-
ra kitabı İstihbarat Savaşları (Kronik 
Kitap, 2019) savunma ağırlıklı değil. 
Daha çok bilgi verme amacıyla yazıl-
mış. Kitabın alt başlığı, “Birinci 
Dünya Savaşı’nda Suriye ve Lüb-
nan’da Casusluk Faaliyetleri”dir. 
Zaten kitabı yayıma hazırlayan Polat 
Safi’nin verdiği bilgilere göre kitabın 
gerçekten Aziz Akyürek tarafından 
yazılıp yazılmadığı da kesin değildir. 
Fakat olaylar gerçek. Her ne kadar 
bazı bilgi hatalarına rastlansa da… 
Polat Safi bilgi hatalarını dipnotlar-
da düzeltiyor. Bütünüyle kurgu olan 
şahıs ve olayları da tespit ediyor. 
Dolayısıyla yazarı kurgu, fakat içeri-
ği kurgu olmayan bir hatıratla karşı karşıyayız. Bu durum 
en az içinde anlatılan casusluk olayları kadar ilginç.
Eğer İstihbarat Savaşları’nı Aziz Akyürek yazdıysa, Türk-
çe yazmıştır. Fakat kitabın Türkçe aslına ulaşılamamış. 
Kitap, Fuad Meydânî tarafından Arapçaya çevrilmiş, 
1932-1933 tarihinde el-Ahrar gazetesinde tefrika edilmiş, 
aynı yıl kitap olarak da yayımlanmış. Fuad Meydânî’nin 

Political or military journals are written for defense purposes. 
When a person realizes that he has been wronged and cannot 
defend himself by the judiciary or any other way, he picks up the 
pen and begins to write the "truths" about all the crimes, 
misdemeanors and mistakes. Because both victory and defeat 

are attributed to one person. Both victory 
and defeat symbolize one name. Symbol 
names are usually the commander, 
leading the army.
Commity of Union member Director 
General of Public Security Hüseyin Aziz 
Akyürek’s memoirs titled İstihbarat 
Savaşları (Wars of Intelligence) (Kronik 
Books, 2019) is not focusing on defence. 
It was mostly written to provide 
information. The subtitle of the book is 
"Espionage Activities in Syria and 
Lebanon in the First World War". 
According to the information given by 
Polat Safi, who prepared the book for 
publication, it is not certain whether the 
book was actually written by Aziz 
Akyürek. But the events are true. Polat 
Safi corrected some information errors, 
using footnotes. He also determined the 
people and events that are completely 
fictional. Therefore, we are confronted 

with a memoir whose author is fictional, but the content is not. 
This situation is as interesting as the espionage events described 
in it. If the Wars of Intelligence was written by Aziz Akyürek, he 
would have written it in Turkish. But the original Turkish 
version of the book could not be found. The book was translated 
into Arabic by Fuad Meydânî. It was published in a newspaper 
called el-Ahrar in 1932-1933. It is not known who Fuad 

THE FIRST WORLD WAR, WITH A DIFFERENT FACE OF IT

“İSTİHBARAT SAVAŞLARI”, 1. DÜNYA SAVAŞI’NIN BİN BİR CEPHESİNİN OLDUĞUNU, BUNLARDAN 
EN KARIŞIĞININ VEYA BELİRLEYİCİ OLANININ GAYRİNİZAMİ HARP VE YÖNTEMLERİ OLDUĞUNU 

BÜTÜN NETLİĞİYLE ORTAYA KOYUYOR.

“WARS OF INTELLIGENCE” MAKE IT CLEAR THAT THE FIRST WORLD WAR HAD A THOUSAND 
FRONTS, THE MOST COMPLEX OR DETERMINANT OF THESE BEING IRREGULAR WARFARE 

AND METHODS.

ÖMER YALÇINOVA

FARKLI BİR YÜZÜYLE I. DÜNYA SAVAŞI

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

kim olduğu da bilinmiyor. Meydânî büyük ihtimal, müs-
tear bir isimdir. Kısacası, yazarından yayımına kadar 
sırlarla dolu bir kitap İstihbarat Savaşları. Verdiği bilgiler 
dikkate alındığındaysa, I. Dünya Savaşı’nın Suriye, Filis-
tin ve Lübnan ayağını açıklayan, hiç olmazsa olaylara 
farklı açılardan bakılmasını sağlayan, açıklayıcı, merak 
uyandırıcı, farklı okuma ve araştırmalara kapı aralayacak 
bir kitap. 
İstihbarat Savaşları, gayrinizami harple ilgili birikim sa-
hibi bir şahıs tarafından farklı hatırat ve bilgi kaynakla-
rından istifade edilerek yazılmışa benziyor. İçinde yüz-
lerce casusluk olayı anlatılıyor. Kitabın sonunda okuyucu 
gayrinizami harbin ne kadar önemli ve belirleyici olduğu-
nu anlamaya başlıyor. Ajanlar, yasadışı örgütler, yapılan 
gizli propagandalar, suikastlar, çıkarılmaya çalışılan halk 
ayaklanmaları ve daha akla gelmeyecek kadar sistem çö-
kertici, ülkeyi içten fethedici hamleler… Bunlar henüz 
savaş çıkmadan savaşın başladığını ve zaferi hangi tarafın 
kazanacağının belli olduğunu gösteren emareler.
Suriye, Lübnan ve Filistin’de Fransız, İngiliz, Rus ve İtal-
yan ajanlarının yürüttüğü faaliyetler, bu gizli örgütlen-
melere karşı Osmanlı yönetiminin aldığı önlemler adeta 
I. Dünya Savaşı’nın küçük provaları gibidir. İstihbarat 
Savaşları, 1. Dünya Savaşı’nın bin bir cephesinin olduğu-
nu, bunlardan en karışığının veya belirleyici olanının 
gayrinizami harp ve yöntemleri olduğunu bütün netli-
ğiyle ortaya koyuyor.
Yirmi beş bölümden oluşan kitapta binlerce isim geçiyor. 
Bazı isimleri biliyoruz, bazı isimleriyse, ilk defa duyuyo-
ruz. Olaylar ise, belki de hiçbir resmî tarih kitabında 
rastlayamayacağımız cinsten. O yüzden Polat Safi, kita-
bın eleştirel bir okumadan geçirilerek değerlendirilmesi 
gerektiği görüşünde. Aynı kanaatteyiz.

Meydânî is. Meydânî is probably a pen name. In short, Wars of 
Intelligence is a book full of secrets from its author to its 
publication. Given the information provided, it is a book that 
explains the Syrian, Palestinian, and Lebanese leg of the First 
World War, and at least provides an opportunity to look at the 
events from different perspectives, revealing, intriguing and 
opening the door to different readings and research.
Wars of Intelligence seems to have been written by a person with 
a background in non-military warfare, taking advantage of 
different sources of memoir and information. It tells of hundreds 
of espionage events. At the end of the book, the reader begins to 
understand how important and determinant irregular warfare is. 
Agents, illegal organizations, secret propaganda, assassinations, 
popular uprisings, and more system-smashing, uncontrollable 
moves to conquer a country... These are indications that the war 
has started before the war has started, and which side is certain to 
win. The activities of the French, British, Russian and Italian 
agents in Syria, Lebanon, and Palestine, and the measures taken 
by the Ottoman administration against these secret organizations 
are almost like little rehearsals of the First World War. Wars of 
Intelligence make it clear that the First World War had a 
thousand fronts, the most complex or determinant of these being 
irregular warfare and methods. The book consists of 25 chapters 
and contains thousands of names. We know some of the names; 
we are hearing some of the names for the first time. The events 
are perhaps the kind we cannot find in any official history book. 
Therefore, Polat Safi believes that the book should be evaluated 
through a critical reading. We are of the same opinion.

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

Hüseyin Aziz Akyürek

YAZARIN KİTAPLIĞI 
THE LIBRARY OF THE AUTHOR

Korkunç Yıllar, Cengiz Dağcı, Ötüken Neşriyat
Korkunç Yıllar, Cengiz Dağcı, Ötüken Neşriyat

Cehenneme Övgü, Gündüz Vassaf, İletişim Yayınları
Cehenneme Övgü, Gündüz Vassaf, İletişim 
Publications

Ortaçağ Meslekler Atlası, İsmail Kılıçarslan, Ketebe 
Yayınevi 
Ortaçağ Meslekler Atlası, İsmail Kılıçarslan, 
Ketebe Publishing House

Minerva veya Bilgelik, Alain, Doğu Batı Yayınları
Minerva veya Bilgelik, Alain, Doğu Batı 
Publications

✓

✓

✓

✓
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Sertap Erener
Congresium/Ankara

08
Gökhan Türkmen-Hemdem

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi/Sivas

13
Tuğçe Kandemir

Club Inferno Sahnesi/Sivas
Best Of Mazhar Alanson

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi/
İzmir

16
Teoman

Bostancı Gösteri Merkezi/İstanbul

2722

CRR TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU-MAHUR 
BESTE'DEN HUZUR'A
Cemal Reşit Rey Türk Müziği Topluluğu repertuarı günümüzden 
yaklaşık 70 sene önce Ahmet Hamdi Tanpınar tarafından yapılmış 
olan bir konserle İstanbullu sanatseverlerin huzuruna çıkıyor. CRR 
Türk Müziği Topluluğu, 6 Kasım’daki bu konserinde Tanpınar’ın 
Huzur romanı başta olmak üzere Beş Şehir, Mahur Beste gibi 
kitapları ve makalelerinde isimleri geçen bestekârların eserlerini, 
CRR Konser Salonunda, koro ve solo olarak seslendirecek.

CRR TURKISH MUSIC ENSEMBLE-FROM MAHUR BESTE TO HUZUR
Cemal Reşit Rey Turkish Music Ensemble is going to give a 
concert, the repertoire of which was created by Ahmet Hamdi 
Tanpınar about 70 years ago. CRR Turkish Music Ensemble will 
perform the chorus and solo works of the composers mentioned 
in Tanpınar's books and articles such as Beş Şehir and Mahur 
Beste, especially his novel titled Huzur, in this concert at CRR 
Concert Hall on November 6.

SİMAY AYDIN&CEM TÜRKAY, FLÜT VE 
PİYANO RESİTALİ
Flütist Simay Aydın ve piyanist Cem Türkay, Romantik 
Dönem’den 20. yüzyıl eserlerine uzanan bir program ile 2 
Kasım akşamı Mozarthaus’ta klasik müzikseverler ile 
buluşuyor. Genç ve başarılı sanatçılar Ankara Mozarthaus 
Sanat ve Konser Evi’nde yaklaşık 50 dakika sürecek resital 
ile dinleyicilerini zamanda yolculuğa çağırıyor. 

SİMAY AYDIN&CEM TÜRKAY, FLUTE AND PIANO RECITAL
Flutist Simay Aydın and pianist Cem Türkay will meet 
classical music lovers at the Mozarthaus on the evening 
of November 2 with a program that expands from the 
Romantic Period to the 20th century. Young and 
successful artists invite their listeners to travel in time 
with a recital that will take about 50 minutes at Ankara 
Mozarthaus Art and Concert House.

AJANDA / AGENDA
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SİNEMA / CINEMA

Recep İvedik 6
Komedi/Comedy

Söz Vermiştin
Aşk, Dram/ Romance, Drama

Bir Kadın Zaferi
The Conductor
Dram, Biyografi

Drama, Biography

Üzgünüz, Size Ulaşamadık
Sorry We Missed You

Dram/Drama

Eşek Kral/The Donkey King
Komedi, Animasyon, Aile

Comedy, Animation, Family
08 15 15 22 29

CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
22 Kasım 2019 / November 22, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR: 
Özer Feyzioğlu

OYUNCULAR / CAST:                                                 
Hayat Van Eck, Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, İsmail 
Hacıoğlu

TÜR / GENRE:
Biyografi, Spor / Biography, Sports

FİLM ÖZETİ: Film, dünya spor tarihine adını altın 
harflerle yazdıran efsanevi halterci Naim 
Süleymanoğlu’nun hayat hikâyesini konu ediniyor. İlk 
dünya rekoruna imza attığında 15 yaşında olan, spor 
kariyerine 7 dünya rekoru-şampiyonluğu, 3 farklı 
olimpiyatta kazandığı 3 altın madalya, 6 Avrupa 
şampiyonluğu sığdıran Süleymanoğlu’nun bilinmeyenleri 
beyaz perdede... 

SYNOPSIS: The film depicts the life story of 
legendary weightlifter Naim Süleymanoğlu, who had 
his name written in the world sports history in gold 
letters. Süleymanoğlu, who was 15 years old when he 
broke his first world record, won 7 world record-
championships, 3 gold medals in 3 different Olympics, 
and 6 European championships in his sports career.

TERMİNATÖR: KARA KADER
TERMINATOR: DARK FATE
GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
01 Kasım 2019 / November 01, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR: 
Tim Miller

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

FİLM ÖZETİ: Dani Ramos gelecekten gelen bir katil 
robot tarafından kovalanmaktadır. Ancak Dani, bu 
robot hayatına girmeden önce son derece sıradan bir 
yaşama sahiptir. Terminator ise serinin ilk iki filmindeki 
gibi yüksek teknolojiyle uyumlu likit metalden oluşan bir 
katil robottur. Sarah Conor, Dani'ye karşı düzenlenen 
suikastı engellemek için yeniden ortaya çıkmıştır.

SYNOPSIS:  Dani Ramos is chased by a killer robot 
from the future. However, Dani had a very ordinary 
life before this robot entered her life. As in the first 
two films of the series, the Terminator is a killer 
robot made of high-tech liquid metal. Sarah Conor 
has returned to prevent the assassination of Dani.
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Emlakçıyı Beklerken
Mall of İstanbul MOİ Sahne/İstanbul

01
Uğur Yücel-Azınlıkta Kaldık

Orhangazi Salonu/Bursa

06
Pencere

MEB Şura Salonu/Ankara
Şifa Niyetine: Anılar ve Türküler 2. Perde

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat 
Merkezi/İstanbul

09
Damdaki Kemancı

Zorlu PSM-Turkcell Platinum Sahnesi/
İstanbul

1613

BANDIRMA VAPURU
Tarihimizin dönüm noktasını temel alan Bandırma Vapuru 
oyununda, düşle gerçek, hayal ile ideal buluşurken, seyirciyi 
çokça gülümsetecek ve düşündürecek noktalar dikkat çekiyor. 
Teatro Rudius’in 100. yıl projesi olan ve Kosta Kortidis imzası ile 
sunulan Bandırma Vapuru, 10 Kasım tarihinde İstanbul 
Caddebostan Kültür Merkezi Büyük Salon’da seyirci ile buluşacak.

Bandırma Vapuru, which is based on the turning point of our 
history, has the reality meet with dreams. The play will make 
the audience smile and ponder. Bandırma Vapuru, which is the 
100th anniversary project of Teatro Rudius, is presented with 
the signature of Kosta Kortidis and will meet the audience at 
the Caddebostan Cultural Center Grand Hall on November 10th.

DON KİŞOT'UM BEN
İstanbul Komedi Festivali 3 Kasım’da Don Kişot’um Ben oyununa 
ev sahipliği yapıyor. Cervantes’in ölümsüz eseri Don Kişot, 
Bulgakov’ın dönemini yakalayan uyarlaması üzerinde yükselen 
yepyeni bir metinle bir defa daha düşüyor yollara. Oyunun 
kadrosunda Ozan Güven, Günay Karacaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, 
Ömür Arpacı, Serhan Ernak, Yüsra Geyik, Dilşad Bozyiğit, Diren 
Polatoğulları, Enis Aybar, İbrahim Aladağ, Tuğba Eskicioğlu, 
Kamran Velicanov gibi usta isimler yer alıyor. 

I, DON QUIXOTE 
İstanbul Comedy Festival will host I, Don Quixote on 
November 3. Cervantes' immortal Don Quixote, once again 
sets off on a new journey with the new adaptation that rises 
over Bulgakov's era. The cast includes talented masters such 
as Ozan Güven, Günay Karacaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Ömür 
Arpacı, Serhan Ernak, Yüsra Geyik, Dilşad Bozyiğit, Diren 
Polatoğulları, Enis Aybar, İbrahim Aladağ, Tuğba Eskicioğlu, 
and Kamran Velicanov. 

TİYATRO-SERGİ / THEATER-EXHIBITION
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Gece elbiselerinde son trendler
The latest trends on night dresses

Siz istiyorsunuz bu uygulamalar 
kapınıza getiriyor
You order they deliver to your door

Duvar kağıtlarıyla evinizde istediğiniz 
kültürü yansıtın
Reflecting any culture you want in your house, 
using a wall paper



THE LATEST TRENDS ON NIGHT 
DRESSES

MODA / FASHION

Her kadın davetlerde, düğünlerde ve özel 
günlerde kendisini iyi hissetmek ister. İyi 
enerji; yerine, zamanına, kişiliğe uygun 
giysi, makyaj ve aksesuarla buluşunca bu 
hedefi tutturmamak imkansız... İçsel 
durumumuzu ve bahsettiğimiz diğer 
kriterleri ayarladıktan sonra sıra geldi 
2020 yılının gece kıyafetleri ile 
buluşmaya... 2020’de gece kıyafet 
trendlerinde sizi öne çıkarabilecek 
parçaları toparladık. 

Every woman wants to feel good at social 
gatherings, wedding receptions, and 
special occasions. When positive energy 
meets with appropriate clothes, makeup, 
and accessories that suit the personality 
of the individual and the occasion, it is 
impossible to miss this target... After we 
are energized and arranged other criteria 
we mentioned, now it is time to learn 
more about the nightdresses of the year 
2020... Here are the nightdress trends 
that may come forward in 2020!

AYŞE NUR AYGÜNMELİKE BETÜL KUVEL

GECE ELBİSELERİNDE 
SON TRENDLER
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BOHEMIAN LOOK
The style of those who want to get an intimate and 
natural look, the bohemian evening dress models of 
2020 also stands out. With modern touches, you 
can opt for models with movement that reflect the 
freedom of bohemian style. You can be the one 
who gets to have the most fun of the night because 
you are in a comfortable bohemian evening dress.

BOHEM HAVASI
Samimi ve doğal bir görünüm elde etmek 
isteyenlerin tarzı bohem 2020 gece elbisesi 
modellerinde de dikkat çekiyor. Modern dokunuşlar 
ile bohem tarzının özgürlüğünü yansıtabileceğiniz 
hareketli modeller tercih edebilirsiniz. İçinde 
kendinizi rahat hissedebileceğiniz bohem gece 
elbisesi ile gecenin en çok eğleneni siz olabilirsiniz.

MODA / FASHION

MINT GREEN
The noble color of the 
recent years starts to 
attract attention in 
mint green evening 
dresses. Mint green 
formed by the 
combination of green 
and turquoise leaves 
its mark on the 
season. You can enter 
the vibrant 
atmosphere of spring 
with mint green 
inspired by nature 
and used in the 
creations of famous 
fashion designers. The 
color of those who 
want to assume a 
romantic look, mint 
green color evening 
dress is suitable for 
almost all skin tones.

MİNT YEŞİLİ
Son yılların asil rengi 
mint yeşili gece 
kıyafetlerinde de 
dikkat çekmeye 
başlıyor. Yeşil ve 
turkuazın birleşimi ile 
oluşan mint yeşili 
sezona damgasını 
vurdu. Doğadan 
esinlenen ünlü moda 
tasarımcılarının 
kreasyonlarında 
kullanılan mint yeşili 
ile baharın canlı 
havasına girebilirsiniz. 
Romantik bir havaya 
bürünmek isteyenlerin 
rengi mint yeşili gece 
elbisesi, hemen hemen 
tüm cilt tonlarına 
uygun olacaktır.
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MODA / FASHION

KAT KAT ETEKLER
1950’leri hatırlatan kat kat 
etekler gece giyimine de 
yansıdı. Çingene modasını 
anımsatan kat kat tül etekleri 
2020 gece kıyafetlerinde de 
görmeye devam edeceğiz. 
Kırmızı ile çingene ruhunu 
yansıtan kat kat etekler, kemer 
detayı ile modern bir görüntü 
oluşturuyor. İnce bir bele 
sahipseniz kemer detayı ile çok 
modern görüneceksiniz. Kat kat 
etekten oluşan gece elbiseniz ile 
minimalist aksesuar ve takı 
kullanımına dikkat etmek 
gerekmektedir.

LAYERED SKIRTS
Layered skirts, which remind of 
the 1950s, are reflected in the 
evening wear. We will continue 
to see the layered tulle skirts, 
which are reminiscent of gypsy 
fashion, in the evening dresses 
of 2020. The skirts reflecting 
the spirit of gypsies with red 
create a modern appearance 
with a belt. If you have a slim 
waist, you will look very modern 
with a belt. It is necessary to 
pay attention to the use of 
minimalist accessories and 
jewelry with your evening dress 
consisting of layered skirts.
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MODA / FASHION

VİOLET 
Kraliyet aileleri vasıtasıyla tanıtılan violet renk, 
2018’den beri yoğunlukla kullanılmaya devam 
ediyor. İhtişamın rengi violet ile naif ve asil havaya 
bürünürken aynı zamanda da gecenin dikkat 
çekeni siz olabilirsiniz. Violet renk gece elbisenizi 
gold ve metalik tonlarla birlikte kullanarak göz 
kamaştırıcı bir hale bürünebilirsiniz.

VIOLET 
Introduced through royal families, violet color has 
been used intensively since 2018. While you 
assume a naive and noble elegance with the color 
of the splendor violet, you can be the one that 
attracts the attention of the night. Violet color 
evening dress with gold and metallic tones can be 
used to become dazzling.

SHOULDER LINE
Are you ready to be the center of 
attention in a dress with shoulder line 
details used often in the 2019-2020 
trends? You can get a sophisticated and 
romantic image in a nightdress with 
shoulder line details that provides a nice 
harmony with loose hairstyles. The choice 
of those who want to be the modest and 
pure beauty of the night,  shoulder line 
detail evening dress will be completed 
with soft makeup and minimalist jewelry.

OMUZ DETAYI
2019-2020 modasında oldukça fazla 
kullanılan omuz detay ile ilgi odağı olmaya 
hazır mısınız? Açık saç modelleri ile güzel bir 
uyum sağlayan omuz detay gece elbisesi ile 
sofistik ve romantik bir görüntü elde 
edebilirsiniz. Gecenin sade ve duru güzeli 
olmak isteyenlerin tercihi omuz detay gece 
elbisesi ile soft bir makyaj, minimalist takılar 
tamamlayıcı olacaktır.
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DEĞİŞİKLİK İSTEDİĞİNİZ MEKANIN TEK BİR DUVARINA UYGULAYACAĞINIZ 
DUVAR KAĞITLARI VE BERABERİNDE KULLANACAĞINIZ BİR-İKİ AKSESUAR 
EVİNİZE YEPYENİ BİR HAVA GETİRECEK.

THAT YOU CAN APPLY TO A SINGLE WALL OF THE ROOM THAT YOU 
WANT TO IMPROVE ALONG WITH A FEW ACCESSORIES YOU COULD 
USE, WILL BRING A WHOLE NEW AMBIANCE.

REFLECTING ANY CULTURE YOU WANT IN 
YOUR HOUSE, USING A WALL PAPER 

DUVAR KAĞITLARIYLA EVİNİZDE 
İSTEDİĞİNİZ KÜLTÜRÜ YANSITIN

Dekoratörler mekanlarda oluşturmak istedikleri 
kültürel esintileri, duvar kağıtları ile yakalıyor. 
Mesela Akdeniz esintisini klasik ve antik desen-
lerin, mavi-yeşil tonların işlendiği; Afrika esinti-
sini Fas’a özgü geleneksel kapı motifinin işlendiği; 
Anadolu esintisini antik efektli çiçek desenleri-
nin, doğal tonların işlendiği duvar kağıtları ile 
kolayca elde ediyorlar. Profesyonellerin uygula-
dığı bu dekorasyon trendini siz de kolayca uygu-
layabilir, evinizde istediğiniz kültürel havayı ya-
kalayabilirsiniz.

Decorators capture the cultural inspirations that 
they want to create in spaces with the use of 
wallpapers. For example, decorators easily obtain 
the Mediterranean breeze with wallpapers, in 
which classic and ancient patterns and blue-green 
tones are treated; the African breeze with the 
wallpapers using the traditional Moroccan door 
motif; and the Anatolian breeze with the 
wallpapers in which the floral patterns with the 
antique effects and natural tones are treated. You 
can easily apply this decoration trend, used widely 
by the professionals, to capture the cultural 
atmosphere you want in your home. 

MELİKE BETÜL KUVEL

DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION



YUNANİSTAN TEMASI
Antik Yunan mimarisinden Ege ve 
Akdeniz'in engin mavisine, sıcak ve neşeli 
insanlardan hayatı ve barışı simgeleyen zey-
tin ağaçlarına uzanan; tüm zenginlikleriyle 
Yunanistan topraklarını yansıtan duvar 
kağıtları gözde... Klasik ve antika efektli 
desenlerin çoğunlukla krem, gri ve uçuk 
mavi ile yorumlandığı, altın ve bronz pırıltı-
larla tamamlandığı zamansız mekânlar yara-
tabilirsiniz.

GREEK THEME
From ancient Greek architecture to the vast 
blue of the Aegean and Mediterranean, from 
warm and cheerful people to olive trees, 
symbolizing life and peace, wallpapers that 
reflect the Greek lands with all their richness 
are in favor. You can create timeless spaces 
where classical and antique patterns are 
mostly interpreted with cream, gray and pale 
blue and completed with gold and bronze 
glitters.

İNGİLTERE TEMASI
Uçuk kahverengi, tatlı gri, 
romantik mavi, pudra pembe ve 
huzur veren lila renklerinin 
yumuşak tonlarıyla yorumlanan 
bu zarif tema, ipeğin parıltısını 
yansıtan sade ve çizgili alterna-
tifler sunarken romantik mekan-
lar yaratmak isteyenler için ide-
aldir.

BRITISH THEME 
Interpreted with the soft tones of 
light brown, sweet gray, romantic 
blue, powder pink, and serene lilac 
colors, this elegant theme is ideal 
for those who want to create 
romantic spaces while offering 
simple and striped alternatives 
that reflect the glow of silk.

BREZİLYA TEMASI
Yaban hayatı keşfedin! Bu tema hurma 
ağaçlarından Brezilya'nın tropik doğa-
sından ve yerli bitkilerinden ilham alan 
geometrik desenlere uzanan, krem, 
vizon, yeşil, gri ve siyah gibi doğal 
tonlardaki desenleri yorumlayan alter-
natifler sunuyor. Bütün bunlar, 
Amazon ormanlarının egzotik ruhunu 
ve doğal hayatın ürkütücü dünyasını 
mekanlarınıza getiriyor.

BRAZILIAN THEME
Discover wildlife! This theme offers 
alternatives that interpret motifs in 
natural tones such as cream, mink, green, 
gray and black, which spans from palm 
trees to geometric patterns inspired by 
Brazil's tropical nature and native plants. 
All of these bring the exotic spirit of the 
Amazon forests and the spooky world of 
natural life to your spaces.

VE ANADOLU...
Anadolu'nun kültürel tarihi, otantik lezzetleri ve 
misafirperver insanları bir yana; Karadeniz'in, 
Ege'nin ve Akdeniz'in doğal güzelliği, Avrupalıların 
modern metropol yaşam tarzı... Modern ile gele-
nekselin buluştuğu zenginlikler ülkesi... Antik 
efektli çiçek desenleri ve bunları tamamlayan düz 
desenler, yeşil, mavi, kahverengi gibi doğal tonlarla 
yorumlanan bu desen grubuyla, Akdeniz'in parlak-
lığını, Anadolu'nun tarihini, Ege'nin doğasını 
yaşam alanlarınıza yansıtacaksınız...

AND ANATOLIAN…
Aside from the cultural history, authentic flavors and 
hospitable people of Anatolia; the natural beauty of 
the Black Sea, the Aegean and the Mediterranean, 
the modern metropolitan lifestyle of Europeans... 
With this pattern group, which is interpreted through 
flower motifs with antique effects and completing 
plain patterns, natural tones like green, blue, and 
brown, you will reflect the brightness of the 
Mediterranean, the history of Anatolia, and the 
nature of the Aegean to your living spaces...

DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION
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SİZ İSTİYORSUNUZ BU 
UYGULAMALAR KAPINIZA GETİRİYOR

YOU ORDER THEY DELIVER TO YOUR 
DOOR

Gündelik yaşamın karmaşası ve yoğun mesai saatleri ile sipa-
rişlerinizi kapınıza kadar getiren mobil uygulamaların sayısı 
gün geçtikçe artıyor. Kullanıcılarının talebine göre market 
ihtiyaçlarını anında getiren bu uygulamalar, zahmetsiz bir 
şekilde alışveriş yapmak isteyen herkesin imdadına yetişiyor. 
Ekmekten dondurmaya kadar tüm ürünler için artık evden 
çıkıp markete gitmeye gerek kalmıyor. Akıllı cihazdan alışveriş, 
GPS ile anlık takip ediliyor ve 10-30 dakikada teslim ediliyor.
Kısıtlı zamanınızı daha verimli kullanmanıza olanak sağlayan 
bu uygulamaları sizler için derledik:

With the complexity of everyday life and busy working hours, 
the number of mobile applications that bring your orders to 
your doorstep is increasing day by day. These applications have 
the grocery needs quickly delivered according to the demand of 
its users, and they reach the rescue of everyone who wants to 
shop effortlessly. There is no longer a need to leave the house 
and go to the market for all products from bread to ice cream. 
Your order is tracked via your smart device GPS and delivered 
in 10-30 minutes. We have compiled these applications that 
allow you to use your limited time more efficiently:

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

YEMEKSEPETİ BANABİ
Yemeksepeti, yeni girişimi Banabi ile online market ürünleri 
siparişi sektörüne de adım attı. Yemeksepeti, kendi uygula-
ması üzerinden kolayca ulaşabileceğiniz bu yeni hızlı alışveriş 
hizmetiyle market ürünlerini yaklaşık 10 dakika içerisinde 
kullanıcılarına ulaştırıyor. Banabi; dondurma, dondurulmuş 
gıdalar, meyve-sebze, anne-bebek ürünleri, ev temizlik 
ürünleri ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok kategoride 
2.000’e yakın market ürününü online sipariş etme fırsatı 
sunuyor. Her hafta yeni depolar açarak hızlı bir şekilde büyü-
meyi ve yılsonunda yaklaşık 1.000 kuryeye ulaşmayı hedef-
leyen Banabi, bu yıl içerisinde İstanbul’un tümü dâhil olmak 
üzere 10 ilde hizmet verecek.

Yemeksepeti has stepped into the online grocery order 
sector with its new initiative, Banabi. Yemeksepeti delivers 
market products to its users in about 10 minutes with this 
new fast shopping service that you can easily reach through 
its own application. Banabi offers the opportunity to order 
about 2,000 online products in many categories, such as ice 
cream, frozen foods, fruit and vegetables, mother-baby 
products, household cleaning products, and personal care 
products. Banabi, aiming to grow rapidly by opening new 
warehouses every week and reaching approximately 1,000 
couriers at the end of the year, will serve in 10 provinces 
including İstanbul in this year.

GETİR
Getir, binden fazla ürünü, dakikalar içinde İstanbul’da 
olduğunuz yere getiriyor. Hizmet ağını günden güne 
geliştiren bu uygulama, yakında İstanbul’un tüm 
noktalarına hizmet verecek. Günün her saati sipariş 
verebileceğiniz uygulamada dilerseniz online ödeme 
yapabiliyor ve siparişinizi getiren kuryeyi harita 
üzerinden izleyerek, siparişinizin kaç dakika içinde 
geleceğini öğrenebiliyorsunuz. Yakın zamanda depo 
sayısını 100’e çıkaran Getir, 2.500’ü sahada yer alan, 
3 bini aşkın personelle hizmet veriyor. 

Getir delivers more than a thousand products to 
İstanbul in minutes. Developing its service network 
day by day, this application will soon serve all 
points of İstanbul. You can order online at any time 
of the day over the application, if you wish you can 
pay online, and you can watch the courier bringing 
your order on the map, you can learn in how many 
minutes your order will arrive. Bringing the number 
of warehouses to 100 recently, Getir provides 
service with more than 3,000 personnel, of which 
2,500 are working in the field.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

88   raillife KASIM/NOVEMBER 2019 raillife KASIM/NOVEMBER 2019   89



90   raillife KASIM/NOVEMBER 2019 raillife KASIM/NOVEMBER 2019   91

GLOVO
Glovo uygulaması şu anda binden fazla kuryesiyle kullanıcıları-
na geniş bir hizmet sunuyor. Uygulamayı indirip sisteme üye 
olarak konum bilgilerinizi paylaştıktan sonra size en yakın 
restoranları, marketleri görebiliyor, talep ettiğiniz ürünleri 
kredi kartı bilgilerini girerek sipariş edebiliyorsunuz. Glovo ile 
aynı zamanda evden çıkarken ya da bir kafeden kalkarken unut-
tuğunuz bir eşyanızı da size birkaç dakika içinde getiriyor ve bu 
özelliğiyle sektörün ilklerinden de birine imza atıyor. İspanya, 
Fransa, İtalya, Portekiz, Şili, Peru, Arjantin, Brezilya, Mısır, Fas 
ve Romanya gibi dünyanın pek çok ülkesinde ve şehrinde hiz-
met veren Glovo’nun hizmet ağı ülkemizde de giderek gelişme-
ye devam ediyor. 

The Glovo app now offers a wide range of services to its users 
with more than a thousand couriers. After downloading the 
application and sharing your location information as a 
member of the system, you can see the nearest restaurants, 
markets, and order products after entering credit card 
information. Glovo also delivers you something you have 
forgotten when leaving home or getting out of a cafe in a 
matter of minutes, and this is one of the first in the industry. 
Serving in many countries and cities around the world such as 
Spain, France, Italy, Portugal, Chile, Peru, Argentina, Brazil, 
Egypt, Morocco and Romania, Glovo's service network 
continues to evolve in our country.

MİGROS HEMEN
Migros Sanal Market uygulamasıyla uzun süredir hizmet 
veren Migros, Migros Hemen ile hızını daha da artırdı. 30 
dakikada siparişinizi teslim etme garantisi veren Migros 
Hemen şimdilik; İstanbul’da; Ataşehir, Bahçeşehir, İstinye, 
Kartal, Pendik, Maltepe, Bostancı, Anadolu Hisarı’nda, 
İzmir’de; Mavişehir, Bornova, Üçkuyular, Narlıdere’de, 
Ankara’da ise Çayyolu, Balgat, 100. Yıl, Çukurambar’da hiz-
met veriyor. Migros’un geniş ürün yelpazesindeki binlerce 
ürünü tek tıkla kapınıza kadar getiren uygulamada dilerseniz 
siparişinizi taşıyan kuryeyi harita üzerinden izleyebiliyorsu-
nuz. Uygulama, kapıda ödemeyle vakit kaybetmek isteme-
yenlere kartını kaydederek tek tıkla ödeme özelliği sunuyor. 

Migros, which has been serving with Migros Sanal Market for a 
long time, increased its speed even more with Migros Hemen. 
Migros Hemen with guaranteed delivery of your order in 30 
minutes serves in İstanbul to Ataşehir, Bahçeşehir, İstinye, 
Kartal, Pendik, Maltepe, Bostancı, Anadolu Hisarı; in İzmir to 
Mavişehir, Bornova, Üçkuyular, Narlıdere; in Ankara to 
Çayyolu, Balgat, 100. Yıl, Çukurambar. If you wish, you can 
follow the courier carrying your order on the map via the 
application that delivers thousands of products in the wide 
range of Migros to your door with a single click. The application 
offers a one-click payment feature to those who do not want to 
waste time at the door by saving their card info.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGYTEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

BİSU
Yemek siparişi, bebek bezi, kıyafet alışverişi derken artık 
sularımızı da sipariş edebileceğimiz bir uygulama var: BiSU... 
IOS ve Android uygulamalarıyla akıllı telefonlar üzerinden 
kullanıcıların istediği saat için su siparişi vermesini sağlayan 
BiSU ile bünyesindeki su markalarının pH değerlerini, bayi 
hizmet puanını, damacana su fiyatlarını, ürün çeşitlerini 
(damacana, cam damacana, pet şişe), ödeme seçeneklerini 
görebilir ve karşılaştırabilirsiniz. BiSU ile İstanbul, Ankara, 
Bursa, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Konya, Kocaeli, 
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Samsun, Burdur, Balıkesir ve 
Muğla illerinde istediğiniz su markasını seçerek tek tuşla su 
siparişi verebilirsiniz.

When ordering food, diapers, and clothes, there is an 
application that we can order our water: BiSU... With the 
iOS and Android applications, BiSU allows users to order 
dispenser size bottled water to be delivered at the time they 
request and  dealer service ratings, prices, product types (5 
gallon, glass bottle, etc.), you can see and compare payment 
options, the water Ph values of its water brands. With 
BiSU, you can order water at the touch of a button by 
selecting the water brand you want in İstanbul, Ankara, 
Bursa, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Konya, Kocaeli, 
Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Samsun, Burdur, Balıkesir, 
and Muğla.

MAHALLEM
Mahallem, tüketicileri mahalle esnafıyla buluşturu-
yor. Uygulamanın amacı komşu esnaflardan alışve-
riş yapma alışkanlığımızı geri kazandırmak. 
Mahallem, lokasyon bilginizi girdikten sonra 
mahallenizdeki esnafları size gösteriyor, siz de 
ihtiyacınızı esnafların sunduğu ürün listesinden 
seçiyorsunuz. Sipariş verdiğiniz esnafla iletişim 
kurarak siparişinizi tam olarak anlatmanıza imkân 
sağlayan Mahallem, sadece bakkal gibi gıda odak-
lı esnafları değil eczaneden suculara, çilingirden 
emlakçıya kadar çok geniş bir yelpazede işletme-
leri kabul ediyor.

Mahallem brings consumers together with 
neighborhood vendors. The purpose of the 
application is to restore our habit of shopping from 
neighboring tradesmen. After you enter your 
location information, Mahallem shows the vendors 
in your neighborhood and you select your needs 
from the list of products offered by them. By 
enabling communication with the vendor you 
ordered from, Mahallem not only accepts food-
oriented vendors like grocery stores but also 
accepts a wide range of businesses from pharmacy 
to locksmith and real estate agents.
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAN KODAMANOĞLU

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

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

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

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

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

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

AZINLIK

ÇEKİNGEN

ÇİKOLATA

DAYANIŞMA

EGEMENLİK

EKONOMİ

KAHVERENGİ

MANZARA

MATADOR

MEZUNİYET

MUHTEMELEN

NEVRESİM

RESEPSİYON

TEMİNAT

TERCÜME
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[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

KOLAY ORTA ZOR

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

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

1 4 8
3 5 8

7 3 4
6 3 4 2

8 9
4 3 1 7
4 8 7

2 4 9
7 5 1

5 8
8 2 1 9 7

7 3 6
2 7 4

6 3
8 3 4

8 1 7
4 7 9 8 2
8 5

1 9 2
3 9 5

6 4 7
8 5 1 9

3 1
6 3 5 4

8 9 2
5 3 2
2 7 3

2 3
8 3 5 4

8 9 1 3
8 7
7 6 8 5
5 8

4 5 6 9
2 7 5 1

4 7

7
6 1 5 4

4 6 5 8 2
5 1

9 3 7
6 7

5 3 9 4 8
3 2 8 1

1

7 6 3 8
9 8 3

8 3 9 2
4 6

7 2
5 3

9 2 1 8
5 4 3
1 8 9 4

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

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

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

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

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

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


