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M. Cahit TURHAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Minister of Transport and Infrastructure
Yolculuk sadece bir yerden başka bir yere gitmekten çok 
ötedir. Yolculuk, deneyimdir, hikâyedir, hatta biraz daha 
öteye taşırsak; yolculuk bir yaşam biçimidir. Herkesin 
farkında olduğu üzere de son yıllarda demiryollarına yap-
tığımız yatırımlar sayesinde unutulan, kullanılmayan, çü-
rümeye yüz tutan demiryolları, modernleşme ile birlikte 
tekrar kullanılır hale geldi. Tekrar vatandaşımızın güveni-
ni kazandı. Lakin Doğu Ekspresi’nin son dönemde bu kadar 
rağbet görmesinde temelinde de demiryollarımızın yeni 
yüzü ve yeni vizyonu yatmaktadır. Bir zamanlar yılda sa-
dece 20 ila 30 bin yolcu taşıyan Doğu Ekspresi’nin üç yıl 
önce 200 binin üzerinde yolcu ağırlaması; geçen yıl ise bu 
sayının 437 bini bulması bu heyecanın sonucudur. Ayrıca 
vatandaşımız ülkemizin güzelliklerini gördükçe, kültürel 
zenginliğinin tadına baktıkça, bu heyecan yayılıyor. Bu 
güzel ilgi diğer ekspres turlarımıza da yansıyor. Daha ön-
ceki yıllarda neredeyse kullanılmayan Van Gölü Ekspresi, 
geçtiğimiz yıl tam tamına 269 bin yolcuyu ağırlamış bulu-
nuyor. 
Bu nedenle de vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda 
diğer ekspres seferlerimizle ilgili de tedbirlerimizi alıyo-
ruz. Bu doğrultuda Akdeniz ile Ege'yi birbirine raylarla 
bağlayan ancak kullanılmaması nedeniyle 10 yıl önce se-
ferleri kaldırılan Göller Ekspresi’ni, Isparta ile İzmir ara-
sında yeniden seferlere başlattık. Altyapısını yenilediği-
miz ve konforunu artırdığımız Göller Ekspresi, ortalama 8 
saat 30 dakika seyahat süresi ve 262 yolcu kapasitesiyle 
her gün karşılıklı olarak sefer yapmaya başladı. Bu ekspres 
Akdeniz ile Ege arasındaki yolculukların vazgeçilmezi ola-
cak. Kimse İzmir'e, Denizli'ye, Burdur'a, Aydın'a giderken 
otobüs bileti bulamadığı için endişelenmeyecek. Heyecan 
verici bu hizmetin bölgemizde bu hizmetten faydalanacak 
olanlara hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
İyi yolculuklar diliyorum…

The journey is more than just going from one place to another. 
The journey is experience, story, and if we take it a little further; 
journey is a way of life. As everyone is aware, thanks to our 
investments in railways in recent years, forgotten, unused, 
declining railways have become re-usable through modernization. 
They gained the trust of our citizens once again. However, the new 
face and new vision of our railways are the basis of the Eastern 
Express's recent popularity.The East Express, which once 
transported only 20 to 30 thousand passengers a year, 
accommodated more than 200 thousand passengers three years 
ago; last year, this number was 437 thousand and this is the result 
of this excitement. In addition, as our citizens see the beauties of 
our country and taste the cultural richness, this excitement 
spreads. This beautiful interest is reflected in our other express 
tours. Van Lake Express, which was not preferred in previous 
years, hosted 269 thousand passengers last year.
Therefore, in line with the demands of our citizens, we also take 
measures for other express trips. In this respect, we have restarted 
the Göller (Lakes) Express trips, which connects the Mediterranean 
Sea and the Aegean Sea by rail but was taken off of service 10 
years ago due to the lack of use. We renewed the infrastructure 
and increased the comfort of the Göller Express, which began to 
operate daily round trips with an average of 8 hours 30 minutes of 
travel time and 262 passenger capacity. This express will be 
indispensable for the journeys between the Mediterranean and 
Aegean. Nobody will be worried that they cannot find bus tickets 
on their way to İzmir, Denizli, Burdur, Aydın. I hope this exciting 
service will be useful for those who will benefit from this service in 
our region.
Have a nice trip...

AKDENİZ VE EGE’Yİ RAYLARLA 
BAĞLADIK

WE CONNECTED THE 
MEDITERRANEAN AND THE 
AEGEAN BY RAILS 

VİZYON / VISION
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TCDD için oldukça yoğun, hareketli, bir o kadar da gurur 
verici işlere imza attığımız bir yılı daha geride bırakıyo-
ruz. 2019 yılında hayata geçirdiğimiz önemli ulusal ve 
uluslararası projeler teşekkülümüzü dünya çapında bir 
marka haline getirme yolundaki önemli kilometre taşları 
olarak anılacaktır.
Geleceğimizi planlarken AR-GE faaliyetlerine ağırlık ve-
rerek, yenilikçi yaklaşımlarla demiryollarımız için en 
iyisini üretmeye gayret ediyoruz. Bu süreçte milli kay-
nakları kullanmak olmazsa olmazımız.
Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi İşletme Mü-
dürlüğümüz (DATEM), Kardemir, Karabük Demir Çelik 
Sanayi ve Ticaret A.Ş, Karabük Üniversitesi, Atılım Üni-
versitesi, TÜBİTAK işbirliğinde önemli bir AR-GE pro-
jesini başardık. Her yıl 12-18 Aralık tarihlerinde kutladı-
ğımız “Yerli Malı Haftası” öncesinde, tamamen yerli 
olarak ürettiğimiz ve patenti TCDD’ye ait ısıl işlemlerle 
sertlik oranı yükseltilmiş olan raylar, dar yarıçaplı kurp-
larda (virajlarda) aşınma ömrünü 3 kat uzatacak. Bu ray-
ların gelecekteki demiryolu bakım maliyetlerini azalta-
cak olması, yerli ve milli yaklaşımın sağladığı katma de-
ğere dair güzel bir örnektir. 
Karşılaştıkları bütün zorlukların üstesinden gelen engel-
li vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak en önem-
li görevlerimizden biri. “Dünya Engelliler Günü”nde en-
gelli yolcuların seyahat öncesi ve sonrasında yardım ala-
bilmesini sağlayacak Turuncu Masa Hizmetini 13 garı-
mızda başlatıyoruz. Artık gar ve istasyonlarımıza gelen 
engellilerimiz bize emanet…
Nice başarılara birlikte imza atmak dileğiyle iyi yolcu-
luklar.

Ali İhsan UYGUN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD

We have left a busy and active year behind, which we made 
proud works for TCDD. Important national and international 
projects of ours in 2019 will be remembered as milestones for 
making this organization a brand of international.
We are trying to produce the best for our railways with the 
innovative approaches with the emphasis on RE&DE activities 
while we plan for our future. Using national resources in this 
process is a must.
We succeeded an important RE&DE project with the cooperation 
of Operation Directorate of Railway Research and Technology 
Center (DATEM), Kardemir Karabuk Iron Steel Industry  Trade 
& Co. Inc., Karabük University, Atılım University, and 
TÜBİTAK. Before “The Week of Domestic Goods” we celebrate 
between December 12-18 each year, the rails -which we 
domestically produced and whose hardness ratio is increased by 
the thermal processes whose patent belongs to TCDD – will 
prolong the abrasion life 3 times at spiral curves (bends). These 
rails will reduce the railroad maintenance costs of future and 
this is a good example about the added value to domestic and 
national approach.
It is one of the most important duties of ours to ease the lives of 
disabled citizens who overcome all the trouble they encounter. 
We start the Turuncu Masa Service, which will provide the 
disabled passengers to get help before and after travel, on the 
International Day of Disabled Persons in 13 stations. From now 
on, the disabled persons who come to our terminals and stations 
are our responsibility.
With the hope of more success together, enjoy the journey!

SERVICES MAKING THE LIFE EASIER 
FROM TCDD

TCDD’DEN HAYATI 
KOLAYLAŞTIRAN 
HİZMETLER

HOŞGELDİNİZ / WELCOME
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China Railway Express, the first freight train that will depart 
from China and pass to Europe by using Marmaray, was seen off at 
a ceremony attended by the Minister of Transport and Infrastructure 
Mehmet Cahit Turhan and Minister of Commerce Ruhsar Pekcan 
from the Ankara Terminal. Turhan, speaking at the ceremony, 
pointed to Turkey's geostrategic and geopolitical importance, 
linking three continents. Turhan expressed that Turkey, as a 
country of Europe, the Balkans, the Caucasus, the Middle East, the 
Mediterranean and the Black Sea with both its geographic location 
and historical and cultural continuity, had an important role in the 
economic and social development of the regions in question.

"We have facilitated uninterrupted and high-quality 
transport infrastructure across the continents"
Turhan who explained that they provided a wide variety of 
transport connections in recent years in order to further 
strengthen the existing position of Turkey as well as facilitating 

Çin'den yola çıkıp Marmaray'ı kullanarak Avrupa'ya geçe-
cek ilk yük treni China Railway Express Ankara Garı'ndan 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan ve Ti-
caret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı törenle uğurlan-
dı. Törende konuşan Turhan, üç kıtayı birbirine bağlayan 
Türkiye'nin jeostratejik ve jeopolitik önemine işaret etti. 
Turhan, hem coğrafi konumu hem de tarihi ve kültürel 
sürekliliğiyle Asya, Avrupa, Balkan, Kafkas, Ortadoğu, Ak-
deniz ve Karadeniz ülkesi olan Türkiye'nin söz konusu 
coğrafyaların ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli role 
sahip olduğunu ifade etti. 

“Kıtalar arasında kesintisiz ve kaliteli ulaştırma 
altyapıları tesis ettik”
Türkiye'nin mevcut pozisyonunu daha da güçlendirmek 
adına son yıllarda çok çeşitli ulaşım bağlantıları sağlamala-
rının yanı sıra koridorlar oluşturarak, kıtalar arasında ke-

HISTORICAL DAY ON THE IRON SILK ROAD

DEMİR İPEKYOLU’NDA TARİHİ GÜN

HABER / NEWS

sintisiz ve kaliteli ulaştırma altyapıları tesis ettiklerini 
anlatan Turhan, "754 milyar doları bulan yatırımla ulaştır-
ma ve haberleşme altyapımızı güçlendirerek uluslararası 
taşımacılık güzergâhlarındaki eksik bağlantıları tamamla-
mak önceliklerimiz arasında yer aldı." ifadesini kullandı.
Çin, Asya, Avrupa ve Ortadoğu'yu birbirine bağlayarak 
büyük bir altyapı ve ulaşım ağı oluşturulmasını amaçlayan 
"Tek Kuşak Tek Yol" projesine özel önem verdiklerini 
anlatan Turhan, bu kapsamda Türkiye-Azerbaycan ve 
Gürcistan'ın oluşturduğu iş birliği temelinde hayata geçen 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı üzerinde Bakü'den 
Kars'a ilk seferini yapan China Railway Express'in dünya 
demiryolu taşımacılığına yeni bir yön verdiğini söyledi. 

“Yük taşımacılığında yeni dönem”
Turhan, 30 Ekim 2017'den itibaren faaliyette olan hattın, 
Asya ve Avrupa arasında demiryolu yük taşımacılığı ala-
nında yeni dönemin habercisi olduğunu dile getirerek, söz 
konusu hatla Türkiye'nin, Pekin'den Londra'ya uzanan 
orta koridorun ve Kazakistan'dan yine Türkiye'ye uzanan 
Demir İpek Yolu'nun en önemli bağlantı noktası haline 
geldiğini kaydetti. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nın, 
Çin ile Türkiye arasındaki yük taşıma süresini 1 aydan 12 
güne, "asrın projesi" Marmaray'ın bu hatta entegre olma-
sıyla da Uzak Asya ile Batı Avrupa arasındaki süreyi 18 
güne düşürdüğünü belirten Turhan, "Asya ile Avrupa 
arasındaki 21 trilyon dolarlık ticaret hacmini dikkate aldı-
ğımızda, meselenin önemi kolaylıkla anlaşılacak. Yaklaşık 
5 milyar nüfusun ve 60 ülkenin faydalandığı Demir İpek 
Yolu Hattı, global ticaret ağları için yeni ve çok önemli al-
ternatif oldu." değerlendirmesinde bulundu. 

“11 bin 483 kilometrelik yol 12 günde kat edilecek”
Bakan Turhan, yolculuğuna Çin'in Xi'an şehrinden başla-
yan ve 42 tıra eş değer elektronik ürün yükü taşıyan China 
Railway Express'in (Çin Demiryolu Ekpresi) toplam uzun-
luğu 820 metre olan 42 konteyner yüklü vagonla 2 kıta, 10 
ülke, 2 denizi aşarak 11 bin 483 kilometrelik yolu 12 günde 
kat edeceğini bildirdi. Yükün, Bakü-Tiflis-Kars hattını ve 
Marmaray'ı kullanarak orta koridor üzerinden taşınması-
nın, diğer koridorlara göre zaman ve enerji tasarrufu sağla-
yacağını dile getiren Turhan, "Bu, hem bölgesel hem de 
küresel ticaretin seyri açısından oldukça tarihi bir adım. 
Dolayısıyla binlerce kilometre yol kat eden bu trene, de-
miryolu taşımacılığında başlayan yeni dönemi simgeleme-
si hasebiyle, gururla bakıyoruz." dedi. Turhan, bu projenin, 
ülkelere ticari kazanç sunmasının yanında toplumlar arası 
bağların güçlenmesine ve kültürler arası etkileşim hızlan-
masına da büyük katkı sağlayacağını ifade ederek, Türki-
ye'ye kadar hiçbir aksama ve sorun yaşamadan ulaşan 
trenin, Prag'da sonlanacak tarihi yolculuğunu başarıyla 
tamamlayacağına inandığını söyledi.

corridors, uninterrupted and high-quality transport 
infrastructure across the continents, said, "Strengthening our 
transportation and communication infrastructure with an 
investment of 754 billion dollars was among our priorities of 
completing the missing connections on international 
transportation routes." Aiming to create a large infrastructure 
and transportation network by connecting China, Asia, Europe 
and the Middle East to each other, "One Belt One Road" project 
is paid special attention, explained Turhan and said that in this 
context, China Railway Express, which made its first trip on the 
Baku-Tbilisi-Kars Railway Line, which was realized on the basis 
of the cooperation between Turkey-Azerbaijan and Georgia,  
from Baku to Kars, is giving a new direction to the world railway 
transportation. 

“New era in freight transportation”
Turhan stated that the line, which has been operating since 
October 30, 2017, heralds a new era in the railway freight 
transportation between Asia and Europe, and said that by 
means of this line, Turkey has become the most important 
connection point  of the central corridor stretching from Beijing 
to London and of the Iron Silk Road reaching from Kazakhstan 
to Turkey. The freight transport time of the Baku-Tbilisi-Kars 
Railway Line between China and Turkey is reduced down to 12 
days from 1 month and with the integration of the "project of 
the century" Marmaray to this line the transport time between 
the Far East and Western Europe is reduced down to 18 days, 
said Turhan: "Considering the trade volume between Asia and 
Europe of $21 trillion, the importance of the issue will be easily 
understood. With approximately a population of 5 billion and 
60 countries benefiting, the Iron Silk Road Line became a new 
and very important alternative for global trade networks." 

"11 thousand 483 kilometers road will be covered in 12 days"
Minister Turhan reported that China Railway Express, which 
started its journey in Xi'an, China, carrying 42 trucks equivalent 
of electronic products, with a total length of 820 meters and 
loaded with 42 containers, will cross 2 continents, 10 countries, 
2 seas, covering 11 thousand 483 kilometers in 12 days. Turhan 
said that transporting the cargo over the middle corridor by 
using Baku-Tbilisi-Kars line and Marmaray will save time and 
energy compared to the other corridors and said, "This is a very 
historical step in terms of the course of both regional and global 
trade. Therefore, we are proud to look at this train, which has 
traveled thousands of kilometers, because it represents the new 
era in rail transport." Turhan expressed that this project would 
contribute greatly to strengthen the relations between societies 
and to speed up the interaction between cultures in addition to 
offering commercial gain to countries, and said that he believes 
that the train, which has reached to Turkey without experiencing 
any problems, will complete its historic journey in Prague 
successfully.
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LET’S LISTEN TO CHILDREN AND CHANGE THEIR LIVES 

ÇOCUKLARI DİNLEYELİM, HAYATLARINI 
DEĞİŞTİRELİM

“Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam” yakla-
şımıyla düzenlenen “Çocukları Dinleyelim Hayatlarını De-
ğiştirelim” projesinin ikinci ayağında 20 kişilik özel yolcu 
kafilesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Tur-
han, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun ve projeye 
destek veren kuruluş temsilcilerinin katılımı ile Ankara 
YHT Garı’ndan Eskişehir'e uğurlandı. Projenin ilk ayağında 
ise 24 kişilik kafile, yine Bakan Turhan ve projeye destek 
veren kuruluş temsilcilerinin katılımı ile 16 Ekim 2019 tari-
hinde Eskişehir’e uğurlanmıştı.
Turhan, uğurlama öncesinde yaptığı açıklamada, Türki-
ye'de tüm ulaşım sistemlerinden engelli vatandaşların fay-
dalanması için gerekli her türlü tedbiri aldıklarını, bunlarla 
ilgili düzenlemeler ve yatırımlar yaptıklarını söyledi. Bakan 
Turhan, engellilerin toplumun parçası olduğuna dikkati 
çekerek, şunları kaydetti: "Onlar içimizdeler. Engellilerle 
beraber yaşamayı, onlardan faydalanmayı ve birlikte olmayı 
bizim bir hayat biçimi olarak kabul etmemiz gerektiğini, bu 
konuda hükümet ve bakanlık olarak her türlü desteği verdi-
ğimizi belirtmek isterim. Türkiye diğer ülkelere göre bu 
konuda iyi noktada. Engellilere yönelik yapılan projeler hiç 
bitmeyecek, hayat devam ettikçe sürecek. Biz engelli vatan-
daşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız ve onların 
elinden tutmaya devam edeceğiz." Bakan Turhan özel yol-
culara, seyahatlerinden önce hediyelerini vererek başta 
TCDD olmak üzere, Ankara Üniversitesi, Halkbank ile di-
ğer kurum ve kuruluşların temsilcilerine, desteklerinden 
dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

In the second leg of the "Let's Listen to Children and 
Change Their Lives" project organized with the approach of 
"Barrier-Free Transport, Barrier-Free Tourism, Barrier-
Free Life", a special group of 20 passengers was seen off to 
Eskişehir station from the Ankara YHT Terminal with the 
participation of Minister of Transportation and 
Infrastructure Mehmet Cahit Turhan, General Manager of 
TCDD Ali İhsan Uygun, and representatives of the 
organizations supporting the project. In the first leg of the 
project, a group of 24 passengers was seen off to Eskişehir on 
October 16, 2019, with the participation of Minister Turhan 
and the representatives of the organizations supporting the 
project. Turhan, said in a statement before the farewell, they 
have taken all necessary measures so our disabled citizens 
could benefit from all transport systems in Turkey. He said 
they had made arrangements and investments related to 
them. Minister Turhan pointed out that disabled people are 
a part of society and said: "They're among us. I would like to 
state that we should accept to live with the disabled, to 
benefit from them, and to be with them as a way of life. 
Turkey is in a good standpoint compared to other countries in 
this regard. Projects for disabled people will never end and 
will continue as life continues. We will never leave our 
disabled citizens alone and we will continue to hold their 
hands." Minister Turhan presented his gifts to special 
passengers before their trip and presented a certificate of 
appreciation to TCDD, Ankara University, Halkbank, and 
other institutions and organizations for their support.
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TCDD Transportation General Manager Kamuran Yazıcı 
attended the delivery ceremony of the first of the 12 high-
speed train sets produced by Siemens in Germany.
Yazıcı, who emphasized that following the test drives of the 
high-speed train sets, the first of which was delivered, they 
will be put into service part by part as of February 2020, said, 
"Thus, we aim to increase the number of daily YHT trips 
from 44 to 76, the number of passengers carried to 10 
million 200 thousand, and to 14 million in 2021." 
Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, 
Konya-İstanbul lines have hosted so far more than 52 
million passengers on high-speed trains and 98 percent of 
the passenger satisfaction rate has been received, said Yazıcı: 
"Currently, the high-speed train operating with a passenger 
capacity of 22 to 25 thousand per day in a total 213 thousand 
kilometers of YHT network is realized by 19 YHT sets."
Albrecht Neumann, the President of Siemens Rail Systems, 
said, "The high-speed trains that the TCDD A.Ş. has 
received will also provide the highest level of comfort to the 
passengers."

TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Alman-
ya’da Siemens tarafından üretimi sürdürülen 12 adet yüksek 
hızlı tren setlerinden ilkinin teslim törenine katıldı.
Yazıcı, ilkini teslim aldıkları yüksek hızlı tren setlerinin test 
sürüşlerinin ardından, Şubat 2020'den itibaren bölüm bölüm 
hizmete verileceğine vurgu yaparak, "Böylece günlük YHT 
sefer sayısını 44'ten 76'ya, taşınan yolcu sayısını 10 milyon 
200 bine, 2021'de ise 14 milyona çıkarmayı hedefliyoruz." 
dedi. 
Ankara-İstanbul, Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Kon-
ya-İstanbul hatlarında yüksek hızlı trenlerde bugüne kadar 
52 milyonu aşkın yolcunun ağırlandığını ve yolcuların mem-
nuniyet oranının yüzde 98'i bulduğunu anlatan Yazıcı, “Ha-
len toplam bin 213 kilometrelik YHT ağında, günde 22 ila 25 
bin arasında değişen yolcu kapasitesine sahip olan yüksek 
hızlı tren işletmeciliği, 19 YHT setiyle gerçekleştirilmekte-
dir." diye konuştu.
Siemens Raylı Sistemler Başkanı Albrecht Neumann da, 
“TCDD Taşımacılık tarafından teslim alınan hızlı trenler, 
yolculara en üst düzeyde konfor sağlayacak." dedi.

TCDD TRANSPORTATION HAS RECEIVED THE FIRST OF 12 YHT SET 

TCDD TAŞIMACILIK 12 YHT SETİNİN İLKİNİ 
TESLİM ALDI 
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Asırlar boyu, bir yakadan diğerine, Anadolu’nun köprüleri, 
hem medeniyetin hem de mimarinin en çarpıcı örnekleri 
oldu. Bu köprüler sayesinde, yüksek yamaçlar, uzak evler, 
coşkun dereler ve ayrı kalmış insanlar buluştu. Türkiye, ge-
rek mimarisi gerekse konumu açısından, büyüleyici tarihi 
köprülerin coğrafyası... Anadolu’nun buluşturan ve kavuştu-
ran bu tarihine göz atarken, bırakın köprüler sizi bir yakadan 
öbürüne taşısın.

Kavuşturan mimari: Çifte Köprü
Köprü deyip de, Doğu Karadeniz’e uğramamak ne mümkün! 
Hele Karadeniz’in bakir coğrafyasının en güçlü olarak hisse-
dildiği Artvin’i görmeden, coşkun dereleri aşan köprülerin 
hakkını vermek zor. Yaban hayatın, yaşlı ormanların ve bitki 
çeşitliliğinin yanı sıra Artvin’in bir de yöreye özgü taş işçili-
ğinin önemli örnekleri olan ve zamana meydan okuyan taş 
köprüleri var. Bunların arasında Çifte Köprü, yörenin en gü-
zel tarihi köprülerinden. Artvin’in Arhavi ilçesi Ortacalar 
bucağı yakınlarındaki köprü, Karadeniz’de inişli çıkışlı dağlık 
arazilere ayak uyduran sıklıkla görülen kemer köprülerden. 
Çifte Köprü, aslında birbirine dik konumda bağlanan ve tam 
daire olacak şekilde birbirini tamamlayan iki farklı köprüden 
oluşuyor. Köprülerden biri zengin bitki çeşitliliğiyle ünlü 
Kamilet Vadisi'nden akan Kamilet Deresi, diğeri ise Soğucak 
Deresi üzerinde. Geleneksel Karadeniz mimarisine uygun 
olarak, sivri kemerli, tek gözlü ve kesme taş malzemeyle inşa 
edilen, 35,5 metre uzunluğundaki köprüler sadece yayalara 
açık. Zamanında Kafkasya’ya asker sevkiyatı amacıyla da 
kullanılan köprülerin ne zaman inşa edildikleri net olarak bi-
linmiyor ancak 1850’lilere ait oldukları tahmin ediliyor. Bu-
radan kısa bir yolculukla, Mençuna Şelalesi, Dikyamaç kö-
yündeki Yaşam Tarzı Müzesi ve bölgede geleneksel yaşamın 
devam ettiği köylere ulaşmak mümkün.

For centuries, the bridges of Anatolia have been the most striking 
examples of both civilization and architecture. Thanks to these 
bridges, high slopes, distant houses, flowing streams, and people 
who have stayed apart have met. Turkey, both in terms of its 
architecture and location, is the geography of Anatolia's 
fascinating bridges... As you are browsing the uniting history of 
Anatolia, let the bridges carry you from one side to the other...

Uniting architecture: Çifte Bridge
When bridges are the subject, it is not possible to skip the 
Eastern Black Sea. Especially without seeing Artvin, where the 
untouched geography of the Black Sea is felt at its most 
powerful state, it is difficult to give the bridges their dues. In 
addition to wildlife, old forests and plant diversity, Artvin also 
has stone bridges that defy time and that are important 
examples of local stonework. The Çifte Bridge is one of the 
most beautiful historical bridges in the region. The bridge near 
the Ortacalar suburb of Arhavi district of Artvin is one of the 
most frequently seen arch bridges that keep up with the 
mountainous terrain in the Black Sea. The Çifte Bridge 
consists of two different bridges that are connected in an 
upright position and complement each other to be a full circle. 
One of the bridges is on Kamilet Creek, which flows through 
Kamilet Valley, which is famous for its rich plant diversity, 
and the other is on Soğucak Creek. In accordance with the 
traditional Black Sea architecture, 35.5 meters long bridges, 
built with pointed arches and a single bay and built out of 
ashlar material are open to pedestrians only. It is not clear 
when the bridges, which were used to ship troops to the 
Caucasus at the time, were built but they are estimated to 
belong to the 1850s. It is possible to reach Mençuna Waterfalls, 
Lifestyle Museum at the Dikyamaç village, and villages where 
traditional life continues in a short journey from here.

ANADOLU’NUN KAVUŞTURAN TARİHİ: 

KÖPRÜLER

BERİL ŞEN

UNITING HISTORY OF ANATOLIA: BRIDGES

18   raillife ARALIK/DECEMBER 2019 raillife ARALIK/DECEMBER 2019   19



KAPAK / COVER

The bridge of art: Irgandi
It is an extraordinary bridge thanks to its unique architectural 
style… It is one of the four bridges in the world that have 
shops on them. The others are namely the Covered Bridge in 
Lovech, Bulgaria; Ponte di Rialto in Venice, Italy; and Ponte 
Vecchio in Florence, Italy.  The Irgandi Bridge was the center of 
handicrafts of its time, as well as an important trade area and 
marketplace frequented by travelers and merchants. The 
Irgandi Bridge, built in 1442 by Hacı Muslihiddin, the son of 
Ali Irgandili, was a dynamic living space with nearly thirty 
shops, masjid, and two stables in accordance with the guild 
system. The name of the bridge is derived from the word 
"ırgamak" which means "to move". It connects the elite 
districts of Bursa, Yeşil, Yıldırım, and Emirsultan, on Gökdere. 
The bridge, which was damaged in the Great Bursa earthquake 
of 1854 and destroyed by the Greek army in the War of 
Independence, was faithfully restored in 2004. Irgandi, with its 
shops painted in yellow lined on its gray arched body, has 
become a classic part of a Bursa tour that tourists won't miss 
seeing. In this bridge-market, it is not only pleasant to shop for 
traditional crafts but also to have a break in the coffeehouses.

Sanatın köprüsü: Irgandi
Özgün mimari stiliyle, sıradışı bir köprü… Dünyanın çarşılı, 
dört köprüsünden biri. Diğerleri, Bulgaristan’ın Lofça kentin-
deki Osma Köprüsü, İtalya’nın Venedik kentindeki Ponte di 
Rialto ve yine İtalya’da Floransa’nın Ponte Vecchio’su… Ir-
gandi Köprüsü, zamanının el sanatları merkezi olmasının 
yanı sıra seyyah ve tüccarların uğrak yeri önemli bir ticaret 
alanı ve çarşıydı. Irgandili Ali’nin oğlu Hacı Muslihiddin tara-
fından, 1442’de inşa edilen Irgandi Köprüsü, lonca sistemine 
uygun yapıdaki çarşının otuza yakın dükkânı, mescidi ve iki 
ahırıyla, dinamik bir yaşam alanıydı. Köprünün adı, “kımılda-
mak” anlamına gelen “ırgamak” sözcüğünden geliyor. Gök-
dere üzerinde, Bursa’nın seçkin semtleri Yeşil, Yıldırım ve 
Emirsultan’ı birbirine bağlıyor. 1854’teki büyük Bursa depre-
minde hasar gören, Kurtuluş Savaşı’nda da Yunan ordusu 
tarafından tahrip edilen köprünün aslına uygun restorasyo-
nu, 2004 yılına rastlıyor. Gri kemerli gövdesi üzerinde sırala-
nan sarıya boyanmış dükkânlarıyla, Irgandi, bugün turistlerin 
uğramadan edemediği bir Bursa gezisi klasiği. Bu köprü-çar-
şıda, sadece geleneksel el sanatları alışverişi yapmak değil 
aynı zamanda kahvehanelerinde soluklanmak da keyifli.
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Dillere destan: Malabadi Köprüsü
Öyle heybetli ki, Ayasofya’nın kubbesinin, köprünün geniş 
kemerinin altına sığabileceği iddia ediliyor. 1940 yılında Di-
yarbakır’a gelen Albert Gabriel gördüğü bu anıtsal köprüye 
olan hayranlığını saklamaz ve, “Modern hesabın olmadığı de-
virde bu açıklıkta o zaman için böyle bir hesap hayranlık ve 
takdiri muciptir. Ayasofya’nın kubbesi bu köprünün altına 
rahatlıkla girer.” der. Diyarbakır-Bitlis yolunda, Dicle Neh-
ri’ne katılan Batman Çayı üzerindeki Malabadi Köprüsü, 
dünyadaki taş köprüler içinde kemer açıklığı en geniş olanlar 
arasında ve Türkiye’nin en güzel köprülerinden. Köprünün 
kemerinin her iki yanında, kış soğuğundan ve yaz sıcağından 
korunmak ve köprünün güvenliğini sağlamak amacıyla, nö-
betçilerin ve ticaret kervanlarının dinlenmesi için inşa edilmiş 
iki oda bulunuyor. Üzerindeki kitabeye göre, 1147-1148 yılla-
rında bölgede bir zamanlar hüküm süren Artuklular’dan Te-
murtaş İbn İlgazi Bin Artuk tarafından, masraflarını kendisi 
karışılayarak, yaptırılmış. Kesme kalker taşından yapılan 
köprü, sadece geçiş değil konaklama amaçlı inşa edilmiş. Köp-
rünün su yüzeyinden kilit taşına kadar olan yüksekliği 19 
metre. Köprünün her iki yanında bulunan selyaranların üze-
rinde, Hasankeyf ve Dicle köprülerinde de benzeri görülen 
kabartma rölyefler bulunuyor. Günbatımlarında köprünün 
üzerindeki ışık oyunlarını izlemeye doyum olmuyor. 

Legendary beauty: Malabadi Bridge
So big that it is claimed that the dome of Hagia Sophia could 
fit under the wide arch of this bridge. Albert Gabriel, who 
came to Diyarbakır in 1940, did not hide his admiration for 
this monumental bridge he saw and said, "At the time when 
there were no modern calculations, such a calculation is 
admirable and praiseworthy. The dome of Hagia Sophia can 
easily fit under this bridge." On Bitlis-Diyarbakır highway, 
the Malabadi Bridge on the Batman Creek, which meets the 
Tigris River, is among the bridges that has the widest arch 
span in the world and it is one of Turkey's most beautiful 
bridges. On both sides of the bridge, there are two rooms 
built for the protection of guards and trade caravans from 
the cold and summer heat and to ensure the safety of the 
bridge.According to the inscription on it, it was built by 
Temurtaş İbn İlgazi Bin Artuk, one of the Artukites, who 
once reigned in the region in 1147-1148, at his own expense. 
The bridge made of cut limestone was built not only for 
passage but for accommodation. The height of the bridge 
from the water surface to the keystone is 19 meters.There 
are reliefs on the fender piles on both sides of the bridge 
similar to those found in the Hasankeyf and Tigris bridges. 
Watching the light games on the bridge at sunset is a feast 
for the eyes.
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Dev taş sembol: Taşköprü
Nev-i şahsına münhasır kültürü ve yemekleriyle, Adana 
görmeye, gezmeye değer bir kent. Her ziyaretçinin uğ-
ramadan edemediği, kentin en tipik kartpostallarının 
olmazsa olmazı, kentin logosunu süsleyen bir kent sem-
bolüdür Taşköprü. Kent merkezini ikiye ayıran, Seyhan 
Nehri üzerindeki tarihi köprü, Roma İmparatoru Hadri-
anus zamanında mimar Auxentus’a yaptırılmış. Eski 
çağlarda, Akdeniz’de dolaşan küçük ticaret gemileri, 
Seyhan Nehri yatağından köprü yakınına kadar gelebi-
lirmiş. Seyhan ile Yüreğir ilçelerini birbirine bağlayan ve 
halk arasında Seyhan Köprüsü olarak da anılan, 310 
metre uzunluğundaki köprü, trafiğe kapalı olduğundan, 
tabana kuvvet diyenlerin geçmeden edemediği bir alan-
dır. Yazın gelmesiyle, Çukurova’nın yakıcı sıcakları bu-
rayı kurutsa da bu dev taş sembol, kentin en görkemli 
tarihi anıtı ünvanını korur. Köprü, tarih boyunca, sel ve 
depremlerden büyük zarar gördü. En büyük onarımı, 17. 
yüzyılda gerçekleşti. Seyhan Nehri’nin sık sık taşması 
da köprüyü zor durumda bıraktı ve bazı gözleri toprak 
altında kaldı. Orijinali 21 gözlü olarak inşa edilen köprü-
nün bugün sadece 14 kemer gözü açıkta. Geçmişte köp-
rünün gövdesinde asılı olan Latince kitabe, bugün Ada-
na Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor.

The giant stone symbol: Taşköprü
With its unique culture and food, Adana is a city worth 
seeing and visiting. Taşköprü is a symbol of the city that 
embellishes the logo of the city, which is the indispensable of 
the most typical postcards of the city that every visitor stops 
by. The historical bridge over the Seyhan River, which divides 
the city center in two, was built by architect Auxentus during 
the reign of Roman Emperor Hadrianus. In ancient times, 
small merchant ships, traveling around the Mediterranean 
Sea, could come close to the bridge via the Seyhan River bed. 
The bridge, which connects Seyhan and Yüreğir districts and is 
also known as Seyhan Bridge among people, is 310 meters 
long. The bridge is closed to traffic, so it can be crossed on foot. 
Although the burning heat of Çukurova makes the area arid 
with the arrival of summer, this giant stone symbol retains the 
title of the city's most magnificent historical monument. 
Throughout history, the bridge has been severely damaged by 
floods and earthquakes. The biggest repair took place in the 
17th century. The frequent flooding of the Seyhan River also 
left the bridge in a difficult situation, and some of its bays 
remained under the ground. Originally built with 21 bays, the 
bridge now has only 14 arch bays visible. The Latin inscription, 
which was hung on the body of the bridge in the past, is now 
on display at the Adana Archeology Museum.
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Antik çağın görkemi: Köprüçay Köprüsü
Pamphylia’nın görkemli şehirlerinden Side’ye ulaşmak için 
kullanılan güzergâh üzerinde, antik dönemde iz bırakmış 
köprülerden biri… Antalya’nın 96 km kuzeydoğusunda, 
Aspendos Akropolü’nün 2 km güneyinde, Belkıs olarak da 
adlandırılan Aspendos antik yerleşiminin yakınındaki bu 
tarihi Köprüçay Köprüsü, yöre halkı tarafından, etrafında 
kurulan pazar nedeniyle, Köprüpazar Köprüsü olarak da 
anılıyor. Belkıs Köprüsü ya da Eski Köprü de bilinen isim-
leri. Köprüçay Milli Parkı sınırlarından geçen aynı isimli 
nehrin iki yakasını birleştiren köprünün, MS 4. yüzyılın 
başlarında, Eurymedon Köprüsü adıyla Romalılar tarafın-
dan yapıldığı tahmin ediliyor. Bir depremle yıkıldığı düşü-
nülen köprünün inşa kitâbesine göre, köprü, Sultan I. 
Alâeddin Keykubad’ın oğlu Sultan II. Gıyâseddîn Keyhüs-
rev tarafından 1239-1240 yılında inşa ettirilmiş. Köprü-
nün yapımında yakında bulunan Aspendos antik şehrinin 
yapılarına ait taşlar da kullanılmış. Rivayete göre, bir za-
manlar, en büyüğü 17 metre genişliğinde irili ufaklı yedi 
kemer gözü bulunan köprünün altından küçük gemiler 
geçermiş. 

The magnificence of the Antiquity: Köprüçay Bridge
Located on the route that used to reach Side, one of the 
magnificent cities of Pamphylia, it is one of the bridges that 
left its mark in antiquity. 96 km northeast of Antalya, 2 km 
south of the Aspendos Acropolis, near the ancient settlement 
of Aspendos, also known as Belkıs, this historic Köprüçay 
Bridge is also known as Köprüpazar Bridge because of the 
market around it. Belkıs Bridge or Eski (Old) Bridge are 
among its other known names. It is estimated that the bridge, 
which connects the two sides of the river of the same name 
that crosses the borders of the Köprüçay National Park, was 
built by the Romans under the name Eurymedon Bridge in the 
early 4th century AD. According to the construction 
inscription of the bridge, which was thought to have been 
destroyed by an earthquake, the bridge was built by Sultan 
Alaeddin Keykubad I's son Sultan Gıyâseddîn Keyhüsrev II in 
1239-1240. Stones belonging to the structures of the ancient 
city of Aspendos were used in the construction of the bridge. 
Rumor has it that once upon a time, small ships used to pass 
under the bridge with seven bays, the largest of which was 17 
meters wide.
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Günbatımı kızılı çağırıyor: Çobandere Köprüsü
Türkiye’nin en güzel ortaçağ köprülerinden... İran sını-
rına geçiş güzergâhı üzerinde bulunduğundan tarihin 
hiçbir döneminde önemini yitirmemiş bir köprü. Aras 
Nehri’nin altından aktığı, tarihi Çobandede Köprüsü, 
Erzurum'un Köprüköy ilçesinde bulunuyor. 13. yüzyıl 
sonlarında İlhanlılar döneminde, Gazan Han’ın veziri 
Emir Çoban Salduz tarafından yaptırılmış. Hasankale 
tarafından gelen Kargapazarı Çayı’nın Köprüköy ilçe-
sinde Aras Nehri’yle buluştuğu noktada yer alan köprü-
nün kitabeleri zamanla yıprandığından çözülemiyor. 
130 metre uzunluğunda ve yedi gözlü olarak inşa edilen 
köprüden bugün artık sadece altı kemer göz kalmış. 
Farklı taşları, kuleleri ve geometrik İlhanlı süslemeleri 
bir yana, kah güneşli kah karlı bir günde, köprü günbatı-
mından önce büründüğü kızıl rengiyle çok çarpıcı. Köp-
rünün halk arasında Çobandede Köprüsü olarak anılma-
sının nedeninin, yörede bulunan Çoban Abdal yatırı ol-
duğu tahmin ediliyor.

Crimson sunsets: Çobandere Bridge
It is among Turkey's most beautiful medieval bridges... The 
bridge, which has never lost its importance in any period of 
history, is on the route that crosses the Iranian border. The 
historic Çobandede Bridge, the Aras River flows under which, 
is located in the Köprüköy district of Erzurum. It was built by 
Emir Çoban Salduz, the vizier of Gazan Khan, during the 
Ilkhans period in the late 13th century. The bridge is located at 
the point where the Kargapazarı Stream, coming from the 
Hasankale direction, meets with the Aras River in the district 
of Köprüköy. The inscriptions of the bridge can not be solved 
due to damage over time. The bridge, which is 130 meters 
long and built with seven bays, now has only six bays left. 
Apart from its various types of stones, towers and geometric 
Ilkhani decorations, on a sunny or a snowy day, the bridge is 
striking with its crimson color before sunset. It is thought 
that the reason why the bridge is known as Çobandede Bridge 
among the people is the Çoban Abdal's shrine located in the 
region.

Alabildiğine uzanıyor: Uzunköprü 
Perşembe günü kurulan pazarla birlikte canlılığı yaşa-
maya değerdir. Niyazi Usta’nın köfteleri de enfestir… 
Ancak Ergene Ovası’na yayılan bereketli topraklara sa-
hip Uzunköprü’nün en çarpıcı yanı, bugün hâlâ ulaşım 
açısından önemli, bazı kaynaklara göre dünyanın en 
uzun taş köprüsü olduğu tahmin edilen, 576 yıllık taş 
köprüsüdür. Yunanistan sınırına 6 km mesafede, Edir-
ne’nin Uzunköprü ilçesi, Osmanlı İmparatorluğu’nun 
Trakya’daki ilk yerleşimlerinden biri. Geniş yatağıyla 
bataklıklar oluşturan Ergene Nehri üzerine kurulu, 174 
kemerli, 1.4 kilometrelik köprü, zamanında Osmanlı 
ordusunun Avrupa’ya geçiş güzergâhındaki önemli 
noktalardan biriydi. Sultan II. Murat döneminde Mimar 
Muslihiddin’e yaptırılan ve 1443 yılında tamamlanan 
bu tarihi eserin inşası kayıtlara göre tam 18 yıl sürmüş. 
Bazı kemerleri sivri, bazılarıysa yay biçiminde olan kes-
me taş köprünün gövdesinde kabartma ve rozetler bu-
lunuyor. Yazın, Ergene Nehri sakin akarken, köprünün 
sadece orta gözlerinden su geçiyor. Nehir suları yükse-
lip yatağı taşınca ise su Uzunköprü’nün tüm gözlerin-
den akıyor ve Enez’de Ege Denizi’ne karışıyor. Osman-
lı’nın son dönemlerinde yaşanan savaşlarda düşman 
işgali altında kalan köprünün girişine İkinci Meşrutiyet 
döneminde ilk demokrasi anıtı olarak nitelendirilen 
Hürriyet Çeşmesi eklendi. 

Reaches out as far as the eye can see: Uzunköprü
Its liveliness, with the market established on Thursdays, is 
worth experiencing. But the most striking aspect of 
Uzunköprü, which has fertile lands spreading to the Ergene 
Plain, is the 576-year-old stone bridge, which is still 
important in terms of transportation, according to some 
sources, estimated to be the longest stone bridge in the world. 
Uzunköprü district of Edirne, 6 km from the Greek border, is 
one of the first settlements of the Ottoman Empire in Thrace. 
Built on the Ergene River, which forms marshes with its wide 
bed, the 1.4-kilometer bridge with 174 arches was one of the 
important points of the Ottoman army's transition to 
Europe.  According to the records, it took 18 years to 
complete the construction of this historical monument, 
which was built in 1443 by Murat Muslihiddin during the 
reign of Sultan Murat II. Some of the arches are pointed and 
some of them are arc-shaped, and there are reliefs and 
rosettes on the body. In summer, while the Ergene River flows 
calmly, only the middle bays of the bridge let the water pass 
through. When the river waters rise and the bed is flooded, 
the water flows through all the bays of Uzunköprü and 
disembogues into the Aegean Sea in Enez. Hürriyet Fountain, 
which was described as the first monument of democracy in 
the Second Constitutional Monarchy period, was added to 
the entrance of the bridge which was occupied by the enemy 
during the last battles of the Ottoman Empire. 

KAPAK / COVERKAPAK / COVER
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GİZE VE 
PİRAMİTLER
GIZA AND THE PYRAMIDS

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Gize Piramitleri, Keops, Kefren ve Mikerinos piramitleri olup 
isimlerini yaptıran firavunlar tarafından almışlardır. Tahmini 
olarak M.Ö. 3000 yıllarında eski krallık döneminde yapılan 
bu anıtsal kompleks, dünyanın ilk harikası olarak kabul edilen 
eserlerdir.
Ölçüleri ve ihtişamıyla göz kamaştıran Keops, bugünkü Mı-
sır’ın başkenti Kahire’de yer alır. Bir kenarı 230 mete olan 
tabanı, 5 hektarlık bir alanı kaplar. Başlangıçta yüksekliği 146 
metreydi. 1 metre küplük taş bloklar 201 sıra halinde dizil-
miştir ve tabanda ki ilk sıranın yüksekliği 1.50 metredir; 
sonraki sıraların yüksekliği yavaş yavaş azalır ve tepede 0.55 
metreye kadar iner. Tahminlere göre piramitte 2.6 milyon taş 
blok vardır bu da 7 milyon tonluk bir kütleyi ifade eder. Bu 
ağırlık yakındaki taş ocaklarından çıkarılmış, arabalarla pira-
mit inşaatının dibine kadar getirilmiş ve yapı yükseldikçe 
yukarıya çekilip yerlerine konmuştur. Bu nakliye bugünkü 
koşullarda her biri 1000 tonluk 7000 tren veya her biri 10 
tonluk 700.000 kamyon yükü anlamına gelir!

Büyük Gize Sfenksi
Gize Piramitleri ile aynı bölgede yer alan bir diğer önemli eser 
de Büyük Gize Sfenksi’dir. 73.5 metre uzunluğunda, 6 metre 
genişliğinde ve 20 metre yüksekliğinde olan sfenks dünyanın 
en büyük tek taş heykelidir. Antik Mısır mitolojisinde kutsal 
sayıldıkları için kutsallık ve büyü güçlerini kullanarak firavun 
mezarlarını ve piramitleri koruması amacıyla inşa edildiği 
düşünülmektedir. Bütün eski çizimlerde, sfenksin sadece 
kumlardan yükselen anıtsal başı görünür. Kumu temizleme 
çalışmaları 1816’da Caviglia ile birlikte başlar, sonra durdu-
rulur ve 1853’te Mariette tarafından yeniden ele alınır. 
1886’da Maspero ve Brugsch, heykeli kumdan tamamen çı-
karacak ve Firavun Kefren’in mezarına bekçilik eden, uzan-
mış aslanın bedenini gözler önüne sereceklerdir. 

The Pyramids of Giza, namely Khufu, Khafre, and Menkaure 
were taken their names after the pharaohs. This monumental 
complex, estimated to be built during the reign of the old 
kingdom in the 3000s BC, is considered to be the first 
wonder of the world. Dazzling with its size and magnificence, 
Khufu is located in Cairo, the capital of today's Egypt. It 
covers an area of 5 hectares with a base of 230 meters on 
each side. Initially, it was 146 meters high. Stone blocks of 
1 cubic meter are arranged in 201 rows and the first row at 
the base is 1.5 meters high; the height of the following rows 
gradually decreases and goes down to 0.55 meters on the 
top. It is estimated that there are 2.6 million stone blocks in 
the pyramid, which represents a mass of 7 million tons. This 
weight was mined from the nearby quarries, brought to the 
bottom of the pyramid construction by carriages and pulled 
up and put into place as the structure raised. This means 
7000 trains carrying 1000 tons each or 700,000 trucks 
carrying 10 tons each in today's conditions!

Great Sphinx of Giza 
Another important monument in the same area as the 
Pyramids of Giza is the Great Sphinx of Giza. 73.5 meters 
long, 6 meters wide and 20 meters high sphinx is the world's 
largest single-stone statue. Since they were considered 
sacred in ancient Egyptian mythology, it was thought that it 
was built to protect the tombs and pyramids of Pharaoh by 
using the powers of divinity and magic. In the old depictions, 
only the monumental head of the sphinx rising from the 
sand is visible. Sand cleaning began with Caviglia in 1816, 
then stopped and readdressed by Mariette in 1853. In 1886, 
Maspero and Brugsch would remove the statue completely 
from the sand and reveal the body of an outstretched lion 
guarding the tomb of Pharaoh Khafre. 
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METROPOLÜN TÜM GÜZELLİKLERİYLE

BERİL ŞEN

ALL THE BEAUTIES OF A METROPOLIS: BUCHAREST

GEZİ / TRAVELGEZİ / TRAVEL

Geniş, ağaçların sıralandığı bulvarları, görkemli Belle Époque 
binaları ve 1900'lerde "Küçük Paris" lakabını almasının hak-
lı nedeni sofistike yaşamıyla, Romanya'nın başkenti Bükreş, 
metropol tadı arayanlar için biçilmiş kaftan. Bir efsaneye 
göre, Bükreş şehri Dambovita Nehri'nin kıyısında, adı tam 
olarak da "neşe" anlamına gelen Bucur adında bir çoban tara-
fından kurulmuş. Söylentiye göre, flüdünün sesi halkı mutlu 
ettiği ve kendisini yerel tüccarlara sevdirdiği için adının bu 
yere verildiğine inanılıyor. 

Romania's capital, Bucharest, is the perfect place for those 
looking for a taste of metropolis, with its wide boulevards, 
majestic Belle Époque buildings, and its sophisticated life, which 
was the reason of being called as "Little Paris" in the 1900s. 
According to a legend, the city of Bucharest was founded on the 
banks of the Dambovita River by a shepherd named Bucur, which 
means "joy". Rumor has it that this place was named after him, 
as the sound of his flute made people happy and he became 
popular among local merchants. 
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Bucharest is a dynamic, energetic and entertaining city. For 
many, this is a one-day, two-day stop on the way to 
Transylvania, but the city deserves more attention. More time 
is needed here to enjoy beautiful museums, parks, and lively 
places. Most of the center is modern but the jewel behind it is 
the elegant 17th and 18th century Orthodox churches and 
elegant Belle Époque villas hidden in quiet corners…

The splendor of the state
Communism has irrevocably changed the face of the city 
and built giant monuments. The magnificent Palace of 
Parliament is the most prominent example of this. Built by 
the special request of Nikolay Ceausescu, leader of the 
Communist Party of Romania, the Palace of Parliament, 
formerly known as the "People's House" (Casa Poporului), 
is the second largest administrative building in the world 
after the Pentagon of America. Twenty thousand workers 
and 700 architects worked to build this giant structure, 
which has eight underground layers, including 12 floors, 
1100 rooms, a 350-meter lobby, and a huge nuclear bunker. 
The Palace of Parliament is the second-largest office building 
in the world. As the volume, it is the third-largest building 
after the Cape Canaveral Space Center in the US and the 
Great Pyramid in Egypt. The crystal chandelier in the Human 
Rights Hall (Sala Drepturilor Omului) weighs 2.5 tons. Some 
of the chandeliers have nearly 7,000 bulbs. When construction 
began on June 25, 1984, the building was designed as the 

Bükreş, dinamik, enerjik ve eğlenceli bir kent. Her ne kadar 
birçokları için burası Transilvanya yolunda, bir, iki günlük bir 
duraksa da, kent daha fazla özeni hak ediyor. Burada, güzel 
müze, park ve hayat dolu mekanların keyfini çıkarmak için 
daha fazla zamana ihtiyaç var. Merkezin büyük bölümü mo-
dern ancak bunun ardındaki mücevher; görkemli 17. ve 18. 
yüzyıl Ortodoks kiliseleri ve sessiz köşelerde saklı, zarif Belle 
Époque villalar… 

İktidarın ihtişamı                                                                                                                                                         
Komünizm, kentin yüzünü geri dönülmez bir şekilde değiş-
tirmiş ve dev anıtlar inşa etmiş. İhtişamlı Parlamento Sarayı, 
bunun en belirgin örneği. Romanya Komünist Partisi lideri 
Nikolay Çavuşesku'nun özel isteği üzerine inşa edilen ve es-
kiden "Halk Evi" (Casa Poporului) olarak bilinen Parlamento 
Sarayı, Amerika’nın Pentagon'undan sonra, dünyanın en 
büyük ikinci yönetim binası. 12 kat, 1100 oda, 350 m uzunlu-
ğunda bir lobi ve devasa bir nükleer sığınak da dahil olmak 
üzere, sekiz yeraltı katmanına sahip bu dev yapıyı inşa etmek 
için 20 bin işçi ve 700 mimar çalışmış. Parlamento Sarayı, 
dünyanın ikinci en büyük ofis binası. Hacim olarak ise, 
ABD'deki Cape Canaveral Uzay Merkezi ve Mısır'daki Bü-
yük Piramit'ten sonra, üçüncü en büyük bina. İnsan Hakları 
Salonu’ndaki (Sala Drepturilor Omului) kristal avize, 2,5 ton 
ağırlığında. Avizelerden bazılarında 7 bine yakın ampul var. 
İnşaat 25 Haziran 1984'te başladığında, bina ülkenin Komü-
nist hükümetinin merkezi olarak tasarlanmıştı. Bugünse, 

GEZİ / TRAVEL

Parlamento Sarayı / Palace of Parliament
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Romanya Parlamentosu, Bükreş Uluslararası Konferans 
Merkezi ve Romanya Modern Sanat Müzesi'ne ev sahipliği 
yapıyor. Romanya'da üretilen ve ülkeye özgü malzemelerle 
inşa edilmiş, döşenmiş ve dekore edilmiş bina, ülkenin en iyi 
zanaatkârlarının eseri. 

Efsanevi meydan                                                                                                                                              
1989’un 21 Aralık günü, dünya televizyon istasyonları, Niko-
lay Çavuşesku'nun iktidardaki son anlarını yayınladıkların-
da, Devrim Meydanı, dünya çapında ün kazandı. Meydanın 
önemi, 1989 Devrimi’nin dramatik olaylarından çok daha 
önceki bir zamana uzanıyor. Meydanda, bugünkü Ulusal Sa-
nat Müzesi, çarpıcı Rumen Athenaeum ve tarihi Athenee 
Sarayı Hotel'e ev sahipliği yapan eski Kraliyet Sarayı var. 
Küçük fakat etkileyici Kretzulescu Kilisesi de bu meydanda. 
Kentin politik tarihini ilgilendiren bir başka yapı da “Bahar 
Konağı”, Nikolay ve Elena Çavuşesku ile üç çocuğu Nicu, 
Zoia ve Valentin'in özel konutu. İnşaat ve süslemeler için 
kullanılan ahşap çeşitliliği etkileyici; yerel olarak meşe, çınar, 
kiraz, ceviz kullanılırken ülke dışından da maun, gül ağacı, 
Afrika armutu, Kanada kirazı gibi çeşitli ahşaplar getirtilmiş. 
Bu rezidans aynı zamanda görmeye değer bir resim koleksi-
yonuna (Octav Bancila, Camil Ressu, Rudolf Cumpana, Du-
mitru Ghiata, George Baron Lowendal), el yapımı duvar halı-
larına ve Rumen sanatçılar Olga Porumbaru ve Florin Pârvu-
lescu tarafından tasarlanan mozaiklere sahip.

center of the country's Communist government. Today it is 
home to the Romanian Parliament, Bucharest International 
Conference Center and the Romanian Museum of Modern 
Art. Built and furnished with materials produced in Romania, 
the building is the work of the country's finest craftsmen.

The legendary square
On December 21, 1989, when world television stations 
broadcast the last moments of Nikolai Ceausescu in power, 
Revolution Square gained worldwide fame. The importance of 
the square goes back to a time before the dramatic events of the 
1989 Revolution. The square is home to today's National Art 
Museum, the stunning Romanian Athenaeum and the former 
Royal Palace, home to the historic Athenee Palace Hotel. The 
small but impressive Kretzulescu Church is also in this square. 
Another building that concerns the political history of the city is 
the "Spring Mansion", the private residence of Nikolai and Elena 
Ceausescu and their three children Nicu, Zoia and Valentin. The 
variety of wood used for construction and decorations is 
impressive; oak, sycamore, cherry, walnut were used locally, and 
various woods such as mahogany, rosewood, African pear, 
Canadian cherry were brought from abroad. This residence also 
features a collection of paintings worth seeing (Octav Bancila, 
Camil Ressu, Rudolf Cumpana, Dumitru Ghiata, George Baron 
Lowendal), handmade tapestries and mosaics designed by 
Romanian artists Olga Porumbaru and Florin Pârvulescu.

GEZİ / TRAVEL
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Classical music and architecture 
The most prestigious concert hall in Bucharest, Athenaeum, 
home to the Romanian George Enescu Philharmonic and 
renowned for its outstanding acoustics, was completed in 
1888 by French architect Albert Galleron, who also designed 
the National Bank of Romania and financed almost entirely 
by the donations of the public. "Give a penny for the 
Athenaeum" campaign, one of the most important public 
fund raising campaigns in Romania to date, was the savior 
after the funds of the original owners were exhausted. With 
its high dome and Doric columns, the Athenaeum resembles 
an old temple. The lobby ceiling decorated with gold leaf, 
curved balconies, pink marble columns, brass lanterns, 
ceiling and wall frescoes are just some of the fascinating 
details of the concert hall.

A picture of the Romanian countryside 
Bucharest is a remarkable city for museum enthusiasts. The 
Romanian National Peasant Museum, in particular, is 
remarkable in terms of exhibiting Romania's richest folk art 
collection since 1906. With more than 90,000 works, it is 
home to the rich cultural life of the Romanian people. The 
Pottery Collection in the museum is among the most 
important of the country with 18 thousand works. The 
oldest ceramic object in the museum belongs to 1746. 
Another impressive exhibition is the Costume Collection. 
Approximately 20,000 traditional folk costumes, some of 
which belong to the early 19th century, provide a comprehensive 

Klasik müzik ve mimari                                                                                                                                        
Romanya'nın George Enescu Filarmonisi'ne ev sahipliği ya-
pan ve olağanüstü akustiği ile dünyaca tanınan Bükreş'in en 
prestijli konser salonu Athenaeum, Romanya Ulusal Banka-
sı'nı da tasarlayan Fransız mimar Albert Galleron tarafından 
1888'de tamamlandı ve neredeyse tamamen halkın bağışla-
dığı para ile finanse edildi. Romanya'da bugüne kadar en 
önemli kamu bağış kampanyalarından biri olan "Athena-
eum'a bir kuruş ver" kampanyası, bu projeyi asıl sahiplenen-
lerin fonları tükendikten sonra, kurtarıcı oldu. Yüksek kub-
besi ve Dorik tarzdaki sütunlarıyla, Athenaeum eski bir tapı-
nağı andırıyor. Altın varakla süslü lobi tavan, kavisli balkon-
lar, pembe mermer sütunlar, pirinç fenerler, tavan ve duvar 
freskleri konser salonunun büyüleyici detaylarından sadece 
bazıları.

Romanya kırsalının resmi                                                                                                                                    
Bükreş, müze meraklıları için dikkat çekici bir kent. Özel-
likle Romanya Ulusal Köylü Müzesi, 1906'dan beri Ro-
manya'nın en zengin halk sanat koleksiyonunu sergileme-
si açısından son derece kaydadeğer. 90 binden fazla eserle, 
Romanya halkının zengin kültürel yaşamına ev sahipliği 
yapıyor. Müzedeki Çanak Çömlek Koleksiyonu, 18 bin 
eserle ülkenin en önemlileri arasında. Müzede bulunan en 
eski seramik obje, 1746’ya ait. Bir başka etkileyici sergi de, 
Kostüm Koleksiyonu. 

GEZİ / TRAVEL

Romanya Ulusal Köylü Müzesi 

Romanian National Peasant Museum

 Athenaeum
Bazıları 19. yüzyılın başlarına ait olan yaklaşık 20 bin gele-
neksel halk kostümü, Romanya kırsalındaki yaşamın tüm 
yönlerine değinerek, köylü yaşamı, stilleri ve gelenekleri 
hakkında kapsamlı bir fikir veriyor. Müzenin bir galerisinde 
ahşap bir kilise, bir diğerinde ise ahşap bir köy evi sergileni-
yor. Müzenin açık alanında da dört ahşap kilise daha var. 

Bükreş’in yeşili                                                                                                                                         
Kentin dinamizmi bir yana, huzuru da deneyimlemeye değer. 
Bükreş’in parklarını da gezmeden dönmek olmaz. 1845 yılın-
da Alman peyzaj mimarı Carl Meyer tarafından tasarlanan 
Cismigiu Bahçesi (Gradina Cismigiu), 1860’da halka açılmış. 
Bahçenin adı, Türkçe ‘çeşme’ kelimesinden geliyor. Roman-
ya dağlarından getirilen 30 binden fazla ağaç ve bitkinin yanı-
sıra Viyana'daki botanik bahçelerinin egzotik bitkileri de 
burada. Bükreş'in en eski parkı olan Cismigiu, yürüyüş yap-
mak ve kafa dinlemek için ideal bir mola yeri. Yemyeşil çi-
menler ve kıvrılan yolların arasında zaman geçirebilir, kayık 
kiralayıp gölde gezinebilirsiniz. Ayrıca burada çocuklar için 
bir oyun alanı ve amatörler için bir satranç bölümü de var. Bir 
başka park da, Zafer Kemeri'nden Baneasa Köprüsü'ne kadar 
yaklaşık 400 dönümlük bir alana yayılmış, Herastrau. Parkta 
göl aktivitelerini yapma alternatifinin yanısıra Köy Müzesi 
de var. Parkı çevreleyen alan daha da dikkate değer; Bulevar-
dul Mircea Eliade ve Soseaua Kisileff arasındaki sokaklarda, 
19. yüzyıldan modern lüks villalara, neoklasikten 20. yüzyıl 
Art Nouveau’ya, farklı mimari tarzda olağanüstü güzellikte 
evleri görmek mümkün. Burası Bükreş'in seçkinlerinin bir 
zamanlar ve bugün hala yaşadığı bölge.

insight into peasant life, styles, and traditions, addressing all 
aspects of life in the Romanian countryside. A wooden church 
is displayed in one gallery and a wooden village house is 
displayed in another. There are four more wooden churches in 
the open area of the museum.

Bucharest’s green
Aside from the dynamism of the city, peace is worth 
experiencing. You can't go back without visiting Bucharest's 
parks. The Cismigiu Garden (Gradina Cismigiu), designed by 
German landscape architect Carl Meyer in 1845, was opened to 
the public in 1860. The name of the garden comes from the 
Turkish word 'çeşme' which means fountain... There are more 
than 30,000 trees and plants brought from the Romanian 
mountains, as well as exotic plants from the botanical gardens 
in Vienna. Cismigiu, Bucharest's oldest park, is an ideal 
stopover for walking and relaxing. You can spend time among 
the green grass and curling paths, rent a kayak and stroll along 
the lake. There is also a playground for children and a chess 
section for amateurs. Another park is Herastrau, which spans 
about 400 acres from the Arch of Triumph to the Baneasa 
Bridge. In addition to the lake activities in the park, there is the 
Village Museum. The area surrounding the park is even more 
remarkable; on the streets between Bulevardul Mircea Eliade 
and Soseaua Kisileff, it is possible to see extraordinarily 
beautiful houses in different architectural styles, from the 19th 
century to the modern luxury villas, from the neoclassical to 
the 20th century Art Nouveau. This is the area where the 
elite of Bucharest once lived and still lives today.
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BİR MÜHENDİSLİK DEHASI

AN ENGINEERING GENIOUS: HATTUSA

HATTUŞA
BERİL ŞEN

3 bin 500 yıl öncesinden bir dünya imparatorluğu başken-
ti… Bugün adeta bir efsanenin çöküşü ardından sinen bir 
sessizlik içinde... Çorum kentinin turizmdeki en büyük 
kozu, Hattuşa (Boğazköy), Yazılıkaya ve Alacahöyük Hitit 
yerleşimleri, Anadolu’nun en büyük zenginliklerinden ve 
başlı başına insanın hayalgücünü kamçılayan bir destinas-
yon. Sur, kapı, tapınak, saray ve kale kalıntıları günümüze 
kalmış Hititler’in geç çözülmüş sırları bir yana, karşımızda 
UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde, Venedik, Kudüs, 
Roma, Kartaca ve Machu Picchu gibi kentlerle birlikte anı-
lan benzersiz bir uygarlık var. Anadolu ile özdeşleşen bir 
medeniyet, Hititler. Şehircilik anlayışının en eski örnekle-
rinden olan Hitit İmparatorluğu’nun bu yerleşimi, dünya-
nın dört bir yanından turist akınına uğruyor. 

A capital of a world empire of 3 thousand 500 years ago… 
Today, in the silence of the fall of a legend... The biggest 
trump card of the city of Çorum in tourism, Hattusa 
(Boğazköy), Yazılıkaya, and Alacahöyük Hittite settlements 
are among the greatest riches of Anatolia. It is a destination 
that stretches the imagination of man. Aside from the 
unraveled secrets of the Hittites, there is a unique 
civilization whose name is mentioned together with cities 
such as Venice, Jerusalem, Rome, Carthage and Machu 
Picchu in the UNESCO Cultural Heritage List. Hittites is a 
civilization identified with Anatolia. This settlement of the 
Hittite Empire, which is one of the oldest examples of 
urbanization, is swarmed with tourists from all over the 
world. 
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Although Hattusa is not the country of columned temples, 
marble streets, houses adorned with mosaics and frescoes, it 
attracts especially conscious tourists with its marvelous 
engineering structures. 

Mesmerizing urbanization
Before getting lost in the thousands of pages of research on 
the Hittites, pass through the 71-meter posterns of 
Yerkapı, observe how they artificially filled the city walls 
so they would be in harmony with the terrain, and watch 
the mane of the lion with his mouth open and his paws. 
Look at Hattusa from above... In the first half-hour, you 
will spend in this vast land, which looks empty, this capital 
left in the middle of Anatolia and the Hittites will 
fascinate you. As you wander through the ruins of this 
Bronze Age empire, where the spirits of kings, gods, slaves 
roam, your imagination may help to rebuild these 
structures, but it is necessary to listen to the western 
traveler Charles Texier, who discovered Hattusa. Texier's 
drawings of 1834, photographs that were taken during the 
excavation, and computer-generated reconstructions are 
extremely effective in reviving this civilization. When you 
take the Hattusa Guide, written by the German 
archaeologist Dr. Jürgen Seeher, who excavated Hattusa, 
you will understand the glorious signature of the Hittites 
in the city when you are looking at it from the hill where 
the Sphinx Gate is. Nevertheless, it is not possible to fully 
understand the professional secrets of the construction 
masters and the engineering genius of the Hittites. 

Her ne kadar Hattuşa, sütunlu tapınakların, mermer cad-
delerin, mozaik ve fresklerle bezenmiş evlerin ülkesi de-
ğilse de, akıllar durdurucu, mühendislik harikası yapıla-
rıyla özellikle bilinçli turisti buraya çekiyor.

Büyüleyen şehircilik
Hititler üzerine yazılan binlerce sayfalık araştırmaların 
içinde kaybolmadan önce, Yerkapı’nın 71 metrelik po-
terninin içinden geçin, surları engebeli araziye uydurmak 
için, nasıl bazı yerleri yapay olarak doldurduklarını, ba-
zen de kayaları duvara kattıklarını gözlemleyin, ağzı açık 
aslanın yelesini, ayak tırnaklarını inceleyin, Hattuşa’ya 
tepeden bakın... Bu boşmuş gibi duran arazide geçireceği-
niz ilk yarım saat içinde, Anadolu’nun ortasında bırakılan 
bu başkent de, Hititler de sizi büyüleyecek. Kralların, tan-
rıların, kölelerin ruhlarının gezindiği bu Tunç Çağı impa-
ratorluğunun kalıntıları arasında dolaşırken, bu yapıları 
yeniden inşa etmek için hayalgücünüz yardımcı oluyor 
belki ama Hattuşa’yı keşfeden batılı gezgin Charles 
Texier’ye de kulak vermek gerekiyor. Texier’nin, 1834 ta-
rihli çizimleri, kazı sırasında çekilmiş fotoğraflar ve bilgisa-
yarda yaratılan rekonstrüksiyonlar yeniden bu uygarlığı 
gözümüzde canlandırma konusunda son derece etkili. Hat-
tuşa kazısını yapan, Alman Arkeolog Dr. Jürgen Seeher’in, 
Hattuşa Rehberi’ni de elinize aldığınızda, Sfenksli Kapı’nın 
olduğu tepeden, kente bakıp, Hititler’in yaşadıkları çağa ne 
denli görkemli bir imza attığını daha iyi anlıyor insan. Yine 
de Hititler’in mühendislik dehası ile yapı ustalarının mes-
lek sırlarını tam anlayabilmek mümkün olamıyor. 

First written constitution of the world 
The difficulty of understanding is undoubtedly due to the 
sophistication of civilization as well as the erosion of 
Hattusa's traces after thousands of years. Despite this, the 
Hittites are sitting on another throne in Anatolia. In 
particular, approximately 30 thousand Hattusa cuneiform 
tablets in the Museum of Anatolian Civilizations in Ankara 
and the Museum of Archeology in İstanbul tell a lot about 
the legal system, technology, and culture of those fascinating 
people. This civilization, the creator of the world's first 
written constitution, does not stop there. To sign the first 
bilateral peace treaty in the history of mankind, to accept 
the gods of the countries they have invaded, to define 
themselves as "People with Thousand Gods", to adopt a 
tolerant understanding of religion, to give equal rights to 
women, and to establish an advanced legal system based on 
compensation rather than torture and death are to crown it 
all. The Hittite cuneiform tablets, which are the perfect 
documents to date, reveal the weaknesses and naivety of the 
kings with clarity. Almost enough to make us laugh. For 
example, these are the words of Hattushili: "You took over 
my, you left me as the king in a single castle... You started 
the fight against me. Now if anyone asks me 'You are the 
one who made him king, why are you rebelling now?', I 
would say, 'If he did not start the fight with me, would the 
gods allow a small king to defeat a great king?'" Puduhepa's 
husband did not go to a wedding because he had a burning 
sensation in his feet. 

KEŞFET / EXPLORE KEŞFET / EXPLORE

Dünyanın ilk yazılı anayasası
Anlamanın zorluğu kuşkusuz uygarlığın bu denli sofisti-
ke olmasının yanısıra binlerce yılın ardından, Hattu-
şa’nın izlerinin de aşınmış olmasından kaynaklanıyor. 
Buna rağmen, Hititler Anadolu’da çok başka bir tahta 
oturuyor. Özellikle Ankara Anadolu Medeniyetleri Mü-
zesi ile İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki yaklaşık 30 bin 
Hattuşa çiviyazılı tablet, bu hayranlık uyandıran halkın 
hukuk sistemi, teknolojisi ve kültürü hakkında çok şey 
anlatıyor. Dünyanın ilk yazılı anayasasının yaratıcısı bu 
uygarlık, bununla da kalmıyor; insanlık tarihinin ilk iki 
taraflı barış antlaşmasına imza atmaları, kendilerini “Bin 
Tanrılı Halk” diye tanımlayacak kadar, istila ettikleri ülke-
lerin tanrılarını kabullenerek, hoşgörülü bir din anlayışını 
benimsemeleri, kadına eşit haklar tanımaları, işkence ve 
ölüm yerine tazminata dayalı, ileri bir hukuk sistemi kur-
maları da cabası. Günümüze ulaşan mükemmel belgeler 
olan Hititler’in çivi yazısı tabletleri, bir taraftan da kralla-
rın zaaflarını ve naifliklerini tüm çıplaklığıyla ortaya koyu-
yor. Neredeyse bizi güldürecek kadar. Mesela bu sözler 
Hattuşili’den: “... Elimdeki şehirleri aldın, beni tek bir ka-
lede kral olarak bıraktın... Bana karşı kavgayı sen başlat-
tın... Şimdi bana, ‘başta onu kral yapan sensin, neden şimdi 
isyan ediyorsun?’, diye soran olursa, ‘benimle kavgayı o 
başlatmasaydı, tanrılar bir küçük krala bir büyük kralın 
yenilmesine izin verirler miydi?’, derim...” Puduhepa’nın 
kocası Mısır’da davetli olduğu bir düğüne, ayaklarında 
yanma var diye gitmemiş. Bu düğünle ilgili Ramses, Pudu-
hepa’ya yazıyor: “... İşte ben kardeşin iyiyim. 
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About this wedding, Ramses writes to Puduhepa: “... I am 
your brother. I am fine. My houses, my sons, my armies, my 
horses, my carriages, they're all fine. You better be fine my 
sister. Your houses, sons, armies, horses, be fine... Your 
country be fine." Puduhepa, whose life becomes harder after 
her husband dies, complains: "...The carriage riders are not 
taking me anywhere, so I started crying, I, the queen. They all 
laughed at me constantly, making fun of me. They took away 
the horses I had. Nobody rode me by the carriage, nobody 
respected me..."

Magnificent dimensions 
Between 1650 - 1600 and 1200 BC, the Hittite Empire was 
dominating most of Anatolia. From time to time the borders 
of the empire extended to the north of Syria. The capital 
was Hattusa. The vast area it spreads is particularly 
impressive. The city walls, gates, temples and palace ruins 
seen in Hattusa Ruins including Yazılıkaya are from the 
brightest period of the city, the 13th century. Hattusa was 
one of the largest cities of its time and surrounded by 6 km 
of walls. It is known that Hittites had a settlement here in 
2500 BC. After the Hittites took over Central Anatolia, the 
empire reached its widest territory in 1375 BC and they 
made this place the capital. Other important Hittite 
settlements worth visiting are Alacahöyük and Şapinuva 
(Ortaköy).

GEZİ / TRAVEL

Evlerim, oğullarım, ordularım, atlarım, arabalarım, hepsi 
iyidirler. Sen kızkardeşim iyi olasın. Evlerin, oğulların, or-
duların, atların iyi olsun... Ülkende iyilik olsun.” Kocası öl-
dükten sonra, hayatı zorlaşan Kraliçe Puduhepa, şikayet 
ediyor: “... Arabacılar beni arabayla götürmüyorlar, onun 
için, ben kraliçe, ağlayıp sızlanmaya başladım. Bu sırada 
arabacılar benimle alay edercesine sürekli olarak kahkahay-
la güldüler... Bundan başka elimdeki atları da alıp götürdüler. 
Beni hiçkimse arabayla götürmedi, beni hiçkimse saymadı...” 

Boyutlardaki görkem
M.Ö.1650- 1600 ve M.Ö.1200 yılları arasında, Hitit İmpa-
ratoluğu Anadolu’nun büyük bir kısmının hakimiydi. Za-
man zaman sınırlarını Suriye’nin kuzeyine kadar genişle-
ten ve başkenti Hattuşa olan imparatorluğun kalıntılarının 
yanısıra, özellikle yayıldığı geniş alan etkileyici. Yazılıkaya’yı 
da içine alan Hattuşa Ören Yeri’nde bugün görülen şehir sur-
ları, kapılar, tapınak ve saray kalıntıları, şehrin en parlak dö-
nemi, M.Ö. 13. yüzyıldan kalma. Zamanının büyük şehirle-
rinden olan ve 6 km’lik surlarla çevrili Hattuşa’nın bugün 
dahi boyutları şaşırtıcı. M.Ö. 2500’de Hattiler’in burada bir 
yerleşimi olduğu biliniyor. Hititler, Orta Anadolu’yu aldıktan 
sonra, imparatorluğun en geniş topraklarına ulaştığı M.Ö. 
1375’ten itibaren burayı başkent yapıyorlar. Çevrede görme-
ye değer diğer önemli Hitit yerleşimleri, Alacahöyük ve Şapi-
nuva (Ortaköy).
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Yaşlılar için beslenme
Nutrition for the elderly

Buzların üstünde…
On ice...

Farklı bir konsepte yatırım yaparak 
ilerliyor
He advanced through investing in a different concept

Hayallerinden asla vazgeçmediler
They never gave up their dreams

Hitit yaşamına ışık tutan Çorum Müzesi, gerek binası gerekse bölgedeki kazılardan çıkan buluntularla, Hattuşa- Yazılıkaya 
ve Alacahöyük gezisine farklı bir perspektif veriyor. 

The Çorum Museum, which sheds light on the Hittite life, gives a different perspective to the trip to Hattusa-Yazılıkaya and 
Alacahöyük with both the building and the finds from the excavations in the region.



SAĞLIK / HEALTH SAĞLIK / HEALTH

YAŞLILARIN DOĞRU BESLENMESİ ÇOK ÖNEMLİDİR. ARA SIRA YAPILAN UFAK ATIŞTIRMALIKLARDA 
SORUN YOKTUR. KÜÇÜK BİR PARÇA ÇİKOLATA SORUN YARATMAZ, ANCAK BAZI 

ATIŞTIRMALIKLAR SON DERECE ZARARLI OLABİLİR.

YAŞLILAR İÇİN BESLENME

As we age, the importance of getting proper nutrition 
increases in order to lead a healthy and quality life. I 
understood that better when I was taking care of my parents. 
But it is not always easy to find nutritious foods. This is the 
case especially for the elderly. Sudden collapses can occur 
physically, spiritually, and emotionally. All of these affect 
nutrition. People begin to lose their healthy eating ability. 
This loss may even end up not eating, which means it is time 
to get assistance.
Sometimes elderly people lose their appetite for many 
reasons and cannot eat properly. Sometimes they have no 
appetite or may feel lonely. They may be in mental 
depression. They may have problems with their teeth. Or 
they may have to consume foods with low nutritional value 
due to financial difficulties. Whatever the reason, the 
proper nutrition of the elderly is very important. Proper 
nutrition is essential against heart disease, blood pressure, 
stroke, dementia, blood sugar, and visual health problems. 
There is no problem with occasional small snacks. A small 
piece of chocolate is not a problem, but some snacks can be 
extremely harmful. There are extremely healthy and 
delicious snack foods for every age group. For those who 
don't like to cook or don't know how to cook, there are small 
appetizers, healthy and tasty snacks. Nowadays, elderly 
people are not as conscious of their nutritional values as the 
younger generation is. 

GETTING THE RIGHT NUTRITION FOR THE ELDERLY IS VERY IMPORTANT. THERE IS NO 
PROBLEM WITH OCCASİONAL SMALL SNACKS. A SMALL PIECE OF CHOCOLATE IS NOT A 

PROBLEM, BUT SOME SNACKS CAN BE EXTREMELY HARMFUL. 

Yaşlandıkça, sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürebilmek için 
doğru beslenmenin önemi artar. Bunu anneme ve babama 
bakarken daha iyi anladım. Ancak besleyici gıdalar bulmak 
her zaman kolay olmayabiliyor. Yaşlılar için özellikle durum 
bu. Fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan ani çöküşler yaşana-
biliyor. Tüm bunlar beslenmeyi de etkiliyor. İnsanlar bes-
lenme konusundaki yetilerini kaybetmeye başlarlar. Bu ka-
yıp bir gün yemek yememeye kadar varabilir ki bu zaman 
bakım yardımı almanın gerektiği andır.
Bazen yaşlılar birçok nedenden iştahlarını kaybedebilir ve 
doğru beslenemezler. Bazen iştahları yoktur veya kendileri-
ni yalnız hissediyor olabilirler. Ruhsal çöküntü içinde olabi-
lirler. Dişleriyle ilgili sorun yaşıyor olabilirler. Veya maddi 
sıkıntı nedeniyle besin değeri düşük gıdaları tüketmek du-
rumunda olabilirler. Nedeni ne olursa olsun, yaşlıların doğ-
ru beslenmesi çok önemlidir. Kalp, kan basıncı, felç, buna-
ma, kan şekeri ve görme sağlığı açısından doğru beslenme 
büyük önem taşır. Ara sıra yapılan ufak atıştırmalıklarda 
sorun yoktur. Küçük bir parça çikolata sorun yaratmaz, 
ancak bazı atıştırmalıklar son derece zararlı olabilir. Her yaş 
grubu için son derece sağlıklı ve lezzetli atıştırmalık gıdalar 
vardır. Yemek yapmayı sevmeyen veya yapmasını bilme-
yenler için ufak mezeler, sağlıklı ve lezzetli atıştırmalıklar 
vardır. Günümüzde yaşlılar besin değerleri konusunda bi-
zim kadar bilinçli değiller. Var olan sağlık sorunları, beslen-
me alışkanlıklarından kaynaklanıyor olabilir. 

NUTRITION FOR THE ELDERLY

DR. SİNAN İBİŞ
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Existing health problems may be caused by unhealthy eating 
habits. Foods high in sodium and sugar, overcooked, canned 
foods, red meat, simple carbohydrates, and starchy foods are 
examples. Currently, easy to prepare, empty in nutrition, 
harmful to health snacks fill the shelves of grocery stores.

Making a difference...
Consuming high nutritional value foods improve the quality of 
life. For example, parents in the 80s who stop consuming sugar, 
fat, harmful snacks, and start taking multivitamin supplements 
may start to feel more energetic and happier in just a few weeks. 
Cholesterol and blood pressure counts may become regulated. 
It can contribute to a healthier and more enjoyable life.

Nutritional needs
It should not be forgotten that every elderly person has 
unique nutritional needs. Just as the periodical needs of 
infants vary, they are similar for the elderly.

Important basic nutrition
Cereals (whole wheat), vegetables, fruits, milk, meat and 
legumes, fats (oils, nuts, some fish, olive oil, avocado)... 
What to eat is determined by factors such as age, gender, 
weight, exercise frequency, and state of health. These basic 
food groups can help you with your specific nutritional 
needs. Your dietitian or doctor can give you the most 
accurate information about your diet. Besides nutrition, 
regular exercise is always recommended. The length of the 
exercise should be 20-30 minutes per day. This time can be 
divided into two sessions. There are various kinds of 
exercises that are suitable even for the elderly.

Tuz oranı yüksek, aşırı şekerli, çok pişirilmiş, konserve gı-
dalar; kırmızı et, kötü karbonhidratlar ve nişastalı gıdalar 
bunlara örnek olarak sayılabilir. Şu an tüm kolay, boş, zarar-
lı atıştırmalıklar market raflarını doldurmaktadır.

Fark yaratmak...
Besleyici değeri yüksek gıda tüketmek yaşam kalitesini ar-
tırır. Mesela, anne ve babaların 80’li yaşlarda şekeri, yağı, 
zararlı atıştırmalıkları tüketmeyi bırakıp, multivitamin tak-
viyeleri almaya başlamaları sadece birkaç hafta içerisinde 
kendilerini daha enerjik ve mutlu hissetmeye başlamalarını 
sağlayabilir. Kolesterol ve kan basıncı değerleri daha düzgün 
hale gelebilir. Daha sağlıklı ve daha keyifli yaşam sürmeleri-
ne katkı sağlayabilir.

Besin ihtiyaçları
Her yaşlının kendine has beslenme ihtiyaçları olduğu unu-
tulmamalıdır. Nasıl ki bebeklik döneminde dönemsel ihti-
yaçlar farklılık gösteriyor, yaşlılar için de benzerdir.

Önemli temel besinler
Tahıllar (tam buğday), sebzeler, meyveler, süt, et ve bakla-
giller, yağlar (sıvı yağlar, kuruyemiş, bazı balıklar, zeytinya-
ğı, avokado)... Ne yenmesi gerektiği, yaş, cinsiyet, kilo, eg-
zersiz ve sağlık gibi faktörler tarafından belirlenir. Bu temel 
gıda grupları özel gıda ihtiyaçlarınız konusunda size yar-
dımcı olabilir. Beslenmeniz konusunda en doğru bilgiyi size 
diyetisyeniniz veya doktorunuz verebilir. Beslenme yanın-
da, düzenli egzersiz her zaman tavsiye edilir. Egzersizin sü-
resi günde 20-30 dakika olmalıdır. Bu süre iki seansa bölü-
nebilir. Yaşlılar için bile uygun egzersiz çeşitleri vardır.

Beslenmenin ipuçları
Tuz tüketiminin sınırlanması gerekiyor, çünkü tuz kalp 
yetmezliğine ve yüksek tansiyona neden olabiliyor. Yaşlı-
larda görülen beslenme problemleri hakkında bilgi edin-
mekte fayda var. Problem nereden kaynaklanıyor ve çözü-
mü için ne yapmalı? Bazı problemler yavaş seyreder ve ne 
olduğunu anlamak zordur. Doğru gıdaların tüketilmesinin 
genel sağlık, hafıza, ruh sağlığı ve yaşam kalitesi üzerinde 
inanılmaz büyük etkileri vardır. Yaşlılar arasında yetersiz 
beslenme son derece yaygındır. Beslenme ile hastalıklardan 
nasıl korunabileceğiniz konusunda bilgi sahibi olmakta fay-
da var. Meyvenin yaşlanma karşıtı bir gıda olduğunu ve 
hafıza üzerindeki etkilerini birçoğumuz biliriz. Yaşlılardaki 
beslenme sorunları, her gün yapılabilecek bazı basit deği-
şikliklerle çözülebilir. Bu tip ufak değişikliklerin sağlık üze-
rinde çok büyük etkileri olabilir. Çünkü beslenme yetersiz-
liği yaşlılarda büyük bir sorundur. Sağlıklı atıştırmalık tarif-
leri artık çok revaçtadır. Son derece leziz, kolay ve sağlıklı 
tarifler her yaş grubu için uygundur. Birçok sağlıklı tatlı ta-
rifleri son derece lezzetli ve tazedir. Bu tarifler, düşük tuz ve 
şeker kullanılarak hazırlanabilir. Yaşlılar taze gıdalar tüket-
meleridir. Yaşlı beslenmesinde çiğ gıdalar ve gıda hijyeni 
konusuna daha çok özen gösterilmelidir. Yaşlıların göz 
sağlığında, özellikle maküler dejenerasyon (sarı nokta) has-
talığında belli yiyeceklerin ve gıda takviyelerinin alınması 
son derece önemlidir. Yaşlılardaki görme kaybı yaygın ve 
ciddi bir rahatsızlıktır. Yiyeceklerimize dikkat ederek göz 
rahatsızlıklarından korunmaya önem verilmelidir.

Nutrition tips
Salt consumption needs to be limited because salt can cause 
heart failure and high blood pressure. It is useful to learn 
about nutritional problems in the elderly. Where does the 
problem arise and what should be done to solve it? Some 
problems are slow and difficult to understand. The 
consumption of the right foods has an enormous impact on 
overall health, memory, mental health, and quality of life. 
Malnutrition is extremely common among the elderly. It is 
useful to have information about how you can protect 
yourself from diseases through nutrition. Many of us know 
the effects of the fruit on memory and that it is an anti-
aging food. Nutritional problems in the elderly can be 
solved by some simple changes that can be made daily. Such 
minor changes can have a huge impact on health. Because 
nutritional deficiency is a major problem in the elderly. 
Healthy snack recipes are very popular now. Extremely 
delicious, easy and healthy recipes are suitable for all age 
groups. Many healthy dessert recipes are very tasty and 
fresh. These recipes can be prepared using low salt and 
sugar. The elderly consume fresh foods. More attention 
should be paid to raw foods and food hygiene in elderly 
nutrition. It is very important to take certain foods and 
supplements for the eye health of the elderly, especially for 
macular degeneration disease. Visual loss in the elderly is a 
common and serious condition. Importance should be given 
to protect against eye diseases by paying attention to what 
to eat.



FARKLI BİR KONSEPTE 
YATIRIM YAPARAK 

İLERLİYOR

Kerim Kaan Yüksel, one of the new generation chefs who 
stepped into the world of gastronomy, founded Noop in 
Kuzguncuk after his education at Yeditepe University. 
Yüksel designs a different flavor concept with pancakes 
and different breakfast alternatives. He invests in the right 
technique, quality and realizes different recipes. Yüksel 
specializes in hot cuisine and his meat specialties are very 
unique.

Breakfast and pancake combination
Noop, which attracts attention with its warm atmosphere 
in Kuzguncuk, İstanbul, offers its target audience 
specialties such as egg benedict, pancake, scrambled eggs, 
muesli with forest fruits, and bagel, as well as different 
burgers and salads. Kerim Kaan Yüksel, who is one of the 
young talents who studied at Yeditepe University 
Gastronomy and Culinary Arts Department outstands as 
the kitchen chef and operator of Noop. He returned to the 
sector after working for 4 years in the family business in 
the textile sector. Yüksel, who specializes in hot cuisine, 
says that he dominates every cuisine. Underlining that the 
essence of the job is to know the right techniques and to 
select quality products, Yüksel said, "After that, the recipe 
is completed with the correct practice. Since I didn't enjoy 
working for our family business, I decided to be the chef of 
my own business. In line with this vision, I have been 
serving as Noop operator and kitchen chef for 6 months. 
Our company mainly has breakfast and pancake concept. 
Here, we offer our customers a blend of bagel, Turkish 
breakfast, and American pancake breakfast. We also use 
Belgian chocolate and French pastry cream in our dessert 
recipes. We are also ambitious with the main courses on 
our menu."

Gastronomi dünyasına adım atan yeni nesil şeflerden biri 
olan Kerim Kaan Yüksel, Yeditepe Üniversitesi’nde aldığı 
eğitimin ardından Kuzguncuk’ta faaliyet gösteren Noop’u 
kurdu. Pancake ve değişik kahvaltı alternatiflerinin olduğu 
farklı bir lezzet konsepti tasarlayan Yüksel; doğru tekniğe, 
kaliteye yatırım yaparak farklı reçeteleri hayata geçiriyor. 
Sıcak mutfak alanında uzmanlaşan Yüksel’in et spesiyalle-
ri de son derece özgün.

Kahvaltı ve pancake kombinasyonu
İstanbul Kuzguncuk’ta sıcak atmosferiyle dikkat çeken 
Noop, hedef kitlesine egg benedict pancake, scrambled 
eggs, orman meyveli müsli ve pişi gibi spesiyallerin yanı 
sıra farklı burger, salata seçenekleri de sunuyor. Noop’un 
mutfak şefi ve işletmecisi olarak öne çıkan isim ise Yedite-
pe Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatlar Bölümü’n-
de eğitim almış genç yeteneklerden biri olan Kerim Kaan 
Yüksel… Mezun olduktan sonra 4 yıl aile şirketinde tekstil 
alanında çalışan Yüksel, en çok keyif aldığı sektöre yani 
mutfak sektörüne geri döndü.
Sıcak mutfak alanında uzmanlaşan Yüksel, her mutfağa 
hakim olduğunu söylüyor. İşin özünün doğru teknikleri 
bilmek ve kaliteli ürün seçebilmek olduğunun altını çizen 
Yüksel, “Bundan sonrası ise reçeteyi doğru uygulamayla 
tamamlanıyor. Aile işimizde çok da keyif alamadığım için 
kendi işletmemin şefi olmaya karar verdim. Bu vizyon doğ-
rultusunda 6 aydır Noop’un işletmecisi ve mutfak şefi 
olarak hizmet veriyorum. İşletmemiz ağırlıklı olarak kah-
valtı ve pancake konseptine sahip. Burada pişi, Türk kahval-
tısı, Amerikan pancake kahvaltısını harmanlayıp müşterile-
rimize sunuyoruz. Bunun haricinde Belçika çikolatası ve 
Fransız pastacı kremasını da tatlı tariflerimizde kullanıyoruz. 
Menümüzde bulunan ana yemeklerle de iddialıyız.” diyor.

HE ADVANCED THROUGH INVESTING IN A 
DIFFERENT CONCEPT

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHENŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

Noop Cafe’nin işletmecisi ve mutfak şefi Kerim Kaan Yüksel

The operator and chef of Noop Cafe Kerim Kaan Yüksel
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Ingredients:250 gram bon-filet, 200 gram butter, 70 
gram cream, 50 gram roquefort cheese, 3 gram 
curry, 3 gram turmeric, 1 pinch of dill, 2 cloves of 
garlic, salt and pepper. 
Directions: Melt the butter and cheese. Add the 
garlic, spices, cream and cook until it thickens. Fry 
both sides of the meat, four minutes each, on a pan. 
Slice them 1 cm thick. Pour the sauce over the meat 
and serve with french fries and salad. Enjoy!  

Malzemeler:  250 gram bonfile, 200 gram tereyağı, 70 
gram krema, 50 gram rokfor peyniri, 3 gram köri, 3 
gram zerdeçal, 1 tutam dereotu, 2 diş sarımsak, tuz ve 
karabiber.

Hazırlanışı: Tereyağını ve rokfor peynirini eritin. 
Sarımsak, baharatlar ve son olarak da kremayı 
ekledikten sonra sos kıvamına gelene kadar pişirin. 
Etlerin iki tarafını da dörder dakika tavada pişirin. 
Kesme tahtasında 1 cm kalınlığında kesin. Sosu etlerin 
üzerinde gezdirdikten sonra patates kızartması ve 
salata ile servis edin. Afiyet olsun.

ŞEF KERİM KAAN YÜKSEL’DEN CAFE DE PARİS 
SOSLU BONFİLE TARİFİ

Hijyene ve mutfak düzenine önem veriyor
Menünün en dikkat çeken spesiyallerine gelince… Donut 
pişiler, ev yapımı reçeller, pişi bomb, pancake saksıları, 
farklı pancake ve burgerler; Noop’un en beğenilen ve talep 
gören tatları arasında yer alıyor. Mutfakta 7 kişilik bir 
ekiple hizmet verdiklerini belirten Kerim Kaan Yüksel, 
“Genelde günüm mutfak ve kasa arasında geçiyor. Aynı 
zamanda mekân işletmecisi de olduğum için yardımcı şef-
lerimizi yönlendirmek ve sipariş alış ve çıkışını kontrol 
aşamasında da aktif oluyorum. Mutfak düzeni çok önemli 
ve biz de sabit işleyen bir düzendeyiz. 
Ön hazırlığımız her sabah erkenden yapılıyor ve sipariş 

product and material work in a certain way. Hygiene is very 
important to us. I get upset when I see a material that is not 
cleaned after use. At the same time, it makes me nervous 
because the kitchen is quiet and needs systematic progress. 
When cooking, we pay the most attention to the taste and 
freshness of the product. Then presentation and speed are 
very important for us; our customers should always be happy 
with the product that comes to the table. I enjoy cooking 
more as the customer's face smiles and he/she says that it 
was wonderful." 

Appeals to a dynamic audience 
Yüksel emphasized that they cater to a very dynamic target 
audience from 7 to 70 at Noop, which stands out with its 
different breakfast alternatives and especially pancake 
options. He says, "We welcome people of all ages. But, of 
course, our main interest is the young generation who loves 
new tastes and does not hesitate to try. They can also enjoy 
lunch and dinner in our botanical garden. All-day long 
breakfast service is also available for late breakfast lovers." 
Yüksel stated that he has different projects on his profession: 

BON-FILET CAFE DE PARI RECIPE BY CHEF 
KERİM KAAN YÜKSEL
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üstüne ürünler hazırlanıyor. Her ürün ve malzemenin yeri, 
kullanımı, sırası belli bir şekilde işliyor. Hijyen bizim için 
çok önemli. Kullanım sonrası temizlenmeyen bir malzeme 
gördüğüm zaman sinirleniyorum. Aynı zamanda telaş da 
beni sinirlendiriyor çünkü mutfak sakin ve sistematik 
ilerlenmesi gereken bir yer. Yemek yaparken en çok tada 
ve ürünün tazeliğine dikkat ediyoruz. Ardından sunum ve 
hız da bizim için çok önemli ki; masaya gelen üründen da-
ima müşterimiz mutlu olsun. Müşterinin yüzü güldükçe 
ve ‘şahaneydi’ sözünü duydukça yemek yapmaktan daha 
çok keyif alıyorum.” yorumunda bulunuyor.

Dinamik bir kitleye hitap ediliyor
Farklı kahvaltı alternatifleriyle özellikle de pancake şeçe-
nekleriyle öne çıkan Noop’ta, 7’den 70’e son derece dina-
mik bir hedef kitleye hitap ettiklerini dile getiren Yüksel, 
sözlerine şöyle devam ediyor: “Lokasyon olarak tarihi ve 
turistik mekan olan Kuzguncuk’dayız ve her yaştan insanı 
ağırlıyoruz. Ama tabii ki bizim en çok ilgi alanımız yeni 
tatları seven, denemekten çekinmeyen genç nesil. 
Botanik bahçemizde öğlen ve akşam yemeklerimizin de 

Hygiene and the order of the kitchen are important 
As for the menu's most notable specialties… Donut, homemade 
jams, fried dough, pancake towers, various pancakes, and 
burgers are among the most appreciated and demanded 
flavors of Noop. Kerim Kaan Yüksel stated that they serve 
with a team of 7 people in the kitchen: "My day is usually 
between the kitchen and the safe. Since I am also a space 
operator, I am active in guiding our assistant chefs and 
controlling orders received and delivered. The kitchen 
layout is very important and we are in a fixed order. Our 
preparation is made early every morning and products are 
prepared on order. The location, use, and order of each 



48   raillife ARALIK/DECEMBER 2019

"You want to climb these steps one by one. Now, this little 
team of 7 will be 17 or more in the future, why not? We have 
taken a road to grow our brand further and I will continue this 
road. My advice to people who want to be a chef today is to ask 
them if they really like this job. Culinary is a tough sector. An 
area that requires perseverance, speed, intelligence, 
coordination. They need to be innovative and have a liking for 
research. They also need to develop human relationships and be 
confident."  

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Bonfile salata

Bon-filet salad

Közlenmiş domates çorbası

Chargrilled tomato soup

Pancake burger

keyfini çıkarabilirler. Gün boyu kahvaltı servisimiz de geç 
kahvaltı severlerin hizmetinde.” Şeflik konusunda farklı 
projelerinin olduğunu ifade eden Yüksel, “Bu yolları adım 
adım çıkmak istiyorum. Şimdi 7 kişilik bu küçük mutfak, 
ileride 17 belki de daha fazla olacak, neden olmasın? Mar-
kamızı daha ilerilere yükseltmek için bir yola çıktık ve bu 
yola devam edeceğim. Bugün şef olmak isteyen kişilere 
tavsiyem kendilerine bu işi gerçekten sevip sevmedikleri-
ni sorsunlar. Mutfak zor bir sektör. Azim, hız, zeka, koor-
dinasyon gerektiren bir alan. Yenilikçi olmaları, araştır-
maları gerekli. Aynı zamanda insan ilişkilerini geliştirmeli 
ve özgüvenli olmaları şart.” diyor.

Muzlu çilekli pancake 

Strawberry banana pancake 



BUZLARIN ÜSTÜNDE…

ON ICE...

Ekstrem spor meraklılarının son dönemdeki yeni merakı, 
buz tırmanışı… Türkiye de bu konuda sporseverlere heye-
can dolu rotalar sunuyor. Kışın etkisini göstermeye başla-
dığı aralık, ocak aylarında Erzurum ve Van gibi soğuk ikli-
me sahip bölgelerdeki şelaleler donduğu için, buz tırmanı-
şına uygun hale geliyor. Eğer dağcılıkta iddialıysanız, 
doğru ekipmanlarınız ve teknik bilginiz de varsa buz tır-
manışı sizin için biçilmiş kaftan olabilir.

Dünden bugüne buz tırmanışı
Buz tırmanışı; aslında bir bakıma kaya tırmanışı ve diğer dağ-
cılık faaliyetlerinin en uç noktası olarak tanımlanıyor. Kış 
aylarında dağlardaki zorlu patikalardan geçmek ve buzulları 
aşmak isteyen dağcılar, daha güvende olabilmek için bu ihti-
yaca hitap eden teknik ekipmanlara gereksinim duydu. Bu 
bakış açısı ise paralelinde 19’uncu yüzyılın başında kendine 
has özel malzemeler gerektiren buz tırmanışı sporunun po-
pülerliğini tetikledi. 1908’de Oscar Eckenstein adlı bir dağcı, 
dağcılar arasında krampon olarak adlandırılan dişli ayakkabı-
ları tasarladı. Bu krampon sayesinde dağ tırmanışıyla ilgile-
nen sporcular, kaygan buz kütlelerine de rahatlıkla tırmana-
bilmeye başladı. Ardından 1930’da Laurent Grivel adlı bir 
sporcu, bu konuda daha da ileri giderek kramponların önüne, 
dağcıların daha dik buzda gezinmesine izin veren kesin dişle-
ri ekledi. 1960’larda ise Yvon Chouinard, buz baltalarının ta-
sarımında devrim yarattı. İlk olarak, geleneksel 25 inçlik (63.5 
cm) dağcılık baltasını 22 inçe (55,8 cm) kadar kısalttı. Daha 
sonra o sıralarda, aksın şaftına sığ bir açıda düz olan gelenek-
sel seçim şeklini değiştirdi. Bugün ise teknolojinin gelişmesi 
ile birlikte çok üst düzey ekipmanlara geçildi. Böylece buz 
tırmanışı, tüm sporcular için daha güvenli bir hale geldi. 

HOBİ / HOBBY

The most recent interest of extreme sports enthusiasts is 
ice climbing... Turkey offers exciting routes to sports fans. 
In the months of December and January, the regions with 
cold climates such as Erzurum and Van become suitable 
for ice climbing since the waterfalls freeze. If you are 
ambitious in mountaineering, have the right equipment 
and technical knowledge, ice climbing is the perfect sports 
branch for you.

Ice climbing from past to today
Ice climbing is actually defined as the most extreme measure 
of rock climbing and other mountaineering activities. In the 
winter months, mountaineers who wanted to pass the 
challenging paths in the mountains and cross the glaciers 
needed much safer technical equipment to meet this need. 
In parallel, this perspective triggered the popularity of ice 
climbing, which required special materials at the beginning 
of the 19th century. In 1908, a climber named Oscar 
Eckenstein invented the modern crampon. Athletes 
interested in mountain climbing began to climb on slippery 
ice masses easily thanks to this crampon. Then, in 1930, an 
athlete named Laurent Grivel went further and added the 
front points, allowing climbers to kick into on steep ice. In 
the 1960s, Yvon Chouinard revolutionized the design of ice 
axes. First, it shortened the traditional 25-inch (63.5 cm) 
mountaineering ax to 22 inches (55.8 cm). Then, at that 
time, he changed its traditional shape, which was flat at a 
shallow angle to the shaft of the axle. Today, with the 
development of technology, many high-end types of 
equipment are adopted. So ice climbing became safer for all 
athletes.

SELİN AKGÜN

HOBİ / HOBBY

DENEYİM, TAKTİK, HIZ VE ÇEVİKLİK GEREKTİREN BİR SPOR DALI: BUZ TIRMANIŞI... VAN, ERZURUM 
GİBİ SOĞUK İKLİME SAHİP ŞEHİRLERİMİZDE DE YAPILAN BU TIRMANIŞININ MÜDAVİMLERİ GİDEREK 

ARTIYOR. 

A SPORTS BRANCH THAT REQUIRES EXPERIENCE, STRATEGY, SPEED, AND AGILITY: ICE 
CLIMBING... THE NUMBER OF FANS OF THIS CLIMB THAT IS PERFORMED IN OUR CITIES WITH 

A COLD CLIMATE SUCH AS VAN AND ERZURUM IS INCREASING GRADUALLY.
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Concentration is important
Climbing on large slopes of ice, formed on the high slopes 
where stream beds are disembogued due to sudden drop of 
air temperature, is now performed more safely with various 
mountaineering tools and equipment. Climbers, climbing 
on the vertical ice surface, reach the summit through the 
route they set. In the meantime, let's remind that 
combining technique, speed, and stability, this sport really 
requires significant concentration. In this type of climbing, 
where athletes combine tactics, speed, and agility with a 
solid strategy, the experience is as important as the 
adequacy of physical and technical equipment. In ice 
climbing, just as in mountaineering and rock climbing, the 
three-point rule (at least 3 of the 4 limbs, two hands + two 
feet, defined as 4-points, should be kept on the rock 
surface continuously) is practiced. Although ice climbing 
is an activity that arises from rock climbing, climbing 
methods are very different. Climbers can only stand on 
extremely dangerous and slippery surfaces thanks to spiked 
boots, ice axes, and ropes. Ice axes are used for creating 
steps on snow or ice, detecting dangerous crevices, tying 
ropes, and braking or supporting. For a climber, 
determining the quality and type of ice is as important as 
knowing how to use an ice ax.

Konsantrasyon çok önemli
Ani hava sıcaklığı düşüşüne bağlı olarak dere yataklarının 
döküldüğü yüksek yamaçlarda, suyun donması ile oluşan 
büyük buz kütleleri üzerinde yapılan tırmanışlar, çeşitli dağ-
cılık alet ve ekipmanlarıyla artık çok daha güvenli bir şekilde 
gerçekleştiriliyor. Dikey buz zeminde tırmanan dağcılar, be-
lirledikleri rota ile zirveye ulaşıyor. Bu arada hemen hatırlata-
lım; teknik, hız ve kararlılığı birleştiren bu spor, gerçekten 
önemli bir konsantrasyon gerektiriyor. Sporcuların taktik, 
hız ve çevikliği sağlam bir strateji ile birleştirerek gerçekleş-
tirdikleri bu tırmanışta fiziki ve teknik ekipmanların yeterli-
liği kadar, deneyim de son derece önemli. Buz tırmanışında 
da tıpkı dağcılık ve kaya tırmanışında olduğu gibi üç nokta 
kuralı (4 nokta olarak tanımlanan iki el+iki ayak uzuvlarından 
en az 3 tanesi sürekli olarak kaya yüzeyine tutulmalı) uygula-
nıyor. Buz tırmanışı, kaya tırmanışından doğan bir aktivite 
olmasına rağmen, tırmanış yöntemleri birbirinden çok farklı. 
Tırmanışçılar, son derece tehlikeli ve kaygan yüzeylerde 
sadece çivili botlar, buz kazmaları ve ipler sayesinde durabi-
liyor. Buz kazmaları, kar veya buz üzerinde basamaklar 
oluşturmak, tehlikeli yarıkları saptamak, halat bağlamak ve 
fren ya da destek amaçlı kullanılıyor. Bir tırmanışçı için 
buzun kalitesini ve cinsini tespit edebilmek, bir buz kazma-
sının nasıl kullanılacağını bilmek kadar önem arz ediyor. 

The best technical equipment is required 
Amateur climbers, with the help of an experienced guide, 
can practice ice climbing through the right practice, good 
condition, balanced power-to-weight ratio, and quality 
equipment. Ice tools stand out as the most important and 
expensive equipment needed by an ice climber. A 
traditional ice tool includes a collar that you wrap around 
your hand to help you hold the tool. Leashless tools are 
becoming more popular among experienced climbers 
because of their flexibility. A climber needs crampons to 
pull on snow and ice. Crampons are sharp metal spikes 
under your boots and pierce into ice as you climb. You can 
attach crampons under your boots or straps, or you can 
wear boots with crampons. Mono-point spikes have a 
single front point, while two-point spikes have two front 
points. Mono-points tend to be more flexible for mixed 
climbing when your surface changes from ice to rock 
during climbing. Ice climbers protect themselves from 
falling by using ice screws and ropes. As you advance 
through a climb, you place the ice screws in strategic areas, 
and when you fall, you cling to a rope that will save your 
life. Well-placed screws can support hundreds of pounds 
of weight. In addition to cold-weather clothing, gloves, 
and rope, never forget to wear your helmet.

En iyi teknik ekipmanlar gerekiyor
Amatör tırmanışçılar ise deneyimli bir rehber eşliğinde doğru 
antrenman, iyi bir kondisyon, dengeli güç-ağırlık oranı ve 
kaliteli ekipmanla buz tırmanışı yapabiliyor. Buz araçları, buz 
tırmanıcısının ihtiyaç duyduğu en önemli ve en pahalı ekip-
manlar olarak öne çıkıyor. Geleneksel bir buz aracı, aleti tut-
manıza yardımcı olmak için elinizin etrafına sardığınız bir 
tasma içeriyor. Leashless araçlar ise esneklikleri nedeniyle de-
neyimli dağcılar arasında daha popüler hale geliyor. Bir tırma-
nıcının kar ve buz üzerinde çekiş yapması için krampon gere-
kiyor. Kramponlar, çizmelerinizin altından çıkan keskin metal 
sivri uçlar olarak öne çıkıyor ve tırmanırken buzun içine giri-
yor. Kramponları botlarınızın altına veya kayışlara takabilir ya 
da kramponlar takılıyken bot takabilirsiniz. Mono-point 
kramponların önünde tek bir nokta bulunurken, iki noktalı 
kramponların önünde ise iki nokta bulunuyor. Mono-nokta-
ları, araziniz tırmanma sırasında buzdan kayaya değiştiğinde, 
karma tırmanış için daha esnek olma eğiliminde… Buz dağcı-
ları buz vidaları ve ipleri kullanarak kendilerini düşmekten 
koruyor. Bir tırmanışla ilerlerken, buz vidalarını stratejik 
bölgelere yerleştirirsiniz ve düştüğünüzde hayatınızı kurtara-
cak olan bir ipe sarılırsınız. İyi yerleştirilmiş vidalar yüzlerce 
kiloluk gücü destekleyebilir. Soğuk hava kıyafetleri, eldiven ve 
halatın yanı sıra kaskınızı takmayı da asla ihmal etmeyin.

HOBİ / HOBBY HOBİ / HOBBY
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GİRİŞİM / INITIATIVE

THEY NEVER GAVE UP THEIR DREAMS

HAYALLERİNDEN ASLA 
VAZGEÇMEDİLER

Türkiye’nin farklı illerinde hem kadın istihdamına katkı-
da bulunmak hem de tarım sektörüne yön vermek ama-
cıyla kolları sıvayan 3 başarılı kadın girişimci sadece 
Türkiye’de değil, dünyada da ses getirecek projelere imza 
atıyor. Hayallerinin peşinden koşan ve idealist bir duruş-
la önlerine çıkan tüm engelleri aşan Ebru Baybara Demir, 
Aslı Aksoy ve İksir Sema Aydın’a tarım sektöründe nasıl 
fark yarattıklarını sorduk.

Topraktan tabağa 
“Yaşam size her zaman bir şey anlatmaya, bir şey göster-
meye çalışır. Gördükleriniz sizin, görmedikleriniz ise baş-
kalarının kaderi olur.” diyen Şef, Sosyal Girişimci, Mutfak 
Araştırmacısı, Eğitmen, Konuşmacı, Hikaye Anlatıcısı ve 
İçerik Üreticisi Ebru Baybara Demir; sosyal girişimci kim-
liğiyle öne çıkan isimlerden biri. Çocukluğu ve okul yılları-
nı İstanbul’da geçirse de geleneklerine bağlı Mardinli bir 
ailenin içinde büyüdüğünü söyleyen Demir, “Babam; kız 
çocuğunun dezavantaj görüldüğü bir dönemde, 3 kızını 
okutmak ve güçlü birer birey olmalarını sağlamak için 
Mardin’den İstanbul’a göç etti. Ondan tam 23 yıl sonra 
Mardin’e döndüm ve Mardinli kadınlara güç katacak ve bu 
kadınların statülerini değiştirecek projeleri hayata geçir-
dim.” yorumunda bulunuyor. 
İş hayatındaki ilhamını annesinden ve yüreğini cesaretle 
dolduran babasından aldığını ifade eden Demir, şimdi de 
topraktan ilham alıyor. ‘Topraktan Tabağa’ adı altında 8 
farklı projeye başlayan Demir, bu projesi hakkında şu bil-
giyi veriyor: “Yıllar önce Cercis Murat Konağı’nda 21 ka-
dının oluşturduğu güç, enerji, birlik ve başarı bugün artık 
geleceğe çözüm üreten yeni projelere ilham oluyor. Topra-
ğı iyileştirmek, topraktan katlanılabilir maliyetler ile iyi 
gıda elde etmek; çiftçinin ve kadınların içinde olduğu, ge-
lecek vaat eden sürdürülebilir bir gelir modeliyle bir eko-
sistem yaratmak için Topraktan Tabağa projelerini başlat-
tık. En büyük hayalim; 5 yıl sonra bu projelerin, Anadolu 
topraklarındaki tarım uygulamalarına ve kadınlar başta 
olmak üzere tarım istihdamına etkisini görebilmek.” 

Tree successful women entrepreneurs who rolled up their 
sleeves in order to give direction to the agricultural sector and 
to contribute to women's employment in different provinces 
are undertaking projects to make a tremendous impact not only 
in Turkey but also in the world. We asked Ebru Baybara Demir, 
Aslı Aksoy, and İksir Sema Aydın, who pursued their dreams 
and overcome all obstacles in an idealistic stance, how they 
made a difference in the agricultural sector.

From field to plate
Ebru Baybara Demir, Chef, Social Entrepreneur, Culinary 
Researcher, Trainer, Speaker, Storyteller, and Content 
Producer, who says that life always tries to tell and show you 
something and what you see will be the fate of yours and what 
you don't will be the fate of others, is among the names who 
come to forth with their social entrepreneurial identities. 
Although she had spent her childhood and school years in 
İstanbul, Demir said that she grew up in a family of Mardin, 
which was loyal to their traditions and continued to her words: 
"My father emigrated from Mardin to İstanbul to have his 3 
daughters to study there and to raise them as strong individuals in 
a period when having a daughter was believed to be disadvantageous. 
I returned to Mardin after 23 years and implemented projects that 
would strengthen the women of Mardin and change their status." 
Demir, who expressed that her inspiration in business life comes 
from her mother and her father, who filled her heart with courage, 
is now inspired by soil. Demir, who started 8 different projects 
under the name of "Topraktan Tabağa" (From Soil to Plate), gives 
the following information about this project: "The power, energy, 
unity, and success of 21 women developed years ago in Cercis 
Murat Konağı (The Mansion of Cercis Murat) are inspiring new 
projects that produce solutions for the future. We launched 
"Topraktan Tabağa" projects to improve the soil, to obtain good 
food from the soil at bearable costs, and to create an ecosystem 
with a promising sustainable income model, where farmers and 
women are involved. My biggest dream is to see the impact of 
these projects on agricultural practices in Anatolia and 
agricultural employment, especially women." 

SELİN AKGÜN

GİRİŞİM / INITIATIVE

Şef, Sosyal Girişimci, Mutfak Araştırmacısı, Eğitmen, Konuşmacı, 
Hikaye Anlatıcısı ve İçerik Üreticisi Ebru Baybara Demir

Chef, Social Entrepreneur, Culinary Researcher, Trainer, Speaker, 
Storyteller, and Content Producer Ebru Baybara Demir
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Türkiye’nin kuşkonmazcısı
Türkiye’nin en meşhur kuşkonmaz üreticilerinden biri 
olan Aslı Aksoy’un girişimcilik öyküsü, pek çok kişiye 
ilham veriyor. ODTÜ İşletme Bölümü mezunu olan Aslı 
Aksoy, bugün Muğla’nın Yeşilçam Köyü’nde 40 dönüme 
ulaşan kuşkonmaz tarlalarını 2015’ten bu yana komşusu 
olan 7 kadınla işliyor. Tarım Bakanlığı’ndan İyi Tarım 
Uygulamaları Sertifikası’nı alan, ilaç ve kimyasal gübre 
kullanımını tamamen reddedip organik tarım sürecine 
geçiş sürecini başlatan Aksoy, Elibelinde Tarım marka-
sıyla, Türkiye’yi kuşkonmaz ihracatçısı ülkeler arasında 
görme hedefiyle yürüyor. Hayal eden ve hayal etmekten 
bir gün olsun vazgeçmeyen Aslı Aksoy, Amerika’da tat-
tığı kuşkonmazı, Türkiye topraklarında yetiştirmeyi ak-
lına koyan başarılı girişimcilerden biri… Özlemini çektiği 
memleketine döndükten sonra gücünü kadından ve top-
raktan alan bir üretim modeli kurgulayan Aksoy, kuş-
konmaz üretimine Ege’de devam ediyor. Kendisine, daha 
doğrusu hayallerine bir gönderme yapan Aksoy; “O gün 
hayal ettik ya, gerisi öyle geldi! Ege’ye geri döndük, kur-
duğumuz tarlamız ülkemizin ikinci büyük kuşkonmaz 
üretim alanı oldu. Kadın emeğinin ve toprağın, bereketin 
simgesi, Elibelinde dedik kendimize. Pablo Picasso’nun 
da dediği gibi hayal ettiğiniz her şey gerçektir.” diyor.

Turkey’s asparagus producer
The entrepreneurship story of one of Turkey's most famous 
asparagus producers, Aksoy, inspires many people. Aslı Aksoy, 
who graduated from ODTÜ Department of Business 
Administration, has been cultivating asparagus fields, which 
are about 40 acres located in the Yeşilçam Village of Muğla, 
with 7 women who have been neighbors since 2015. Aksoy, who 
received the Certificate of Good Agricultural Practices from the 
Ministry of Agriculture, rejected the use of pharmaceuticals 
and chemical fertilizers and started the process of transition to 
organic agriculture. Aksoy advances with the brand of Elibelinde 
Tarım through the goal of seeing Turkey among the asparagus 
exporter countries. Aslı Aksoy is a successful entrepreneur who 
never gave up dreaming even for a day. She tasted asparagus in 
the USA and put her mind to cultivate it in Turkey someday. 
After returning to the homeland, she constructed a production 
model, which was powered by women and soil. Aksoy continues 
to produce asparagus in the Aegean. She made a reference to 
her dreams: "We dreamed that day, the rest followed! We went 
back to the Aegean, the field we established became the second 
largest asparagus production area in our country. We called the 
brand Elibelinde (hands on hips) as the symbol of female labor, 
soil, and fertility. As Pablo Picasso said, everything you imagine 
is real.

GİRİŞİM / INITIATIVE

Elibelinde Tarım’ın kurucusu Aslı Aksoy

Founder of Elibelinde Tarım Aslı Aksoy
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Turizm, tarım ve üretim vizyonu
Aslen Kastamonulu olan İksir Sema Aydın, yıllar sonra 
Kastamonu’nun Daday ilçesine dönerek İksir Resort 
Town Tatil ve Yaşam Kasabası ile İksirli Çiftlik Daday 
projesini hayata geçirdi. Turizm, tarım ve üretim vizyo-
nuna yatırım yaparak ilerleyen Aydın, doğadan ve kültü-
rel mirasından aldığı ilhamla 60 dönüm alanda, 60 odalı 
bir yapı kurdu. Sosyal birimleri ve atlı sporlar merkeziyle 
İksir Resort Town Tatil ve Yaşam Kasabası, hedef kitle-
sine doğa ile iç içe bir tatil vaat ediyor. İksirli Çiftlik’te ise 
100 dönüm arazide genetiği bozulmamış ata buğdayı ‘si-
yez’in organik üretimi başta olmak üzere, yerel tohumlarla 
bakliyat sebze üretimi yapılıyor. Aydın, “Çiftliğimizde 
bulunan 60 odamızda misafir ağırlıyoruz. Bütün misafirle-
rimiz üretim süreçlerine katılabiliyor. Dünyada her geçen 
gün öneminin daha da fazla farkına varılan tarım ve turizm 
modelini deneyimleme şansını yakalıyorlar. Kendisi de 
genç girişimci olan endüstri mühendisi kızım Ece Aydın’ın 
da katkıları ile sürekli geliştirdiğimiz işimiz ve yaşamımız 
bizi mutlu ediyor. Gelecek hayallerimiz arasında kendine 
yeten pilot çiftlik projemizi büyütmek, olarak başka tesis-
lerin de modelden faydalanmasını sağlamak, doğa sporları, 
aktivite ve bölge gastronomisine dayalı turizm modelimizi 
geliştirmek bulunuyor.” diyor.

A vision of tourism, agriculture, and production 
İksir Sema Aydın, who is originally from Kastamonu, 
returned to Daday district of Kastamonu and realized the 
İksir Resort Town and İksirli Çiftlik (farm) Daday project. 
Aydın invested in the vision of tourism, agriculture, and 
production and built a 60-room building on a 60-acre area 
with the inspiration from nature and cultural heritage. 
With its social units and equestrian sports center, İksir 
Resort Town promises its target audience a holiday 
intertwined with nature. In İksirli Çiftlik, einkorn wheat, 
the genetic structure of which has been preserved, and 
vegetables are produced with local seeds on 100 acres of 
land. Aydın said, "We welcome guests in our 60 rooms. All 
our guests can participate in our production processes. They 
have the chance to experience the agricultural and tourism 
model which is becoming more and more important in the 
world. We are happy with our work and life, which we 
constantly develop with the contributions of my industrial 
engineer daughter Ece Aydın, who is also a young 
entrepreneur. Our future dreams include expanding our 
self-sufficient pilot farm project, enabling other facilities 
to benefit from the model, and developing our tourism 
model based on outdoor sports, activity, and regional 
gastronomy."

 İksir Resort Town Tatil ve Yaşam Kasabası ile İksirli 
Çiftlik Daday’ın kurucusu İksir Sema Aydın

Founder of İksir Resort Town and İksirli Çiftlik Daday 
İksir Sema Aydın
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Sanata adanmış bir ömür
A life dedicated to art
Erol Tabanca

Orman
Forest

Duyguların merkezine yolculuk 
A journey to the center of emotions 

Goethe’yle Wittgenstein’in buluşması
Goethe meets with Wittgenstein
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Erol Tabanca, a collector-businessman, well-known by culture 
and art circles, has recently made a name for himself with the 
Odunpazarı Modern Museum (OMM) he established in 
Eskişehir. Set out with the idea of exhibiting the works he has 
accumulated for years in a modest area, Tabanca had Eskişehir 
gain a world-wide museum with the support of his immediate 
circle. We had a pleasant conversation with Tabanca on the 
OMM and culture and art understanding of Eskişehir, which 
has already affected the culture and art life of our country...

 What was it that fed your love of culture and art in 
your life?
I studied architecture at university, and I was interested in 
culture and art at that time, but architecture education also 
fueled my love. Architecture is an area very close to art. I joined 
an auction with a friend about 20 years ago and bought a small 
painting. Of course, I didn't start to be a collector; in time, my 
interest in art became a passion. My relationship with art has 
strengthened day by day. I bought the works I liked and wanted 
to see near me and a collection was formed.

 How did the idea of establishing such a unique 
museum come to your mind first?
We used the works in the collection at home and in the office. 
In time, the works did not fit into the house and office. We 
have created art storage, but I thought that there was no point 
in keeping the works out of sight. In fact, we have experienced 
the beauty of sharing art thanks to the interest of our colleagues 
in the works exhibited in Polimeks office. Starting from the 
beauty of sharing, we looked for different ways. The first idea 

Kültür-sanat çevrelerinin yakından tanıdığı koleksiyoner-iş 
adamı Erol Tabanca, Eskişehir’de kurduğu Odunpazarı Mo-
dern Müze (OMM) ile son dönemlerde isminden sıkça bah-
settiriyor. Yıllardır biriktirdiği eserleri mütevazı bir alanda 
sergileme fikri ile yola çıkan Tabanca, yakın çevresinin deste-
ği ile Eskişehir’e dünya ölçeğinde bir müze kazandırdı. Ta-
banca ile Eskişehir’in aynı zamanda ülkemizin kültür-sanat 
yaşamını şimdiden etkileyen OMM ve kültür-sanat anlayışı 
üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirdik... 

 Yaşamınızda kültür-sanat sevginizi besleyen pınarlar 
nelerdi? 
Üniversitede mimarlık eğitimi aldım, kültür-sanata o za-
manlarda da ilgim vardı ama mimarlık eğitimi de bu sevgimi 
körüklemiştir. Mimarlık sanatla çok iç içe bir alan. 20 sene 
kadar önce bir arkadaşımla bir müzayedeye katıldım ve kü-
çük bir tablo aldım. Tabii ki bir koleksiyoner olayım diye 
başlamadım, zamanla sanata olan ilgim bir tutkuya dönüştü. 
Gün geçtikçe sanatla olan ilişkim güçlendi. Beğendiğim, yakı-
nımda görmek istediğim eserleri aldım ve bir koleksiyon 
oluştu.  

 Eskişehir’de böyle özgünlükte bir müze kurma fikri ilk 
nasıl oluştu?
Koleksiyondaki eserlere evde ve ofiste yer veriyorduk. Za-
manla eserler eve ve ofise sığmaz oldu. Bir sanat deposu 
oluşturduk; ancak eserlerin gözden uzakta kalmasının bir 
anlamı olmadığını düşündüm. Aslında sanatı paylaşmanın 
güzelliğini, Polimeks ofisinde sergilenen eserlere çalışma 
arkadaşlarımızın gösterdiği ilgi sayesinde tattık diyebilirim. 

RÖPORTAJ / INTERVIEW

SANATA ADANMIŞ BİR ÖMÜR

RÖPORTAJ / INTERVIEW

Erol Tabanca
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

ESKİŞEHİR HALKI BAŞTA OLMAK ÜZERE ÜLKEDEKİ KÜLTÜR-SANAT ÇEVRELERİ BU ARALAR 
ODUNPAZARI MODERN MÜZE’NİN HEYECANINI YAŞIYOR. BU HEYECANI YAŞATAN İSİM İSE 

KÜLTÜR- SANATLA DOLU BİR YAŞANTISI OLAN EROL TABANCA...

THE CULTURE AND ART CIRCLES IN THE COUNTRY AND THE RESIDENTS OF ESKİŞEHİR ARE IN THE 
EXCITEMENT OF THE MODERN MUSEUM OF ODUNPAZARI IN ESKISEHIR. THE NAME THAT HAS 

THEM EXPERIENCE THIS EXCITEMENT IS EROL TABANCA WHOSE LIFE IS FILLED WITH CULTURE AND ART...

A LIFE DEDICATED TO ART
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Biraz da paylaşmanın güzelliğinden yola çıkarak farklı yol-
lar aradık. Bunun için ilk fikir müze açmak değildi. Ben aynı 
zamanda doğup büyüdüğüm Eskişehir’in kültür ve sanat 
hayatına kalıcı bir katkıda bulunmak istiyordum. Tüm 
bunlar Odunpazarı bölgesinde uygun bir yer bulunmasıyla 
ortak paydada buluştu ve müzenin ilk adımı atıldı.

Müzenin kuruluş aşamasında neler yaşadınız, 
zorluklar, kolaylıklar nelerdi?
Ülkeniz adına güzel bir girişimde bulunduğunuzda genelde 
herkes iyi niyetinizi anlıyor ve sizin yanınızda oluyor. Çok 
şükür biz de OMM’u hayata geçirirken aşılmayacak zor-
luklar yaşamadan hayal ettiğimiz gibi bir müzeyi herkesle 
paylaşma şansına eriştik. 

 Aklınızdaki müze ile ortaya çıkan yapı tam olarak 
uyuştu mu?
OMM hayalimin başlangıcında bize ilham kaynağı olan 
kent İspanya’nın Bilbao şehri ve bu şehirde açılan Guggen-
heim Müzesi’ydi. Bilbao kimsenin gitmek istemediği bir 
şehirken, Guggenheim Müzesi sayesinde dünyanın en 
önemli turizm destinasyonlarından biri oldu. OMM proje-
sinin insanları sanatla buluştururken bir yandan da Eskişe-
hir’e, doğduğum şehre büyük bir katma değer sağlamasını 
arzulamıştım ve görüyorum ki bu arzum gerçekleşiyor.

 Müzenin özelliklerinden bahseder misiniz? 
Kengo Kuma ve ortağı Yuki Ikeguchi, müzeyi tasarlarken 
Odunpazarı’nın adını aldığı gerçek odun pazarından esinlen-
diler. Odun pazarında olduğu gibi, müzeyi sanki odunlar üst 
üste istiflenmiş şekilde tasarladılar. Dünyanın pek çok yerin-
de fark yaratan projeler gerçekleştiren mimarlık ofisi, müm-
kün olduğunca az beton kullanması ve ahşap, taş, kağıt gibi 
doğal malzemelere ağırlık vermesi ile biliniyor. OMM’da da 
şu an gördüğünüz ahşap yapı sistemi Odunpazarı evlerinin 
yapı sisteminden ilham alıyor. Kengo Kuma ve ortağı Yuki 
Ikeguchi; Odunpazarı sivil mimarisi, Osmanlı kubbe mimari-
si ve geleneksel Japon mimarisindeki ögelerden aldığı refe-
ranslarla OMM’un çağdaş tasarımını dört ana unsura dayan-
dırıyor: Geometri, ışık, kümelenme ve ahşap. Sergi alanları, 
kafe, çok amaçlı salon, arşiv alanı, ofis, müze dükkanı ve çok 
amaçlı alanlara sahip müze binası, bölgedeki diğer kent mü-
zeleri ile birlikte bir müze meydanı yaratıyor.

 Müzenin felsefesinden bahseder misiniz?
OMM’un felsefesi aslında yükselen genç sanatçıların eser-
lerini tanıtarak, sergileyerek ve destekleyerek sanatın bu-
luşma noktası olmak. Değişime duyarlı, yenilikleri yakın-
dan takip eden sergilerin yanı sıra; farklı ve dinamik proje-
lerle Türkiye’de sanata yeni bir perspektif getirmek ve 
eğitim imkanlarıyla topluma hizmet etmek de bu felsefe-
nin, misyonun bir parçası olarak görülebilir.

for this was not to open a museum. I also wanted to make a 
lasting contribution to the cultural and artistic life of Eskişehir, 
where I was born and raised. All of these came together in the 
common ground when a suitable place was found in the 
Odunpazarı area and the first step of the museum was taken.

 What did you experience during the establishment of 
the museum, what were the difficulties and 
conveniences?
When you make a good attempt on behalf of your country, 
everyone generally understands your goodwill and stands by 
you. Fortunately, we had the chance to share a museum with 
everyone, as we had imagined, without experiencing difficulties 
that could not be overcome when implementing OMM.

 Did the structure you pictured in your mind match the 
actual museum exactly?
The city of Bilbao, Spain, and the Guggenheim Museum 
inspired us at the beginning of my OMM dream. Bilbao was 
one of the most important tourist destinations in the world 
thanks to the Guggenheim Museum. I had hoped that the 
OMM project would bring people and art together, while at the 
same time providing a great added value to the city, Eskişehir, 
where I was born, and I see that my desire is realized.

 Can you tell us about the museum’s features? 
Kengo Kuma and his partner Yuki Ikeguchi were inspired by 
the actual firewood market, after which Odunpazarı was 
named, when designing the museum. Like the firewood market, 
they designed the museum as if the firewood was stacked on 
top of each other. The architecture office, which carries out 
projects that make a difference in many parts of the world, is 
known for using as little concrete as possible and concentrating 
on natural materials such as wood, stone, and paper. The 
wooden structural system you see in OMM is inspired by the 
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 Aileniz de sizin en büyük destekçiniz oldu anladığımız 
kadarı ile...
Elbette. Kızım İdil Tabanca ve koleksiyonu da beraber oluş-
turduğumuz kurucularımızdan olan eşim Rana Erkan Ta-
banca’nın büyük katkıları oldu. İdil, OMM’un yönetim ku-
rulu başkanlığını yürütüyor. OMM’un evrensel değerleri 
benimsemesinde, yenilikçi bir yapıya sahip olmasında 
İdil’in vizyonunun çok büyük etkisi var. Benim ilk başta 
kurduğum mütevazı müze hayali; İdil’in bakış açısı ile tüm 
dünyaya seslenen, her unsuru sanatsal bir üretimi içeren 
bir platforma dönüştü. Eşim Rana da tüm desteklerinin 
yanı sıra, OMM mobil uygulaması üzerinden dinlenebilen 
sergi rehberimizin seslendirmesini yaptı. 

Müzeyi gezerken ziyaretçilerin neler hissetmesini 
istersiniz? 
OMM’u gezen bir ziyaretçi bir esere baktığında bambaşka 
bir duyguya kapılıyorsa ya da kafasında yepyeni bir düşün-
ce beliriyorsa, gönül teli titriyorsa, bir çocuk geleceğini şe-
killendirecek bir düş kurmaya başlıyorsa bu benim için ye-
terli. Ben koleksiyondaki eserleri benzer duygularla edin-
dim; şimdi de ziyaretçiler bu eserleri izlerken benim hisle-
rimi paylaşıyorsa ne mutlu...

 Elbette ticari bir kaygı yok müzede ancak ülkemizde 
müze gezme oranlarına baktığınızda bu bir risk değil 
miydi?
Ticari bir kaygımız hiçbir zaman olmadı, amacımız kendi 
kendine yetebilen ve yeni projeleri hayata geçirebilen sür-
dürülebilir bir müze kurmaktı. Ülkemizde müzelere karşı 
kalıplaşmış önyargılar olduğunu düşünüyorum. Müzelerin 
sıkıcı, didaktik yerler olduğu ya da yalnızca profesyonel 
olarak sanattan anlayan kişilere hitap ettiği gibi düşüncele-
ri kırmaya çalışıyoruz. Müzeler herkes içindir. Halkın tüm 
kesimlerini kucaklamalıdır. Biz de OMM’da bu felsefe ile 
yola çıktık. 

structural system of Odunpazarı houses. Kengo Kuma and his 
partner Yuki Ikeguchi, with references to elements of 
Odunpazarı civil architecture, Ottoman dome architecture 
and traditional Japanese architecture, base OMM's 
contemporary design on four main elements: geometry, light, 
clustering, and wood. The museum building with exhibition 
centers, a café, a rec hall, archives, offices, a museum shop, and 
multi-purpose areas creates a museum zone together with 
other city museums in the region.

 Can you talk about the philosophy of the museum?
OMM's philosophy is to become a landmark of art by 
introducing, exhibiting and supporting the works of emerging 
young artists. In addition to exhibitions that are responsive to 
change and keep up with innovations, bringing a new perspective 
to art in Turkey through different and dynamic projects and also 
serving the community through offering educational 
opportunities can be seen as part of this philosophy, the mission.

 Your family is your biggest supporter to our 
understanding...
Of course. My daughter İdil Tabanca and my wife Rana Erkan 
Tabanca, one of the co-founders of the collection, made great 
contributions. İdil is the chairman of the board of directors of 
OMM. İdil's vision has a great impact on OMM's adoption of 
universal values and its innovative structure. My first dream of 
a modest museum has become a platform that addresses the 
whole world and includes every element of artistic production 
from İdil's point of view. My wife Rana, besides all her support, 
is the narrator of our exhibition guide, which can be listened to 
via OMM mobile application.

 What would you like the visitors feel while they are 
touring the museum? 
If a visitor gets a completely different feeling when looking at a 
piece of work, or if a new thought emerges in his/her mind, and 
if a child starts dreaming which will shape his/her future, this 
will be enough for me. I acquired the works in the collection with 
similar feelings; now, if the visitors share my feelings while 
watching these works, it would bring such happiness to me...

 Of course, there was no commercial concern for the 
museum; but was it still not a risk, looking at the ratio 
of museum visits in our country? 
We never had a commercial concern, our goal was to establish 
a sustainable museum that was self-sufficient and capable of 
implementing new projects. I think there are stereotypes 
against museums in our country. We are trying to change the 
thoughts like museums are boring, didactic places, or only 
appeal to people who understand art professionally. Museums 
are for everyone. It should embrace all segments of the public. 
We set out with this philosophy at OMM. 
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Samimi, kapıları herkese açık, kucaklayıcı bir tavır benimsedik. 
Sergilerimizi, programlarımızı, dilimizi bu felsefeye göre kurgu-
ladık. Sonuç olarak OMM’u ilk ayında 22.500 kişi ziyaret etti. 
Özellikle hafta sonu çok büyük bir yoğunluk yaşıyoruz. 

 Müze hem Eskişehir’e hem de tüm ülkenin kültür-
sanat hayatına katkıda bulunacaktır, müzeyi neden 
görmeye gelelim?
Haldun Dostoğlu küratörlüğünde kalıcı koleksiyondan bir 
seçki, ilk kez sanatseverler ile buluştu. Ağırlıklı olarak Türk 
sanatçılardan oluşan bu sergininin yanı sıra dünyaca ünlü 
Japon bambu sanatçısı Tanebe Chikuunsai IV’nin OMM’a 
özel olarak bambudan yapmış olduğu bir enstalasyonda mü-
zede yer alıyor. Yeni medya ve dijital sanata da çok önem 
veriyoruz. Hem çevre konusunda farkındalık yaratan hem 
de böyle bir amaç için teknolojinin bütün sınırlarını zorla-
yan İngiliz sanat kolektifi Marshmallow Laser Feast’in Tür-
kiye’de ilk defa gerçekleştirdiği iki sanal gerçeklik deneyimi 
OMM’da yer alıyor: Ağaca Övgü (Treehugger) ve Bir Hayva-
nın Gözlerinden (In The Eyes of the Animal). Ağaca Övgü 
enstalasyonu dev Sekoya ağaçlarının içinde bir yolculuk 
vaad ederken, Bir Hayvanın Gözlerinden 4 farklı hayvanın 
gözünden doğayı görme imkanı sunuyor. 

 Açılış, Vuslat sergisi ile oldu, ileriki dönemlerde neler 
göreceğiz müzede?
Farklı kurum ve kişilerle iş birliği yaparak koleksiyon sergi-
lerimizin yanı sıra dinamik süreli sergi ve etkinlik program-
larımız olacak. Eğitim programları, etkinlikler, konuşmalar, 
atölyeler ve konuk sanatçı programlarımız ile farklı yaştan 
kişileri ve özellikle gençleri, öğrencileri bir çatı altında bu-
luşturmayı planlıyoruz. 

We have embraced a genuine, embracing attitude with doors 
open to everyone. We have structured our exhibitions, programs, 
and language according to this philosophy. As a result, 22,500 
people visited OMM in the first month. We have been 
experiencing a great volume, especially on the weekends.

 The museum will contribute to both Eskişehir and the 
culture-art life of the whole country; why should we visit 
the museum?
A selection from the permanent collection, curated by Haldun 
Dostoğlu, met art lovers for the first time. In addition to this 
exhibition mainly composed of Turkish artists, a bamboo 
installation made by the world-renowned Japanese bamboo 
artist Tanebe Chikuunsai IV especially for  OMM is displayed 
in the museum. We also attach great importance to new media 
and digital art. Creating awareness about the environment and 
pushing all the boundaries of the technology for such a purpose, 
British art collective Marshmallow Laser Feast conducted two 
virtual reality experiences for the first time in Turkey in OMM: 
Treehugger and In the Eyes of the Animal. The installation of 
Treehugger promises a journey through the giant sequoia trees; 
In The Eyes of the Anımal offers the opportunity to see nature 
through the eyes of 4 different animals.

 The opening was with the Vuslat exhibition; what will 
we see in the museum in the near future?
In addition to our collection exhibitions, we will have dynamic 
period exhibitions and events programs in cooperation with 
different institutions and individuals. We plan to bring together 
people of different ages, especially young people, students under 
one roof with our educational programs, events, speeches, 
workshops, and guest artist programs.
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SELİN AKGÜN MESUDE BÜLBÜL

Üretimin her sürecinden farklı bir anlam çıkaran ve duy-
gulardan beslenen Kilart Seramik Atölyesi’nin kurucusu 
Tülin Edgüer Bostancı, dışavurumcu bir stile sahip. Mut-
luluktan korkuya, endişeden heyecana her ruh ve duygu 
halini tasarımlarına yansıtan Bostancı; kille, toprakla ve 
gelgitli ruh halleriyle bütünleşmenin kendisi için başlı ba-
şına bir terapi olduğunu vurguluyor. 

Çocukluktan gelen bir tutku
Seramik sanatı çok geniş bir alanı kapsıyor. Endüstriyel 
üretimden fonksiyonel, dekoratif ve artistik obje tasarı-
mına kadar pek çok farklı alanda çalışmalara imza atılabili-
yor. Kilart Seramik Atölyesi’nin kurucusu Tülin Edgüer 
Bostancı, bu çerçevede bireyin kendini keşfetmesinin ve 
hangi alanda daha efektif işlere imza atabileceğini bilmesi-
nin büyük önem taşıdığını dile getiriyor. Sanata yönelik 
eğiliminin çocukluk yıllarında başladığını belirten Bostan-
cı, “Sokakta çamurlarla ya da killi toprakla oynarken farklı 
formlar yaratırdım. Yaratım sürecinin içinde olmak ve 
malzemeye yeni bir şekil vermek, o yaşlarda bile bana bü-
yük keyif veriyordu. Resim derslerini de oldum olası çok 
sevmişimdir. Yağlıboya resimlere karşı da büyük ilgim 
vardı. Dedem de bu konuda beni her zaman desteklemişti. 
Güzel sanatlar lisesinde okumak istedim ama nasıl bir yol 
izlemem gerektiğini bilmiyordum. Ama üniversite döne-
mi geldiğinde ne yapmak istediğime net bir karar vermiş-
tim. Bu amaç doğrultusunda Marmara Üniversitesi Ata-
türk Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği Seramik 
Ana Sanat Dalı’ndan 2004 yılında mezun oldum.” diyor. 
Üniversitenin ardından ilkokullarda resim öğretmenliği 
yapan Tülin Edgüer Bostancı, yaratım sürecinden hiçbir 
dönemde uzak kalmadığının altını çiziyor ve şöyle devam 
ediyor: “Büyük panolar ve dekoratif seramik çalışmala-
rından hiç uzak kalmadım. Anahtar Sanat ve Sığınak Sa-
nat atölyelerinde de resim ve seramik dersleri vermeye 
de devam ettim.”

DUYGULARIN MERKEZİNE 
YOLCULUK

Tülin Edgüer Bostancı, the founder of Kilart Seramik 
Atölyesi (Ceramics Workshop), which makes a different 
meaning from every process of production and is nourished 
by emotions, has an expressionist style. Bostancı reflects 
every mood and emotion to her designs from happiness to 
fear, from anxiety to excitement; she emphasizes that 
integrating her mood swings with clay and soil is a therapy 
for her.

A passion since childhood
Ceramic art covers a very wide area. Works can be realized 
in many different fields from industrial production to 
functional, decorative and artistic object design. Tülin 
Edgüer Bostancı, the founder of Kilart Seramik Atölyesi, 
says that self-discovery is of great importance for the 
individual to know in which field he/she can undertake 
more effective works. Bostancı stated that her tendency 
towards art started in her childhood: "I used to create 
different forms when playing with mud or clay soil while 
playing outside. Being in the creation process and giving 
the material a new shape gave me great pleasure even at 
those ages. I've always enjoyed painting classes very much. 
I had great interest in oil paintings. My grandfather 
always supported me on this. I wanted to study at the fine 
arts high school, but I needed direction. When it was time 
for my university education, I made a clear decision about 
what I wanted to do. I graduated from Marmara University, 
Atatürk Faculty of Education, Department of Painting 
Teaching Ceramics Art Major in 2004." Tülin Edgüer 
Bostancı, who worked as an art teacher in primary schools 
after the university, underlines that she has never been 
away from the creation process and continues: "I have 
never stayed away from working on big panels and 
decorative ceramics. I continued to teach painting and 
ceramics at the Anahtar Sanat and Sığınak Sanat 
workshops."

A JOURNEY TO THE CENTER OF EMOTIONS 
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Ruh haline göre şekillenen tasarımlar
11 yıldır Sabancı Üniversitesi’nde haftada 3 gün Artelier 
adlı öğrenci kulübünde seramik, resim ve ebru dersleri 
veren Tülin Edgüer Bostancı, diğer günlerde de İstanbul 
Moda’da bulunan ve kurucusu olduğu Kilart Seramik 
Atölyesi’nde seramik eğitimleri düzenliyor. Sabancı Üni-
versitesi Artelier Öğrenci Kulübü öğrencileriyle özel bir 
proje üzerinde çalıştıklarını aktaran Bostancı, “İnsan eliy-
le deniz altına atılan kirlilik odaklı bir tema çerçevesinde 
bir sualtı sergimiz olacak. 2020 yaz döneminde Ayvalık’ta 
15 eserden oluşan bu çalışmayı sualtına yatıracağız. Bu 
resif art projesinin sanat yönetmenliğini yapıyor olmak-
tan son derece mutluyum.” yorumunda bulunuyor. İn-
san-beden figürleri, yüz mimikleri ve duygu yoğun sera-
mik tasarımlarına imza atan Bostancı, nasıl bir çizgiye sa-
hip olduğu hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Daha çok dı-
şavurumcu bir çalışma stiline sahibim. Bu ruh hali, o an 
içinde bulunduğum psikolojiye göre değişebiliyor. Sıkın-
tılı, enerjik, mutlu, küskün, sakin, stresli ya da tepkisiz… 
Bazen daha trajikomik bazen ise anlık ruh hallerinin yan-
sıması. Örneğin; küçük ve oturan figürler, kaotik şehir 
insanının gelgitli ruhunu yansıtıyor. O serilere ‘Deliler’ 
adını verdim. Konsepte ve yapılacak işe göre farklı seriler 
ve fantastik kurgular çerçevesinde çalışıyorum. Üretim 
süreci, benim için çok önemli bir ihtiyaç. Hem farklı bir 
terapi hem de hayata bakış açımı yansıtan bir duruş… 
Bana daha çok işimi seven ve dışavurumcu eserlerden 
hoşlanan özel bir kitle ulaşıyor.”

Designs are shaped according to her mood 
Tülin Edgüer Bostancı has been teaching ceramics, painting 
and marbling at the Artelier student club 3 days a week at 
Sabancı University for 11 years; she teaches ceramic classes 
at the Kilart Seramik Atölyesi, of which she is the founder, 
in Moda, İstanbul on other days. Stating that they are 
working on a special project with the students of Sabancı 
University Artelier Student Club, Bostancı said, "We will 
have an underwater exhibition within the framework of a 
theme focused on the pollution under the sea created by 
human hands. In the summer of 2020, we will lay this work 
underwater, which consists of 15 works, in Ayvalık. I am 
very happy to be the art director of this reef art project." 
Bostancı, who creates human-body figures, facial mimics, 
and emotion-intensive ceramic designs, gives the following 
information about her line: "I have a more expressive 
working style. This mood may vary according to the 
psychology I am in at the moment. Distressed, energetic, 
happy, resentful, calm, stressed or unresponsive… 
Sometimes more tragicomic and sometimes a reflection of 
instant moods. For example, small and sitting figures reflect 
the mood swings of chaotic city people. I called those series 
'Deliler' (lunatics). I work with different series and fantastic 
constructs according to the concept and the work to be 
done. The production process is a very important need for 
me. Both a different therapy and a stance that reflects my 
perspective on life… I reach a special audience who loves my 
work and enjoys expressionist works."
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Kişisel sergisine hazırlanıyor
Duygularıyla hareket eden, doğal olarak bu ruh halini de 
tasarımlarına aktaran Tülin Edgüer Bostancı, “O an ne 
hissediyorsam, tasarımlara da o his yansıyor. Sevdiğim 
filmlerin afişlerinden esinlenerek tasarladığım şişeler de 
aynı duyguyu veriyor. Figüratif heykel odaklı çalışmalar-
dan da büyük keyif alıyorum.” diyor. Bugüne kadar farklı 
pek çok karma sergide yer alan Bostancı; Arnavutköy Art 
Gallery ve Louvre Müzesi’nde bir art expo’ya katıldığını 
vurguluyor. 2020’de gerçekleşecek kişisel sergisine hazır-
landığını dile getiren Tülin Edgüer Bostancı, “Yine dışavu-
rumcu çalışmaların yer alacağı bir tema üzerinde çalışıyo-
rum. 21’inci yüzyıl insanının duygu, düşünce ve ruh dünya-
sını yansıtan konsept belirledim. Korku, endişe, hüzün, 
stres ve diğer pek çok duygu hali, bir arada yer alacak.” 
açıklamasında bulunuyor. Kilart bünyesinde çocuk ve ye-
tişkinlere özel seramik dersleri veren Bostancı, gelecek dö-
nemde daha özgürce üretebileceği bir alana sahip olmayı 
hayal ediyor. Kil ile olan tasarım sürecinin teknik detayları 
hakkında da bilgi veren Bostancı, bu süreci şöyle özetliyor: 
“Çamuru hazır satın alıyorum. Ben heykel yapımında şa-
motlu çamuru tercih ediyorum. Figüratif şekillendirme sü-
reci tamamlandıktan sonra 950 derecede ilk pişirim yapılı-
yor. Sonrasında renklendirme aşaması başlıyor. Bu aşamaya 
sırlama ya da oksitleme adı da veriliyor. Ardından tasarım 
yeniden 1040 derece fırınlanıyor. Tasarımın kuruması ise 
objenin büyüklüğüne göre 1 hafta ile 1 ay arasında sürü-
yor. Zaman zaman ahşap ve lodos atıklarıyla da dekoratif 
objeler tasarlıyorum.”

She is getting ready for her solo exhibit
Directed by her emotions, Tülin Edgüer Bostancı, who 
naturally conveys her mood to her designs, said, "What I 
feel is reflected in the designs. The bottles I designed 
inspired by the posters of the movies I love give the same 
feeling. I also enjoy the works focused on figurative 
sculpture." Bostancı has participated in many different 
group exhibitions. She emphasized that she also 
participated in an art expo in the Arnavutköy Art Gallery 
and the Louvre Museum. Tülin Edgüer Bostancı stated 
that she is preparing her solo exhibition that will be 
exhibited in 2020 and said, "I am working on a theme that 
will also include expressionist works. I set a concept that 
reflects the world of emotion, thought, and spirit of the 
21st-century man. Fear, worry, sadness, stress, and many 
other emotions will coexist." Bostancı, who gives private 
ceramics lessons to children and adults within Kilart, 
dreams of having space where she can produce more freely 
in the future. Giving information about the technical 
details of the design process with clay, Bostancı summarizes 
this process as follows: "I buy mud ready. I prefer chamotte 
mud for sculpting. After the figurative shaping process is 
completed, first firing is done at 950 degrees. Then the 
coloring process begins. This stage is also called glazing or 
oxidation. Then the design is re-fired at 1040 degrees. 
Drying of the design takes between 1 week and 1 month 
depending on the size of the object. From time to time, I 
also design decorative objects using wood and beachcombed 
materials."
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“Hepimiz aynı ormanda çalışıyoruz”. Niye söylediğimi 
unutmadığım ama neden hatırlamam gerektiğini de bileme-
diğim bir dize. İyiliğe de yorulabilir aşka, sevgiye de, eh biraz 
da kedere yorulsa yeri var. Ahmet Güntan’ın hepimizi bu-
luşturan, ayrılanları kavuşturan ve herkesi birbirinden de 
derin ormanlara salan şiiri “Ormanların Gümbürtüsü”nü 
neredeyse bir bayrak gibi göndere çekeceğiz, biraz daha de-
rinleşirsek kendimizi de onun yanında ipe çekeceğiz! Öyle 
bir zaman, öyle bir orman, ki “düştüm bir ormana yol belli 
değil” türküsü de herhalde o zamanlardan, o ormanlardan 
biri için yakılmış olmalı.
Orman. Bir yol biçimi, biçemi. Başka bir yolculuk da sayıla-
bilir, yollar içinde bir gürlük de. Yol yeşilken gitmek isteye-
bilir insan. Hem de İnsan Bir Ormandır değil mi, öyle yaz-
mıştı Oktay Akbal. Orman bir yol biçimi, peki yol? Yol da ne 
oluş ne varış, akış biçimi. Düpedüz akış biçimi değil, bazen 
gökyokuş, bazen düzayak, bazen sarasarpa, bazen ferahfeza, 
bazen bikoşu, bazen usulusul…
Orman bir düşünce biçimi, düşleme ve düşünceyi sevme 
biçimi. Göçebe düşüncesi, yayla düşüncesi. Orman da göçe-
benin kışlağı. Kışlak; gurbetin kışı, kış gurbeti, askerin kış-
lası, ağacın kışlağı. Ağaç yürüyüşü. Duydunuz mu? Ağaç 
göçü. Sanki 1300’ler, Batıda Ortaçağ, Doğuda Moğolların 
Anadolu’ya saldırısı, “büyük kaçgun” günleri. Dünya göçü. 
Ruh göçünden önce üstelik. Üstelik ötedünyaya da değil. 
Dünya birbirine göçüyor, içine göçüyor, denize göçüyor, 
ortaya, kıyıya, uzağa, yakına, batıya, kuzeye göçüyor. Kuşla-
rın göçü durmuş sanki. Kuşlar havada durmuş, kendilerine 
gök ile yer arasında bir yer bulmuş. Böylece kurtulmuş… 
Oluyorlar mı? Oluyorlar. İnsanlar ellerinde olsa dünyanın 
dışına, üstüne, altına, yanına filan kaçacaklar, daha doğrusu 
göçecekler!
Orman belki de bunun içindir, toplanma yeridir, göçmen 
çadırıdır, düş şemsiyesidir, düşünce gürlüğüdür. İnsanın, 
hayvanın, ağacın, tabiatın özgürlüğüdür. Yaprak nasıl ağa-
cın özgürlüğüyse, orman da dünyanın özgürlüğüdür. Ku-
şun, göğün özgürlüğü olması gibi mavi bir şeydir bu. Yeşil 
bir şeydir. En çok da kırmızı her şeydir. 
Hermann Hesse’nin “hareket ve dinginliğin uyumu” olarak 
gördüğü kayın ağacını, Nazım Hikmet de “Karlı Kayın Or-
manı”yla selamlar: “Karlı kayın ormanında/yürüyorum ge-
celeyin/ efkarlıyım efkarlıyım/elini ver nerde elin?” Çocuk-
luğu Karaormanlar’da geçenlerden Hesse, aynı adlı şiirinde; 
“Uzaklar daha asil, daha ipeksiydi,/Çam korularıyla sülüy-

"We all work in the same forest."  It's a line I don't forget why I 
said, but I don't know why I should remember. It can be interpreted 
as love, goodness, and a bit of sorrow. Ahmet Güntan's poem 
"The Rumbling of the Forests", which brings us all together and 
leaves everyone in deep forests, will be raised almost like a flag to 
the flagpole, and if we go deeper, we will raise ourselves to the next 
pole! It is such a time and such a forest, the song "I ended up in a 
forest where the path is not clear," probably made for a forest 
of that time. 
Forest. It is a way of road. It can be counted as another 
journey, or exuberance among the roads. One might want to 
go while the road is green. Also, has Oktay Akbal not 
written Human Is a Forest? Forest is a way of road, what 
about the road? Road is neither a way of existence or arrival. 
It is a way of flow. It is not a straight way of flow. It is 
sometimes sky high, sometimes flat, sometimes winding, 
and sometimes short...
Forest is a way of thought, a way of dreaming and loving the 
thought. Nomadic thought, highland thought... Forest is the 
winter residence of nomads. Winter residence; winter in 
abroad. Walk of trees. Have you heard of it? Migration of 
trees. As if we are in the 1300s, the Middle Ages in the 
West, the attack of the Mongols to Anatolia in the East, the 
days of the great Anatolian Rebellion... World migration. 
Before the soul migration. Not to the other world. World 
migrates within. World migrates to the sea, to the middle, 
to far, to shore, to near, to east, to west, to north. As if the 
birds stopped migrating. They just stopped in the air 
somewhere between the sky and the ground. So, they were 
saved… Were they? Yes, they were. If it were up to humans, 
they would migrate out of this world!
Forest may be for this reason, a mustering point. A nomad’s 
tent. An umbrella of dreams. Exuberance of thoughts. 
Freedom to mankind, animal kingdom, trees, and nature. 
Forest is the freedom of the world, like the leaf of a tree. It 
is something blue as the birds are the freedom of the sky. It 
is something green. It is red everything. 
Nazım Hikmet greets the beech tree, seen by Hermann 
Hesse as the harmony of movement and serenity, with 
Snowy Beech Forest: "In the snowy beech forest / I walk at 
night / dolefully / give me your hand where is your hand?" 
Hesse, whose childhood was spent in the Black Forest says, 
"Far away was more noble, silkier, / Decorated with pine 
groves / The mountains were happier, more fertile / As they 
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ken/Dağlar daha mutlu, daha bereketliydi/Çocuk gözlerim-
de parıldarken” der. Efsane kitaplardan ikincisi, ilki Alıç 
Ağacı İle Sohbetler, Anadolu Manzaraları’nda (1957), doğa 
koruma bayrağını o yıllarda açanların başında gelen, ‘ileri 
görüşlü botanikçi’ Prof. Dr. Hikmet Birand da sohbete ka-
yıtsız kalmaz, “Keltepe Ormanlarında Bir Gün” geçirir ve 
gotik ile orman ilişkisini bigüzel dile getirir: “Almanlar go-
tiğin kayın ormanlarından çıktığını söylerler ve kayın or-
manlarını kayın katedrali diye överler.”
Gotik ormanlar, barok ormanlar, hep ötelere gitmek isteyen 
ormanlar. Birand Hoca’nın dediği gibi ‘orman ağaçları’, “to-
humlarına bir kanat, bir pervane, bir paraşüt takarak onları 
güz yellerinin savurmasını orman dışına, uzaklara uçurma-
sını isterler.”
Kader acaba sonunda ayrılanları kavuşturacak mı, insanla 
ağacını buluşturacak mı, hayat ormanı kurulacak mı? Yol-
cunun soruları bitmez, ömür biter soru bitmez, soru biterse 
ömür de biter, ağaç da biter, orman da. Ömür biterse yol 
biter!
Hepsi yola dahildir: Yayla da, ova da, nehir de, gökyüzü de, 
gece de, güneş, ay, ağaçlar, sular, parklar, ormanlar da. Ah-
med Arif’in saydığı yol biçimleri gibi: “Kavuşmak ilminde-
yiz bütün fasıllar/ray asfalt şose makadam/benim sarp yo-
lum, patikam…”
Kuş ne kadar küçük olsa da, konduğu dalı büyütüyor. Yol, 
ormandan geçiyor. 

shone in my child eyes," in his poem. In the Anatolian 
Landscapes (1957), the second of the legendary books, the 
first one is called 'Conversations with the Hawthorn Tree' 
by the way, Professor Dr. Hikmet Birand, a foresighted 
botanist, does not ignore the conversation and spends A 
Day in the Keltepe Forests and expresses the relationship 
between the gothic and the forest: "The Germans say that 
the gothic comes out of beech forests and praises the beech 
forests as beech cathedral."
Gothic forests, baroque forests, forests that always want to 
go beyond. As Prof. Birand said, 'forest trees' “put a wing, a 
propeller, a parachute on their seeds and ask the wind to 
blow them out of the forest and away."
Will fate finally bring together those who leave, will it bring 
people and trees together, will the forest of life be 
established? The questions of the traveler do not end, life 
ends but the questions don't, if questions end then the life 
ends, the tree ends, the forest does, too. If life ends, the road 
ends!
All are included in the road: plateau, plain, river, sky, night, 
sun, moon, trees, waters, parks, forests. As Ahmed Arif 
considered the forms of roads: "We are in the science of 
getting together all chapters/ rail asphalt roadway macadam/ my 
steep road, my path..."
No matter how small the bird is, it still grows the branch it lands... 
The road goes through the forest.

72   raillife ARALIK/DECEMBER 2019 raillife ARALIK/DECEMBER 2019   73



74   raillife ARALIK/DECEMBER 2019

Thomas Bernhard dört farklı öyküden oluşan Goethe 
Öleyazıyor’da (Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, 2017) oku-
yucusunu düşünsel bir yolculuğa çıkarıyor. Bernhard’ın 
farkı; eleştirdiği kişi, hükümet, ülke veya şahısların fel-
sefeleriyle de hesaplaşması, bu şekilde ortaya yeni bir 
felsefe koyma çabasıdır. Onun nef-
ret ifadelerine takılıp kaldığımızda, 
kitabı okumaya devam etmemiz pek 
mümkün görünmüyor. Çünkü so-
nuçta Bernhard aile, anne, baba mef-
humlarına da saldıran bir yazar. İşin 
acıklı tarafı, genelleme yaparak, 
“dünyanın her yerinde” böyledir di-
yerek konuşmasıdır. Oysa dünyanın 
her yerinde öyle değildir. Anne-ba-
ba-çocuk ilişkisi her kültürde farklı-
lıklar gösterir. Bu farklılığı görme-
yen bir şahsı konuşturmaktadır Ber-
nhard, kitaptaki üç hikayesinde. Bu 
da onun ele aldığı konuyla ilgili öf-
kesinin ne kadar büyük ve dizginle-
nemez olduğunu gösterir. 
Bernhard’ın dizginlenemez öfkesi, 
ister istemez ifadelerine de yansır. 
Örneğin bir kadınla erkek evlenip, 
dünyaya çocuk getirmezler ona göre. 
Olsa olsa “çocuk peydahlarlar”. Ya 
da Bernhard, yazdığı bir mektubu veya yazıyı yırtmaz, 
yakmaz, “imha eder”. Bu şekilde Goethe Öleyazıyor’daki 
dört hikayenin üçünde Bernhard’a özgü öfke patlamaları, 
eleştiri bombardımanı, nefret çığlıkları farklı boyutlarıy-
la karşımıza çıkıyor. Bir hikayeyi, diğer üç hikayeden ayrı 
tutmamın sebebi; konuşan karakterin kendi başından 
geçmeyen bir olayda ne kadar rahat, öfkesiz, belki biraz 

Thomas Bernhard’s Goethe Dies (Yapı Kredi Publications, 2. 
print, 2017), which consists of four short stories, takes the 
readers on an intellectual journey. Bernhard's difference is that 
he also comes to terms with the philosophies of the people, the 
government, the country or the individuals he criticizes, and thus 

attempts to put forth a new philosophy. 
When we dwell on his expressions of 
hatred, it's hardly possible for us to 
continue reading the book. Because 
ultimately, Bernhard is a writer who 
attacks the notions of family, mother, 
and father. The sad part is that he speaks 
in general, saying, "everywhere in the 
world" it is the same. However, it is not so 
all over the world. The relationship 
between parents and children varies in 
every culture. Bernhard has a person who 
does not see this difference speak in the 
three stories in the book. This shows how 
great and unrestrained his anger on the 
subject he is dealing with is.
Bernhard's unrestrained anger is 
inevitably reflected in his statements. For 
example, when a woman and a man 
marry, they do not bring children to the 
world. They just "beget" children. Or 
Bernhard does not tear, burn or, destroy a 

letter he writes; instead, he "terminates".  In this way, in three 
of the four stories in Goethe Dies, Bernhard's outbursts of anger, 
the bombardment of criticism, and screams of hate emerge in 
different dimensions.
The reason I keep one story separate from the other three stories; 
it is because I realized how comfortable, angry, perhaps a bit of 
alluring the main character speaks about an event that he never 

GOETHE MEETS WITH WITTGENSTEIN

GOETHE ÖLEYAZIYOR’DAKİ DÖRT HİKAYENİN ÜÇÜNDE BERNHARD’A ÖZGÜ ÖFKE PATLAMALARI, 
ELEŞTİRİ BOMBARDIMANI, NEFRET ÇIĞLIKLARI FARKLI BOYUTLARIYLA KARŞIMIZA ÇIKIYOR. 

İN THREE OF THE FOUR STORIES IN GOETHE DIES, BERNHARD'S OUTBURSTS OF ANGER, THE 
BOMBARDMENT OF CRITICISM, AND SCREAMS OF HATE EMERGE IN DIFFERENT DIMENSIONS.

ÖMER YALÇINOVA

GOETHE’YLE WITTGENSTEIN’IN 
BULUŞMASI

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS
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da albenili olduğunu fark etmemdir. Bernhard, otobiyog-
rafisine yaslanmayan anlatılarında daha sakin ve yaratı-
cıdır. Hiç olmazsa “imha etme”, “saldırma” gibi duygu-
lardan uzak olduğu için bu tür anlatılarında felsefe ve 
edebiyatın tadını çıkarmaktadır. Okuyucusunun zihnin-
de de aynı tadı bırakabilmektedir. Sözünü ettiğim hikaye, 
ayrıca kitaba ismini veren “Goethe Öleyazıyor”dur. Tabii 
bu tür hikayelerinde de yine Bernhard’ın duygu ve dü-
şünceleriyle karşılaşırız. Mesela Goethe’yi çok sevmesi-
ne rağmen onun üzerinden Alman edebiyatına sataşmayı 
ihmal etmez. Yine de anlatımında, kendinden dışarı çık-
manın, kendi dışındaki konu ve karakterlerle uğraşmanın 
rahatlığı dikkat çekiyor. Üstelik kaleminin bu tür anla-
tımlarda daha kıvrak olduğu da söylenebilir.
Bernhard “Goethe Öleyazıyor”u “diyalog aktarma” ya da 
“dinlediğini yorumlayarak aktarma” diyebileceğimiz bir 
yöntemle yazar. Aslında hikaye, Riemer’e aittir. O, hika-
yeyi yazan kişiye anlatmıştır. Yazan kişi de, duyduklarını 
yorumlayarak, Riemer’in hal ve hareketlerinden çıkardığı 
anlamları, ayrıca olaya dair kendi tahminlerini de işin 
içine katarak kurguyu oluşturur. Dolayısıyla hikayenin 
ilk anlatımını (Riemer’in) değil bol yorumlu ikinci anlatı-
mını okuyoruz. Anlatıcının rahatlığı ve anlatımdaki kıv-
raklığın başka bir sebebi de budur zaten. Konuşan özne 
sadece duyduklarını aktarma rahatlığı içindedir. Bütün 
sorumluluk, olayları öğrendiği Riemer’e aittir. Anlatıcı 
bir nevi “Ben Riemer’in yalancısıyım,” demektedir. Do-
layısıyla hikayeye “dedikodu yapmak”tan duyulan haz da 
eklenmiştir. Haz alma, anlatıcıda da gözlenebilir, okuyu-
cuda da. Bir de Bernhard’ın kullandığı bu teknik Goet-
he’nin Ludwig Wittgenstein’ı evine davet etmesi gibi 
merak uyandırıcı bir olaya uygulandığında ortaya oku-
maya doyum olmayacak bir hikaye çıkmaktadır.

was a part of. Bernhard is more calm and creative in his 
narratives that do not rely on his autobiography. At least he is 
free of emotions such as "termination" and "attacking" and 
thus he enjoys the philosophy and literature in his narratives. He 
can have the same taste left in the mind of his reader. The story 
I'm talking about is Goethe Dies or which gives the book its 
name. We encounter Bernhard's feelings and thoughts in such 
stories. For instance, although he loves Goethe, he does not fail 
to tease him over German literature. Nevertheless, it is 
remarkable to see his comfort in getting out of him and dealing 
with other subjects and characters. Moreover, it can be said that 
his pen is more agile in such expressions.
Bernhard writes "Goethe Dies" in a method that we can say 
"conveying through dialogue" or "conveying by adding 
interpretation." In fact, the story belongs to Riemer. He told the 
story to the person who was writing it. The author, by interpreting 
what he hears, creates the fiction by including the meanings that 
Riemer derives from his actions and his own predictions about 
the event. Therefore, we are not reading the first narration of the 
story (Riemer) but the second narrative with plenty of 
interpretations. This is another reason for the narrator's 
comfort in narration. The narrator is only in the comfort of 
conveying what he hears. All responsibility rests with Riemer, 
from whom he learns. "I'm the messenger of Riemer," the 
narrator says. Therefore, the pleasure of "gossiping" was added 
to the story. Pleasure can be observed in the narrator or in the 
reader. And when Bernhard's technique is applied to an 
intriguing event, like Goethe's invitation of Ludwig Wittgenstein 
to his home, an amazing story comes to existence. 

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

Thomas Bernhard

YAZARIN KİTAPLIĞI 
THE LIBRARY OF THE AUTHOR

Yaşamın İdaresi, Emerson, Doğu Batı Yayınları
 The Conduct of Life, Emerson, Doğu Batı 
Publications

Tamgalar, Süleyman Çobanoğlu, Ötüken Neşriyat
Tamgalar, Süleyman Çobanoğlu, Ötüken Neşriyat 

Kültür, Terry Eagleton, Can Yayınları
Culture,, Terry Eagleton, Can Publications

Perdenin Ötesine Bakmak, Abdullah Kasay, Çizgi 
Kitabevi
Perdenin Ötesine Bakmak, Abdullah Kasay, Çizgi 
Publishing House

✓

✓

✓

✓
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Haluk Levent
Selçuklu Kongre Merkezi/Konya

01
Yüksek Sadakat

Milyon Performance Hall/Ankara

04
Ezginin Günlüğü

IF Performance Hall/Ankara
Fettah Can

Club Inferno Bursa/Bursa

06
Aşkın Nur Yengi

Hayal Kahvesi Bahçeşehir Sahnesi/
İstanbul

2013

CRR-AŞK İLE
CRR Türk Müziği Toğluluğu Hz. Mevlâna’nın 746. Vuslat yılı 
münasebeti ile “Aşk İle” adını verdiği projesini 17 Aralık 2019’da 
CRR Konser Salonu’nda İstanbullu sanatseverlere takdim ediyor. 
“Aşk İle” başlıklı bu etkinliğin birinci bölümünde Mevlâna’nın bütün 
dünyaca bilinen Mesnevi ve Divan-ı Kebir’indeki rubaileri Mevlevi 
müziği ile birleşiyor. İkinci bölümde ise Hammamizâde İsmail Dede 
Efendi’nin Ferahfeza makamındaki ayini eşliğinde Sema töreni 
yapılacak.

CRR-WITH LOVE
CRR Turkish Music Ensemble presents the project called "Aşk 
İle" (With Love) on the occasion of the 746th Vuslat year of 
Rumi, on December 17, 2019, at the CRR Concert Hall. In the first 
part of this event titled "Aşk İle", Rumi's world-known quatrains 
from Mesnevi and Divan-ı Kebir are combined with Sufi music. 
In the second part, the Sema ceremony will be held 
accompanied by the ritual of Hammamizâde İsmail Dede Efendi 
in the Ferahfeza.

FAZIL SAY-SU VE UMUT
Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, şef Murat Cem Orhan 
yönetimindeki Fazıl Say Festival Orkestrası ile birlikte 
vereceği muhteşem bir konserle İstanbul’da sanatseverler 
ile buluşacak. 21 Aralık’ta Volkwagen Arena’da 
gerçekleşecek konser programında Fazıl Say Su (Water) 
Piyano Konçertosu ve son eserlerinden biri olan Umut 
(Hope) Senfonisi yer alıyor.

FAZIL SAY- WATER AND HOPE
World-renowned pianist Fazıl Say will meet with art 
lovers in İstanbul in a spectacular concert accompanied 
by the Fazıl Say Festival Orchestra conducted by 
conductor Murat Cem Orhan. The concert program will 
take place at the Volkswagen Arena on December 21st 
and includes Fazıl Say Su (Water) Piano Concerto and 
one of his latest works, the Umut (Hope) Symphony.

AJANDA / AGENDA
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SİNEMA / CINEMA

Addams Ailesi/Addams Family
Komedi, Animasyon, Aile, 3 

Boyutlu/Comedy, Animation, Family, 
3D

Jumanji: Yeni Seviye 
Jumanji: The Next Level

Macera, Komedi, Aksiyon, 3 Boyutlu
Adventure, Comedy, Action, 3D 

Güzelliğin Portresi
Gerilim, Dram/Thriller, Drama

Kırk Yalan
Komedi/Comedy

Kara Noel/ Black Christmas
Korku, Gerilim, Gizem
Horror, Thriller, Mystery

06 13 13 20 27

STAR WARS: SKYWALKER'IN YÜKSELİŞİ
STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
20 Aralık 2019 / December 20, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR: 
J.J. Abrams

OYUNCULAR / CAST:                                                 
Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega
TÜR: Bilim-Kurgu, Fantastik, Aksiyon, 3 Boyutlu, IMAX

TÜR / GENRE:
Bilim-Kurgu, Fantastik, Aksiyon, 3 Boyutlu, IMAX
Sci-fi, Fantasy, Action, 3D, IMAX

FİLM ÖZETİ: Skywalker külliyatının finalini yapacak 
olan Star Wars: The Rise of Skywalker, The 
Resistance'ın özgürlük adına verdiği son büyük savaşı 
ve Star Wars evreninin sevilen karakterlerinin bu uğurda 
tekrar bir araya gelmelerini konu ediniyor.

SYNOPSIS: Star Wars: The Rise of Skywalker, which 
will make the final of the Skywalker corpus, focuses 
on The Resistance's last great battle for freedom and 
the reunion of popular characters from the Star Wars 
universe.

MUCİZE 2 AŞK
GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
06 Aralık 2019 / December 06, 2019

YÖNETMEN / DIRECTOR: 
Mahsun Kırmızıgül

OYUNCULAR / CAST:                                                 
Mert Turak, Fikret Kuşkan, Biran Damla Yılmaz, 
Erdal Özyağcılar

TÜR / GENRE:
Dram / Drama

FİLM ÖZETİ: Köylerinde yaşadıkları sorunlardan 
yorulan Aziz ve Mızgin çifti, Batı’da bir kasabaya 
yerleşir. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde 
var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi 
başlarına ayakta kalmayı ve çalışmayı 
öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi âşık olduğu karısı 
Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden 
kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. 

SYNOPSIS: The couple Aziz and Mızgin are tired of 
the problems they have to face in their village. They 
move into a town in the West. In our world where evil 
and prejudiced people exist everywhere, Aziz and 
Mızgin will learn to survive and work on their own. 
For his wife Mızgin, whom he is in love with, Aziz 
begins to struggle with great determination to get rid 
of his flaws and disabilities.
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Doğu Demirkol
Beşiktaş Kültür Merkezi/İstanbul

02
Onur Gökçek

BKM Mutfak Çarşı/İstanbul

07
Neyzen

Tepebaşı Belediyesi Eskişehir Zübeyde 
Hanım Kültür Merkezi/Eskişehir

Anadolu Ateşi  İstanbul Dreams
Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu 

Oditoryum/Konya

07
Amiral Battı Kaçıyorusss

Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür 
Merkezi/Ankara

1912

ŞEB-İ ARUS TÖRENLERİ
Hz. Mevlâna'nın 746. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma 
Törenleri (Şeb-i Arûs) 07-17 Aralık 2019 tarihleri arasında 
Konya’da icra ediliyor. Bu yıl “Vefa Vakti” (Time For Faithfulness) 
teması ile düzenlenecek olan tören süresince, Sema ayinleri, 
tasavvuf konserleri, konferanslar, sergiler ve daha birçok etkinlik 
gerçekleştirilecek. Konya Valiliği ile Konya Büyükşehir 
Belediyesi’nin iş birliği ile hazırlanan etkinlikler süresince, 
Konya’ya, hem yerli hem de yabancı, büyük bir turist akını da 
bekleniyor. Açılış ve kapanış ayinleri için bilet satışları devam 
ediyor. 

ŞEB-İ ARUS CEREMONIES
Hz. Mevlana's 746th Vuslat Anniversary International 
Commemoration Ceremonies (Şeb-i Arûs) will be held in 
Konya between 07-17 December 2019. During the ceremony, 
which will be held with the theme of Time For Faithfulness this 
year, Sema rituals, Sufi concerts, conferences, exhibitions, and 
many other events will be held. During the activities prepared 
with the cooperation of Konya Governorship and Konya 
Metropolitan Municipality, a large influx of tourists, both 
domestic and foreign, is expected. Ticket sales for the opening 
and closing rituals continue.

ESKİŞEHİR KİTAP FUARI
Eskişehir 2. Kitap Fuarı, 10-15 Aralık 2019 tarihleri arasında 
Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi’nde 
gerçekleştiriliyor. 120 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun 
katılımıyla hazırlanan Eskişehir Kitap Fuarı panel, söyleşi, atölye 
çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 50 kültür etkinliğine 
ev sahipliği yapıyor. Altı gün boyunca düzenlenen imza günleri 
ve etkinliklerde yüzlerce yazar okurlarıyla buluşuyor. 

ESKİŞEHİR BOOK FAIR
Eskişehir 2nd Book Fair will be held between 10-15 December 
2019 at Eskişehir Chamber of Commerce-TÜYAP Fair Center. 
Eskişehir Book Fair, which is prepared with the participation 
of 120 publishers and non-governmental organizations, is 
hosting 50 cultural events consisting of panels, interviews, 
workshops and children's events. Hundreds of writers will 
meet with their readers at book signing events, organized for 
six days.

TİYATRO-SERGİ / THEATER-EXHIBITION
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Zamansız moda trendi: Deri
Timeless fashion trend: Leather

Bu uygulamalar iş hayatınızı 
kolaylaştıracak
These applications will make your life easier 

Dekorasyonda doğadan esinti
Breeze of nature in decoration



TIMELESS FASHION TREND: 
LEATHER

MODA / FASHION

Deri kumaşlar çoktandır rockçıların, 
motorcuların giyim kıyafeti olmaktan 
çıkıp, her gardırobun parçası haline geldi. 
Zamansız moda trendi denince ilk akla 
gelen parçalardan olan deri kıyafetler bu 
sezonun da vazgeçilmezi durumunda... 
Markalar, ister gündüz ister gece, 
hayatının her anında şıklık ve stil arayan 
kadınlar için birbirinden özel deri parçaları 
bir araya getiriyor. Bu sezon deri parçaları 
nasıl kullanacağımıza gelince; ipuçlarımız 
yazımızda...   

Leather fabrics have long ceased to be the 
clothing choice of rockers and bikers and 
have become part of every wardrobe. 
Leather garments, which are one of the 
first pieces that come to mind when 
timeless trends are mentioned, are 
indispensable for this season... As for how 
to use leather pieces this season; our tips 
are in our article...

AYŞE NUR AYGÜNMELİKE BETÜL KUVEL

ZAMANSIZ MODA TRENDİ: 

DERİ
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LOVING IT COLORFUL...
Is black leather too classic for you? Then you can 
get even more diversified colors this season. Take 
a look at the leather pieces produced in shades of 
brown, white, red, pink, green, blue. It is in your 
hands to be stylish with leather jackets that you 
can integrate with the color of your shoes..

RENGARENK SEVENLERE...
Siyah deri sizin için fazla mı klasik? O zaman bu 
sezon daha da çeşitlenen renklerden 
edinebilirsiniz. Kahve tonları, beyaz, kırmızı, 
pembe, yeşil, mavi renklerde üretilen deri 
parçalara bir göz atın deriz. Ayakkabınızın rengi ile 
bütünleştirebileceğiniz deri mont ya da ceketlerle 
şık olmak sizin elinizde.

MODA / FASHION

CLASSIC STYLE
The most classic of 
leather clothing is 
jackets. Leather 
jackets, which come 
out every season with 
their long, short, 
stapled and pocketed 
forms, can be the 
starting part for those 
who want to buy 
leather garments. 
With a pair of blue 
denim trousers, a 
white tank top and a 
short black leather 
jacket, you'll always 
be the most stylish 
person in the crowd.

KLASİK TARZ
Deri kıyafetin en klasik 
olanı montlardır. Uzun, 
kısa, zımbalı, cepli 
formlarıyla her sezon 
karşımıza çıkan deri 
montlar, deri giysi 
edinmek isteyenler 
için başlangıç parçası 
olabilir. Mavi bir denim 
pantolon, beyaz atlet 
ve üstüne 
giyineceğiniz kısa, 
siyah renginde bir deri 
montla her zamanın 
en stil sahibi kişisi 
olmanız kaçınılmaz. 
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MODA / FASHION

GECE KULLANIMI
Gece elbiselerinde de deri kullanmak 
istiyorsanız, üst bölümü deri; etek kısmı 
kumaş olan elbiselere göz atabilirsiniz. 
Manşet, yaka, göğüs gibi detayları deri 
olan gece elbiselerinden de 
faydalanabilirsiniz. Ya da şifon, uçuş uçuş 
elbisenizi klasik kısa bir deri montla 
tamamlayabilirsiniz. Deri montunuzu 
giyinmeden, omzunuza atarak stilinizi 
oluşturabilirsiniz.

NIGHT USE
If you want to use leather in evening 
dresses, you can take a look at the 
dresses where the upper part is leather 
and the skirt part is fabric. You can also 
benefit from evening dresses with leather 
details around the cuffs, neckline, and 
chest. Or you can complete your chiffon 
dress with a classic short leather jacket. 
You can create your style by throwing it 
on your shoulder without even wearing 
your leather coat.

ARTIFICIAL 
LEATHER
The vegan trend that 
has become 
widespread recently 
affects many people. 
Vegans who do not 
eat any animal food 
do not use any animal 
product as an 
accessory. If you are 
sensitive to both 
veganism and animal 
rights, or if you don't 
want to use real 
leather because you 
are uncomfortable 
with the smell, you 
can choose high 
quality artificial 
leather pieces.

SUNİ DERİ
Son dönemlerde 
yaygınlaşan vegan akımı 
birçok kişiyi etkiliyor. 
Hayvansal hiçbir gıdayı 
yemeyen veganlar aynı 
zamanda hayvansal 
hiçbir ürünü kıyafet-
aksesuar olarak da 
kullanmıyor. Sizin de 
gerek veganlık gerek 
hayvan hakları 
hassasiyetiniz varsa ya 
da sadece kokusundan 
rahatsız olduğunuz için 
gerçek deri kullanmak 
istemiyorsanız, kaliteli 
görünen suni deri 
parçaları tercih 
edebilirsiniz.  
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MODA / FASHION

ETEK-PANTOLON
Deri parça tercihinizi mont ya da 
ceket dışında mı kullanmak 
istiyorsunuz? O zaman oversize 
trikolarla çok iyi görünen deri 
kalem etek ya da skinny deri 
pantolonu önerebiliriz. Baştan 
aşağı deri giyinmeyi çok 
önermediğimizden üstünüze de 
kaşe bir palto tercih edebilirsiniz. 

SKIRT-PANTS
Do you want to select a leather 
piece other than a jacket? Then we 
can recommend leather pencil 
skirts or skinny leather pants that 
look great combined with 
oversized knitwear. Since we don't 
recommend dressing in leather 
from head to toe, you can also 
choose an overcoat..
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EV DEKORASYONUNUZDA DOĞAL RENKLERE, AHŞAPLARA, TAŞLARA 
YER VERMEK İSTERSENİZ, BU MALZEMELERİN KULLANIM ALANLARINA 
BİR GÖZ ATIN DERİZ.

IF YOU WANT TO INCLUDE NATURAL COLORS, WOODS AND STONES 
IN YOUR HOME DECORATION, WE SAY TAKE A LOOK AT THE USAGE 
AREAS OF THESE MATERIALS. 

BREEZE OF NATURE IN DECORATION

DEKORASYONDA DOĞADAN ESİNTİ

Son zamanlarda doğa esintisine karşı bir kapı 
açmıştık. Bitkiler, ahşaplar, organik türde her 
şey dekorasyonumuzun bir parçası haline geldi. 
Eskiyi unutsak da gelişen teknoloji ile zevkleri-
miz değişse de doğanın esintisi yine de vazgeçil-
mezimiz oluyor. Siz de ev dekorasyonunuzda 
doğal renklere, ahşaplara, taşlara yer vermek is-
terseniz, bu malzemelerin kullanım alanlarına 
bir göz atın deriz. Doğadan gelen güzellik evinize 
çok yakışacak.

We have recently opened the door to the breeze of 
nature. Plants, woods, everything from organic 
type became part of our decoration. Even though 
we forget the old and our tastes change with the 
developing technology, the breeze of nature is still 
indispensable. If you want to include natural 
colors, woods and stones in your home decoration, 
we say take a look at the usage areas of these 
materials. The beauty of  nature will suit your 
home.

MELİKE BETÜL KUVEL
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TAŞLAR
Doğal taş denildiğinde aklımıza gelen ilk şey mer-
mer... Banyo ve mutfaklarda kullandığımız mer-
merler son zamanlarda salonlarda hatta yatak 
odalarında da çok tercih edilir hale geldi. 
Masalarda, sehpalarda kullanılacak antrasit ya da 
siyah mermerler doğayı tüm mekana yayıyor. 
Tabi mermerde en doğal görünümü tercih etmeyi 
unutmayın. Mutlaka yeşil bitkilerinizle tamamla-
yın, bitkiler doğanın bir paçası, dekorasyonunu-
zun da tamamlayıcı unsuru... 

STONES
Marble is the first thing that comes to mind when 
we say natural stone. The marble we use in 
bathrooms and kitchens have recently become 
very preferable in living rooms and even in 
bedrooms. Anthracite or black marbles to be used 
in table or coffee table designs spread nature to 
the whole place. Of course, do not forget to 
choose the most natural look in marble. Be sure to 
complete with your green plants; plants are a part 
of nature as well as being the complementary 
element of your decoration...

DESENLER
Desenler evimizin hemen hemen her 
köşesinde bizimle. Perde, koltuk, halı 
seçiminizde doğal desenli olanları 
tercih edebilirsiniz. Büyük yaprak 
desenleri son zamanların vazgeçilme-
zi... Desenleri büyük alanlarda sev-
miyorsanız, kırlent gibi küçük alan-
larda kullanarak, düz bir koltuğu şen-
lendirebilir, dekorasyonunuza doğa-
dan bir esinti katabilirsiniz. 

PATTERNS
The patterns are with us in almost 
every corner of our house. You can 
choose your curtains, armchairs, and 
carpets with natural patterns. Large 
leaf patterns have become very 
popular recently. If you don't like 
patterns in large spaces, you can use 
them on small decorative pieces like a 
pillowcase that cheers up a boring 
chair and add a natural breeze to your 
decoration.

RENKLER
Ahşap detayların olduğu evinizde kulla-
nacağınız renkler de doğal olmalı. 
Ahşaba giden en iyi rengin de yeşil 
olduğunu unutmayın. Doğallığın baş 
tacı yeşilde; zümrüt, açık, koyu, mint 
her tonu tercih edebilirsiniz. Perde, halı, 
koltuklar, aksesuar seçimlerinizde yeşil 
tonundan faydalanabilirsiniz ancak hep-
sinde değil; bir ya da iki tanesinde... 
Kahve tonları, maviler doğallığı yansı-
tacak diğer renkler...

COLORS
The colors you will combine with wooden 
details in your home should be natural. 
Remember that the best color that goes 
to wood is green. The crown jewel of 
naturalness is green; you can choose any 
tone like emerald, light, dark, mint. 
Curtains, carpets, seats, you can benefit 
from green tones in your choice of 
accessories, but not in all of them, pick 
one or two... Coffee tones and blues are 
the other colors that reflect the 
naturalness…

AHŞAP 
Eski zamanın vazgeçilmezi ahşap şimdi her 
yerde... Hemen hemen her odada kullanabilece-
ğiniz ahşaplar hem sıcak bir görüntü elde 
etmenize hem de doğallıktan uzaklaşmamanıza 
yardımcı oluyor. İster mobilya olarak ister 
aksesuar olarak ister döşemelerde tercih edebi-
lirsiniz. Söz konusu doğallığı evinizin hangi 
köşesine uygulayacağınız size kalmış. 

WOOD
The indispensable of the old times, wood, is now 
everywhere. The wood that you can use in 
almost every room helps you get a warm look 
and not to stay away from the naturalness. You 
can use it as furniture or as an accessory or floor 
installation. It is up to you in which corner of 
your house you will apply the naturalness.

DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION
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BU UYGULAMALAR İŞ HAYATINIZI 
KOLAYLAŞTIRACAK

THESE APPLICATIONS WILL MAKE 
YOUR LIFE EASIER 

Dijital dönüşüm çağının girişimcileri için internet olmazsa 
olmaz. Girişimcilerin işlerini daha iyi yönetmeleri için teknolo-
jiden maksimum faydalanması büyük önem taşıyor. Faturaları 
ekrana birkaç dokunuşla ödemek, verimlilik ve muhasebe 
uygulamaları ile işleri takip etmek, dijital dünyadaki müşteri 
kitleniz ile sürekli iletişim halinde olmak ve daha nicesi için 
daha iyi bir yol yok gibi. Üstelik bunlar yapmanız gerekenler-
den sadece birkaçı… 
Peki, bunların hepsini nasıl yapacaksınız? Uygulama mağazala-
rında işinizi ve hayatınızı verimli bir şekilde yönetmenizi sağ-
layacak birçok uygulama bulunuyor.
İşte, girişimciler için olmazsa olmaz uygulamalar:

For entrepreneurs of the era of digital transformation, the 
Internet is a must. Entrepreneurs make maximum use of 
technology to better manage their business. There's no better 
way to get things done like paying bills with a few taps on the 
screen, keeping track of work with productivity and accounting 
applications, being in constant contact with your clientele in 
the digital world, and many more. Moreover, these are just a 
few of the things you need to do…
So, how do you do all this? There are many applications in the 
application stores that will enable you to manage your business 
and life efficiently.
Here are the essential applications for entrepreneurs:

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

SÖZ UÇAR YAZI 
KALIR: EVERNOTE
Evernote, iş dünyasına adım atmış bütün girişimci 
ve çalışanların kullanması gereken dijital pazarlama 
araçlarının ilk sıralarında yer alıyor. Android ve iOS 
işletim sistemi kullanan cihazlara indirilebilen mobil 
uygulama; gündelik notlar alınabilmesine, parlak 
fikirlerin kaydedilmesine ve cihazlar arasında payla-
şılmasına olanak tanıyor. Ücretsiz bir uygulama olan 
Evernote, kullanım kolaylığı ve yapılacak listesi 
oluşturma özellikleri sayesinde en iyi not alma uygu-
lamalarının da başında geliyor. 

THE PALEST INK IS BETTER 
THAN THE SHARPEST 
MEMORY: EVERNOTE
Evernote is one of the top digital marketing tools 
for all entrepreneurs and employees who have 
stepped into the business world. Mobile application 
that can be downloaded to devices using Android 
and iOS operating system allows daily notes to be 
taken, brilliant ideas to be recorded and shared 
between devices. Evernote, a free app, is one of the 
best note-taking applications thanks to its ease of 
use and to-do list features.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

SOSYAL MEDYAYI 
DAHA ETKİLİ 
YÖNETİN: BUFFER
Güçlü bir sosyal medya yayınlama aracı olan Buffer, sosyal 
medyadaki içeriğinizi zamanlamanız için işleri kolaylaştıra-
rak hedef kitlenize kolayca ulaşmanıza yardımcı oluyor. 
Uygulama ile tek bir tıklama yaparak birçok sosyal ağda içe-
riğinizi paylaşabilir ve dijital pazarlamanın nimetlerinden 
faydalanmak için hesaplarınızı tek noktadan güçlü bir şekilde 
takip edebilirsiniz.

MANAGE SOCIAL MEDIA MORE 
EFFECTIVELY: BUFFER
As a powerful social media publishing tool, Buffer makes it 
easy for you to schedule your content on social media, 
helping you reach your audience easily. With one click, you 
can share your content on many social networks and track 
your accounts from a single point to take advantage of 
digital marketing.
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OFİS İHTİYACINI 
ORTADAN KALDIRAN 
UYGULAMA: TRELLO
En başarılı iş yönetim araçları arasında bulunan Trello; farklı 
lokasyon ve saatlerde çalışan ve eş zamanlı olarak bilgisayar 
başına geçemeyen ekipler için proje ve iş yönetimi yapabilmeyi 
sağlıyor. Uygulama ile projelerinizi liste ve kartlar halinde ayı-
rarak düzenli bir şekilde kontrol edebilir, “Yapılacaklar” listele-
ri hazırlayabilir, görevleri ekip üyelerine atayabilir ve işlerin 
hangi durumda olduğunu takip edebilirsiniz.

APPLICATION THAT RIDS OF THE 
NEED FOR AN OFFICE: TRELLO
Among the most successful business management tools, 
Trello enables project and business management for teams 
working at different locations and time shifts and not being 
able to simultaneously work on computers. Thanks to the 
application, you can check your projects regularly by 
separating them into lists and cards, prepare "To-Do" lists, 
assign tasks to team members and monitor the status of the 
jobs.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGYTEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

MUHASEBE 
İŞLEMLERİNİZİ 
KOLAYCA YÖNETİN: 
FRESHBOOKS
Profesyonel görünümlü faturalar oluşturmayı ve masraflar 
için otomatik olarak faturalandırmayı kolaylaştıran 
FreshBooks, tüm makbuzları ve giderleri tek bir yerde izle-
meye ve özelleştirilmiş raporlar oluşturmaya olanak tanıyor. 
Muhasebe yazılımı kategorisinin liderleri arasında bulunan 
uygulama, faturalandırılan müşterilerin sayısına bağlı olarak 
ücretlendiriliyor. 

MANAGE YOUR ACCOUNTING 
EASILY: FRESHBOOKS
FreshBooks makes it easy to create professional-looking 
invoices and automatically bill for expenses, allowing you 
to track all receipts and expenses in one place and generate 
customized reports. The app is among the leaders in the 
accounting software category. The users of the application 
are charged based on the number of invoiced customers.

DİJİTAL VERİLERİ İYİ 
OKUYUN: GOOGLE 
ANALYTICS
Web sitenize; kaç kişi, hangi yollardan, nasıl gelmiş? 
Gelenlerin ilgi alanları neler, ne kadar sitenizde kalmış-
lar? Sitenizde hangi bölüme daha çok bakmışlar, hangi 
noktada siteden çıkmışlar? Bunun gibi birçok sorunun 
yanıtı Google Analytics uygulaması ile bir tık uzağınız-
da. Gelen ziyaretçilerinize daha iyi hizmet vermek ve 
onların taleplerine cevap vererek daha yüksek katma 
değer sağlamak için Analytics kodunu sitenize ekleme-
yi, uygulamasını mobil cihazınıza indirerek sitenizi 
anlık takip etmeyi unutmayın.

READ THE DIGITAL DATA WELL: 
GOOGLE ANALYTICS
How many people have visited your website, by which 
paths? What are their interests, how long have they been 
on your site? Which section of your site did they look 
more, at which point they left the site? The answer to 
many such questions is a click away with the Google 
Analytics app. Don't forget to add Analytics code to your 
site, downloading the application to your mobile device, 
and following your site instantly to better serve your 
incoming visitors and provide higher added value by 
responding to their demands.

DAHA KOLAY VE 
HIZLI TASARIM 
UYGULAMASI: 
CANVA
Canva, aslında bir fotoğraf ve grafik tasarım aracı. 
Uygulama; infografik, poster, sosyal medya gönderileri, 
sunum, davetiye, kart ve reklam gönderileri gibi daha 
birçok şeyi profesyonel bir şekilde hazırlamanıza yar-
dımcı oluyor. Canva’nın en önemli özelliği ise sürükle 
bırak uygulaması ile dizayna imkân tanıması. Bu özelli-
ği ile Canva sayesinde harika tasarımlar ortaya çıkarıla-
biliyor. 

EASIER AND FASTER DESIGN 
APPLICATION: CANVA
Canva is actually a photo and graphic design tool. The 
application helps you prepare everything professionally 
from infographics, posters, social media posts, 
presentations, invitations, cards, and advertising 
posts. The most important feature of Canva is that it 
allows design with drag and drop application. Thanks 
to Canva, great designs can be revealed with this 
feature.
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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.

AKROBATİK

BEYEFENDİ

DEĞİRMEN

DEKLARASYON

DEMOKRATİK

GERÇEKLİK

JEODİNAMİK

KOZMETİK

MUTABAKAT

MÜZİSYEN

PARLAMENTO

REFERANDUM

SERTİFİKA

TEKNİKER

TELESKOP
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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 5
5 7 2

8 1 2 4
7 3

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

3 4

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

6 9
7 8 1 2

5 4
2 1 5 9

9 2 3 6 7
4 9

7 1 6
6 3 5 4

2 6 3 1
3 1 8
9 6

8 1 4 5 6

8 6 4 7
7 2 3 1
9 8 3

6 1
7 6

5 7
8 5 4
7 8 2 3

5 3 4 7

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

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

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

5 2
4 9 2 3

1 7
9 2 3

5 4 7 2

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

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

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

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

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

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