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VİZYON / VISION

DEMİRYOLLARINDA HIZ
KESMİYORUZ
Hükümet olarak göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ulaşım altyapısının, tüm yaşam alanlarını geliştiren, dönüştüren en temel unsur olduğu gerçeğiyle hareket ettik.
Çünkü insanoğlu, tekerleğin icadından lokomotifin keşfine, otomobilin ilk üretiminden uçak teknolojisine kadar
ulaşımdaki her gelişmeyle birlikte, yepyeni ekonomik,
sosyal ve kültürel ilişkiler içerisine girmiştir. Bu noktada
da görevde olduğumuz 17 yıl boyunca ulaşım ve erişim
altyapısına 776,6 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık.
Ancak demiryollarına sadece ülke ekonomisine ve sosyal
hayata katkısı nedeniyle önem vermedik. Demiryollarımız
bu topraklar için bunların da ötesinde bir anlam taşımaktadır. Hatta şöyle söyleyeyim, 23 Eylül 1856 tarihinde İzmir-Aydın hattının inşasına başlanması, Anadolu coğrafyasının iklimini değiştirerek sosyal, kültürel ve ekonomik
olarak şekillenmesinde milat teşkil etmiştir.
Biz de demiryollarının ülkemiz açısından öneminin bilinciyle demiryollarını 2003'te devlet politikası haline getirdik. Karatreni çok bekledik, ancak artık hızlanmanın vakti
geldi dedik. Asırlardır el değmeyen demiryollarının tamamını yeniledik, sinyalizasyonlu ve elektrifikasyonlu hale
getirdik. Ülkemizi 2009 yılında Yüksek Hızlı Tren ile tanıştırdık. Böylece vatandaşlarımızın geçen 60 senede “kaçırdığı treni” YHT ile yakalamasını sağladık. Bu yılın
ikinci çeyreğinde de Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattını açarak Sivas’ı yüksek hızla başkente bağlamış olacağız.
Sadece yüksek hızlı trenle kalmadık. Dünyanın en güzel
demiryolu seyahat rotası içerisinde yer alan Turistik Doğu
Ekspresi’nin yanı sıra Boğaziçi Ekspresi’ni ve Göller Ekspresi seferlerini de başlatarak vatandaşlarımıza yeni etkinlik alanı oluşturduk.
Vatandaşlarımızın demiryoluna olan beklentisinden yola
çıkarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.
İyi yolculuklar.
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M. Cahit TURHAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Minister of Transport and Infrastructure

WE ARE NOT SLOWING DOWN IN
RAILWAYS
Since the first day we took office as a government, we acted with
the fact that the transportation infrastructure is the most basic
element that develops and transforms all living spaces. Because
human beings have entered into a new economic, social and
cultural relationships following every development in
transportation, from the invention of the wheel to the discovery of
the locomotive, from the first production of the automobile to the
aircraft technology. At this point, we have invested over 776.6
billion lira in transportation and access infrastructure during our
17 years in office. However, we attached importance to railways
not only because of their contribution to the national economy
and social life. Our railways have a meaning beyond these in our
land. Let me even say that the beginning of the construction of the
İzmir-Aydın line on September 23, 1856, was the turning point
in the social, cultural and economic shaping of the Anatolian
geography by changing its climate.
With the awareness of the importance of railways for our country,
we made railways into state policy in 2003. We waited so long for
the black train, but now it's time to accelerate. We have renewed
all of the railways that have not been touched for centuries, we
had them signaled and electrified. We introduced our country to
High Speed Train in 2009. Thus, we have ensured that our
citizens catch the train that had been missed for the last 60 years
thanks to YHT. In the second quarter of this year, we will open the
Ankara-Sivas High-Speed Train line and connect Sivas to the
capital at a high speed. We didn't just stop at the high-speed
train. We have launched a new activity area for our citizens by
launching the Bosphorus Express and the Lakes Express, as well as
the Touristic Eastern Express, which is among the most beautiful
railway travel routes in the world.
Based on the expectations of our citizens from the railway, we will
continue our investments without slowing down.
Have a nice trip.

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

BÖLGESİNİN LOJİSTİK
ÜSSÜ TÜRKİYE
Artan uluslararası ticaret hacmi, demiryolu sektörünün
gelişimini de etkileyerek büyük yatırımların yapılmasını
gerektiriyor. Bu anlamda çok önemli olan “Türkiye Lojistik Master Planı’nın tanıtımı Aralık ayında Bakanımız
Sayın Mehmet Cahit Turhan tarafından yapıldı.
Planla, ülkemizin ihracat, büyüme ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşması için yük taşımacılığıyla ilgili
tüm hizmetler tek bir yerden ve etkin bir şekilde yönetilerek taşıma türleri arasındaki rekabetin ivmelenmesi
sağlanacak.
TCDD olarak bu hedeflere ulaşmak için bütün potansiyelimizi ortaya koymanın bilinciyle, Halkalı, Gökköy,
Köseköy, Uşak, Kaklık, Hasanbey, Gelemen, Türkoğlu ve
Palandöken olmak üzere 9 Lojistik Merkezi hizmete açtık. Yenice ve Kayacık Merkezlerini ise tamamlayarak
açılışa hazır hale getirdik.
Kars ve Kemalpaşa (AYGM) Lojistik Merkezlerinin ise
yapım çalışmaları ise hız kesmeden devam ediyor.
Bozüyük, Boğazköprü, Karaman, Bitlis, Sivas, Mardin,
Habur, Yeşilbayır, Çerkezköy, Filyos, Çandarlı, İyidere
olmak üzere 12 adet lojistik merkezimizin ihale ve proje
hazırlama çalışmalarına ise geceli gündüzlü devam ediyoruz.
25 lojistik merkezin tamamının hizmete açtığımızda ülkemize 72,6 milyon ton ilave taşıma kapasitesi ile 16,2
milyon metrekare konteyner stok ve elleçleme sahası
kazandırmış olacağız.
Bu duygu ve düşüncelerle Lojistik Mater Planı’nın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor projenin bütün paydaşlarına başarılar diliyorum.
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Ali İhsan UYGUN

TCDD Genel Müdürü
Director General of TCDD

TURKEY IS THE LOGISTICS CENTER
OF ITS REGION
Increasing international trade volume also affects the
development of the railway sector, requiring major investments.
The presentation of Turkey's Master Plan for Logistics, which
is very important in this sense, was held by Mr. Mehmet Cahit
Turhan, Minister of Transportation and Infrastructure in
December.
Through this plan, all services related to the transportation of
cargo will be provided from one place and managed effectively
so the acceleration of competition between modes of transport
will be realized in order to have Turkey reach its exports,
growth, and sustainable development targets.
As the TCDD, we have put 9 Logistics Centers into service in
Halkalı, Gökköy, Köseköy, Uşak, Kaklık, Hasanbey, Gelemen,
Türkoğlu, and Palandöken. We have completed the Yenice and
Kayacık centers and made them ready for service.
We continue with the construction works of Kars and Kemalpaşa
(AYGM) Logistics Centers at full speed.
We continue to work on tender and project preparation works
day and night at 12 logistics centers in Bozüyük, Boğazköprü,
Karaman, Bitlis, Sivas, Mardin, Habur, Yeşilbayır, Çerkezköy,
Filyos, Çandarlı, İyidere.
When we put all 25 logistics centers into service, we will provide
our country with an additional carrying capacity of 72.6 million
tons and a container stock and handling area of 16.2 million
square meters.
With these feelings and thoughts, I wish the Logistics Master
Plan to be beneficial to our country and nation and I wish
success to all stakeholders of the project.
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Bu doğrultuda 2003'ten bu yana kamu-özel ortaklığı projeleriyle 776,6 milyar lira yatırım yaparak birçok projeyi
hayata geçirdiklerine işaret eden Turhan, harcamalarının
önemli bölümünü karayolları yatırımlarının oluşturduğunu bildirdi. Turhan, özel sektörün dinamizmiyle yaklaşık
200 milyar liralık kamu-özel iş birliği projesi başlattıklarını
aktararak, söz konusu yatırımların yüzde 77'sinin tamamlandığını, yapımı devam eden projelerle 45,5 milyar liralık
yatırımı daha ülkeye kazandıracaklarını dile getirdi.

İSTANBUL HAVALİMANI GARANTİ EDİLEN YOLCU
SAYISINI GEÇTİ

"İstanbul Havalimanı 55 milyon yolcuya hizmet
verdi"
"Halkın yolu" yapma hedefiyle işe başladıkları havayolu
sektöründe de 17 yıldır dünya ortalamasının çok üzerinde
büyüme yaşadıklarına dikkat çeken Turhan, "Havacılıkta
gösterdiğimiz başarılar nedeniyle 2016-2019 döneminde
ICAO Konsey üyesi olarak dünya çapında sivil havacılıkla
ilgili kararları alan ve onaylayan ülkelerden biri olduk."
değerlendirmesinde bulundu. Yurtdışında 2003'te 60 noktaya uçulurken anlaşmalı ülke sayısının 173'e, uçuş yapılan nokta sayısının ise 328'e çıkarıldığını belirten Turhan,
faal havalimanı sayısını 26'dan 56'ya yükselttiklerini kaydetti. Turhan, dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı'nda hizmete açıldığı günden 2019 yılı sonuna kadar
330 bin 574 uçak ve yaklaşık 55 milyon yolcu trafiği gerçekleştiği bilgisini vererek, "İstanbul Havalimanı henüz ilk
yılında garanti edilen yolcu sayısını geçtiğinden, havalimanı işletmecisi şirket kamuya 22,4 milyon avroluk ek ödeme
yapacak." dedi.

In this direction, Turhan pointed out that they have realized
many projects by investing 776.6 billion liras with publicprivate partnership projects since 2003, and stated that the
highway investments constitute the major part of their
expenditures. Turhan stated that they have started a publicprivate cooperation project of approximately 200 billion liras
with the dynamism of the private sector and that 77 percent of
these investments are completed and they will gain the country
an investment of 45.5 billion liras by means of the ongoing
projects.
"İstanbul Airport has served 55 million passengers"
Pointing out that they have grown over the world average for
17 years in the airline industry, where they started to work
with the goal of making it the "People's Line", Turhan said,
"As a member of ICAO Council in 2016-2019 period, we
have become one of the countries that took decisions and
approved in civil aviation worldwide." Turhan said that
while the number of countries with contracts increased to
173 and the number of flights to 328, while flying to 60
destinations abroad in 2003, they increased the number of
active airports from 26 to 56. Turhan said that 330 thousand
574 aircraft and approximately 55 million passenger traffic
have been realized at İstanbul Airport, the meeting point of
the world, since the day it was opened until the end of 2019,
"Since İstanbul Airport has exceeded the number of
passengers guaranteed in its first year, the airport operator
company will pay an additional 22.4 million euros to the
public."

İSTANBUL AIRPORT HAS EXCEEDED THE NUMBER OF
GUARANTEED PASSENGERS
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2019
yılı değerlendirmesi ve 2020 yılı hedeflerine ilişkin Bilgi
Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) düzenlediği
basın toplantısında, Bakanlık tarafından yapılan yatırımların ülke için büyük önem taşıdığını söyledi.
Yurdun her tarafında aynı seviyede ulaşım ve haberleşme
altyapısını sağlamak, zenginlik merkezlerini Türkiye'nin
her tarafına yaymak amacıyla entegre ulaşım sistemlerini
güçlendirmeye ve yaygınlaştırmaya çalıştıklarını ifade
eden Turhan, "Bugüne kadar gerek ulaştırma politikalarında gerekse mevzuatta yapılan çalışmalar, günü kurtarmanın dışında köklü reform niteliği taşıyan çalışmalar oldu.
Dün insanımız için hayal olan pek çok ulaşım ve bilişim
hizmeti bugün gündelik hayatın vazgeçilmezi haline geldi.
Bu bağlamda Türkiye gelişim açısından Avrupa ortalamasının üzerinde bir ivme yakaladı. Bugün, yaratılan krizlerin
olumsuz etkilerini minimuma indirebilmemizin temelinde
yaptığımız altyapı yatırımları yatmaktadır." diye konuştu.
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Minister of Transportation and Infrastructure Mehmet Cahit
Turhan said that the investments made by the Ministry are of
great importance for the country at the press conference
organized by the Information Technologies and Communication
Department (BTK) regarding the assessment of 2019 and the
targets of 2020. Turhan expressed that they are trying to expand
and strengthen the integrated transport systems in each part of
the country in order to ensure the transportation and
communication infrastructure at the same quality and to spread
wealth centers to all parts of Turkey and continued: "So far, our
works on transport policies and the legislation have gone beyond
saving the day, becoming radical reforms. Many transportation
and IT services, which were the dreams of our people yesterday,
have become indispensable for daily life today. Turkey caught a
momentum above the European average in terms of development
in this context. Today, the infrastructure investments we make
are the basis of our ability to minimize the negative effects of the
created crises."
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DEMİRYOLLARINDA 17 YILDA KAT EDİLEN
MESAFE VE HEDEFLER

DISTANCE AND TARGETS COVERED IN RAILWAYS IN 17 YEARS
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Bakan
Yardımcısı Enver İskurt, Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu, Ulaştırma Bakanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Erol Yanar, TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun,
TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kamuran Yazıcı, Turizm
Medikal Derneği Başkanı Sinan İbiş, birçok basın mensubu
ve özel konukların katılımıyla, TCDD Kule Restaurant’ta
yapılan "Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam
Projesi" protokol imza töreni ve basın toplantısıyla bir araya geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, TCDD
Genel Müdürlüğünde düzenlediği "Demiryollarında 17 Yılda Kat Edilen Mesafe ve Hedefler" konulu basın toplantısında, hükümet olarak ilk günden bu yana ulaşım alt yapısının, tüm yaşam alanlarını geliştiren, dönüştüren en temel
unsur olduğu gerçeğiyle hareket ettiklerini söyledi.
Vatandaşların geçen 60 senede kaçırdığı treni, YHT ile yakalamasını sağladıklarını anlatan Turhan, "Demiryollarımız, Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi altın yıllarını
yaşamaya başladı." diye konuştu. Turhan, 393 kilometre
uzunluğundaki Ankara-Sivas yüksek hızlı tren hattını bu yıl
tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Tüm ulaşım ve
erişim alt yapısını engelli dostu hale getirmeye başladıklarını anlatan Turhan, geçen yılın sonunda hizmete sunulan
Turuncu Masa Hizmetinden bugüne kadar 1200 engellinin
faydalandığını söyledi.
Konuşmaların ardından Bakan Turhan'ın himayesinde
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, TCDD Taşımacılık
Genel Müdürü Kamuran Yazıcı ve Sinan İbiş tarafından
"Engelsiz Ulaşım, Engelsiz Turizm, Engelsiz Yaşam Projesi"
protokolü imzalandı.
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Minister of Transport and Infrastructure Mehmet Cahit
Turhan, Deputy Minister Enver İskurt, Deputy Minister Adil
Karaismailoğlu, Head of Strategy Development Department
of the Ministry of Transportation Erol Yanar, General
Manager of TCDD Ali İhsan Uygun, General Manager of
TCDD Transportation Kamuran Yazıcı, President of the
Tourism Medical Association Sinan İbiş, many members of
the press and special guests came together at the signing
ceremony and press conference for the "Barrier-Free Transport,
Barrier-Free Tourism, Barrier-Free Life Project" protocol
ceremony held at TCDD Kule Restaurant.
Transport and Infrastructure Minister Mehmet Cahit Turhan
said at the press conference on "Distance and Targets Covered
in Railways in 17 Years" organized by the General Directorate
of TCDD, since the first day as the government, they have been
acting aware of the fact that the transportation infrastructure is
the most basic element that develops and transforms all living
spaces. Explaining that they have enabled the citizens to catch
the train that they have been missing for the past 60 years
through YHT, Turhan said, "Our railways started to live their
golden years as in the first years of the Republic." Turhan stated
that they aim to complete the 393 km long Ankara-Sivas highspeed train line this year. Explaining that they have started to
make the entire transportation and access infrastructure
disabled-friendly, Turhan said that 1,200 disabled people have
benefited from the Orange Desk Service, which was put into
service at the end of last year. Following the speeches, the
"BarrierFree Transport, Barrier-Free Tourism, Barrier-Free
Life Project" protocol was signed by TCDD General Manager
Ali İhsan Uygun, TCDD Transport General Manager Kamuran
Yazıcı and Sinan İbiş under the auspices of Minister Turhan.

GEZİ
TRAVEL
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TURUNCU MASA UYGULAMASINA BÜYÜK İLGİ
GREAT INTEREST IN THE ORANGE DESK PROGRAM
Engelsiz ulaşım hedefi ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının
himayelerinde yürütülen “Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı
Hizmetlerinin Erişilebilirliği Projesi” kapsamında, 2 Aralık
2019 tarihinden itibaren 13 gar ve istasyonda hizmet vermeye başlayan “Turuncu Masa” uygulaması, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Bugüne kadar 2 bin 513 yolcunun hizmet aldığı “Turuncu
Masa” uygulaması ile engelli ve yardıma ihtiyacı olan yolculara trene biniş ve inişlerinde yardımcı olunuyor. “Turuncu
Masa” hizmet noktasından yararlanmak isteyen vatandaşların hizmet taleplerini, internet üzerinden, acentelerden veya
çağrı merkezinden bilet alırken belirtmeleri yeterli oluyor.
Ankara, Eryaman, Eskişehir, Konya, Pendik, Söğütlüçeşme,
Halkalı, İzmit, Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye ve Gebze gar
ve istasyonlarda verilen hizmetin ilerleyen zamanlarda yaygınlaştırılması planlanıyor. Turuncu Masa uygulamasında;
ilgili personel, gidiş yönünde yolcuyu gar girişinde karşılayarak seyahat edeceği koltuğa kadar refakat ediyor. Yine yardıma ihtiyacı olduğunu bildiren yolcu, ineceği istasyonda
“Turuncu Masa” hizmet görevlisi tarafından karşılanıp yolcuya gar çıkışına kadar eşlik ediliyor.
Bilindiği üzere, devletimizin sosyal politikalar uygulamaları
içerisinde yer alan “Engelli Vatandaşlarımızın Ücretsiz Seyahat Etmesi” ilkesi gereğince; TCDD Taşımacılık, 2019 yılında
1 milyon 200 bin engelli yolcuya YHT, anahat ve konvansiyonel trenlerde ücretsiz ulaşım sağladı. “Turuncu Masa”
uygulaması ile engelsiz demiryolu ulaşımı için önemli bir
adım atıldı.
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Conducted under the auspices of the Ministry of Transportation
and Infrastructure with the target of accessible within the
scope of "Accessibility Project of Passenger Transport Services
in Turkey", "Orange Desk" program has begun serving at 13
stations and terminals since December 2, 2019; it was
appreciated with great satisfaction by the citizens.
With the "Orange Desk" program, which has served 2
thousand 513 passengers so far, passengers with disabilities
and in need of assistance are assisted in getting on and off the
train. It is enough for citizens who want to benefit from the
"Orange Desk" service point to state their service requests
while purchasing a ticket online or from agencies or call
centers. It is planned to expand the service provided in
stations, and terminals in Ankara, Eryaman Terminal,
Eskişehir, Konya, Pendik, Söğütlüçeşme, Halkalı, İzmit,
Polatlı, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, and Gebze. In the Orange
Desk program, the relevant personnel will accompany the
passenger from the entrance of the terminal to the seat on the
train. The passenger, who states that he/she needs help, is
greeted by the "Orange Desk" service personnel at the station
he/she arrives and accompanied to the exit of the station.
As it is known, in accordance with the principle of "Our
Disabled Citizens Travel for Free", which is included in the
social policy practices of our state; TCDD Tasimacilik
provided free transportation to 1 million 200 thousand
disabled passengers in YHT, mainline and conventional trains
in 2019. With the "Orange Desk" program, an important step
was taken for accessible rail transportation.

Yolların sonunda bir sükunet arayışı:
Limanlar
In search of tranquility at the end of
the roads: Ports
Bingöl ve Yüzen Ada
Bingöl and Floating Island
Çelişkilerden renklere:
From contrasts to colors:
Kolkata
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YOLLARIN SONUNDA BİR
SÜKUNET ARAYIŞI: LİMANLAR
IN SEARCH OF TRANQUILITY AT THE END
OF THE ROADS: PORTS
BERRAK EREN

Bir limana sığınmak her gezginin hayali. Yollar maceralarla
dolu olsa da, her yol er geç bir sükunet arayışındadır. Limanlar, yolların soluklanılan duraklarıdır, köprüdürler. Coğrafyaları, insanları, kültürleri ve taşınacakları birbirine ulaştırırlar,
Ege, Akdeniz ve Karadeniz’de, insan yaşamına damgasını
vuran, kentlere ve başka dünyalara açılan limanları ele aldık.
Sığınmanın zamanı…
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Taking refuge in a harbor is the dream of every traveler.
Although the roads are full of adventures, every road eventually
becomes in search of tranquility. Ports are the breathing stops
of the roads, they are bridges. They unite geographies, people,
cultures, and places, and our subject is the harbors opening to
cities and other worlds in the Aegean, Mediterranean, and the
Black Sea. Time to take refuge…
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Temmuz, ağustos ve Sinop
Denize uzanan ince bir yarımadanın üzerine kurulu Sinop,
Karadeniz'deki tek doğal liman olma özelliğine sahip. Bu
nedenle tarih boyunca deniz ticaretinde söz sahibi olmuş.
Muhteşem bir doğaya ve zengin bir tarihe sahip Sinop
için gemiciler şöyle diyor: “Karadeniz'de üç liman var;
temmuz, ağustos ve Sinop.” Çünkü Karadeniz coştuğu
zaman gemicilerin sığınacağı en önemli yer Sinop Limanı
oluyor. Sinop gemiciler için bir sığınak olmasının yanısıra, denizi, plajları, rıhtımındaki canlı kafe ve restoranlarıyla, Karadeniz kıyılarının en çok rağbet gören tatil beldesi de. Sadece plajları değil, deniz tatilini hiç düşünmeyenlerin bile aklını çelebilecek günübirlik gezilerle görülebilecek şelale, göl ve mağara gibi doğal güzellikleri var.
Sinop’a karakter katan en belirgin yapı, yarımadayı kuzey
ve güneyden çevreleyen şehir surları hâlâ etkileyici. Surların büyük bir kısmı artık yok. Bugün kent kapılarının
sadece ikisi ayakta. Biri cezaevinin karşısındaki Loncakapı, diğeri de kuzey kıyıda, denize düşecekmiş gibi duran
ve bir burca benzeyen Kumkapı. Sinop manzarası için
mutlaka limandaki burca çıkın.
Sinop’un en eski camisi 13. yüzyıla ait Alaeddin Camii
görmeye değer. Kentin düşmandan kurtuluşunun anısına
yaptırılan Pervane Medresesi’nin odalarında, bugün ahşap tekne maketçiliği ve Sinop dokumaları gibi yöreye
özgü el sanatlarının satış yerleri var. Arkeoloji Müzesi;
koğuşlarından dalgaların sesinin duyulduğu Tarihi Sinop
Cezaevi ve Türkiye’nin en kuzey ucundaki İnceburun
Feneri de görmezseniz pişman olacağınız yerler.
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July, august, and Sinop
Sinop, built on a thin peninsula extending into the sea, is the only
natural port in the Black Sea. For this reason, the city has had a
voice in sea trade throughout history. For Sinop, which has a
magnificent nature and a rich history, the sailors say: "There are
three ports in the Black Sea; July, August, and Sinop." Because
when the Black Sea swells, the most important place where the
sailors take refuge is Sinop Harbor. In addition to being a shelter
for Sinop sailors, it is also the most popular holiday destination on
the Black Sea coast with its beaches, lively cafes and restaurants
on the docks. Sinop does not have only beaches, but it also has
other natural beauties such as waterfalls, lakes, and caves, which
can be seen through day trips that can be tempting for even those
who never think of a beach holiday. The most prominent structure
that adds character to Sinop is the city walls surrounding the
peninsula from the north and south. They are still impressive. A
large part of the walls do not exist anymore. Today, only two of the
city gates are standing. One is Loncakapı, across the prison, and
the other is Kumkapı, which looks like dungeon on the north shore,
which seems as if it is going to fall into the sea. For the best view of
Sinop, definitely go up to the tower in the harbor. The oldest
mosque of Sinop, Alaeddin Mosque from the 13th century, is
worth seeing. In the rooms of Pervane Madrasa, which was built in
memory of the liberation of the city from the enemy, today there
are sales stands of local handicrafts such as wooden boat modeling
and Sinop weavings. Archaeological Museum, İnceburun
Lighthouse, which is the northernmost point of Turkey, the
historic Sinop Prison, where the sound of the waves is heard from
its cells, are among the spots you would regret it if you do not see.

Modern, kozmopolit ve dinamik: İskenderun
İskenderun’un böylesine modern ve kozmopolit olmasını
liman kenti karakterine yorabiliriz. Tarih boyunca kentteki
ticarete paralel olarak yaşamın canlandığı İskenderun, büyük bir yerleşim olmayabilir ancak İskenderun Körfezi'nde
yer alan limanı sayesinde uluslararası deniz ticareti dendiğinde her dönemde adından söz ettirmiş. I. Dünya Savaşı
sonrasında Hatay, Fransa yönetimindeyken İskenderun’a
küçük bir liman yapılıyor. Hatay Cumhuriyeti’nin Ana
Vatan ile birleşmesi 1939 yılında gerçekleşiyor. 1942’de ise
liman, Devlet Demiryolları’na bağlanıyor. İskenderun Limanı, Akdeniz'in kuzeydoğusundaki konumuyla, aktarma
limanı olarak önemli bir role sahip.
Her kente bir nostalji yakıştırmak mümkün. Bugün bulvarlarındaki palmiye ağaçları, sahil boyunca serpiştirilmiş
küçük köprüleri, yeşil parkları, yürüyüş yolları, engellilere
göre tasarlanmış kaldırımları ile keyif veren bir kent. İskenderun’un konumu etkileyici. Dağ ve denizden fazlasıyla
nasibini almış. Toros Dağları’nın güney ucundaki Amanos
Dağı’nın eteğinde bulunan kentin ufku açık. Yazın kentin
dayanılmaz rutubetinden muzdarip halkın sığınağı, 1500
metre yükseklikte, Erzin yani Yeşilkent yaylaları. Güneyinde Antakya, batısında Akdeniz, kuzeyinde Dörtyol ve
doğusunda Amanos Dağları ile çevrili İskenderun, tüm yapılaşmaya rağmen pitoresk bir sahil bandında yer alıyor.
Üstelik civarında kayda değer bir tarih ve yatların demirlemesine uygun bir körfezi var. Kentin canlılığı, kentin denizle olan ilişkisini güçlendiren Balıkçılar Barınağı ve Balıkhane’de kendini gösteriyor. Merkezde görülebilecek sivil
mimari örnekleri, camiler ve kiliseler var. Civardaki en
önemli turistik destinasyonlardan biri tarihi açıdan önem
taşıyan Payas, diğeriyse yakıcı İskenderun sıcağında serinleme imkanı veren Arsuz.

Modern, cosmopolitan, and dynamic: İskenderun
We can attribute the fact that İskenderun is so modern and
cosmopolitan to its port city character. İskenderun, where life has
come alive in parallel with the trade in the city throughout history,
may not be a large settlement, but thanks to its port located in
İskenderun Bay, it has always been mentioned in international
trade. After World War I, while Hatay was under the rule of
France, a small port was built for İskenderun. The union of the
Republic of Hatay with the Motherland takes place in 1939. In
1942, the port was connected to the State Railways. İskenderun
Port plays an important role as a transfer port with its location in
the northeast of the Mediterranean.
It is possible to attribute some type of nostalgia to every city.
Today, it is a delightful city with palm trees on its boulevards,
small bridges along the coast, green parks, walkways, pavements
designed for the disabled. The position of İskenderun is impressive.
The city got its share from the mountain and the sea. The horizon
of the city, which is located at the foot of the Amanos Mountain
at the southern end of the Taurus Mountains, is clear. In summer,
the shelter of the people suffering from the dampness of the city,
which is beyond endurance, is Erzin, or Yeşilkent plateaus, at an
altitude of 1500 meters. Surrounded by Antakya to the south, the
Mediterranean to the west, Dörtyol to the north and the Amanos
Mountains to the east, İskenderun is located on a picturesque
coastline despite all the structuring.Moreover, it has a remarkable
history and a gulf suitable for the anchoring of yachts. The vitality
of the city shows itself in the Fishermen's Shelter and Balıkhane,
which strengthen the city's attachment with the sea. There are
examples of civil architecture, mosques, and churches that can be
seen in the center. One of the most important tourist destinations
in the vicinity is Payas, which is of historical significance, and the
other is Arsuz, which gives cooling opportunity in the burning heat
of İskenderun.
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Mesela saat onda, buluşalım Kordon’da...
Bir kenti güzel yapan her şey İzmir’de var. Ama en çok da
limanı ve Kordon’u. Sabah erken, Pasaport Kahvesi’nde
çay içip, boyoz ve katı yumurta yemek, günbatarken vapurla Karşıyaka’ya geçmek, Kordonboyu’nda sohbetin
keyfine varmak hep bu kentin güzellikleri. İzmir, denizi,
iklimi, kültür mozaiği, 5 bin yıllık tarihi ve mutlu insanlarıyla, özlenen ve özenilen bir kent olmuş hep.
Sadece İç Anadolu ve Ege Bölgesi’nin ithalat kapısı değil
aynı zamanda demiryolu ve karayolu bağlantıları ile Avrupa, Ortadoğu ve Asya ülkeleri arasında önemli bir ticaret limanı. Liman turizm açısından da büyük önem taşıyor. İzmir’in, Ege Bölgesi’nin turizm zenginliklerine kolay ulaşılabilir konumda bir kent olması nedeniyle Alsancak Limanı’na kurvaziyer yolcu gemilerinin gelmesi
de büyük önem taşıyor. Ege Bölgesi’nin tarım ve endüstri limanı olan İzmir, ülkenin ihracatında da hayati bir
role sahip. Liman geniş tarımsal ve endüstriyel hinterlanda sahip. Ege’nin verimli ovalarının ürünleri; tütünü,
üzümü, inciri ve pamuğu yüzyıllar boyunca bu limandan
dünyaya dağılmış. Bugün tütün yerini zeytine bırakmış.
18. yüzyılı takip eden yıllarda deniz ticareti önemli olunca, şehir limana doğru gelişmeye başladı. Depremler
yüzünden deniz doldu, ayrıca da insan eliyle de dolduruldu. Doldurula doldurula, evlerin denizden uzaklaştığı
Kordon’un meşhur bir şarkısı vardır: “Sensiz hayat İzmirli’m/Zor gibi geldi bana/Bir münasip zamanda/Mesela saat onda/Buluşalım Kordon’da/Der gibi geldi
bana...” İzmirli Bestekar Necip Mirkelamoğlu’nun ünlü
bestesini yeni kuşak bilmez ama, en popüler iki dizesi,
birçok İzmirli tarafından söylenegelmiştir. Semt, bugün
canlılığının zirvesinde. Bu renkli atmosfere en büyük
katkı da İzmir’in ılıman havasından...
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For instance at ten o’clock, let’s meet at Kordon...
Everything that makes a city beautiful is in İzmir. But most of all,
its port and Kordon do. Drinking tea in Pasaport Kahvesi, eating
boyoz and hard-boiled eggs, getting to Karşıyaka by the ferry at
sunset, enjoying a conversation at Kordonboyu are always among
the beauties of this city. With its water, climate, cultural mosaic,
5 thousand years of history, and happy local people, İzmir has
always been a city that has been missed and cared for.
It is not only the import gate of Central Anatolia and the
Aegean Region but also an important trade port between the
European, Middle Eastern, and Asian countries via rail and road
connections. The port is also very important in terms of tourism.
As İzmir is a city in an easily accessible location to the touristic
riches of the Aegean Region, it is also very important that cruise
ships come to the Alsancak Port. İzmir, the agricultural and
industrial port of the Aegean Region, has a vital role in the
country's exports. The port has a large agricultural and industrial
hinterland. The products of the fertile plains of the Aegean,
tobacco, grapes, figs, and cotton were distributed from this port
throughout the world for centuries. Today, tobacco has been
replaced by olives. When maritime trade became important in
the years following the 18th century, the city started to develop
towards the port. The sea was filled because of earthquakes and
sometimes by people. There is a famous song for Kordon, where
the houses are moving away from the sea eventually: "Life
without you my darling of İzmir / It seemed hard to me / It
sounded you say to me / At a suitable time / For instance at ten
o'clock / Let's meet at Kordon..." The new generation does not
know the famous composition of composer Necip Mirkelamoğlu
of İzmir but its two most popular lines have been pretty popular
among many people of İzmir. The neighborhood is at the peak of
its liveliness today. The biggest contribution to this colorful
atmosphere is İzmir's warm climate.

Tarihin kayırdığı liman kenti: Mersin
Akdeniz’in bereketi, Mersin’in zenginliği… Çağlar boyunca kıyılar hep hareketli olmuş, deniz ticaretiyle ekonomi,
kültür ve turizm refaha ulaşmış. Doğal bir liman olan Mersin Limanı, Akdeniz'in önemli limanlarından biri; İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin ithalat
ihracat kapısı. Ortadoğu ülkelerinin de transit merkezi.
1836 yılında küçük bir balıkçı kasabası olarak kurulduğu
tahmin edilen Mersin’in, kent tarihinde önemli dönüm
noktaları var; Süveyş Kanalı yapılırken gereken kereste ve
Avrupa’nın tekstil sektörüne gereken pamuk...
Bugün limanın kentin merkezinde olması imkanlara ve
ihtiyaçlara ulaşım açısından büyük avantaj. Mersin’in konumu aynı zamanda şansı; sahilden Toroslar’ın yüksekliklerine, yaşanası medeni bir kent. Adanalılar sıcaktan kaçıp
buradaki yazlıklarında nefes alabiliyorlar. Mersin’den Silifke’ye doğru 70 km içinde gezilecek birçok antik kent,
keyifli kıyı lokantaları var. Mersin’e 14 km mesafedeki MÖ
7. yüzyılda Rodoslu koloniciler tarafından kurulmuş Viranşehir-Soloi (Pompeipolis), sütunlu caddesiyle görkemini gösteriyor. Kent merkezinde de vakit geçirmeye değer. Özellikle akşamüstleri Silifke Caddesi’nin canlılığı göz
kamaştırıyor. Mersin’in eski mahallerindeki anıtsal yapıların çoğu Türk-İslam eserleri; Bezm-i Alem Valide Sultan
Çeşmesi, Eski Cami, Müftü Camisi, Avniye Camisi, Ulu
Cami… Ayrıca bu liman kentin zengin etnik yapısına işaret
eden yapılar da var; Latin Katolik Kilisesi ve Arap Ortodoks Kilisesi… Liman kentlerinin önemli yapılarından olan
hamamların bugün hiçbiri kullanılmıyor.

The city that history made it move: Mersin
The abundance of the Mediterranean, the wealth of Mersin… The
coasts have always been active throughout the ages, and economy,
culture and tourism have reached prosperity through maritime
trade. Mersin Port, which is a natural port, is one of the important
ports of the Mediterranean. It is the import and export gate of
Central Anatolia, Mediterranean, and Southeastern Anatolia
regions. It is also the transit center of the Middle Eastern
countries. Mersin, which is estimated to be founded as a small
fishing town in 1836, has important turning points in the history
of the city: timber needed during the construction of the Suez
Canal and cotton required for the textile industry of Europe...
The fact that the port is in the center of the city today is a great
advantage in terms of access to opportunities and needs. Mersin is
fortunate with its position: A civilized city to live from the coast to
the heights of the Taurus Mountains. People of Adana can escape
from the heat and breathe in their summer houses. There are many
ancient cities and pleasant coastal restaurants to be visited within
70 km from Mersin to Silifke. Viranşehir-Soloi (Pompeipolis),
founded by the colonists of Rhodes in the 7th century BC, 14 km
from Mersin, shows its glory with its columnar street. It is also
worth spending time in the city center. Especially in the afternoon,
the liveliness of Silifke Street is dazzling. Most of the monumental
buildings in the old quarters of Mersin are Turkish-Islamic works;
Bezm-i Alem Valide Sultan Fountain, Old Mosque, Mufti
Mosque, Avniye Mosque, Ulu Mosque… Also, there are structures
that point to the rich ethnic structure of this port city; Latin
Catholic Church and Arab Orthodox Church… None of the baths,
one of the important structures of the port cities, are used today.
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BİNGÖL VE YÜZEN ADA
ŞEHRİN SEMBOLÜ HALİNE GELEN YÜZEN ADACIKLAR, GÖLÜN İÇİNDE BAĞIMSIZ DURUYOR.
ÜSTÜNE ÇIKILDIĞI ZAMAN ADALAR SAL GİBİ HER TARAFA AĞIR AĞIR HAREKET EDİYOR.

BİNGÖL AND FLOATING ISLAND
THE ISLETS THAT HAVE BECOME THE SYMBOL OF THE CITY FLOAT INDEPENDENTLY WITHIN
THE LAKE. WHEN YOU STEP ON ONE OF THEM THEY MOVE SLOWLY TOWARDS EVERY
DIRECTION AS A RAFT DOES.
YILMAZ İBRAHİMOĞLU
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Yüzen ada, ‘karaya bağlantısı olmayan, su yüzeyinde serbest
halde bulunan adalar’ olarak tanımlanıyor. Ülkemizde bilinen
22 adet yüzen ada bulunuyor. Bunlardan Bingöl’ün Solhan
ilçesine bağlı Hazarşah köyündeki yüzen ada, kentin sembolü
haline gelmiştir. Oldukça sevimli görünen bu mini göl ve
üzerinde bulunan üç adacık, yörede yaşayan halk tarafından
keşfedilmiştir.
Bingöl-Solhan karayoluna 4.5 kilometre uzaklıkta olan yüzen
ada tamamen doğal bir oluşumdur. Gölün üç tarafı dağlar ve
tepelerle çevrilmiş düz arazi üzerinde bulunan krater gölü
konumundadır. Gölün şimdiki alanı 300 metrekarenin üzerindedir. Gölün derinliğinin 50 metreden fazla olduğu düşünülmektedir. Yaz ve kış aylarında su seviyesi aynı kalmaktadır. Su tatlı ve berrak olup, herhangi bir madensel tuz ihtiva
etmemektedir.
Gölün ortasında hareket eden üç ada vardır. Adalar göl içinde
bağımsızdır. Üstüne binildiği zaman sal gibi her tarafa ağır
ağır hareket etmektedir. Adanın üzerinde az sayıda bodur
dişbudak ağacı mevcuttur. Çevredeki bitkiler gölün mevcut
suyu ile beslenmektedir. Ada üzerinde bulunan ot kökleri
sarılıcı olması nedeniyle, toprak tamamen bitki kökleri ile
kaynamış ve yapışmış durumdadır. Ayrıca gölün ortasında
bulunan adanın yapısı incelendiğinde çayır, ayrık ot ve suda
yetişen çeşitli bitkilerin ada üzerinde mevcut olduğu görülmektedir. Bingöl’e yolunuz düşerse, bu nadir rastlanan doğa
olayını görmeden dönmeyin deriz.

A floating island is defined as 'an island that is not connected
to the land and floats free on the water surface'. There are 22
known floating islands in our country. Of these, the floating
islets in the Hazarşah village of Solhan district of Bingöl have
become the symbol of the city. The mini lake, which looks
pretty cute, and three islets on it were discovered by the locals.
The floating islets, which are 4.5 kilometers away from BingölSolhan highway, are a completely natural formation. The three
sides of the lake are surrounded by mountains and hills and the
lake is located on the flat land. It is, in fact, a crater lake. The
current surface area of the lake is over 300 square meters. The
depth of the lake is estimated to be more than 50 meters. The
water level remains the same in both the summer and winter
months. The water is fresh and clear and does not contain any
mineral salt.
There are three islets that float in the middle of the lake. The
islets are independent within the lake. When you get onto one
of them, it rocks slowly towards each direction as a raft does.
There are few common ash shrubs on the islets. The surrounding
plants feed on the lake water. As the weeds on the island have
clutching roots, the soil is mostly composed of plant roots. In
addition, when the structure of the islets in the middle of the
lake is examined, the presence of various plants that grow in
meadows, water, and orchards are seen.
If you are on your way to Bingöl, we advise not to return
without seeing this rare event of nature.
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ÇELİŞKİLERDEN RENKLERE
FROM CONTRASTS TO COLORS

KOLKATA
BERRAK EREN
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Hiçbir destinasyona benzemez Hindistan. Rengi solmayan,
ruha iyi gelen, hayatın anlamının ipuçlarını paylaşan bir ülkedir. Tüm yoksulluğa ve zor şartlara rağmen adeta bir gökkuşağı gibidir. Hindistan’ın üçüncü en büyük şehri Kolkata da
bundan fazlasıyla nasibini alır.

India is unlike any other destination. It is a country that does
not fade, heals the soul, and shares clues of the meaning of
life. Despite all the poverty and difficult conditions, it is
almost like a rainbow. Kolkata, the third-largest city in
India, gets its share from this.

Çelişkilerin kentini tanıyın
Kutsal Ganj Nehri’nin bir kolu olan Huglî Nehri’nin kıyılarına
kurulmuş Kolkata, 14 milyon nüfusuyla dünyanın en kalabalık kentlerinden biri. Perişanlıktan görkeme, bir kontrastlar
kenti olan ve dinamizmi hiç bitmeyen bu kente “insan festivali” demek çok da yanlış olmaz. Hindistan’ın en önemli limanı da burada. 330 yıllık bir geçmişe sahip Kolkata, çelişkilerin de kenti; ışık ile gölge, eski ile yeni, zengin ile fakir,
gökdelenler ile eski koloni dönemi evleri içiçe. Kolkata’nın,
zengin ile fakirin yan yana huzurla yaşadığı, eşsiz kentlerden
biri olduğundan ve burada yaşamış bir insanın dünyanın
başka hiç bir yerinde mutlu olamayacağından bahsedilir.
Çoğu Batılı Kolkata’ya baktığında, yoksulluğun acı veren görüntülerine şahit olsa da resmin bütünü böyle değildir. Kolkata, aynı zamanda Hindistan’ın entelektüel, sanatsal ve
kültürel başkentidir. Şairler, yazarlar, sanatçılar yaşamak için
bu kenti seçer. Kalabalık caddeleri, tapınak, cami ve çarşı pazarları görmeye değerdir.

See the city of contrasts
Kolkata, established on the shores of the Hugli River, a
branch of the Holy Ganges River, is one of the most populous
cities in the world, with a population of 14 million. It would
not be wrong to call this city, which is a city of contrasts from
splendor to misery, and its dynamism never ends, a "human
festival". India's most important port is here. Kolkata, with
a 330-year history, is also the city of contradictions; light
and shadow, old and new, rich and poor, skyscrapers and old
colonial houses are all intertwined. It is mentioned that
Kolkata is one of the unique cities where the rich and the poor
live peacefully side by side, and that a person who lives here
cannot be happy anywhere else in the world. Although most
Western people who look at Kolkata witness the painful
images of poverty, this is not the whole picture. Kolkata is
also the intellectual, artistic and cultural capital of India.
Poets, writers, artists choose this city to live. It is worth
seeing the crowded streets, temples, mosques, and bazaars.
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Renk cümbüşüne katılın
Kentte neredeyse hiç uyumayan, 24 saat boyunca canlılığını
koruyan, büyüleyici renkte bir pazar var. Üzerinden her gün
binlerce insanın ve türlü vasıtanın geçtiği, Huglî Nehri’nin iki
yakasını birleştiren görkemli Howrah Köprüsü ile altında
geniş bir alana yayılmış olan çiçek pazarı çok çarpıcıdır. Buraya şafak vakti gelirseniz, toptancıların perakendecilere açık
artırmayla satacağı devasa çiçek balyalarıyla pazara vardığına
şahit olursunuz. Bu kadar çok çiçeği bir arada görmek ve gün
be gün satılıyor olması size sıradışı gelse de, Hintliler’in her
fırsatta tanrılarına çiçek sunduklarını unutmamalı. Her pazar
tapınaklar, ellerinde çiçeklerle, en renkli giysileri içinde kalabalık insan toplulukları ile dolup taşar. Çiçek kümeleri arasında dolaşıp satıcı ve alıcıları gözlemlemek keyiflidir. Kulübelerde yaşayan işçilerin nehirde yıkanmaları ve Howrah
Köprüsü'nün gün batımı manzarası da kaçırılmaz. Sabah 7
civarında, yerel güreşçiler nehrin biraz gerisinde kalan bir
kum alanda marifetlerini gösterirler.
Sokak yiyecekleri cennetini keşfedin
Dinamizm sokaklarda ve pazarlarda, kalabalıkların arasındadır belki ama kentin tam kalbinde, geniş bir yeşil alan olan
Maidan Park da tuğla ve çimentonun hakimiyetini hissettirdiği bu kentin sakinlerinin nefes aldığı, aile gezintileri, yürüyüşler, kriket, futbol maçları, at arabası gezintileri ve mola
vermek için toplandığı yerdir. Güneyinde Victoria Anıtı ve
St. Paul Katedrali bulunur, batısında da Huglî Nehri’nin kıyıları uzanır. Tarihi 1900’lü yıllara dayanan parkın ortasından
geçen tramvaya atlayıp yapılacak sakin bir gezinti oldukça
keyifli bir aktivite olabilir.

Victoria Anıtı
Victoria Memorial
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St. Paul Katedrali
St. Paul's Cathedral

Join the dance of colors
There is a fascinating marketplace in the city that almost
never sleeps, preserves its vitality for 24 hours. The
magnificent Howrah Bridge, which connects the two sides of
the Hugli River, with thousands of people and various vehicles
crossing every day, and the flower market, spread over a wide
area under it, are striking. If you come here at dawn, you will
see wholesalers arrive at the market with huge flower bales
that they will sell at auctions to retailers. Although it may
seem unbelievable to see so many flowers together and that
they are actually being sold every day, remember that Indians
offer flowers to their gods at every opportunity. Every Sunday,
the temples are filled with crowds in their most colorful
clothes, carrying flowers in their hands. It is fun to wander
among the flowers and observe the sellers and buyers. Bathing
of the workers living in the huts all together in the river and
the sunset view of Howrah Bridge are not to miss to see.
Around 7 am, local wrestlers show their skills in a sand area
that is a bit behind the river.
Discover the street food paradise
Dynamism may be on the streets and in the markets, among the
crowds, but Maidan Park, which is a large green area in the
heart of the city, offers the inhabitants of this city a fresh
breath, family trips, walks, cricket, football matches, horse
carriage rides, and breaks. Victoria Memorial and St. Paul's
Cathedral in the south, and the shores of the Hugli River in the
west surround it. A calm ride on the tram passing through the
middle of the park, which dates back to the 1900s, can be quite

South Park Street Mezarlığı / The South Park Street Cemetery

Parkta yürüyüş ve aktivitelerden iştahı açılanın aklına ilk
Dacres Lane gelir. Bu dar geçit sizi sokak yiyecekleri cennetine ulaştırır. Hint mutfağı, etleri ve baharatlarıyla kendine
özgüdür. Papaya ve havuç yahnisi, etli tost, kızarmış sebzeler,
wokta kızarmış noodle (erişte), körili tavuk-pilav denemeye
değer.

an enjoyable activity. Dacres Lane first comes to mind of those
who feel hungry after walking and attending activities in the
park. This narrow passage takes you to the street food paradise.
Indian cuisine is unique with meat dishes and spices. It is worth
trying papaya and carrot stew, toast with meat, fried vegetables,
wok-fried noodles, chicken and rice with curry.

Raj dönemi görkemini görün
Birçok kentin görmeye değer, tarihi mezarlıkları vardır. Kolkata’daki South Park Street Mezarlığı da farklı değil. 1767'den
1840'a kadar kullanılmış bu tarihi mezarlık, güzelliğini el
değmemiş olmasına borçlu bir ormanda, kümbetlerden göğe
uzanan piramit şekilli mezar ve mezar taşlarıyla adeta Raj
dönemine saygı duruşunda bulunan bir vaha. Bazı mezarlar
zamana direnmekte zorlansa da, Kolkata'nın sömürge döneminde yaşamış akademisyen, bilim adamı ve botanistlere ait
olmaları açısından önemli ve etkileyici.

See the splendor of the Raj era
Many cities have historical cemeteries worth seeing. The South
Park Street Cemetery in Kolkata is no different. This historic
cemetery, which was used from 1767 to 1840, is an oasis in a
forest that owes its beauty to being untouched, with its pyramidshaped tombs and tombstones extending from vaults to the sky as
if to pay respect to the Raj era. Although some tombs have
difficulty standing straight against time, they are important and
impressive in terms of belonging to academics, scientists and
botanists who lived in the colonial period of Kolkata.

Kentin sembolünü fotoğraflamadan dönmeyin
Kolkata’nın konumu önemli. Hindistan’ın doğusundaki
Huglî Nehri’nin Bengal Körfezi’ne dökülürken genişlemeye
başladığı yerde, denizden yaklaşık 100 km içeride kurulmuş
ve zamanla büyük bir şehir haline gelmiş. Huglî Nehri üzerinde bulunan, Howrah ve Kolkata şehirlerini birbirine bağlayan, 1874 tarihli Howrah Köprüsü, dünyanın işlek köprülerinden biri. Kentin sembolü olan köprünün fotoğrafını çekmek Kolkata seyahatinin olmazsa olmazlarındandır.

Don’t return without taking a photo of the symbol of the city
The location of Kolkata is important. In the place where the Hugli
River in the east of India began to expand as it poured into the Bay
of Bengal, it was established approximately 100 km from the sea
and became a big city in time. The Howrah Bridge, built on the
Huglî River, connecting the cities of Howrah and Kolkata, is one
of the busiest bridges in the world. Taking a photo of the bridge,
which is the symbol of the city, is one of the indispensables of a
Kolkata trip.
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Mermerin dinginliğine sığının
Hindistan’ın dört bir yanındaki mimariye mermer yapılar
damgasını vurur. Kolkota’da da Mermer Saray’dan bahsetmeli. Bu sarayvari malikane, 1835 yılında varlıklı Bengalli
tüccar ve sanat uzmanı Raja Rajendra Mullick için bir Fransız
mimar tarafından inşa edilmiş. Mullick’in amacı, değerli sanat eserlerini burada koruma altına almakmış. Malikane
adını, göz kamaştıran beyaz mermer duvarları ile zemininden
alıyor. Burada ayrıca, Batı sanatı heykelleri ve Viktorya dönemine ait mobilya koleksiyonu da çarpıcı. Raja Rajendra
Mullick tarafından açılan özel hayvanat bahçesi, Hindistan'ın ilk hayvanat bahçesi olma özelliğine sahip. Toskana
stilli ve korint başlıklı sütunlarıyla yapının alçı işçiliği ihtişamlı.
Mimarinin senfonisini dinleyin
Bir başka dikkat çekici yapı da, bir tapınak olan ve “Mimaride
Bir Senfoni” olarak da adlandırılan Belur Math. Burası ülkenin önemli bir hac merkezi ve ulusal öneme sahip bir miras
alanı. Hindistan'ın “Evrensel İnanç” fikrini temsil eden bu
yapı, Hindu dinini Batı dünyasına götüren Sri Ramakrishna'nın ünlü öğrencisi Swami Vivekananda tarafından kavramsallaştırılmış. Onun fikri ve vizyonu milyonlara ilham
vermiş. Bugün Ramakrishna Misyonerliği, insanlığa özverili
bir şekilde hizmet etme sözünün sorumluluğunu sürdürüyor. Sukünetli Ganj Nehri kıyısında yer alan 40 dönümlük
kampüs, Ramakrishna, Sarada Devi ve Swami Vivekananda'ya adanmış tapınakları içeriyor. Kampüste ayrıca Ramakrishna Misyonerliği’nin tarihi ile ilgili eserleri içeren bir
müze de var.

Ramakrishna
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Find shelter in the calmness of marble
Marble structures mark the architecture all over India. We
should also mention the Marble Palace in Kolkota. This
palacelike mansion was built in 1835 by a French architect
for a wealthy Bengali merchant and art expert named Raja
Rajendra Mullick. The aim of Mullick was to protect
valuable artworks here. The mansion takes its name from its
dazzling white marble floor and walls. There are also
striking Western art sculptures and Victorian furniture
collections. The private zoo opened by Raja Rajendra
Mullick is the first zoo in India. With its Tuscan style and
Corinthian columns, the building's plasterwork is
magnificent.
Listen to the symphony of architecture
Another remarkable structure is Belur Math, a temple
which is called "A Symphony in Architecture". This is an
important pilgrimage center of the country and a heritage
site of national importance. Representing the idea of
"Universal Faith" of India, this structure was conceptualized
by the famous student of Sri Ramakrishna, Swami
Vivekananda, who took the Hindu religion to the Western
world. His idea and vision inspired millions. Today,
Ramakrishna Missionary is responsible for the promise to
serve humanity devotedly. Located on the bank of the
tranquil Ganges River, the 40-acre campus includes temples
dedicated to Ramakrishna, Sarada Devi and Swami
Vivekananda. There is also a museum in the campus that
contains works related to the history of the Ramakrishna
Missionary.
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Alzheimer hastaları için mutlu yaşam
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A happy life through nature for alzheimer
patients
Dünya mutfağına yepyeni bir yorum
A new interpretation of the world cuisine
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ALZHEIMER HASTALARI İÇİN
MUTLU YAŞAM DOĞADAN GEÇİYOR
ALZHEIMER VEYA DEMANS HASTALARI GÜRÜLTÜ, KARIŞIKLIK, KALABALIK, HAVA KİRLİLİĞİ,
GÜVENLİK RİSKLERİNDEN UZAK OLAN DOĞADA MUTLU YAŞAM SÜREBİLİRLER.

A HAPPY LIFE THROUGH NATURE
FOR ALZHEIMER PATIENTS
ALZHEIMER OR DEMENTIA PATIENTS CAN LIVE A HAPPY LIFE IN NATURE SAFE AND SECURE
AWAY FROM NOISE, CHAOS, CROWD, AND AIR POLLUTION...

DR. SİNAN İBİŞ

Alzheimer hastalığına sahip kişiyi içeren ve ilgilendiren yapılandırılmış, bireyselleştirilmiş etkinliklerin planlanması;
Alzheimer hastalığının normalden uzaklaşan ruhsal ve davranışsal farklılaşma, öfke, hayal kırıklığı, depresyon veya
dalgınlık gibi daha rahatsız edici davranışsal belirtilerinin
çoğunu azaltabilir. Alzheimer hastaları ile çalışan sağlık uzmanları, iyileştirici aktivitelerin kişinin daha önceki ilgi alanlarına odaklanması, kişinin eski ve son anılarına dikkat çekmesi ve
tehlikeli olabilecek becerilerin etkisini en aza indirirken, kişinin
geri kalan becerilerinden yararlanması gerektiğini söylüyor.

Planning of structured, individualized activities that involve
and concern the person with Alzheimer's disease can reduce
many of the disturbing behavioral symptoms of Alzheimer's
disease that diverge from the normal, such as mental and
behavioral differentiation, anger, frustration, depression or
absent-mindedness. Health professionals working with
Alzheimer patients say that healing activities should focus
on one's previous interests, draw attention to one's old and
recent memories, and utilize the remaining skills while
minimizing the impact of potentially dangerous skills.

En iyi iyileştirici etkinlikler
Başarılı faaliyetler, kişinin kendini geliştirme hissini, yeteneklerini, anılarını ve alışkanlıklarını ortaya çıkarmasını
destekler ve kişinin arkadaşlık, karşılıklı destek ve ruhsal
bağlılık sağlayabilen bir grup halinde olma duygusunu güçlendirir. Aktivitelerin sayısı bireye bağlı olarak yararlı olabilir ve farklı faaliyetler bazı belirtileri etkileyebilir, ancak
bazılarını etkilemez. Örneğin, müzik terapisi bazı insanlarda yemek yemeyi iyileştirebilir, ancak diğerlerinde böyle
bir etki göstermeyebilir. Kişinin eski bir hobisi ya da ilgi
alanı bahçıvanlık, yemek pişirme, resim ve çizim, şan, müzik aletleri çalma ya da müzik dinleme vb. olabilir. Rutin
gereklidir. Düzenli olarak, hatta mümkünse her gün aynı
saatte yapılan etkinlikler, rutininin oluşturulmasına ve kişinin istikrar duygusunun arttırılmasına yardımcı olabilir.

The most healing activities
Successful activities support the person's sense of selfdevelopment, revealing their talents, memories, and habits,
and strengthen one's sense of being in a group that can
provide friendship, mutual support, and spiritual loyalty.
The number of activities can be beneficial depending on the
individual, and different activities can affect some
symptoms, but not in all patients. For example, music
therapy may improve eating in some people, but not in
others. One's old hobby or interest may be gardening,
cooking, painting, drawing, singing, playing musical
instruments or listening to music, etc.. Routine is required.
Activities that are done regularly, even at the same time
every day, if possible, can help create a routine and increase
a person's sense of stability.
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Köylerde mutlu yaşam…
Alzheimer veya demans hastaları gürültü, karışıklık, kalabalık, hava kirliliği, güvenlik risklerinden uzak köy hayatının
ortama bağlı avantajları ve deneyimlenecek birçok hususu ile
mutlu yaşam sürebilirler. Alzheimer hastalarında problem
olan bazı davranışları azaltmak için araştırma çalışmalarında
gösterilen bazı iyileştirici aktiviteler şunlardır: Kişinin seçtiği şarkıların dinletilmesi, birebir etkileşim sağlanması, aile
bireylerinin videokasetlerini oynatmak veya resim albümlerine bakmak, yürüyüş ve hafif egzersiz, evcil hayvan terapisi... Çeşitli iyileştirici aktiviteleri bir araya getiren çeşitli
programların, Alzheimer hastalığına sahip insanlarda da
olumlu sonuçlar verdiği gösterilmiştir. Bunlar çok yönlü
müzik, egzersiz, el işleri, meditasyon gibi; rahatlama duyusal
farkındalık ve rehberlik imajını birleştiren, sakinleşmek ve
yatıştırmak için tasarlanmış, zihin-aşırı-vücut teknikleri
olarak adlandırılan yapılandırılmış seansları içerir.

A happy life in villages
Alzheimer or dementia patients can live happily with the
environmental advantages of village life away from
security risks, noise, confusion, crowd, air pollution, and
with many things to experience. Some of the healing
activities shown in research studies in order to reduce
some behaviors that are problematic in Alzheimer
patients are as follows: listening to one's chosen songs,
providing one-to-one interaction, playing family
members' videotapes or looking at photo albums, walking
and light exercise, pet therapy...
Various programs that combine various healing activities
have also been shown to give positive results in people
with Alzheimer's disease. These include structured
sessions called mind-over-body techniques designed to
calm and soothe, combining the image of relaxation,
emotional awareness, and guidance, such as versatile
music, exercise, crafts, meditation.

Yararlı etkinlikler hakkında bilgi edinin
Doktorunuz, hemşireniz veya sosyal hizmet uzBe informed about beneficial events
manınız, hangi etkinlik türlerinin en iyi olabiYour doctor, nurse, or social worker can
Alzheimer
leceğini belirlemenize yardımcı olabilir ve
help you determine which types of
hastalığı olan kişiler
size yardımcı olabilecek topluluk kayactivities might be the best and guide
naklarına sizi yönlendirebilir. Erişkin
you to community resources that can
için bahçe ve çiçeklerle
bakım merkezleri veya evde sağlık hizhelp you. Medical centers or health
uğraşı adeta bir terapidir.
metleri ağları gibi Alzheimer hastalarıcare providers serving Alzheimer's
na hizmet veren tıp merkezleri veya
patients, such as adult care centers
For people with Alzheimer's or home health care networks, can
sağlık hizmeti sağlayıcıları, bölgedeki
programları destekleyebilir veya progsupport or learn about programs in the
disease dealing with
ramlar hakkında bilgi sahibi olabilir.
region.
gardening is almost like

a therapy.

Doğayla bütünleşme Alzheimer hastaları
için terapidir
Alzheimer hastalığına sahip insanlar için yararlı bir
tedavi şekli doğayla bütünleşme ve bahçelerle olan uğraşı
şeklidir. İnsanların doğayla bağlantıda kalmalarına yardımcı
olan bahçeler, hasta olan veya hastalıktan kurtarılan çok çeşitli insanlar için fayda sağlar. Bunlar, sağlık kuruluşlarında
insanları hastalıklardan kurtarmaya yardımcı olmak için
kullanılırlar. Fiziksel rehabilitasyon gören ve özel bakım evlerinde yaşayan ya da evde oturan Alzheimer hastalığı olan
kişiler için bahçe ve çiçeklerle uğraşı adeta bir terapidir.
Araştırmalar, doğaya fiziksel ve görsel olarak erişmenin insanların hastalıktan daha çabuk kurtulmasına yardımcı olduğunu, stresi azalttığını ve kan basıncını düşürdüğünü göstermektedir. Dışarıda zaman geçirmek, bir kişinin uyku/uyanma döngüsü ritimlerinin korumasına yardımcı olur. Kısa
süreli periyodlar halinde güneş ışığına maruz bırakıldığında
D vitamininin doğal emilimi de kemiklerin güçlülüğünün
korunması için önemlidir. Özel olarak tasarlanmış bahçelerdeki açık hava ortamlarına erişim, bir kişinin fiziksel, sosyal,
psikolojik ve ruh sağlığına faydalı olabilir. İyi hissettirici bir
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Uniting with nature is a therapy for
Alzheimer patients
A useful form of treatment for people with Alzheimer's
disease is dealing with nature and gardening. Gardening,
which helps people stay connected with nature, benefits
many people who are sick or recovering from diseases.
These are used in health care facilities to help save
people from diseases. For people with Alzheimer's
disease who are physically rehabilitated and live in
private nursing homes or living at home, dealing with
gardening is almost like a therapy.
Research shows that accessing nature physically and
visually helps people get rid of diseases more quickly,
reduces stress and lowers blood pressure. Spending time
outdoors helps a person maintain sleep/wake cycle
rhythms. The natural absorption of vitamin D when
exposed to sunlight for short periods of time is also
important for maintaining the strength of the bones.
Access to outdoor environments in specially designed
gardens can benefit a person's physical, social,
psychological and mental health. A pleasant garden can

bahçe, ekme, zararlı otları temizleme, yürüyüş ve eğilme
gibi normal aktiviteler aracılığıyla bir hastanın egzersiz yapmasını sağlayabilir. Açık havada yapılan aktivitelerin çoğunu evde de devam ettirebilirsiniz. Örneğin, yeşil bir alana
erişmek, hayatları boyunca golf oynayan insanlar için iyi bir
aktivitedir. Bahçe için oyun ekipmanı eklemek ziyaretçilere ziyaretleri sırasında bir şeyler yapma imkanı sağlayacaktır. Bunlar, kişinin çevresindeki dünyayla bağlantıda kalmasına yardımcı olan bir bahçenin unsurlarıdır. Bu nedenle, bahçeyi kullanan herkes yararlanacaktır. Bahçıvanlık ve
kuş gözlemciliği, her yaştaki insanlar için çok popüler aktivitelerdir. Muhteşem bir gün batımı izlemek, ıhlamur ağacının kokusunu koklamak ve su sesi dinlemek, duyuları
olumlu bir şekilde harekete geçirmenin harika yollarıdır.
Bu faaliyetler çok önemlidir, çünkü bir kişinin çevresindeki
dünyayla bağlantıda kalmasına yardımcı olurlar. Alzheimer
hastalığı olan bir kişinin yaşamı boyunca yaptığı açık hava
aktivitelerinin tadını çıkarmaya devam edebilmesi önemlidir.
Ancak bu açık alan aktivitelerinin güvenli ve emniyetli olması
çok önemlidir.

enable a patient to exercise through normal activities
such as planting, weeding, walking and bending. You can
also continue most of the outdoor activities at home.
For example, accessing a greenfield is a good activity for
patients playing golf all their life. Adding playground
equipment for the garden will allow visitors to do
something during their visit. These are elements of a
garden that help one stay connected with the world
around. Therefore, anyone who uses the garden will
benefit.
Gardening and bird watching are very popular activities
for people of all ages. Watching a magnificent sunset,
smelling the fragrance of the linden tree and listening to
the sound of water are great ways to stimulate the senses
positively. These activities are very important because
they help a person stay connected with the world around
them. It is important that a person with Alzheimer's disease
can continue to enjoy outdoor activities throughout his life.
However, it is very important that these outdoor activities
are safe and secure.
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DÜNYA MUTFAĞINA YEPYENİ
BİR YORUM

GRACE’İN EXECUTIVE ŞEFİ KAAN YİĞİT; KAHVALTI, MAKARNA VE ET SPESİYALLERİNE SİHİRLİ BİR
LEZZET KATIYOR.

A NEW INTERPRETATION OF THE WORLD CUISINE
EXECUTIVE CHEF OF GRACE KAAN YİĞİT ADDS A MAGICAL FLAVOR TO THE BREAKFAST,
PASTA, AND MEAT SPECIALTIES.
SELİN AKGÜN

İstanbul Bağdat Caddesi Çatalçeşme’de hizmet veren Grace, iki girişimci kadının; Esra Temel ve Sanem Üçüncüoğlu’nun vizyonuyla kuruldu. Mekânın dekorasyonunda, sıcaklığında ve hedef kitlesine sunduğu samimi atmosferde,
bu ikilinin imzası bulunuyor. Ortalama 70 kişiye hizmet
veren Grace’i farklı kılan en önemli özelliklerden biri de
executive şef Kaan Yiğit’in dinamik kişiliğini ve yenilikçi
ruhunu yansıtan menüsü…

Grace Executive Şefi Kaan Yiğit
Executive Chef of Grace Kaan Yiğit
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Kendini ödüllendirmek isteyenlere özel
Yeme-içme sektöründe 5 yılı geride bırakan Kaan Yiğit, 29
yaşında olmasına rağmen İzmir ve İstanbul’daki önemli
otel ve restoranlarda deneyim kazanmış genç şeflerden
biri… İzmir Çeşme Turizm Otelcilik Lisesi Aşçılık Bölümü’nden mezun olan Yiğit, daha sonra Ege Üniversitesi’nde 2 yıl turizm eğitimi aldı. Lise ve üniversitede okurken
farklı balık restoranlarının yanı sıra Sheraton, Hilton gibi
otellerde stajını tamamladı. Akdeniz mutfağı ve balık spesiyalleri alanında uzmanlaştı. Bu süreci ise Crown Hotel ve
Kaya Hotel’de çalışması takip etti. 2017’de Düzce’de bir
fast food restoranı açan Kaan Yiğit; güncel Amerikan lezzetleri ve kumpir ağırlıklı bu mekânı, ikinci şubeyi açtıktan
sonra devretti. Bu deneyiminin ardından 2019’da İstanbul’a gelen Yiğit; Akaretler’de Pepe Rosso ve Quppa’da çalıştı. Haziran 2019’dan bu yana ise Grace’in executive şefi
olarak hizmet veriyor. “Hayattan zevk almayı seven, her
yerde bulunabilecek değil; özel tat ve ürünlerle kendini
ödüllendirmeyi sevenlere hizmet etme” mottosuyla konuklarını ağırlamayı ilke edinen Kaan Yiğit’in özel kahvaltı
seçeneklerinden makarna çeşitlerine, et spesiyallerinden
tatlılara kadar menüde yer alan her detayı büyük bir titizlikle kurguladığı dikkat çekiyor.

MESUDE BÜLBÜL

Providing service in Çatalçeşme, Bağdat Caddesi in İstanbul,
Grace was founded with the vision of Esra Temel and Sanem
Üçoğlu, two women entrepreneurs. The signature of these
two is present in the decoration of the place, in its warmth
and the friendly atmosphere that it offers to its target
audience. One of the most important features that
differentiates Grace, which serves an average of 70 people,
is the menu that reflects the dynamic personality and
innovative spirit of executive chef Kaan Yiğit.
Especially for those who want to reward themselves
Leaving 5 years behind in the dining sector, Kaan Yiğit is
one of the young chefs who has gained experience in
important hotels and restaurants in İzmir and İstanbul,
although he is 29 years old. He received tourism education
for two years at Ege University following his graduation
from İzmir Çeşme Tourism Hotel Vocational School
Culinary Department. While studying at high school and
university, he completed his internship at different seafood
restaurants as well as hotels such as Sheraton and Hilton.
He specializes in Mediterranean cuisine and seafood
specialties. He later worked at Crown Hotel and Kaya
Hotel. Kaan Yiğit, who opened a fast-food restaurant in
Düzce in 2017, upon opening the second branch, transferred
this place, which was mainly serving American flavors and
baked potatoes. Following this experience, Yiğit came to
İstanbul in 2019 and he worked in Pepe Rosso and Quppa in
Akaretler. He has been serving as Grace's executive chef
since June 2019. It is remarkable that Kaan Yiğit, who
adopts the principle of hosting his guests with the motto of
"Serving those who enjoy life and like to reward themselves
with special flavors and products that are not to be found
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dinlendirilen ızgara somon, mürekkep balığı sosu, karides,
kalamar, midye ve krema ile hazırlanan deniz mahsullü
Grace makarna ve Cafe de Paris soslu bonfile… Croque
madame; iki dilim fırınlanmış ve hardalla lezzetlendirilmiş
Alman çavdar ekmeği üzerine dana bacon, cheddar peyniri
ve İzmir tulumu ile hazırlanıyor. Veganlara özel vegan tartine spesiyalimiz ise iki dilim eksi mayalı ekmek üzerine
avokado püresi, sotelenmiş kuşkonmaz, kapya biber ve istiridye mantarı ile servis ediliyor. Fransız ve İtalyan omletlerimizle de son derece iddialıyız. Omletlerimizi 3 yumurta
ile hazırlıyoruz. İtalyan omleti; mozzeralla, domates ve
fesleğen kombinasyonundan oluşuyor. Fransız omletimiz
ise avokado ve toz parmesan ile özel bir lezzet bütünlüğü
sunuyor. Bol tahıllı granola, scrambled egg, eggs benedict
ve pancake gibi alternatiflerimiz de bulunuyor.”

ŞEF KAAN YİĞİT’TEN IZGARA SOMON TARİFİ
Malzemeler: 180 gr somon, 150 gr baby ıspanak, 150
gr haşlanmış baby patates, 60 ml krema, 2 gr tuz, 1 gr
karabiber, 5 gr kapari, 5 gr kurutulmuş limon kabuğu
rendesi ve 7 gr tereyağı.
Hazırlanışı: Ispanakları sıvı yağda kavurun. Ardından
tuz ve karabiber ilave edin. Önceden haşlanmış küp
patatesleri krema ve baharatlarla tatlandırın. Somonun
ön ve arka kısmını ızgarada mühürleyin. Somon hafifçe renk aldıktan sonra limon sos, tereyağı ve kapari
taneleriyle sos çekene kadar hafifçe soteleyin. Ispanak
ve patateslerle birlikte servis edin. Afiyet olsun.

Mevsimsel tatlara önem veriliyor
Sabah 09.00 gibi ana menüde yer alan spesiyallerin hazırlanması için gerekli olan sebze, meyve ve et stoklarının
kontrolünü yaptıktan sonra sos hazırlığına geçildiğini söyleyen Kaan Yiğit, “Yeni günün soslarını hazırlarken, bir gün
öncesinden sosa yatırdığımız tavuk ve somon spesiyallerinin marine sürecini de kontrol ediyoruz. Benim için mutfaktaki en önemli kural, hijyen. Her spesiyalimizin aynı
özen, aynı tat kombinasyonu ve aynı gramajla konuklara
sunulması kırmızı çizgim.” diyor. Grace’te damak tadı gelişmiş, kendini evinde gibi hissetmek isteyen her yaştan
kişiyi konuk ettiklerini vurgulayan Yiğit, menünün 6 ayda

different is that the team sees each other as family…
Everybody knows their responsibilities, our business
advances with love and respect. Our guests' most preferred
specialties are grilled salmon marinated in lemon zest,
Grace seafood pasta made with squid sauce, shrimp,
calamari, mussels, and cream, and steak with Cafe de Paris
sauce. Croque madame is prepared with beef bacon, cheddar
cheese, and İzmir cheese on two slices of German rye bread
baked and flavored with mustard. Our vegan tartine special
is served with avocado puree, sautéed asparagus, capia
pepper, and oyster mushrooms on two slices of sour bread.
We are also very assertive with our French and Italian
omelets. We prepare our omelets with 3 eggs. Italian omelet
consists of a combination of mozzarella, tomato, and basil.
Our French omelet offers special flavor integrity with
avocado and grated parmesan. We also have alternatives
such as granola, scrambled egg, eggs benedict and pancake."
Seasonal flavors are important
Kaan Yiğit, who said that after checking the vegetable, fruit,
and meat supplies required for the preparation of the
specialties in the main menu around 9 am, said, "While
preparing the sauces for the new day, we also control the
marinating process of chicken and salmon specialties that
we marinate the day before. For me, the most important rule
in the kitchen is hygiene. It is my red line that each of our
specialties is presented to the guests with the same care, the
same taste combination and in the same size." Yiğit, who

GRILLED SALMON RECIBE BY CHEF KAAN YİĞİT
Ingredients: 180 gr salmon, 150 gr baby spinach, 150
gr boiled baby potatoes, 60 ml cream, 2 gr salt, 1 gr
black pepper, 5 gr capers, 5 gr dried lemon zest, 7 gr
butter.
Directions: Saute the spinach with oil. Add salt and
pepper. Flavor the cubed potatoes with cream and
spices. Pan sear the salmon. Add lemon sauce,
butter, cabers and keep sauteing. Serve with spinach
and potatoes. Enjoy!

Dünya mutfağından spesiyaller
Kaan Yiğit, Grace’in nasıl bir yemek konseptine sahip olduğunu ise şöyle anlatıyor: “Burası gerçekten özel bir yer.
Konuklarımızın iyi vakit geçirebilecekleri bir ambiyans
oluşturmayı hedefledik. Menümüzde güncel dünya mutfağının seçkin örnekleri yer alıyor. Değişik tat kombinasyonlarına odaklandık. Mutfakta 5 kişilik bir ekibiz. Grace’i
farklı kılan en önemli özellik, ekibin birbirini ailesi gibi
görmesi… Herkes sorumluluğunu biliyor, her iş sevgi ve
saygı çerçevesinde ilerliyor. Konuklarımızın en çok tercih
ettiği ana spesiyallerimiz ise limon kabuğu aromasında
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everywhere," has carefully developed every detail on the
menu, from special breakfast options to types of pasta,
meat specialties to desserts.
Specialties of the world cuisine
Kaan Yiğit explains what kind of food concept Grace has:
"This is a really special place. We aimed to create an
ambiance where our guests can have a good time. Our menu
includes selected examples of world cuisine. We focused on
different combinations of flavors. We are a team of 5 in the
kitchen. The most important feature that makes Grace

raillife ŞUBAT/FEBRUARY 2020 39

bir mevsimsel lezzetlere göre değiştiğini belirtiyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Örneğin, kış menümüzde
pancar soslu makarna, somon balığı ve tahıllı salatalarımız
bulunuyor. Yaz menüsünde ise daha çok salatalara ağırlık
vereceğiz.”
Grace’te sunulan makarnalar da reçeller de ev yapımı. Zeytinyağı, tereyağı, süt ve etler ise özel olarak Hereke’den
getirtiliyor. Yiğit’in yeme-içme sektöründeki en büyük
hayali ise soğuk meze konseptli bir restoran açmak. İş hayatına erken yaşta başlayan şeflere sık sık mekan değiştirmeleri, güncel menülerle kendilerini yetiştirmeleri ve yurt
dışı deneyimi kazanmaları gerektiği tavsiyesini veren Yiğit, Yunanistan’da Sakız Adası’nda yaşadığı 2 aylık deneyimin, kendisine çok şey kattığını ifade ediyor.

Bonfile salata
Bon-filet salad

İtalyan omlet
Italian omelet

KÜLTÜR SANAT
CULTURE ART
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Grace makarna
Grace past

Fado’nun zirvedeki ismi
The top name at Fado
Camané
Tanburlarıyla dünyaya açıldı
Launched to the world by her tamburs
Piyade
Footsoldier

Dana schnitzel
Veal schnitzel

40 raillife ŞUBAT/ FEBRUARY 2020

emphasizes that they have guests of all ages who want to
feel at home, states that the menu changes according to
seasonal flavors every 6 months and continues: "For
example, our winter menu includes pasta with beet sauce,
salmon, and grain salads. In the summer menu, we will
focus more on salads."
Pasta and jams served at Grace are homemade. Olive oil,
butter, milk, and meats are specially brought from
Hereke. The biggest dream of Yiğit in the dining sector is
to open a restaurant with a cold appetizer concept. Yiğit,
who advised the chefs who started their business life at
an early age, said that they should change workplaces
frequently, improve themselves with current menus, and
gain experience abroad. He also mentioned that his
2-month experience in Chios in Greece contributed a lot
to him.

Sadelik içinde geçen büyük hayatlar
Great lives that go on in simplicity

RÖPORTAJ /INTERVIEW
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FADO’NUN ZİRVEDEKİ İSMİ

Camané
THE TOP NAME AT FADO

FADO’NUN KRALİÇESİ AMÁLIA RODRIGUES’TEN BU YANA EN İYİ FADO ŞARKICISI KABUL EDİLEN,
ALBÜMLERİ MİLYONLARCA SATAN CAMANÉ İLE 17 MART’TA CEMAL REŞİT REY’DEKİ KONSERİ
ÖNCESİ KEYİFLİ BİR RÖPORTAJ GERÇEKLEŞTİRDİK.
WE HAD A PLEASANT INTERVIEW WITH CAMANÉ, WHOSE ALBUMS SELL MILLIONS AND WHO HAS
BEEN RECOGNIZED AS THE BEST FADO SINGER SINCE THE QUEEN OF FADO AMÁLIA RODRIGUES,
BEFORE HIS CONCERT AT CEMAL REŞİT REY ON MARCH 17.
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

1995 yılında ilk albümü Uma Noite de Fados’u kaydeden
Camané müzikseverlerden ve eleştirmenlerden olumlu
dönüşler aldı. Albüm öncesinde 20 yıl boyunca Fado söyleyen ve hakkında, “Onu daha önce dinlememiş olsanız bile,
bir kere duyduğunuzda daha çok dinlemek isteyeceksiniz.”
şeklinde övgüyle söz edilen Camané, böylece müzikalitesini ispatladı. Camané 3 yıl sonra yayınladığı “Na Linha da
Vida” albümüyle kendi tarzını ve yorumunu ortaya koydu.
Böylece Fado’yu geleneksel kalıplarından kurtarıp gençleştirdi. 2000’li yıllara gelindiğinde yayınladığı albümlerle sadece bir şarkıcı olarak değil, seslendirdiği şiirin her nüansını en iyi şekilde yansıtan bir yorumcu olarak çığır açtı. Camané bu yönüyle hem geleneksel yorumu savunanlardan
hem de modernistlerden olumlu eleştiriler aldı. Her iki
grup da onun usta bir Fado sanatçısı olduğu konusunda
hemfikir oldu.
2015’te, profesyonel sanat hayatının 20. yılında, Infinito
Presente albümünü çıkaran Camané, 2017 yılında son albümü Camané Canta Marcenerio’yu dinleyicilerle buluşturdu. Avrupa’nın yanı sıra Amerika ve Asya’daki konserlerine devam eden sanatçıyla İstanbul konseri öncesinde
söyleştik.
Müzisyen olacağınızı, şarkı söyleyeceğinizi ilk olarak
ne zaman anladınız? Aklınızda başka bir senaryo var
mıydı? Şarkı söylemeseydiniz ne yapardınız? Annem,
babam ve erkek kardeşlerimle her zaman müzik dinlenen
bir ailede ve evde büyüdüm. Çocukluğumdan beri şarkı
söylüyorum ve Fado’yu içimde hissediyorum. Hayatımda
hiçbir zaman başka bir alternatif düşünmedim.
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Camané, who recorded his first album Uma Noite de Fados
in 1995, received positive feedback from music lovers and
critics. Camané, who had been singing Fado for 20 years
prior to the album and was praised as "Even if you haven't
listened to him before, you will want to listen more once you
hear it." Camané presented his style and interpretation
with his album "Na Linha da Vida", which he released 3
years later. Thus, he saved Fado from its traditional patterns
and rejuvenated.
In the 2000s, he broke new ground with his albums not only
as a singer but also as a performer who best reflects every
nuance of the lyric he voiced. In this respect, Camané
received positive reviews from both the advocates of
traditional interpretation and modernists. Both groups
agreed that he was a master Fado artist.
In 2015, Camané released the album Infinito Presente in
the 20th anniversary of his professional career and brought
his latest album Camané Canta Marcenerio to the audience
in 2017. We talked with the artist who continued his
concerts in America and Asia as well as in Europe before the
İstanbul concert.
When did you first understand that you would
become a musician and sing? Did you have another
scenario in mind? What would you do if you didn't
sing?
I grew up in a family where I always listened to music
with my mom, dad, and brothers and at home. I've been
singing since childhood and I feel Fado inside. I have
never thought of another alternative in my life.
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Fado’ya nasıl aşık oldunuz?
Çok küçükken evde uzun süre hasta yattığım bir dönem
olmuştu. O zaman evde ailemin Fado kayıtlarını üst üste
dinlemeye başladım.

How did you fall in love with Fado?
When I was very young, there was a period when I was
sick at home for a long time. Then I started to listen to
my family's Fado records one after another at home.

Fado ve müzik idolleriniz kimler? Yeni nesilden
beğendiğiniz Fado şarkıcıları arasında kimler var?
Benim referans aldığım en önemli isimler Amália Rodrigues, Alfredo Marceneiro ve Carlos do Carmo. Günümüz sanatçıları arasında da dinlemeyi çok sevdiğim isimler var
elbette.

Who are your fado and music idols? Who are your
favorite Fado singers from the new generation?
The main names I refer to are Amália Rodrigues, Alfredo
Marceneiro and Carlos do Carmo. Of course, there are
names that I love to listen among today's artists.

Sound’unuzu, müzikal yaklaşımınızı nasıl anlatırsınız?
Ben geleneksel Fado söylüyorum ve mümkün olduğunca
özgün olmaya çalışıyorum.

How would you describe your voice, your musical
approach?
I sing traditional Fado and try to be as original as
possible.

Dinleyiciler, Fado severler ve müzik otoriteleri
sound’unuzu nasıl buluyor?
Şanslıyım ki şimdiye kadar hep çok olumlu ve güzel tepkiler aldım.

How do listeners, Fado lovers, and music
authorities like your voice?
Luckily I have always had very positive and good
reactions.

Biraz da son albümünüz Camané Canta Marcenerio’dan
konuşalım. Bu albümün sound’unu ve tarzını bizim için
nasıl anlatırsınız?
Bu albümde Marcenerio’nun kendi döneminde söylediği
sözlediği sözleri ve müzikleri araştırmaya çalıştım ve şarkılara kendi yorumumu kattım.

Let's talk a little bit about your last album,
Camané Canta Marcenerio. How would you describe
the sound and style of this album for us?
In this album, I tried to investigate the words and music
that Marcenerio sang in his own period and added my
own interpretation to the songs.
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Birçok ülkede konserler veriyorsunuz. Sizi en çok
etkileyen hangisi?
Dünyanın birçok ülkesine seyahat ettiğim doğru ama aralarından birini öne çıkarmam mümkün değil çünkü her ülke
ve konser benim için eşsiz bir deneyim.

You give concerts in many countries. Which
influences you the most?
It is true that I have traveled to many countries in the world,
but it is not possible to highlight one of them because every
country and concert is a unique experience for me.

Peki, Türk melodileri… Türk müziğine aşina mısınız?
Dürüst olmam gerekirse Türk müziği hakkında çok detaylı
bir bilgim yok. Ama kulağıma çalınan melodileri, ezgileri
sevdiğimi söyleyebilirim.

What about the Turkish tunes... Are you familiar
with Turkish music?
To be honest, I do not have very detailed information
about Turkish music. But I can say that I love the
melodies and tunes that I have heard playing.

Müzik dışında nelerle ilgileniyorsunuz?
Seyahat etmeyi çok seviyorum. Bunun dışında sinemaya ve
tiyatroya gitmekten de keyif alıyorum.
Bir yaşam mottonuz var mı?
Mutlu ol!
Son olarak, Türkiye hakkında izlenimleriniz, Türk
dinleyicilere bir mesajınız var mı?
Tabii, daha önce İstanbul ve Ankara’ya geldim, her ikisi
de çok güzel deneyimler oldu benim için. Türkiye’ye
gelmeyi her zaman seviyorum. Dinleyicilerle çok tatlı
anılarım var. Türk dinleyicilerimi konserimde görmekten mutlu olurum.
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What are you interested in besides music?
I like traveling so much. Apart from that, I also enjoy
going to the cinema and theater.
Do you have a life motto?
Be happy!
Finally, your impression of Turkey! Do you have a
message to the Turkish audience?
Of course, I have come to İstanbul and Ankara before, both of
them have been very good experiences. I always love to come to
Turkey. I have very sweet memories with the audience. I would
be happy to see my Turkish audience at my concert.
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TANBURLARIYLA DÜNYAYA
AÇILDI
LAUNCHED TO THE WORLD BY HER TAMBURS
SELİN AKGÜN

İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Yapım
Bölümü’nden 2001 yılında mezun olan Elif Kızılhan, Türkiye’nin önemli kadın luthierlerinden biri… Üniversite
son sınıf öğrencisiyken tanbur yapımının usta isimlerinden Sacit Gürel ile tanıştıktan sonra bu alanda uzmanlaşmaya karar veren Kızılhan, İstanbul İdealtepe’deki atölyesinde kendine özel bir dünya kurmuş. Biz de bu dünyanın parçası olduk ve Kızılhan’ın zanaat macerasını sayfalarımıza taşıdık.
Usta-çırak ilişkisi son derece önemli
İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Yapım
Bölümü’nde tanbur alanında uzmanlaşan Elif Kızılhan,
“Her senenin ilk dönemi farklı bir enstrüman yapımına
yöneldim. Bu doğrultuda klasik kemençe, bağlama, gitar
ve kanun yapımına odaklandım. Her yılın ikinci dönemi
ise uzmanlık alanım olan tanbur yapımına ağırlık verdim.” diyor. Mezun olduktan sonra ud yapım ustası Faruk Türünz’ün yanında çalışan Elif Kızılhan, kendi atölyesine geçiş süreci hakkında şu bilgileri veriyor: “2005
yılına kadar farklı ustalarla çalıştım. 2005’te bir arkadaşımla kendi atölyemizde tanbur yapımına başladık.
2007’de atölyelerimizi ayırdık ve kendi atölyelerimizle
yola devam ettik. Bu alanda uzmanlaşabilmenin püf noktası, deneyim kazanabileceğiniz bir isimle usta-çırak
ilişkisi içerisinde olabilmeniz. Bu süreci bizzat deneyimleyen isimlerden biriyim. İyi ki hayatımda böyle önemli
kesişmeler meydana geldi ve iyi ki bu mesleğin parçası
oldum. Atölyem, nefes alabildiğim yer.”
Tanburlarını, ona gerçekten kıymet veren müzisyenlere
emanet edebildiğinde büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Kızılhan; “Bana hem sosyal medya hesaplarımdan hem de hoca, öğrenci ve ustalardan oluşan ağımız
sayesinde ulaşıyorlar. Karşılarında kadın bir tanbur ustası gördüklerinde şaşıran pek çok kişiyle karşılaştım. Kadın luthier, Avrupa’da ve dünyada çok fazla var. Türkiye’deki algı ise genelde ustaların erkek olması yönünde.”
yorumunda bulunuyor.
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Elif Kızılhan who graduated ITU Turkish Music State
Conservatory Instrument Making Department in 2001 is one
of Turkey's leading female luthiers... Kızılhan, who decided
to specialize in this field after meeting with one of the master
names in making tambur Sacit Gürel, during her senior year
as a student, has established a special world in her workshop
in İdealtepe, İstanbul. We became a part of this world and
shared the crafting venture of Kızılhan on our pages.
Master-apprentice relation is important
Elif Kızılhan, who specializes in the field of tambur at ITU
Turkish Music State Conservatory Instrument Making
Department, says, "The first semester of each year was
towards making a different instrument. In this direction, I
focused on classical violin, baglama, guitar and zither
making. In the second semester of each year, I focused on
the production of the tambur, which is my specialty." After
graduating, Elif Kızılhan, who worked with the oud
production master Faruk Türünz, gives the following
information about the transition process to her own
workshop: "I worked with different masters until 2005. In
2005, we started making tambur with a friend in our own
workshop. We separated our paths in 2007 and continued
on in our own workshops. The key to being an expert in this
field is your ability to be in a master-apprentice relationship
with a name you can gain experience from. I am one of those
who personally experienced this process. Fortunately, such
important intersections have occurred in my life, and I am
fortunate to be part of this profession. My workshop is a
place where I can breathe." Kızılhan stated that she
experienced great happiness when she was able to entrust
her tamburs to the musicians who really value them and she
said, "They reach me through both my social media accounts
and our network of teachers, students, and masters. I came
across many people who were surprised when they saw a
female tambur master. There are too many women luthiers
in Europe and in the world. The perception in Turkey is in
the direction that generally the masters are men."

Luthier Elif Kızılhan
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Sesi, birçok parametre oluşturuyor
Tanbur yapımında malzeme seçiminin önemine de değinen Elif Kızılhan, “Malzeme tek başına seçilmiyor. Tekne, sap ve kapak için ayrı ayrı malzemeler seçiliyor. Ama
ortak nokta, ağacın kuru olması… Ağaç, yaşayan bir
malzeme. Damar yapılarının düzgün olması son derece
önemli. Örneğin, sap ağacını seçerken düzgün damarlı bir
sap ağacı, enstrümanın istemediğimiz şekilde hareket
etmesini engeller. Tekne ağacında ise renk vs. gibi görsel
özelliğe sahip ağaçlar tercih edilir. Maun kullanacaksam
ağacın koyu olmasını tercih ederim. Kelebek ağacında
karar kılarsam, seçimimi hareli kelebek ağacından yana
kullanırım. Hepsinde belli püf noktalar var. Kapak ağacı
seçerken her ustanın belli kriterleri bulunuyor. Ceviz ya
da maun gibi daha önce deneyimlediğim ve iyi ses aldığım malzemeleri kullanırım. Her enstrümanın bir dengesi var bu dengeyi oluşturabilmek çok önemli. Enstrümana bir bütün olarak bakabilmek şart. Çünkü sesi birçok
parametre oluşturuyor.” diyor.
Ayda ortalama 2 ya da 3 tanbur yapabilen Kızılhan, eşiği
doğru yere konumlandırmak, perdelerin ayarları, enstrümanı düzgünce akortlamak ve tellerin konumlandırılmasına büyük önem veriyor. Tüm bu unsurların sese etki
eden faktörler olduğunu dile getiren Kızılhan, “Örneğin
eşik yanlış yerde duruyorsa hiçbir perdenin yeri doğru
olmaz ve tanbur tınlamaz. En pahalı kapağı taksanız da
dengesi yerinde olmaz.” açıklamasında bulunuyor.
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Sound is created by many parameters
Touching on the importance of material selection in tambur
production, Elif Kızılhan said, “The material is not chosen
alone. Separate materials are selected for the body, handle,
and soundboard. But the common point is that the wood is
dry… The wood is an organic material. It is extremely
important that the vein structures are smooth. For example,
a straight-veined wood handle prevents the instrument
from moving in an unwanted way. In the body, woods with a
visual feature such as color are preferred. If I use mahogany,
I would prefer wood to be dark. If I decide on the alder wood,
I select the moire alder wood. They all have certain tricks.
When choosing a soundboard wood, each master has certain
criteria. I use materials that I have experienced and
produced a good sound like walnuts or mahogany. Every
instrument has a balance, it is very important to create this
balance. It is essential to be able to look at the instrument
as a whole. Because its sound is created by many
parameters." Kızılhan, who can make an average of 2 or 3
tamburs per month, places great emphasis on positioning
the bridge in the right place, adjusting the pegs, tuning the
instrument properly, and positioning the cords. Stating
that all these factors are the factors that affect the sound,
Kızılhan said, "For example, if the bridge stands in the
wrong place, no key will be correct and the tambur will not
sound. Even if you put on the most expensive soundboard,
its balance will not be in place."

Yeni nesil sebat etmiyor
Kızılhan, tanbur yapım sürecini ise şöyle özetliyor:
“Tanbur, ana hatlarıyla 3 parçadan oluşuyor. Tekne, sap
ve kapak. Önce 19 ya da 21 dilimli bir tekne oluşturuluyor. Teknenin içerisinde dilimlerin yapıştığı takozlar
bulunuyor. Takozlardan büyük olana sap için bir kırlangıç yuvası açılıyor. Sapın her şeyini dışarıda hazırlıyorum; deliklerini, eşik yerlerini, kenar oluğunu, sap yuvarlamasını ve kaba halde tesviyesini… Ardından sap ve
tekneyi belli bir açıda monte ediyorum. Bir sonraki adım
ise uygun gördüğünüz kapağı, tekne ağzına yapıştırmanız. Bu süreci tesviye ve perde işlemleri takip ediyor.
Ardından cila sürecine geçiliyor. En kritik kısım ise enstrümanın tellenmesi. Yaklaşık 62 perdeyi bağlayıp telleri
takıyoruz. Bu süreci ayar dediğimiz reglaj aşaması takip
ediyor.”
Yeni neslin sebat etmeyi bilmediğini belirten Kızılhan,
“Biz öğrenciyken hemen usta olma telaşında değildik.
Ustamızı uzun uzun gözlemler, ondan her detayı öğrenebilmek isterdik. Tabii ki hırslı ve heyecanlıydık ama
beklemeyi de biliyorduk. Ustam, iki ay aynı işi yapacaksın dediğinde onu dinlerdim. Ama yeni nesil böyle değil.
Bu belki de çok hızlı bir dünyada yaşıyor olmamızdan
kaynaklanıyor. Her şeyi doğru yapmış olsanız da çok iyi
bir enstrüman yapamayabilirsiniz. Bu işte önemli olan
deneyim biriktirebilmek.” diyor.

The new generation does not persevere
Kızılhan summarizes the tambur production process as
follows: "Tambur consists of 3 parts. Body, handle, and
soundboard. First, a 19 or 21-section body is created. There
are wedges in which the sections stick inside the body. A
nest is opened for the handle into the largest wedge. I
prepare everything that belongs to the handle outside;
holes, bridge, edge groove, handle rounding, and rough
leveling... Then I mount the handle and body at an angle.
The next step is to attach the soundboard you see fit to the
body. This process is followed by leveling and key processing.
Then the polishing process is started. The most critical part
is stringing the instrument. We connect about 62 keys and
attach the cords. This process is followed by the tuning."
Stating that the new generation does not know how to
persevere, Kızılhan says, "When we were students, we were
not in a hurry to become a master. We would like to observe
our master for a long time and learn every detail from him.
Of course, we were ambitious and excited, but we also knew
how to wait. When my master said you would do the same
job for two months, I would listen to him. But the new
generation is not like that. This is perhaps because we live
in a very fast world. Even if you have done everything
correctly, you may not be able to make a very good
instrument. The important thing in this business is to
accumulate experience."
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PİYADE
FOOTSOLDIER
HAYDAR ERGÜLEN

Dizenin mi demeli yoksa cümlenin mi, yarısını babaannem söyledi, yarısını da ben. Askere giderken beni gülerek uğurlayıp, “Adamın kötüsünü piyade yaparlar yavrum!” demişti. Yıllar sonra onu anarak yazdığım “İnsan
Kısadır” şiirinde tamamlamıştım onun sözünü: “Sözün
fazlasını şiir yaparlar!”
“Asker oldum piyade” türküsünü de hayat tamamlıyor işte,
hayat dediğin yol, “yolcu oldum piyade”. Sözcük, Azeri dilinde özünü bulur, ‘yaya’ olur. Hayat yolunda yaya kalmaktan sıkça şikayet edilir, insanın kendine acıma törenlerinden biri de bu esnada gerçekleşir. Fakat hayat da böyledir,
yoksa değil midir? Kimi uçar, kimi koşar, kimi kaçar, kimi de
yayan yapıldak yola koyulur. “Ayışığında yola koyuldum”
diyen şarkılara yolcu olur.
Belki de yürümek, adım adım ilerlemek en çok da piyadeyle
anılır ve anlaşılır. Karınca gibidir piyade, oradan oraya yürür
durur. Peki hayatın yükünü onlar taşır, çilesini onlar çeker,
kabul, ama cefası kadar sefasını da piyadeler sürmez mi aslında? Sürer. Gezinerek, bakınarak, eğlenerek, oyalanarak,
yavaşlayarak, ağırdan alarak, uzatarak, dinlenerek, dinleyerek, duyarak, görerek, tadarak, ezcümle ayağını yola göre
uzatarak, adımını yola göre atarak, kafasınca gezer, rüzgarınca eser, geçer gider…
Cemal Süreya’nın yanlış anladığımız, öylesi de güzel, şu dizeleri: “Asker su ver asker/-ben asker değil nişanlıyım”.
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Should I say the verse or the sentence, my grandma said half
of it and me the other half. On my way to the army, she
laughed at me and said, "They make the lousy man a
footsoldier, baby!" I completed her sentence in the poem
"Human is Short" that I wrote about her years later: "They
make the excess words a poem!"
Life is completing the song "I became a soldier, a
footsoldier"; what you call life is the road, "I became a
passenger, a footsoldier." The word finds its essence in the
Azeri language, becomes 'yaya' (pedestrian). It is frequently
complained of being pedestrians on the road of life, one of
the ceremonies of self-pity takes place during this time. But
life is like that, or is it not? Some fly, some run, some
escape, some go on foot.
He becomes a passenger to the songs that go, "I set out in
the moonlight." Perhaps walking, walking step by step is best
known and understood by the footsoldier. The footsoldier is
like an ant, walking from here to there. Well, they bear the
burden of life, they endure their suffering, I accept, but
doesn't the footsoldier enjoy it? He does. By wandering,
sightseeing, having fun, lingering, slowing down, stretching,
resting, listening, hearing, seeing, tasting, taking his steps
in accordance with the road, going with the wind...
Cemal Süreya's misunderstood but still beautiful lines:
"Soldier give me water soldier/ -I am engaged not a soldier".

Hemen herkes ‘nişanlı’ olarak anlamıştır bunu, oysa askerde onbaşı, çavuş olmak anlamında ‘nişan’ı olmaktan söz
eder. Ne demek istiyorum? Yani insan bazen şiirden çırak
çıkabileceği gibi, bazen de şiire piyade yazılır. Şiire ikisi de
yakışır, şiir ikisine de yakışır, o da ayrı.
Piyade toprağa yakındır, kum gibi olması biraz da bundandır. Suya yakın olmanın yeşili, göğe yakın durmanın mavisi
gibi toprağa ayak vurmanın da mavisi bulunur, istenirse.
Delisi dışında denildiği gibi kırmızısı dışında, mavisi içinde,
yeşili dışında, mavisi kalbinde de diyebiliriz. Bu piyade için
de uyarlanabilecek şeylerden biridir. Piyadenin ayağı toprakta, kafası mavidedir. Yürümek de mavidir.
Edebiyatın da toprağıdır piyade, romandır, gökyüzü öykü,
deniz şiirdir. Ya deneme? O da yerde karınca, suda balık ve
havada simurgtur. Yazının, yürüdüğü, yüzdüğü, uçtuğu,
konduğudur. İnsan hayatının aşamalarını düşündürdü bu
bana. Çocukken koşarız, gençken uçarız, sonra yürümeye
başlarız. Uzun yürüyüş. Hiç okumadığım kadar çok roman
okumaya başladım, piyade yaşıma geldim sanırım. Bunu
yazarken de aklıma çok sevdiğim karakaçan geldi, eşek yani,
nedense. (Kayıp eşek diye duyuru görmedim hiç ama, ailemizden diye başlayan kayıp keçi duyurusu gördüm bugün,
bir ağaca iliştirilmiş.)
Piyade olmak, hazır olmak da sayılır. Sanki biri oradan piyade dese, hemen ayaklanırmışım gibi! Demek ki piyadenin
kulağı seste ve piyadelik sadece yolda, kırda, bayırda değil,
daha çok da heveste! Piyade piyadeyi yürüyüşünden zaten
tanır, ama bir de duruşundan, oturuşundan kalkışından tanınır ki piyade, sanki balıkçıyla karanlık sularda balığa çıkmış gibi, mavi kuşlarla göğün denizinde uçmuş gibi ve ormanlardan aşağı çağlayarak koşmuş gibi görünür insanın
gözüne. Bir de bana mektup gibi gelişi vardır ki, piyadeyi
özleyişime bir sebep de budur, çoktur ne gelen ne giden
mektuptur. Onu taşıyana da ‘piyadenin şövalyesi’ dense yeridir, zira “Postacı postacı canım gülüm postacı” diye yolunu
dört gözlediğimiz kimse, içimizi içinize kavuşturan, ulaştıran, buluşturan piyadeler piyadesidir. Piyade, bir başka adem,
ademden ziyade bir başka alem. Dünya öküzün boynuzlarının
üstünde durmuyor tabii, ama dünya hala dönüyorsa, onların
yüzü suyu hürmetinedir dediğimiz hatırlıların arasında piyade de var, o yürüdüğü için dönüyor dünya.

What do I mean? In other words, sometimes an apprentice
can come out of poetry, and sometimes an infantry is
written in poetry. Both suit poetry, poetry suits both, and
it's well noted.
The infantry is close to the ground and he is a bit like sand.
Just like the green of being close to the water and the blue of
standing near the sky, there is also the blue of standing on
the ground, if desired. We can say that its red is on the
outside, its blue is inside, its green is outside, its blue is in
its heart. This is one of the things that can be adapted for
the footsoldier. The feet of the footsoldier are in the ground
and the head is in the blue. Walking is also blue.
Footsoldier is the land of literature, novel; the sky is a story,
the sea is poetry. What about the essay? It is the ant on the
ground, fish in the water and simorg in the air. It is where
the text walks, swims, flies and lands. This made me think
of the stages of human life. We run as children, fly when
we are young, then we start walking. Long walk. I started
reading more novels than I have ever read, I think I came to
my footsoldier age. While writing this, I recalled my
beloved donkey for some reason. (I have never seen a notice
of a missing donkey but I saw a notice of a lost goat
attached to a tree.)
Being a footsoldier is counted as being ready. As if someone
calls ‘footsoldier’ I will stand up immediately! This means
a footsoldier always listens and being a footsoldier is
actually a fancy!
A footsoldier recognizes another from his walk, also from
his stance, his way of sitting and standing. The footsoldier
looks like a fisherman as if he was fishing in dark waters as
if he was flying in the sea of the sky with blue birds and
running down the forest. It also comes to me like a letter,
which is one reason why I miss the infantry, it is a letter
that is neither incoming nor outgoing. "Knight of the
infantry" is called the one who carries it because the
person we look forward to seeing is the postman, the
footsoldier of the footsoldiers who unites us.
Footsoldier, another Adam, another realm rather than
Adam. The world does not stand on the horns of the ox, of
course, but if the world is still turning, there are
footsoldiers among the remembered ones.
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SADELİK İÇİNDE GEÇEN BÜYÜK
HAYATLAR

BALTAR, KENDİNİ OKUTAN, OKURKEN OKUYUCUNUN ÇOK FARKLI DUYGULAR YAŞADIĞI HATTA
‘BİTMEMİŞ, BUNUN DEVAMI DA OLMALI’ DİYE MERAK UYANDIRMAYI BAŞARAN BİR İLK ROMAN.

GREAT LIVES THAT GO ON IN SIMPLICITY
BALTAR IS A DEBUT THAT READERS EXPERIENCE VERY DIFFERENT EMOTIONS WHEN THEY ARE
READING IT AND THINK THAT THERE SHOULD BE A SEQUEL, WITH AWAKENED CURIOSITY.

ÖMER YALÇINOVA

Baltar (Şule Yayınları, 2018) Şule Köklü’nün ilk romanı.
İlk romanlar genellikle içe dönük, bireysel ve otobiyografik olur. Baltar için aynı şeyi söylemek zor. Bütünüyle
dışa dönük, hareket ve olay odaklı bir roman Baltar. Şule
Köklü üçüncü tekil şahıs anlatımına
diyalog, iç konuşma ve tasvirlerle
canlılık katıyor.
Baltar, kangal bir köpeğin çevresinde anlatılan birçok olaydan oluşuyor. Çoban’ın öksüzlüğü, Hanım
Ana’nın bilgeliği, Çoban’la Nilüfer’in
aşkları, Şahin’in güngörmüşlüğü ve
hayatı, Devir, Suna, Karabaş ve Yağız
isimli kangal köpekler… Merkezde
ise diğer bir kangal köpek Baltar var.
Aslında romanın başkahramanı Çoban’dır. Fakat bir çoban, neredeyse
can yoldaşı denilebilecek köpeğinden
ayrı düşünülemez. Baltar, bu şekilde
sahneye çıkar. Bir nevi insanların
duygu ve düşüncelerine tercüman
olur. Fakat bir kangal köpeği, sadece
insanların duygu ve düşünceleri üzerinden değil bizatihi kendisi olarak da
hikaye kahramanı olabilir. Çünkü vefalı, saygılı, güçlü ve duygulu bir
cinstir o. Bu yüzden romanın iki ana kahramanı vardır, biri
Çoban’ken diğeri Baltar’dır denilebilir.
Şule Köklü yayla hayatını ve köylüleri yapmacıksız ve
abartısız anlatmayı başarıyor. Onun romanını okurken,
“Bu tipler, romancının hayallerinde yaşar ancak, gerçek
hayatta bunlara rastlamak mümkün değildir.” diye düşünmüyoruz. İnandırıcı, gerçekçi bir anlatımı var Köklü’nün.
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Baltar (Şule Publications, 2018) is the first novel of Şule Köklü.
Debuts are usually introverted, individual and autobiographical.
It is hard to say the same for Baltar. Baltar is an entirely
extrovert, action and event-oriented novel. Şule Köklü brings
liveliness to the third person narration
through dialogue, inner speech, and
depictions.
Baltar consists of many events described
around an Anatolian sheepdog. The
orphanhood of Çoban, the wisdom of
Hanım Ana, the love story of Çoban
and Nilüfer, the life and experience of
Şahin, the other sheepdogs named
Devir, Suna, Karabaş, and Yağız... The
sheepdog Baltar is in the center.
Although, the protagonist of the novel
is Çoban (shepherd), a shepherd cannot
be considered apart from his dog, which
can almost be called his life companion.
This is how Baltar comes into the scene.
In a way, the dog becomes the
interpreter of people's feelings and
thoughts. But a sheepdog can certainly
be the hero of a story all on his own not
only through people's feelings and
thoughts. Because he is a loyal, respectful,
strong and emotional breed. Therefore, the novel has two main
protagonists, one can be called Çoban and the other is Baltar.
Şule Köklü manages to treat her highland life and peasants
without exaggerating and being artificial. While reading the
novel, we do not think, "These types live in the dreams of the
novelist, but it is not possible to come across them in real
life." Köklü has a credible and realistic narration.

Bu yönüyle aslında Baltar Anadolu yaylaları, köyleri nasıl
anlatılmalıdır sorusuna da bir nevi cevap niteliğindedir.
Yayla hayatı aslında onda olmayan özellikleri ona yükleyerek anlatılmadığında daha renkli, zengin ve merak
uyandırıcıdır. Anadolu hayatının bu yönünü Köklü, çok
iyi yakalamış. Ve sade bir dille aktarmayı başarmış. Belki
ilk romanı olması nedeniyle teknik bazı zayıflıklar bulunabilir romanda. Baltar’ın bu teknik zayıflıklara rağmen
iyi bir roman olmasıysa, ayrı bir başarıdır.
Mesela Çoban’ı dağ başında bulup, sıkıştırmaya çalışanlar arasındaki “Ölü Suratlı”, çok iyi betimlenmiş. Öyle ki
okuyucu bu betimlemeden, onun ne kadar kötü ve şirret
olduğunu hemen anlıyor. Köklü, bu karaktere uyguladığı
tasviri, diğer karakterlere uygulamıyor. Romanın sonunda her ne kadar okuyucunun gözünde Çoban, Şahin, Nilüfer, Hanım Ana canlansa da, silik bir fotoğraf olarak
kalıyorlar. Benzer bir eksikliği, daha doğrusu flu kalışı,
olayların geçtiği mekanlar açısından da söyleyebiliriz.
Baltar’ın diğer bir zayıf yönüyse; çevresinde roman kurgusunun oluşturulduğu, fazlasıyla trajik ve dramatik
olayların yeterince işlenmemiş olmasıdır. Romanda kötülüğün suya sabuna dokunulmadan anlatılması, bir nevi
geçiştirilmesi, daha doğrusu üzerine fazla gidilmemesi de
var ki, bu da romanı zayıf gösteren yönlerden biridir.
Başarısız bir roman demek istemiyorum Baltar için. O, bu
zayıflıklarına rağmen sağlam bir roman. Kendini okutan,
okurken okuyucunun çok farklı duygular yaşadığı hatta
bitmemiş, bunun devamı da olmalı diye merak uyandırmayı başaran bir ilk roman.
Şule Köklü

YAZARIN KITAPLIĞI
THE LIBRARY OF THE AUTHOR
Çizdiği, İlhan Berk, Yapı Kredi Yayınları
✓Şiirin
Şiirin Çizdiği, İlhan Berk, Yapı Kredi Publications
Porta, Meliha Öz, Şule Yayınları
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✓Dîvân-ı
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Publishing House
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In this respect, Baltar is a kind of an answer to the question of
how to tell Anatolian highlands and villages. Highland life is
more colorful, rich and intriguing when it is not told by
attributing the features that it does not actually have. This
aspect of Anatolian life has been captured very well by Köklü.
And she managed to convey it in plain language. There may
be some technical weaknesses in the novel, perhaps because it
was her debut. Baltar's being a good novel, despite these
technical weaknesses, is a separate success.
For example, "Ölü Suratlı (Dead Face)", among those trying
to find Çoban at the top of the mountain and pressure him, is
very well described. So much so that the reader immediately
understands how bad and malicious he is from this description.
Köklü does not apply the depiction that she applies to this
character to other characters. Although Çoban, Şahin,
Nilüfer and Hanım Ana come to life in the eyes of the reader
at the end of the novel, they remain like a faint picture. We
can talk about a similar deficiency, or rather the state of
remaining flu, in terms of the places where the events took
place.
Another weakness of Baltar is the fact that the tragic and
dramatic events, of which the novel was created around, were
not adequately treated. Treating evil in the novel without
getting anyone's hands dirty, or rather, not addressing it
enough, is one of the aspects that make the novel weak.
I don't mean to say Baltar is a failure. Despite these
weaknesses, it is a solid novel. It is a debut that readers
experience very different emotions when they are reading it
and think that there should be a sequel with awakened
curiosity.
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TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI
Aziz Shokhakimov yönetimindeki Tekfen Filarmoni, yetenekli
kemancı Anna Tifu ile 25, 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde Bursa,
Eskişehir, Ankara ve İstanbul’da olacak. Neslinin önde gelen
kemancılarından ve aynı zamanda pek çok uluslararası ödülün
sahibi İtalyan kemancıya orkestra, Ernest Chausson’un Poème
ve Maurice Ravel’in Tzigane adlı eserlerinde eşlik edecek.
Programda müzikseverler, orkestra eseri olarak Johannes
Brahms’ın Do minör 1 No’lu Senfonisi ve Emmanuel
Chabrier’nin España adlı eserlerini de dinleyecekler.
TEKFEN PHILARMONIC ORCHESTRA
Tekfen Philharmonic, conducted by Aziz Shokhakimov, will
be in Bursa, Eskişehir, Ankara, and İstanbul on February 25,
26, 27 and 28 accompanied by talented violinist Anna Tifu.
The Italian violinist, one of the prominent violinists of the
generation, who has received many international awards, will
be accompanied by the orchestra to Ernest Chausson's
Poème and Maurice Ravel's Tzigane. In the program, music
lovers will also listen to Johannes Brahms' Symphony Minor
No. 1 and Emmanuel Chabrier's España.

AĞIR ROMANTİK

İNCESAZ - SEVGİLİLER GÜNÜ ÖZEL
İncesaz, Sevgililer Günü Özel Konseri ile 14 Şubat akşamı
Ankara MEB Şura Salonu'nda dinleyicilere kulaklarının pasını
silecekleri bir müzik ziyafeti sunacak. İzleyenlerin coşkuyla eşlik
edeceği bu muhteşem konserde, "İncesaz" hem gruba ait hem
de geleneksel şarkıları kendilerine has üsluplarıyla
yorumlayacak. Çalışma ve konserlerini 1997'den bu yana
sürdüren İncesaz'ın gerçekleştireceği bu çok özel konserde
müzikseverleri unutamayacakları bir gece bekliyor.
İNCESAZ - VALENTINE’S DAY SPECIAL
İncesaz will present a musical feast to the audience, a special
Valentine's Day Concert, on February 14 at Ankara MEB Şura
Hall. In this magnificent concert, which will be accompanied
by the enthusiasm of the audience, "İncesaz" will perform
both traditional songs and the group's popular songs in their
own style. In this special concert, which will be performed by
İncesaz, which has been continuing its works and concerts
since 1997, an unforgettable night is waiting for music lovers.

07

08

12

21

23

Nev
IF Performance Hall/Ankara

Göksel
Mall of İstanbul MOİ Sahne/İstanbul

Arkın Akçagül&Tuna Bilgin Piyano
Resitali
Mozarthaus Sanat ve Konser Evi/Ankara

Ezginin Günlüğü
Chya Performance Hall/Konya

Nil Karaibrahimgil
Bostancı Gösteri Merkezi/İstanbul
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BAYİ TOPLANTISI

GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
14 Şubat 2020 / February 14, 2020

GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
21 Şubat 2020 / February 21, 2020

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Deniz Denizciler

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Bedran Güzel

OYUNCULAR / CAST:
Onur Tuna, Tuvana Türkay, Altan Erkekli, Sermiyan
Midyat

OYUNCULAR / CAST:
İbrahim Büyükak, Onur Buldu, Doğu Demirkol,
Büşra Pekin

TÜR / GENRE:
Romantik-Komedi, Dram / Romantic Comedy,
Drama

TÜR / GENRE:
Komedi / Comedy

FİLM ÖZETİ: Kerem’in babası, İstanbul’un en büyük
kapkaç çetesinin başındadır. Aslı’nın dayısı olan
emniyet müdürünün en büyük takibi ise bu kapkaç
çetesini çökertmek üzerine kuruludur.

FİLM ÖZETİ: Bayi Toplantısı için Anadolu’dan
İstanbul’a gelen üç beyaz eşyacının hayatı üç
günde ne kadar karışabilir? Namık, Adem ve Sadık
hayatlarının sıkıntılı dönemlerini yaşarken yolları bir
bayi toplantısında kesişir. Beklenmedik olaylar
sonucu kendilerini çılgın bir planın içinde bulurlar.

SYNOPSIS: Kerem's father is the leader of the
biggest pickpocketing gang of İstanbul. The biggest
chase of Aslı's uncle, the police chief, is based on
breaking down this gang.

Şahane Hayaller
Komedi/Comedy

07

The Gentlemen

Suç, Aksiyon/Crime, Action

14

SYNOPSIS: How much can the life of three home
appliances sellers coming from Anatolia to İstanbul
for the dealers meeting become complicated in
three days? While Namık, Adem, and Sadık
experience the most troubling periods of their lives,
their paths cross at the dealers meeting.

Vikingler: Büyük Macera
Animasyon/Animation

21

Burası Cennet Olmalı
Komedi/Comedy

21

Geçerken Uğradım

Komedi,Aile/Comedy, Family

28
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TİYATRO-SERGİ / THEATER-EXHIBITION

ALICE MÜZİKALİ
Lewis Carroll tarafından yazılan ve bugüne kadar 174 dile
çevrilerek edebiyatın eşsiz eserlerinden biri olma özelliğine
sahip “Alice Harikalar Diyarında”, Serdar Biliş’in yönetmenliği
ve Beyhan Murphy’nin koreografisi ile çağdaş bir müzikal
uyarlama olarak 23 Şubat tarihinde Zorlu PSM - Turkcell
Sahnesi’nde yerini alıyor. Müzikalde Serenay Sarıkaya “Alice”
olarak izleyicisinin karşına çıkmaya hazırlanırken, Ezgi Mola
“Kraliçe”, Enis Arıkan “Tavşan”, Şükrü Özyıldız “Şapkacı”,
İbrahim Selim “Kral”, Merve Dizdar ise “Kedi” rolü ile başrolleri
paylaşacak.
ALICE THE MUSICAL
"Alice in Wonderland", written by Lewis Carroll and
translated into 174 languages to date, being one of the
unique works of literature, is on Zorlu PSM - Turkcell Stage
on February 23 as a contemporary musical adaptation
under the direction of Serdar Biliş and choreography of
Beyhan Murphy. While Serenay Sarıkaya is getting ready to
appear before the audience as "Alice" in the musical, Ezgi
Mola will be starring as "Queen", Enis Arıkan as "Rabbit",
Şükrü Özyıldız as "Hatter", İbrahim Selim as "King", and
Merve Dizdar as "Cat".

KARAGÖZ GÜZELLEMESİ
Karagöz Güzellemesi, 8 Şubat'ta 1001 Sanat sahnesinde seyirci ile
buluşacak. Karagöz, işsizlik sıkıntısından kurtulmak için balığa
çıkmaya karar verir ve denizde birçok deniz canlısına rastlar. Deniz
canlıları Karagöz’e, denizde insanların attığı çöplerle beslenip
büyüyen bir canavarından bahseder. Karagöz, balık tutmaya devam
eder, fakat kısa bir süre sonra bu canavarla karşılaşır ve canavar
Karagözün tuttuğu balıkları ve leğeni midesine indirir.
Karagöz Güzellemesi will meet with the audience on February 8,
1001 Sanat stage. Karagöz decides to go fishing to get rid of the
unemployment problem and comes across many sea creatures at
sea. Sea creatures tell Karagöz about a monster that feeds and
grows with garbage thrown by people at sea. Karagöz continues
to fish, but after a while he encounters this monster and the
monster gobbles down the fish that Karagöz caught, including
the bucket.

14

17

20

24

25

Ölü Ozanlar Derneği
Dead Poets Society
Torium Sahne/İstanbul

Travis Pine-Halktan Biri
Travis Pine A Man of the People
Müşfik Kenter Sahnesi/İstanbul

Keşanlı Ali Destanı
TİM Show Center/İstanbul

Mahzuni Şerif Oyunu
Yenimahalle Bld. 4 Mevsim Tiyatro
Salonu/Ankara

İkinci Bahar
Zübeyde Hanım Kültür Merkezi/Eskişehir
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

BERTAN KODAMANOĞLU

BUZDOLABI

KAHRAMAN

PSKİANALİZ

CUMHURİYET

MAYDANOZ

SAMANYOLU

DEKORATİF

MİNNET

ŞARTNAME

FAALİYET

NARENCİYE

TAKSİMETRE

FİNLANDİYA

PARATONER

TEMBİH

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

ORTA

3

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

1 9
9 5 1
9 4
6 8
6

4

8

8 1
2 6
3
5
1 4 8
3 2
6

6 9 8
1
4
7
6

9

1

3

5 3
1 5
7 8 9

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

2 9
7 5

ZOR

7

8
3

9
5

5

5
7
2 3 6

6
3

3 8
7 1
1

8
4 3

[ ÇÖZÜMLER /

6

2
5

2
4

5
9

1

6

5

7

2

8
6

6

9

7
5

8

2

6 9

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

7

SOLUTIONS ]

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

9

4 2 8

1
6

6 8

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[ LABİRENT / MAZE ]
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