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DEV PROJEYİ ERKEN
BİTİRİYORUZ
Filozof Isaac Newton’un da söylediği gibi; insanlar köprü
kurmak yerine, duvar ördükleri için yalnız kalırlar. Bu yalnızlığa gönlümüz elvermediği için köprüler inşa ediyoruz.
Kıtaları bir kez daha birleştiriyoruz.
1915 Çanakkale Köprüsünün yapımına son sürat devam
ediyoruz.
Ülkemizin en büyük projelerinden birinin altına daha imzamızı atıyoruz.
İstanbul Boğaz Geçişine yeni bir alternatif olan 1915 Çanakkale Köprüsü, 2 bin 23 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olacak.
Bu dev projede Çanakkale’nin tarihini de köprümüzün
detaylarına işledik. 3’üncü ayın 18’ini temsilen köprümüzün yüksekliği 318 metre olacak.
Çevreye son derece duyarlı olan projemizde, deniz canlılarımızın zarar görmemesi için çalışmalarımızı hassasiyetle
yürütmekteyiz.
Bahane üretmiyoruz her yaptığımız işte üzerine koyarak
yolumuza devam ediyoruz ve dünyanın sayılı projelerinden birini daha hizmetinize sunuyoruz.
Ve beklenen projeyi bitiriyoruz. Hem de sözleşme tarihinden çok önce…
Gururluyuz, çünkü halka hizmet için çalışıyor, halka hizmetle besleniyoruz.
Biz halkımıza hizmet götürürken Mehmetçiğimiz ise İdlib’de ülkemizin toprak bütünlüğünü ve sınır güvenliğini
koruyor. Vatanının bütünlüğüne karşı uzatılan elleri kırmak adına İdlib’de, Libya’da gerekli bütün adımları atıyor.
Ne yazık ki geçtiğimiz ayın sonunda Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin alçak saldırısı sonucu 33 kahraman
Mehmetçiğimiz şehit edildi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Unutulmamalıdır ki, milletimizin de desteğiyle bu hain unsurlara gereken cevap misliyle verilecektir.
Dualarımız Mehmetçiklerimizle...
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M. Cahit TURHAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Minister of Transport and Infrastructure

WE ARE COMPLETING THE MEGA
PROJECT EARLY
As the scientist, Sir Isaac Newton said, "People are lonely because
they build walls instead of bridges."
We are building bridges as we cannot find this loneliness in our
hearts. We unite the continents once more.
We continue to build the 1915 Çanakkale Bridge at full speed.
We are putting our signature under one of the biggest projects in
our country.
The 1915 Çanakkale Bridge, which is a new alternative to the
Strait Crossing, will be the longest middle span suspension bridge
in the world with its middle span of 2,023 meters.
In this giant project, we have processed the history of Çanakkale
to the details of our bridge. Representing the 18th of the 3rd
month, the height of our bridge will be 318 meters.
In our project, which is extremely sensitive to the environment, we
carry out our works with sensitivity to prevent harm to our sea
creatures.
We do not make excuses, we continue on our way by adding more
each time and we offer one of the world's special projects to your
service. And we are completing the expected project. And long
before the contract date...
We are proud because we work for the public, we are nourished by
serving the public.
While we serve our people, our Mehmetçiks maintain the
territorial integrity and border security of our country in İdlib.
They take all the necessary steps in Libya in İdlib to break the
hands extended against the integrity of our homeland.
Unfortunately, at the end of last month, 33 heroes were martyred
as a result of the vile attack of the regime forces in İdlib, Syria. I
wish mercy from God to our martyrs' souls and urgent healing to
our wounded. It should not be forgotten that, with the support of
our nation, these treacherous elements will be given the necessary
response.
Our prayers are with our Mehmetçiks...

“SÖNMEDEN YURDUMUN
ÜSTÜNDE TÜTEN EN SON
OCAK”
“Şu Boğaz Harbi nedir? Var mı ki dünyada eşi?
En kesif orduların yükleniyor dördü beşi,
Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya,
Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya”
Mehmet Akif Ersoy’un böyle tasvir ettiği Çanakkale Savaşı’nın 105. yıl dönümünde aziz şehitlerimizi saygı ve
minnetle anıyoruz.
Atatürk’ün Conkbayırı’nda, “Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum.” sözüyle tarihe damgasını vurduğu
bu savaş Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu açan
dönüm noktası oldu.
Zafere inananları, en güçlü orduların bile yenemeyeceğinin kanıtlandığı yer olan Gelibolu Yarımadası, bağımsızlık ateşinin sönmemek üzere yandığı yerdir.
Kurtuluş Savaşının zorlu yıllarına gelindiğinde ise bağımsızlık ateşi Anadolu’da yanıyordu.
Milli birliği sağlamak ve Mehmetçiklere manevi güç vermek için Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan İstiklal
Marşı Şiiri, 12 Mart 1921 tarihinde Birinci TBMM’de
tezahürat ve alkışlar eşliğinde iki kere okunarak, oy birliği ile Milli Marşımız olarak kabul edildi.
Zaferimizde yadsınamaz payı olan Milli Marşımızın şu
iki dizesi bile bizi anlatmaya yeter:
“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım”
Üstadın da dediği gibi, Allah bu millete bir daha İstiklal
Marşı yazdırmasın. Kurtuluş Savaşında cephede savaşan, mühimmat taşıyan, kahraman Türk kadınını da 8
Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle minnetle anıyorum. Vatanseverlik, fedakârlık, cesaret erdemlerinin
kahramanca sergilendiği Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları Komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve
özlemle anıyoruz.
İdlib’de devam etmekte olan operasyonlarda şehit olan
kahraman askerlerimize de Allah’tan rahmet, yaralılara
acil şifalar diliyorum. Bölgede operasyon düzenleyen
Mehmetçiğimize Allah güç versin, millet olarak ordumuzun daima yanında olacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sn. Mehmet Cahit Turhan’ın talimatlarıyla, ülkemizin tüm gar ve istasyonlarını şehitlerimize ithafen
Türk Bayrakları ile donattık. Bayrağımız için canını feda
eden kahraman Mehmetçiklerimizi, bayraklarımızla
sonsuzluğa uğurluyoruz.
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Ali İhsan UYGUN

TCDD Genel Müdürü
Director General of TCDD

“BEFORE THE FIRE OF THE LAST
STOVE THAT SMOKES IN MY COUNTRY
DIES OFF”
We commemorate our precious martyrs with respect and gratitude on the
105th anniversary of the Battle of Çanakkale, as it was depicted by Mehmet
Akif Ersoy;
“What is this War at Bosphorus? Is there anything like it on earth?
Charging, four-five of the strongest armies,
To pass through the hill, to enter Marmara,
A piece of land, sieged by who knows how many navies?”
Atatürk marked history in Conkbayırı with his command, "I am not ordering
you to attack but to die," during this war, which became the turning point for
the establishment of our Republic. Gallipoli Peninsula, where it is proved that
even the strongest armies cannot defeat those who believe in victory, is where
the fire of independence burns never to die off. In the difficult years of the War
of Independence, the fire of independence was burning in Anatolia. The
Turkish National Anthem Poem, written by Mehmet Akif Ersoy in order to
provide national unity and spiritual power to the Mehmetçik (privates), was
read twice on March 12, 1921, in the First Parliament (TBMM) accompanied
by cheers and applause. Even only two lines of our National Anthem, which
have an undeniable share in our victory, are enough to tell us:
“I've lived free from all eternity, I live free,
Which mad man can chain me? I wonder”
As the master said, may God never make this nation write a National Anthem
again. I am commemorating gratefully the heroic Turkish women who fought
on the front, carrying ammunition in the War of Independence on the
occasion of March 8 International Woman's Day. We commemorate our
precious martyrs with gratitude and longing, especially the Commander of the
Çanakkale and Independence Wars Gazi (Veteran) Mustafa Kemal Atatürk
and his comrades in arms where the virtues of patriotism, sacrifice, and
courage are displayed heroically.
May our hero soldiers who were martyred in the ongoing operations in İdlib
rest in peace and the wounded get well soon. May God strengthen our
Mehmetçik, who conducts an operation in the region, as a nation, we will
always support our army. With the instructions of our Minister of Transport
and Infrastructure Mr. Mehmet Cahit Turhan, we equipped all the stations and
terminals of our country with Turkish Flags in honor of our martyrs. We send
our heroes, who sacrificed their lives for our flag, to eternity with our flags.
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Köprüde kullanılacak kabloların uzunluğu 162 bin
kilometre
Şantiyede yaptığı incelemede, iş programının istenilen
şekilde yürüdüğünü gördüklerini ifade eden Bakan Turhan, "Bu projeyi yap-işlet-devret yöntemiyle inşa ediyoruz. Projenin maliyeti 2,5 milyar avro. Bugüne kadar 1
milyar 250 milyon avroluk iş yaptık. Yani işin gerçekleşmesi yüzdesi, %50. İnşallah kalan kesimleri önümüzdeki
iki yıl içinde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. İki
kule arasındaki mesafemiz 2023 metre. Cumhuriyetimizin
100'üncü yılına ithafen 2023 metre açıklıkta bu projeyi
inşa ediyoruz. Kulelerin dışındaki ilave mesafelerle birlikte, yaklaşım viyadükleriyle birlikte toplam köprü uzunluğumuz 4 bin 100 metre. Tabliye genişliği 45 metre olarak
projelendirildi. Ayakların deniz seviyesinden yüksekliği de
318 metre. Yine tabliyede kullanılan çeliğin ağırlığı 49 bin
ton. Bu köprünün inşaatında kullanılacak kabloların ağırlığı ise 33 bin 268 ton. Yine kabloların uzunluğu ise 162 bin
kilometre. Bu köprünün inşasında 114 bin ton inşaat çeliği
kullanacağız. Ankraj betonları da dahil yaklaşım viyadükleri içinde kullanacağımız beton miktarı 230 bin ton."

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ’NÜN %50’Sİ TAMAMLANDI
50% OF THE ÇANAKKALE BRIDGE IS COMPLETE
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye'nin önemli projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsünün şantiyelerinde incelemede bulunmak üzere Çanakkale'ye gitti. Yetkililerden bilgi alan Bakan Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsünün, mühendislik eserleri açısından dünyada ilk sırada yerini alacağını söyledi. Çanakkale'nin,
Türkiye'nin batısındaki önemli bir kent olduğunu dile getiren Turhan, bu bölgede 100 yıl önce Türk milletinin istiklal için büyük bir mücadele verdiğini hatırlatarak, “Burada
milletimizin tarihine altın harflerle yazılacak yeni bir sayfayı eklemek için dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünü inşa ediyoruz. Bu köprü hizmete açıldığında, mühendislik eserleri açısından dünyada birinci sırada yerini alacak. İnşallah 2022 Mart ayında bu köprüyü hizmete almayı,
trafiğe açmayı planlıyoruz, hedefliyoruz.” diye konuştu.
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Minister of Transport and Infrastructure Mehmet Cahit Turhan
went to inspect the construction site of the 1915 Çanakkale
bridge, among Turkey's most important projects. Receiving
information from the authorities, Minister Turhan said that
the 1915 Çanakkale Bridge will take the first place in the
world in terms of engineering works. Expressing the
importance of Çanakkale being a city in the west of Turkey,
Turhan recalled the battle for independence of the Turkish
region in this region 100 years ago and said, "Here we are
building the world's largest span suspension bridge to add a
new page to be written in golden letters in the history of our
nation. When this bridge is put into service, it will take the
first place in the world in terms of engineering works.
Hopefully, we plan to put this bridge into service and open it
to traffic in March 2022."

"Çanakkale Boğazının geçişi 6 dakikaya inecek"
Köprünün yapılış amacına ilişkin de bilgiler aktaran Bakan Turhan, "Çanakkale, artık bu köprünün hizmete
açılmasıyla birlikte ihracatımızda köprü görevi görecek.
Önemli bir ulaşım aksı olacak. Artık Çanakkale Boğazında çalışan araba vapurlarının beklenmesinde zaman harcanmayacak. Çanakkale Boğazının geçişi, artık 6 dakikaya inecek.” dedi. Turhan, şu anda köprünün genel olarak
%50'sini tamamladıklarını belirterek, "Bu köprünün ana
yapı elemanları olan kulelerdeki yüksekliğimiz 318 metrenin, 171'inci metresine ulaştık. İnşallah haziran ayı
gibi kule imalatlarımızı tamamlayıp bu yaz sonunda köprüde kablo örme işlemlerine başlayacağız ve köprümüzün siluetini ortaya çıkarmış olacağız. Hepimize hayırlı,
uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

The length of the cables is 162 thousand kilometers
Expressing that the work schedule is continuing as planned,
Minister Turhan said, "We are building this project with the
build-operate-transfer method. The cost of the project is 2.5
billion euros. We have done the part, which is worth 1 billion
250 million euros so far. In other words, the realization of the
work is 50%. We hope to complete the remaining sections and
open them to service in the next two years. The distance
between the two towers is 2,023 meters. We are building the
bridge at this span as a tribute to the 100th anniversary of our
Republic. The total length of the bridge including the
additional distances except the towers is 4,100 meters. The
width of the deck is projected as 45 meters. The height of the
legs from the sea level is 318 meters. The weight of the steel
used in the deck is 49 thousand tons. The weight of the cables
to be used in the construction of this bridge is 33 thousand 268
tons. The length of the cables is 162 thousand kilometers. We
will use 114 thousand tons of structural steel in the
construction of this bridge. The amount of concrete we will
use in the approaching viaducts including anchorage concretes
is 230 thousand tons."
"The crossing of the Çanakkale Strait will now decrease
to 6 minutes"
Providing information about the purpose of the bridge, Minister
Turhan said, "Çanakkale will now serve as a bridge in our
exports with the opening of this bridge. It will be an important
transportation axis. No one will spend time waiting for the car
ferries working in the Çanakkale Strait. The crossing of the
Strait will now decrease to 6 minutes." Turhan said that they
have completed 50% of the bridge in general, and said, "We
have reached the 171st meter of 318 meters in height, which is
the main building elements of this bridge. Hopefully, we will
complete our tower productions around June and we will start
cable install operations at the end of this summer and we will
reveal the silhouette of our bridge. Hope we all enjoy it!"
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EN BÜYÜK AİLE: TCDD
TCDD ÇALIŞANLARI, 6 YILDAN BU YANA İHTİYAÇ SAHİPLERİ İÇİN GÖNÜLLÜ OLARAK
KERMES DÜZENLİYOR.

THE LARGEST FAMILY: TCDD
TCDD EMPLOYEES HAVE BEEN ORGANIZING VOLUNTARY KERMISSES FOR THE NEEDY
FOR THE LAST 6 YEARS.
Bir demiryolu geleneği haline gelen ihtiyaç sahibi çocuklara
destek olmak amacıyla düzenlenen kermes, belli periyotlarla TCDD Genel Müdürlük binasında düzenleniyor. Bu yılın
ilk kermesi 24.02.2020 tarihinde büyük bir katılımla gerçekleşti.
Demiryolcuların yoğun ilgi gösterdiği kermese katılan
TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, bu tür projeleri her
zaman desteklediklerini, bu büyük aileyi bir arada görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi ve emeği geçenlere teşekkür etti.
Bu işi gönüllü olarak sürdüren demiryolcular, 6 yıl önce
Binnur Yıldırımoğlu’nun öncülüğünde bir araya gelerek ilk
kermesi gerçekleştirdiler. Geceden evlerinde hazırladıkları
yiyecekleri mesai arkadaşlarına ikram ederek başlatılan bu
gönüllü çalışma, 6 yılda yüzlerce çocuğumuza; bot, palto,
kıyafet, kırtasiye malzemesi olarak döndü. Kermesten önce
yapılan duyurularla TCDD çalışanları ya yiyecek hazırlayarak ya da satın alarak destek oldular.
Rekor bir yardım toplanan bu kermesle birçok çocuğun ihtiyacı karşılanacak.
Bu güzel demiryolu dayanışmasının uzun yıllar sürmesini
umut ediyoruz.
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Organized to support children in need, which has become a
railway tradition, the kermis is held at the TCDD
Headquarters building periodically. The first sale of this year
took place on February 24, 2020 with great participation.
Director-General of TCDD Ali İhsan Uygun, who
participated in the kermis where the railroaders showed great
interest, expressed his happiness to see this large family
together and that they always support such projects and
thanked those who contributed.
The railroaders who have been voluntarily continuing this
work came together under the leadership of Binnur
Yıldırımoğlu 6 years ago and realized the first kermis. This
voluntary work, which was started by offering the food that
they prepared at home the night before to their colleagues,
has provided boots, coats, clothing, stationery items to our
hundreds of children in 6 years. With the announcements
made before the kermis, TCDD employees supported them
either by preparing or purchasing food.
With this record number of funds collected, a lot of help will
meet the needs of many children.
We hope this beautiful railway solidarity will last for many
years.

GEZİ
TRAVEL
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AB BÜYÜKELÇİLERİ TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ İLE
ANADOLU’YU KEŞFETTİ
THE EU AMBASSADORS DISCOVERED ANATOLIA BY THE
TOURISTIC EASTERN EXPRESS
Avrupa Birliği-Türkiye ulaştırma sektörü işbirliği kapsamında düzenlenen organizasyonla AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB ülkelerinin Ankara büyükelçileri ve eşleri, Turistik Doğu Ekspresi ile Ankara’dan
Kars’a gitti.

Via the organization under the collaboration of the European
Union-Turkey transportation sector, Head of EU Delegation
to Turkey Christian Berger, and the ambassadors to the EU
countries and their wives went from Ankara to Kars by the
Touristic Eastern Express.

AB Büyükelçilerini büyüleyen rota
Seyahat sırasında duygularını paylaşan Berger, Türkiye'nin
turistik sembolü haline gelen trenle yol boyunca görülen
manzara, kar, nehirlerin çok güzel olduğunu belirtti.
Hırvatistan'ın Ankara Büyükelçisi H. Cvitanovic de şunları
söyledi: “Daha önce gördüğüm Ani Harabeleri’ni bir kere
gördükten sonra unutmak mümkün değil. Türkiye'nin bütün
bölgelerini seviyorum, bu bölgenin özel olduğunu düşünüyorum. Kayak merkezinin ve bu bölgenin reklamı daha fazla
yapılmalı ki herkes buraları görsün.”
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi M. Kwaasteniet de ilk kez
bindiği Turistik Doğu Ekspresi'ndeki yolculuğunu "muhteşem bir deneyim" olarak nitelendirerek, Sivas'ın Divriği ilçesinin çok etkileyici olduğunu söyledi. Belçika'nın Ankara
Büyükelçisi M. Malherbe de bu trenle seyahat imkânı sağladığı için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile TCDD Taşımacılık
AŞ'ye teşekkür etti. Portekiz'in Ankara Büyükelçisi P. Silva
ise Türkiye'nin tarihi zenginliğinden, güzelliğinden ve insanlarının misafirperverliğinden çok etkilendiğini ifade etti.
Berger'in eşi M. Berger ise Turistik Doğu Ekspresi'nin şahane olduğunu belirterek, "Çok güzel bir tren, kesinlikle seyahat edilmeye değer. Manzara çok güzel, herkes ömründe bir
defa bu seyahati yapmalı." değerlendirmesinde bulundu.

The route that mesmerized the EU Ambassadors
Berger, who shared his feelings during the trip, expressed that
the view of snow and rivers from the tourist train along the
road, which has become a symbol of Turkey was very nice.
H. Cvitanovic, Croatia's Ambassador to Turkey, said: "It is
not possible to forget the Ani Ruins, which I have seen before,
once you see them. I love all the regions of Turkey, I think this
region is special. The ski center and this region should be
advertised more so that everyone can see them."
The Dutch Ambassador to Turkey, M. Kwaasteniet, also
described his trip on the Touristic Eastern Express, which he
had been riding for the first time, as a "magnificent experience"
and said that Divriği district of Sivas is very impressive.
Belgium's Ambassador to Turkey M. Malherbe also thanked
the Ministry of Transport and Infrastructure and TCDD
Tasimacilik AS for the opportunity to travel by train.
P. Silva, Portugal's Ambassador to Turkey, expressed that he
was impressed a lot by Turkey's historical richness, beauty and
the hospitality of the people.
Berger's wife M. Berger, on the other hand, stated that the
Touristic Eastern Express is amazing and said, "It is a very nice
train, definitely worth a trip. The scenery is beautiful, everyone
should make this trip once in their lifetime."
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Hayata mola, en kısa yoldan doğaya…
A break from life, the shortest way to nature...
Erzurum ve Yakutiye Medresesi
Erzurum and Yakutiye Madrasah
Güney Kafkasya’dan esen rüzgar:
Tiflis
A breeze from Southern Georgia: Tbilisi
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HAYATA MOLA, EN KISA YOLDAN
DOĞAYA…
A BREAK FROM LIFE, THE SHORTEST WAY TO NATURE...
BERRAK EREN

Er geç döneceğimizi bilsek bile, kalabalıklaşan kentlerden
kaçmak kimin ruhuna iyi gelmez ki... Nefes almak, arınmak
ve yenilenmek için doğaya dönmek gerekir. Her zaman bir
çıkış yolu vardır. İşte en kısa yoldan doğaya ulaşmak için
birkaç öneri…

Even if we know that we have to go back sooner or later, a short
escape from the chaos of crowded cities is still good for our souls.
It is necessary to spend time in nature to take a fresh breath, purify
our souls, and refresh our spirits. There is always a way out. Here
are a few suggestions to reach nature in the shortest way…

Tarih dolu kıyılar: Beyşehir
Birçok turistik güzergahtan uzak kalması, Türkiye’nin üçüncü büyük gölü Beyşehir’i hep turizmden mahrum etti. Böyle
olunca da, Konya ve Isparta sınırları içindeki bu en önemli
tatlı su kaynağı, ne tarihini ne de gurur duyduğu “dünya çapındaki günbatımı”nı, başkalarıyla paylaşamadı. Konya’ya 92

Coast full of history: Beyşehir
Being away from many tourist routes, Turkey's third-largest
lake, Beyşehir always deprived of tourism. Therefore, this most
important source of fresh water within the borders of Konya and
Isparta could share neither its history nor its sunsets with others.
Beyşehir Lake, which is 92 km away from Konya, was declared as
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km mesafedeki Beyşehir Gölü, 1993 yılında Milli Park ilan
edilmişti. 650 kilometrekarelik alanı kaplayan bu tektonik
çöküntü gölünün üzerinde irili ufaklı 33 ada bulunuyor. Gölün kıyısında ilerlerken, zirvesi her mevsim karlı Anamas
Dağı ile gölün birlikteliği, bu coğrafyanın en çarpıcı manzarası. Gölün etrafı 154 km. Göl kıyısını ve adaları gezmek için,
tekne kiralamak mümkün. Beyşehir’in en önemli ve güzel
yapıları, göl kıyısında. 13. yüzyılda, Eşrefoğlu Seyfeddin Süleyman Bey tarafından yaptırılmış olan Eşrefoğlu Camii bir
sanat eseri. Çini mihrabı, kündekari tekniğiyle yapılmış ahşap
minberi, görkemli taç kapısı, ağaç oymaları, kalem işçiliği ve
taş nakışlarıyla, dikkat çekici caminin tavanı 480 ağaçtan
meydana geliyor. Ağaçlar, Beyşehir civarındaki Genek Dağı’ndan kesilmiş, 3-5 ay gölde ıslatılmış ve fırınlanmış.
Beyşehir’in olmazsa olmazı kuşkusuz günbatımı. Kayık ve
kayıkçıların siluetlerinin parıldayan suyun üzerinde salındığı
günün o saatlerini kaçırmamalı. Beyşehir’in merkezindeki en
güzel mola yerlerinden biri, Beyaz Park'ın çay bahçesi. Özellikle buradan, günbatımında siluete dönüşen Beyşehir Regülatörü Köprüsü’nü seyretmeli. Gölün batı kıyısı, manzara
düşkünleri için kaçırılmaz bir güzergah. Bu kıyıdaki köylerden biri olan Gölyaka’da, kazıları 1981’den beri devam etmekte olan dillere destan Kubadâbâd (1227) kentinin sarayı
var. Yüzlerce leyleğin barındığı ve “Leylekler Vadisi” adıyla
ünlenen Beyşehir’in Yeşildağ beldesinde leylekleri havada ve
yuvalarında görebilmek de ayrıca keyifli.

a National Park in 1993. Covering an area of 650 square
kilometers, this tectonic detritus-lake has 33 islands in all
shapes and sizes. As you move along the shore of the lake, the
summit of snowy Anamas Mountain and the lake create the
most striking view of this geography. The perimeter of the lake is
154 km. It is possible to rent a boat to visit the islands. The most
important and beautiful buildings of Beyşehir are on the
lakeshore. The Eşrefoğlu Mosque, which was built by Eşrefoğlu
Seyfeddin Süleyman Bey in the 13th century, is a work of art.
With its tile altar, wooden pulpit made with kundekari technique,
magnificent crown gate, wood carvings, pencil work and stone
embroidery, the ceiling of the remarkable mosque consists of 480
trees. The trees were cut from Genek Mountain near Beyşehir,
soaked in the lake for 3-5 months and then kiln-dried.
Undoubtedly, sunset is a must-see in Beyşehir. You should not
miss seeing those hours of the day when the silhouettes of boats
and boatmen are dancing over the glowing water. One of the
most beautiful stopover places in the center of Beyşehir is the tea
house of Beyaz Park. Especially from here, you should watch the
Beyşehir Regülatörü Bridge, which turns into a silhouette at sunset.
The western shore of the lake is another must-see for landscape
enthusiasts. In Gölyaka, one of the villages on this coast, there is the
palace of the city of Kubadâbâd (1227), excavations of which have
been continuing since 1981. It is also enjoyable to see the storks in
the air and their nests in Yeşildağ town of Beyşehir, which is known
as the "Storks Valley", the home of hundreds of storks.
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Geçmişi yaşatabilmek: Şirince
Anadolu’nun zenginliği içinde öyle yerler var ki, koruyarak
yaşatmanın en kayda değer örnekleri olarak bugüne ulaşabildiler. Bu alanda Türkiye’deki en başarılı örneklerden
biri Kuşadası’na yarım saatlik mesafede bulunan Şirince
köyü. Sokaklardan evlere, dükkanlardan küçük otellere
geleneksel dokusu yaşatılıyor. Mübadelenin izlerinin
hissedildiği bir Ege köyü. Yamaçta kurulmuş evler çok
etkileyici. Selçuk’tan, yeşillikler ve zeytinlikler arasında
kıvrıla kıvrıla giden 8 km’lik bir yolun sonuna vardığınızda karşınıza çıkıyor. Her ne kadar turizmin etkisiyle,
artık eskisi kadar doğa ve köy özlemimizi gidermiyorsa
da, tepelere çıkıp turistik eşyalardan uzaklaşıp, canayakın köy halkıyla yakınlaşıldığında, bir sabah horoz sesleriyle, tertemiz bir gökyüzüne uyandığınızda, bu köyün
ne kadar özel olduğu ortaya çıkıyor. 1790’larda burada
Rumlar yaşıyor. Rumca Kirkince olan isim, Türkçe’ye Çirkince olarak gelmiş ve Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, İzmir
Valisi Kazım Dirik’in emriyle Şirince olmuş. Bugünkü
halkı, Selanik ve Kavala’dan mübadeleyle gelenler...
Meydana inmeden önce ilk Artemis Evi’yle karşılaşırsınız. Eskiden Rumlar’ın ilkokulu olan bu bina, iyi bir
restorasyon geçirmiş. Bahçesinden Şirince’nin en güzel
manzarası görülüyor. Kilisenin hemen üzerinde, kime
sorsanız bilir, Pervin Teyze’nin gözleme, mantı ve ev
baklavaları yaptığı manzaralı yeri var. Kabak çiçeği
dolması da cabası. Günübirlik bir Şirince gezintisi yerine, buraya özgü pansiyonlarda konaklamaya karar
verirseniz, bu köyün yaşamını keşfiniz daha unutulmaz olabilir.
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Keep the past alive: Şirince
There are such places in the richness of Anatolia that they have
reached today as the most remarkable examples of keeping them
alive by protecting. Şirince village, located half an hour from
Kuşadası, is one of the most successful examples in this area, in
Turkey. From the streets to houses, from shops to small hotels,
the traditional texture is kept alive. It is also an Aegean village
where traces of the exchange are felt. Houses built on the slope
are very impressive. The village reveals itself when you arrive at
the end of an 8 km long road from Selçuk, which has a lot of
twists and turns among the greenery and olive groves. Although
it does not satisfy our longing for nature and village life as it is
now with the effect of tourism, you realize how special this
village is when you go up to the hills and get away from
souvenirs and get close to the friendly village people, wake up
one morning with the crows of roosters and the view of a clear
sky. Greeks lived here in the 1790s. The name Kirkince, which is
Greek, came to Turkish as Çirkince and after the War of
Independence, it became Şirince upon the order of İzmir
Governor Kazım Dirik. The people who live there today came
from Thessaloniki and Kavala by exchange... Before you arrive
at the square, you will see the Artemis House first. This
building, formerly the primary school of the Greeks, has
undergone a good restoration. The most beautiful view of
Şirince is seen in the garden. Just above the church, whoever you
ask, Aunt Pervin has a space where she makes and serves
pancakes, ravioli, and homemade baklava. The stuffed zucchini
flower is also a treat. If you decide to stay in unique guesthouses
instead of a daily Şirince trip, your discovery of the life of
this village may be more memorable.

Yeşilde rehabilitasyon: Maşukiye
Kentlerden uzaklaşmak yeşili görmek demek. Kocaeli-İzmit’e 20, İstanbul’a 120 km mesafedeki Maşukiye,
yeşile doymak için yapacağınız kaçışlardan biri olabilir.
Adını âşık anlamına gelen mâşuktan alan Maşukiye’nin,
meyve ağaçlarıyla dolu bereketli yeşil alanları özellikle
haftasonları dolup taşıyor. Maşukiye, doğaseverler için
çok önemli bir güzellik daha sunuyor; Kartepe. Samanlı
Dağları’nın en yüksek noktası olan Kartepe’nin, kayakseverlerin gönlünde yer etmiş olmasının yanı sıra, önemli
özelliklerinden biri de Kocaeli’nin su ihtiyacını sağlayan
bir depo olması. Maşukiye’den geçen, 17 km boyunca devam eden orman yolu, sizi doğanın daha da derinleştiği bir
atmosfere taşıyor. Tabelaların her an geyik çıkabileceğini
hatırlatması ne kadar bakir bir yolda ilerlediğinizin kanıtı.
Her ne kadar Maşukiye-Kartepe yolu kısa olsa da, gidişte
ya da dönüşte hoş bir molayı atlamamakta fayda var; Alabalık Vadisi. Burada hem kuşların ve şelalelerin seslerinde
rehabilite olabilir hem de Maşukiye’nin geleneksel lezzetlerini tadabilirsiniz. Kayak yorgunluğunun üzerine fırında
mantar, güveçte köy peyniri ve kiremitte alabalık bire
birdir. Doğanın içinden telesiyej ile varılan Geyikalanı Tepesi’ndeki tesislerde şömine başında keyif bağımlılık yapsa da enerjisi olanlar için gezecek yerler bol; ormanlar ve
şelaleler arasındaki Maşukiye Aygır Deresi, körfez manzarası eşliğindeki Soğuksu Piknik Alanı, ahşap dağ evleri
arasında yürüyüş yapabileceğiniz Başdeğirmen Mesire
Yeri, at yetiştiriciliği ile ünlü Sapanca Gölü kıyısındaki
Uzuntarla, Sarımeşe ormanları, kampçıların favorisi Kuzu
Yaylası Tabiat Parkı, “Avrupa’nın en büyük doğal yaşam
parkı” sloganı ile adını duyuran ve en çok çocukların
keyif alacağı Ormanya…

Rehabilitation in green: Maşukiye
Getting away from the cities means seeing greenery.
Maşukiye, which is 20 km from Kocaeli-İzmit and 120 km
from İstanbul, maybe one of the escapes you will make to see
enough green. Maşukiye's name, which means love, is full of
fertile green areas full of fruit trees, which become crowded
especially at weekends. Maşukiye offers another very
important beauty for nature lovers: Kartepe. Besides the
fact that Kartepe, which is the highest point of Samanlı
Mountains, has a place in the hearts of ski lovers, one of its
important features is that it is a reservoir that provides
water for Kocaeli. The forest road that passes through
Maşukiye and continues for 17 km takes you to an
atmosphere where nature becomes deepened. The fact that
the signs remind you that deer can come out at any time is
proof of how untouched is the path you are on... Although
the Maşukiye-Kartepe road is short, it is beneficial to take
a pleasant break on the way to Alabalık (Trout) Valley.
Here you can both rehabilitate to the sounds of birds and
waterfalls and taste the traditional flavors of Maşukiye.
After getting tired of too much skiing, there are the roasted
mushrooms, village cheese casserole, and trout baked in
earthenware. Although it is addictive sitting by the fireplace
at the facilities in Geyikalan Hill, which is reached by the
chairlift from nature, there are plenty of places to visit for
those with energy; Maşukiye Aygır Stream between forests
and waterfalls, Soguksu Picnic Area accompanied by bay
views, Uzuntarla on the shores of Sapanca Lake, which is
famous for horse breeding, Sarımeşe Forests, the favorite of
the campers Kuzu Highland Nature Park, Ormanya which has
made its name heard through the slogan "Europe's largest
natural life park", where the children will enjoy the most…
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İstanbul’dan kaçış: Ağva
İstanbul’dan kaçışın en popüler destinasyonlarından biri İstanbul’a 110 km mesafede, Şile ilçesine bağlı Ağva’dır. Ağva
önce, Göksu Nehri kıyısındaki butik otelleri ve sahilindeki
taze balık restoranlarıyla bir dinlenme ve yenilenme yeri olarak ün saldı. Kısa bir sürede de trekkinge uygun coğrafyasıyla,
doğa turizminin gözdelerinden oldu. Otellerin turları olduğu
gibi sizler de kendi yürüyüş rotanızı belirleyebilir, Ağva ve
çevresinin muhteşem doğasını keşfedebilirsiniz. Latince “iki
dere arasına kurulmuş köy” anlamına gelen, Göksu ile Yeşilçay arasındaki deltada kurulu Ağva, hem yeşil bir doğayı hem
de suyun dinginliğini vaad eder. Tarihinin Neolitik çağlara
dek uzandığı, bir dönem de Venedik ve Cenevizliler’in yerleşim yeri olduğu biliniyor.
Ağva’nın nehirleri, Kurfallı Ormanları ve Kilimli Koyu, bu
doğanın en dikkat çeken özellikleri. Tekne turu olmadan da
olmaz. Yeşilçay Nehri’nin denizle birleştiği limanda balıkçı
teknelerinden birine atlayıp Kilimli Koyu’na doğru Karadeniz’e yol alın. Kuş sesleri eşliğinde, nehir boyunca sıralanmış
küçük otelleri ve köy evlerini görebilirsiniz. Teknenizin etrafından deniz bisikleti, kano, kayık veya bot ile gezintiye çıkanlar eksik olmayacaktır. Ağva’nın civarında görülmeye
değer bir de tarih var; Hacıllı köyünün şelalesi ve 3-4. yüzyıla
ait olduğu tahmin edilen Gürlek Mağarası, Kalem köyündeki
Romalılar’a ait kilise kalıntıları ve mezar taşları, Sungurlu
mahallesindeki tarihi dağ değirmeni, Hisartepe’de bulunan
kale kalıntıları… Ağva merkeze 6-7 km mesafedeki Kadırga
Koyu’nda bulunan, teraslar şeklinde oyulmuş, katmanlı kireç
taşı kayalar da bir doğa harikası. İster güneşlenin ister kayaların üzerinde piknik yapmanın keyfine varın, bu saklı koy
görmeye değer.
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An escape from İstanbul: Ağva
One of the most popular destinations to go to escape from
İstanbul is Ağva, which is 110 km away from İstanbul, in the
district of Şile. Ağva first became famous as a place to rest
and renew with its boutique hotels on the Göksu River and
fresh seafood restaurants on its shore. With its geography
suitable for trekking, it became one of the favorites of
nature tourism in a short time. As with the tours of the
hotels, you can also set your own walking route and discover
the magnificent nature of Ağva and its surroundings. Ağva,
which means "the village established between two streams"
in Latin and located in the delta between Göksu and
Yeşilçay, promises both a green nature and the calm of the
water. It is known that its history dates back to the Neolithic
ages, and it was a settlement for Venetians and Genovese
for a while. Ağva's rivers, Kurfallı Forests, and Kilimli Bay
are the most remarkable features of this nature. Do not
leave without getting a boat tour. At the port where Yeşilçay
River meets the sea, jump on one of the fishing boats and
sail to the Black Sea towards Kilimli Bay. You can see the
small hotels and village houses lined up along the river
accompanied by the tweets of birds. Those who take a ride
around your boat by pedalo, canoe, or a rowboat will be
plenty. There is a history worth seeing around Ağva; Hacılı
village waterfall and the Gürlek Cave, which is estimated to
belong to the 3rd or 4th century, the church ruins and
tombstones of the Romans in Kalem village, the historical
mountain mill in the Sungurlu neighborhood, the ruins of
the fortress in Hisartepe... Layered limestone rocks are also
a natural wonder. Whether you enjoy sunbathing or
picnicking on the rocks, this hidden bay is worth seeing.

Milli parklar, termaller, fosiller: Kızılcahamam
Ankara’nın en yeşil bölgelerinden biri olan, başkente 81 km
mesafede, Bolu ve Çankırı illeri arasındaki Kızılcahamam,
yemyeşil çam ormanlarıyla kaplı bakir doğasından sağlık turizmindeki potansiyeline, Başkentin nefes alabileceği en
önemli alanlardan biri. Kampçılar, dağcılar, doğa yürüyüşü
tutkunları, termallerde şifa arayanlar, burada kentten uzakta
gerçek bir mola verebilirler. Kızılcahamam, antik çağlardan
bu yana şifalı suları ile tarih boyunca önemini korumuş. Faydalı kaplıca sularına sahip olmasının yanı sıra Kızılcahamam’ın en büyük avantajı, üç tarafının ormanla kaplı olması
ve temiz havası. Hititler’den Lidyalılar’a birçok uygarlık için
revaçta olan Kızılcahamam’ın gezilecek görülecek yerleri de
var. Türkiyenin ilk jeoparkı olan Kızılcahamam-Çamlıdere
Jeoparkı gerçekten de sıradışı oluşumların çeşitliliğiyle dikkat çekici; Çamlıdere fosil ağaç ormanı, Mahkeme Ağcin
Kültürel Jeositi, Sey Hamamı, Güvem bazalt sütunları, Beşkonak balık-yaprak fosilleri, aşınmayla oluşan Gelin Kayası
ve Kaplumbağa Kardeşler, Alicin Manastırı, Sinap Tepe memeli fosil yatağı, Işıkdağı, Karagöl... Yaklaşık 5 bin metrekarelik bir alana yayılan ve MÖ 1700 yılına ait olduğu tahmin
edilen Abacı Peri Bacaları da burada. Seyir terasları ve dinlenme alanlarında bu sıradışı coğrafyayı deneyimleyebilirsiniz.
Bir vadi yamacında, tabandan 70 m yükseklikte yer alan,
Roma İmparatorluğu döneminde inşa edildiği ve sığınma
alanı olarak kullanıldığı düşünülen Alicin Manastırı ise dağcılık tecrübesi olan kişilere hitap ediyor. Soğuksu Milli Parkı’nda piknik yapabilir, dağ bisikletinizle dolaşabilir ve 160 farklı
kuş türünü gözlemleyebilirsiniz. Çamlıdere Aluçdağı Tabiat
Parkı’nda ise paintball, at biniciliği ve okçuluk gibi farklı aktivitelere yer veriliyor.

National parks, thermals, fossils: Kızılcahamam
Kızılcahamam, one of the greenest regions of Ankara, 81 km
from the capital, between Bolu and Çankırı provinces, is one of
the most important areas in which the Capital can breathe,
from its virgin nature covered with lush pine forests to its
potential in health tourism. Campers, mountaineers, hiking
enthusiasts, seekers of healing in the thermal can take a real
break away from the city here. Kızılcahamam has preserved its
importance throughout history with its healing waters since
ancient times. Besides having useful hot spring waters, the
biggest advantage of Kızılcahamam is that it is covered with
forest on three sides and its fresh air. Kızılcahamam, which has
been popular for many civilizations from the Hittites to the
Lydians, also has places to visit. Turkey's first geopark
Kızılcahamam-Çamlıdere Geopark is indeed remarkable for its
variety of unusual formations; Çamlıdere fossil tree forest,
Mahkeme Ağcin Cultural Geosite, Sey Bath, Güvem basalt
columns, Beşkonak fish-leaf fossils, abrasion-formed Gelin
(Bride) Rock and Kaplumbağa (Turtle) Brothers, Alicin
Monastery, Sinap Tepe mammal fossil bed, Işıkdağı, Karagöl...
Abacı Fairy Chimneys, which are spread over an area
approximately 5 thousand square meters and estimated to date
from 1700 BC, are also here. You can experience this
extraordinary geography in the viewing terraces and recreation
areas. Alicin Monastery, which is located at a height of 70 m
from the base on a slope of the valley, and was built during the
Roman Empire and used as a shelter, appeals to people with
mountaineering experience. You can have a picnic in Soğuksu
National Park, go around with your mountain bike and observe
160 different bird species. In Çamlıdere Aluçdağı Nature Park,
there are different activities to do such as paintball, horse
riding, and archery.
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ERZURUM VE YAKUTİYE
MEDRESESİ
ERZURUM AND YAKUTİYE MADRASAH
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Erzurum’un en gösterişli yapılarından biri: Yakutiye Medresesi... Gösterişi; plan düzeni, dengeli mimarisi ve iri motifli
süslemelerinden kaynaklanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı
kaynaklarına göre, İlhanlı hükümdarı Sultan Olcayto döneminde Gazan Han ve Bolugan Hatun adına, Hoca Yakut Gazani tarafından 1310 yılında yaptırılan Yakutiye, Anadolu'daki kapalı avlulu medreselerin en büyüğü olarak geçiyor.
Yapının taç kapısı cepheden dışa taşmaktadır. Dört eyvanlı iç
mekânda bulunan dikdörtgen avlunun orta bölümü mukarnaslı bir kubbe ile diğer kısımları ise sivri kemerli beşik tonozlarla örtülüdür. Taç kapının yan yüzlerinde, silme kemerle çevrili nişler içinde pars ve kartal motifleri dikkat çekmektedir. Ajurlu bir küreden çıkan hurma yaprakları, iki pars ve
kartal figürlerinden oluşan hayat ağacı Orta Asya Türklerinin
önemli simgelerini bir araya getirmektedir. Basık kemerli ve
oymalı olan taç kapının her tarafını kaplayan bezemeler,
muhteşem bir görüntü oluşturmaktadır.
Yakutiye Medresesi'nin doğu duvarına bitişik inşa edilen
kümbet, tuğladan yapılmıştır. Üzerinde üç penceresi bulunan
yapı, külah ile örtülüdür. Avlunun sağ ve solunda karşılıklı
beşik tonozlu altışar oda sıralanmıştır. Bunlardan sağ köşedeki odadan aynı zamanda minareye çıkılmaktadır. Güneydeki tonozun üzerinde ise bu medreseye vakfedilmiş altı köyün ismini içeren vakfiye, mermer üzerine sülüs yazı ile
asılmıştır, iç içe geçmiş geometrik motifler ve çinilerle bezeli
minare, kabartma kordonlarla hareketli bir görünüm kazanmıştır. Köşelerde yer alan kalın gövdeli minarelerden biri çok
önceden yıkılmış veya hiç yapılmamıştır. Bu minarenin kaidesi konik bir külahla kapatılmıştır. Öğrenci ve hocaların
odaları sınıf ve derecelerine göre belirlenmiştir. Bu nedenle
her odanın girişinde farklı bir işleme dikkat çekmektedir.
1995 yılında restore edilen medrese, günümüzde Türk İslâm
Eserleri ve Etnografya Müzesi olarak kullanılmaktadır ve her
gün ziyarete açıktır.
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One of the most spectacular buildings of Erzurum: Yakutiye
Madrasah... Its fanciness comes from its layout, wellbalanced architecture and large motifs. According to the
sources of the Ministry of Culture and Tourism, Yakutiye,
built by Hoca Yakut Gazani in 1310 on behalf of Gazan Han
and Bolugan Hatun during the reign of İlhanlı Sultan, Sultan
Olcayto, is the largest of the courtyard madrasahs in Anatolia.
The crown door of the building extends from the front. The
middle part of the rectangular courtyard in the interior with four
iwans is covered with a muqarnas dome and the other parts are
covered with barrel vaults with pointy arches. On the side faces
of the crown door, panther and eagle motifs draw attention in
niches surrounded by arches. The tree of life, consisting of palm
leaves, two panthers and eagle figures extending from an ajour
sphere, brings together important symbols of Central Asian
Turks. Embellishments that cover every part of the crown door,
which is flat arched and carved, create a magnificent view.
The cupola built adjacent to the east wall of Yakutiye Madrasa
is made of bricks. The building, which has three windows on it, is
covered with a turret. Six rooms with barrel vaults are lined
across from each other on the right and left of the courtyard. The
minaret is reached from the room in the right corner. The deed
of trust of the foundation, which contains the names of six
villages that were entrusted to this madrasah, was hung with a
sulus inscription on marble, on the vault in the south, and the
minaret, embellished with geometric motifs and tiles, gained a
lively appearance with embossed cords. One of the thick-bodied
minarets on the corners was previously demolished or never
built. The base of this minaret is covered with a turret. The
rooms of students and teachers are determined according to
their classes and grades. Therefore, a different engraving at the
entrance of each room draws attention. The madrasah, which
was restored in 1995, is now used as the Turkish Islamic Arts
and Ethnography Museum and is open to visitors every day.
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GÜNEY KAFKASYA’DAN ESEN RÜZGAR

TİFLİS

A BREEZE FROM SOUTHERN GEORGIA: TBILISI
BERRAK EREN
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Avrupa ve Asya etkilerinin çarpıcı bir harmanı olan Gürcistan'ın başkenti Tiflis, coğrafi konumu, pitoresk eski kenti,
eklektik mimarisi ve mükemmel mutfağıyla, ülkenin heyecanla atan kalbidir. Her üç vatandaşından birine ev sahipliği yapan kent, genç, canlı, dinamik, yenilikçi kültürü
ve günlük yaşamıyla, Güney Kafkasya'nın en kozmopolit
şehri olarak bu ünü gururla taşır. İlk bakışta Tiflis, bir ziyaretçi için hem kalabalık hem de kaotik görünse de birkaç
gün içinde kolayca keşfedilebilen, derli toplu bir destinasyondur. Dar sokakları ve şirin dükkanlarıyla, birçok mahalle köy havasındadır. Balkonlu evleri ve yapraklarla donatılmış meydanlarıyla bu tarihi kentin patikaları ve dar
gezi yolları dolanarak muhteşem bir tepenin üzerindeki
17. yüzyıla ait kaleye çıkar. Bu görüntü çarpıcı modern
tasarımlar, görkemli caddeler ve geçmişten miras kalan
mimari ile adeta rekabet eder.

A stunning blend of European and Asian influences, Tbilisi,
the capital of Georgia, is the heart of the country with its
geographical location, picturesque old town, eclectic
architecture, and excellent cuisine. The city, which hosts one
out of every three citizens, proudly carries this reputation as
the most cosmopolitan city of the South Caucasus with its
young, lively, dynamic, innovative culture and daily life. At
first glance, Tbilisi is a neat destination that can be easily
discovered in a few days, although it looks both crowded and
chaotic to a visitor. With its narrow streets and charming
shops, many neighborhoods are in the village atmosphere. The
paths and narrow excursion paths of this historic city, with its
houses with balconies and squares equipped with leaves, roam
to the 17th-century castle on a magnificent hill. This look
competes with stunning modern designs, magnificent streets
and architecture inherited from the past.
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Unutmamak gerekir ki, Gürcü mutfağının lezzetleri ve civarın etkisiyle zenginleşen kentin restoranları ve pazarları da
dikkate değerdir. Tiflis, bir destinasyon olmanın ötesinde bir
deneyimler kentidir. İşte Tiflis denince bu kenti anlatan ve
hafızalara kazınan deneyimler…
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It should not be forgotten that the city's restaurants and
markets, which are enriched by the flavors of Georgian
cuisine and the influence of the surrounding area, are also
remarkable. Tbilisi is a city of experiences beyond being a
destination. Here are the experiences telling about this city
and engraved in memories when Tbilisi is mentioned…

Gürcü Ana’ya selam
Tiflis'in sembolü, 20 metre yüksekliğindeki, alüminyum
Kartlis Deda (Gürcistan Ana), bir elinde kılıç diğer elinde de
bir bardak kase, tipik bir Gürcü ulusal karakterini çağrıştırır
ve sıcak bir tavırla sizi karşılar. Mtkvari Nehri ile eski kentin
üzerinden uzanan teleferikle Narikala Kalesi’ne çıkın. Kalenin sarp kayalıklardaki kalıntılar, 4. yüzyıl Pers ve 8. yüzyıl
Arap dönemlerine ait surlardan oluşuyor. Tepeye doğru çıkan patikaya başlamadan önce taze sıkılmış nar suyuyla güç
toplayın.

Salut to Kartlıs Deda
The symbol of Tbilisi, 20 meters high, aluminum Kartlis Deda
(Georgian Mother), a sword in one hand and a bowl in the other,
evokes a typical Georgian national character and welcomes you
with a warm attitude. Take the cable car to the Narikala Castle that
stretches over the old city and the Mtkvari River. The ruins on the
steep cliffs of the castle consist of the walls belonging to the Persian
and 8th century Arab periods. Power up with freshly squeezed
pomegranate juice before starting the path leading up the hill.

Kentin ufkundaki görkem
Kentin en güzel manzaraları, başdöndüren Mtatsminda Dağı’nın tepesinden, ufuğa doğru uzanırken görülebilir. Kablolu
tren ile varılan noktadan itibaren, bakımlı bahçeleri ve yürüyüş yollarını geçerek Mtatsminda Parkı'na doğru devam
edilir. Buradaki dev dönme dolaba binmeye karşı koyabilmek
ne çocuklar ne de yetişkinler için kolay değil. Soluklanmak
isteyenler için buradaki Füniküler Cafe, keyifli. Mekanın açık
havada oturma alanı olduğu için, bu kartal yuvasından, kentin ayaklarınızın altına serilen zengin ve zıtlıklarla dolu mimarisine; görkemli Gürcü kiliseleriyle çağdaş tasarımlarına
birarada şahit olabilirsiniz. Çay ile servis edilen ponchik
(tatlı krema ile dolu çörekler) buranın olmazsa olmazı.

Magnificence in the horizon of the city
The most beautiful views of the city can be seen from the top of
the dazzling Mtatsminda Mountain as it stretches towards the
horizon. From the point reached by cable train, continue to
Mtatsminda Park by passing the well-maintained gardens and
walking paths. It's not easy for kids or adults to resist the giant
ferris wheel ride here. For those who want to take a break, the
Funicular Cafe here is pleasant. Since the place has an outdoor
seating area, you can witness the contemporary designs of the
city's rich and contrasting architecture laid under your feet
together with the magnificent Georgian churches from this
eagle's nest. The ponchik (buns filled with sweet cream)
served with tea is a must.
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Argonotlar’dan Sovyetler’e
Gerek eskiçağı gerekse yakın tarihi aydınlatan iki önemli
sergiyle oldukça etkileyici bir koleksiyona sahip Gürcistan
Ulusal Müzesi, gerçekten de kaçırılmayacak bir geçmiş anlatısı sunuyor. Müzenin en çarpıcı sergilerinden biri, Arkeolojik Hazine bölümü. Gürcistan’ın gömü alanlarından çıkarılan
ve MÖ 3. yüzyıla tarihlendirilen, Hristiyanlık öncesi altın,
gümüş ve değerli taşların bulunduğu eserler görmeye değer.
Batı Gürcistan’daki Kolkhis'ten çıkarılan, sanat eseri altın
süslemeler, bunların arasında en çarpıcı olanları. Bu parçalar,
bölgenin Kolkhis olarak bilindiği zamanlarda, Yunanistan'da
Yason’un (İason) liderliğinde Argonotlar’ın bir araya gelerek
Altın Post'u ele geçirmek için bu bölgeye gitmeye karar verdiklerine dair miti de güçlendiriyor. Müzenin bir başka bölümü ise Sovyet İşgal Müzesi. Burada, 1921’den 1991’e, 70 yıl
süren Sovyet baskısı ve yerel direnişin hikayesi anlatılıyor.
Bu sergilemeler kadar ilgi çekebilecek bir başka bölüm de
Güney Gürcistan’daki arkeolojik alan Dmanisi’den çıkarılan
1.8 milyon yıl öncesinden, insan türüne ait kafatasları.

From Argonauts to Soviets
The Georgian National Museum, which has an impressive
collection with two important exhibitions that illuminate both
the old and the recent history, offers a truly unmissable history.
One of the most striking exhibitions of the museum is the
Archaeological Treasury section. It is worth seeing artifacts
from the burial sites of Georgia and dated to the 3rd century BC,
containing gold, silver and precious stones before Christianity.
Artwork gold ornaments, excavated from Kolkhis in western
Georgia, are the most striking. These pieces also strengthen the
myth that when the region was known as Kolkhis, under the
leadership of Yason (Iason) in Greece, the Argonauts came
together and decided to go to this region to seize the Golden
Fleece. Another part of the museum is the Soviet Occupation
Museum. Here, the story of 70 years of Soviet repression and
local resistance from 1921 to 1991 is told. Another part that
may be as interesting as these exhibitions is the skulls of the
human species of 1.8 million years ago, excavated from Dmanisi,
the archaeological site in South Georgia.

Şifalı kükürt keyfi
Küçük olmasına rağmen kent yine de yorucu olabilir. Özellikle tarihi kentin dar sokakları ve yokuşlarının getirdiği o yorgunluğu unutturacak bir önerimiz var; Tiflis’in ünlü yeraltı
hamamları, Abanotubani kükürt banyoları… Burada birkaç
saatlik bir keyif size yeniden yola çıkacak enerjiyi verecektir.
Geçmişte, üzerinde tuğla kubbelerin yükseldiği bu sülfür
banyolarında Alexanders Dumas ve Pushkin gibi ünlü isimler
şifa bulmuştu. Hatta Pushkin, hiç bu kadar iyi bir banyoda
yıkanmadığından bahseder. Ayrıca mavi çinili fasadıyla adeta
Orta Asya’daymışsınız hissi veren Chreli Abano termal banyoları da deneyimlemeye değer.

Healing sulfur pleasure
Although it is small, the city can still be tiring. We have a
recommendation that will make you forget about the
tiredness that comes with the old city's narrow streets and
slopes; Tbilisi's famous underground baths, Abanotubani
sulfur baths... A few hours of pleasure here will give you the
energy to set off again. In the past, famous names such as
Alexander Dumas and Pushkin were healed in these sulfur
baths on which brick domes were raised. Pushkin even
mentions that he has never bathed in such a good bath. It is
also worth experiencing the Chreli Abano thermal baths that
feel like you are in Central Asia with its blue-tiled façade.
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Eski kentin cazibesi
Tiflis’in eski kenti, onun en büyük cazibesi. Hoş bir atmosfere sahip eski kent, ahşap oyma verandalı yapıları, kafelerin,
restoranların ve sanat galerilerinin sıralandığı sokakları ile
son derece geleneksel ve karakteristiktir. Çınar ağaçlarının
altındaki kaldırım pazarlarında kentin kırsalından gelen
ürünler revaçtadır. Eski kentin en güzel yapılarından biri ilk
inşası 6. yüzyıla tarihlendirilen, bahçelerle çevrili Anshiskhati Kilisesi’dir. Kilisenin içinde huzur bulmayan yok gibidir.
İçerideki ikona ve freskleri aydınlatan öğledensonra güneşinin ışık hüzmelerine ve bir de bu huzura eşlik eden Gürcü
kutsal müziğini söyleyen ziyaretçilere denk gelirseniz, seyahatinizde şans yanınızda demektir.
Bit pazarında geçmişe yolculuk
Bitpazarsız Tiflis düşünülemez. Hem de her gün… Tiflis'in
en popüler açık hava pazarlarından biri, yaklaşık 30 yıldır,
"Suhoy Most" (Kuru Köprü) olarak bilinen köprü üzerinde
kuruluyor. Pazarda, akordeondan mücevhere, hançerden
Sovyet hatıralarına her türlü ıvır zıvır ve ilgi çekici eşya bulmak mümkün. Özellikle Çarlık Rusyası dönemine ait porselen tabak ve fincanların yanı sıra SSCB dönemine ait madalya
ve askeri forma gibi çeşitli eşyalar da turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Pazar, haftasonları tam bir karnaval atmosferine
bürünüyor ama genellikle hazine peşinde olanların her gün
uğramak için can attıkları bir adres.
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Tempting old city
The old city of Tbilisi is its biggest attraction. The old city with
a pleasant atmosphere is extremely traditional and characteristic
with its wooden carved patio structures, streets lined with cafes,
restaurants and art galleries. In the sidewalk markets under the
sycamore trees, products from the city's countryside are popular.
One of the most beautiful buildings of the old city is the
Anshiskhati Church, the first construction of which is dated to
the 6th century, surrounded by gardens. It is as if there is no one
who cannot find peace in this church. If you come across the light
of the sun and the visitors who sing the Georgian gospel
accompanying this peace, luck is on your side during your trip.
A trip to the past from the flea market
Without a flea market, Tbilisi is out of the question. And
this goes on every day… One of Tbilisi's most popular openair markets has been built on the bridge known as the
"Suhoy Most" (Dry Bridge) for nearly 30 years. In the
market, it is possible to find all kinds of trinkets and interesting
items, from accordion to jewelry, dagger to Soviet memories.
In addition to porcelain plates and cups belonging to the
Tsarist Russia period, various items such as medals and
military uniforms of the USSR period attract tourists. The
market takes on a full carnival atmosphere on the weekends,
but it is usually an address that those who are looking for
treasure are dying to visit every day.

En büyük üç tehlike: Obezite, stres,
sigara
Three great dangers: Obesity, stress, smoking

Karnaval tadında lezzetlerin mimarı
The architect of the zesty dishes
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EN BÜYÜK ÜÇ TEHLİKE:
OBEZİTE, STRES, SİGARA
GÜNÜMÜZ İNSANININ SAĞLIĞINI RİSKE ATAN EN BÜYÜK SORUNLAR OBEZİTE, STRES VE SİGARA
OLARAK TANIMLANIYOR. ÖZ SAYGI VE MUTLULUK BİRİKTİREREK BU SORUNLARINIZA ÇÖZÜM
BULABİLİRSİNİZ.

THREE GREAT DANGERS: OBESITY,
STRESS, SMOKING
THE GREATEST THREATS TO HUMAN HEALTH ARE OBESITY, STRESS, AND SMOKING. YOU
CAN SOLVE YOUR PROBLEMS BY HAVING SELF-RESPECT AND CHOOSING TO BE HAPPY.
DR. SİNAN İBİŞ

Obezite, mental sağlıkla ilgili problemler ve sigara kullanımının halkı en çok etkileyen sağlık sorunları arasında yer alması
artık günümüzün bir gerçeğidir. Obezitenin toplumsal açıdan
birincil sağlık problemi olarak değerlendirilmesi gerektiği, tüm
gelişmiş ve gelişmekte olan toplumlar tarafından bilinmektedir. Dünyada en çok ölüm nedeni olan kalp krizleri ve kalp
hastalıklarının önlenmesinde de birincil olarak obezitenin önlenmesinin son derece önemli olduğunu söyleyebiliriz.

It is now a fact that obesity, mental health problems, and
smoking are among the health problems that affect the
public the most. It is known to all developed and
developing societies that obesity should be considered
socially the primary health problem. We can say that
preventing obesity is extremely important in the
prevention of heart attacks and heart diseases, which are
the most common causes of death in the world.

Obezite ve riskler
Dünyadaki genel verilere bakıldığında, yetişkinler arasındaki
obezite oranının %35 oranlarına kadar vardığını, yani her 3
kişiden birinin obez olduğunu; kalp hastalıklarına yakalanma
ve kalp krizi yaşama olasılığının da bu kişilerde çok yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Diğer bir husus ise obez insanların yaklaşık olarak %35’inin kan basıncı normale göre
yüksektir. Obez insanlardaki hipertansiyon da yine kalp krizinin yaşanmasında önemli bir unsurdur.

Obesity and risks
Looking at the general data in the world, the rate of
obesity among adults reaches up to 35%, that is, one out
of every 3 people is obese. It is possible to say that the
probability of getting heart disease and having a heart
attack is very high in these people. Another point is that
approximately 35% of obese people have a higher blood
pressure than normal. Hypertension in obese people is
also an important factor in experiencing a heart attack.

Fazla yükleri taşımayın
Obez insanlar olması gereken ağırlıktan fazlasını hayatları boyunca taşırlar, vücutta biriken yağ; hücrelerde, damarların ve
organların içinde, organ boşluklarında, organların arasındaki
boşluklarda birikerek biyolojik sağlığı adım adım yok ederken,
bir yandan da taşınan ağırlığın kaslar, kemikler ve eklemler
üzerine aşırı yüklenmesi sonucu bölgesel ağrılar yaşarlar. Obez
insanların %40’ında hareketle ortaya çıkan ağrılar görülmektedir. Obez insanlarda yaşanan bu ağrıları hareket doğurduğu

Let go of the weight
Obese people carry more weight than they should
throughout their lives, the fat accumulated in the body
destroys biological health step by step, while
accumulating in the cells, veins, and organs, spaces
between the organs. As a result of overloading the
carried weight on the muscles, bones, and joints, they
experience local pain.Pain in 40% of obese people
occurs with movement. Since these pains in obese people
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için bu insanlar hareketsiz kalmayı tercih ederler ki bu da obezitenin daha büyük bir boyuta ulaşmasına neden olmaktadır.
Obezitenin çözümlenmesi hususu artık ülkelerin ulusal stratejik
programlarına girmiştir ve obezite konusunda yapılan ulusal
çalışmalar her geçen gün kendisini daha fazla göstermektedir.

are caused by movement, these people prefer to stay still,
which causes obesity to reach a larger dimension. The
resolution of obesity has now entered the national strategic
programs of countries, and national studies on obesity are
becoming more and more evident day by day.

Stresle başa çıkın
Obeziteden sonra davranış sağlığı ve sigara kullanımı konularının toplumu ilgilendiren en büyük sorunlar olduğunu
söyleyebiliriz. Toplumlarda stresle birlikte depresyonun gelişmesi, bağımlılık yapıcı unsurların giderek yaygınlaşması, insanların davranış değişikliklerini yaratarak obezitenin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Stres bugün toplumlarda insanların
%50-55 kadarlık bir kısmını doğrudan etkilemektedir. Stres
yükü insanlarda hareketleri kısıtlamakta, yeme alışkanlıklarındaki kontrolü ortadan kaldırmakta, bedensel toksin yükünü artırarak obeziteyi teşvik etmektedir. Stresle herkes farklı şekilde
başa çıkabilir ancak stresin hangi düzeyde olduğu önemlidir.
Bazen stres sadece gündelik bir olay üzerine yaşanabilir. Bazen
de kişilerin stres olarak tanımladığı ancak bir davranış bozukluğu olarak klinik bakımdan tanı konulabilecek bir durum olabilir.

Manage the stress
We can say that behavioral health and smoking are the
biggest problems of the society after obesity. The
development of depression with stress in the societies, the
increasing prevalence of addictive elements cause the
spread of obesity by creating the behavioral changes of
people. Stress directly affects 50-55% of people in
societies today. Stress load restricts movement in
humans, eliminates control in eating habits, promotes
obesity by increasing physical toxin load.
Everyone deals with stress differently, but it is important
at what the stress level is. Sometimes stress can be
experienced only due to a daily event. Sometimes, it may
be a condition that people define as stress but can be
diagnosed clinically as a behavioral disorder.

Sigara kullanımı
Sigara kullanımı maalesef tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son derece yaygındır. Yapılan çalışmalar dünyada

Smoking
Unfortunately, smoking is extremely common in our country
as well as all over the world. Studies show that approximately
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ortalama her 3 kişiden birinin sigara içtiğini ortaya koymaktadır. Yapılan çalışmalara göre anneler arasında sigara
kullanımı ortalama %25 oranındadır. Sigara kullanan insanlarda kanserler ve organ rahatsızlıkları içmeyen kişilere
göre çok fazladır. Sigara bırakma politikalarının etkinliklerinin artırılmasıyla sigara kullanıcılar ve kullanım azaltılabilir, sigaraya bağlı hastalıklar da azaltılabilir.
Bu sorunların reçetesi...
Fazla kilolar hücrelerinizi, organlarınızı ve hayatınızı hapsetmekten başka bir şey değildir. O nedenle sizin için ideal
beden kompozisyonuna dönmek için bir uzmandan yardım
almalısınız. Normal kiloya sahip olmak hayatı enerjik yaşamanın diğer adıdır.
Stresi çözmenin en güzel yolu günlük muhasebe yapmaktır.
Başınızı yastığa koyduğunuzda o gün sizin için iyi olanlar,
kötü olanlar, sizi mutlu edenler ve mutsuz edenleri gözden
geçirin. Sizin için iyi olanlar ve sizi mutlu eden ne var ise
onları artırmalısınız. Sizi mutsuz eden ve sizin için kötü
olan ne var ise bunları da hayatınızda azaltmalısınız. Bunun
adı mutluluk biriktirmektir ve mutluluk zenginiyseniz stres
hayatınızda önemli yer tutmayacaktır.
Sigara bir insanın hayatındaki en büyük yanlıştır. Nikotin
ve beraberindeki 3000 çeşit zehiri içmenin mantıkla izah
edilebilir hiçbir nedeni olamaz. Sigarayı bıraktığınız anda
hayatınıza renk, neşe ve enerji katılacaktır.

one out of every three people smoke in the world. According
to the studies conducted, the average rate of smoking
among mothers is 25%. Cancers and organ disorders are
higher in people who smoke. By increasing the effectiveness
of quit smoking policies, smoking and diseases related to
smoking can be reduced.
The prescription to these problems...
Excess weight is nothing but a trap for your cells, organs,
and life. Therefore, you should seek help from a
specialist to return to the ideal body composition for
you. Having a normal weight is another name for living
life energetically.
The best way to solve stress is to do daily accounting.
When you put your head on the pillow, review your
good, bad, happy and unhappy moments for that day.
You should keep practicing whatever is good for you and
whatever makes you happy. Whatever makes you
unhappy and bad for you, you should let go of them.
This is called collecting happiness, and if you are rich in
this sense, stress will not play an important role in your
life.
Smoking is the biggest mistake in a person's life. There
is no logical reason to smoke nicotine and its 3000
accompanying poisons. As soon as you stop smoking,
color, joy, and energy will be added to your life.
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KARNAVAL TADINDA
LEZZETLERİN MİMARI
THE ARCHITECT OF THE ZESTY DISHES
SELİN AKGÜN

Yemek sektöründe 6.5 yılı geride bırakan Ertan Koca, İstanbul gastronomi dünyasının hem genç hem de deneyimli şeflerinden biri… Meslek hayatına Şemsa Denizsel’in
Kantin restoranında başlayan Koca; İzmir Club Marvy ve
Nişantaşı’ndaki The Urban Goat’da görev yaptı. Şu an ise
Banu Tiryakioğlu’nun sahibi olduğu Çukurcuma’daki Cuma’nın executive şefi olarak hizmet veriyor. Konumu ve
atmosferiyle sadece lokal müşterilerin değil, turistlerin de
ilgisini çeken Cuma’da günün her saati, bilgisayarını açıp
çalışan ya da kahvesini keyifle yudumlayan turistlerle karşılaşabilirsiniz.
Dünya mutfağından özel spesiyaller
2013’ten bu yana Çukurcuma’da hizmet veren Salon’un
executive şefi Ertan Koca, yemek sektöründe birbirinden
farklı uzmanlıklara odaklanarak yol alıyor. Sıcak-soğuk
spesiyaller dahil, dünya mutfağının her alanında öne çıkan
spesiyalleri kendine has bir lezzet üslubuyla harmanlayan
Koca, “Dünya mutfağında bölümler kendi içinde ayrılmıyor. İtalyan, Çin, Fransız mutfağı gibi bir ayrım gözetilmiyor. Dünya mutfağı bu anlamda kendi içinde farklı kültürlerden lezzet izleri barındırıyor. Meze, soğuk salatalar ve et
spesiyallerinde ise oldukça iddialıyım.” diyor. Disiplin, temizlik ve ürün kalitesi anlamında son derece titiz bir vizyona sahip olan Koca, güzel ve lezzetli spesiyaller hazırlamanın dışında sunumun da fark oluşturması gerektiğine inanıyor. Cuma’nın geniş bir kesime hitap ettiğinin altını çizen Koca, sözlerine şöyle devam ediyor: “Hedef kitlemize
farklı opsiyonlar sunuyoruz. Burada güne çok güzel bir
kahvaltı ile başlayabilirler. Özellikle değişik omlet versiyonlarımıza talep çok. Ardından kahvelerini yudumlarken
lezzetli tatlılarımızı da deneyimleyebilirler. Öğlen ve akşam yemekleri için iddialı ana spesiyallerimiz bulunuyor.
Daha hafif lezzetleri tercih edenler için ise değişik tat kombinasyonlarından oluşan salatalarımız bulunuyor. İlkbahar
ve yaz menüsüne girecek yeni spesiyallerimiz de olacak.”
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Ertan Koca, who has left 6.5 years behind in the dining
industry, is one of the young and experienced chefs of the
gastronomy world of Istanbul. Koca, who started his career
in the Kantin restaurant of Şemsa Denizsel, worked at
İzmir Club Marvy and The Urban Goat in Nişantaşı. He is
currently serving as the executive chef of Cuma in
Çukurcuma, owned by Banu Tiryakioğlu. You can come
across tourists working on their notebooks or sipping their
coffee at any time of the day at the place that appeals to
tourists as well as locals with its location and atmosphere.
Special dishes of the world cuisine
Serving in Çukurcuma since 2013, the executive chef of
Salon, Ertan Koca, advances by focusing on different
specialties in the dining industry. Koca, who blends
prominent specialties in every area of the world cuisine,
including hot and cold specialties, with a unique flavor
style, said, "The sections in the world cuisine are not
categorized within themselves. There is no discrimination
like Italian, Chinese, French cuisine. In this sense, the
world cuisine contains traces of flavors from different
cultures. I am quite assertive about appetizers, cold salads,
and meat specialties." Koca, whose vision is meticulous in
terms of discipline, cleanliness, and product quality,
believes that the presentation should make a difference in
addition to preparing beautiful and delicious specialties.
Underlining that Cuma appeals to a wide audience, Koca
continues his words: "We offer different options to our
target audience. Here they can start the day with a very
nice breakfast. Especially the demand for our different
omelet dishes is very high. Then they can experience our
delicious desserts while sipping their coffee. We have great
main dishes for lunch and dinner. For those who prefer
lighter flavors, we have salads consisting of different taste
combinations. We will also have new items in our spring
and summer menu."

Cuma Restaurant’ın executive şefi Ertan Koca
Executive Chef of Cuma Restaurant Ertan Koca
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Salatalarda çıtayı en yükseğe taşıyor
Kahvaltı menüsüne göz attığınızda ilk dikkatinizi çeken
lezzet; zahterli ve hellimli çılbır oluyor. Ev yapımı reçeller,
kuşburnu marmeladı, manda sütlü kaymak, Bolu acukası,
taze otlu Bandırma loru da cabası… Vegan ve vejetaryenler
de unutulmamış. Ekşi mayalı ekmek üstü keçi peynirli çırpılmış yumurta gerçekten de son derece iştah açıcı seçeneklerden biri… Daha sağlıklı ve fresh bir kahvaltı yapmak
isteyenler ise granola ya da avokado-mozarella ve domatesli tost gibi alternatifleri tercih edebilir. Menünün salata
kısmı ise Ertan Koca’nın tüm maharetlerini açıkça gözler
önüne seriyor. Avokado ve kaparili levrek salatası, Ezine
peynirli, yeşil elmalı ve ıspanaklı pancar salatası, isli lor,
armut ve organik rezeneli hindiba salatası ile çıtayı en
yükseğe taşıyan Koca, birbirine yakışan değişik lezzetleri
uyarlama konusunda gerçek bir mutfak sihirbazı. Demi
glace soslu bonfile ile Antakya yöresine ait tuzlu yoğurtla lezzetlendiren porçinili Gürcü mantısı hınkalın tadı ise
hâlâ damağımızda… Mutfakta beş kişilik bir ekibe liderlik
eden Koca, lezzetli spesiyaller hazırlayabilmenin en
önemli kuralının ekip uyumu, doğru-taze-kaliteli malzeme seçimi ve reçetelerin dışına çıkmayacak, her zaman
damakta aynı tadı verecek bir donanıma sahip olmak olduğunu vurguluyor.

ŞEF ERTAN KOCA’DAN ÖRDEK CONFİT TARİFİ

Ördek confitin marinasyon işlemi içini: 1 dal biberiye,
1 dal kekik, yarım soğan, 3 gram karabiber, 5 gram
tuz, 100 ml ördek yağı ve 180 gram ördek eti.
Basmati pirinç pilavının malzemeleri: Yarım lime
limon, 1 dal yeşil soğan, yarım Meksika (Şili) biberi,
500 gram basmati pirinci, 650 gram su, 10 gram
yağ, 15 gram su, 5 gram kuş üzümü, 3 gram portakal
rendesi, 10 gram yağda kavrulmuş badem ve 10
gram nar.
Chutney sos malzemeleri: 100 gram soğan, 5 gram
tereyağı, 5 gram toz şeker, 10 gram balzamik sos.
Hazırlanışı: Ördek etini baharatlarıyla marine edip
fırında 180 derecede, 45 dakika pişirin. Pişen ördeği
tavaya alın ve kızartın. Basmati pirinç pilavını
hazırlarken suyu tencereye ilave ettikten sonra
tuzunu ve yağını ekleyin. Su kaynadıktan sonra
basmati pirinç pilavını ve diğer malzemeleri katıp,
pilavın demlenmesini bekleyin. Ardından kuş üzümü,
portakal rendesi ve kavrulmuş bademle lezzetlendirin.
Chutney sos için soğanları tereyağıyla kavurun.
Daha sonra şekeri ilave edin ve renk alana kadar
karıştırın. Ardından balzamik sosu ekleyin ve sos
çekene kadar pişirin. Sunum esnasında basmati
pilavını servis tabağına alın. Pilavın üzerine ördek
etini yerleştirin. Üzerine nar serpiştirin ve chutney
sos ile servis edin. Afiyet olsun.

Brings the bar to the highest with salads
The first thing that draws your attention when you take a
look at the breakfast menu is the poached eggs with cheese
and spices. Homemade jams, rosehip marmalade, milk
cream, Bolu's spicy meze, Bandırma's cottage cheese with
fresh herbs are also popular... Vegan and vegetarians are not
forgotten either. Goat cheese and scrambled eggs over sour
bread slices are really one of the most appetizing options…
Those who want to have a healthier and fresh breakfast can
choose alternatives such as granola or a panini with avocado,
mozzarella, and tomato slices. The salad section of the
menu clearly reveals all the skills of Ertan Koca. Having
brought the bar to the highest with sea bass salad with
avocado and capers, beet salad with Ezine cheese, green
apple and spinach, endive salad with smoked curd cheese,
pear, and organic fennel, Koca is a real wizard in the kitchen
to adapt different tastes that match each other. The taste of
steak with demi glace sauce and the taste of Georgian ravioli
with porcini and salty yogurt from Antakya region is still in
our palate. Koca, who leads a team of five in the kitchen,
emphasizes that the most important rule of preparing
delicious dishes is team harmony, selection of right-freshquality ingredients and equipment that will not go beyond
the recipes and always give the same taste to the palate.

DUCK CONFIT RECIPE BY CHEF ERTAN KOCA
Ingredients for the marinade sauce: 1 stem of
rosemary, 1 stem of thyme, 1/2 onion, 3 gram black
pepper, 5 gram salt, 100 ml duck fat and 180 gram
duck meat.
Ingredients for the Basmati rice pilaf: 1/2 lime, 1
stem of green onion, 1/2 chili pepper, 500 gram
basmati rice, 650 gram water, 10 gram oil, 15 gram
water, 5 gram currant raisins, 3 gram orange zest, 10
gram roasted (in oil) almonds and 10 gram
pomegranate seeds.
Ingredients for the chutney sauce: 100 gram onion,
5 gram butter, 5 gram sugar, 10 gram balsamic
sauce.
Directions: Marinate the duck meat with spices and
bake in the oven at 180 degrees for 45 minutes.
Place the baked duck into a pan and fry it. While
preparing the Basmati pilaf add salt and butter after
adding water into the pot. Once the water boils, add
the rice and the other ingredients. Lower the heat
and simmer. Add the currant raisins, orange zest,
and almonds to taste. Saute the onion with butter to
make the chutney sauce. Add sugar and stir until it
picks up a color. Add the balsamic sauce and cook
until the sauce is absorbed. Add basmati rice pilaf on
to a service plate and place the duck meat on to the
pilaf. Sprinkle with pomegranate seeds and serve
with the chutney sauce. Enjoy!
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Özel buluşmaların da adresi
Eksik malzemeleri her zaman kontrol eden, konuklara sunulacak her spesiyalin en taze şekilde sunulmasına özen
gösteren Ertan Koca, bu özverilerinin karşılığını, kendilerine teşekkür eden müşterilerinin güzel tebessümleriyle sonuna kadar aldıklarını söylüyor. “Aşçılık gerçekten zor ve
stresli bir meslek. Ama doğru ekiplerle, uyum içinde yol
aldığınızda ve zamanı en iyi şekilde yönettiğinizde tüm
sorunlar ortadan kalkıyor.” diyen Koca, bu meslekte yükselmek isteyen genç şeflere çok çalışmaları ve yapıcı olmaları gerektiği tavsiyesini veriyor. Bu mesleği icra etmeyi
hedefleyen genç şef adaylarının, kendilerine verilen görevleri büyük bir özveriyle yerine getirebilmeleri gerektiğini
ifade eden Koca, “Yapa yapa öğreneceklerini ve deneyim
kazanacaklarını unutmamalılar. Onlara bir iş verildiğinde,
‘ben bunu yapamam’ demek yerine ‘ben bunu yaparım”
diyebilmeleri şart. Hata yapmaktan korkmasınlar ve soru
sormaktan da çekinmesinler.” diyor. Ertan Koca’nın en
büyük hayali ise bir Ege kasabasında balık ve meze seçeneklerinin iç içe geçtiği samimi bir restoran açmak. Cuma’nın yanı sıra aynı binada üçüncü katta hizmet veren
Salon Cuma’nın da executive şefi olan Ertan Koca, Salon
Cuma’nın özel grup toplantılarına hitap eden bir yapıya
sahip olduğunu söylüyor. İş ve sanat dünyasının önde gelen isimleri Salon Cuma’da, perşembe, cuma ve cumartesi
günleri kendi ekipleriyle yine kendilerine özel bir ortamda
80 kişilik toplantı ya da özel davetler koordine edebiliyor.

Rezeneli hindiba salatası
Endive salad with fennel

Demi glace soslu sebzeli bonfile
Steak with demi-glace sauce and vegetables
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Vegan taco

KÜLTÜR SANAT
CULTURE ART
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Tuzlu yoğurtlu hınkal
Hınkal ravioli with salty yogurt

Address of private meetings
Ertan Koca, who always checks the required supplies and
pays attention to the presentation of every special dish to
the guests, says that they get loyal customers in return for
their dedication. "Cooking is a really difficult and stressful
job. But when you work in harmony with the right teams
and manage time in the best way, all problems disappear,"
says Koca and gives advice to the young chefs who want to
rise in this profession: work hard and be constructive.
Expressing that the young chef candidates who aim to
perform this profession should be able to fulfill their
duties with great devotion, Koca said, "They should not
forget that they will learn by trial and error and gain
experience. When they are assigned to a job, they must be
able to say, "I can do it" instead of saying "I cannot."
They should not be afraid of making mistakes and should
not hesitate to ask questions." The biggest dream of Ertan
Koca is to open a cozy restaurant where seafood and meze
options are intertwined in an Aegean coastal town. Ertan
Koca, who is the executive chef of Salon Cuma, which
serves on the third floor in the same building as well as
Cuma, says that Salon Friday has a structure that appeals
to special group meetings. The leading names of the
business and art world can coordinate meetings or special
events for up to 80 people with their own teams in Salon
Cuma on Thursdays, Fridays and Saturdays.

Folk müziğin ikonik ismi
Iconic name of folk music
Souad Massi
Sadelikten gelen modernizm
Modernizm that comes from simplicity
Rasgele
May it be good
Eseri için yaşamak
Living for his work
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FOLK MÜZİĞİN İKONİK İSMİ
ICONIC NAME OF FOLK MUSIC

Souad Massi

FOLK MÜZİKTEN ALDIĞI İLHAMLA VE GİTARIYLA ÇAĞDAŞ DÜNYA MÜZİĞİNDE BİR YILDIZ GİBİ
YÜKSELEN SOUAD MASSI, İSTANBUL’DA...
SOUAD MASSI, RISING LIKE A STAR IN CONTEMPORARY WORLD MUSIC WITH HER INSPIRATION
FROM FOLK MUSIC AND HER GUITAR IS IN İSTANBUL...

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Magreb’in Tracy Chapman’ı olarak anılan ve Cezayir’den
uluslararası arenaya çıkan müziklerin Raï ile sınırlı olmadığını ispatlayarak, folk müzikten aldığı ilhamla ve gitarıyla çağdaş dünya müziğinde bir yıldız gibi yükselen
Souad Massi, CRR sahnesinde İstanbullu hayranlarıyla
buluşuyor. 10 Mart’ta gerçekleşecek konserde Massi,
yeni albümü Oumniya’dan (My Wish) şarkılar seslendirecek. Folk ve pop melodileri harmanladığı 6. albümü
Oumniya’da köklerinden ve Cezayir’in geleneksel müziği
châabi tınılarından uzaklaşmayan Massi, ülkesinin içinden geçtiği süreçten, politik meselelerden, sevgiden, özgürlükten beslenerek şarkılarını hazırladı. Çoğu Arapça
olan ve Massi tarafından yazılan 13 şarkıdan oluşan albümünde Fransızca iki şarkı da seslendiren Massi, akustik
gitar, keman, darbuka gibi enstrümanların yanı sıra Cezayir’in geleneksel Kabyle ve châabi müziği çalgısı mandole’u da kullandı. Olympia’dan Casino de Paris’e kadar
en prestijli sahnelerde konserler veren Massi, 2006 yılında daha önce de aday gösterildiği Victoire de la Musique
Ödülünü kazandı.
Avrupa’nın yanı sıra Avustralya ve Yeni Zelanda’da da
konserler veren sanatçı ile İstanbul konseri öncesinde
konuştuk.

Known as Tracy Chapman of Magreb, Souad Massi,
rising like a star in contemporary world music with her
inspiration from folk music and her guitar and proving
that the music coming to the international arena from
Algeria is not limited to Raï, meets with her fans in
İstanbul on the CRR stage. At the concert that will take
place on March 10, Massi will sing songs from her new
album Oumniya (My Wish).
In her 6th album Oumniya, where she blends folk and pop
melodies, Massi, who did not get far from her roots and
the traditional music of Algeria, made her songs by
feeding on the process that her country has been through,
political issues, love, and freedom. Massi, who sings two
songs in French in her album, which consists of 13 songs,
mostly in Arabic and written by Massi, used acoustic
guitar, violin, darbuka, as well as mandole, Algerian
traditional Kabyle and châabi music instrument. Massi,
who gave concerts on the most prestigious stages from
Olympia to Casino de Paris, won the Victoire de la
Musique Award in 2006.
We talked with the artist who gave concerts in Australia
and New Zealand as well as in Europe before the İstanbul
concert.

Sahneye çıktığınız ilk anı, ilk konserinizi anımsıyor
musunuz? Nasıl hissetmiştiniz?
Elbette hatırlıyorum! Cezayir’deydi. İnanılmaz bir sahne
korkum vardı. Ama aynı zamanda çok heyecanlı ve mutluydum. Sonrasında her şey çok güzel ilerledi ve benim
için harika bir anı oldu.

Do you recall the first moment you took the stage,
your first concert? How did you feel?
Of course, I remember! It was in Algeria. I had
incredible stage fright. But I was also very excited and
happy. Then everything went very well and it was a great
moment for me.
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Sahnede olmanın en güzel yanı ne?
Sahnede olmak benim için saf keyif demek. Müzisyen
arkadaşlarımla birlikte olmayı ve hislerimi dinleyicilerimle paylaşmayı seviyorum.

What's the best thing about being on stage?
Being on stage means pure pleasure for me. I love being
with my musician friends and sharing my feelings with
my audience.

Müzisyen olarak kariyerinizdeki dönüm noktaları
nelerdi?
İlk olarak Fransa’ya gelmem benim sanat yaşamım açısından büyük bir adımdı. Sonrasında sözleşme imzalayarak Universal Music sanatçısı olmam ve ilk albümümü
yayınlamam… Devamında birkaç ödül kazandım ve Paul
Weller, Gabriel Yared, Marc Lavoine, Quincy Jones gibi
yetenekli sanatçılarla yolum kesişti. Serkan Çağrı ile de
birlikte çalışmaktan keyif aldım.

What were the turning points in your career as a
musician?
Coming to France for the first time was a big step for my
music career. Afterwards, I signed a contract and
became a Universal Music artist and released my first
album… I won several awards and crossed paths with
talented artists such as Paul Weller, Gabriel Yared,
Marc Lavoine, Quincy Jones. I also enjoyed working
with Serkan Çağrı.

Çok kültürlü bir aileden gelmeniz sizin müziğinizi
nasıl etkiledi?
Çok kültürlü olmak bana daha fazla özgürlük tanıyor. Bir
müzik türünden diğerine rahatlıkla gidebiliyorum.

How did your coming from a multicultural family
affect your music?
Being multicultural gives me more freedom. I can easily
go from one type of music to another.
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“Magreb’in Tracy Chapman”ı olarak anılıyorsunuz,
Joan Baez ile karşılaştırılıyorsunuz. Müzik idolleriniz
arasında kimler var?
Bu muhteşem sanatçılara benzetilmek benim için büyük
bir onur. Leonard Cohen, Marvin Gaye, Stevie Wonder,
Kenny Rogers gibi isimlere çok hayranım.

You are known as "Tracy Chapman" of Magreb,
you are compared to Joan Baez. Who are among your
music idols?
It is a great honor for me to be compared to these
magnificent artists. I am very fond of names like Leonard
Cohen, Marvin Gaye, Stevie Wonder, Kenny Rogers.

Peki, Türk melodileri? Türk müziğine aşina mısınız?
Çocukluğumdan beri Türk müziğine, İbrahim Tatlıses
gibi seslere aşinayım. Müzik geleneğiniz benim çok hoşuma gidiyor ve hayatımın bir parçası.

So, Turkish tunes? Are you familiar with Turkish
music?
I have been familiar with Turkish music and singers like
İbrahim Tatlıses since my childhood. I like your musical
tradition and it is a part of my life.

Türkiye ve Türkiye’deki dinleyicilerle ilgili
izlenimleriniz neler?
Türkiye, benim en çok takip edildiğim ülkelerden biri…
Türk halkı ve Türkiye zevkleri, duyarlılığı ve müzik kültürü anlamında beni çok etkiliyor.
İstanbul konserinizle ilgili ne hissediyorsunuz?
Bize repertuvarınızla ilgili biraz bilgi verir misiniz?
Türkiye’deki dinleyicilerimle bir kere daha buluşacağım
ve onlara en yeni şarkılarımı söyleyeceğim için çok heyecanlıyım. Umarım benim söylemekten keyif aldığım kadar onlar da dinlemekten keyif alırlar. İstanbul’a gelmeyi
her zaman iple çekiyorum.

What are your impressions of Turkey and of the
listeners in Turkey?
Turkey is one of my favorite countries that follows me...
Turkish people and tastes, in terms of sensitivity and
musical culture, affect me too.
How do you feel about your İstanbul concert? Can
you give us some information about your repertoire?
I'll meet once more my listeners in Turkey and I'll tell
them I'm very excited about my newest song. I hope they
enjoy listening as much as I enjoy singing. I always look
forward to coming to İstanbul.

KATILIM EMEKLİLİK HAYATIN
HER ALANINA HİTAP EDİYOR
Katılım sigortacılığının öncü markası Katılım Emeklilik, hizmet
çeşitliliğiyle ihtiyaç duyulan her alanda katılımcılarına güvence
sunmaya devam ediyor. Son olarak Türkiye’nin ilk ve tek %100
faizsiz özel sağlık sigortasını hayata geçiren Katılım Emeklilik’in
Genel Müdürü Ayhan Sincek, “Türkiye’de faiz hassasiyeti olan
vatandaşlarımızın katılım esaslı BES ve sigortacılık ürünlerinden
ihtiyaçları doğrultusunda, gönül rahatlığıyla yararlanabilmesini
sağlıyoruz.” dedi.
Katılım Sağlık hizmetinizde
Sağlıkta yeni bir stratejik konumlandırma ile güçlü bir adım
attıklarını hatırlatan Ayhan Sincek, “Faiz hassasiyeti olan
vatandaşlarımızın özel sağlık sigortası ihtiyaçlarını karşılamak üzere
uzun süredir yürüttüğümüz çalışmalar sonuç verdi. Özel bir birim
ve ekiple sağlık kategorisinde Katılım Sağlık markası ile iddialı
büyümemizi sürdürüyoruz. Özel sağlık sigortasını gruplar özelinde
sunduk, yakında bireysel özel sağlık sigortasını da bankalarımız ve
acentelerimizde sunacağız. Yaşa göre ve doğum teminatı gibi
ihtiyaçlara göre seçebileceğiniz uygun alternatifli ürünlerle sağlık
sigortalarımız esnek ve ihtiyaca odaklanıyor.” şeklinde konuştu.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Şu ana kadar çıkardıkları sağlık ürünleriyle halkın teveccühünü
kazandıklarını hatırlatan Sincek, “Katılım Emeklilik’in hesaplı sağlık
sigortası opsiyonu olan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile
sigortalılarımız Türkiye çapında 500’ün üzerinde anlaşmalı

KATILIM EMEKLİLİK GENEL
MÜDÜRÜ AYHAN SİNCEK:
“KATILIM ESASLI BES VE KATILIM
SİGORTACILIĞINDA FARKLI ÜRÜN
ÇEŞİTLİLİĞİMİZLE HAYATIN HER
ALANINA DOKUNUYORUZ. GENİŞ
ÜRÜN YELPAZEMİZLE EĞİTİMDEN
SAĞLIĞA KATILIMCILARIMIZIN
YANINDAYIZ.”
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hastanede fark ücreti ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Ayrıca
sağlık kategorisinde özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarımızın yanı
sıra Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası, ülkemizdeki yabancı
misafirlerimiz için sunduğumuz Misafirim Güvende Sağlık Sigortası
ve içerisinde diş paketi bulunan Gülümseten Sağlık Sigortası
bulunuyor.” ifadelerini kullandı.
Sık rastlanan hastalıklara karşı güvence
Ayrıca Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası ile kadın sağlığına
özel bir güvence sunduklarını anlatan Ayhan Sincek sözlerine şöyle
devam etti: “Kritik hastalıklara karşı kadın sağlığını korumaya çok
önem veriyoruz. Bu sigortayla kadınlara, kadın hastalıkları
kapsamında sağlık sorunlarının tanı ve tedavi süreçleri için avantajlı
bir fırsat öneriyoruz. Sigortalılar, yılda bir kere ek ücret ödemeden
mamografi hizmetinden, diş sağlığı paketinden ve indirimli
diyetisyen hizmetlerinden faydalanabiliyor.”
Çocukların eğitimi güvence altında
“Katılımcılarımızın hayatlarına dokunduğumuz bir diğer konu
ise çocuklarının eğitimi oluyor. Eğitim Güvencesi Hayat Sigortası
ile çocuğun eğitim süresine göre ailelere farklı seçenekler
sunuluyor. Sigorta, ebeveynlerin yaşayabileceği sadece vefat
değil kaza sonucu daimi maluliyet durumlarını da kapsıyor.
Eğitim Güvencesi, çocuğun eğitimini devam ettirebilmesi için
gerekli maddi desteği karşılayan ve eğitim standartlarını koruyan
teminatlar sunuyor.”
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SADELİKTEN GELEN MODERNİZM
MODERNIZM THAT COMES FROM SIMPLICITY
SELİN AKGÜN
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MESUDE BÜLBÜL

İstanbul’da Şişli’ye bağlı Halil Rıfat Paşa semtinde kendine
özel bir yaşam alanı kuran Funda Kavdır, Kav Ceramic
atölyesi çatısı altında çini ve seramik detaylarının iç içe
geçtiği yaşayan objeler tasarlıyor. Kav, aslında ağaçta yetişen yabani bir mantar türü... Çıra gibi yanıcı ve yakıcı bir
özelliğe sahip. Bu nedenle ateşi de güçlendirmeye yarıyor.
Dedesinin soyadından gelen Kav’ı, çalıştığı malzeme gruplarıyla özdeşleştirerek sade, minimal ve Japon kültüründen
izler taşıyan dekoratif ev aksesuarları tasarlayan Kavdır, her
ürününün fonksiyonel bir şekilde kullanılmasını ve doğru
sahiplerini bularak ölümsüzleşmesini arzu ediyor.

Funda Kavdır, who has established a private living space in Halil
Rıfat Paşa district of Şişli in Istanbul, designs living objects where
tiles and ceramic details are intertwined under the roof of Kav
Ceramic workshop. Kav (tinder fungus) is actually a wild fungus
species that grows on trees... It has a flammable and burning feature
like kindling wood. For this reason, it also serves to strengthen the
fire. Kavdır, who identifies his grandfather's surname, Kav, with the
material groups she works with and designs decorative home
accessories with simple, minimal and traces of Japanese culture,
wants every product to be used functionally and become
immortalized by finding the right owners.

Farklı stil ve denemelerle ilerliyor
Perpa’nın yakınlarında, yemyeşil ağaçlar ve 4 katlı binaların eşlik ettiği sokaklardan geçerken içimize dolan huzur,
Funda Kavdır’ın atölyesine geldiğimizde daha da arttı. Bizi
demlenmiş sıcacık taze çay ile karşılayan Kavdır ile hemen
o anda samimi bir söyleyişe başladık. Lisede grafik tasarım
eğitimi alan Kavdır, 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Geleneksel Türk El Sanatları Çini Ana Sanat Dalı Restorasyon
ve Konservasyon Bölümü’nden mezun oldu. Kavdır; seramik ve çini alanlarına yönelik ilgisinin nasıl başladığını ise
şöyle anlatıyor: “Üniversiteye gireceğim dönemde, kaybolan meslekler kategorisinde yer alan bu sanat dalının
tanıtımı yapılıyordu. Bundan çok etkilenerek tercihlerim
arasına bu bölümü de ekledim ve kazandım. 1’inci sınıfın
sonunda hocam Atilla Cengiz Kılıç’ın atölyesinde staj yaptım. Bu staj döneminin ardından kendisiyle çalışmaya devam ettim. Seramik ve çamurun yaratım alanına çok daha
fazla müsaade ettiğini gözlemledim. 2’nci sınıfın yazında
İznik Çini’nin kurucusu Mehmet Gürsoy’un yanında staj
yapacakken, Mehmet Tüzüm Kızılcan’ın atölyesinde birlikte çalışacağı öğrenciler aradığını duydum. Kendisiyle
tanışmaya gittim. Hocamın da desteğiyle Mehmet Gürsoy'un stajını ileri bir tarihe aldık. Onu dinledim ve
2004’ten 2010’a kadar birlikte büyük bir uyumla çalıştık.
Bu atölyede çalışmak benim için adeta ikinci bir okul gibiydi. Farklı stil ve denemelerde bulunarak çalışmak inanılmaz bir deneyimdi.”

Various styles and experiments
Peace as we pass through the streets accompanied by lush
trees and 4-story buildings near Perpa, has increased even
more when we come to the workshop of Funda Kavdır. We
immediately started a sincere conversation with Kavdır, who
welcomed us with freshly brewed hot tea. Having received
graphic design education in high school, Kavdır graduated from
9 Eylül Fine Arts Faculty, Department of Restoration and
Conservation of Traditional Turkish Handicrafts Tile Major.
Kavdır explains how her interest in ceramic and tile fields started
as follows: "At the time I was applying to the university, this
branch of art, which was in the category of lost professions, was
being promoted. I was very impressed with this and added this
major among my preferences and I was accepted. I did an
internship in the workshop of my teacher Atilla Cengiz Kılıç at
the end of my freshman year. After this internship period, I
continued to work with him. I have observed that ceramic and
mud allow much more to the creative space. When I was about
to start an internship with Mehmet Gürsoy, the founder of İznik
Tile, in the summer of my junior year, I heard that Mehmet
Tüzüm Kızılcan was looking for students to work with in his
workshop. I went to meet him. Mehmet Hoca stated that he
would arrange a different internship for me and wanted me to
work with him. I listened to him and worked together in great
harmony from 2004 to 2010. Working in this workshop was
like a second school for me. Working with different styles
and experiments was an incredible experience."
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Yeni projeler yolda
Seramik ve çini sanatını aynı potada eriterek yol alan Funda Kavdır, üniversite döneminde çok kapsamlı bir eğitim
aldıklarını söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Çini dekorlama tekniklerinin ötesine geçen farklı eğitimlerle yoğrulduk. Çömlek işleri, milet işleri, torna dersleri, kalıp yapımı, alçı modelleme, Çini kimyası gibi farklı alanlarda
dersler aldık. Özellikle çini kimyası, kendi sırlarınızı üretmenize olanak sağlayan bir bilgi alanı.” Tez sürecinde Süleymaniye Camisi mihrap çinileri konusuna odaklanan
Kavdır, 2009’da İstanbul’a geldi. Çini desenleri üzerinde
oynamalar yaparak nasıl aslına uygun bir halde kurgulanabileceğine yönelik kapsamlı bir çalışma gerçekleştiren
Kavdır, tezini başarıyla tamamladı. 2012’de 5 ay Kapadokya’da yaşayan Kavdır, “İzmir’de Entelköy Efeköy’e karşı
filmi için bir heykel çalışmasına başlamıştım. Kapadokya
Avanos’ta Mehmet Tüzüm Kızılcan Hocamın başka bir
öğrencisinin atölyesini kiraladım ve bu heykel çalışmalarına odaklandım.” diyor. 2013’te tekrar İstanbul’a dönen ve
kendi tasarımlarını hayata geçirmek için fırın ve torna satın
alan Kavdır, kısa süreliğine bir reklam ajansında çalıştı. Bu
sürecin ardından bu kez Ürgüp’te Hakan-Yadigar Seçer'in
atölyesinde 6 ay çini çalışmalarına yönelen Kavdır, tekrar
İstanbul’a döndü; seramik ve çini dışında kısa film çekmek
gibi farklı üretim biçimlerine yöneldi. Şu an aklındaki proje
ise bir senaryo dahilinde seramikleri hareketlendirerek hayata geçirecek stop motion bir çalışma. 2020 sonrasında ise
neslin sürdürülebilirliğini yansıtan seramik odaklı form ve
heykellerden oluşan bir sergi açmayı planlıyor.
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New projects on the way
Funda Kavdır, who melts ceramic and tile art in the same
pot, says that they have received a very comprehensive
education during the university period and continues: "We
have been taught various training that goes beyond tile
decorating techniques. We took lessons in different fields
such as pottery works, Miletus works, lathe lessons, mold
making, plaster modeling, tile chemistry. Especially tile
chemistry is an information field that allows you to produce
your own glaze." Kavdır, who focused on the mihrab tiles of
the Süleymaniye Mosque in the thesis process, came to
İstanbul in 2009. Kavdır, who carried out a comprehensive
study on how to construct in a manner appropriate to the
original by fiddling tile patterns, successfully completed her
thesis. Kavdır, who lived in Cappadocia for 5 months in 2012,
said, "I started a sculpture work for the film called Entelköy vs.
Efeköy in İzmir. I rented the workshop of another student of
Mehmet Tüzüm Kızılcan in Avanos in Cappadocia and I
focused on these sculpture works." Kavdır, who returned to
İstanbul in 2013 and bought kilns and lathes to realize her own
designs, worked in an advertising agency for a short time. After
this experience, Kavdır returned İstanbul following work for 6
months in a workshop she worked in Hakan-Yadigar Seçer's
atelier in Ürgüp. She aimed towards different forms of
production such as making short films other than ceramics and
tiles. The project in mind at the moment is a stop motion that
will bring the ceramics to life in a scenario. After 2020, she
plans to open an exhibition of ceramic-focused forms and
sculptures that reflect the sustainability of the generation.
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Desenleri modernize ediyor
Kav Ceramic markasını ise Ocak 2019’da kuran Funda
Kavdır, hem atölyesinde çalışıyor hem de Masterpiece
bünyesinde haftada 3 gün seramik dersleri veriyor. Kendi
atölyesinde de seramik atölyeleri düzenleyen Kavdır, “Kav
Ceramic son derece butik bir atölye. Ev araç gereçlerinde
ve mimari alanda fark oluşturabilecet objeler tasarlayarak
ilerliyorum. Aklımda tekstil sektörüne yönelik farklı bir
ürün geliştirmek de var. Seramik ve çininin iç içe geçtiği
tasarımlara odaklanıyorum. Kırmızı çamur üzerine beyaz
astar, onun da üzerine çini dekoru yapıyorum. İşçilik, zanaat ve hikâyeleştirme, bu alanda son derece önemli. Normalde çinin kendi prensibi, alan doldurma üzerinedir.
Boşluk kalmayacak kadar alan doldurmaktan bahsediyorum. Orantılı boşluk ve doluluklar… Hep bir simetri ve
devam eden desenler görürsünüz. Ben, biraz o desenleri
ayıklamaya ve sadeleşmeye odaklandım. Tasarımları sadeleştirerek modernize ediyorum. Malzemelerim ise standart; kırmızı ve beyaz çamur. Süslemede ise desenleri
modernize ederek yorumladığım, çini tekniklerine yöneliyorum. Gündelik ürünlere estetik bir dokunuş katarken
daha çok torna ağırlıklı çalışıyorum. Kahve fincanı, çaydanlık, tabak, tütsülük, vazo gibi ev tekstili odaklı ürünlere
yöneldim.” diyor.

Modernizes patterns
Funda Kavdır, which established the Kav Ceramic brand in
January 2019, works in her workshop and teaches ceramic
lessons 3 days a week within the Masterpiece. Kavdır, who
organizes ceramic workshops in her own workshop, said,
"Kav Ceramic is a boutique workshop. I proceed by designing
objects that can make a difference in home appliances and
architecture. Developing a different product for the textile
industry is also in my mind. I focus on designs where
ceramic and tile are intertwined. I do white prime paint on
red mud and tile decoration on it. Craftsmanship, craft and
storytelling are extremely important in this area. Normally,
the tile's own principle is on filling the area. I am talking
about filling up enough space to leave no space. Proportional
spaces and fillings… You will always see symmetry and
ongoing patterns. I focused a bit on sorting and simplifying
those patterns. I simplify the designs and modernize them.
My materials are standard; red and white mud. In
decorating, I turn to tile techniques, which I interpret the
patterns by modernizing them. While I add an aesthetic
touch to everyday products, I mostly work on the lathe. I aim
towards home textile products such as coffee cups, teapots,
plates, incense burners, and vases."
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JÖAK

KAHRAMANLARI
DEPREMZEDELERİN
YANINDA

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK),
Malatya ve Elazığ’da meydana gelen deprem felaketinde,
yine vatandaşlarımızın yanındaydı. Komutanlıktan 58
personel, 5 arama kurtarma köpeği ile birlikte deprem
bölgesine hızlı bir şekilde hareket ederek; çok sayıda
depremzedenin enkaz altından çıkarılmasında büyük rol
oynadı.
JÖAK, Ülkemizde yaşanması istenmeyen her felakette
vatandaşımızın yanında olmak için varlığını sürdürecektir.

SİGORTACILIK HİZMETLERİ

1988

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

RASGELE/MAY IT BE GOOD
HAYDAR ERGÜLEN

“Yazın bittiği her yerde söylenir” der Ülkü Tamer “Yazın
Bittiği” şiirinde. Yaz biter, şiir bitmez! Biraz kamyon arkası
yazısı gibi oldu ama, onların yazı olmadığını, hatta bazen şiir
olmadığını da kim söyleyebilir? Ben söyler miyim hiç?
“Ömür biter, yol bitmez.” Nerede, ne zaman, kim tarafından
ve niye söylenmiş olursa olsun, iyi ki söylenmiş denilecek
sözlerdendir. Buradan hemen demek ki şiir de bir yol, yol da
bir şiir, ikisi de bitmez bile denilebilir, hatta ‘demiş bulundum’ bile! Yazın bittiğinin her yerde söylenmesinde elbette
güz de vardır yaprak da, gazel de vardır solgun da. Tabii şarkının “aşkımı süpürmüşler” dediği “körolası çöpçüler” de
vardır, ama biz öyle değil, Hasan Hüseyin Korkmazgil gibi,
“Kör olasın demiyorum/kör olma da gör beni” diyoruz. Sonra da yazıya selamsız sabahsız, destursuz daldığımızı fark
edip, kendimizi kınayıp, “rasgele” diyoruz! “Rasgele” kainat,
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"It is told everywhere that the summer is over," says Ülkü
Tamer in his poem "Summer is Over". Summer is over;
poetry is not over! This might sound a bit like a bumper
sticker, but who can suggest that bumper stickers are not
poetry? Would I ever suggest such a thing? "Life might
come to an end but not the road." No matter where,
when, by whom and why was it said; it is a good saying.
Therefore, it means that poetry is a road; the road is a
poem; both of them can be said to be endless. Moreover, I
already said it!
There is of course fall, and leaves, fall colors in the
saying of summer is over. There is also, of course, the
"foolish street sweepers" that the song says "who swept
my love" but we do not say it like that; we say "I am not
saying, you fool/ I am saying open your eyes and see me!"

tabiat, insanat, hayvanat, nebatat, cümle mahlukat rasgele!
“Günaydın kayısıyı sallayan yele/Kurtulan, dirilen kişiye
günaydın” dediğimiz de anlaşılmalı bundan, Gülten Akın’ın
‘aydınlık, deli ve rüzgarlı’ “Kestim Kara Saçlarımı” şiirini
anarak. Bir de Paul Eluard’ın Melih Cevdet Anday ve Orhan
Veli Kanık çevirisi “Hürriyet” şiiriyle, buna “hey özgürlük!”
seslenişini ekleyerek daha da etkileyici kılan Zülfü Livaneli’yi
de elbette unutmadığımız anlaşılmalı değil mi? “Okulda defterime/sırama ağaçlara/…/Okunmuş yapraklara/bembeyaz
sayfalara/yazarım adını”, hem kim yazmaz ki? Rasgele, güneş alfabesinden alınma bir sözcük. Kim bilir hangi güneşten demeyeceğim, güneş de zaten rasgelenin doğaya çevirisidir. Güneş buluta, su sabaha, bahçe eve, sokak kente ‘rasgele’ der. Rasgele, güneş kelamıdır, tabiat selamıdır. Kovada
zıplayan balığın denize yeniden kavuşmasıdır. Oltaların
toplanması, suların nefes alması, balıkların kendilerini yeni
yunuslar gibi çocukluğa bırakmasıdır. Rasgele, çocuk dilidir,
çocukluğun bir horoz şekeri, elma şekeri, kağıt helva gibi,
hiç yitirilmeden, dilde, gözde, gönülde, yürekte ve gülüşte
taşınmasıdır. Rasgele, her seferinde, her söylenişinde yeryüzünün saflıkla, temizlikle, iyilikle yeniden tanışmasıdır.
Rasgele, rast makamıdır, çocuk makamıdır, bahar, güneş
makamıdır, yol makamıdır. Güzel tesadüfler alfabesinin
yüzakıdır. Güzel yolcu rasgele! Rasgelmeli. Gün rasgelmeli,
arkadaşlık, aşk rasgelmeli. Bazen yağmur bazen kar, bazen
güz rasgelmeli. Türkünün “Kağızman’a ısmarladım nar
gele” dediği gibi gelmeli hem de, bazen bikoşu, nefes nefese,
bi solukta, bazen “avaremu” şarkısını ıslık gibi diline dolayıp
“Dalgacı Mahmut” kılığında her sabah gökyüzünü boyarken,
bazen bir ağacı çocukluk arkadaşına benzeterek koşup ona
sarılırken ve birlikte sevinç gözyaşları yerine yaprak dökerlerken, bazen 4 erkek kardeş elele tutuşup Eskişehir’in Pazar
günleri Sıcaksular’a gidip, bi güzel yunup arınıp, dönüşte tam
Yediler’in orada, göçmenlerden Teşife Teyze’nin kocası
Mehmet Amca’nın bir Balkan salonu gibi temiz seyyar arabasından ev, el, gönül yapımı turşularından yiyip turşu sularından içerken, bazen kardeşliği kana kana, bazen büyümeyi
yana yana, bazen… Hayat, bazen miydi yoksa? “Hayat bazen
tatlıdır/sevenler kanatlıdır.” Kuşların söylediği şarkılarımız
var ne güzel, turnaların gittiği sılalarımız, üveyiklerin uçtuğu
yaylalarımız, dünyayı gezen leyleklerimiz, ve selamı dilinde
değil kalbinde olan, günaydını sözünde değil gözünde olan,
rasgelesi ezberinde değil özünde olan sevdiklerimiz var. Hepsini tanıyor muyuz? Tabii tanıyoruz! Nereden, nasıl tanıyoruz? Gelişinden, gülüşünden, bakışından tanıyoruz. Birbirimizin adlarını bilmiyoruz çoğunlukla ve yine güzel bir çoğunlukla bilmediğimiz adlarımızın yerine “Pazarola Hasan Bey”
der gibi, “Rasgele” diyoruz: Rasgele komşu, rasgele dostum,
rasgele arkadaş, kardeşim rasgele, rasgele evlat, rasgele iyilik… Yalnızca kime demiyoruz? Kindarlara, avcılara, nefret
saçanlara, korku aşılayanlara da ‘rasgele’ diyecek halimiz yok
ya, onlara esenlik diliyoruz, Allah selamet versin diyoruz!

as Hasan Hüseyin Korkmazgil says it. Then we realize
that we dive into the article without greetings in the
morning, without support, and we condemn ourselves
and say "may it be good!"
"May it be good" for the universe, nature, human, zoo,
vegetation, all creatures! It should be understood that we
say "Good morning, the wind that shakes the apricot tree
/ Good morning, survivor, who is reborn" like Gülten
Akın says in the poem "I cut my Dark Hair". Also, it
should be understood that we did not forget Paul Eluard's
"Liberty" translated by Melih Cevdet Anday and Orhan
Veli Kanık, and adding "Hey freedom!" to it by Zülfü
Livaneli, who makes the call even more impressive by
adding it, right? "Your name, I write in my notebook /
my chair at school / On trees /… / On pages / clean and
white..."
May it be good is taken from the solar alphabet. Who
knows which sun, the sun is already a translation of may
it be good to nature. The sun calls the cloud, water to the
morning, the garden to home, the street to city 'may it be
good'. May it be good is a sun saying, a salute of nature.
It is the reunion of the fish jumping in the bucket with
the sea. The spinning of fishing rods, the breathing of
the waters, the fish letting themselves be children again
like new dolphins.
May it be good is children's language, the candy apple or
rooster of childhood... It is the childhood existing in the
language, eyes, heart, and smile. May it be good is the
meeting of the world with purity, cleanliness, goodness
every time it is said. It is the way of children, music,
spring, the sun, and the road. The pride of the beautiful
coincidences alphabet. Beautiful passenger, may all be
good!
May all be good, the day, friendship, love! Sometimes
rain, sometimes snow, and sometimes fall. Sometimes
breathless... Sometimes 4 brothers hold hands and go to
the Sıcaksular on Sundays of Eskişehir and on their way
back they buy pickle juice from the peddler Uncle
Mehmet, Aunt Teşife's husband, and drink brotherhood
and growing up together... Sometimes running to a tree
like it is a childhood friend and hug it and together paint
the sky blue and shed the leaves of joy instead of tears...
Is life called sometimes?
"Life is sweet sometimes/ Lovers have wings." We have
songs sang by birds, so beautiful... We have far distances
where the cranes fly... We have highlands, we have loved
ones whose greetings come from their hearts. Do we
know them all? Yes, we do. How? From a smile, look,
walk... We say: may it all be good! May it all be good
neighbor, friend, brother...
We don’t say it to those who are vindictive, haters, hunters,
who instill fear...
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ESERİ İÇİN YAŞAMAK

Peter Ackroyd

POUND HALEN KONUŞULAN, TARTIŞILAN, ARAŞTIRILAN BİR ŞAİR… AYNI ARAŞTIRMA, POUND’UN
TEMSİL ETTİĞİ EDEBİ ÇEVRE ÜZERİNE DE YOĞUNLAŞMAK ZORUNDADIR. ÇÜNKÜ ONUN
ÇEVRESİNDE ZAYIF DİYEBİLECEĞİMİZ BİR KİŞİ BİLE YOKTUR.

LIVING FOR HIS WORK
POUND IS A POET THAT PEOPLE STILL SPEAK DISCUSS AND RESEARCH ABOUT HIM… THE
SAME RESEARCH HAS TO FOCUS ON THE LITERARY ENVIRONMENT REPRESENTED BY POUND
BECAUSE THERE IS NOT A PERSON AROUND HIM THAT WE CAN CALL WEAK.
ÖMER YALÇINOVA

Ezra Pound ve Dünyası (Edebi Şeyler, 1. Baskı, 2016),
Ezra Pound’la (1885-1972) birlikte onun, yaşadığı dönemde nasıl algılandığını yansıtması açısından ilgi çekicidir. Kitabın ikinci bir başarısıysa, Ezra Pound’un hayatını, onun başyapıtı olan Kantolar çevresinde anlatmasıdır. Kitap baştan sona Kantolar’ın
nasıl yazıldığını konu alır. Öyle ki
kitabın konusu şairin hayatı mıdır
yoksa Kantolar’ın nasıl yazıldığı mıdır, bunları birbirinden ayırmak güç.
Pound’un eserinden hayatına, hayatından eserine sık sık sıçramalarla
karşılaşırız kitapta. Bu da Pound’un
karakter, hayat ve eserlerine dönük
ilgimizi artırıyor.
İlginçtir, Pound hakkında ne kadar
çok şey okursak okuyalım, merakımız tükenmiyor. Çünkü Pound, o
kadar çok tutarsızlığın ya da tutarsızlık gibi görünen unsurların bir
araya gelmesinden oluşmuştur ki,
hareketlerini toplu olarak anlamlandırmak mümkün değildir. Bütünüyle kuşatmak ve yorumlamak da zordur. James Joyce’un hayatı da öyledir. Yine de onun bazı tepkilerini
anlayıp, tahmin edebiliriz. Fakat
Pound’da bu, söz konusu bile değildir. Yaşadığı dönemde
bütün Avrupa’yı şaşırtmıştır Pound. Mesela şiirleri ilgi
çekicidir, fakat o bununla yetinmez. Şiirde yeni sıçramaların, söz dizimlerin, seslerin peşine düşer. Yazılarında
sürekli bir yenilenme vardır. Fikirleri gün güne sertleşir.
Değişik kaynaklarla beslenir. Eleştirilerinde kesinlikle
gözünü budaktan sakınmamaktadır Pound. Bu da “isten-

58 raillife MART/ MARCH 2020

Ezra Pound and His World (Edebi Şeyler, 1st Print, 2016) is
interesting in terms of reflecting how Ezra Pound (18851972) was perceived during his lifetime. A second success
of the book is that Ezra Pound's life is described around
his masterpiece, The Cantos. The book is about how The
Cantos is written from beginning to
end. So much so that whether the
subject of the book is the life of the
poet or how The Cantos was written
is difficult to distinguish. We often
encounter leaps from Pound's work
to life, from life to work in the book.
This increases our interest in the
character, life, and works of Pound.
Interestingly, no matter how much
we read about Pound, our curiosity
does not deplete because Pound
consists of so many inconsistencies
or elements that appear to be
inconsistencies, it is not possible to
make sense of their actions
collectively. It is also difficult to
treat and interpret completely. So is
James Joyce's life. Still, we can
understand and predict some of his
reactions. But with Pound, this is not
even the case. Pound had surprised
all of Europe during his lifetime. For example, his poetry
is interesting, but he is not satisfied with it. He pursues
new leaps, syntaxes, sounds in poetry. There is a constant
renewal in his writings. His ideas get harder day by day.
He feeds on different sources. Pound is not afraid of
taking the bull by the horns in his criticism. Although he is an
"unwanted man", it increases attention. He also had a cold

meyen adam” olmasına rağmen dikkat çekiciliğini artırır.
O, ayrıca siyasî görüşleriyle dostları ve Avrupa entelektüelleri üzerinde soğuk duş etkisi bırakmıştır. Pound’un
anlaşılmazlığı, yaşadığı döneme özgü değildir sadece,
ölümünden sonra da devam etmiştir.
Pound halen konuşulan, tartışılan, araştırılan bir şair…
Aynı araştırma, Pound’un temsil ettiği edebi çevre üzerine de yoğunlaşmak zorundadır. Çünkü onun çevresinde
zayıf diyebileceğimiz bir kişi bile yoktur. İkincisi, çevresindeki sanatçılar Pound’tan çok fazla etkilenmişler.
Pound kurucu şahsiyet olması, diğer ifadeyle yeni bir yol
açması gibi özellikleriyle diğerlerinden ayrılır. Çığır açıcıdır Pound. Joyce için de benzer şeyler söylenebilir.
Joyce bireysel hareket etmiştir. Pound ise, kendine hemen bir çevre edinir. Dergi çıkarır. Toplu bir hareketin
önderi olur. Joyce’da bu yoktur. Pound’un yakın çevresinden T. S. Eliot, E. E. Cummings, W. B. Yeats veya Ernest Hemingway de Joyce gibi bireysel hareket etmiş, bir
hareketin öncüsü olmaktan ziyade katılımcısı olmuşlardır. Pound bütünüyle mevcut dil, biçim ve anlayışın dışına çıkmaya, şiirleriyle dünyayı yeniden oluşturmaya çalışmıştır.
Lider bir isim, baskın bir karakter: Pound. Kantolar da
öncü bir eserdir. Şiirde denenmemiş tek bir uç noktanın
bile bırakılmaması gerektiğini gösteren ve uygulayan bir
başyapıt. Onu bütünüyle kuşatmak, aşmak, yıkmak, yeniden inşa etmek ne kadar mümkün, bunu zaman gösterecek. Fakat onun halen dünya edebiyatını etkilemeye
devam ettiğini söyleyebiliriz. Peter Ackroyd’un Pound
biyografisi bu etkiyi hissettirmesi açısından fazlasıyla
heyecan uyandırıcı ve düşündürücü.

shower effect on his friends and European intellectuals with
his political views. The incomprehensibility of Pound is not
only specific to the period in which he lived, but it also
continued even after his death.
Pound is a poet that people still speak discuss and research
about him… The same research has to focus on the literary
environment represented by Pound because there is not a
person around him that we can call weak. Secondly, the
artists around him were very impressed by Pound. Pound is
different from others with its characteristics such as having
a founding personality, in other words, opening a new way.
Pound is groundbreaking. Similar things can be said for
Joyce. Joyce had acted individually. Pound, on the other
hand, acquires an immediate circle. He publishes magazines.
He becomes the leader of a collective movement. This is not
Joyce. T. S. Eliot, E. E. Cummings, W. B. Yeats, or Ernest
Hemingway, from the immediate circle of Pound, had also
acted individually, as well as participating rather than
pioneering a movement. Pound has tried to go beyond the
existing language, form, and understanding, and to
reconstruct the world with his poems.
A leading name, a dominant character: Pound. The Cantos
is also a pioneering work. A masterpiece that shows and
practices that not a single untested endpoint should be left
in poetry. How feasible it is to completely surround,
overcome, demolish, rebuild it, time will show. But we can
say that he still continues to influence the world literature.
Pound's biography by Peter Ackroyd is very exciting and
thought-provoking.

YAZARIN KITAPLIĞI
THE LIBRARY OF THE AUTHOR
İbrahim Yolalan, Dergâh Yayınları
✓Teslim,
Teslim, İbrahim Yolalan, Dergâh Publications
Bilig, Yusuf Has Hacip, Ötüken Neşriyat
✓Kutadgu
Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacip, Ötüken Neşriyat
Kantolar, Ezra Pound, Yapı Kredi Yayınları

✓The Cantos,, Ezra Pound, Yapı Kredi Publications
Krizi, Ertan Örgen, İz Yayıncılık
✓Romanın
Romanın Krizi, Ertan Örgen, İz Publications
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SİNEMA / CINEMA

MANGA 15. YIL KONSERLERİ
Tam 15 sene önce kendi isimlerini taşıyan albümleri ile Türk
rock müziğinin en önemli grupları arasına giren maNga, 15.
Yıl Özel Konserleri kapsamında Mart ayında 15 farklı şehirde
15 konser ile hayranlarıyla buluşacak. Grup turne
kapsamında Manisa, Bartın, Bolu, Karabük, Zonguldak,
Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Konya, Antalya, Tokat ve
Aydın’da seyircisi ile buluşacak.
MANGA 15. ANNIVERSARY CONCERTS
MaNga, which has become one of the most important
groups of Turkish rock music with its albums bearing their
names exactly 15 years ago, will meet its fans with 15
concerts in 15 different cities in March within the scope of
15th Anniversary Special Concerts. The group will meet
with its audience in Manisa, Bartın, Bolu, Karabük,
Zonguldak, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Konya, Antalya,
Tokat and Aydın as part of the tour.

NUH TEPESİ
NOAH LAND

9 KERE LEYLA

GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
20 Mart 2020 / March 20, 2020

GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
14 Mart 2020 / March 14, 2020

MUSA GÖÇMEN KONSERLERİ
Dünyada adından söz ettiren sıra dışı orkestra şefi
Musa Göçmen, Senfoni Orkestrası eşliğinde
birbirinden eğlenceli ve keyifli konserleri ile kapalı
gişe sahneye çıkıyor. The Funniest Maestro 2020
ile bu sene de hem ülkemizde hem de yurtdışında
kaçırılmayacak bir gösteri sunuyor. Şef Göçmen, 27
Mart’ta İstanbul Grand Pera Emek Sahnesi’nde...
MUSA GÖÇMEN CONCERTS
Musa Göçmen, an extraordinary maestro who has
made a name for himself in the world, will be on
the stage in front of a full house with his
entertaining and enjoyable concerts
accompanied by the Symphony Orchestra. The
Funniest Maestro 2020 presents an unmissable
show both in our country and abroad this year.
Maestro Göçmen is at İstanbul Grand Pera Emek
Stage on December 27...

06

08

16

26

28

Teoman
Selçuklu Kongre Merkezi/Konya

Haluk Levent
Bostancı Gösteri Merkezi/İstanbul

Yalın
Selçuklu Kongre Merkezi/Konya

Yüksek Sadakat
Beylikdüzü AKSM/İstanbul

Ajda Pekkan
Sheraton Grand/Samsun
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YÖNETMEN / DIRECTOR:
Ezel Akay

YÖNETMEN / DIRECTOR:
Cenk Ertürk
OYUNCULAR / CAST:
Haluk Bilginer, Hande Doğandemir, Ali Atay

OYUNCULAR / CAST:
Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat
Tanış

TÜR / GENRE:
Dram / Drama

TÜR / GENRE:
Komedi / Comedy

FİLM ÖZETİ:Nuh Tepesi, orta yaş bunalımında olan
Ömer’in hikayesini konu alıyor. Ömer babasını
kaybetmiştir ve babası yarım yüzyıl önce ektiğini
iddia ettiği gizemli Nuh Ağacının altına gömülmek
istemiştir. Fakat babasının bu isteğini
gerçekleştirebilmek için, Ömer öncelikle öfkeli
köylülerle yüzleşmek zorundadır.

FİLM ÖZETİ: Leyla ve Adem büyük bir çıkmazın
içindedir. Yıllardır evli olan çift, mutluluğu artık
tadamıyordur. Her ne kadar Leyla, güzel bir kadın
olsa da, Adem'in gözü başkalarına doğru gider.
Adem, Nergis isimli bir kadına aşık olacaktır. Ancak
Nergis, Adem'in ondan beklediklerini karşılamak
isteyecek midir?

SYNOPSIS: The story of Ömer, who is in mid-life
crisis, is told in Noah Land. Ömer has lost his father
and his father’s last wish was to be buried under the
mysterious Noah Tree, which his father claims to
plant half century ago. Ömer has to face the angry
mob of the villagers first in order to realize this wish.

SYNOPSIS: eyla and Adem are in a huge dilemma.
The couple who has been married for years is not
happy anymore. Although Leyla is a beautiful
woman, Adem is chasing other women. He falls in
love with a woman named Nergis; however, she may
not be willing to meet Adem’s expectations...

İkinci Görüşte Aşk
Love at Second Sight
Aşk, Romantik/Romance

06

Seberg

Biyografi, Dram/Biography, Drama

06

Karlar Kralı Norm
Norm of the North
Animasyon/Animation

20

Aşka İnan/ Still Believe
Romantik/Romance

27

Pinokyo/ Pinocchio
Fantastik/Fantastic

27
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ALIŞVERİŞ
SHOPPING

TİYATRO-SERGİ / THEATER-EXHIBITION

KEŞANLI ALİ DESTANI
Türk Tiyatrosu’nun efsanesi Keşanlı Ali Destanı
canlı orkestrası ve dev kadrosuyla 27 Mart
tarihinde TİM Show Center’da... İlk sahnelenişinin
üzerinden 56 yıl geçen Haldun Taner’in ölümsüz
eserinde bu kez İlker Ayrık, Birce Akalay, Meral
Çetinkaya, Köksal Engür, Nilgün Kasapbaşoğlu gibi
tiyatromuzun duayen isimleri rol alıyor. Canlı
orkestrası, dansları, şarkıları ve Sineklidağ’da
geçen destanıyla unutulmaz bir tiyatro efsanesi...
The legend of the Turkish Theater, Keşanlı Ali
Destanı, is at the TİM Show Center with its live
orchestra and giant cast on March 27... The
master names of our theater, such as Nilgün
Kasapbaşoğlu, İlker Ayrık, Birce Akalay, Meral
Çetinkaya, Köksal Engür play a role in the
timeless work, the first performance of which
took place 56 years ago, written by Haldun
Taner. An unforgettable theater legend with its
live orchestra, dances, songs, and epic that takes
place in Sineklidağ...

BKM TİYATRO’DA
BKM’de sezon boyunca birbirinden komik ve eğlenceli tiyatro oyunları, standup gösteriler, televizyon showları, çocuk gösterileri seyirciyle buluşuyor! Sanat,
komedi ve eğlencenin Beşiktaş’taki en merkezi ve uğrak mekanı BKM,
küçükten büyüğe herkese hitap eden içeriğiyle seyircisine çok geniş bir
yelpaze sunuyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Güldür Güldür Show ve Ata
Demirer Gazinosu BKM Tiyatro’nun lokomotif etkinlikleri arasında her hafta
seyirciyle buluşurken, pek çok gösteri ve oyun da mart takviminde yerini alıyor.
AT THE BKM THEATER
During the season at BKM, funny and entertaining theater plays, stand-up
shows, television shows, children's shows meet the audience! BKM, which is
the most central and popular place of art, comedy, and entertainment in
Beşiktaş, offers a wide spectrum to its audience with its content that
appeals to everyone from the youngest to the oldest. Çok Güzel Hareketler
Bunlar 2, Güldür Güldür Show and Ata Demirer Gazinosu meet the audience
every week among the locomotive events of BKM Theater, and many shows
and plays take place in the March calendar.

05

07

13

21

29

Güneyli Bayan
Sabancı KM/Kocaeli

Kaan Sekban Saçmalar
MEB Şura/Ankara

Ağaçlar Ayakta Ölür
Akademik Odalar Birliği/Bursa

Tarla Kuşuydu Jüliet
Trakya Ü. Devlet Kons./Edirne

Sen Yaz Ben Oynarım
Beylikdüzü AKSM/İstanbul
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2020’de en çok tercih edilecek
saç modelleri
Hairstyles that will be the most preferred
in 2020
Dekorasyonda yenilikler
Innovations at decoration
Evlerin yeni yardımcısı: Robot
süpürgeler
The new helper at home: Robot vacuums

MODA / FASHION

MODA / FASHION

2020’DE EN ÇOK TERCİH
EDİLECEK SAÇ MODELLERİ
HAIRSTYLES THAT WILL BE THE
MOST PREFERRED IN 2020
MELİKE BETÜL

Saçlar kadınların en önemli aksesuarı... Tekstilde olduğu
gibi saç kesim ve renklerinde de moda değişiyor. Yüz
şeklinizi dikkate alarak; 2020 yılında saçlarda hangi
modellerin trend olacağına ilişkin saç tasarımcılarının
önerilerine kulak verelim...

AYŞE NUR AYGÜN

Hair is the most important accessory of
women... Fashion changes in hair cuts and
colors as well as in textiles. Considering the
shape of your face; let's talk about the
recommendations of hairdressers about which
hairstyles will be trendy in 2020...

YİNE ÖRGÜ!
Annelerin kızlarıyla aralarındaki bağın
sembollerinden olan örgüler hep
hayatımızdaydı; tabi 2020’nin de es geçmesi
beklenemez. Üstelik çok karmaşık örgüleri
bilmeye gerek yok, saçınızı ortadan ayırıp,
enseden klasik örgü uygulamanız bu trendi
yakalamanıza yetiyor. Hem romantik hem
kolay...

BRAIDS AGAIN!
Braids, one of the symbols of the bond
between the mothers and daughters, have
always been in our lives; of course, 2020
cannot be expected to go on without them.
Moreover, it is not necessary to know very
complex ones, it is enough to catch this
trend by only simply braiding your hair. Both
romantic and easy...

KAKÜL
Yine son dönemlerde ünlü
kadınlarda sıkça rastlanılan bir
görünüm... Kakül de,
kullanıcısına genç, enerjik bir
görüntü vermesi ile modası
geçmeyen bir kesim... Bu sene
düz ve abartısız olanları tercih
ediliyor. Kendinize
güveniyorsanız internette
kesim videolarını bulup,
uygulayabileceğiniz bir
model...

BANGS
Again, a look that is
frequently seen in celebrities
recently... Having bangs is a
trend that does not go out of
fashion thanks to adding a
young and energetic
appearance... This year,
straight and simple ones are
preferred. If you think you
can do it on your own, you
can find DIY videos online.
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ISLAK ISLAK
Yine önceki yıllarda başlayıp, 2020’de
hükmünü sürdürecek bir saç görünümü...
Maskulen tarzla daha iyi gittiği bilinen bu
saç görünümünü elde etmek de oldukça
kolay. Saçlarınızın önünü hafifçe
ıslattıktan sonra, geriye doğru tarayıp,
sevdiğiniz bir spreyle sabitleyin. Takım
elbise ile oldukça havalı görüneceksiniz.

WET
Again, a hairstyle that started in the
previous years and will continue to
prevail in 2020... It is quite easy to get
this hairstyle which is known to go
better with the masculine style. After
lightly wetting the front of your hair,
comb it backwards and fix it with your
favorite spray. You will look pretty cool
in a suit.

PIXIE
Kısa modeller son dönemlerde ünlüler
arasında da sıkça tercih ediliyor. Kısa
saç, pixie adı ile yine revaçta... Sokak
modası, iş hayatı, özel geceler dahil
kullanılabilecek pixie ile uzun süredir
istediğiniz görünüm değişikliğine
kavuşabilirsiniz.

PIXIE
Short styles are frequently preferred
among celebrities recently. Pixie cut is
popular once again... You can get the
change of appearance you have been
wanting for a long time with a pixie cut
that can be used on any occasion from
business to casual.

CAMDAN SAÇ
Saç uçlarının aynı hatta ve
uzunlukta olduğu küt, bob,
pürüzsüz saç kesimlerine
bu yıl ‘camdan saç’ adı
veriliyor. Oldukça havalı ve
modern bir model olması
kadınların dikkatlerini bu
modelde yoğunlaştırıyor.
İsmi ile orantılı olarak; bu
saçı tercih ediyorsanız, saç
bakımınıza çok dikkat
etmeli, saçlarınızın cam gibi
parlak olmasını
sağlamalısınız.

GLASS HAIR
Bob and smooth haircuts
where the hair ends are on
the same line and length
are called 'glass hair' this
year. The fact that it is a
very cool and modern style
focuses the attention of
women in this model. In
proportion to its name; if
you prefer this hair, you
should pay attention to
your hair care and make
your hair shiny like glass.
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KIVIRCIKLA
80’LERE DÖNÜŞ
Kıvırcık saçların
kişiye muzip,
çocuksu bir hava
kattığı biliniyor.
Çeşitli tekniklerle
kalıcı ya da kısa süreli
kıvırcık, bukleli,
kabarık saç elde
etmek mümkün.
2020’de vintage bir
hava oluşturup,
80’lere selam
çakmak aynı
zamanda trend
olmak istiyorsanız
kıvırcık saç
tercihinde
bulunabilirsiniz.

BACK TO THE 80s
WITH CURLY HAIR
It is known that curly
hair adds a
mischievous,
childlike appearance
to a person. It is
possible to obtain
permanent or shortterm curly, fluffy hair
by using various
styling techniques. If
you want to create a
vintage look in 2020
and greet the 80s,
and also be trendy,
you can choose
curly hair.
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DEKORASYON / DECORATION

DEKORASYON / DECORATION

DEKORASYONDA YENİLİKLER
SOSYAL MEDYA, DOĞAYA ÖZLEM, SANAT AŞKI BU YIL DEKORASYONU
EN ÇOK ETKİLEYEN UNSURLAR ARASINDA...

INNOVATIONS AT DECORATION
SOCIAL MEDIA, LONGING FOR NATURE, LOVE OF ART ARE AMONG THE
ELEMENTS THAT INFLUENCE DECORATION THIS YEAR...

MELİKE BETÜL

Sanat eserleri, iç mekanlar için yoğun bitki kullanımı, eğlenceli tuvalet konsepti dekorasyonun
yeni başrol oyuncuları... Yaşam alanlarında değişiklik yapmak isteyenler için bu yıl popüler olan
düzenlemelere kulak verme zamanı...

Art pieces, intensive use of plants for indoors, fun
bathroom concept are the new leading actors of
decoration... It's time to hear the popular
arrangements of this year for those who want to
make changes in their living spaces...
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DEKORASYON / DECORATION

DEKORASYON / DECORATION

EĞLENCELİ TUVALETLER

SANAT ESERLERİ

Sosyal medyanın dekorasyona hediyesi:
Renkli ve eğlenceli tuvaletler... Artık
insanlar tuvaletlerde sosyal medya için
bir köşe oluşturuyor. Bu akımın artarak
devam etmesi bekleniyor.

Yaşam alanlarında genel tasarımı
sade tutup atmosfere sanat eseriyle
iddia katma trendi geliyor. Kulağa
biraz pahalı bir tarz gibi gelse de
evin genelinin sade tutulmasından
kaynaklı tasarruf, sanat eseri sahibi
olmayı kolaylaştırıyor.

FUN BATHROOMS
The gift of social media for decoration:
colorful and fun bathrooms... Now people
form a corner for social media in their
bathrooms. This trend is expected to
continue increasingly.

ART PIECES
The trend of keeping the general
design simple in the living spaces and
adding artiness to the atmosphere by
using art pieces is coming. Although
it sounds like a style which is a little
expensive, the savings caused by
keeping the whole house simple,
make it easy to have a piece of art.

BİTKİLENDİRME

Doğa ile iç içe olma özlemi bu yıl
dekorasyonu direk etkiliyor. İç
mekânlarda bitkilendirme bu yıl
oldukça önem taşıyor. Salonlarda,
balkonlarda oluşturulan doğa hissiyatı vazgeçilmezler arasında olacak.

PLANTING
The yearning for being in touch with
nature directly affects the decoration
trends this year. Planting indoors is
very important this year. The feeling
of nature created on the balconies will
be indispensable.

ENDÜSTRİYEL MİMARİYE VEDA

Son yılların en çok kullanılan
trendi endüstriyel mimarinin
yerini, daha sıcak bir tarza bırakması bekleniyor. Siyah, gri ve
tonlarına nazaran daha canlı
renkler tercih edilecek.
Aydınlatmada göz yormayan,
loşluk veren seçenekler ön planda
olacak.
A FAREWELL TO INDUSTRIAL
ARCHITECTURE
The most used trend of recent
years, industrial architecture, is
expected to be replaced by a
warmer style. More vivid colors
will be preferred compared to
black, gray, and their shades. In
the lighting, the options that are
dimmed and do not tire the eyes
will be in the foreground.
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EVLERİN YENİ YARDIMCISI:
ROBOT SÜPÜRGELER
THE NEW HELPER AT HOME: ROBOT VACUUMS
YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Kendi kendine ev temizliği yapabilen robot süpürgeler, son yıllarda
en çok tercih edilen elektronik cihazlar arasında yer alıyor. Islak
veya kuru zemin fark etmeksizin etkin temizlik yapabilen robot
süpürgeler; kendi kendine temizlik yapabilmesinin yanında, öğrenme ve karar verme yeteneğine de sahip. Bu robotların elektrikli
süpürgeden en önemli farkı ise temizlik yaparken size ihtiyaç duymaması ve siz evde yokken de evi temizleyebilmesi…
Robot süpürge; cihazın alt kısmında bulunan pervaneler ve güçlü
vakumunun çekim kuvvetiyle bulunduğu yeri hızlıca temizliyor.
Pervaneler sayesinde kir ve tozlar vakum kısmına doğru sürükleniyor. Oradan da güçlü emiş gücü ve bir fırça yardımıyla robot süpürgenin kir ve tozları biriktirdiği hazneye gidiyor.
Çalıştığı andan itibaren etrafına gönderdiği kızıl ötesi sinyaller
sayesinde alanın büyüklüğünü, duvarları ve engelleri hesaplayıp
çalışacağı alanın haritasını çıkartan
robot süpürgeler temizlik için en uygun rotayı da belirliyor. Cihaz
2-3 cm yüksekliğe kadar engelleri aşabiliyor ve hassas sensörleri
sayesinde duvar diplerine, mobilya altlarına kadar girebiliyor. Selfcharger denilen özelliğiyle, şarjı azaldığı zaman kendi kendine şarj
ünitesine gidip kendini şarj edebiliyor. İşte en çok tercih edilen
robot süpürgeler…

Robot vacuum cleaners that can do house cleaning are among the most
preferred electronic devices in recent years. Robot vacuum cleaners
can clean effectively regardless of wet or dry floors; besides being selfcleaning, they also has the ability to learn and make decisions. The
most important difference of this robot from the vacuum cleaner is
that it does not need you while cleaning and it can clean while you are
not at home.
The robot vacuum cleaner quickly cleans the location thanks to the
fans and the strong vacuum power at the bottom of the device. Thanks
to the fans, dirt, and dust are drifting towards the vacuum part. From
there, with the help of strong suction power and a brush, they go to the
hopper, where the vacuum cleaner accumulates dirt and dust.
Thanks to the infrared signals it sends from the moment it starts
working, the robot calculates the size of the area, walls, and obstacles
and maps out the area where it will work. Robot vacuum cleaners also
determine the best route for cleaning. The device can overcome
obstacles up to 2-3 cm high and thanks to its sensitive sensors, it can
clean the bottom of the walls and underneath the furniture. With the
feature called self-rescue, it automatically docks and recharges when
its battery is running low. Here are the most preferred robot vacuum
cleaners…

SAMSUNG
POWERBOT R9350
TURBO ROBOT
VACUUM

Samsung Powerbot R9350 Turbo Robot Vacuum, alanında dünyanın en güçlü emişi ile optimum temizlik
sağlıyor. Akıllı teknolojisi ile akıllı telefonunuzdan
kontrol edilebilen cihaz, temizlik kapasitesini maksimuma çıkarıyor. Samsung Powerbot R9350 Turbo
Robot Vacuum; şarj kapasitesi, ergonomisi, üstün teknolojisi ve yapay zekalı akıllı sistemleri ile sorunsuz ve
kusursuz bir temizlik vaat ediyor.

The Samsung Powerbot R9350 Turbo Robot Vacuum
provides optimum cleaning with the world's strongest
suction in the field. The device, which can be controlled
from your smartphone with its smart technology,
maximizes the cleaning capacity. Samsung Powerbot
R9350 Turbo Robot Vacuum, with its charging
capacity, ergonomics, superior technology, and smart
systems with artificial intelligence, promises a smooth
and perfect cleaning.

XIAOMI-MI VACUUM
CLEANER

Mi Robot Vakum, 12 farklı akıllı bir ev temizleme cihazı.
Robot süpürgede bulunan 3 işlemci, cihazın hareketlerini
gerçek zamanlı olarak takip ediyor ve maksimum fayda sağlıyor. Robot süpürge gücü %20’nin altına düştüğünde otomatik olarak şarj istasyonuna giderek şarj oluyor ve eğer
bitmemiş temizlik programı varsa kaldığı yerden çalışmaya
devam ediyor. Tam şarjda 2,5 saat temizlik yapabilen Mi
Robot Vakum, bu performansını 2 yıla kadar sunmayı vaat
ediyor.

Mi Robot Vacuum is a 12 different smart home cleaning
device. The 3 processors in the robot cleaner follow the
movements of the device in real-time and provide maximum
benefit. When the robot vacuum power drops below 20%, it
automatically docks and recharges and continues to work
where it was left if it has an unfinished cleaning program.
Mi Robot Vacuum, which can clean 2.5 hours at full charge,
promises to offer this performance for up to 2 years.

72 raillife MART/ MARCH 2020

raillife MART/MARCH 2020 73

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

ROBOROCK S50
AKILLI
NAVIGASYONLU
ROBOT SÜPÜRGE

ANKER EUFY
ROBOVAC 11S

ROBOROCK S50 SMART
NAVIGATION ROBOT
VACUUM

RoboVac 11S easily removes dirt and dust with
1300Pa suction power. RoboVac 11S, which can
easily move on the carpets and pass through the
door sills thanks to its large wheels, uses highquality sensors to avoid falling from the stairs.
Effective in providing easy access to the bottom of
the walls, Edge Mode provides high battery life and
vacuuming power, optimized for deep cleaning, and
it is effective in making the living areas healthier
and much more hygienic.

RoboVac 11S, 1300Pa'lık emiş gücü ile kiri ve tozu
kolayca temizliyor. Büyük tekerlekleri sayesinde
halıların üzerinde rahatça hareket edebilen ve kapı
eşiklerinden kolayca geçebilen RoboVac 11S, merdivenlerden düşmemek için yüksek kaliteli sensörler
kullanıyor. Duvar diplerine kolayca ulaşım sağlanmasında etkili olan Kenar Modu, derinlemesine
temizlik için optimize edilen yüksek pil ömrü ve
vakumlama gücü nitelikli temizlik sunarak yaşam
alanlarının çok daha hijyenik ve sağlıklı olmasında
etkili oluyor.

Akıllı ev ekosisteminin en marifetli üyelerinden olan
Roborock S50, süpürme işlemi yaparken aynı
zamanda paspas özelliği ile sizlere zahmetsizce
kusursuz bir temizlik deneyimi sunuyor. Xiaomi
Roborock S50'nin uygulamasını telefonunuza indirerek kolayca uzaktan kontrol edip kullanabilirsiniz.
Robot süpürgenin aynı zamanda özelleştirilmiş
temizleme alanı hizmeti de bulunuyor.

Roborock S50, one of the most skillful members of
the smart home ecosystem, offers you a perfect
cleaning experience effortlessly while sweeping. By
downloading the application of Xiaomi Roborock
S50 to your smartphone, you can easily control and
use it remotely. The robot vacuum cleaner also has
a customized cleaning area service.

iROBOT ROOMBA 676
Wi-Fi'Lİ ROBOT
SÜPÜRGE

ILIFE V5S PRO
ELEKTRİKLİ AKILLI EV
SÜPÜRGESİ

iRobot Roomba, ikili çoklu yüzey fırçaları ile 3 adımlı temizleme sistemi kullanıyor. Özel dizayn edilmiş köşe temizleme
fırçası ve vakumlu çekişi ile cihaz kırıntıdan büyük kirlere
kadar herşeyi mükemmel şekilde temizleyebiliyor. iRobot
Roomba, ayrıca halının saçaklarına veya kablolara dolaşmasını engelleyen Antitangle işlevi ile de donatılmış durumda.
Cihaz aynı zamanda hassas tampon özelliği ile eşyalarınıza da
zarar vermiyor.

Ilife V5s Pro Elektrikli Akıllı Ev Süpürgesi, temizleme ve
silme işlemlerini bir arada bulunduruyor. Geliştirilmiş fırçasız motor ile donatılan süpürge, maximum modunda 5 kat
daha güçlü emiş sağlamayı vadediyor. Süpürge, bu sayede
parke, laminant ve fayans gibi farklı zeminlerde de iyi performans sağlıyor. V5s Pro süpürge, sahip olduğu 350 metrekarelik mikrofiber temizlik bezi ile etkili bir temizlik sunarken
suyun bezdeki dengesini de koruyor.

iROBOT ROOMBA 676 ROBOT
VACUUM WITH Wi-Fi

ILIFE V5S PRO ELECTRIC SMART
VACUUM

iRobot Roomba uses a 3-step cleaning system with dual
multi-surface brushes. With its specially designed corner
cleaning brush and vacuum, the device can perfectly clean
everything from crumb to large dirt. iRobot Roomba is also
equipped with the Antitangle function, which prevents the
device from tangling cables. The device also does not
damage your furniture thanks to its sensitive bumper.
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Ilife V5s Pro Electric Smart Home Vacuum Cleaner
combines cleaning and wiping. Equipped with the improved
brushless motor, the vacuum cleaner promises to deliver 5
times more powerful suction in maximum mode. In this
way, the cleaner provides good performance on different
surfaces such as hardwood, laminate, and tiles. V5s Pro
vacuum cleaner offers an effective cleaning with its 350
square centimeter microfiber cleaning cloth, while
maintaining the balance of water in the cloth.
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

BERTAN KODAMANOĞLU

ASTEROİT

GÖKTAŞI

PULSAR

ASTRONOT

GÖZLEMEVİ

SÜPERNOVA

EVREN

IŞIKYILI

TELESKOP

GALAKSİ

KARADELİK

YILDIZ

GEZEGEN

NEBULA

YÖRÜNGE

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

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

KOLAY

ORTA

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

6

7

6

9
9 3
5
4
7
4

8

2
9 3
3
5
7

6

9

5
8

5

6
4

6
2
3

9

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

5

3

9 6
4

8

9

ZOR

2

2

3 6 9
1 9
5

1

8

1

2

2

6

9
4

6

4 7
4 2 3 1

8
2

5

6

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

5

4 6

4 7 2 1
8 1
2

3
7

3

1

7 1

[ ÇÖZÜMLER /

6
5

SOLUTIONS ]

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

2

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7
5
1
8
4
6
2
9
3
1
7
8
3
2
9
6
5
4
4
9
6
5
3
7
1
2
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[ LABİRENT / MAZE ]
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