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VİZYON / VISION

2020 YILI KANAL İSTANBUL’UN
YILI OLACAK
Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Hükümetimiz tarafından belirlenen
hedeflerimiz doğrultusunda önemli projeler hayata geçirdik. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz çerçevesinde gerçekleştirilen yatırım ve projelerin birçoğu; Yavuz Sultan
Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Marmaray, Bakü-Tiflis Kars Demiryolu hattı, Yüksek Hızlı Tren Hatları, bölünmüş yollar, otoyollar, havalimanları, yat limanları gibi nice projeyi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak gerçekleştirdik. 17 yıllık
süreçte 757 milyar liranın üzerinde yatırım yapmış bulunuyoruz. 2019 yılında da bundan önceki yıllarda olduğu
gibi birbirinden önemli büyük projelerimizi başlattık, hayata geçirdik. Türkiye’nin geleceği için planladığımız dev
projeleri hizmete verdik.
2020 yılında da dev bir projemizi daha; yani Kanal İstanbul’u hayata geçireceğiz. Bu proje ile İstanbul Boğazı’nın
gemi trafik yükünü azaltmakla kalmayacağız. İstanbul Boğazı’nda tehlikeli madde taşıyan gemilerden dolayı oluşabilecek riskleri de minimize edeceğiz. Ayrıca İstanbul Boğazı’ndan beklemeden geçmek istemeyen gemi ve tankerler için de bir alternatif oluşturmuş olacağız. Uluslararası
yük taşıyan gemiler, ücreti karşılığında Kanal İstanbul’u
kullanabilecek. Bir haftayı bulan bekleme nedeniyle oluşabilecek maddi yüklerden de kurtulmuş olacaklar. Özellikle
dünya ticaretinin doğuya kayması nedeniyle boğazları
kullanan gemi sayısında yakın dönemde önemli artış yaşanacak. Hatta 20 yıl içerisinde İstanbul Boğazı’nı kullanacak
gemi sayısının 70 bini bulması bekleniyor. Kısacası Kanal
İstanbul, sadece bugünün değil yarının da projesidir. Kanal
İstanbul, İstanbul Boğazı’nı kazalardan kurtaracak projedir. 2020 yılı da Kanal İstanbul’un yılı olacaktır.
İyi yolculuklar…

06 raillife OCAK/JANUARY 2020

M. Cahit TURHAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Minister of Transport and Infrastructure

2020 WILL BE THE YEAR OF CANAL
İSTANBUL
Since the first day we have taken office, we have carried out
important projects under the leadership of our President in line
with our targets set by our Government. Within the frame of our
goal of big and strong Turkey, we have realized many projects such
as Yavuz Sultan Selim Bridge, Osmangazi Bridge, Eurasia Tunnel,
İstanbul Airport, Marmaray, Baku-Tbilisi-Kars Railway line,
High-Speed Train Lines, divided roads, highways, airports,
marinas as the Ministry of Transport and Infrastructure. We
have invested over 757 billion Turkish liras in 17 years. In 2019,
as in the previous years, we started and realized important
projects. We put the giant projects we have planned for the future
of Turkey into service.
Another giant project in 2020, in other words, we will implement
Canal İstanbul. With this project, we will not only reduce the ship
traffic load of the Bosphorus, but we will also minimize the risks
that may occur due to ships carrying dangerous goods in the
Bosphorus. We will also have an alternative for ships and tankers
who do not want to pass the Bosphorus without waiting. Ships
carrying international cargo will be able to use Canal İstanbul for
a fee. They will also eliminate the financial burdens that may
occur due to waiting for a week. Especially due to the shift of world
trade to the east, the number of ships using the straits will increase
significantly in the near future. In fact, the number of ships that
will use the Bosphorus in 20 years is expected to reach 70
thousand. In short, Canal İstanbul is not only the project of today
but also of tomorrow. Canal İstanbul is a project that will save the
Bosphorus from accidents. 2020 will be the year of Canal
İstanbul.
Have a nice trip…

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

Ali İhsan UYGUN

YENİ BİR YILA MERHABA
Yeni yıl, yeni hedefler ve yeni heyecanlar demek.
Başarıyla geride bıraktığımız bir yılın ardından 2020 yılı
da çok sayıda önemli projede büyük adımlar atacağımız
bir yıl olacak.
Büyüyen pazarlar ve artan uluslararası ticaret hacmi,
demiryolu sektörünün gelişimini de etkileyerek yeni
açılımların ve büyük yatırımların yapılmasını gerektiriyor.
Avrasya coğrafyasındaki ulaşımın geleceğine büyük katkılar sağlayacak olan “Bir Kuşak Bir Yol Projesi” bu yaklaşımın en somut örneği. 2019 Aralık ayının ikinci yarısında Çin’e gerçekleştirdiğimiz ziyaret ile transit demiryolu taşımacılığında ülkemiz için çok önemli ticari bağlantıların zeminini oluşturduk. Ekonomimize büyük
katkılar sağlayacak transit ticaret çalışmalarımıza hız
kesmeden devam edeceğiz.
Demiryolu ulaşımını bu bakış açısıyla ele aldığımızda
ülkemizin doğusu ile batısını yakınlaştıracak olan yüksek
hızlı demiryolu projelerimiz geleceğe umutla ve kararlılıkla yürümemiz için bizi cesaretlendiriyor.
Ankara-Sivas YHT hattının altyapı yapım çalışmalarında %95 fiziki ilerleme sağladık. Önümüzdeki günlerde
test sürüşlerine başlayıp 2020 yılının ilk yarısında işletmeciliğe geçeceğiz. Böylece iki şehir arasındaki demiryolu ulaşımını 12 saatten 2 saate düşüreceğiz.
Ayrıca Ankara-İzmir yüksek hızlı demiryolunda tüm
kesimlerde yapım çalışmalarımız devam ediyor. Polatlı-Afyonkarahisar kesimini 2021 sonunda, Afyonkarahisar-İzmir kesimini de 2022 yılı sonunda tamamlamayı
hedefliyoruz. Böylece Ankara-İzmir arasında 14 saat
olan demiryolu seyahat süresini de 3 saat 30 dakikaya
düşüreceğiz.
2020 yılının milletimiz, ülkemiz ve demiryollarımız için
hayırlı olmasını diliyorum.
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TCDD Genel Müdürü
Director General of TCDD

HELLO TO A NEW YEAR
A new year means new goals and new excitements.
After a successful year, 2020 will also be a year in which we will
take major steps in many important projects.
Growing markets and increasing international trade volume
also affect the development of the railway sector and require
new initiatives and large investments.
"One Generation and One Road Project", which will contribute
to the future of transportation in Eurasia, is the most concrete
example of this approach. With the visit to China in the second
half of December 2019, we established the basis of very
important commercial connections for our country in transit
rail transportation. We will continue our transit trade activities
that will contribute to our economy without slowing down.
When we consider rail transportation from this perspective, our
high-speed railway projects that will bring the east and west of
our country closer will encourage us to walk to the future with
hope and determination.
We achieved 95% physical progress in the infrastructure
construction of the Ankara-Sivas YHT line. We will start test
drives in the coming days and start operating in the first half of
2020. Thus, we will reduce rail transport time between the two
cities from 12 hours to 2 hours.
In addition, the construction work continues on all sections of
the Ankara-İzmir high-speed railway. We aim to complete the
Polatlı-Afyonkarahisar section at the end of 2021 and the
Afyonkarahisar-İzmir section at the end of 2022. Thus, we will
reduce the rail travel time between Ankara and İzmir from 14
hours to 3 hours and 30 minutes.
I wish that the year 2020 will be beneficial for our nation, our
country, and our railways.
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KARAYOLLARININ YENİ KAR ARAÇLARI HİZMETTE
NEW SNOWPLOWS OF THE HIGHWAYS ARE IN SERVICE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Karayolları Genel Müdürlüğünce (KGM) karla mücadele ve yol
bakım makinalarının hizmete alınması nedeniyle düzenlenen törende konuştu. Türkiye'nin ulaştırma alanında "tekerlek dönsün, araç yürüsün" anlayışıyla süregelen yol
yapım işinin geride kaldığını ifade eden Turhan, artık uluslararası standartlara uygun, sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan yollar yapıldığını söyledi. Aynı
durumun yol bakım çalışmaları için de geçerli olduğunu
dile getiren Turhan, "Son 17 yılda karayollarına 469 milyar
liralık yatırım yaptık. Bölünmüş yol uzunluğumuzu 4 katın
üzerinde artırarak 27 bin 123 kilometreye çıkardık. Bütün
şehirlerimizi bölünmüş yolla birbirine bağladık. BSK'lı yol
uzunluğunu 8 bin 650 kilometreden 27 bin 761 kilometreye çıkardık. Dağları, vadileri, boğazları, denizleri köprülerle
tünellerle aştık." diye konuştu.
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"Yeni alınan makine ve ekipmanların %66'sı yerli"
Yolları açmak kadar, onların kullanılabilir kalmasının da
önemli olduğuna işaret eden Turhan, "Ülkemizin coğrafya
ve iklim koşulları malum. Her gün ülkemizin dört bir yanında milyonlarca araç hareket halinde. Bir yandan karayolları alt yapımızı geliştirirken, diğer yandan 365 gün kar,
kış demeden araçların güvenle yol almasını sağlıyoruz."
dedi. Turhan, kar yüzünden aylarca kapalı kalan köy yollarını, günlerce yol kenarında bekletilen otobüs, kamyon
kuyruklarını tarihe gömdüklerini anlatarak, şu ifadeleri
kullandı: "2019'da 148 milyon lira bedelle 258'i makine ve
133'ü de ekipman olmak üzere toplam 391 makine ve ekipmanı daha karayollarımıza kazandırdık. Bunlar içinde 97
kar bıçaklı ve tuz serpicili kamyon, 10 kaya kamyonu, 18
üst yapılı kamyon, 9 yükleyici, 3 ekskavatör, 9 çekici kamyon gibi karla mücadelede hayati öneme haiz makineler
var. Satın alınan makine ve ekipmanların %66'sının yerli
imalat olması çok önemli. Bunların da bedeli 98 milyon liradır. Son alımlarla Genel Müdürlüğümüz, 5 bini hareketli
makine olmak üzere toplam 12 bin 822 makine ve ekipmanla hizmet verir hale geldi."

"66% of the newly purchased machines and equipment
are domestic"
Turhan pointed out that it is important to keep roads usable, as
well as building new roads and he said, "The geography and
climate conditions of our country are known. Millions of vehicles
are mobile all across our country every day. As we develop our
highway infrastructure, we also provide the safe travel of vehicles
365 days, in winter and in snow." Turhan explained that the days
when the village roads were closed for months, the buses waiting
for days on the side of the road, trucks' lining up because of snow
are now buried in history and he said: "In 2019, we had our
highways gain a total of 391 machines and equipment, including
258 machines and 133 equipment, for 148 million TL. These
include 97 snow-blades and salt spreaders, 10 rock trucks, 18
superstructure trucks, 9 loaders, 3 excavators, 9 tow trucks, which
are vital in the fight against snow. It is very important that 66%
of the machinery and equipment purchased are manufactured
domestically. The cost of these is 98 million liras. Including the
latest purchases, our General Directorate has been providing
services with 12 thousand 822 machines and equipment, 5
thousand of which are mobile machines."

"Araçlar ihtiyaç duyulan bölgelere gönderilecek"
Alınan makine ve ekipmanların, özellikle kış aylarının yoğun yaşandığı şehirler için önemini vurgulayan Turhan,
söz konusu araçlar sayesinde kış koşullarının ağır olduğu
şehir ve bölgeler başta olmak üzere yurdun dört bir yanında yolların açık tutulacağını söyledi. Turhan, ihtiyaç duyulan bölgelere takviye olarak gönderilecek yeni araçların
hayırlı olması temennisinde bulunurken, zorlu kış koşullarında görev yapacak personele de kolaylıklar diledi. Konuşmasının ardından Turhan, makine ve ekipmanları inceledi.

"Vehicles will be sent to the areas of need"
Turhan, who stressed the importance of the imported machinery
and equipment, especially for cities where the heavy winter
conditions are experienced, said that thanks to the vehicles in
question, especially in the cities and regions where the winter
conditions are heavy, the roads around the country will be kept
open. Turhan wished that the new vehicles to be sent as
reinforcements to the needed areas would be beneficial, and
wished to the personnel who will work in harsh winter conditions
more strength. After his speech, Turhan examined the machinery
and equipment.

Minister of Transport and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan
spoke at the ceremony held by General Directorate of Highways
(KGM) for engaging snow fighting and road maintenance
machines. Expressing that the road construction with the
approach of "let the wheels turn, so the vehicle runs" in Turkey's
transportation sector is left behind, Turhan says now roads that
comply with international standards, that provide safety and
driving comfort to the maximum extent are built.Turhan stated
that the same situation is valid for road maintenance works and
said, "We have invested 469 billion liras in highways in the last
17 years. We increased the length of divided roads over 4 times
to 27 thousand 123 kilometers. We connected all cities by
divided roads. We have raised the road length with BSK to 27
thousand 761 kilometers from 8 thousand 650 kilometers. We
went above and beyond mountains, valleys, seas by tunnels and
bridges."
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TURUNCU MASA HİZMETİ UYGULAMAYA GEÇİRİLDİ
ORANGE DESK SERVICE IS PUT INTO SERVICE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yürütülen “Türkiye'de
Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi”
kapsamında Turuncu Masa Hizmet Noktası uygulaması, 2
Aralık 2019 tarihinde, Ankara YHT Garı’nda düzenlenen
törenle hizmete verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada,
engelli vatandaşların, Türkiye'de ilk kez uygulamaya geçirilecek “Turuncu Masa” uygulamasıyla rica, minnet değil,
hakkı olan hizmete profesyonel sunumla ulaşmasının
mümkün olacağını belirtti. Hizmetin ilk aşamada yüksek
hızlı tren istasyon ve garlardaki 13 noktada hizmete sunacağının altını çizen Karaismailoğlu, 53 personelle sağlanacak hizmetin önümüzdeki dönemde diğer büyük garlara da
yaygınlaştırılacağını bildirdi. TCDD Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ali İhsan Uygun da, “3 Aralık Dünya
Engelliler Günü” kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin,
engellilerin sorunlarına yeni çözümler üretmek için sinerji
ve farkındalık oluşturmak adına fırsat olduğunu söyledi.
Hizmet yaygınlaştırılacak
Engelli yolcuların seyahat öncesi ve sonrasında yardım
alabilmelerini sağlayan “Turuncu Masa” uygulaması, ilk
etapta YHT’lerin duruş yaptığı Ankara, Eryaman, Polatlı,
Eskişehir, Bilecik, Bozüyük, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik,
Söğütlüçeşme, Halkalı ve Konya, garlarında hizmet verecek. TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle 53 personel ile hizmete geçirilen Turuncu Masa ilerleyen yıllarda yaygınlaştırılacak.
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Orange Desk Point of Service application, which was
conducted by the Ministry of Transportation and
Infrastructure within the "Accessibility of Passenger
Transport Services in Turkey Project", was put into service
on December 2, 2019, with a ceremony held in Ankara YHT
Station. Transportation and Infrastructure Deputy Minister
Adil Karaismailoğlu stated in his speech at the ceremony that
disabled citizens will have access to the service called "Orange
Desk", which is a first in Turkey, through a professional
presentation, which they have a right to.
Karaismailoğlu underlined that the service will be available
at 13 points in high-speed train stations and terminals in the
first stage and that the service to be provided with 53
personnel will be extended to other major terminals in the
coming period. Ali İhsan Uygun, Chairman and General
Manager of TCDD said that the event held within the scope
of December 3, Persons with Disabilities Day is an opportunity
to create synergy and awareness in order to produce new
solutions to the problems of disabled people.
The service will be made widespread
The "Orange Desk" application, which enables disabled
passengers to get help before and after the travel, is provided in
Ankara, Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bilecik, Bozüyük, Arifiye,
İzmit, Gebze, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı, and Konya
stations where the YHTs stop. The Orange Desk, which was
put into service with 53 personnel in cooperation with TCDD
Taşımacılık AŞ, will be expanded in the following years.

GEZİ
TRAVEL

HABER / NEWS

TCDD TAŞIMACILIK AŞ 4 YAŞINDA
TCDD TAŞIMACILIK AŞ IS 4 YEARS OLD
Demiryolu taşımacılığının serbestleşmesi ile “demiryolu
tren işletmecisi” olarak devlet eliyle kurulan, 01 Ocak
2017’den beri kendi kaynakları ve kendi personeliyle işletmecilik faaliyetlerini sürdüren TCDD Taşımacılık Genel
Müdürlüğü, 4 yaşına girdi.
Halen günde 631 yolcu, 170 yük treni işleten Kuruluş; yüksek
hızlı trenlerde 22 bin, konvansiyonel trenlerde 49 bin, Marmaray’da 420 bin, Başkentray’da 40 bin yolcu; Marmaray,
Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı ve Trans-Hazar Uluslararası Taşımacılık Güzergahı ile Londra’dan Pekin’e uzanan
büyük bir coğrafyada 100 bin ton yük taşıyor.
Almanya’da imali devam eden, ilki geçtiğimiz ay teslim alınan yeni yüksek hızlı trenleri 2020 yılında aşama aşama hizmete vermeyi planlayan Kuruluş, YHT yolcu sayısını 30 bine
ulaştırmayı hedefliyor. Edirne’den Kars’a trene olan talebi
karşılamak üzere, Turistik Doğu Ekspresi, Ankara Ekspresi,
Boğaziçi Ekspresi, Göller Ekspresi gibi, farklı güzergahlarda,
yeni trenler sefere koyuyor.
Milli ve yerli demiryolu sanayisi oluşturma çabalarına destek
veren Kuruluş, Avrupa’ya ve BTK hattı üzerinden Orta Asya’ya yapılan konteyner taşımalarında yerli üretim platform
vagonları kullanıyor; %40 yakıt tasarrufu sağlayan, elektrik
ve dizel yakıtla çalışan yeni nesil hibrit lokomotifler ile daha
etkin bir işletmecilik hedefliyor.
163 yıllık Türk demiryolu deneyimini, “Dünya markası”
vizyonu ile birleştiren Kuruluş, demiryolu taşımacılığının
serbestleştirilmesiyle sektöre giren özel işletmelere de rehberlik ediyor.

16 raillife OCAK/JANUARY 2020

TCDD General Directorate of Transportation, which was
established by the state as a railway train operator with the
liberalization of railway transportation and has been operating
since January 1, 2017, with its own resources and personnel, is
now 4 years old. The Company currently operates 631
passengers and 170 freight trains per day; 22 thousand
passengers on high-speed trains, 49 thousand passengers on
conventional trains, 420 thousand passengers on Marmaray,
40 thousand passengers on Başkentray; Marmaray transports
100,000 tons of cargo in a large geography extending from
London to Beijing by Baku-Tbilisi-Kars railway line and
Trans-Caspian International Transportation Route. The
company that aims to increase the number of YHT passengers
to 30 thousand plans to put the new high-speed trains, being
manufactured in Germany, the first of which was delivered in
the last month, into service in phases in 2020. In order to meet
the demand from Edirne to Kars, new trains are launched on
different routes such as Touristic Eastern Express, Ankara
Express, Bosphorus Express, and Lakes Express. Supporting
efforts to create national and domestic railway industries, the
Company uses domestic production platform wagons for
container transportation to Europe and Central Asia via BTK
line; it aims for more efficient operation with its new
generation hybrid engines that work with electricity and diesel
fuel, providing 40% fuel efficiency. Combining 163 years of
Turkish railroad experience with the vision of "World brand",
the Company also guides private enterprises entering the
sector with the liberalization of railway transportation.

Kışın şifalı nimetleri
Healing blessings of winter
Pembe Kent ve Hawa Mahal
Pink City and Hawa Mahal
Brezilya'nın hızlı atan kalbi:
Fast beating heart of Brazil:
Rio de Janeiro
Doğanın kayırdığı antik kent:
A city favored by nature:
Kaunos
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KIŞIN ŞİFALI NİMETLERİ
HEALING BLESSINGS OF WINTER
BERİL ŞEN

Mevsimler döndükçe Anadolu’nun sofraları da farklı lezzetlerle donatılır. Her mevsimin müjdecileri, sadece sofraları şenlendirmekle kalmaz aynı zamanda şifa da vaat eder. Şimdi, kış nimetlerinin tam zamanı… Salebi, bozası, turşusu ve binbir deva
sunan tarhana çorbası ile içimizi ısıtan tatların vakti…

As the seasons turn, the tables of Anatolia are equipped with
different tastes. The heralds of each season not only cheer tables,
but also promise healing. Now is the time for winter blessings… It
is time to taste those that warms us from the inside out like salep,
boza, pickles, and tarhana soup offering thousands of cure…

NOSTALJİSİ VAZGEÇİLMEZ: SALEP
Kış mevsiminde insanın içini böylesine ısıtan bir başka içecek var mıdır acaba? Bol tarçınlı, dumanı üzerinde, sıcacık bir
salep, kimi mutlu etmez? Vücut sıcaklığını artırır, hoş kokar ve
şifadır. Salep bitkisi, Türkiye'nin dağlık ve çayırlık alanlarında
yetişse de asıl vatanı Ege Bölgesi ve Kuzey Akdeniz’dir. Türkiye’de bulunan yaklaşık 150 orkide türü içinde %30’u salep
üretimi için uygun. 1000-1500 metre yüksekliklerde yabani
olarak yetişen, endemik Anadolu orkidesinin iki yumrusundan biri bu konuda deneyimli kişiler tarafından toplanır, diğeri
ise bitkinin beslenebilmesi için bırakılır. Toplanan yumru,
sütte veya suda kaynatıldıktan sonra kurutulur, içecek veya
dondurmada kullanılan salep yumrusu haline gelir ve değirmenlerde öğütülerek toz haline getirilir. Salep geleneksel bir içecek. Osmanlı'dan bugüne omuzlarda ve el arabalarında satılmış.

INDISPENSABLE NOSTALGIA: SALEP
Is there any other beverage that warms you so much in winter?
A hot cup of salep with plenty of ground cinnamon on top, who
wouldn't be happy with it? It increases body temperature, smells
nice and heals. The homeland of salep plant, although it grows
wild in Turkey's mountainous regions and grasslands, is the
Aegean Region and northern Mediterranean. 30% of about 150
orchid species in Turkey is suitable for orchid production. One of
the two tubers of the endemic Anatolian orchid, which grows
wild at 1000-1500 meters, is picked by experienced people, and
the other one is left so the plant can feed. The collected tuber is
dried after being boiled in milk or water, becomes a salep tuber
used in beverage or ice cream making and is ground into powder
in mills. Salep is a traditional drink. Sold by peddlers since the
Ottoman Empire.

Lokman Hekim’in tavsiyesi
İçerdiği besleyici öz nedeniyle salep yumrusu, Ortaçağ Avrupa’sında sefere çıkan yelkenli gemilerin depolarından
eksik olmazmış. Efsanevi kişilik Lokman Hekim’in de önerisi salep olmuş. Geçmişten bugüne, nesiller boyu taşınmış,
kulaktan kulağa özellikle öksürük, bronşit ve akciğer ile ilgili rahatsızlıkların giderilmesinde tavsiye edilmiş. Özellikle
Burdur’un Bucak ilçesinin salebi kaydadeğerdir. Mayıs, haziran aylarında yapılan hasatta, Bucak'ın çevresindeki Toros
Dağları’nın yüksek kesimlerinde doğal olarak yetişen yabani
orkide bitkisinin köklerindeki yumrulardan salep tozu elde
edilir. Bu coğrafyanın salebinin en önemli özelliği, yapışkan
olmasıdır. Lezzeti ve aroması farklıdır. Baba mesleği Bucak
Salebi’ni bir marka olarak gururla satan Aziz Gündüz, bu yumruların yıkanıp kaynatıldıktan sonra güneşte yaklaşık 6 ay kurutulduğunun altını çiziyor. Kurutulmuş salep yumruları taş
değirmenlerde kırılıp öğütülüyor. Toz haline getirilen Bucak
salebi, kaynatılmış inek sütü ve şekere katılıp, 45 dakika kısık
ateşte karıştırılarak kaynatılıyor.

Lokman Hekim’s recommendation
Due to the nutritious essence, the salep tuber was among the
supplies of sailing ships in the Middle Ages. Salep was also
recommended by the legendary person Lokman Hekim. From
past to present, it has been transferred from one generation to
another, and has been spread abroad, especially for the relief
of cough, bronchitis and lung disorders. Especially the salep
orchid that grows in the district of Burdur is notable. During
the harvest in May and June, salep powder is obtained from
the tubers on the roots of the wild orchid plant that grows
naturally in the high parts of the Taurus Mountains around
Bucak. The most important feature of this geography's salep
is that it is sticky. Its flavor and aroma are different. Aziz
Gündüz, who proudly sells the Bucak Salep as a brand,
underlines that these tubers are washed and boiled and dried
for about 6 months in the sun. Dried salep tubers are crushed
and ground in stone mills. Powdered Bucak salep is added to
cow's milk with sugar and boiled by stirring over the low heat
for 45 minutes.

18 raillife OCAK/JANUARY 2020

raillife OCAK/JANUARY 2020 19

KAPAK / COVER

KAPAK / COVER

DİRENEN ŞİFA: BOZA
Tarihi binlerce yıl öncesine dayanan, unutulmaya yüz
tutsa da değişen çağa direnen bir kış içeceği var; boza.
Sıcak olmasa da tam bir kış nimeti ve koyu kıvamlı ve
hafif ekşi lezzetiyle bir şifa kaynağı. Üzerine de leblebiyle, kendine has bir tad. Balkanlar’ın geleneksel içeceği olan bozanın adı, Farsça’da darı anlamına gelen
“buze” kelimesinden geliyor. Darı irmiği, su ve şekerden yapılan mayalı ve faydalı gıda bakterilerinin yaşadığı bir içecek. Bazı araştırmalara göre boza, Orta Asya’da üretilip göçerler vasıtasıyla Anadolu’ya ve yakın
çevresine yayılmış. Bozanın sağlığa birçok yararı var;
yetişkin bir insan iki bardak boza ile günlük B vitamini
ihtiyacını karşılamaya yaklaşabiliyor. Hazmettirici, vitamin kaynağı, süt yapıcı, bağırsak düzenleyici… Şişelenmesi sırasında fermantasyonu devam ediyor bu
nedenle hızlı tüketilmesi gerekiyor.
Güğümden dükkanlara...
Artık kış gecelerinde, sokaklarda manilerle boza satan
o seyyar satıcı türü tükendi ama İstanbul’daki dükkanında özel mermer küplerde boza satan Tarihi Vefa
Bozacısı hala direniyor. Bugün dördüncü nesil aile
fertleriyle devam eden boza üretimi, 1876 yılında Hacı
Sadık Bey, 1870’de Arnavutluk Prizren'den İstanbul'a
gelince başlar. O yıllarda yapılan boza, sulu kıvamlı,
esmer renkli ve ekşi lezzetlidir. Kendi imkanlarıyla,
evinin altında, farklı bir yöntem deneyerek markasının
imzasını atar; koyu kıvamlı, açık sarı renkli, henüz yeni
mayalanma kabarcıklarının oluştuğu andaki çok hafif
ekşimsi lezzet… Altı yıl boyunca, bozasını kış geceleri
saray ve çevresinde, omzunda taşıdığı bakır güğümlerle dolaştırarak tanıtır. 1876’da İstanbul'un saraylı,
aristokrat aileleri ile bürokratların oturduğu, seçkin
semt Vefa'da, ilk dükkanını açan Hacı Sadık Bey, bozayı yıllar boyu bizzat kendisi yaparak standardını korur.
Daha sonraki yıllarda, ona oğlu İsmail Hakkı Vefa da
katılır. Ankara’daki Akman Boza ve Pasta Salonu’ndan
da bahsetmeden olmaz. 1900’lerde Yugoslavya’da seyyar bozacılık yapan Arnavut kökenli iki kardeş Vahap
ve Muharrem Akman, 1920’lerin sonunda, Ulus Meydanı’nda Anafartalar Çarşısı’ndaki ilk dükkanlarında,
Anadolu, Osmanlı ve Balkan kültürlerini harmanlayarak, boza, salep, şıra, su böreği ve demirhindi sunmuşlar. Bugün hala Akman ismi başkentte bir efsane olmayı sürdürüyor.
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RESISTING AGAINST CHANGE: BOZA
There is a winter drink the history of which dates back
thousands of years and resists the changing age, although it
is about to be forgotten: boza. It is a source of healing with
its winter flavor and thick and slightly sour flavor. And with
roasted chickpeas on top, it has a unique taste. Boza, the
traditional drink of the Balkans, comes from the word
"buze" in Persian, meaning millet. It is a fermented drink
made with millet semolina, water, and sugar, where
beneficial bacteria live. According to some studies, boza
was produced in Central Asia and spread to Anatolia and its
immediate surroundings through nomads. Boza has many
health benefits; an adult person can get close to meeting his
daily vitamin B needs by consuming two glasses of boza.
This digestive and vitamin source drink also induces milk
secretion of new mothers and is a peristalsis regulator.
During the bottling, fermentation continues, so it needs to
be consumed fast.
From jars to shops...
Now, on winter nights, the number of peddlers who used to
sell boza by reciting poems has run out, but the historical
Vefa Bozacısı that sells boza in special marble jars in its
shop in İstanbul, is still standing. Their boza production
that begins with Hacı Sadık Bey, who comes from Prizren,
Albania in 1870 and settles in İstanbul in 1876, continues
with the fourth generation family members today. Boza,
made in those years, is juicy, brown in color and sour. He
puts his signature under his own brand by creating a new
recipe in his basement; thick, light yellow color, very mild
sour taste at the time of the formation of first bubbles of
fermentation… For six years, he introduced his boza around
the palace at winter nights in copper jugs he carried on his
shoulder. Hacı Sadık Bey, who opened his first shop in 1876
in the elite district of Vefa, where the palace members,
aristocratic families and bureaucrats of İstanbul lived,
maintained the standard by making boza himself for years.
In the following years, his son İsmail Hakkı Vefa also joined
him. We also have to mention the Akman Boza ve Pasta
Salon (boza shop and bakery) in Ankara. The two brothers
Vahap and Muharrem Akman, of Albanian origin, engaged
in peddling boza in Yugoslavia in the 1900s. They blended
Anatolian, Ottoman and Balkan cultures in their first shop
selling boza, salep, fermented grape juice, and tamarind in
Anafartalar Bazaar in Ulus Square at the end of the 1920s.
Today, the name Akman is still a legend in the capital.
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SİRKEDEN VEYA LİMONDAN: TURŞU
Turşu, özellikle kış aylarında sofraların olmazsa olmazıdır. Yazın ve sonbahar başında kurulur, kış gelince de kavanozlar keyifle açılır. Ve akla hemen kuru
fasulye-pilav gelir. Turşunun hep aynı soru eşliğinde
bahsi geçer: “Sirkeden mi olur, limondan mı?” Her ne
kadar turşu denince akla salatalık, lahana, biber gibi
sebzeler gelse de, bu klasiklerin yanı sıra her türlü
meyve ve sebzeden turşu yapmak mümkün. Osmanlı
saraylarında lahana turşusuz sofra olmazmış. Sarayın
bahçesinde özellikle turşu kurmak için çeşit çeşit
sebze yetiştirilirmiş. Lale Devri'nde helva sohbetleri
turşuyla sonlanırmış. Turşunun çeşitliliği konusunda
da Osmanlı’ya bakmalı; enginar, hıyar, kebere, şalgam, üzüm, limon, kiraz, lahana turşularının Fatih
Sultan Mehmet’in beğenisine sunulduğu biliniyor.
Osmanlı kaynaklarında 16. ve 17. yüzyılda gül, havuç,
pırasa, kabak ve nane turşularının da yapıldığından
bahsediliyor. Günümüzde en yaygını salatalık turşusu olsa da, Osmanlı’da üzüm turşusu çok yapılırmış.
Tarihi turşucular...
Turşuyu kurmanın kuşkusuz püf noktaları var. Turşu
dediğin ‘kütür kütür olmalı’ derler. 1913’te İstanbul
Fatih’te kurulan ve 1938’den beri de Cihangir-Firuzağa’daki dükkanında turşu satan Asri Turşucu’nun
dükkanı 30 çeşidiyle adeta bir turşu pazarı. Turşular,
Bursa Orhangazi Gedelek köyünde imal ediliyor. Turşu denince Ordu’nun Perşembe ilçesinde bulunan 73
yaşındaki Vonalı Celal’i anmadan olmaz. Sayısı 120’yi
geçen doğal bitki, bitki kökü ve meyveden yapılan
turşuların arasında kapari ve gilaboru turşuları oldukça sıra dışı. Üzüm, yumurta, melocan, ham erik,
karayemiş, şeftali, döngel, hamsi, kaya koruğu, deniz
börülcesi, galgirik, ahlat, alıç ve sakarca turşuları da
cabası.
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VINEGAR OR LEMON: PICKLE
Pickles are the prime elements of our winter tables. They are
made in early summer and autumn, and when winter comes
the jars are opened with pleasure. And the mention of
pickles immediately brings beans and rice to mind. The
same question always keeps minds busy: is it made with
vinegar or lemon juice? Although pickles are usually made
out of vegetables such as cucumber, cabbage, and pepper, it
is possible to make pickles from all kinds of fruits and
vegetables besides these classics. In Ottoman palaces, there
would not be a table without pickled cabbage. In the garden
of the palace, a variety of vegetables were grown especially
for pickle making. In the Tulip Era, following the
conversations accompanied by dessert, pickles used to be
served. We should also look at the Ottoman Empire for the
variety of pickles; pickled artichokes, cucumbers, capers,
turnips, grapes, lemons, cherries, cabbage are known to be
presented to Fatih Sultan Mehmet's taste. According to
Ottoman sources, rose, carrot, leek, zucchini, and mint
pickles were made in the 16th and 17th centuries. Although
the most common pickles are made of cucumbers today,
pickled grapes were popular in the Ottoman Empire, too.
Historic pickle makers...
There is no doubt that the pickle making has some key
points. Pickles, they say, must be crisp. Asri Turşucu was
founded in 1913 in Fatih in İstanbul and has been selling
pickles in Cihangir-Firuzağa since 1938. Pickles are
produced in Bursa's Orhangazi Gedelek village. When
pickles are our subject we should also mention 73-year-old
Vonalı Celal in the town of Ordu's Perşembe district.
Capers and highbush cranberry pickles are quite unusual
among the pickles made from natural plants, plant roots,
and fruits exceeding 120. Grape, egg, smilax, unripe plum,
cherry laurel, peach, medlar, anchovy, stonecrop, sea beans,
wild pear pickles are among them.
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DOĞAL ŞİFA DEPOSU: TARHANA
Hikaye bu ya; kadının oğlu askerden gelmiştir ancak
ekonomik sıkıntıları nedeniyle ona her gün başka
isimler altında aynı yemeği yapar. Oğlu, akşam ne yiyeceklerini sorduğunda ise; ilk gün ‘bali guli köftesi’,
ikinci gün ‘ense patlatan damak şaklatan’, üçüncü gün
‘deve dolması’, dördüncü gün ‘sıkıcık’, beşinci gün
‘garip köftesi’ diye sıralar. Aslında pişirdiği, Kütahya
Sıkıcık çorbasıdır. Yani tarhananın başka bir yöredeki
başka bir hali. Domates, biber, soğan, yoğurt, nane…
İşte kışın vazgeçilmez şifa deposu; tarhana. Bununla da
kalmıyor tüm bu ürünler 21 gün bekletilip fermente
olduğundan besin değeri her birinden daha da yüksek
bir mucize ortaya çıkıyor. Toz şeklinde olduğundan da
bozulmadan kolaylıkla saklanıyor. Orta Asya, Anadolu, Balkanlar gibi geniş bir coğrafyada çeşitli yapım
şekilleriyle görülen ve bir çorba çeşidi olan tarhana,
zenginden mütevazıya tüm sofralarda ısınmak, enerjiyi artırmak için bire birdir.
Binbir yapım usulü...
Tarhana genellikle un, yoğurt, maya, sebze ve baharatların bir arada mayalanması, kurutulması ve öğütülmesi ile elde ediliyor. Ancak Anadolu binbir tarhana
çeşidiyle dolu. Yöreden yöreye hatta bir köyden diğerine müthiş bir çeşitlilik var. Yörede yetişen kızılcık
meyvesinin içine katıldığı Bolu Kızılcık Tarhanası,
kurutulmadan yapılan Kastamonu yaş tarhanası, ince
bulgurların elde sıkılarak yuvarlandığı Kütahya Sıkıcık
Çorbası, üzüm şırası ve bulgurdan yapılan tatlı Tokat
tarhanası, nohut ile pişirilen Tokat’ın çorbalık tarhanası, oldukça sıra dışı bir tarza sahip sakızla harmanlamış, karanfilli Seferihisar sakız tarhanası, taze fesleğenli Antalya tarhanası, mutlaka ev yapımı keçi yoğurdu ile yapılması gereken Denizli’nin çerez tarhanası,
ünlü Uşak tarhanası ve bu liste böyle uzayıp gider…
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NATURAL SOURCE OF HEALING: TARHANA
Here is a story; a woman 's son comes back from military
duty, but due to economic difficulties, she makes him the
same food every day but under different names. When the
son asks what to eat in the evening; the first day it is bali
guli meatballs, the second day it is nape-hitting palatesnapping, the third day it is stuffed camel, and the fourth
day it is sıkıcık, the fifth day it becomes the lonesome
meatball. It is in fact the
Kütahya Sıkıcık soup, which is another version of tarhana
soup in another region. Tomato, pepper, onion, yogurt,
mint…Tarhana is an indispensable healing soup to drink
in winters. All these products are fermented for 21 days,
resulting in a miracle of even higher nutritional value.
Since the soup mix is in powder form, it is easily stored
without spoiling. Tarhana, a type of soup which is seen
with various production methods in wide geography such
as Central Asia, Anatolia, and Balkans, is enough to
warm up and increase energy in all tables from rich to
modest.
Variety of methods...
Tarhana is usually made by fermenting, drying and
grinding flour, yogurt, yeast, vegetables, and spices
together. However, Anatolia is full of tarhana varieties.
There is a great variety from region to region and even
from one village to another. Bolu Cranberry Tarhana,
which contains the cranberry fruit grown in the region,
Kastamonu's wet tarhana made without drying, Kütahya
Sıkıcık Soup which is made by squeezing and rolling fine
bulgur, Tokat tarhana where tarhana made of fine bulgur
and fermented grape juice squeezed by hand, and Tokat
tarhana cooked with garbanzo beans, Seferihisar gummy
tarhana with cloves, Antalya tarhana with basil, Denizli's
snack tarhana which must be made with homemade goat
yogurt, famous Uşak tarhana, and this list goes on…
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PEMBE KENT VE HAWA MAHAL
PINK CITY AND HAWA MAHAL
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Dünyanın en popüler destinasyonlarından biri Hindistan’ın
Altın Üçgen olarak da anılan Delhi, Agra ve Jaipur şehirleri...
Bu üçgenin en renkli noktası ise Pembe Kent olarak da anılan
Jaipur... Rajasthan eyaletinin başkenti olan Jaipur, 1853 yılında İngiliz kraliyet ailesinin şehri ziyareti sebebiyle, baştan
başa pembe ve tonlarına boyanmış. Şehir o günden beri de
Pembe Kent adıyla anılmaya başlanmış.
Pembe Kent’in yani Jaipur’un simgesi ne diye sorarsanız; bir
çok dikkat çekici yapısı olmakla birlikte size Hawa Mahal
yani Rüzgarlar Sarayı’ndan bahsetmek isteriz. Kent merkezinde bulunan Hawa Mahal (Rüzgarlar Sarayı), 1799 yılında
Kral Sawai Pratap Singh için inşa edilmiş. 953 kemerli
penceresi, Rajput Hanedanına özgü mimari sitili ile göz
kamaştırıcı binanın rengarenk pencereleri, harem kadınlarının sokağı izlemeleri için özel tasarlanmış. Yapının ön
cephesi Vishnu tanrısının tacı formunda.
Pencere, balkonlar ve taç formu yapıya muhteşem bir görüntü kazandırıyor.
Kraliyet ailesinin ziyareti sırasında da pembe-turuncu arasında bir renge boyanmasıyla bugünkü halini alan Hawa
Mahal, şehrin en gözde yapıları arasına girmeyi hak ediyor.
Pembe Kent’in fotoğrafları Hawa Mahal’siz eksik kalıyor;
kenti ziyaret edenler, güneş ışığında tondan tona geçen ve
bu hali ile büyüleyen yapının fotoğrafını çekmeden asla
dönmüyor.
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One of the most popular destinations in the world are the
cities of Delhi, Agra, and Jaipur, also known as the Golden
Triangle of India. The most colorful angle of this triangle is
Jaipur, also known as the pink city. Due to the visit of the
British Royal Family in 1853, Jaipur, the capital of the
Rajasthan state, was painted in pink and its shades
throughout. Since then, the city has been known as the Pink
City.
If you are curious about the symbol of the Pink City, Jaipur,
although the city has many remarkable structures, we would
like to mention Hawa Mahal, the Palace of the Winds.
Hawa Mahal (The Palace of the Winds), located in the city
center, was built in 1799 for King Sawai Pratap Singh. 953
colorful Rajput Dynasty architectural style arched windows
of the dazzling palace are specially designed for harem
women to watch the street. The façade of the building is in
the form of the crown of the Vishnu god.
The windows, balconies and crown form give the building a
magnificent view. Hawa Mahal, which was painted in a
pink-orange color for the visit of the royal family, deserves
to be among the most popular buildings of the city. Pink
City's photos are incomplete without Hawa Mahal; those
who visit the city will never return without taking a
photograph of the structure, which keeps changing tones in
the sunlight and mesmerizes its viewers.
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BREZİLYA’NIN HIZLI ATAN KALBİ
FAST BEATING HEART OF BRAZIL

Rio de Janeiro

GEZİ / TRAVEL

Brezilya’nın geleneksel dansı sambanın ritmine bakınca, Riolular’ın pek derdi olmadığını düşünmek mümkündür. Çünkü
gerçekten de kent insanının trafik ve futbol dışında neredeyse derdi yoktur. Kimbilir belki de, yaygın adıyla, “Cidade
Maravilhosa” (Muhteşem/Harika Şehir) insanı öyle görünmeyi tercih eder. Brezilya’nın başkenti Rio de Janeiro, karnaval zamanı olmasa bile, günlük yaşamın akışı içinde bile adeta
bir şenlik yeridir. Farklı yönleri ve karakterleriyle, işte Rio’nun sizi deneyimden deneyime sürükleyecek binbir yüzü…

Looking at the rhythm of Samba, the traditional dance of Brazil, it
is possible to think that the people in Rio have not much trouble.
There is almost no problem because the worries of the people in
this city are traffic and football. Who knows, perhaps the people
of Cidade Maravilhosa (Magnificent / Wonderful City) would
prefer to look like that. Rio de Janeiro, the capital of Brazil, is a
festival place even in the flow of daily life, even if it is not a
carnival time. With its different facets and characters, here's the
face of Rio that will lead you from one experience to another…

BERİL ŞEN
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Muhteşem Rio
Rio’nun neden “Muhteşem Şehir” olarak adlandırıldığını
anlayabilmek için ona Corcovado Dağı’nın 710 metrelik zirvesinden bakmak yeterlidir. Yemyeşil ormanlarla kaplı dağlar şehri sarıp sarmalar, kıyı şeridinde pırıl pırıl kumsallar
sıralanır ve birçok adacık denize dağılmıştır. Bir film karesinden farkı yoktur ve gerçek olamayacak kadar “muhteşem”dir.

Magnificent Rio
To understand why Rio is called the Great City, it is enough
to look at it from the 710-meter high peak of Mount
Corcovado. The mountains covered with lush forests
surround the city, the beaches are sparkling along the
coastline and many islets are scattered in the sea. It is no
different than a film frame and is too spectacular to be true.

Kucaklayan Rio
Corcovado ("kambur" anlamında) ya da Kurtarıcı İsa tepesi,
Brezilya'nın en ikonik sembollerinden biridir ve Rio gezisi
burayı ziyaret etmeden tamamlanmış sayılmaz. Corcovado'nun tepesinde, herkesi kucaklamaya hazırmışcasına kollarını açmış duran ve Dünyanın Yeni Yedi Harikası’ndan biri
olan Cristo Redentor heykelinde, Hz. İsa yüzünde sakin bir
ifadeyle Rio’yu seyreder. Trenle ulaşılan, 710 metre yükseklikteki bu dağdan kentin panoramik manzası görkemlidir.
Geceleri aydınlatılan 38 metre yükseklikte, 1145 ton ağırlığındaki bu heykel, her noktadan fark edilirken, kentin sembolü olma konumunu daha da güçlendirir. Pão de Açúcar'ın
zirvesinden kente baktığınızda da bir kez daha “harika” dersiniz. Rio, ayaklarınızın altına serilir; batı tarafında Corcovado Dağı ve Kurtarıcı İsa heykeli ve güneyde Copacabana Plajı.
İki teleferik, ziyaretçileri Rio'nun 395 metre yukarısındaki
zirveye taşır. Yukarı çıkmak için güzel havayı kollamakta
yarar var ancak en isabetli zaman açık havada, günbatımında.

Embracing Rio
Corcovado (hump) or the Christ the Redeemer Hill is one of
the most iconic symbols of Brazil, and the trip to Rio is not
complete without a visit. On the top of Corcovado, Cristo
Redentor, one of the New Seven Wonders of the World,
standing with his arms open as if ready to embrace everyone,
Jesus watches Rio with a calm expression on his face. The
panoramic view of the city is spectacular from this
710-meter-high mountain, reached by train. 38 meters
high, illuminated at night, weighing 1145 tons, this statue
is noticeable from every point and strengthens its position
as a symbol of the city. When you look at the city from the
summit of Pão de Açúcar, you once again say wonderful. Rio
lies before you, Corcovado Mountain and Christ the
Redeemer statue on the west side and Copacabana Beach in
the south. The two ropeways carry visitors to the summit,
395 meters above Rio. The best time to go up is at sunset
when the weather is clear.

Copacabana

Eğlenceli Rio
Tabiiki efsanevi Copacabana’dan bahsediyoruz. Dünyanın en
güzel plajları arasına girebilecek denli, kara ve denizin görkemli bir birleşimi. 4 km uzunluğundaki plaj, 2016 yılı Yaz
Olimpiyatları’ndaki olimpiyat alanlarından biriydi. Burası
konaklama seçeneklerinin yanı sıra aktiviteleriyle de rağbet
gören hareketli bir bölge. Plajda futbolcu ve voleybolcu gençler, favela (varoş) çocukları ve emekliler, balıkçılar, her grup
adeta kendi alanını seçmiştir. Bembeyaz kuma sahip plaj,
kuzeye doğru kıvrılınca Leme’nin daha sakin kumsalına varılır. Copacabana, turistik bir alan olduğundan bölgede sürekli
gezen polisler bulunur. Ancak yine de geceleri kalabalık ve
hareketli büfelerin civarında olmakta fayda var. Ipanema
Plajı’ndan da bahsetmeden olmaz. Ipanema, yerli bir kelime
ve anlamı “kötü, tehlikeli sular”. Çok da yersiz bir yakıştırma
değil o nedenle kentlilerin yüzdüğü bölgelerde yüzmekte
fayda var. Daha temiz bir kumsalı ve daha temiz denizi var.
Ipanema ile Copacabana arasındaki Arpoador, Rio’nun en
revaçta rüzgar sörfü alanıdır.
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Fun Rio
Of course, we're talking about the legendary Copacabana. It is a
glorious combination of land and sea, which is one of the most
beautiful beaches in the world. The 4 km long beach became
the host of the Olympic Games at the 2016 Summer
Olympics. This is a lively area that is popular with its
activities as well as accommodation options. At the beach,
soccer and volleyball players, favela children and retirees,
fishermen, each group almost chose their own corner. The
beach, with its white sand, has a calmer beach in the north
at Leme. Since Copacabana is a tourist area, there are cops
wandering around the area. However, it is still useful to be
around the crowds and busy buffets at night. We must also
mention Ipanema Beach. Ipanema is a native word and
means bad, dangerous waters. It is not an unwarranted
approach, so it is beneficial to swim in the areas where the
locals swim. It has a cleaner sandy beach and a cleaner sea.
Arpoador, between Ipanema and Copacabana, is Rio’s most
popular windsurfing area.
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Taraftar Rio
Rio’nun Maracanã stadyumu futbol severler için bir rüyadır. Burada efsanevi zaferler ve yenilgiler yaşanmış olsa da,
stad özellikle, Almanya ile Arjantin arasında oynanan final
de dahil olmak üzere, önemli karşılaşmalara ev sahipliği
yaptığı 2014 Dünya Kupası'nda öne çıkmıştır. 1954’te FIFA
Dünya Kupası’na ev sahipliği yapmak için açılan Maracanã’da, 2016 Yaz Olimpiyatları'nın açılış ve kapanış törenleri de yapılmıştı. Stadın turistlere yönelik turlarına katılabilir ya da gerçek anlamda coşkulu bir deneyim yaşamak
için, 78 bin 800 kapasiteli bu arenada maç seyredebilirsiniz.
Yeşil Rio
Böylesine büyük bir kentin sınırlarında tropikal bir yağmur ormanı görmek kimi şaşırtmaz? Brezilya’nın Mata
Atlântica (Atlantik Ormanı) olarak bilinen bu bölümü panoramik manzaralar sunar. New York'un Central Park’ı
varsa, Rio’nun da Tijuca Ormanı ya da bir diğer deyişle
Tijuca Milli Parkı var. Yürüyüş parkurları, çağlayan şelaleler ve yemyeşil geniş bir yağmur ormanı bulunan Tijuca'da, 900 metreye kadar çıkan yürüyüşler yapabilir, kendinizi ihtişamlı manzaralara bakarak ve maymun, kuş ve
kelebek gibi güzel canlılar görerek ödüllendirebilirsiniz.

GEZİ / TRAVEL

Fanatic Rio
Rio’s Maracanã stadium is a dream for football fans.
Although there have been legendary victories and
defeats, the stadium has come to the forefront in the
2014 World Cup, where it hosted important events,
including the final between Germany and Argentina.
The opening and closing ceremonies of the 2016
Summer Olympics were held in Maracanã, which was
opened in 1954 to host the FIFA World Cup. You can
join the tour of the stadium for tourists or watch the
match in this 78 thousand 800 capacity arena for a truly
exuberant experience.
Green Rio
Who wouldn't be surprised to see a tropical rain forest on
the borders of such a big city? This part of Brazil, known as
the Mata Atlântica (Atlantic Forest), offers panoramic
views. If New York has Central Park, Rio has Tijuca Forest,
or Tijuca National Park. With hiking trails, cascading
waterfalls and a vast lush rain forest, you can take walks
up to 900 meters, reward yourself with spectacular views
and see beautiful creatures such as monkeys, birds and
butterflies.

Mata Atlântica

Bohem Rio
Rio de Janeiro'nun tarihi merkezini ve renkli Santa Teresa
semtini yürüyerek keşfedin. Sanatçı, yazar ve entelektüelleriyle, Rio'nun çok çeşitli kültürel ve sanatsal mirasına
büyüleyici bir bakış açısı sunan bu mahalledeki 19. yüzyıl
malikaneler, arka bahçeler ve bazı simge yapılar görmeye
değer; Metropolitan Katedrali, Selaron Basamakları, Ruinas Parkı, Confeitaria Colombo kahvehanesi, Belediye
Tiyatrosu, Tiradentes Sarayı ve İmparatorluk Sarayı...
Uyumayan Rio
Rio’nun, şubatın son haftası yapılacak efsanevi karnavalının
merkez üssü, bu şenlik için inşa edilmiş, geçit alanı Sambódromo’dur. Büyük geçitler sırasında buradaki sıralardan
seyretmek insana farklı bir perspektif verir. Oscar Niemeyer tarafından tasarlanan ve 1984 yılında tamamlanan bu
açık hava arenası, 2016 Olimpiyatları için yeniden revize
edilmişti. Rio’ya gitmeyi göze alan her gezgin uykusunu
iyice almayı ihmal etmemeli. Karnavalın tam olarak ne demek olduğunu insan burada anlıyor.
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Bohemian Rio
Explore the historic center of Rio de Janeiro and the
colorful Santa Teresa district on foot. The 19th-century
mansions, backyards, and some landmarks are worth
seeing in this neighborhood, which offers a fascinating
insight into Rio's diverse cultural and artistic heritage
with artists, writers, and intellectuals; Metropolitan
Cathedral, Selaron Steps, Ruinas Park, Confeitaria
Colombo coffeehouse, Municipal Theater, Tiradentes
Palace and Imperial Palace...
Rio, the city that never sleeps
The epicenter of Rio's legendary carnival in the last week
of February is Sambódromo, a parade arena for this
festival. Watching the rows here during the grand parade
gives people a different perspective. Designed by Oscar
Niemeyer and completed in 1984, this open-air arena was
revised for the 2016 Olympics. Every traveler who is
willing to go to Rio should not forget to get a good night's
sleep. That's exactly what the carnival means.
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DOĞANIN KAYIRDIĞI ANTİK KENT

A CITY FAVORED BY NATURE

KAUNOS
BERİL ŞEN

Türkiye’nin, kendine has bir dokuya sahip, konumu etkileyici antik kentlerinden Kaunos, ihtişamlı mermer yapılarla
donatılmış Efes kentiyle rekabet edebilecek bir mimariye
sahip değilse de, mimari malzemesi, kültürü ve karakteriyle, özgün olmasıyla öne çıkıyor. Muğla'nın Ortaca ilçesine
bağlı Dalyan Mahallesi'nde yer alan 3 bin yıllık tarihe sahip
Kaunos, kaya mezarları ve kesme taşlardan örülü yapılarıyla geniş bir alana yayılıyor. Buraya tekneyle ya da orman
içinden yürüyerek varmak kaçırılmayacak bir deneyim.
Köyceğiz Gölü ile Akdeniz'i birleştiren ana kanal üzerinde
bulunan Dalyan’ın manzarasını akropolden seyretmek de
cabası. Dalyan, tekne gezileri, çamur banyoları ve caretta
carettalarla birlikte anılan görkemli İztuzu Plajı’yla turistik
açıdan büyük cazibeye sahip bir destinasyon. Kaunos antik
kenti de bu gezinin olmazsa olmaz ayaklarından biri.
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Kaunos, one of Turkey's unique and impressive ancient
cities, which cannot compete with the city of Ephesus
equipped with magnificent marble structures, but stands out
with its architecture, architectural material, its culture, and
character. Located in the Dalyan neighborhood of Ortaca
district of Muğla, Kaunos has a history of 3,000 years and is
spread over a wide area with its rock tombs and cut stone
structures. Arriving here by boat or walking through the
forest is an experience not to miss. The view of Dalyan on the
main canal that connects Köyceğiz Lake and the
Mediterranean Sea can be seen from the acropolis. Dalyan is
a touristic destination with its magnificent Iztuzu Beach,
which is known for its boat trips, mud baths, and caretta
caretta turtles. The ancient city of Kaunos is a must to see for
this trip.
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Gücün göstergesi
Arkeolojik araştırma ve kazıların 1966 yılında başladığı
Kaunos’tan, coğrafyacı Strabon, ‘kent, kapatılabilen bir
limana ve tersanelere sahiptir’ diye bahseder. Her ne kadar
kent, MÖ 9. yüzyıla ait bir Karya yerleşimiyse de, özellikle
kanaldan görünen ve sazlıklarla birlikte Dalyan’ın alışıldık
görüntülerine görkem katan kaya mezarları, burada Likyalılar’ın bıraktığı izin önemli bir göstergesi. Ayrıca örneğine
rastlanmayan Hellen tapınağı cephe mimarisini yansıtan
özgün görünümleriyle de dikkat çekiyorlar. Çandır Alagöl
kıyısında, yer yer denizden 80 derecelik bir açıyla yükselen
dağlara oyulan ve bazılarının yükseklikleri dokuz metreye
ulaşan, 2 bin 400 yıllık bu kaya mezarları, antik Kaunos
kentinin güç ve zenginliğine işaret ediyor.

Indication of power
The archaeological research and excavations began in 1966,
the geographer Strabon mentions Kaunos, "The city has a
harbor and shipyards." Although the city is a 9th-century
Carian settlement, the rock tombs that appear from the
canal and add splendor to the usual views of Dalyan with
reeds are an important indication of the Lycians. In
addition, the Hellenic temple, which has never been seen
before, attracts attention with its original appearance
reflecting the facade architecture. These rock tombs on the
coast of Çandır Alagöl, carved into the mountains rising at
an angle of 80 degrees from the sea and some of them
reaching nine meters, point to the strength and wealth of
the ancient city of Kaunos.

Tarihteki izler
Arkaik, klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerinde
yerleşimin görüldüğü ancak daha sonra terk edilen Kaunos
kentinin halkı, Herodot’a göre Karyalı idi. MÖ 6. yüzyılda,
Persler’in bölgeye yaptıkları saldırı sırasında, Kaunos’un,
ünlü Likya kenti Xanthos ile ittifak kurduğu ve sadece bu
iki kentin Pers saldırısına karşı geldiği biliniyor. Karyalı
lider Mausolos zamanında, Kaunos’ta birçok alanda Helenistik devir etkileri görülmeye başlıyor. İleri tarihlerde
kentteki hiçbir yazıtın Karya dilinde olmadığının saptanması, Mausolos’un bu çabasında başarıya ulaşmış olduğunun bir göstergesi. Helenistik dönemin ardından, Roma
dönemi başlıyor. Kent, ardarda el değiştiriyor; Büyük İskender’den Ptolemy’e, ardından Rodos yönetimine... Kaunos’un Rodos yönetiminden kurtulabilmek için, Roma’ya
yakınlaşmaya çalıştığı da biliniyor.

Traces in history
According to Herodotus, the people of the city of Kaunos,
which was inhabited during Archaic, Classical, Hellenistic,
Roman and Byzantine periods but later abandoned, were
Carian. It is known that in the 6th century BC, during the
attack of Persians in the region, Kaunos formed an alliance
with the famous Lycian city Xanthos and only these two cities
opposed the Persian attack. During the reign of Carian
Mausolos, the influence of the Hellenistic era began to be
seen in many areas in Kaunos. The fact that no inscriptions
in the city were written in the Carian language in later dates
is an indication that Mausolos succeeded in this effort. After
the Hellenistic period, the Roman period begins. The city
changes hands one after another, from Alexander the Great
to Ptolemy, then to the Rhodes rule... It is known that Kaunos
tried to be closer to Rome to get rid of the Rhodes rule.

Liman kentinin kaderi
Kaunos halkı, geçimini çoğunlukla incir ve köle ticaretiyle
sağlardı. Ayrıca gözler için şifalı olduğuna inanılan tuz da
bu listenin başlarındaydı. Kaunos’ta bulunan bir yazıt, göl
balığının antik çağlardan beri yendiğine de işaret ediyor.
Kaunos özellikle, halkın gözünde önemli bir yere sahip
inciriyle ünlüydü. Ancak yine de bu, incirin başkaları tarafından, kentte başlayan sıtmanın nedeni olarak gösterilmesini engelleyemedi. Oysa sıtmanın baş göstermesinin
asıl nedeni, 1948 yılına kadar, kent civarındaki bataklıklarda bulunmayı sürdüren sivrisineklerdi. Sıtmanın yanı
sıra diğer bir sorun da, akropolün aşağısındaki Sülüklü
Göl’de olan limanın alüvyonlarla dolarak kentin ticari hayatını sürekli tehdit ediyor olmasıydı. Bir zamanlar Akdeniz, Kaunos’un akropolünün bulunduğu tepenin dibine
kadar uzanır ve antik kentin etrafını çevirirdi. Ancak bu
ticaret kenti, MÖ 200’lerden itibaren, Köyceğiz Gölü’nü
Akdeniz’e bağlayan Dalyan deltasının oluşması ve kent
limanının alüvyonlarla dolması sonucu, özelliğini ve önemini kaybetmeye başladı.

The fate of a port city
The people of Kaunos made their living mostly from fig and
slave trade. Salt, which was believed to be healing for the
eyes, was also at the top of this list. An inscription found in
Kaunos also points out that the fish caught from the lake has
been eaten since ancient times. Kaunos was especially famous
for its fig, which had an important place in the public eye.
However, this did not prevent others from showing the fig as
the cause of malaria in the city. The main reason for malaria
to occur, until 1948, was the mosquitoes continued to exist in
the swamps around the city. In addition to malaria, another
problem was that the port at Sülüklü Göl, which is down the
acropolis, was filled with alluvium and constantly threatening
the commercial life of the city. Once upon a time, the
Mediterranean Sea stretched to the bottom of the hill where
the acropolis of Kaunos stretched and surrounded the ancient
city. However, this trade city began to lose its importance as
a result of the formation of Dalyan delta that connects
Köyceğiz Lake to the Mediterranean Sea and the city harbor
was filled with alluvials.
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Gücün mimarisi
Kaya mezarlarından 5 bin kişi kapasiteli tiyatrosuna, Kaunos antik kenti, doğanın içinde bir tarih yolculuğu. Ve
daha toprak altında nicelerinin olduğu da biliniyor. Farklı
dönemlerde inşa edilen ve onarılan surlarla çevrili kent,
teraslar üzerine inşa edilmiş. Bir tarafta Baselius Kaunios
Tapınağı, Apollon Tapınağı ve Demeter Kutsal Alanı diğer
tarafta ise Yukarı Şehir adı verilen geniş bir terasta hamam, tiyatro ve Yunan dönemi güreş okulu olan palaestra
dahil diğer önemli dini yapılar bulunuyor. Antik kentin
birçok yerinde, Paleolitik dönemden kalma taş çatal-bıçak
ve ok uçları bulunmuş. Bunlar kentin gücünü ve refahını
ortaya koyuyor. Bu bölgede, özellikle MÖ 5. yüzyılın ilk
yarısında basılan sikkelerin ön yüzünde kanatlı bir figür
arkasında ise piramit biçiminde tek parça büyük taşlar
bulunuyormuş. Ayrıca üzerlerinde bulunan K ve B harfleri
de Kaunos’un ilk ismi Kbid’in ilk iki harfine referans olması açısından da önemli. Bilet gişesinin hemen önünde,
Roma Hamamı ve Kubbeli Kilise var. Kentin kuzeyindeki
iyi korunmuş şehir duvarlarının bazıları, MÖ 4. yüzyılda
Mausolos tarafından yaptırılmış. 152 metre yükseklikte,
tepeye kurulmuş akropolün hemen eteğinde, Hellenistik
ve Ortaçağ surlarının da çarpıcı olarak görüldüğü kısımda,
MÖ 2. yüzyıla ait tiyatro, buranın en etkileyici kalıntısı.
Her ne kadar bir yamaca yaslanıyorsa da, Helenistik tiyatrolarda rastlanmayan, yarım daireden büyük bir yapısı var.
Tiyatro ile Bizans kilisesinin arasında, yakın bir zamanda
ortaya çıkarılmış Apollon Tapınağı’nın kalıntıları görülüyor. Antik kentin iyi korunmuş yapıları arasında, Bizans
Bazilikası ve Roma Hamamları da var. Ayrıca burada kurulan platformdan manzarayı izlemeye değer. Platformun
hemen arkasında, MÖ 150’ye ait, kentin sokak ve caddelerinin yönlendirilmesinde dikkate alınan, rüzgar yönlerinin
saptanması için kullanılmış Ölçüm Platformu bulunuyor.

Architecture of power
From the rock tombs to the theater with a capacity of 5,000
people, the ancient city of Kaunos is a historical journey
through nature. And it is also known that there are many
more under the ground. The city, which was built and
repaired in different periods, was built on terraces. On one
side there is the Temple of Baselius Kaunios, the Temple of
Apollo and the Sanctuary of Demeter, and on the other side,
there is a large terrace called the Upper City, where there
are baths, theaters and other important religious structures,
including the palaestra, a Greek wrestling school. Paleolithic
stone cutlery and arrowheads were found in many parts of
the ancient city. They reveal the power and prosperity of the
city. In this region, especially in the first half of the 5th
century BC, coins minted on the front face of a winged
figure behind a large piece of pyramid-shaped stones. In
addition, the letters K and B on them are also important in
terms of referring to the first two letters of Kaunos' first
name, Kbid. Just in front of the ticket office is the Roman
Bath and the Domed Church. Some of the well-preserved
city walls in the north of the city were built by Mausolos in
the 4th century BC. At the foot of the acropolis at a height of
152 meters, the Hellenistic and Medieval city walls are also
striking, and the theater of the 2nd century BC is the most
impressive ruin here. Although it is leaning on a hillside, it
has a large semi-circular structure that is not found in
Hellenistic theaters. Between the theater and the Byzantine
church are the remains of the recently uncovered Temple of
Apollo. The well-preserved structures of the ancient city
include the Byzantine Basilica and the Roman Baths. It is
also worth watching the view from the platform set up here.
Immediately behind the platform, there is a Measurement
Platform of 150 BC, which was used for the determination
of wind directions, which was taken into account in the
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Hamamlardan aşağıya taş bir yol, yuvarlak, dorik tarzdaki
Teras Tapınağı ve Yuvarlak Yapı’ya gider. Sütunlarla çevrili bu alanda büyük olasılıkla bir sunak ya da kutsal havuz
bulunuyordu. Buradan bir yol aşağıdaki Agora’ya varıyor.
Burada, Vespasian’a ait bir yazıtın bulunduğu, restore
edilmiş bir çeşme yapısı var. Bugün, Sülüklü Göl’ün olduğu yer, bir zamanlar eski limandı. Kaunos harabelerinin
eteğindeki bu gölete tekne giremiyor. Bazı kaynaklara
göre, tehlike durumunda göl, bir zincirle kapatılırmış.
Kalıntılara yolculuk
Dalyan’dan Kaunos’a gitmek için, en kolay yol, merkezdeki Geçit Sokak’tan köylülerin sandallarına binerek 15 dakikada karşı kıyıya, kaya mezarlarının bulunduğu batı yamaca geçmek ve buradan yaklaşık 1.5 km’lik stabilize yolu
yürümek. Antik kentin dikkat çeken bir yanı da canlı doğal
hayatı. Burası adeta bir sürüngenler parkı. Sayısız kaplumbağa ve farklı türde kertenkele görmek, yazın leylek ve
balıkçıl kuşlara, kışınsa buraya kışlamak için gelen çeşitli
su kuşlarına rastlamak mümkün. Turistlerin çoğu harabelerin fotoğraflarını çekmenin yanı sıra dürbünle kuşları da
gözlemliyor. Jandarma ve belediyenin duyarlılığıyla, doğal
hayat istikrarlı bir şekilde korunuyor. Kaunos antik kentinin az ilerisinde, çam ormanlarıyla çevrili Alagöl’ün kıyısındaki Çandır köyünü görmek için Kaunos’tan 15-20 dk
daha yürümek gerekiyor. Ayrıca Dalyan’dan kalkan tur
tekneleri de, Kaunos’a uğruyor ve antik kentin eteklerindeki iskelelere yanaşıyorlar. Dalyan’dan olduğu gibi, Köyceğiz ve Ekincik’ten de Kaunos’a tekne turları yapılıyor.
Trekking meraklılarıysa, orman yollarını kullanarak, Ekincik’ten yola çıkıp Çandır köyü üzerinden Kaunos’a, oradan
da Dalyan’a yürüyebilirler.
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direction of the streets and streets of the city. A stone path
down the baths leads to the round, doric-style Terrace
Temple and the Round Building. This area, surrounded by
columns, probably had an altar or sacred pool. A road from
here leads to the Agora below. There is a restored fountain
structure with an inscription of Vespasian. Today, where
Sülüklü Göl was once was the old port. No boat can enter this
pond at the foot of the ruins of Kaunos. According to some
sources, the lake was blocked to enter with a chain in case of
danger.
Journey to the ruins
The easiest way to get to Kaunos from Dalyan is to take the
boat of the villagers from Geçit Street in the center to the
opposite shore in 15 minutes and walk to the west hillside
with rock tombs and walk about 1.5 km on the stabilized
road. One of the highlights of the ancient city is its lively
natural life. This is almost like a reptile park. It is possible
to see numerous turtles and different kinds of lizards,
storks, and herons in summer, and various water birds that
come here in winter. Most tourists take photographs of the
ruins as well as observe birds with binoculars. Thanks to the
awareness of the gendarmerie and the municipality, natural
life is consistently protected. A little further away from the
ancient city of Kaunos, the Çandır village on the shores of
Alagöl, surrounded by pine forests is a 15-20 minute walk.
In addition, the excursion boats departing from Dalyan,
stop at Kaunos and approach the piers at the foot of the
ancient city. As in Dalyan, boat trips from Köyceğiz and
Ekincik to Kaunos are made. Trekking enthusiasts can use
the forest roads to walk from Ekincik to Kaunos through
Çandır village and then to Dalyan.

Soğuk hava yaşlandırır
Cold weather puts years on
Sokak lezzetlerinin yeni temsilcisi
The new representative of street flavors

Hız, özgürlük ve adrenalin bir arada
Speed, freedom, and adrenalin in one
Kime ve neye göre lüks?
Luxury according to whom or what?
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SOĞUK HAVA YAŞLANDIRIR
SOĞUK HAVANIN OLUMSUZLUKLARINA MARUZ KALAN CİLTLER MAT, CANSIZ, ELASTİKİYETİ
AZALMIŞ VE YAŞLI BİR GÖRÜNÜME BÜRÜNÜRLER.

COLD WEATHER PUTS YEARS ON
SKIN, EXPOSED TO THE NEGATIVE EFFECTS OF COLD WEATHER, LOSES ITS SHINE, TONE,
ELASTICITY, AND GAINS AN OLDER APPEARANCE.

DR. SİNAN İBİŞ

Kış mevsiminde kuru ve soğuk havalar nedeniyle cildimiz
daha çabuk gerilir ve çatlayabilir. Bu nedenle de cildimiz
diğer mevsimlere göre kışın daha özel bir bakım ister. Üstelik kış mevsiminde cildi dış etkenlere karşı korumak da çok
kolay değildir. Bir yandan soğuk ve kuru hava, diğer yandan
yağan kardan veya oluşan buzdan yansıyan bol ışık nedeniyle cildimiz risk altındadır. Ayrıca evdeki sıcak ve kuru
hava ile dışarıdaki soğuk hava arasında cildin yaşayacağı
uyum güçlükleri de cildimizde oluşan zararı artırır. Bu değişim yüzünden cildimizde kuruma ve gerilmenin yanı sıra,
çatlamalar, kahverengi lekeler ve sıklıkla da kılcal damar
genişlemelerine bağlı kırmızılıklar oluşur. Hava soğuyup
kurudukça cildimizin yaşamsal nem ihtiyacı da artar, cilt
pürüzlü bir hal alır. Kuru ve soğuk havadan ilk etkilenen cilt
kısmı ise dudaklarımızdır, kuruma ile ortaya çıkan çatlak
dudaklar ve pürüzlü eller de kış aylarında adeta cilt bakımı
ihtiyacını daha gerekli kılar.

During the winter, our skin gets tighter and cracks easily due
to dry and cold weather. For this reason, our skin requires
more care in winter compared to other seasons. Moreover, it
is not easy to protect the skin against external factors in
winter. Our skin is at risk because of the cold and dry air and
plenty of light reflected from falling snow or ice formed. In
addition, the adjustment of our bodies to the difference
between the warm and dry air at home and the cold air
outside will increase the damage that occurs on our skin.
This change causes dryness and tightening of our skin, as
well as the chapping, formation of brown spots, and often
redness due to capillary dilatation. As the weather gets cold
and dry, the vital moisture requirement of our skin increases
and the skin becomes rough. The first part of the skin that is
affected by dry and cold air is our lips, and the chapped lips
and rough hands make the need for skincare more necessary
in winter.

Savunma sistemi bozuluyor
Soğuk havanın olumsuzluklarına maruz kalan ciltler mat,
cansız, elastikiyeti azalmış ve yaşlı bir görünüme bürünürler. Ayrıca soğuk etkisi ciltlerin kan dolaşımını, sinirsel etkilerini, toksin atılım fonksiyonlarını, hormonal etkilerini
ve yenilenme güçlerini yavaşlatarak cildi çevre etkilere
karşı daha savunmasız hale getirir. Yani soğuk hava bir anlamda cildin savunma sistemi de zayıflayarak gerek enfeksiyon etkilerini, gerekse de hızlı yaşlanma etkilerini cilde
yaşatır.

Defense mechanism becomes disrupted
Skin, exposed to the negative effects of cold weather, loses
its shine, tone, elasticity, and gains an older appearance. In
addition, the cold effect makes the skin more vulnerable to
environmental effects by slowing down the skin's blood
circulation, reflexes, toxin excretion functions, hormonal
effects, and rejuvenating power. In other words, the cold air
weakens the defense system of the skin and causes both the
effects of infection and the effects of rapid aging appear on
the skin.
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Cilt temizliğinde kimyasal ürünler kullanılmamalı
Soğuk havanın içerisinde nem oranı düşer, bu sefer de cilt
kendi içerisindeki nemi cildin yüzeyinden dışarıya salar,
ayrıca soğuk etkisi ile kan damarları da büzüldüğünden
cildin ihtiyacı olan nemi cilde sağlayamaz, böylece cilt
ince, kuru, gergin ve çatlamış hale döner. Cilde temizlik
amacıyla sabun uygulaması, özellikle yağsız ciltlerin
temizleme jelleri veya losyonlarıyla temizlenmeye çalışılması cildin nem ihtiyacını sürekli artırır. Çünkü bu
temizleme ürünleri cildin nemini koruyan sebum adı
verilen koruyucu yağ tabakasını da uzaklaştırdığından
dolayı cilt daha çok kurur. Her ne kadar tüm kozmetik
sabunların veya jellerin cildin pH değeriyle aynı olduğu
söylense bile önemli olan bu kozmetik ürünlerin cilde
uygulandığında oluşan pH değerinin cildin lehine veya
aleyhine olup olmadığıdır.
Alkol, parfüm ve uçucu kimyasalları içeren kozmetik
ürünler cildin nem kaybını artırarak daha çabuk kurumasına neden olur. Özellikle sıfır derece altındaki havaya maruz kalan ciltlerin rüzgar ve güneşe maruz kalmaları kuruma problemlerini artırır, ilave olarak yüzde
yanma hissi ile oluşan kılcal damarların ortaya çıkmasına neden olur. Vitamin bakımından eksik beslenmede;
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Do not use chemicals to clean your skin
When the humidity decreases in cold air, the skin
releases its moisture from the surface. In addition,
blood vessels shrink due to the cold and they cannot
provide the moisture to the skin that it needs, so that the
skin becomes thinner, dry, tight, and cracked. The
application of soap for cleansing the skin, especially
cleansing of dry skin type with cleansing gels or lotions,
increases the skin's need for moisture. Because these
cleaning products remove the protective oil layer called
sebum which protects the moisture of the skin, the skin
becomes drier. Although it is said that all cosmetic
soaps or gels match the skin's pH value, what actually
matters is whether the pH value that forms when these
cosmetic products are applied to the skin is in favor of or
against the skin.
Cosmetics containing alcohol, perfume, and volatile
chemicals increase the moisture loss of the skin and
cause it to dry more quickly. In particular, exposure to
wind and sun on skin exposed to weather temperature
below zero degree increases the problem of drying, in
addition to the sensation of burning on the face and
appearance of the capillaries.

özellikle A, C, E ve F vitaminlerinin alımındaki eksikliklere
bağlı olarak cildin yenilenme hızı yavaşlar, dolayısıyla cilt
içerisinde nemi bol genç hücreler yerine nemi az yaşlı hücreler yer alır. Sigara kullanımı, sigara dumanına cildin aşırı
maruziyeti, sağlıksız ve dengesiz beslenme, su tüketimindeki
eksiklik, stres, klimatize ortamlarda yaşamak veya çalışmakta cildimizin kurumasına neden olan faktörler arasındadır.

Vitamin deficiency in nutrition, especially due to
deficiencies in the intake of vitamins A, C, E and F, the
rate of renewal of the skin slows down; smoking, excessive
skin exposure to cigarette smoke, unhealthy and
unbalanced nutrition, lack of water consumption, stress,
living or working in climatic conditions are among the
factors that cause our skin to get dry.

Doğal ürünler kullanın, solaryumdan kaçının
Cilt hücrelerinin içten su ile beslenebilmeleri için gün boyu
en az 2,5 litre su, bitki çayları, şekeri az meyve suları veya
süt ürünleri içebilirsiniz. Sıcak odalarda veya ortamlarda içi
su dolu kaseler veya ıslak bezleri ısıtma sisteminin üzerine
koymalısınız ki havadaki nem oranı artsın. Ayrıca odalarda
bulunan bitkilerin de havadaki nem oranını artıracağını
dikkate almalısınız. Günde en az bir kez duşun alın. Genelde
iki günde bir banyo yapmak cilt için yeterli olabilir. Ancak
cildin çok fazla sabun ile temas halinde olmaması gerekir.
Sadece su ve bir lifle yıkanmaya özen göstermelisiniz. Sabun kullanımında özellikle beyaz sabunların yerine gliserinli veya zeytinyağlı doğal sabunlar tercih edilmelidir. Duştan
sonra cildin özellikle protein içeriği yüksek nemlendiricilerle cildin nemlendirilmesi unutulmamalıdır.
Özellikle parfüm, kimyasal ve boyar maddeler, alkol içermeyen kremler kullanmaya özen gösterilmeli. Solaryuma
gitmekten kaçınmalısınız, çünkü solaryumda kullanılan UV
ışınları cildin kurumasını kolaylaştırır.

Use natural products; avoid the solarium
You can drink at least 2.5 liters of water, herbal teas, lowsugar fruit juices or dairy products throughout the day so
that the skin cells can be fed internally. In hot rooms or
environments, you should place water-filled bowls or wet
cloths on the heating system to increase the humidity in
the air. You should also note that plants in the rooms will
increase the humidity in the air. Take a shower at least
once a day. In general, bathing every two days may be
enough for the skin. However, the skin should not be in
contact with too much soap. You should only wash with
water and a loofah. Natural soaps with glycerin or olive oil
should be preferred instead of white soaps. After showering,
especially moisturizing the skin with high protein content
should not be forgotten. Body moisturizers free from
perfume, chemicals, dyes, and alcohol should be used. You
should avoid going to the solarium because the UV rays
used in the solarium will make it easier for your skin to get
dry.
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SOKAK LEZZETLERİNİN
YENİ TEMSİLCİSİ
THE NEW REPRESENTATIVE OF STREET FLAVORS
SELİN AKGÜN

MESUDE BÜLBÜL

İstanbul Moda’da hizmet veren Sarsak, sigara böreğine
yepyeni bir form kazandırdı. Adını sigara böreği sarmaktan
alan Sarsak, hedef kitlesine 15 çeşit sigara böreği sunuyor.
Üstelik bu börekler, alıştığınız geleneksel lezzetlerden çok
daha farklı. Vişneli, muhammaralı, Meksika fasulyeli, avokado püreli, kavurmalı, patlıcan kızartmalı, ıspanaklı, mantarlı, mozzarellalı, tahin pekmezli ve ançüezli sigara börekleri, sokak lezzetine farklı bir boyut katıyor. Sarsak’ın kurucusu ve şefi Emre Çötelioğlu ile buluştuk ve sigara böreğini nasıl farklılaştırdığını konuştuk.

Serving in İstanbul Moda, Sarsak brought a whole new form
to fried rolls (sigara böreği). Sarsak, which takes its name
from wrapping rolls, offers 15 kinds of fried rolls to its
target audience. Moreover, these pastries are very different
from the traditional flavors you are used to. Fried rolls with
cherry, Mexican beans, mashed avocado, roasted eggplant,
spinach, mushroom, mozzarella, tahini-molasses, and
anchovies add a different dimension to the street flavor. We
met with Emre Çötelioğlu, the founder and chef of Sarsak,
and talked about how he differentiated fried rolls.

Farklı tatlardan ilham alıyor
Sarsak’ın kurucusu ve şefi Emre Çötelioğlu da kurumsal
hayattan yemek sektörüne geçen isimlerden biri… Robert
Kolej’den mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi’nde Elektrik Mühendisliği okuyan Çötelioğlu, çokuluslu ve yerel şirketlerde elektrik mühendisi olarak görev
yaptı. Son olarak Yıldırım Enerji Holding bünyesinde enerji santralleri işletme ve bakım direktörü olarak hizmet veren Çötelioğlu, 2018 yazında işten ayrıldı ve kendisine
farklı bir yol haritası çizdi. “Yemek yapma merakım yoktu
ama yemek yeme merakım hep vardı. Farklı lezzetlerden
her zaman keyif aldım.” diyen Çötelioğlu, işi gereği çok
seyahat ettiğini, farklı ülkelerin lokal lezzetlerini denemekten hiç çekinmediğini ve farklı tatlara açık olduğunu belirtiyor. Kurumsal hayata dönmekten çok, Kadıköy-Moda’da
kendi işini yapmayı aklına koyan Çötelioğlu, “Sokakta gezinirken, insanları gözlemledim. Nerelere gidiyorlar, nasıl
mekânlarda vakit geçiriyorlar? Ne gibi tatlardan hoşlanıyorlar? Bu süreci uzun uzun gözlemledim. Daha sonra
özellikle sokak lezzetleri konusunda önemli bir açık olduğunu fark ettim. Bu noktada modern bir sigara börekçisi
açma fikri bana cazip geldi. Bu gözlemim sonucunda Ekim
2019’da Sarsak’ı açtım.” diyor.

Inspired by different flavors
Emre Çötelioğlu, the founder and chef of Sarsak, is one of
the names who switched from corporate life to the food
sector. After graduating from Robert College, he studied
Electrical Engineering at İstanbul Technical University.
Recently serving as the power plants operation and
maintenance director within Yıldırım Energy Holding,
Çötelioğlu quit this job in the summer of 2018 and drew a
different road map. Çötelioğlu, who says, "I wasn't
interested in cooking, but I always had an interest in eating
good food. I have always enjoyed different tastes," states
that he travels a lot because of his work, he never hesitates
to try the local delicacies of different countries and he is
open to different tastes. Çötelioğlu who put in his mind
managing his own business in Kadıköy-Moda instead of
returning to corporate life says, "I walked around the
street, I observed people. Where do they go, how do they
spend time in places? What tastes do they like? I have
observed this process for a long time. Later, I noticed that
there was an important gap, especially in street delicacies.
At this point, I was tempted by the idea of opening a
modern fried roll shop. As a result of this observation, I
opened Sarsak in October 2019."
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Sarsak’ın kurucusu ve şefi Emre Çötelioğlu
Founder and Chef of Sarsak Emre Çötelioğlu
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köy, yeniliklere çok açık bir semt. Farklı tatlar rahatlıkla
benimseniyor. Müşteriler de artık yüzlerce çeşit olan bir
menüye bakarak seçim yapmak istemiyor. Az ve öz spesiyallerle öne çıkan mekânları tercih ediyorlar. Yani ne yediklerini, nasıl bir tatla karşılaşacaklarını bilmek istiyorlar.” Menüyü oluştururken ise şef arkadaşı Melis Aran’dan
danışmanlık aldığını dile getiren Çötelioğlu, “Kendisi farklı lezzetleri dengelemek ve mutfak operasyonu konusunda
bana çok yardımcı oldu. Karidesli, elmalı-tarçınlı gibi seçeneklerimiz de vardı. Ama bu lezzetleri şimdilik eledik.
Menüye zamanla mevsimsel olarak yeni tatlar eklenebilir.
Her zaman en kaliteli ürünleri tercih ediyorum. Beyaz peynir konusunda Ezine beyaz peynirden şaşmıyorum. Kaşar
peyniri yerine ise kolot peynirini tercih ediyorum.” diyor.

ŞEF EMRE ÇÖTELİOĞLU’NDAN SOSİSLİ SARSAK
TARİFİ
Malzemeler: 65 gram sosis, 65 gram domates sos, 16

gram dijon hardalı, 26 gram mıhlama peynir, 6.5 gram
karamelize soğan, 13 gram kornişon turşusu. (10 adet
ölçüsü)
Hazırlanışı: Sosisleri minik küpler halinde kesin.
Domates sosu için domatesleri soyup rendeleyip
güzelce pişirin ardından sosisleri ilave edin. Sosisler
ve domates sos iyice pişince altını kapatın. 1 yufkayı
10 parçaya ayırın. Sosis ve domates sosunu koyun.
Karamelize soğan, hardal ve ince kıyılmış kornişonu
ekleyin. Sigara böreğini sarıp, kızartın. Afiyet olsun.

HOT DOG SARSAK RECIPE BY CHEF EMRE ÇÖTELİOĞLU

Veganlara özel seçenekler sunuluyor
7 gün açık olan Sarsak, hafta içi 12.00-22.00, hafta sonu ise
12.00-23.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Klasik sigara
böreği olarak öne çıkan Ezine beyaz peynirli-maydanozlu
‘Büyükanne’ sigara böreği hâlâ çok tercih ediliyor. Çötelioğlu, farklı lezzetler hakkında şu bilgileri veriyor: “Ançüezli,
kavurmalı ya da vişneli gibi farklı seçenekler, denendikten
sonra yani tadına bir kez bakıldıktan sonra tercih edilmeye
başlanan lezzetler arasında… Muhammara ve patates püreli
‘Antebi’, mozarella, kurutulmuş domates ve taze fesleğenli
‘L’italiano’, pastırma, mıhlama peyniri ve kurutulmuş domatesli ‘Paçanga’ ile sosis, kornişon turşu ve dijon hardallı
‘Sosisli’ gibi spesiyallerimiz büyük ilgi görüyor.

Different flavors are easily adopted. Customers no longer
want to make a selection by looking at a menu with hundreds
of varieties. They prefer places that stand out with their own
specialties. So they want to know what they're eating, how it
would taste." Expressing the consultation he received from
his friend chef Melis Aran while he was creating the menu,
Çötelioğlu says, "She helped me to balance different flavors
and help me with the culinary operations. We also had
options like shrimp, apple-cinnamon. But we have eliminated
these flavors for now. New seasonal flavors can be added to
the menu over time. I always prefer the best quality products.
I only use Ezine feta cheese. I prefer kolot cheese instead of
kashar cheese."
Specials for vegans
Open 7 days, Sarsak is open between 12.00-22.00 on
weekdays and 12.00-23.00 on weekends. 'Grandma' rolls
with Ezine feta cheese-parsley filling are popular although
they are classic. Çötelioğlu gives the following information
about the different flavors: "Different options such as
anchovies, sauteed beef, or cherry are among the flavors that
are preferred after tasted once. Our specialties such as
'Antebi' rolls with muhammara and mashed potato filling,
'L‘italiano' rolls with mozarella, dried tomatoes, and fresh
basil filling, 'Paçanga' rolls with pastrami, string cheese, and
dried tomato filling, 'sosisli' rolls with pickled gherkins,
sausage, dijon mustard filling attract great attention. In the
meantime, we have 5 kinds of vegan flavors.

Ingredients: 65 gram sausage, 65 gram tomato
sauce, 16 gram Dijon mustard, 26 gram string cheese,
6.5 gram caramelized onions, 13 gram gherkin
pickles. (for 10)
Directions: Slice the sausage in small cubes. For the
tomato sauce, peel and grate tomatoes and cook
nicely, then add the sausages. When sausages and
tomato sauce are cooked thoroughly turn the heat
off. Divide one phyllo pastry into 10 pieces. Place
some of the sausage and tomato sauce mix on one
of the pieces. Add caramelized onions, mustard, and
finely chopped gherkin pickles. Roll the pastry and
deep fry. Enjoy!

Üç öğünde de tercih ediliyor
Sarsak’ta 15 çeşit sigara böreği servis ediliyor. Emre Çötelioğlu; bu lezzetlerin sabah, öğlen ve akşam yemeği olmak
üzere üç öğünde de sevilerek tüketilmesinin son derece
önemli bir avantaj olduğunu düşünüyor ve şöyle devam
ediyor: “İnsanlar artık evlerinde kızartma yapmıyor. Bu
nedenle sigara böreği aslında özlenen bir lezzet. Değişik tat
kombinasyonları için evde çeşitli denemeler yaptım. Aslında 35-40 çeşit oluşturdum. Ama bu tatlardan 15’ini
menüye ekledim. Minimal, yiyenlerin sigara böreklerini
alıp gidebilecekleri bir mekân konsepti kurguladım. Kadı-
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Preferred for three meals of the day
15 varieties of fried rolls are served at Sarsak. Emre
Çötelioğlu thinks that since these rolls are popularly
preferred for any meal of the day, this is a great advantage,
he continues: "People don't fry at home anymore.
Therefore, the fried roll is actually a flavor that is longed
for... I have tried various taste combinations at home. I
actually created 35-40 kinds. But I've added only 15 of
these flavors to the menu. I've set up a minimal space
concept where customers can take out their fried rolls.
Kadıkoy is a neighborhood that is very open to innovations.

Emre Çötelioğlu-Sinem Anarat

raillife OCAK/JANUARY 2020 47

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Bu arada 5 çeşit vegan lezzetimiz de bulunuyor. Bu nedenle
son günlerde vegan müşterilerimizin sayısı hızla artıyor.
Şu ana kadar hedef kitlemizden hep pozitif dönüşler aldık.
Dışarıda iyi malzemeyle kızarmış sigara böreği özleyen bir
kitleye sahibiz. 7’den 70’e geniş bir kitleye hitap ediyoruz.
Mekânı sevimli bulup gelen müşterilerimiz de var, değişik
tat arayışında olanlar da… Çocuklar daha çok çikolata ve
sosisli seçenekleri tercih ediyor. Minimum 4 sigara böreği
siparişi alıyoruz. Hayal ettiğim bu lezzeti, farklı kesimlerin
beğeniyor olması benim en büyük mutluluğum. Burada
Sinem Anarat ile birlikte omuz omuza çalışıyoruz. İlerleyen dönemlerde menüye yeni tatlar eklenecek. Aklımda
kalan lezzetler var. Balkabaklı, elmalı, karidesli ya da sebzeli alternatiflerimiz de olacak.”

Çikolatalı sarsak
Chocolate sarsak

Yeşillik sarsak
Green sarsak

Ters köşe sarsak
Opposite corner sarsak

L’italiano sarsak

Therefore, the number of vegan customers has been
increasing rapidly in recent days. So far, we have always
received positive feedback from our target audience.
Outside we have an audience that misses the fried rolls
made with good ingredients. We appeal to a wide audience
from every age group. We also have customers who find
the place charming and come looking for a different
taste… Children prefer chocolate and hot dog rolls. We
take a minimum of 4 roll orders. It is my greatest happiness
that different segments like this flavor that I dreamed of...
Here we work side by side with Sinem Anarat. New tastes
will be added to the menu in the future. I have some new
flavors in mind. We will also have alternatives with
pumpkins, apples, shrimps or vegetables."
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HIZ, ÖZGÜRLÜK VE
ADRENALİN BİR ARADA
RUHUNUZU EN ÖZEL ŞEKİLDE YANSITAN İKİ EKSTREM SPOR: LİMBO PATENİ VE ROPE SWING...

SPEED, FREEDOM, AND ADRENALIN
IN ONE
TWO EXTREME SPORTS REFLECTING YOUR SOUL IN THE MOST SPECIAL WAY: LIMBO
SKATING AND ROPE SWING...
SELİN AKGÜN

Öngörülere göre 2020’den sonra ekstrem sporlara duyulan
ilgi, alışılagelmiş klasik sporlara duyulan ilginin çok daha
önüne geçecek. Bunun en önemli sebebi ise sporseverlerin
farklı heyecanların peşinden koşması… Adrenalin meraklısı
spor meraklıları için bu ay limbo pateni ve rope swing sporlarını mercek altına aldık.

According to foresight, the interest in extreme sports will be
much more than the interest in conventional sports after
2020. The most important reason for this is that sports
enthusiasts pursue different excitement. We have focused
our attention on limbo skating and rope swing for the sports
enthusiasts this month.

Farklı, özgün ve yaratıcı
Ekstrem sporlar, çoğu zaman tehlikeli olarak algılansa da
aslında neyi, nasıl yapacağınızı biliyorsanız ve o spor dalına yönelik farklı eğitimler de almışsanız, bireysel güvenliğinizi rahatlıkla sağlayabilirsiniz. Sonuçta her spor dalı az
da olsa risk barındırıyor. Önemli olan o spor dalında ne
kadar deneyime sahip olduğunuz… Sualtı dalışı, dağ tırmanışı, heliski, base jumping gibi pek çok ekstrem spor
dalı bulunuyor. Burada altını çizmemiz gereken en önemli
konu ise bu spor dallarıyla ilgilenirken sakatlanan kişilerin, gerekli eğitimleri tamamlamadan ya da ekipmanları
kullanmadan yapan kişiler olduğu… Ekstrem sporlar farklıdır. Herkes futbol oynayabilir, herkes koşabilir ama herkes 5 bin metre yükseklikten kendini boşluğa bırakamaz
ya da 90 derecelik bir kayaya tırmanamaz. Ekstrem sporlar, farklılığı yansıtmanın yollarından biri. Kimisi bunu
sanatıyla kimisi tarzıyla yaparken kimisi de özgünlüklerini
yaptıkları sporlarla gösterir. Farklı olmak, yaratıcılığı besler. Yaratıcılık da hayatın her alanında işe yarar. Ekstrem
sporlar da farklı olmanın hazzını getirir, farklı insanlarla ve
coğrafyalarla tanışmayı mümkün kılar. Bu ekstrem sporlardan son yıllarda en dikkat çekenleri yani limbo pateni ve
rope swing’i araştırdık.

Different, unique and creative
Extreme sports, although often perceived as dangerous, if
you know what you are doing and if you have received the
appropriate training for that sport, are actually safe to
perform. After all, every sport carries a little risk. The
important thing is how much experience you have in that
sport… There are many extreme sports such as underwater
diving, mountain climbing, heliski and base jumping. The
most important issue that we need to underline here is that
the people who are injured while dealing with these sports
are those who do not complete the necessary training or use
the equipment. Extreme sports are different. Anyone can
play football, anyone can run, but not everyone can drop
himself into the emptiness from a height of 5 thousand
meters or climb a 90-degree rock. Extreme sports are one
way of reflecting originality. Some do it with art, some with
style, and others show their originality through the sports
they do. Being different nurtures creativity. Creativity
works in every aspect of life. Extreme sports bring the joy of
being different, making it possible to meet different people
and geographies. We have investigated the most remarkable
of these extreme sports in recent years, namely limbo
skating and rope swing.
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Arabaların altından kaymaya var mısınız?
Limbo sporunda sadece iyi bir şekilde paten kaymak yetmiyor. Son derece esnek olmanız, bedeninizin her kasına adeta
hükmetmeniz ve kısa boylu olmanız, olmazsa olmaz kurallardan. Adını Limbo dansından alan bu spor dalı özellikle
Çin ve Hindistan’da yapılıyor. Limbo pateni, olağanüstü
esneklik, denge ve güçle beraber ayak ve kollarını 180 derece yana açarak belirli bir yüksekliğe kadar paten kaymayı
gerektiriyor. Bu nedenle çok dikkat gerektiren bu spor dalında sadece esnek olmanız yeterli değil, aynı zamanda son
derece yetenekli ve gözü pek de olmanız şart. Limbo sporcuları, vücutlarını neredeyse yere değecek kadar öne eğerek
dikey bir çubuğun altına giriyor. Hemen hatırlatalım; çubuğun boyu yerden 50 santimetreden daha yüksek değil.
Sporcu da bu çubuğa dokunmadan paten kayıyor. Kendi
içinde farklı türleri olsa da bu spor dalının en yaygını, arabalar altında olan türü… Otomobilin altına girerek paten yapma fikri, fizik kuralları için ne kadar mantıksız gelse de
Limbo pateni yapanlar, bunu başarıyor. Limbo pateninde
aranan en önemli şart uzun boylu olmamak. Bu nedenle
sporcuların önemli bir çoğunluğunu küçük yaştakiler oluşturuyor… Araba limbosunda son rekor ise hâlâ 45 saniyede
57 arabanın altından patenle geçen ve ‘Harika Çocuk’ olarak
adlandırılan 10 yaşındaki Çinli Wu Xue’da. Bir diğer rekor
denemesi ise Shristi Sharma’ya ait. Sharma, 17 cm yüksekliğe sahip barların altında patenleri ile 25 metreden fazla
giderek Guiness Rekorlar Kitabı’na girdi…
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Are you ready to skate under cars?
In Limbo, knowing how to skate is not enough. You have to
be extremely flexible and short, dominating almost all the
muscles of your body. This sport, which takes its name from
the Limbo dance, is performed especially in China and
India. Limbo skating requires roller skating to a certain
height, with feet and arms spreading 180 degrees to the side,
with exceptional flexibility, balance, and strength. For this
reason, you need not only be flexible, but also very talented
and daring. In order to pass under an obstacle with a very
low height, advanced athletes spread their legs apart, if
possible into a full split, and lean their upper body forward,
with the face almost touching the ground. Let us remind you
immediately, the height of the obstacle is no higher than 50
centimeters from the ground. The athlete also skates
without touching it. Although there are different types in
itself, the most common type of this sport is the type that is
done under cars. Although the idea of skating under the cars
seems unreasonable for the rules of physics, those who
Limbo skate achieve it. The most important requirement in
Limbo skating is not to be tall. For this reason, the majority
of athletes are young people. The last record in the car
limbo is held by Wu Xue, a 10-year-old Chinese 'wonder
boy' who skated under 57 cars in 45 seconds. Another
record attempt belongs to Shristi Sharma. Sharma entered
the Guinness Book of Records by skating more than 25
meters under bars placed at 17 cm from the ground…

Boşlukta özgürce sallanmak isteyenlere
Yükseklik korkunuz yoksa, sallanmayı seviyorsanız, dengeniz ve el-ayak koordinasyonunuz da yerindeyse ‘rope
swing’(ipten salıncak), sizin için ideal bir spor dalı olabilir.
Hangimiz çocukluğumuzda Tarzan’ın bir ağaçtan diğerine,
bir yamaçtan bir diğerine özgürce sıçrayışlarını, süzülüşlerini kıskanmadık? Hangimiz o hissi merak etmedik? Artık
bu hayali gerçekleştirmeniz için önünüzde hiçbir engel yok,
zira rope swing var. Tarzan bu işte ustalaşmış olsa da rope
swing, en az diğer ekstrem sporlar kadar tehlikeli. Ama zaten adrenalinin tadı da böyle çıkmıyor mu? Adrenalin seviyenizi yükseltmeye hazır mısınız? Ekstrem sporlarla ilgilenen biriyseniz, muhtemelen adını bir şekilde duyduğunuz
rope swing son zamanlarda maceraseverlerin en çok deneyimlemek istediği etkinlik haline geldi. Rope swing yapabilmeniz için öncelikle boşlukta sallanabileceğiniz, güvenli
bir alan bulmanız gerekiyor. İpin bir ucunu kendinize, diğer
ucunu ise yukarıdaki bir noktaya sabitledikten sonra kendinizi boşluğa bırakıp bu tehlikeli salıncağın tadını çıkarabilirsiniz. Tabii profesyoneller ve uygun ekipman eşliğinde…
Ekstrem sporlarda mutlaka bir gözetmen eşliğinde ilerlemek gerekiyor. Böylece olası aksilik ve kazaların da önüne
geçilmiş oluyor.
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For those who want to swing freely
If you don't have a fear of heights, if you like to swing,
your balance and hand-foot coordination is right, rope
swing can be an ideal sport for you. Which of us didn't
get jealous of Tarzan's freely swinging from one tree to
another in our childhood? Which one of us didn't wonder
about that feeling? There is no obstacle before you to
make this dream come true because there is rope swing.
Although Tarzan has mastered it, rope swing is as
dangerous as any other extreme sport. But isn't that how
you enjoy the taste of adrenaline? Are you ready to raise
your adrenaline level? If you're interested in extreme
sports, rope swing, which you've probably heard about it
before, has recently become a popular event for
adventurers to experience. Before you can do rope swing,
you need to find a safe area where you can swing in empty
space. After fixing one end of the rope to yourself and the
other end to a point above, you can let yourself go down
into space and enjoy this dangerous swing. Of course,
accompanied by professionals and appropriate
equipment… Extreme sports must be performed under the
surveillance of a supervisor. Thus, possible mishaps and
accidents are prevented.
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KİME VE NEYE GÖRE LÜKS?
LUXURY ACCORDING TO WHOM OR WHAT?
SELİN AKGÜN

Günümüz dünyasında toplumlar, kültürler ve endüstriler
hızlı bir dönüşüm sürecinden geçerken, bu rüzgarı arkasına alan lüks sektörü de farklı bir transformasyon içinde…
Bu değişime adapte olmaya çalışan lüks sektöründe oyunun kuralları baştan yazılıyor. Bu sektörün geleneksel
oyuncularının bu hızlı dönüşüme henüz adapte olamadıkları da dikkatlerden kaçmıyor. Geçmişteki kalıcılıklarını
sürdürebilmeyi, rekabetçi ve kârlı bir duruş sergilemeyi
arzu eden köklü markalar, lüksün ‘yeni normal’ olarak adlandırılan boyutunu, geç kalmadan tüm iş süreçlerine
adapte etmek zorunda… Bu adaptasyonu en iyi sağlayan
markaları araştırdık.
Genç kuşağı etkileyen kazanacak
Y Kuşağı’na hitap etmeyi hedefleyen İsviçreli saat ve mücevher markası Piaget, bu doğrultuda imajını geliştirmeye
odaklandı. Marka, son 140 yıllık zengin tarihini ve bu süreçteki önemli dönüm noktalarını, hem saat hem de mücevher yapımı alanındaki derin teknik bilgisi ve işçilik becerileriyle bir araya getiriyor. Piaget markasının hedef
kitlesinin önemli bir ortak paydada buluştuğu dikkat çekiyor: Güzellikleri sevmeleri ve farklı nesiller boyunca yaşatılabilecek değerler... Markanın özünü hâlâ tarihi koleksiyonlar oluştursa da günümüz dünyasında lüks piyasasına
yön veren genç ve yeni nesle hitap etmenin yolları aranıyor. Piaget’nin yeni kampanyası için model, kreatif direktör, hayırsever ve girişimci Olivia Palermo'yu seçmesinin
nedeni de bu… Parlemo; Piaget çekimlerinde tasarım süreçlerini bizzat kendi hazırladığı Possession koleksiyonu,
şık kadınların gardıroplarının en önemli parçası olduğu
felsefesine yatırım yaparak ilerliyor. Y Kuşağı, bugün Gucci'ye ve onların logo desenleriyle dolu ve parlak renklere
sahip cesur, gösterişli tasarımlarına odaklanmış durumda.
Marka, tam da Z Kuşağı’nın yetişkinliğe ulaştığı bir dönemde, tekrar canlanan 90'lar modasının meyvesini yiyor.
Gucci, 2015'ten beri markayı yöneten ve ilgi çekici, göz
alıcı ve Instagram'da iyi görünen eklektik desenler tercih
eden Alessandro Michele'nin kreatif yönlendirmesiyle
başarıya ulaştı.
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In today's world, as societies, cultures, and industries are
going through a rapid transformation process, the luxury
sector that takes this wind behind is in a different kind of
transformation. The rules are being redefined. It is also
noteworthy that the traditional players of this sector
have not yet adapted to this rapid transformation. Longestablished brands, who want to maintain their past
permanence and to have a competitive and profitable
stance, have to adapt the so-called 'new normal'
dimension of luxury to all business processes without
delay.
The one to influence the young generation will win
The Swiss watch and jewelry brand Piaget, which aims to
appeal to Generation Y, focused on improving its image
in this direction. The brand combines the rich history of
the past 140 years and important milestones in this
process with its deep technical knowledge and
craftsmanship in both watch and jewelry making. The
target audience of the Piaget brand meets on an important
common denominator: they love beauties and values that
can be lived through different generations. Even though
historical collections still form the essence of the brand,
today's world is looking for ways to address the young
and new generation that shapes the luxury market. That's
why Piaget chose the model, creative director,
philanthropist, and entrepreneur Olivia Palermo for the
new campaign. Possession collection, the design process
of which is prepared by Palermo during the Piaget shoots,
is progressing by investing in the philosophy that it is the
most important part of stylish women's wardrobes.
Generation Y is focused on Gucci today and their bold,
sleek designs with bright colors, full of logo patterns. The
brand is eating the fruit of the revived 90s fashion just at
the time when Generation Z reached adulthood. Gucci
succeeded with the creative direction of Alessandro
Michele, who has managed the brand since 2015 and has
preferred interesting, eye-catching and eclectic patterns
that look good on Instagram.
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Kişisel lüks deneyimlerden kişiye özel lüks deneyimlere
Selfridges Fragrance Lab, ‘müşteriyi şaşırtacak, hayret
uyandıracak ve olağanüstü müşteri deneyimleri sunarak
onları eğlendirecek bir alışveriş deneyimi’ ana mesajını
vererek müşterilerine ulaşmaya çalışan, marka kimliğini
yansıtırken sahip olduğu mirasa sırtını dayamayan bir
strateji izliyor. The Future Lab ve Design Studio iş birliği
ile yaratılan Fragrance Lab, müşterilerin markayla ilişki
kurmasını ve kendisine özel bir ürün oluşturma sürecini
deneyimlemesini sağladı. Selfridges'te bulunan konsept
mağazadaki geçici stant; müşterileri, duyularına hitap
eden bir yolculuğa çıkardı. Onlara, zevklerini ve alışkanlıklarını belirlemek için sorular sordu ve bu müşterilere,
kendi seçimleriyle hazırlanan özel kokuları 50 ml'lik şişelerde sundu. Bu stant, orijinal düşünceye sadık kalarak
güçlü bir marka kimliğinin kendi efsanesini nasıl yarattığının iyi bir göstergesi olmaya devam ediyor. 2014 yazında
Harrods'da başlayan Pradasphere adlı özel teşhir alanı ise
kişiselleştirilmiş perakende anlayışının son derece etkileyici bir örneği… Burada amaç ürün satmak değil; moda,
sanat, film ve kültürel ilham kaynaklarını paylaşmak. Teşhirdeki yegane öğeler, Miuccia Prada'yı, Prada'nın kendi
lüks imparatorluğu çatısında oluşturduğu parçaları tasarlamaya yönlendiren parçalardı.

From personal luxury experience to custom luxury
experience
Selfridges Fragrance Lab follows a strategy that tries to reach
its customers by reflecting its brand identity and that it does
not lean on its legacy while giving the main message 'a
shopping experience that will surprise, amaze and entertain
them by offering extraordinary customer experiences'.
Created in collaboration with The Future Lab and Design
Studio, Fragrance Lab enabled customers to engage with the
brand and experience the process of creating a custom
product. The temporary booth in the concept store at
Selfridges took customers on a journey that appealed to their
senses. They were asked questions to determine their tastes
and habits and were presented with special scents prepared in
their own choices in 50 ml bottles. This booth remains a good
indication of how a strong brand identity creates its own
legend while remaining true to the original idea. Pradasphere's
private display area, which began in Harrods in the summer
of 2014, is an impressive example of a personalized retail
approach.The goal here is not to sell products, but to share
sources of fashion, art, film and cultural inspiration. The
only elements in the show were the ones that led Miuccia
Prada to design the pieces that Prada created on the roof of
her own luxurious empire.

Extraordinary
For years, Chanel has been examining the criteria of
ordinary and extraordinary, luxury and usage value and
pushing the limits in this field. During the Autumn/
Winter 2014 Paris Fashion Week, Chanel established a
Chanel Shopping Mall. From this state of affairs, expressed
in a playful way against the irony of consumerism and
desire, a joke has blurred the lines between luxury and the
mass market. Chanel's packaging was designed with
discarded products, thus enabling its customers to laugh at
the remarkable consumption irony. A good example of a
new and unexpected adoption of a deep-rooted past is an
example of a Chanel book set published by Assouline, the
publisher of luxury books. In this book project, an original
Chanel quilted leather envelope with a metal trademark
monogram was prepared. Thus, an ordinary product was
transformed into a desired new collection object.
Burberry's 'Art of the Trench' campaign is a successful
mix of specially selected content created by the community.
The campaign, launched by blogger Scott Schuman from
The Sartorialist, first featured people wearing Burberry
trench coats, and then other photographers and trench
coat users shared photos from around the world to create
an authentic global campaign that enabled Burberry to
create a cultural impetus.

Hem olağanüstü hem de sıra dışı
Chanel yıllardır sıradan ile sıra dışını, lüks ile kullanım
değeri kriterlerini irdeliyor ve bu alandaki sınırları zorluyor. 2014 Sonbahar/Kış Paris Moda Haftası’nda Chanel,
bir Chanel Alışveriş Merkezi kurdu. Tüketicilik ve arzu
ironisine karşı eğlenceli bir dille ifade edilen bu durumdan,
lüks ve kitle pazarı arasındaki çizgileri bulanıklaştıran bir
espri ortaya çıktı. Chanel ambalajları, atılan ürünlerle tasarlandı, böylelikle müşterilerinin de dikkat çekici tüketim ironisine gülmelerini sağladı. Köklü bir geçmişi yeni
ve beklenmedik bir şekilde benimsemek için verilebilecek
iyi bir örnek de aynı zamanda lüks kitapların yayıncısı olan
Assouline tarafından yayınlanan bir Chanel kitap seti örneği... Bu kitap projesinde, üzerinde metal marka monogramı olan orijinal Chanel kapitone deri bir zarf hazırlandı.
Böylelikle sıradan bir ürün, arzu edilen yeni bir koleksiyon
nesnesine dönüştürüldü. Burberry’nin ‘Art of the Trench’
kampanyası ise özel seçilen ve içeriği toplum tarafından
yaratılan başarılı bir karışım. The Sartorialist'ten blog yazarı Scott Schuman tarafından başlatılan bu kampanya
kapsamında önce Burberry trençkot giyen insanlar, daha
sonra ise diğer fotoğrafçılar ve trençkot kullanıcıları, Burberry'nin kültürel bir ivme oluşturmasını sağlayan otantik
bir küresel kampanya yaratmak için dünyanın dört bir
yanından fotoğraflarını paylaştı.
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KÜLTÜR SANAT
CULTURE ART
Portekiz rüzgarı
Wind of Portuguese
António Zambujo
Sanat tutkunuz içinizde kalmasın
Let your passion for art free
Öğle
Noon
Don Kişot mu, Râcî mi?
Don Quixot or Râcî?
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PORTEKİZ RÜZGARI

António Zambujo
WIND OF PORTUGUESE

PORTEKİZ MÜZİĞİNİN EN BAŞARILI ERKEK SESLERİNDEN ANTÓNIO ZAMBUJO, TÜRKİYE’DE İLK KEZ
24 OCAK AKŞAMI İŞ KULELERİ SALONU’NDA İSTANBULLU MÜZİKSEVERLERLE BULUŞUYOR.
AMONG THE MOST SUCCESSFULL MALE VOICES OF THE PORTUGUESE MUSIC ANTÓNIO ZAMBUJO
WILL MEET THE MUSIC LOVERS IN ISTANBUL FOR THE FIRST TIME IN TURKEY AT THE İŞ KULELERİ
HALL ON JANUARY 24TH
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Müzik mirası ile 2014 yılında UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesi’ne giren Alentejo bölgesindeki Beja’da
dünyaya gelen António Zambujo, Brezilya ritimleri,
Bulgar melodileri gibi farklılıklardan beslense de kendi
köklerinden ve Portekiz ezgilerinden uzaklaşmıyor.
Avrupa’daki birçok ülkede konserler veren sanatçının
“Até Pensei Que Fosse Minha” albümü 2017 Latin Grammy Ödülleri’nde ‘En İyi Albüm’ dalında aday oldu. Başarılı isim şimdi Türk hayranlarının karşısına çıkıyor. Sanatçı, İstanbul’daki konserinde ağırlıklı olarak 2018 yılında yayınladığı son albümü “Do Avesso”dan (Of the
Flip Side-Madalyonun Diğer Yüzü) şarkılar seslendirecek. Ülkemizde ilk kez sahneye çıkacak olan Portekiz sanatçıyla dergimiz için keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.

Born in Beja in the Alentejo region, which was included in
the UNESCO World Cultural Heritage List in 2014,
António Zambujo is nourished by differences such as
Brazilian rhythms and Bulgarian melodies but does not
go far from the roots and Portuguese melodies. His album
"Até Pensei Que Fosse Minha" was nominated for "The
Best Album" award in 2017 Latin Grammy Awards. The
successful name now meets his Turkish fans. The artist
will perform songs mainly from his latest album "Do
Avesso" (Of the Flip Side), which he released in 2018,
during his concert in İstanbul. We had a pleasant
conversation with the Portuguese artist, who will be on
the stage for the first time in our country, for our
magazine.

Müzik geleneği 2014 yılında UNESCO’nun Dünya
Kültür Mirası listesine giren Alentejo bölgesindeki
Beja’da dünyaya geldiniz. Nasıl bir çocukluğunuz
oldu?
Normal bir çocukluk geçirdim. Futbol oynardım, bisiklete binerdim, arkadaşlarımla oynardım ama aynı zamanda da yaşadığım bölgenin geleneksel müziğine büyük bir ilgi duyuyordum.

You were born in Beja in the Alentejo region, whose
music tradition made it to the UNESCO World
Cultural Heritage List in 2014. What kind of
childhood did you experience?
I had a regular childhood. I used to play football, ride
bicycles, play with my friends, but at the same time, I was
very interested in the traditional music of the region
where I lived.

Müzikle ilgili ilk anılarınız nelerdi? Müzik hayatınız
nasıl bir süreçten geçti?
Çok küçük yaşta bu müziği öğrenmeye ve performanslar sergilemeye başladım. Benim için ilginç ve önemli
günlerdi. Küçükken evimizde neredeyse her enstrüman
vardı. Mızıka, flüt, piyano…

What were your first memories of music? What type
of process did your music life go through?
At a very young age, I started to learn and perform this
music. Those were interesting and important days for me.
When I was young, we had almost every instrument in
our house.
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Sonra konservatuvarda klarnet öğrenmeye başladım,
hala da çalıyorum. Evde klarnetim, piyanom, mızıkalarım, gitarlarım ve bir de basım var. Hepsini çalmaktan
keyif alıyorum.

Harmonica, flute, piano… Then I started to learn how to
play the clarinet in the conservatory and I still play it. At
home, I have my clarinet, piano, harmonica, guitars and
a bass. I enjoy playing them all.

Fado aşkınız nasıl başladı? O ilk karşılaşma nasıl oldu?
Fado’ya ailemin plakları ile âşık oldum. Genelde de klasiklerdi… Amália, Marceneiro, Maria Teresa de Noronha, Max, Tony de Matos… Bu kayıtları dinlerken kendi
sesimle de farklı şeyler denemeye başladım. Farklı yönler keşfetmeye ve Portekiz gitarı gibi enstrümanları
dinlemeye başladım.

How did your love of Fado begin? How was that first
encounter?
I fell in love with Fado thanks to my family's records.
Generally, they were classics... Amália, Marceneiro, Maria
Teresa de Noronha, Max, and Tony de Matos... I started to
explore different directions and listen to instruments like
Portuguese guitar while I was listening to them.

Fado ve müzik idolleriniz arasında kimler var?
Şu anda artık çok da fazla Fado dinlemiyorum ama Camané, Ana Moura gibi Fado şarkıcılarını çok beğeniyorum.
Şu sıralarda daha farklı türlerde parçalar dinliyorum.

Who is among your Fado and music idols?
I don't listen to Fado much anymore, but I like Fado singers
like Camané and Ana Moura. I'm currently listening to
different types of songs.

Son albümünüz Do Avesso’dan konuşalım biraz da...
Bu albümün sound’unu ve tarzını nasıl anlatırsınız?
Do Avesso benim diğer albümlerimden oldukça farklı
çünkü üç prodüktörle çalıştım. Farklı türde müziklerle
benzer bir etki yaratarak ortak bir temel oluşturmaya
çalıştık. Başta çok farklı fikirler vardı ama sonuçtan çok
memnunum. İlk kez bir klasik orkestra ile kayda girdim
ve bunun harika bir his olduğunu anladım.

Let's talk about your latest album Do Avesso... How
do you describe the sound and style of this album?
Do Avesso is quite different from my other albums because I
worked with three producers. We tried to create a common
foundation by creating a similar effect with different types of
music. There were many different ideas at first but I am very
happy with the results. It was the first time I recorded with a
classical orchestra and I realized it was a great feeling.
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Sizin için sahnede olmanın en güzel yanı ne?
Birlikte çalmak ve insanların dinlemesi için ortaya güzel bir
şeyler çıkarmak…

What's the best thing about being on stage for you?
Playing together and making something nice for people to
listen to…

Müzik dünyasından genç jenerasyondan kimleri
beğeniyorsunuz?
Brezilya’dan Tim Bernardes ya da Rodrigo Amarante’yi, İspanya’dan Silvia Perez Cruz’u çok seviyorum.

Who do you like from the young generation in the
music world?
I love Tim Bernardes or Rodrigo Amarante from Brazil and
Silvia Perez Cruz from Spain.

Günlük yaşamınızda neler dinlemeyi seviyorsunuz?
Arabamda Spotify kullanıyorum ve çok farklı türlerde müzikler dinliyorum. 21 yaşında bir oğlum var, onun sayesinde
yeni müzisyenler keşfediyorum.

What do you like to listen to in your daily life?
I use Spotify in my car and listen to many different types of
music. I have a 21-year-old son, so I'm discovering new
musicians.

Müziğe ve hayata dair ilham kaynaklarınız neler?
İki oğlum, hayattaki en büyük ilhamım.

What are your inspirations for music and life?
My two sons are my greatest inspirations in life.

Son olarak Türkiye hakkındaki izlenimleriniz neler?
Daha önce gelen arkadaşlarımdan İstanbul’un çok güzel bir
şehir olduğunu duydum. Hatta birçoğu Lizbon’u anımsattığını söyledi. Gelip gördükten sonra kendi fikirlerimi daha detaylı paylaşabilirim.

Finally, what are your impressions about Turkey?
I heard from my friends that Istanbul is a very beautiful
city. Many even said it was reminiscent of Lisbon.
After coming and seeing, I can share my ideas in more
detail.
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SANAT TUTKUNUZ
İÇİNİZDE KALMASIN
LET YOUR PASSION FOR ART FREE
SELİN AKGÜN

Zekeriyaköy’de hizmet veren Wood Point Craft House,
adeta bir sanat okulu… Burada farklı atölyeler düzenleyen Ayşe Süeda Erduran, sadece güler yüzü ve pozitif
enerjisiyle değil, sahip olduğu sanatsal yetkinlikleri ve
deneyimiyle de tüm öğrencilerini sevgiyle kucaklıyor.
Erduran; her bir atölye katılımcısını; kendilerini, el becerilerini ve ruhlarının derinliklerinde yatan sanatsal kabiliyetleri keşfetmeleri açısından keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Bu sanat okulunu farklı kılan en önemli unsur ise
yaratıcılığa, şen kahkahaların ve sıcacık bir aile ortamının
eşlik etmesi…
Kurumsal hayattan sanat dünyasına geçiş
Beyoğlu’ndaki Olgunlaşma Enstitüsü Moda Çiçek Bölümü’nden mezun olan Ayşe Süeda Erduran, eğitiminin hemen ardından kurumsal hayata geçiş yapmış olsa da içindeki yaratıcılık tutkusundan hiçbir zaman vazgeçmemiş.
Her zaman fark yaratan işlere imza atan Erduran, kariyerinde emin adımlarla ilerlemek için önce Marmara Üniversitesi’nin açtığı çok kapsamlı bir bilgisayar kursuna
katılmış. Bir yıl boyunca programlama dilinden muhasebe
ve işletmeye kadar pek çok detayı bir arada öğrenen Erduran, bu eğitim programının ilk mezunu olmuş. İlerleyen
dönemde ise bu program, kurs şeklinden çıkarılmış ve lisans bölümü olarak yapılandırılmış. Bu eğitim programını
bitirdikten sonra Apple makinaları Bilkom’un Yönetim
Geliştirme Merkezi ile birlikte düzenlediği ‘Yönetici Sekreteri Yetiştirme Programı’na katılan Erduran, 10 kişilik
ekibin içinde yer aldı. Eğitimin hemen ardından ise Yönetim Geliştirme Merkezi’nde çalışmaya başladı. 9 yıl çalıştıktan sonra kurumsal hayattan, 8.5 aylık hamileyken
1995 yılında ayrıldı. İlk kızı anaokul çağına gelene kadar iş
hayatından uzak kalan Ayşe Süeda Erduran, kızının anaokulda olduğu tüm zamanları farklı resim atölyelerine katılarak değerlendirdiğini söylüyor. Yağlı boya ve pastel
ağırlıklı çalışan Erduran, dört karma sergiye katıldı, Mayıs
2012’de ise kendi resim sergisini açtı.
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Wood Point Craft House in Zekeriyaköy is like an art
school… Ayşe Süeda Erduran organizes different workshops
here, not only with her smiling face and positive energy but
also with her artistic competencies and experience, she
embraces all her students with love. Erduran takes each
workshop participant on a pleasant journey to themselves to
discover their dexterity and the artistic abilities that lie
deep in their souls. The most important element that makes
this art school different is that creativity is accompanied by
cheerful laughter and a warm family atmosphere.
Transfer from the corporate life to the art world
Ayşe Süeda Erduran, who graduated from the Olgunlaşma
Enstitüsü (advanced technical school for girls) Fashion
Flower Department in Beyoğlu, made the transition to
corporate life right after her education, but never gave up
her passion for creativity. Erduran, who has always made a
difference, has attended a very comprehensive computer
course opened by Marmara University in order to advance
her career with confidence. Erduran learned many details
from programming language to accounting and business for a
year and became the first graduate of this training program.
In the following period, this program has been removed from
the course form and structured as an undergraduate
department. After completing this training program, Erduran
participated in the 'Executive Assistant Training Program'
organized by Apple machines together with Bilkom's
Management Development Center and took part in a team of
10 people. Immediately after the training, she started to work
in the Management Development Center. After working for 9
years, she left corporate life in 1995 when she was 8.5 months
pregnant. Ayşe Süeda Erduran, who stayed away from
business life until her first daughter started kindergarten,
says that her daughter was attending different painting
workshops when she was in kindergarten. Working mainly
with oil paints and crayons, Erduran participated in four
group exhibitions and in May 2012 she opened her exhibition.
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Sanattan zevk alan özel bir kitleye hitap ediyor
El sanatlarına karşı büyük ilgi duyan Erduran; resim dışında ahşap boyama, nakış, patchwork, çikolata, cupcake, yaş
pasta, seramik, sıcak cam boyama, sculpture painting ve
kağıt rölyef gibi farklı el sanatları branşlarında da kapsamlı eğitimler aldı. Bu deneyimlerini sanattan zevk alan özel
bir kitleyle paylaşabilmek için ilk atölyesini 2012’de Akatlar’da açan Ayşe Süeda Erduran, Zekeriyaköy’deki atölyesini ise Ekim 2019’da açtı. Erduran, bu konu hakkında şu
yorumda bulunuyor: “En büyük hayalim, bir atölye açmak
ve katılımcıların el becerileriyle farklı türlerde eserler yaratmaktı. Sanatla, renklerle uğraşan kişilerin hayata çok
daha farklı bir bakış açısıyla yaklaştığını düşünüyorum.
Bildiğim tüm değerleri farklı kişilere de aktarabilmek
amacıyla yola çıktım. Şu an ahşap boyama başta olmak
üzere pek çok atölye düzenliyorum. Pazartesi günleri çini
dersleri, salı-çarşamba ahşap boyama, perşembe günleri
ise sıcak cam boyama dersleri oluyor. Çini atölyesini ise
başka bir öğretmenimiz düzenliyor. Cumartesi günleri ise
çocuklara yönelik farklı bir atölye düzenleme fikrim var.
Çocuklara hitap eden, ahşap boyama ağırlıklı, hemen sonuca ulaşabilecekleri farklı bir ders programı üzerinde çalışıyorum. Çocukların aileleriyle katılacakları bir atölye de
olabilir. Cumartesi günleri özellikle çalışan kesim için
patchwork çanta vs. gibi değişik atölye çalışmaları da düzenlemeyi planlıyorum.”

She appeals to a special audience that enjoys art
Erduran has a great interest in handicrafts. In addition to
painting, she has received extensive training in various
handicraft branches such as wood painting, embroidery,
patchwork, chocolate making, cupcake, cake, ceramic, hot
glass painting, sculpture painting, and paper relief. Ayşe
Süeda Erduran, who opened her first workshop in Akatlar in
2012, opened the one in Zekeriyaköy in October 2019 in order
to share these experiences with a special audience who enjoyed
art. Erduran commented on this topic: "My biggest dream was
to open a workshop and create different types of works with the
skills of the participants. I think that people who deal with art
and colors approach life with a very different perspective. I set
out to convey all the values I know to different people. I am
currently organizing many workshops, especially wood
painting. There are tile classes on Mondays, wood painting on
Tuesdays and Wednesdays and hot glass painting lessons on
Thursdays. Another teacher is organizing the tile workshop.
On Saturdays, I have the idea of organizing a different
workshop for children. I'm working on a different timetable for
children, with a strong emphasis on wood painting, where they
can achieve immediate results. There may also be a workshop
where children can participate with their parents. I plan to
organize workshops such as patchwork bags, especially for
the working class on Saturdays."

Atölyesine konuk olduğumuz Ayşe Süeda Erduran,
Raillife okuyucuları için elle boyama tekniğiyle ahşap bir
tepsi yaptı.
Ayşe Süeda Erduran hosted us in her workshop and
made a wooden tray using hand painting technique for
the Raillife readers.
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Öğrenciler farklı tekniklerle çalışıyor
Her gün farklı el sanatlarının öğretildiği ve katılımcıların
kaliteli ve rahat vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı tasarlayan Ayşe Süeda Erduran, kişiye özel tasarımlara da
imza atıyor. Bir TV kanalı için Zara, Ajda Pekkan, Seyyal
Taner, Atilla Atasoy, Aşkın Nur Yengi, Nevra Serezli,
Nebahat Çehre gibi ünlü isimlerin zevklerini ve sevdikleri
değerleri yansıtan ahşap boyama ağırlıklı özel hediyeler de
tasarlayan Erduran, yaptığı işten büyük keyif alıyor. Atölye katılımcılarına istekleri doğrultusunda eğitimler veren
Erduran, “Özellikle ahşap boyamada pek çok teknik var.
Öğrencilerim ahşap boyamada hangi metotla çalışmak istiyorsa, o teknik doğrultusunda çalışıyoruz. Buraya günde
10 kişi geliyorsa, 10’u da farklı bir teknikle çalışabilir. Benim en çok sevdiğim teknik ise transfer tamamlama…
Resmin üzerine tutkal sürüp daha sonra bu resmi, şekil
vermek istediğimiz ahşaba yapıştırıyoruz. Yani kağıdın
üzerindeki mürekkebi tahtaya geçiriyoruz. 8-10 saat kurumasını bekledikten sonra ahşabın üzerini ıslatıp üzerindeki resme ulaşana kadar bir sünger vasıtasıyla soyuyoruz.
Belli yerlerde kalan boşlukları da akrilik boyamayla tamamlıyoruz. Benim için önemli olan öğrencilerin kendilerini mutlu hissedecekleri bir atmosferde yer almaları…
Öğrencilerim ağırlıklı olarak 25-65 yaş arası kadınlar olsa
da çini, kağıt rölyef gibi atölyelerde erkekleri de aramızda
görmeyi arzu ediyoruz.” diyor.
Students are working with different techniques
Ayşe Süeda Erduran, who created a space where different
crafts are taught every day and where the participants can
spend quality and comfortable time, also makes custom
designs. Erduran designs special gifts for a TV channel for
famous names such as Zara, Ajda Pekkan, Seyyal Taner,
Atilla Atasoy, Aşkın Nur Yengi, Nevra Serezli, Nebahat
Çehre, reflecting their tastes and their favorite values,
such as wood-painting. She is greatly enjoying her work.
Erduran gave training to the workshop participants
according to their wishes and said, "There are many
techniques especially in wood painting. We work according
to the technique that my students want to work with at
wood painting. If 10 people come here a day, 10 can work
with a different technique. My favorite technique is
'transfer completion'. We spread glue on the picture and
then paste this picture to the wood we want to shape. In
other words, we transfer the ink on the paper onto the
board. After waiting for 8-10 hours for the glue to dry, we
wet the wood and peel it with a sponge until we reach the
painting on it. The gaps in certain places are completed by
acrylic painting. It is important to me that the students
take part in an atmosphere where they will feel happy.
Even though my students are mainly women between 2565 years old, we also wish to see men among us in workshops
such as tile and paper relief.
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ÖĞLE / NOON
HAYDAR ERGÜLEN

Ateş, su, hava, toprak… Hayat bu dört şeyden mi kaim?
Yaşadıkça, yazdıkça, yani yola çıktıkça onlara yeni şeyler
ekliyor insan. Bunların bazıları yolboyu sürüyor, bazıları
ömürboyu. Yolboyu süren, insandan sonra da sürüyor elbet. Yol çünkü hem içimizden geçiyor hem içinden geçiyoruz hem de yol bizi geçiyor, ömrümüzü de. Geçene değil
fakat, sürene yol diyoruz.
Geçerken, giderken, sürerken vakitlerin içinden, suların
yanından, göğün altından, ağaçların serinliğinden, güneşin yangınından ve sözcüklerin büyüsünden… Bakışınızda belki, belki avcunuzda ya da cebinizde bir çift
kanat hazırlığı baş gösteriyor. Sevinçli bir telaşla üstünüzü başınızı yokluyor elleriniz, bahar gelmiş de sizde
gizlenmiş ve bu kez sizde başlayacakmış gibi. Aman ne
saadet!
Sözcükler demiştik, sözcükler de hayat dörtlüsünün
uzayı gibi sanki. Uzayı, yani boşluğu, bazen sessizliği,
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Fire, water, air, earth… Does life consist of these four things
only? As you live, as you write, as you set out on a new
journey, you add new things to them. Some of these are
lifelong, some are as long as the road goes. Of course, the
road goes on, after the human. Because the road goes
through us and we are going through it and the road outruns
us and our lives... We call it the road, not the one that
outruns but the one that goes on... While passing, going,
driving through time, near the water, under the sky, the
coolness of the trees, the fire of the sun and the spell of
words... Maybe, a preparation begins to possess a pair of
wings, maybe in your pocket or in your gaze or in your
palm... Your hands are touching your head with a rush of
excitement as if spring has come to you and this time it is
hiding in you to spring in you... Oh, what a bliss! We were
talking about words as if they are the space of the life
quartet. Space, that is emptiness, sometimes silence,

ara sıra hafifliği, taştan derin ağırlığı, rüzgardan yaman
esintisi ve vaktin kılavuzu. Sözcükler. İnsan büyülenmiş gibi telaffuz ediyor bunu bazen ve aynı büyüyle kağıda yazıyor en son. Öncesinde gökler, bulutlar, sular,
ağaçlar ve yollar var, öncesinde rüzgar var, sözcükler
hepsine, göğe, buluta, suya, ağaca, yola ve rüzgara yazılıdır.
Öğle suları. Sözcüklerin tam zamanıdır. Sözcükler de
ağızdan çıkıp havalanmadadır. Birbirlerine kavuşmada,
yolları buluşturmada ve içten içe sevinip uçmadadır.
Öğle sularında güneşin krallığı tüm uyruklarına, kesenin ağzını açar gibi, cömert ışıklarını sunmadadır. Öğle
sularında bazı sözcükler ara sokaklara dalarak şiirde
toplanmadadır.
Güneş, öğleyi de coşturur, ama yoldan çıkaramaz. Öğle
sularında her şey sırasını bekler. Yolcunun da güneşle konuşmasının tam sırasıdır. Birbirlerine armağan sunmak
için buluşmuş iki eski arkadaş. Armağan, yaşam. Güneşli
harfler yürür öğle sularında. Ve güneşli sular akar. Ve güneş herkesin olur öğle krallığında. Can Yücel’in yalnızlığını
severken söylediği ‘sidikli kontes’in de elbette.
Öğle suları. Güzel sular. Akıcı, temiz, ışıltılı, güneşli,
oyuncu, berrak sular. Kimsenin kimseyi ölçmediği. Yolcunun yolu ölçmediği. Yolun sonunu baştan düşünmediği. Yolun sonu yine yoldur. Su da yoldur. Yol suya çıkar.
Ve insan kendini yolda arar, suda karşısına çıkar. O sularda
işte, yol sularında, güneş sularında, öğle sularında.
Öğle handır, ikindi onun avlusu, sabah taşlarıdır avlunun ve akşam atlıdır, gelip atını avluya, akşamı hana
bağlar. Öğle hanı, yolcunun yolu gözden geçirdiği yer
değildir, derin derin uzun uzun içinden geçirdiği yerdir.
Yol ve yolcu, öğle ve güneş, su ve sözcükler içiçe yürürler. Kendileri kalmaz ortada öteki varken ve öteki de
sıyrılır kimliğinden yoldaşı varken.
Öğle; yolun büyüsü. Zamanın ışığı. Akışın gönlü. Yaşamın iyiliği. Kalbin açıklığı.
Düşüncenin dinginliği. Rüyanın aydınlığı. Gözün gülüşü. Yüzün sevinci. İyiliğin yürüyüşü. Herkesin hiç kimse olduğu. Hiç kimse olmanın mutluluğu. Öğle: Vakit
böyle buyurdu!
Gün Uzar Yüzyıl Olur diyordu Cengiz Aytmatov, gün olur,
öğle olur, yol olur. Ve insan kendini güneşe vurur. Öğle, bir
şiir gibi durur. Her başlangıç yepyeni bir şiir olur. Şiir yol
olur, yol şiir olur. Yol nasıl dönüp dolaşıp sizi bulursa, şiir de
gelip sizi bulur. Hayat da sizi bulmadı mı? Hayat, yol, şiir,
kader, hepsi öğle sularında birbirini bulur, buluşur.
Yolcunun güneşi içindedir, öğlesi cebindedir. Oktay Rifat
da o yolculardan biridir, çıkarır bakar öğlesine, sonra da onu
güneşine tutar, yazı şiirine tutar, şiirini bize tutar. Sabah,
sesle yıkanır, öğle güneşle, ikindi serinlikle yıkanır, akşam
güzellikle.
Ey yolcu, şimdi öğle sularındasın, güneşini çek içine!

occasional lightness, the weight of it sometimes heavier
than stone, the breeze of it sometimes harder than the wind,
and a guide to time. Words. Sometimes people say it like a
spell and sometimes we write them on paper using the same
spell. There were skies, clouds, waters, trees, roads, and
winds before there were words, and words are written all over
the sky, clouds, waters, trees, roads, and winds.
Around noon. It's the right time for words. The words come
out of the mouth and take off. They meet each other, meet the
roads, and are happy to fly. At noon, the kingdom of the sun
offers its generous lights to all its subjects. Some words are
collected in poetry by diving into the back streets.
The sun makes noon excited but it cannot get it off the road.
At lunchtime, everything waits for its turn. It's the right time
for the passenger to talk to the sun. Two old friends who met
to offer each other gifts. Gift, life... Sunny letters walk
around noon. And sunny waters flow. And the sun becomes
everyone's in the kingdom of noon. Around noon. Beautiful
time. Beautiful waters. Fluent, clean, sparkly, sunny, playful,
clear waters. Where nobody measures anyone. Where the
passenger does not measure the road. Where he doesn't think
of the end of the road. Where the end of the road is again the
road itself. Water is the road. The road leads to the water.
And man searches for himself on the road, he comes across in
the water. In those waters, road waters, sun waters, noon
waters. Noon is an inn, mid-afternoon is its courtyard, the
morning is the pebbles in the courtyard, the evening is the
horseman who comes to the inn in the evening, tying his horse
in the courtyard, tying the evening to the inn. It is not the
place where the passenger weighs the road, but the place he
lets it go through himself. Road and passenger, noon and sun,
water and words walk together. None will be left behind when
the other is around; none will keep its identity when there is
the other. Noon, the magic of the road. The light of time. The
heart of the flow. The goodness of life. The opening of the
heart. The calmness of thought. The light of the dream. The
smile of the eye. The joy of the face. The walk of goodness.
Everyone is nobody. The happiness of being nobody. Noon:
time said so! Cengiz Aytmatov said that The Day Would
Become a Century. It would become noon, road. And the
man leaves himself to the sun. Noon is like a poem. Every
beginning becomes a brand new poem. Poetry becomes the
road, the road becomes a poem. Just as the road turns and
finds you, poetry finds you. Didn't life find you? Life, road,
poetry, destiny, all meet each other at noon. The passenger
is in the sun, noon is in his pocket. Oktay Rıfat is one of
those passengers. He takes out his noon from his pocket,
gives it a good look, holds it up to the sun, holds it to his
poetry, holds his poetry to us. In the morning, he bathes in
the sound; at noon, he bathes in the sun; in the afternoon, he
bathes in coolness; in the evening, he bathes in beauty.
O passenger, you are at noon, soak up the sun!
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KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

DON KİŞOT MU, RÂCÎ Mİ?

Thomas Bernhard

HEM İÇERİK HEM DE ESTETİK AÇISINDAN A’MÂK-I HAYÂL, DON KİŞOT’LA KIYASLANABİLİR. İKİ
ROMANIN DA DAYANAĞI MACERALARDIR. İKİ ROMANDA DA, AKIL BİR SÜRELİĞİNE DE OLSA
DEVRE DIŞI BIRAKILMIŞTIR.

DON QUIXOT OR RÂCÎ?
WE CAN COMPARE A’MÂK-I HAYÂL TO DON QUİXOTE İN TERMS OF CONTENT AND STYLE.
BOTH NOVELS ARE BASED ON ADVENTURES. LOGIC IS LEFT OUT OF THE PICTURE FOR A
WHILE IN BOTH OF THE NOVELS.
ÖMER YALÇINOVA

Gerçek Türk romanı denilince ilk akla gelmesi gereken
kitaplardan biridir A’mâk-ı Hayâl (Büyüyenay Yayınları,
2. Baskı, 2016). Filibeli Ahmed Hilmi roman sanatının ne
olduğunu, nasıl bir yapıya sahip olduğunu, romanın nasıl
oluşturulduğunu çok iyi biliyor. Bu bilgi ve yeteneğe sahip, az sayıda Türk romancısı vardır.
Ayrıca Filibeli Ahmed Hilmi, kendi
kültürü içinde roman sanatından
nasıl faydalanacağını da biliyor.
A’mâk-ı Hayâl için özenti bir roman
demek çok zor. Kökleri Batı kültüründe bulunan roman sanatından
bütünüyle ayrı değerlendirilmesi
gerektiği de söylenemez. Filibeli
Ahmed Hilmi, Batılı roman tekniklerine, Türk İslam kültürüne ait anlatım yöntemlerini de ekleyerek,
kendine özgü bir biçime ulaşmış.
Diğer ifadeyle, roman sanatını, Doğu’ya özgü anlatılarda kullanılabilecek şekilde dönüştürmüş, yeniden
oluşturmuş denilebilir.
Hem içerik hem de estetik açısından
A’mâk-ı Hayâl, Don Kişot’la kıyaslanabilir. İki romanın da dayanağı
maceralardır. İki romanda da, akıl
bir süreliğine de olsa devre dışı bırakılmıştır. İki romanın kahramanı da, kitaplar tarafından
fazlasıyla zehirlenmiş, çağının etkilerine fazlasıyla açık,
bu etkileri üzerinden atmaya çalışan, fedakar, saf, zeki,
arayış içinde olan, gerçek hayattan sıyrılarak hayal dünyasında yaşamaya başlamış, çevresindekiler tarafından
anlaşılamayan şahsiyetlerdir. A’mâk-ı Hayâl’in felsefi
yönü daha fazladır. Don Kişot ise, daha dolaylı ve ironik
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A’mâk-ı Hayâl (Depths of Dream) (Büyüyenay Publications, 2.
Print, 2016) must have been one of the first novels to come to
mind when the subject is the true Turkish novel. Ahmed Hilmi of
Filibe knows very well what the art of novel is, its structure, and
how to construct one... There is a small number of Turkish
novelists who possess this knowledge and
talent. In addition, Ahmed Hilmi of Filibe
knows how to utilize the art of novel in his
own culture. It is very hard to call A’mâk-ı
Hayâl a wannabe novel. We cannot tell
that it should be evaluated completely
separate from the art of novel, which is
rooted in the Western culture. Ahmed
Hilmi of Filibe had created a unique style
by adding narrative styles of Turkish
Islamic culture to the Western literary
techniques. In other words, he
transformed and reconstructed the art of
novel to be used in narratives unique to
the East.
We can compare A’mâk-ı Hayâl to Don
Quixote in terms of content and style.
Both novels are based on adventures.
Logic is left out of the picture for a while
in both of the novels. The protagonists of
the both novels are personas who are
overly poisoned by books, open to the
effects of the age, trying to get rid of these effects, selfsacrificing, pure, intelligent, in search, who began to live in the
world of imagination, and who are not understood by those
around... Philosophical traits of A’mâk-ı Hayâl weighs heavier.
Don Quixote has a more indirect and ironic narrative.The
protagonists of both novels are sincere people who think,
disregard stereotypes, contemplate with their peers and come to

bir anlatıma sahiptir. Her iki romanın kahramanı da düşünen, basmakalıp fikirlere itibar etmeyen, çağdaşlarıyla
düşünce ve aksiyon planında hesaplaşma içine giren, samimi kişilerdir. Kendilerine dayatılan hiçbir şeyi kabule
yanaşmazlar. Râcî’nin arayışı, inanç odaklıdır. Don
Kişot’unki ise, kahramanlık odaklıdır. Don Kişot’ta
“kahramanlık” inancı, ahlaki değerleri, kimlik sahibi olmayı, aşkı, vatanperverliği; kısaca her şeyi temsil eder.
A’mâk-ı Hayâl’de ise aynı temsil “hakikat arayışı”yla
gerçekleşir.
Râcî, modern Batı düşüncesi etkisi altında, artık inanç ve
ahlaki değerlerinden şüpheye düşmüş, yaşadığı dönemin
aydınını simgelemektedir. O yüzden Budizme, Zerdüştlüğe, nihilizme, Darwinizme ve tasavvufa yönelir. Her
biriyle ayrı ayrı hesaplaşır. Her birinin dayandığı temel
duygu ve düşünceleri keşfetmeye çalışır. Daha sonra da
bunların sağlamasını alır. Tartışmalar, kavgalar, polemikler, hatta düşünsel planda savaşlar meydana gelir.
Râcî her birinde, etkin bir yerde bulunur. “Hayaller”den
birinde bir Hint prensi, diğerinde Hürmüz’ün ordusunda
Hikmet isimli savaşçı, bir diğerindeyse Zirve-i Hîçî
(Yokluk Doruğu) yolcusu bir Brahman olur. Onu Anka
kuşunun kanadında da görebilirsiniz, karıncaların katılacağı bir konferansta da. Râcî’nin hayalleri sınır tanımaz.
Uykusunda halden hale girer. Her bir hayalinde, ayrı bir
meseleyle uğraşır. İyilik-kötülük, aydınlık-karanlık,
doğru-yanlış, güzellik-çirkinlik, muhabbet-nifak gibi
birçok karşıt kavramı, düştüğü paradokslar içinde işler.
Araştırmacı yazar N. Ahmet Özalp, A’mâk-ı Hayâl’in bu
yeni baskısını, 1910’da yapılan ilk baskısıyla 1925’te yapılan ikinci baskısını karşılaştırarak hazırlamış. İlk defa
tam metin olarak yayımlanan A’mâk-ı Hayâl edebiyat ve
felsefeyle ilgilenenler için tadına doyulmaz bir romandır.

terms with action plans. They do not accept anything imposed
on them. Râcî's quest is faith-oriented. Don Quixote's is heroic.
Don Quixote's belief in "heroism" represents moral values,
identity, love, patriotism; everything in short. In A’mâk-ı
Hayâl, the same representation takes place with the search for
truth.
Râcî is now a symbol of the intellectuals of his time, who is now
doubted by his beliefs and moral values under the influence of
modern Western thought. Therefore, he turns to Buddhism,
Zoroastrianism, nihilism, Darwinism, and mysticism. It deals
with each one separately. He tries to discover the basic feelings
and thoughts on which each is based. He then crosschecks
them. Debates, fights, polemics, and even intellectual wars
take place. In each of them, Râcî is in an active place. In one of
the 'dreams', he becomes an Indian prince, in the other, he is a
warrior named Hikmet in the army of Hormuz, and in another,
a Brahman who is the traveler of the summit of nothingness.
You can also see him on the wing of the phoenix, at a conference
of ants. Râcî's dreams have no boundaries. He changes moods
in his sleep. In each dream, he deals with a separate matter.
Many opposing concepts, such as goodness-evil, lightdarkness, right-wrong, beauty-ugliness, affection-discord,
operate in paradoxes.
Researcher and writer N. Ahmet Özalp prepared this new
edition of A’mâk-ı Hayâl by comparing the first edition of
1910 with the second edition of 1925. A’mâk-ı Hayâl,
published for the first time in full text, is an insatiable novel for
those interested in literature and philosophy.

YAZARIN KITAPLIĞI
THE LIBRARY OF THE AUTHOR
Erich Auerbach, İthaki Yayınları
✓Mimesis,
Mimesis, Erich Auerbach, İthaki Publications
Serçenin Gördüğüdür, Ahmet Sarı,
✓Seherde
Salkımsöğüt Yayınları
Seherde Serçenin Gördüğüdür, Ahmet Sarı,
Salkımsöğüt Publications
İkiye Bir Var, Haldun Taner, Yapı Kredi Yayınları
✓On
On İkiye Bir Var, Haldun Taner, Yapı Kredi
Publications
Ana, Cengiz Aytmatov, Ötüken Neşriyat
✓Toprak
Toprak Ana, Cengiz Aytmatov, Ötüken Neşriyat
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AKBANK CAZ KONSERLERİ
Akbank Sanat; 28 Ocak’ta, başarılı konserlere imza atan Yinon
Muallem’i Akbank Caz 30. Yıl Konserleri kapsamında ağırlıyor.
Aralarında Kudsi Ergüner, Erkan Oğur, Göksel Baktagir, Derya
Türkan, Tüluğ Tırpan, Elif Çağlar, Ömer Faruk Tekbilek gibi farklı
türlerde başarılı müzisyenler ile birlikte çalışmış Muallem’in “Back
Home” adlı yeni albümü Alman plak firması Galileo etiketiyle tüm
dünyada satışa çıktı ve Acum meslek birliği tarafından yılın en iyi
albüm yapımı seçildi.
AKBANK JAZZ CONCERTS
On January 28, Akbank Sanat hosts Yinon Muallem, who had
successful concerts, within the frame of Akbank Jazz 30th
Anniversary Concerts. Having worked with successful musicians
such as Kudsi Ergüner, Erkan Oğur, Göksel Baktagir, Derya
Türkan, Tüluğ Tırpan, Elif Çağlar, and Ömer Faruk Tekbilek,
Muallem's new album Back Home was released around the
world with the label of Galileo, of Germany. The professional
association of Acum chose it as the best album of the year.

1917

SEFİLLER
LE MISERABLES

GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
10 Ocak 2020 / January 10, 2020

MOĞOLLAR VE YENİ TÜRKÜ
Milyon Performance Hall Ankara, efsane bir geceye
ev sahipliği yapıyor. Türkiye’de rock müzik tarihinin
yarım asırlık çınarı Moğollar ve 40 yıllık müzikal
serüvenleriyle, unutulmaz şarkılarıyla ülkemizin en
değerli topluluklarından Yeni Türkü 24 Ocak
tarihinde müzikseverlere unutulmaz bir gece
yaşatacak.
MOĞALLAR AND YENİ TÜRKÜ
Milyon Performance Hall Ankara will be hosting a
legendary night. Half a century old Turkish rock
band Moğollar and Yeni Türkü, one of our
country’s precious music groups with a 40 years
of musical journey and unforgettable songs, will
have the music lovers experience an
unforgettable night on January 24.
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10

10

17

31

Nova Norda
Ooze Venue/İzmir

DJ Ali Taş ile 90’lar
Duru Ataşehir Gig’s/İstanbul

Feridun Düzağaç
MEB Şura Salonu/Ankara

Hayko Cepkin
Jolly Joker/Adana

Adamlar
Babylon/İstanbul
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GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
24 Ocak 2020 / January 24, 2020

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Sam Mendes

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Ladj Ly

OYUNCULAR / CAST:
George MacKay, Dean-Charles Chapman, Benedict
Cumberbatch

OYUNCULAR / CAST:
Jeanne Balibar, Damien Bonnard, Alexis Manenti

TÜR / GENRE:
Dram, Savaş / Drama, War

TÜR / GENRE:
Dram, Suç / Drama, Crime

FİLM ÖZETİ: 1917, I. Dünya Savaşındaki iki genç
asker olan Schofield ve Blake’e odaklanıyor.
Gerçekleştirilmesi imkansıza yakın olan bir göreve
atanan Britanya askerlerinin görevi ise; düşman
bölgesini geçerek, yüzlerce askerin ölümünü
engelleyecek bir mesaj iletmek…

FİLM ÖZETİ: 2005 yılının Paris’inde geçen hikayede
işçi sınıfının yoğunlukla yaşadığı Montfermeil adlı
banliyöye yakından bakıyoruz. Bu banliyöde
yaşayan Stephane güvenlik güçlerine katılır ve ekip
arkadaşları ile bölgedeki çeteler arasında kalır.
SYNOPSIS: In this story, we take a close look at the
urban town called Montfermeil where the working
class lives in Paris in 2005. Stephane who lives there
joins the police department and he finds himself
between his team mates and the gangs of the town.

SYNOPSIS: 1917 focuses on the two young soldiers
during the World War I., Schofield and Blake. The
mission of the British soldiers, which seems
impossible to realize, is to go beyond the enemy
lines and deliver a message that can prevent the
death of hundreds of soldiers...

Baba Parası

Komedi/Comedy

01

Periler Ülkesi

Animasyon/Animation

03

Judy

Biyografi/Biography

03

Sihirli Annem Bir’iz
Fantastik/Fantastic

10

Karakomik Filmler 2
Komedi/Comedy

17
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ALIŞVERİŞ
SHOPPING

TİYATRO-SERGİ / THEATER-EXHIBITION

İZMİR’İN KIZLARI
Sezen Aksu şarkılarıyla bezenen "İzmir'in Kızları"
müzikli oyun, Serdar Saatman'ın kalemiyle, Gaye
Cankaya yönetmenliğinde, Murat Cem Orhan
müzik direktörlüğünde ve Selçuk Borak
koreografileri ile seyirciyi sıcacık bir Ege
kasabasına götürüyor. Başrollerinde Gökçe
Bahadır, Olgun Toker, Burak Sevinç, Derya
Alabora, Parla Şenol, Nihan Büyükağaç ve Seda
Akman’ın yer aldığı oyun, 24-25-26 Ocak 2020
tarihlerinde İstanbul Uniq Hall’de seyirci ile
buluşuyor.
The play "İzmir'in Kızları", which is adorned with
Sezen Aksu songs, takes the audience to a cozy
Aegean town from the narration of Serdar
Saatman, directed by Gaye Çankaya, directed by
Murat Cem Orhan and choreographed by Selçuk
Borak. Gokçe Bahadır, Olgun Toker, Burak
Sevinç, Derya Alabora, Parla Şenol, Nihan
Büyükağaç, and Seda Akman will play in the
Uniq Hall İstanbul on January 24-25-26, 2020.

“CİDDİYE ALIYORUM”
Cam heykel sanatçısı Ayşen Savcı, “Ciddiye Alıyorum” isimli
sekizinci kişisel sergisini 8 Ocak 2020 tarihinde Beyoğlu Nur-u Ziya
Sokak'ta yer alan ISTANBUL CONCEPT Gallery'de açıyor. Işık
Gençoğlu küratörlüğünde gerçekleşen ve 31 Ocak 2020 tarihine
kadar açık kalacak olan sergide, sanatçının hazırladığı bir yerleştirme
ve 15 adet heykeli yer alıyor. Cam heykellerini çoğunlukla doğal
taşlarla birleştiren sanatçının sergisi Pazar ve Pazartesi günleri hariç
12.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
Glass sculpting artist Ayşen Savcı opens her eighth solo
exhibition titled "I'm Taking It Seriously" on January 8, 2020, at
ISTANBUL CONCEPT Gallery on Beyoğlu Nur-u Ziya Street. The
exhibition, curated by Işık Gençoğlu, will remain open until
January 31, 2020, and includes installation and 15 sculptures by
the artist. The exhibition, which combines glass sculptures with
mostly natural stones, will be open to visitors between 12.00 and
19.00 except Sundays and Mondays..
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Süt Kardeşler
Kadıköy Halk Merkezi/İstanbul

Romantizma
Akasya Kültür Sanat Merkezi/İstanbul

Amiral Battı Kaçıyorusss
Nihat Zeybekçi Kültür Merkezi/Denizli

Mesut Süre Stand Up
Sabancı Kültür Merkezi/Kocaeli

Ata Demirer Gazinosu
Bostancı Gösteri Merkezi/İstanbul
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2020’nin renk trendleri
2020’s color trends
Klasik komodinden sıkılanlara...
For those who are bored of classic nightstands...
Demiryolunda teknoloji zamanı
It is tech time in railways

MODA / FASHION

MODA / FASHION

2020’NİN RENK
TRENDLERİ
2020’s COLOR TRENDS

KLASİK MAVİ
Pantone, 2020’nin renginin klasik mavi olduğunu
duyurarak, modadan dekorasyona, tekstilden
otomotive tüm üretim sektörünü harekete geçirdi.
Klasik mavi Pantone’ye göre şöyle tanımlanıyor:
Günbatımında gökyüzünün aldığı rengi hatırlatan,
zarafet ve sadeliğiyle öne çıkan klasik mavi, yeni
bir dönemin eşiğinden geçerken yaratmak
istediğimiz güveni telkin eden ve istikrarlı bir
dayanağa duyduğumuz arzuyu vurguluyor.

CLASSIC BLUE
MELİKE BETÜL KUVEL

AYŞE NUR AYGÜN

Dünyanın renk otoritesi Pantone, moda
haftalarında görkemli defileler düzenleyen
ünlü markaların koleksiyonlarından
ilhamla, 2020’de trend olacak renkleri
açıkladı. Sonbahar, kış, ilkbahar, yaz
mevsimlerinin ruhlarına paralel parlak,
canlı renklerin yanı sıra doğayı yansıtan
soft tonlar, 2020’de kıyafetlerle birlikte
aksesuarlarda, makyaj ürünlerinde
kendisini gösterecek.
İşte Pantone tarzı ile 2020’nin esas rengi
klasik mavi ve öne çıkan diğer renkler...
Pantone, the world's color
authority, has announced the
colors that will be the trends in
2020, inspired by the collections
of famous brands organizing
spectacular fashion shows during
fashion weeks. Bright, vibrant
colors, parallel to the spirits of
autumn, winter, spring, summer,
as well as the soft tones reflecting
nature, will show themselves in
clothes, make-up products, and
accessories in 2020.
Here is the main color of 2020
with Pantone style! Classic blue
and other prominent colors...
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Pantone announced that the color of 2020 is
classic blue, from fashion to decoration to textiles
to automotive production. According to Pantone,
the classic blue is defined as suggestive of the
sky at dusk, the reassuring qualities of the
thought-provoking Classic Blue highlight our
desire for a dependable and stable foundation on
which to build as we cross the threshold into a
new era.

GRAPE COMPOTE

ÜZÜM
KOMPOSTOSU
2020’nin ilkbahar-yaz
sezonunda bu rengin
bolca kullanılması
bekleniyor.
Pantone’nin açıkladığı
diğer açık renk tonları
ile uyum
sağlayabilecek koyu
mor tonundaki renk,
güçlü aynı zamanda
yumuşak siluetler
yaratıyor. Sarı ve
mercanla denenmesi
öneriler arasında...

In the spring-summer
season of 2020, this
color is expected to
be used abundantly.
The dark purple hue,
which can match the
other light tones that
Pantone has
announced, creates
powerful yet soft
silhouettes.
Combinations of it
with yellow and coral
are among the
suggestions...
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TURKUAZ TANGARA
Bu toprakların rengi turkuaz, bu yılki moda
haftalarının vazgeçilmezi idi... Pantone’nin,
soğuk bir ton da olsa canlılık ve enerji
kokan bu tonu 2020’nin trend renkleri
arasında göstermemesi belki de haksızlık
olurdu... 2020 yazının gece kıyafetleri
turkuaz tangara olacak.

TANAGER TURQUOISE
The color of this land is turquoise was the
indispensable of this year's fashion week...
Pantone's cold tone that still smells
vitality and energy is among the trend
colors of 2020; the contrary would be
unfair... Evening dresses of 2020 summer
will be Turquoise Tangara.

PURO TÜTÜNÜ TOZU
Vintage elbiselerin, ceket-etek/
ceket-pantolon takımların en iyi
göründüğü havalı, modern,
sofistike bir ton... 2020’de sık
görülmesi beklenen puro tütünü
tozu renkli her parçayı
dolabınızdaki diğer kıyafetlerle
kombinleyip, trend olabilirsiniz.

CUBAN SAND
It is a cool, modern, sophisticated
tone, in which the Vintage dresses,
jacket-skirt / jacket-pants suits
look best. You can follow the trend
by combining every Cuban Sand
colored piece, which is expected
to be seen frequently used in
2020, with the other colors in your
closet.

ATEŞLİ KIRMIZI
TARÇIN ÇUBUĞU
New York Moda
Haftası’nın yürüyen
baharatı... Buram
buram kokusu ile kış
gecelerini anımsatan
tarçının içine bir
tutam kırmızının
katılması ile
oluşturulan ton, yine
aksesuar, romantik
gece elbisesi, makyaj
ürünlerinde karşımıza
çıkacak.
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CINNAMON STICK
The walking spice of
New York Fashion
Week... Reminding
of winter nights with
its fragrant smell,
the tone which is
created by adding a
pinch of red to
cinnamon will
appear in
accessories,
romantic evening
dresses, makeup
products.

Kırmızının bu tonu
ilhamını Londra Moda
Haftası’ndan alıyor.
Çünkü haftadan
yansıyan en baskın
renk ateşli kırmızı idi...
Rengin yarattığı his
ise; baskın ve
dinamik... Gece
kıyafetlerinin yanı sıra
aksesuarların da
vazgeçilmezi olması
bekleniyor.

FIERY RED
This tone of red is
inspired by London
Fashion Week because
the most dominant
color reflected from
the week was the fiery
red... The feeling that
the color creates is
dominant and
dynamic... In addition
to the evening gowns,
it is expected to be
the indispensable of
accessories.
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KLASİK KOMODİNDEN
SIKILANLARA...
ODALARIMIZDA SIKICI BİR GÖRÜNTÜYE SEBEP OLAN KOMODİNLERİMİZİ,
BİRAZ MOTİVASYON, BİRAZ ZEVK BİRAZ DA YARATICILIKLA
DEĞİŞTİRMEMİZ MÜMKÜN.

FOR THOSE WHO ARE BORED OF CLASSIC
NIGHTSTANDS...
IT IS POSSIBLE TO CHANGE THE LOOK OF OUR BORING NIGHTSTANDS
WITH SOME MOTIVATION, SOME GOOD SENSE OF TASTE, AND SOME
CREATIVITY.
MELİKE BETÜL KUVEL

Yatak odalarında kullanılan komodinler, genelde
odadaki tüm mobilyanın küçük bir kopyası olarak yatak baş uçlarında yerlerini alır. Oysa odalarımızda sıkıcı bir görüntüye sebep olan komodinlerimizi, biraz motivasyon, biraz zevk biraz
da yaratıcılıkla değiştirmemiz mümkün. Gözümüzü ilk açtığımızda gördüğümüz sıkıcı komodinlerimiz için ayrılık zilleri çalıyor!

Nightstands are often used in bedrooms. However,
it is possible to change the look of our boring
nightstands with some motivation, some good
sense of taste, and some creativity. When we open
our eyes in the morning, we see those boring
nightstands and now the bells of separation are
ringing for them!
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PUFLARI DEĞERLENDİRİN

AHŞAP MERDİVENİ DÖNÜŞTÜRÜN

Puf oturakları salonunuzun bir kenarında
acil durumlar için mi bekletiyorsunuz?
Şimdi daha işlevsel olmalarında sıra...
Bunu da yatağınızın baş ucuna koyarak
sağlayabilirsiniz. Renk, kumaş tercihi ile
yeni bir görünüme büründürmeniz yine
sizin zevkinize kalıyor.

Yatağınızın baş ucuna hiç çekinmeden, kısa
ahşap bir merdiven koyarak, komodin
görevini yükleyebilirsiniz. Böylece odanızın
çok daha stil sahibi olduğunu göreceksiniz.
Dekoratif ürün satan birçok mağazada
bulabileceğiniz ahşap merdivenlerin basamaklarına bir çok eşyanızı yerleştirebildiğinizi; merdivenin büyük alan kaplayan
kare bir komodin yerine çok daha kullanışlı
olduğunu keşfedeceksiniz.

GIVE A CHANCE TO WICKER BASKETS
Imagine that bedside tables may not
always be wooden... Mount a wicker basket
on the wall and see how stylish it looks as
a nightstand. You can also mount a shelf
between a square wicker basket used as a
picnic basket, laundry, fruit or vegetable
basket. You can also change the color.

TRANSFORM A WOODEN LADDER
By placing a short wooden ladder at the
head end of your bed, you can load it with
the charge of being your nightstand. So
you'll see that your room becomes much
more stylish. You can place many items on
the steps of your ladder that you can find in
many stores selling decorative items. You
will discover that the steps are much handier
than a square nightstand that takes up large
space.

VİNTAGE ETKİSİ

PAZAR KASALARI!

Özellikle dekorasyon ürünlerini kendileri oluşturanların uzun zamandır en
gözde ürünü pazar kasaları...
Renklendirilip; kitaplık, sehpa olarak
kullanılan pazar kasalarına komodin
için de bir şans verin. Yatay ve dikey
olarak üst üste getirilerek kullanılabilen
pazar kasaları, rustik stile oldukça
uygun.
WOODEN CRATES
The most popular product among those
who make their own decoration products
has been the wooden crate for a long
time now... Give a chance to a crate,
which is used as a bookcase and coffee
table, as a nightstand. Crates that can be
used horizontally and vertically on top of
each other are quite suitable for the
rustic style.

Genellikle dekorasyon dergilerinde
bulunan bir komodin görünümünü
yatak odanıza kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Elinizde bulunan ya da vintage ürün satan bir dükkandan satın
alabileceğiniz eski bir bavul bütün
ihtiyacınız olan... Bavula ekleteceğiniz demir ayaklarla çok şık bir komodine sahip olabilirsiniz.
VINTAGE EFFECT
You can easily apply the look of a
nightstand, usually found in decoration
magazines, to your bedroom. An old
suitcase, which you already have or
can purchase from a vintage shop, is
all you need. Iron stands that you can
install will offer even better looks...
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DEMİRYOLUNDA TEKNOLOJİ ZAMANI
GÜNDE 22 BİN KİŞİYİ TAŞIYAN YÜKSEK HIZLI TREN SETLERİNE 12 ADET YENİ YHT SETİ
KATILACAK. ALMANYA’DA SIEMENS FİRMASI TARAFINDAN ÜRETİMİ DEVAM EDEN SETLERDEN
İLKİ KISA SÜRE ÖNCE TESLİM EDİLDİ. KALAN 11 SET 2020 YILINDA ETAP ETAP TESLİM ALINACAK.

IT IS TECH TIME IN RAILWAYS
12 NEW YHT SETS WILL BE ADDED TO THE EXISTING HIGH SPEED TRAIN SETS THAT
TRANSPORT 22 THOUSAND PASSENGERS PER DAY. THE FIRST OF THESE SETS, THE
PRODUCTION OF WHICH ARE ONGOING BY SIEMENS IN GERMANY, WAS DELIVERED A SHORT
WHILE AGO. THE REMAINING 11 SETS WILL BE RECEIVED IN PHASES IN 2020.
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

2003’ten bu yana izlenen öncelikli demiryolu politikaları ile; yüksek
hızlı ve hızlı demiryolu hatları inşa ediliyor, mevcut sistem yenileniyor, modernize ediliyor, ileri demiryolu sanayisi gelişiyor, demiryolu taşımacılığının serbestleştirilmesi ile TCDD Taşımacılık
demiryolu tren işletmecisi olarak sektöre liderlik ederken, özel
sektör de demiryolunda daha fazla söz sahibi oluyor.
2003 yılında Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Hattının
temelinin atılmasıyla başlayan yüksek hızlı demiryolu hattı 1.213
kilometre uzunluğuna ulaştı. İnşası devam eden hatlara yeni güzergahlar eklenecek. Yüksek hızlı trenlere giderek artan talebi karşılamak üzere harekete geçen TCDD ve TCDD Taşımacılık, 2018
yılında 12 Yüksek Hızlı Tren (YHT) seti temini için Almanya’dan
Siemens firması ile anlaşma sağladı.
Demiryolu sektöründe dünya markası olan Siemens, bu setlerden
ilkini kısa sürede teslim etti ve set Ankara’ya ulaştı. İki ay test edilerek hizmete verilecek olan setle önemli bir kapasite artırımı sağlanacak. Diğer 11 yüksek hızlı tren setinin de etap etap teslim
alınması ve 2020 yılı sonuna kadar teslimatın tamamlanması planlanıyor.

With the prioritized railway policies implemented since 2003,
high-speed and fast railway lines are being built, the existing
system is being renewed, modernized, advanced railway industry
is developing; with the liberalization of railway transportation,
TCDD Transportation leads the sector as a railway train operator,
while the private sector has a greater voice in the railway sector.
The high-speed railway line, which started in 2003 with the
foundation of the Ankara-İstanbul High-Speed Railway Line, has
reached a length of 1,213 kilometers. New routes will be added to
the lines that are being constructed. TCDD and TCDD Transport,
which took action to meet the increasing demand for high-speed
trains, reached an agreement with Siemens from Germany for the
supply of 12 High-Speed Train (YHT) sets in 2018.
Siemens, a global brand in the railway sector, delivered the first of
these sets in a short time and the set reached Ankara. The set will
be tested for two months and a significant capacity increase will be
provided. The delivery of the other 11 high-speed train sets is
planned in stages and to be completed by the end of 2020.

Turkey loves the high speed train
Türkiye yüksek hızlı treni çok sevdi
2009 yılında Ankara-Eskişehir, 2011 yılında Ankara-Konya, 2013
yılında Eskişehir-Konya ve 2014 yılında da Eskişehir-İstanbul ile
Konya-İstanbul arasında başlayan yüksek hızlı demiryolu işletmeciliği ile bugüne kadar 52,4 milyonu aşan yolcu taşındı. YHT sadece
ulaştığı şehirleri değil birçok şehirleri de yakınlaştırdı. AnkaraKonya-İstanbul üçgenindeki yüksek hızlı tren hatları, YHT+otobüs
ve YHT+tren şeklinde yapılan kombine taşımacılık ile Bursa,
Kütahya, Karaman, Denizli, Afyonkarahisar, Antalya gibi şehirlere
olan seyahat sürelerini de önemli oranda düşürdü. Yüksek hızlı tren
ile yapılan kombine taşımacılık ile 13 il ve Türkiye nüfusunun
%42’sinin ekonomik sosyal ve kültürel yaşamları daha dinamik
hale geldi.
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With the high-speed railway operations that started between
Ankara-Eskişehir in 2009, Ankara-Konya in 2011, EskişehirKonya in 2013, and Eskişehir-İstanbul and Konya-İstanbul in
2014, more than 52.4 million passengers have been transported to
date. YHT has brought not only the cities it reaches but also many
other cities closer. High-speed train lines in the Ankara-Konyaİstanbul triangle have significantly reduced travel times to cities
such as Bursa, Kütahya, Karaman, Denizli, Afyonkarahisar, and
Antalya through combined transportation in the forms of YHT
+ bus and YHT + train. The economic, social and cultural life of
13 provinces and 42% of Turkey's population have become more
dynamic through combined transportation with high-speed
trains.
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Hız ve konforun uyumu

Harmony of speed and comfort

Toplam 8 vagondan oluşan ve uzunluğu 200 metre olan yüksek hızlı
tren setleri 300 kilometre hız yapabiliyor. 45 business (3 busines
loca 12 kişi kapasiteli), 436 ekonomi olmak üzere toplam 483 yolcu
kapasitesine sahip olan yüksek hızlı tren setlerinde 2 adet engelli
sandalye bağlama yeri bulunuyor. Türkiye’deki yolcu talepleri dikkate alınarak, yeni YHT setlerinde kafeterya bölümündeki koltuk ve
masa sayısı ile vagonlardaki cep telefonu ve bilgisayar şarj priz
sayıları artırıldı. Müzik ve sinema odaklı “eğlence sistemi”nde yer
alan programlar da zenginleştirilmiş şekilde yolcular için hazırlandı.

The high-speed train sets, which consist of a total of 8 wagons and
have a length of 200 meters, can speed 300 kilometers. High-speed
train sets with 483 passenger capacity include a total of 45
business (3 business boxes with a capacity of 12 people), 436
economy, and 2 disabled seats. Considering passenger demand in
Turkey, the number of mobile phone and laptop charge plugins in cars
and the number of seats and tables in the dining car of new YHT sets
are improved. The music and cinema-oriented entertainment system
programs were also enriched for the passengers.
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Yht zamandan kazandırıyor

Yht saves time

Şubat 2020 tarihinden itibaren devreye alınacak setlerle; günlük
yüksek hızlı tren sefer sayısı 44’ten 76’ya, yılda taşınan yolcu
sayısı ise 2020 yılında 10 milyon 200 bine, 2021 yılında 14 milyona ulaşacak. Yine günlük ortalama 22 bin olan yüksek hızlı
tren yolcu sayısı 2020 yılında 30 bine, 2021 yılında ise 40 bine
çıkacak. Ayrıca 12 adet YHT setinin katılmasıyla, uzun mesafeli
parkurlarda ekspres seferler düzenlenecek, böylece Ankaraİstanbul ve Konya-İstanbul arasında seyahat süresi 30 dakika
azalacak.

With the sets to be put into service as of February 2020, the number
of daily high-speed train services will reach from 44 to 76, the number
of passengers transported per year in 2020 will reach 10 million from
200 thousand, and will reach 14 million in 2021. Again, the current
average number of high-speed train passengers per day, which is 22
thousand, will reach 30 thousand in 2020, and will be 40 thousand in
2021. Also, with the addition of 12 YHT sets, express trips will be
organized on long-distance routes, thus reducing the travel time
between Ankara-İstanbul and Konya-İstanbul by 30 minutes.
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAN KODAMANOĞLU

DANIŞMAN

KALORİFER

OBSESYON

ENTERESAN

KASAP

ORİJİNAL

FİNLANDİYA

KAYNAKÇA

RASATHANE

GELENEKSEL

MEZUNİYET

TELESKOP

KABATASLAK

MÜTEŞEKKİL

YELKOVAN

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

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

KOLAY

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

5
8

9
5

7

9

ORTA

5
1 3
7
4
2
9
5
6 7
4

4 8
8
6 1
1
5
5 2
7

3 7
6
4
4 3
9
5 8

7
1

9 3
5 8

4
6
6 3

3

9

2
2
7
1
8

5
4

9

9
7

ZOR

1
4
6
8

7

7
1
6 2

2
8
3 8 9
9 4
6

[ ÇÖZÜMLER /

3
5
2
6

6 2
1
3

4 1
8

2
5

3
4
9 4

5

1

9

3
4 6
8 5
7
9
2
1
5

5
1
8
3
4 7
7
3
6

4

3
5

6 7
4 3
2
8
1 6

1

3

6
4
2
2 5
4
8
6

6

4
2

4

1

1

SOLUTIONS ]

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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