No:87 Eylül/September 2011		

Alabilirsiniz / Your Complimentary Copy

24 Hayatın Renkleri/Colors of Life Hercai Menekşeler /Pansies 40 Sırt Çantam/
My Backpack Bozcaada 56 Söyleşi/Interview Yonca Lodi 76 İstanbul Boğaz Turu /
Bosphorus Tour 92 Fikirden Ürüne/ From Idea to Product Çakıl Taşı Ressamı /
An Artist of Stone 104 Kıyıda/On the Shore Datça 118 Portre/Portrait Bahadır Baruter
150 Sınırların Ötesinde/Beyond Borders Endülüs/Andalucia 164 Yöresel Mutfak/
Regional Cuisine Puf Böreği /Puff Pastry 174 Adım Adım/Step by Step Trekking
1-27EYLUL.indd 1

8/24/11 8:53:05 PM

İçindekiler Contents
104

Genel Müdür / CEO
Şahabettin Bolukçu

EYLÜL 2011

Yönetim Yeri: Atatük Havalimanı B Kapısı, Teknik Hangar
Yanı 34149 Yeşilköy / İstanbul

SEPTEMBER

Genel Müdür / General Manager
Faik Akın
Kurumsal İletişim Direktörü
Institutional Communication Director
Rauf Gerz rgerz@onuriletisim.com.tr
Reklam Koordinatörleri / Advertising Coordinators
Cem Ünlü cunlu@onuriletisim.com
Fatih Akaslan fatiha@onuriletisim.com
Atanur Ayvaz aayvaz@onuriletisim.com
Merve Sülükçü msulukcu@onuriletisim.com
Yasemin Bölükbaş yaseminb@onuriletisim.com
Deniz Koç dkoc@onuriletisim.com

104

Bölge Sorumlusu / Regional Manager
Arif Coşkun acoskun@onuriletisim.com

56

Medya Koordinatörü / Media Coordinator
Yasin Zengin yzengin@onuriletisim.com.tr
Şenlikköy Mah. Çatal Sokak, A2 Blok No: 5, 34153 Florya / İstanbul
Tel: 0 212 662 50 55 (pbx) / Faks: 0 212 662 50 56

www.onuriletisim.com.tr

Onur Air Magazin (On Air), Onur Air’in yolcularına ücretsiz armağanıdır.
Onur İletişim tarafından aylık olarak yayımlanmaktadır.
Onur Air Magazin (On Air) is a complimentary publication for Onur Air
passengers. Published monthly by Onur İletişim.

92

İçerik ve Tasarım
Genel Yayın Yönetmeni (Sorumlu) / Editor-in-Chief
Aykut Aykanat aykanat.aykut@gmail.com
Yaratıcı Yönetmen / Creative Director
Lalehan Uysal
Editörler
Haldun Yazar, Uğur Bektaş, İlke Kamar, Ela Ata
Sanat Yönetmeni/ Art Director
Ferhat Gedik
İngilizce Editör/ English Editor
Çiğdem Suar
Fotoğraflar / Photographs
Eren Aytuğ, Ozan Akgün, Murat Düzyol,
Barış Hasan Bedir

Yapım

Artı Medya Reklam Paz. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.
Perpa Tic.Merkezi B Blok Kat 8 No: 1098 Okmeydanı - Şişli \ İST.
Tel: 0212 221 90 54 • Faks: 0212 221 88 54
Baskı-Cilt / Printing-Binding

Boyut Matbaacılık A.Ş.

Matbaacılar Sitesi 1. Cadde No: 115 Bağcılar/İstanbul
Tel: 0 212 413 33 33 / Faks: 0 212 413 33 34
Reklamlar, reklam veren şirketlerin sorumluluğundadır. Dergimizde yayımlanan
yazı ve fotoğraflar, yayıncının izni alınarak, kaynak belirtilerek, tam veya özet
alıntı yapılarak kullanılabilir. / On Air magazine cannot be held responsible
for the content of advertisements and commercials appeared in the magazine.
Texts and photos published in the magazine may be reproduced partially
or fully by the third parties on the conditions that prior permission of the
publisher is obtained and the source is openly acknowledged.
Yayın Türü: Yerel süreli aylık dergi      
Kapak: Shutterstock

1-27EYLUL.indd 3

150

04

Sunuş Presentation

06		

Ajanda Agenda

08

Eylül Günlüğü September Diary

12

Yaşama Rehberi Living Guide

16		

Sinema Cinema

18		

DVD DVD

20		

Müzik Music

22		

Kitap Books

24

Hayatın Renkleri Colors of Life

26		
		

Dünden Bugüne From Past to
Present Radyo Radio

40		

Sırt Çantası  My Backpack Bozcaada

56

Söyleşi Interview Yonca Lodi

66		
		

Gelenek Tradition
Muhteşem Zamanların Kumaşları
The Fabric of a Magnificent Era

76

İstanbul Boğaz Turu Bosphorus Tour

92		
		
		

Fikirden Ürüne From Idea to
Product Çakıl Taşı Ressamı
An Artist of Stone

104		

Kıyıda On the Shore Datça

1 18		

Portre Portrait Bahadır Baruter

128		
		

Doğanın Mucizesi  Miracle of
Nature Ayçiçeği Sunflower

138		

360 Derece 360 Degrees Asos

150
		

Sınırların Ötesinde Beyond 		
Borders Endülüs Andalucia

164		
		

Yöresel Mutfak Regional Cuisine
Puf Böreği Puff Pastry

174
		

Adım Adım Step by Step
Trekking

190
		

Ayna Ayna Mirror Mirror
Suna Dumankaya

192		

Neden Why

194

Meraklı For Your Info

199		

Vitrin Showcase

202

Onur Air Info

210

Bulmaca

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Onur Air Adına İmtiyaz Sahibi / Publisher
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman
Cankut Bagana
Yonca Bagana

3
8/24/11 8:53:25 PM

Sunuş

Presentation
Şahabettin Bolukçu

Genel Müdür/CEO

Eylül keyfi
The pleasure of September
Sevgili Yolcularımız,

Dear Passengers,

Türkiye coğrafyasında yılın en güzel ayı bence eylüldür.
Yarısı okul, yarısı tatil olan bu ay iklimin ülkemizde en
yaşanabilir olduğu dönemdir aynı zamanda. Okula giden
çocuğu olan aileler için de tercih edilebilir, ilk yarısından
sonra sessiz bölgelerde yaz yorgunu mekânlarda kendini
dinlemek için de. Rezervasyonlar azalmış, fiyatlar ucuzlamış, kalite yaz yoğunluğunda devam ederken kişi sayısının
azlığıyla daha iyi hizmet alma imkânına kavuşulmuştur.

I think September is the best month in Turkey. This month,
of which half means school and half means holiday, is at the
same time the most comfortable period in Turkey in terms of
the weather. People with school children prefer it and so do
those who want to rest after the second half in quiet regions.
September is a time when reservations and prices go down,
but when service is at its best considering the decrease in
people.  

İşte bu ay uçak yolculuğu için de en iyi fırsatların yakalanacağı aydır. Temmuz ve ağustosa oranla bilet fiyatları
daha ekonomik ve aynı zamanda yer bulabilmek de daha
mümkün hale gelir. Onur Havayolları olarak yaz tarifesine
devam ettiğimiz bu ayda da sunduğumuz koltuk kapasitesi
değişmeksizin devam ediyor.

It’s September yet again that is the best month in terms of
reasonable airfare opportunities. Compared to July and August,
tickets in September are more economical and it’s always easier
to reserve a ticket. As Onur Airlines, we continue with our
summer rates as well as our increased seat capacity.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Üstelik eylül ayında ülkemizin hava trafiği daha da rahatladığı için havalimanlarından kaynaklı rötarlar da minimuma
iner. Kısacası eylülde Türkiye’de tatil yapmak için diğer
aylara oranla çok daha fazla sebep bulunmakta.

Furthermore, delays that result from congested airports also
reduce to a minimum during this time when air traffic is not
as intense. In short, there are plenty more reasons as to why
September is the best month to go on holiday in Turkey.  

Elbette bu sebepler içerisinde en önemlilerinden biri de
33 uçak ve 7 bin 890 koltuk kapasitemizle ülkemizin dört
bir yanına düzenlediğimiz yoğun uçuşlar. Sunulan bu
imkânlarla yazın son ayının tadını çıkarmak için iyi bir zaman. Şimdiden iyi tatiller dilerim.

Undoubtedly, one of the most important reasons why
September is the perfect time to travel is because of the
number of flights we run to all four corners of Turkey, with
33 aircrafts and a seat capacity of 7890. It’s a good time
to enjoy what’s left of summer with these opportunities.
Wishing you all a good holiday.

Saygılarımla.

With respects.
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AJANDA/AGENDA
Eylül

September
Tarih/Date:
10 Eylül
10 September
Yer/Venue:
Turkcell
Kuruçeşme Arena

Bülent Ortaçgil’le

Senfonik Buluşma
A Symphonıc Gatherıng Wıth Bülent Ortaçgil

EYLÜL SEPTEMBER 2011

www.biletix.com

Sensiz Olmaz, Bu Su Hiç Durmaz, Değirmenler, Yüzünü Dökme Küçük Kız, Pencere
Önü Çiçeği… Küçük-büyük herkesin severek
dinlediği namelerin yaratıcısı Bülent Ortaçgil... Bir anda kulağınıza çalınan kadife sesi
ve gitarının tınısıyla sizi bugünden alıp geçmişte huzurlu bir yolculuğa çıkarabilecek bir
sanatçı! 1974’te Benimle Oynar mısın adlı ilk
albümünü piyasaya süren ve bir süre ara verdikten sonra müzik kariyerine devam eden
gitarist, söz yazarı ve besteci Bülent Ortaçgil,
sonbaharın ilk konserini 10 Eylül Cumartesi
akşamı Turkcell Kuruçeşme Arena’da veriyor.
Boğaz’ın mükemmel atmosferinde dinleyicileriyle bir araya gelecek olan Ortaçgil’e 26
kişilik dev yaylı grubu ve müzisyenler eşlik
edecek. Klavyede Baki Duyarlar, davulda
Cem Aksel, bas gitarda Gürol Ağırbaş, perküsyonda Birol Ağırbaş ve elektrik gitarda
Barlas Tan Özemek’in yer alacağı konser, Bülent Ortaçgil’in ilk senfonik konseri olacak.
Gecenin konuk sanatçıları da Bülent Ortaçgil
ile yaptığı düetleri büyük bir keyifle dinlediğimiz, sanatçıyla Oyuna Devam albümünden
bu yana çalışmalar yapan Erkan Oğur ve geçtiğimiz yıllarda Cihan albümünü piyasaya süren Birsen Tezer.

‘Sensiz Olmaz’, ‘Bu Su Hiç Durmaz’, ‘Değirmenler’,
‘Yüzünü Dökme Küçük Kız’, ‘Pencere Önü
Çiçeği’… Bülent Ortaçgil, the creator of the songs
loved by the young and old… He’s an artist who’s
able to take you away on a peaceful journey
into the past with his velvety voice and guitar!  
Bülent Ortaçgil, the guitarist, songwriter and
composer who released his first album, Benimle
Oynar Mısın, in 1974 and continued his musical
career after a short break, will be performing
the first concert of autumn at Turkcell
Kuruçeşme Arena on Saturday, 10 September.
Musicians and a giant group of 26 will accompany
Ortaçgil, who will come together with fans in
the spectacular atmosphere of the Bosphorus,
with string instruments. Baki Duyarlar will
play the keyboard, Cem Aksel the drums,
Gürol Ağırbaş the bass guitar, Birol Ağırbaş
the percussions and Barlas Tan Özemek the
electrical guitar at the concert that will be Bülent
Ortaçgil’s first ever symphonic performance.
One of the guest artists of the night will be
Erkan Oğur, a musician whose duets with
Bülent Ortaçgil have been a treat. They’ve
been collaborating since the album Oyuna
Devam. The other is Birsen Tezer who
released the album Cihan in recent years.
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03.09 10.09 13.09
Kare Sanat
Galerisi’nde
Kağıt Gemi
Bir desen sergisi olan Kağıt Gemi’nin
ortak noktası tüm işlerin ‘tekrar’a yer
vermesi. Kemal Seyhan, İpek İnal,
Mustafa Pancar, Tan Cemal Genç ve
Çağrı Saray’ın eserlerinden oluşan sergi,
desende çeşitli anlatım tarzlarını işliyor.
3 Ağustos’ta başlayan sergi, 15 Eylül’e
dek gezilebilir.

Paper Boats at
Kare Art Gallery

EYLÜL SEPTEMBER 2011

The common theme of the pattern
exhibition Kağıt Gemi or Paper Boat
is ‘repetition’. Comprising the works
of Kemal Seyhan, Ipek Inal, Mustafa
Pancar, Tan Cemal Genç and Çağrı
Saray, the exhibition treats various
forms of expression in patterns. The
exhibition that began on 3 August will
remain open until 15 September.

Harbiye Açıkhava
Sahnesi’nde
Enrıco Macıas

küçükçiftlikpark’ta
unırock festivali
2008’den bu yana Testament, Canibal
Corpse, Dark Tranquillity, Paradise
Lost gibi rock müziğin devlerini ağırlayan açık hava festivali biletleri indirimli kombine, süper kombine günlük
biletler şeklinde satışa sunuldu. Bu yıl
Opeth, Hammerfall, Mayhem, Katatonia, Between the Buried and Me ve
Eluveitie gruplarının sahne alacağı
festival, katılımcılardan konaklamak
isteyenlere bir kamp alanı da sunuyor. Festival, 9 – 11 Eylül tarihlerinde.

Unirock Festival at
Küçükçiftlikpark

The outdoor festival that’s hosted musical
giants like Testament, Cannibal Corpse,
Dark Tranquility, and Paradise Lost since
2008 has released discounted combination
tickets, and super combination tickets
in the form of daily tickets. The festival
will this year host names like Opeth,
Hammerfall, Mayhem, Katatonia, Between
the Buried and Me and Eluveitie and will
have a campsite for those who want to
stay the night. The festival will take
place between 9 and 11 September.  

www.karesanat.com

www.biletix.com

Cezayir asıllı Fransız şarkıcı Enrico
Macias, İstanbul’da bir kez daha sevenleriyle buluşuyor. Ellinin üzerinde albüm ve ‘Zingarella’, ‘La Guitare’, ‘Solenzara’, ‘Le Femme De Mon
Ami’ gibi unutulmaz şarkılarıyla tüm
dünyada kalpleri fetheden sanatçı, müzik eleştirmenleri tarafından
‘barışın sesi’ olarak tanımlanıyor.
Macias, ferahlatan dingin sesi ve 50
yıldır unutulmayan şarkılarıyla hayranlarına müzik ziyafeti sunacak.

Enrico Macias at
Harbiye Outdoor
Theater

The Algerian-French singer Enrico
Macias will be performing for his fans
once again in Istanbul. With over 50
albums to his name and unforgettable
songs like ‘Zingarella’, ‘La Guitare’,
‘Solenzara’, and ‘Le Femme De Mon
Ami’, the artist has captured hearts
around the world and music critics
praise him as the ‘voice of peace’.
Macias will present a musical feast with
his refreshing voice and unforgettable
songs.

www.biletix.com
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15.09 20.09 29.09
Karşıyaka
Açıkhava
Tiyatrosu’nda
Aşk Kokusu
Onur Şenay, Aslı Şahin ve Cemal
Hünal’ın
Özdemir
Çiftçioğlu
yönetmenliğinde sahnelediği Aşk
Kokusu, hayatın kaçınılmaz kurallarla
çevrili oluşunu Devrim, İlker ve Çağla
arasındaki ilişki üzerinden anlatıyor.
Oyunda, muhalif bakış açısına sahip
Devrim ile muhafazakâr bir karakter
olan Çağla’nın kesişen yolları,
romantik komedi tarzında sunuluyor.

Aşk Kokusu at
Karşıyaka Outdoor
Theater

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Starring Onur Şenay, Aslı Şahin and Cemal
Hünal and directed by Özdemir Çiftçioğlu,
the play Aşk Kokusu will be staged at
21:00 on 15 September. The play describes
the process of life that is surrounded by
inevitable rules through the relationship
between the characters Devrim, Ilker
and Çağla. It is presented in the form of
a romantic comedy with the crossing
paths of the antagonist Devrim, and the
conservative Çağla. The songs heard
during the play belong to Kenan Doğulu.

www.izmirdesanat.org

14. İstanbul
Uluslararası 1001
Belgesel Film
Festivali

12. İstanbul Bienali
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı
(İKSV) tarafından düzenlenen 12.
İstanbul Bienali’nin küratörlüğünü
Adriano Pedrosa ve Jens Hoffmann
üstleniyor. Bu yılki bienalin başlığı
ise ‘İsimsiz (12. İstanbul Bienali),
2011’ olarak belirlendi. Küba kökenli Amerikalı sanatçı Felix GonzalesTorres’in minimalist ve kavramsal
yapıtlarına göndermeler içeren bienal, sanatçıyı esin kaynağı olarak
görüyor. 17 Eylül’de başlayacak
bienal, 13 Kasım’a dek gezilebilir.

12th Istanbul
Biennial

Adriano Pedrosa and Jens Hoffmann
are the curators of the 12th Istanbul
Biennial that is organized annually
by the Istanbul Foundation for
Culture and Arts (IKSV). The title of
this year’s biennial is ‘Untitled (12th
Istanbul Biennial), 2011’. The biennial
that contains references to the
minimalist and conceptual artworks
by the Cuban-American artist Felix
Gonzales-Torres regards the artist
as inspiration. The biennial will begin
on 17 September and conclude on 13
November.

www.iksev.org
www.iksv.org/bienal

Başladığından bu yana yüzlerce belgesel filmin gösterimini yapan, çok
sayıda belgeselci ve belgesel kuramcısını seyirciyle buluşturan festival,
bu yıl 29 Eylül - 3 Kasım tarihleri arasında. Festival, gerçeğin yedi rengini
oluşturacak filmleri seyirciyle buluşturacak. Kırmızı, siyah, sarı, turuncu,
mavi, mor ve yeşil renkleriyle hak ve
haksızlıklar, göç, modern zaman öyküleri, sanat ve kültür, olağanüstü öyküler, iş ve emek sembolize ediliyor.

14th Istanbul
International 1001
Documentary
Film Festival

The festival, which has screened hundreds
of documentary films and united many
documentary makers and theorists with
audiences since its initiation, will this
year be held between 29 September
and 3 November. The festival will screen
films that make up the seven colors of
reality. Justice and injustice, migration,
contemporary stories, art and culture,
extraordinary stories, work, and pain are
symbolized by the colors red, black, yellow,
orange, purple and green in the festival.

www.1001belgesel.net
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Tezgâhta İncir

Yaşama Rehberi Living Guide
Fıgs On counters

İçerdiği yüksek lif oranıyla sindirim sistemi dostu olan incir, bedensel ve zihinsel
yorgunluğu gidermeye yardımcı. A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra sodyum,
potasyum, kalsiyum, magnezyum ve demir mineralleri bakımından zengin olan
meyve, eylül ayının gelmesiyle birlikte tezgâhlardaki yerini çoktan aldı. İncir
reçeli yapmak için de en uygun zaman.
The fig is rich in fiber making it excellent for the digestion system. It also helps
treat physical and mental lethargy. Rich in vitamins A, B, and C as well as sodium,
potassium, calcium, magnesium and iron, the fig took its place on shop counters
even before September arrived. It’s also the perfect time to make fig jam.  

Plajlarda
Mevsimin son tatili
		

The season’s last holıday At the beach
Tatile çıkmak için havaların biraz olsun serinlemesini bekleyenler ya da kış
gelmeden bir kez daha tatile gitmek isteyenler bu ay plajlarda mevsimin
son tatilini yapıyor. Yaz mevsiminin kalabalığının aksine daha sakin bir tatil
geçirme imkânı sizi bekliyor. Özellikle ayın ikinci yarısı otel fiyatları da bir
hayli uygun.

Çocuklarda
Okul heyecanı

People who’ve waited for the weather to cool if only just a little or those who
want to go on a holiday one last time before winter are now enjoying their
last holiday at beaches across the country. A quieter holiday opportunity
awaits you now that summer’s come to an end. Hotel prices are more
reasonable especially in the second half of the month as well.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Back to School
Excıtement Wıth kIds

2011-2012 Eğitim-Öğretim dönemi 19 Eylül’de başlıyor. Bayram tatilinden dönen
aileler, okul alışverişi telaşına düşerken çocukları da bir heyecan sardı. Uzun bir tatilin
ardından arkadaşları ve öğretmenleriyle bir araya gelecek olan çocuklar için geri
sayım başladı. Tüm öğrencilere yeni dönemde başarılar!
The 2011-2012 school year begins on 19 September. While families who have
returned from holiday are worried about school shopping, children are
excited to be heading back to school. The countdown for children who will be
reuniting with their friends and teachers after a long break has begun. Good
luck to all students in the new school year!

12
1-27EYLUL.indd 12

8/24/11 8:54:24 PM

1-27EYLUL.indd 13

8/24/11 8:54:34 PM

BağlardaBağbozumu

Yaşama Rehberi Living Guide
Grape harvest In vıneyards

Bağbozumu, üzüm hasadına denir ve sonbaharın en güzel
dönemlerinden biridir. Ege, Trakya, Kapadokya’da üzümler toplanıp
şarapların yapıldığı bu eşsiz an festivallerle kutlanır. Sonbaharın en
güzel etkinliklerinden olan bağbozumu; yalnızca şarap sevenleri değil,
yeni deneyimler edinmeyi ve bir kültürü öğrenmek isteyenleri de
cezbediyor.

Grape harvest time is one of the best periods of autumn. Grapes are
harvested in the Aegean, Thrace and Cappadocia and are then celebrated
with wine festivals. Grape harvest, one of the most beautiful events of
autumn, not only appeals to wine lovers but also to people who want to enjoy
new experiences and learn a new culture.

EllerdeFotoğraf makineleri
		
Cameras In hands

Havalar biraz serinleyince fotoğraf düşkünleri ellerine makinelerini alıp gezilere
çıkmaya başladı. Kulüpler ve bazı firmalar da fotoğraf çekmek isteyenlere tur
imkânları sunuyor. Bu mevsimin gözde merkezleri arasında Abant, Kapadokya, Ağva,
Safranbolu, Beypazarı yer alıyor. Trekking noktaları da ellerine fotoğraf makinelerini
alan doğa tutkunlarını ağırlıyor.
Now that the weather has cooled down a little, photography enthusiasts have hit the
streets with their cameras in hand. Clubs and some firms offer photo excursion tours
too. Abant, Cappadocia, Ağva, Safranbolu and Beypazarı are the popular destinations of
the season. Trekking routes are also popular with anyone with a camera in their hand.

Mutfakta
Konserve yapımı
EYLÜL SEPTEMBER 2011

tınned food In kıtchens

Sonbaharın en keyifli işlerinden biri de aylar boyunca kullanılacak olan konserveleri
yapmak. Sebze ve meyveler henüz bolken bu işe soyunmak en iyisi. Bezelyeden
yeşil fasulyeye, erikten kayısıya, armuttan domatese dek pek çok sebze ve meyve
konservesi yapıldıktan sonra aylar boyunca sofralarınızı tatlandırmaya hazır.
One of the most enjoyable tasks of autumn is no doubt making tinned fruit and
vegetables. It’s best to start when fruit and vegetables are plentiful. Many fruits and
vegetables from peas to green beans, plums to apricots, and pears to tomatoes can be
served months later after being prepared as tinned foods.
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sinema/CINEMA

Yaşanmışlıklar, Sevinçler ve Hüzünler:

‘Unutma Beni İstanbul’

Experıences, Joys, and Sorrows ‘Do Not Forget Me Istanbul’

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Yönetmen: Hüseyin Karabey Yapım: 2011 / Türkiye Tür: Dram Oyuncular:
Almaz Terzic, Ayça Damgacı, Mira Furlan, Svetozar Cvetkovic, Rıfat Sungar, Ali
Suliman, Liraz Charhi, Süreyya Güzel, Giorgos Symenonidis, Hümeyra
Director: Hüseyin Karabey Production: 2011 / Turkey Genre: Drama Cast: Almaz
Terzic, Ayça Damgacı, Mira Furlan, Svetozar Cvetkovic, Rıfat Sungar, Ali Suliman,
Liraz Charhi, Süreyya Güzel, Giorgos Symenonidis, Hümeyra

İstanbul’a dair ortak bir çalışma yapmak, yabancı yönetmenlerin gözünden İstanbul’u izlemek ve ortak bir bellek oluşturmak için İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti
kapsamında hazırlanan, 15’er dakikadan altı filmlik bir
proje Unutma Beni İstanbul.
Yönetmen Hüseyin Karabey ve yapımcı Sevil Demirci
önderliğinde Aida Begic (Saraybosna), Hany Abu-Assad
(Filistin), Omar Shargawi (Danimarka), Stergios Niziris
(Yunanistan), Stefan Arsenijevic (Sırbistan) ve Eric Nazarian (ABD) bir araya gelerek İstanbul’a dair hikâyelerini
paylaştı bu projede. Yönetmen Hüseyin Karabey’in “İstanbul gerçek bir geçiş mekânı, gerçek bir kozmopolit şehir.
Sanıyorum ki, bu projeyle birlikte bu tip ‘ortak hafıza’ları
tamamlama işi başarılmış olacak ve sonunda ortak hafızamıza İstanbul sayesinde yeniden kavuşacağız” diyerek
özetlediği çalışma, İstanbul’u İstanbul yapan çok kültürlülüğe de bir ışık tutuyor. Sonsuzluk ve Bir Gün, Leyleğin
Geciken Adımı, Ulis’in Bakışı filmlerinden tanıdığımız senarist Petros Markaris’in senaryo danışmanlığını yürüttüğü
projenin kurgusu Mary Stephen’a ait. 12 Ağustos 2010’da
çekimlerine başlanan proje, 1 Eylül itibarıyla vizyonda.

‘Do Not Forget Me Istanbul’ is a project comprising six 15minute films as part of the 2010 Istanbul European Capital of
Culture events in order to see Istanbul from the perspective
of foreign directors, produce a joint effort on Istanbul, and
create a common memory.
Led by director Hüseyin Karabey and producer Sevil Demirci, Aida Begic (Sarajevo), Hany Abu-Assad (Palestine),
Omar Shargawi (Denmark), Stergios Niziris (Greece), Stefan
Arsenijevic (Serbia) and Eric Nazarian (USA) came together
to share their individual stores on Istanbul for the project.  
Summarized by director Hüseyin Karabey as, “Istanbul is
a true crossroad, a true cosmopolitan city. I believe we will
have succeeded in completing these types of ‘common memories’ with this project and finally, we’ll reunite with our
common memory through Istanbul,” the project sheds light
on the multiculturalism that makes Istanbul what it is.  Mary
Stephen is the editor of the project while Petros Markaris, the
scriptwriter we’re familiar with from the films Eternity and A
Day, The Suspended Step of the Stork, and Ulysses’ Gaze, is
the script supervisor. The film for which shooting began on 12
August 2010 will hit the big screen on 1 September.  
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DVD/DVD

Kaderimizi
Kim Kontrol Ediyor?

Who Controls Our Destıny?

Amerikan senatosuna girmeye hazırlanan hırslı bir politikacı… Genç ve güzel bir dansçı… David Norris, Elise
Sellas ile tanıştığında hayatının büyük bir değişime uğrayacağından ve başına geleceklerden habersizdir. Genç
kadına aşık olduğunu fark ettiğinde gizemli adamlar aşklarını engellemek için karşılarına çıkarlar.
Amerikalı bilimkurgu yazarı Philip K. Dick’in kısa öyküsünden uyarlanan Kader Ajanları, kaderimizi kimin kontrol ettiği sorusundan yola çıkıyor. Filmde, sevdiği kadınla birlikte olmak için kaderin sınırlarını zorlayan David,
tehlikeli bir yola giriyor. Altın Küre Ödüllü İngiliz aktris
Emily Blunt ile Köstebek, Er Ryan’ı Kurtarmak gibi filmlerle adından söz ettiren Oscarlı oyuncu Matt Damon’ın
başrollerini paylaştığı Kader Ajanları, Mart ayında vizyona
girmişti. Gerilim yüklü bu aşk hikâyesi çok olumlu eleştiriler almıştı.

An ambitious politician who is on the brink of winning
a seat in the U.S. Senate… A young and beautiful
dancer... When David Norris meets Elise Sellas, he has
no idea how his life will change. But just as he realizes
he’s falling for her, mysterious men conspire to keep
the two apart.
An adaptation of the short story by American sciencefiction writer Philip K. Dick, The Adjustment Bureau
questions who or what it is that actually controls our
destiny. The film tells the story of a man who pushes
the limits of destiny to be with the woman he loves and
ends up on a dangerous path. The Adjustment Bureau,
which stars Matt Damon, the Oscar-winning actor
popular for Saving Ryan, and the Golden Globe winner
Emily Blunt, hit the big screen in March. This thriller,
love story, received great critique.   
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Yönetmen: George Nolfi Yapım: A.B.D. Tür: Bilimkurgu, Gerilim, Macera Oyuncular: Emily Blunt, Matt Damon, Florance Kastriner
Director: George Nolfi Production: U.S.A. Genre: Sci-Fi, Thriller, Adventure Cast: Emily Blunt, Matt Damon, Florance Kastriner

RAFTAKİLER
On the shelves

n Komik Bir Hikâye/ It’s kind of a Funny Story
n Kaybedenler Kulübü
n Gece ve Gündüz / Knight and Day
n Justin Bieber: Never Say Never
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MÜZİK/MUSIC

Müzikte 15. Yıl Hediyesi:
Aranjman 2011
arrangements 2011: 15 Years In MusIc
Candan Erçetin, profesyonel müzik kariyerinin 15’inci yılını
‘Aranjman 2011’ adını verdiği albümle taçlandırdı.
1995 yılında Hazırım adlı albümüyle müzik dünyasına
adım atan Erçetin, ‘Sevdim Sevilmedim,’ ‘Çapkın,’ ‘Oyalama
Artık,’ ‘Elbette,’ ‘Unut Sevme,’ ‘Neden,’ ‘Melek,’ ‘Aman
Doktor,’ ‘Kırık Kalpler Durağında’ gibi albümleriyle
yıllardır dilimizden düşüremediğimiz şarkılara imza attı.
Berrak sesiyle küçük büyük herkesin beğenisini toplayan
sanatçının müziği olduğu kadar şarkı sözleri de beğenildi.
Fransızca şarkıları da büyük ilgi gören Candan Erçetin,
Aranjman 2011 albümünde Fransızca sözleriyle tanınıp
sevilen, ardından Türkçe’ye uyarlanan 14 şarkıyı
seslendiriyor. 1954 - 1976 yılları arasında yorumlanan ve
hepimizin severek dinlediği, hafif Batı müziği olarak tabir
edilen Deniz ve Mehtap, Her Yerde Kar Var, Sessiz Gemi,
Memleketim gibi şarkılar albümde yer alıyor. Düzenlemeleri
Alper Erinç’e ait olan albüm, Pasaj Müzik’ten çıktı.

Candan Erçetin has crowned the 15th anniversary of
her professional music career with an album called
‘Aranjman 2011’.  
Stepping into the music scene with her album Hazırım
in 1995, Erçetin signed her names to unforgettable
albums like ‘Sevdim Sevilmedim,’ ‘Çapkın,’ ‘Oyalama
Artık,’ ‘Elbette,’ ‘Unut Sevme,’ ‘Neden,’ ‘Melek,’  ‘Aman
Doktor,’ and ‘Kırık Kalpler Durağında’. The artist won
everyone’s hearts with her silvery voice as well as her
music and lyrics.
Candan Erçetin, whose French songs have also proved
a hit, sings 14 French songs interpreted in Turkish in
‘Aranjman 2011’. The album features songs like Deniz
ve Mehtap, Her Yerde Kar Var, Sessiz Gemi, and
Memleketim, all of which were first heard between
1954 – 1976. Alper Erinç arranged the album that was
released by Pasaj Müzik.

Candan Erçetin, 3
Eylül’de Kıbrıs’taki
Cratos Port’ta sahne
alıyor.
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Candan Erçetin will
perform at Cratos Port
in Northern Cyprus on 3
September.

Raftakiler / On the shelves
n Sorma / Ayşegül Aldinç
n Gecekondu / Baba Zula
n Bugün Burda / Eylem
n Organize Oluyoruz Volume I

20
1-27EYLUL.indd 20

8/24/11 8:55:08 PM

1-27EYLUL.indd 21

8/24/11 8:55:11 PM

KİTAP/BOOKS
İSKENDER
ELİF ŞAFAK
Doğan Kitap / Doğan Kitap
Fiyatı / Price: 24 TL

SEVGİSİZLİĞE DAİR
BİR ROMAN
İskender
A NOVEL ON LOVELESSNESS

EYLÜL SEPTEMBER 2011

“Şu hayatta insan en çok sevdiklerini acıtır... En derin yaralar ailede açılır, kabuk tutsa bile kanar hikâye,
içten içe...” Birbirini sevmeden yürütülen ilişkileri, sevgisizlik ortamında doğan çocukları, aileye duyulan
güvenin kırılma noktalarını, bulunduğu kültürü öğrenmekten imtina edenleri… Kadın olmayı, genç yaşta
büyük sorumluluklar üstlenmeyi… Elif Şafak’ın “sevgisizliğe dair bir roman” dediği İskender aynı anda
pek çok şeyi sorguluyor. Bir Kürt köyünden İstanbul’a, ardından Londra ve Abu Dabi’ye göç eden bir
aile örneğinden yola çıkarak göçmenlerin yaşadıklarını anlatıyor kitap. 1970’lerde yaşayan bir ailenin,
Pembe’nin, Adem’in, İskender’in, Cemile’nin, Esma’nın, Yunus’un hikâyesini gösteriyor.
Bit Palas, Mahrem, Araf, Baba ve Piç romanlarıyla tanıdığımız Elif Şafak, 2009 yılında Aşk romanıyla
okurlarının karşısına çıkmıştı. Ardından Kağıt Helva adlı alıntılar kitabı ve 2011’de Firarperest adlı denemesi
yayınlanan Şafak’ın son romanı, 200 bin baskıyla çıktı ve hemen listebaşı oldu.
“Humankind hurts those it loves most in this life… The deepest wounds occur within the family, and the story
bleeds even if it encrusts, secretly…”  Relationships that continue without love, children born into environments
without love, the breaking point of the trust felt towards family, avoidance of learning the culture in which we’re
in… Elif Shafak’s novel called Iskender is what she refers to as “a novel on lovelessness” and questions many
things simultaneously. The novel tells the story of the experiences of migrants based on a family that migrates
from a Kurdish village to Istanbul, then to London and Abu Dhabi. It tells the story of a family living in the 1970s,
of Pembe, Adem, Iskender, Esma, and Yunus. Known internationally for The Flea Palace, The Gaze, and The
Bastard of Istanbul, Elif Shafak wowed readers in 2009 with her novel The Forty Rules of Love. This was followed
by a quotation book called Kağıt Helva and then her study, Firarperest. Shafak’s latest novel has already reached
200 thousand copies and is the top bestseller of present time in Turkey.

Raftakiler / On the shelves
n Mutluluk İçin Felsefe / Mark Vernon (Sel)
n Gladyatör / Simon Scarrow (Artemis)
n Günlerin Getirdiği / Isabel Allende (Can)

n Venedik’te Bin Gün / Marlena de Blasi (Doğan)
n Hint Felsefesi Tarihi / Mysore Hiriyanna (Bilgi Üniversitesi)
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Colors of Life
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Hayatın Renkleri
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YAZ BOYUNCAzer çiçekleri, genellikle iki farklı renkte, birbirinden ayrı

renkli yüzünü sergiler hercai menekşeler. Kelebeğe ben-

büyüklükte beş taç yapraktan oluşur. Kadifemsi dokusuyla arıların uğrak noktası olan bu
çiçekler genellikle sarı renkle karşımıza çıksa da mor, mavi, turuncu, beyaz ve koyu kırmızı
renkleri de bulunur.
Tohumla çoğalan menekşeler, meyveleri olgunlaştığında üç parçaya ayrılır ve içerisindeki
tohumu çevreye saçar. Çok yıllık bir bitki olan hercai menekşenin en verimli dönemi de
tohumdan filizlendiği ilk yılıdır.
Yetiştirildiği ortama kolaylıkla uyum sağlar. Hafif kokusu ve dayanıklılığıyla bilinir. Bu
yüzden kimi zaman bir bahçede ya da pencerenin önündeki saksıda çıkar karşımıza kimi
zaman şehrin içindeki bir parkta. Hayatın değişkenliğini ve insanın kararsızlığını anlatır
bize böylece. Bu yüzden almıştır ‘hercai’ adını: Bir şeyde kararlı olmayan, oradan oraya
geçen... Bu yüzden güzeldir... 

Pansies

Hercai menekşeler
BAHÇELERİN KADİFE KELEBEĞİ
THE VELVETEEN BUTTERFLY OF GARDENS
blossom towards spring and display their colorful faces throughout
summer. Their flowers resemble butterflies and they generally
appear in two different colors with five petals with different dimensions. With their
velveteen texture, pansies are a popular stopover for bees. Despite generally appearing in
yellow, pansies do come in purple, blue, orange, white and dark red as well.
Pansies, which multiply with seeds, are separated into three pieces when their fruits mature
and then scatter the seeds within around them. The perennial plant is most effective the
first year it germinates from the seed.
Pansies adapt easily to their surrounds. They’re known for their light scent and resistance.
That’s why they can appear before us in a garden or on a windowsill in a pot, and sometimes
in a park in the city. In this way, they explain life’s variability and humankind’s uncertainty.
That’s why pansies are called ‘hercai’ (fickle) in Turkish: Not steady, and goes from here to
there…  And that’s why they’re so beautiful… 
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PANSIES
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Dünden Bugüne From Past to Present

RADYO

RADIO

SESİN
ZAMANDA
YOLCULUĞU
THE JOURNEY OF
SOUND
BY UĞUR BEKTAŞ

Ailenin tüm fertleri bir araya gelmiş ve
bir kutudan çıkan sese kulak veriyorlar.
An geliyor bir tiyatro dinliyorlar, an
geliyor savaştan gelen haberleri...
Ses onları kahkahaya boğuyor,
düşündürüyor, hüzünlendiriyor,
telaşlandırıyor…
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All the members of the family have
come together to listen to the sound
from a box. They listen to a play one
minute, and then news of war the
next… The sound makes them laugh,
think, it saddens them, and excites…
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Dünden Bugüne From Past to Present

radyobir iletişim aracı. İlk defa sesin yayılmasına radıo
, insanlık tarihinde çok çeşitli roller üstlenmiş

olanak tanıdı ve sınırlar ötesinden gelen haberi evlerin içine
taşıdı. Herkesin zihninde farklı canlandı bu ses. Bugün
televizyon ve sinema aracılığıyla tanıştığımız birçok efekt,
olayları zihnimizde canlandırmamızı engellerken sadece sesi
ileten radyo, dinleyicilerine hayal etme olanağı sundu. II.
Dünya Savaşı yıllarında propaganda aracı olarak da hizmet
eden radyo, başlangıcından bugüne en az değişikliğe uğrayan
elektronik araçlar arasında.

is a communication tool that has taken on
various roles in the history of humanity. It was
the first tool to allow the distribution of sound and it carried
news from across the borders into homes. This sound was
different in everyone’s mind. While many effects that we were
introduced to through TV and cinema have prevented us from
visualizing events, radio, which distributes only sound, made
listeners use their imagination. Used as a propaganda tool
during WWII, radio is an electronic device that has experienced
very little change since its invention.

KİM İCAT ETTİ?

WHO INVENTED IT?

Radyonun mucidi konusunda pek çok tartışma var. Bunun temelinde
de radyonun ortaya çıkmasının başka pek çok icada bağlı olması yatıyor. Bazı gruplar ilk diyotu Edison’un icat ettiğini ve diyotsuz radyonun
düşünülemeyeceğini hatırlatırlarken, bazıları da yüksek frekans alternatörünün mucidi Ernst Alexanderson ismini öne sürüyor. Telsiz telgraf patentini elinde bulunduran Nikolai Tesla ise radyonun mucidi olduğunu
iddia eden kişilerin başında yer alıyor.

There is much debate as to who invented the radio because the
discovery of the radio actually relied on many other inventions.
Some groups argue that Edison invented the first diode and
remind us that radio is impossible without diodes, and others
point to Ernst Alexanderson, the inventor of the high-frequency
alternator. Meanwhile, Nikolai Tesla holds the radiotelegraph
patent and is therefore, a leading possibility.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Transistorun keşfi, radyonun
tarihi açısıdan bakıldığında bir
devrim olarak kabul edilir. Zira
transistor sayesinde o güne
evlerde kadar süs eşyası gibi
duran radyo her yere taşınabilir
hale geldi.
The discovery of the transistor
is regarded as a revolution in
radio technology because until
then, the radio that resembled
a decorative object was not a
portable device.
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Tüplü radyoların arkasındaki tüpler yavaş yavaş ısınır, iyice
kızardıktan sonra radyo ses vermeye başlardı. Tüplerin yaygın
olarak kullanıldığı dönemde, radyo alıcılarındaki cam tüplerin
görünüşleri kullanıcılar tarafından lambaya benzetilmişti.
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The tubes behind tube radios would slowly heat up and once it
reached a really high temperature the radio would distribute sound.
When tube radios were common, users thought that the glass
tubes in the radio receivers were lights.

MARCONİ’NİN TİCARET YETENEĞİ

MARCONI’S BUSINESS SKILLS

Bütün bu iddialara ve tartışmalara rağmen radyonun mucidi
olarak kabul edilen asıl kişi İtalyan bilim adamı Guglielmo
Marconi’dir. Marconi, 1895 yılında Rus mucit Alexandre Popov
ile neredeyse aynı zamanda bulduğu radyo tekniğinin ticaretini Popov’dan daha iyi bir şekilde yaptı ve radyonun patentini
alan kişi olarak tarihe geçti. Radyo dalgalarını kullanarak hava
yoluyla mesaj göndermenin yolunu keşfeden Marconi’nin bu
başarısı, icadını kısa zamanda dünyaya duyurmasını sağladı.

Despite all of these arguments and claims, Guglielmo Marconi, the
Italian scientist, is the person who is acknowledged as the inventor
of the radio. In 1895, Marconi marketed the radio technique that he
discovered at nearly the same time as the Russian inventor Alexandra
Popov in a more effective manner and made his mark in history as
the person to hold the radio patent. The success of Marconi, who
discovered how to send messages using radiowaves, ensured that he
was able to announce his invention to the world very quickly.

BİR MİLDEN DÜNYAYA

FROM A MILE TO THE WORLD

Marconi’nin ‘telsiz aygıt’ının menzili başlarda yalnızca birkaç
kilometre içerisindeki mesajları yavaş bir şekilde iletebiliyordu. Zamanla masaüstü vericilerinin yerini İngiltere’de kurulan
güçlü bir istasyon aldı. Frekans ayarlama ve seçme devresi ile
alıcılar geliştirildi. İngiltere’den havalanan bir uçurtma, denizin
üzerinde durup anten işlevi gördü ve Kanada’da bulunan alıcı tarafından gönderilen mesajın alınması sağlandı. Bu sistemle
gönderilen ilk mesaj ise üç nokta oldu.
Radyoyu icat ederken Heinrich Hertz’den etkilenen Marconi,
1909 yılında fizik alanında Nobel Ödülü’nü aldı. O, radyonun
icadının yanı sıra yayılması için de çok çaba harcadı. 1899 yılında ilk radyo fabrikasını kurdu. Doğu İngiltere’de yer alan
Chelmsford kentine kurulan fabrikanın ardından Britanya ve
Fransa arasında radyo hattı oluşturuldu. Bu hattın Amerika’ya
uzatılması ise 1901 yılını buldu. Radyo hattı için radyonun icadından sonra altı yıl bekleyen Amerika’da radyo yayınları resmen 1921 yılında başladı.

The range of Marconi’s ‘radio device’ was only able to
communicate messages within a few kilometers at the
beginning. In time, a powerful base in England replaced
portable transmitters. Transmitters were developed with
frequency adjusters and option cycles. A kite in England acted
as an antenna in the air and ensured that a message from a
receiver from Canada received. The first message that was
communicated using this system were three dots.
Marconi, who was inspired by Heinrich Hertz when inventing
the radio, won a Nobel in physics in 1909. Aside from inventing
the radio, he made great efforts to make it widespread as
well. He established the fist radio factory in 1899. Following
the factory in Chelmsford, in the east of England, he created
a radio line between Britain and France. It was in 1901 that this
line was extended to America. Radio broadcast officially took
off in America, which had to wait six years for the radio line
after the invention of the radio, in 1921.
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Dünden Bugüne From Past to Present
DENİZ AŞIRI HABERLEŞME
Radyonun gelişiminde ikinci büyük adım ise sesin iletiminin gerçekleşmesi oldu. Onu dünya çapında büyük bir üne
kavuşturansa, 1912’de Titanik’in batışının David Sarnoff adlı
radyocu tarafından duyurulmasıydı. I. Dünya Savaşı esnasında radyo için malzeme üretimi yapan sanayileşmiş ülkelerin
pazarlara yönelme zorunluluğu da radyo yayınının pek çok
ülkeye yayılmasını sağladı.
20’nci yüzyılın başında dünyanın etrafında elektrik yüklü parçacıklardan oluşan bir katmanın olduğu öne sürülmüştü. 1923
yılında yüksek frekans dalgalarının iyonosfere çarparak dünyaya geri döndüğü ispatlanınca deniz aşırı haberleşme için de
radyo daha sık kullanılmaya başlandı.

TRANSOCEANIC COMMUNICATION

Bugün 12 bini Amerika’da olmak üzere dünyada 33 binden
fazla radyo istasyonu bulunuyor.
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There are more than 33 thousand radio stations, with 12
thousand of them being in America, in the world today.

The second huge leap in the development of radio was
communicating sound. What made it famous worldwide was
the radio announcement made by David Sarnoff stating
that the Titanic had sunk in 1912. During WWI, the necessity
to lean towards industrialized countries that manufactured
materials for radio also ensured that radio broadcast became
widespread in many countries around the world.
In the early 20th century, it was argued that there was a layer
made up of electric-filled particles around the world. When it
was proved that high-frequency waves returned to the earth
by colliding with the ionosphere in 1923, radio became a more
popular tool to communicate across borders.
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Dünden Bugüne From Past to Present
TRANSİSTORUN GETİRDİĞİ DEVRİM

THE REVOLUTION THAT CAME WITH THE TRANSISTOR

İcat edilmesi için diğer buluşlardan yardım alınan radyonun gelişimi de yine diğer buluşların yardımıyla gerçekleşti. Aradığı desteği
İtalya’da bulamayan Marconi’nin İngiltere’ye gidip patentini oradan
almasıyla başlayan radyonun kendini geliştirme yolculuğunda tüpler ve devrelerin eklenmesiyle bambaşka boyutlara ulaşıldı. 1947 yılında transistorun keşfi, radyo teknolojisinde gerçekleşen bir devrim
olarak kabul edilir. Çünkü o zamana dek bir süs eşyası gibi görünen
radyo, evlerin demirbaşı olmaktan çıkıp farklı yerlere taşınabilen
kendilerine özgü birer cihaz haline geldi.

The development of the radio that received assistance from
other discoveries in its invention was again realized with the
discoveries of other inventions. Unable to find support in
Italy, Marconi went to England where he received a patent
after which tubes and cycles were added taking it to another
dimension altogether. The discovery of the transistor in 1947
is regarded as a revolution in radio technology because until
then, the radio that resembled a decorative object, was not a
portable device.

Televizyon teknolojisi gün
geçtikçe sınırları zorlasa da
radyo asla tarih olmayacak gibi
görünüyor.
Despite the fact that TV
technology pushes the limits
more and more the radio
seems like it will forever be in
our lives.
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Türkiye’de Radyo Yayıncılığı
RadIo BroadcastIng In Turkey

Radyo yayınlarının Türkiye’de başlama tarihi 6 Mayıs 1927. 40’lı
yıllarda Anadolu’da yaygınlaşan radyo yayınları genellikle günde
üç ya da dört saat sürüyordu. 24 saat kesintisiz yayına ulaşmak
içinse 1974 yılına dek beklemek gerekti.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Radio broadcasting in Turkey began on 6 May 1927. Becoming
widespread in Anatolia in the 40s, radio broadcasts generally
continued for three or four hours a day. It was in 1974 that radio
broadcasts continued uninterruptedly for 24 hours a day.

DİJİTAL RADYO TEKNOLOJİSİ

DIGITAL RADIO TECHNOLOGY

2000’li yıllarda tanıştığımız dijital radyo teknolojisi, radyonun
hayatımızda daha fazla yer almasını sağladı. Cep telefonu,
MP3 oynatıcılar ve internet gibi multimedya platformların ortaya çıkması, dinleyicilerin istediği zaman radyoya erişimine fırsat tanıdı. Bugün FM vericilerden farklı bir yapıda olan dijital
radyolar, CD kalitesinde yayın yapabiliyor ve uydu yayınının
olduğu her yere rahatlıkla ulaşabiliyor. 

Digital radio technology that surfaced in the 2000s ensured that
radio took a more prominent place in our lives. With the discovery
of mobile phones, MP3 players and multimedia platforms like the
Internet, listeners were able to access radio whenever they desired.
Digital radios, which are different to FM transmitters, broadcast in
CD quality and can comfortably reach anywhere that has satellite
broadcast. 
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Tepeleri Kekik Kokan Sakin Ada

BOZCAADA
A peaceful Island wIth hIlltops that smell of thyme

eylül september 2011

By İlke Kamar Photos Eren Aytuğ
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Tarihi dokusu, berrak denizi, eski Rum evleriyle bezenmiş sokakları, meşhur üzüm bağları
ve şaraplarıyla Bozcaada, önemli turistik merkezlerden biri olmayı sürdürüyor.

eylül september 2011

Bozcaada continues to be a significant tourist destination with its historical character, crystal
clear sea, streets covered with old Greek houses, and famous vineyards and wines…
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ANTİK“Tenedos” adıyla anılan Bozcaada, uçsuz bu- Known
Çağ’da “Leukophrys,” Yunan mitolojisinde

caksız bağları, bağların ortasında özel mimariye sahip güzel evleri, kumsalları, kekik kokulu tepeleri ve deniziyle
bambaşka bir görüntüye sahip.
Feribotla Bozcaada’ya yaklaşırken dikkatinizi önce adanın
kalesi çekiyor. Kalenin ne zaman ve kimler tarafından yapıldığı kesin bilinmiyor. Fenikeliler, Cenevizliler ve Venedikliler tarafından kullanılan kale, bugünkü görünümünü
Fatih Sultan Mehmet zamanında almış. Sürekli poyrazın estiği ada, şarabın ve sessizliğin tadını en iyi çıkarabileceğiniz
yerlerden. Adını da buradan alan adanın boz görünmesinin
sebebi, rüzgara açık kısımlarda ağaç yetişmemesi. Ama iç
kesimlerde, çamlıklara rastlamak mümkün.

as “Leukophrys” in Antiquity, and “Tenedos” in
Greek mythology, Bozcaada has a spectacular
appearance with its eternal vineyards, architecturally beautiful
houses in the middle of the vineyards, shores, and thyme-scented
hilltops and sea.
When you approach Bozcaada by ferry, the island’s fortress
will grab your attention first. It’s uncertain when and by whom,
it was built. Used by the Phoenicians, Genoese, and Venetians,
the fortress took on its current appearance during the reign of
Mehmed II. The island, where a northwesterly continually blows, is
one of the best places to enjoy peace and solitude, as well as wine.
Taking its Turkish name (boz) from here, the island looks barren
because trees do not grow in the sections that are exposed to the
wind. But it is possible to see pine groves in the inner sections.

Conde Nast Traveler
adlı gezi dergisi,
dünyanın en güzel
22 adası arasında
Bozcaada’ya 4. sırada
yer verdi.

eylül september 2011

Conde Nast Traveler
rated Bozcaada as the
fourth most beautiful
island, out of 22, in the
world.
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tarihin görkemi / the magnıfıcence of hıstory

Adaya ihtişam veren Bozcaada Kalesi, son halini Fatih Sultan Mehmet zamanında
aldı. Deniz feneri ise adaya gelen turistlerin uğrak yerlerinden biri.

eylül septembeR 2011

Adding magnificence to the island, Bozcaada Fortress took on its final state during the reign
of Mehmed II. The lighthouse meanwhile is one of many places frequented by tourists who
come to the island.

500 YILLIK BİRLİKTELİK

A UNION OF 500 YEARS

Stratejik konumundan dolayı çağlar boyunca birçok kez istilaya uğrayan ve el değiştiren adanın tarihi M.Ö. 3000’lere uzanıyor. Pelasg’lar, daha sonra Fenikeliler, Atinalılar, Yunanlılar,
Persler, Bizanslılar, Cenevizliler, Venedikliler ve Osmanlılar
adada yaşayan uygarlıklar. 1455 yılında Osmanlı topraklarına katılan ada, 1912’de Yunanistan tarafından işgal edilse de
1923 Lozan Antlaşması’yla, Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlandı.
12 koy ve buruna sahip adanın etrafında irili-ufaklı 10 adacık
daha var. Türkiye’nin, üçüncü büyük adası Bozcaada’da, 500
yıldır, Türkler ve Rumlar bir arada yaşıyor.

Invaded a number of times throughout the ages due to its
strategic position, and changing hands often, the island’s history
goes back to circa 3000 BC. The Pelasgians, Phoenicians,
Athenians, Greeks, Persians, Byzantines and Genoese and then
the Ottomans lived on the island. Included in Ottoman soil in
1455, the island became a part of the Republic of Turkey with
the 1923 Treaty of Lausanne despite being occupied by Greece
in 1912. There are 10 islets around the island that possesses 12
bays and a cape. Turkey’s third largest island, Bozcaada has been
home to Turks and Greeks living in harmony for 500 years.

RÜZGAR GÜLLERİ

WIND turbınes

Güneşin batışıyla birlikte ayrı bir güzellikte dönen rüzgar gülleri,
adanın ayrılmaz parçası. Rüzgâr güllerini görmek için adanın en
yüksek noktası Göztepe’ye çıkabilirsiniz. 192 metre yükseklikte
olan tepe eşsiz bir manzaraya sahip. Buradan adanın bütün yükseltilerini, düzlüklerini, çevresindeki küçük adacıkları, bağları,
adanın diğer ucundaki rüzgar güllerini seyredebilirsiniz.

The wind turbines that turn with a unique beauty at sunset.
You can climb up to Göztepe, the highest most point of the
island, to see them. The hilltop at an altitude of 192 meters,
has an unparalleled view. You can watch all the elevations,
plains, surrounding islets, vineyards and the wind turbines on
the other end of the island from here.
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TARİHİ BOZCAADA EVLERİ

HISTORICAL BOZCAADA HOUSES

Ada merkezi, Cumhuriyet ve Alaybey olarak iki mahalleden
oluşuyor. Cumhuriyet mahallesinde Rum, Alaybey mahallesinde ise Türk mimarisinin izlerini taşıyan yapılar var. Mimari
genelde kâgir ve ahşap karkas yapılardan oluşuyor. Evlerin
en dikkat çeken özelliği birbirinden renkli ve farklı kapıları
ve kapı tokmakları. Kapılar; yüksek, çift kanat ve pencereli.
Kapıların üzerinde genelde kurutulmuş lavanta veya kır çiçeklerinden oluşan taç biçimli çiçekler asılı. Sokak aralarında
her köşede bir kediye rastlayabilirsiniz. Bozcada şarabı, bağ
evleriyle olduğu kadar kedileriyle de ünlü.

The island center comprises two neighborhoods being
Cumhuriyet and Alaybey. There are structures that carry traces
of Greek architecture in Cumhuriyet and Turkish architecture
in Alaybey. The architecture is generally based on stone and
wooden carcass structures. The most impressive aspect of
the houses is the colorful and unique doors and doorknobs.
The doors are long, have two wings, and windows. There are
generally wreath-shaped lavender or wildflowers hanging from
the tops of the doors. You’ll see cats everywhere here. Bozcaada
is as famous for its cats as it is for its wine and vineyards.

yaşam sokakta
lıfe ıs on the streets

eylül september 2011

Adada yaşam yazın sokakta geçiyor. Domates
ve üzüm, Bozcaada sokaklarında her biri birer
butik mekân görünümünde olan ev, dükkan ve
kafeleri süsleyen en önemli semboller. Burada
üretilen domates reçelini başka bir yerde
bulmanız mümkün değil, mutlaka alıp evinize
götürün. Adadaki küçük otel ve pansiyonların
konforu da tatilinize keyif katacak.
Life is spent outdoors in summer on the island.
Tomatoes and grapes decorate all the houses,
shops and cafes that each resemble boutique
spaces in the streets of Bozcaada; they’re the
most important symbols. You won’t find the
tomato jam that’s made here anywhere else so
make sure to purchase one and take it home.
Meanwhile, the comfort of the small hotels and
pensions will add pleasure to your holiday.

46
BOZCAADA.indd 8

8/24/11 9:01:33 PM

BOZCAADA.indd 9

8/24/11 9:01:38 PM

Bozcaada Bağbozumu Festivali bu yıl 9-10
Eylül tarihleri arasında yapılacak.
The Bozcaada Grape Harvest Festival will be
held between 9-10 September this year.

ADA MUTFAĞI

ÇAMLIBAĞ TRAKTÖR GEZİSİ
ÇAMLIBAĞ TRACTOR TRIP
Çamlıbağ mağazasında şarapları deneyip istediğinizi
seçtikten sonra bir römorka binip yola çıkıyorsunuz.
Traktörle vardığınız bağda Çamlıbağ’ın sahiplerinin
rehberliğinde üzüm topluyor, sonra gün batımını izlemek
üzere bir tepeye çıkıyorsunuz. Şarap, peynir eşliğinde
harika bir günbatımı sizi bekliyor.

eylül september 2011

After a wine testing and shopping spree at Çamlıbağ shop,
you jump in a tractor and hit the road. You pick grapes
accompanied by the owners of Çamlıbağ at the vineyard and
then climb a hill to watch the sunset. A spectacular sunset
awaits you accompanied by wine and cheese.

Adada deniz ürünleri, kırmızı et, yabani otlar ve zeytinyağlıları
tadabileceğiniz birçok restoran var. Yabani otlardan ısırgan,
cibes, radika, turp otu, kazayağı, şevketi bostan adaya özgü
lezzetler. Bu otlar, zeytinyağlı yemek, salata ya da börek içi
olarak kullanılıyor. Ada’nın bir başka lezzeti ise ‘kirpi’ de denen denizkestanesi. Kıyıdan ve taşlık alanlardan dalarak çıkarılan kirpiler, şarabın yanında sunuluyor. Limon ve sirke
konulduktan sonra, beyaz şarabın yanında yemenizi öneriyoruz. Kalamar ve ahtapot da ada mutfağında bolca kullanılan
deniz ürünleri. Asma yapraklarına sarılarak ızgarada yapılan
sardalye balığını da mutlaka deneyin.
Koreli, Martı, Lodos, Sandal, Battı Balık ve Güverte tavsiye
edeceğimiz restoranlar. Adada fabrikalarda ve evlerdeki şarap atölyelerinde bağlardan toplanan lezzetli üzümlerle şarap
yapılıyor. Dört marka şarap üretiliyor burada. Üçü merkezde,
biri Tuz Burnu mevkiinde. Dilerseniz, şarap tadım ve satış
mağazalarının da bulunduğu bu fabrikaları gezebilirsiniz.

ISLAND CUISINE
There are plenty of restaurants in the island that serve seafood,
red meat, wild herbs and olive oil dishes. Wild herbs like nettle,
‘cibes’ (looks like spinach), chicory, horseradish, wild spinach and
blessed thistle are flavors unique to the island. These herbs are
served as olive oil dishes, salads or pastry fillings. Another flavor
of the island is a sea urchin referred to as ‘kirpi’. The sea urchins
collected from the shore or rocky areas are served alongside
wine. We recommend that you eat them with lemon and vinegar,
alongside white wine. Calamari and squid are used often in the
island’s cuisine as well. And make sure to try the grilled pilchards
wrapped in vine leaves. Koreli, Martı, Lodos, Sandal, Battı Balık
and Güverte are the restaurants we recommend. Wines are made
from delicious grapes from the vineyards at factories and in
wine workshops in homes on the island. Four brands of wine are
produced here. Three of them are in the center and one is in Tuz
Cape. If you’re interested, you can tour the factories that offer
wine tastings and have shops as well.
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Saat Kulesi ve adanın
en iyi ulaşım aracı
motorsiklet...

EYLÜL SEPTEMBER 2011

The Clock Tower and
a motorbike, the best
means of transportation
on the island…

ADAYA ÖZGÜ HEDİYELİKLER

GIFTS UNIQUE TO THE ISLAND

Çavuş üzümü ve adaya özgü sembolik hediyelikler
dikkatinizi çekecektir. Bozcaada’da kekik balı, kekik
tarlalarının kattığı aroma sayesinde çok lezzetli. Bulursanız
mutlaka alın. Çarşamba günleri kurulan ada pazarında
nohut ekmeği, ada merkezindeki pazarda ise taze meyvesebze bulabilirsiniz. Adanın en ünlü reçeli domates reçeli.
Rum mutfağına özgü bu reçel, içine badem konularak
küçük domateslerden yapılıyor.

‘Çavuş üzümü’ (table grapes) and symbolic giftware unique to
the island will attract your attention. Thyme honey in Bozcaada is
extremely flavorsome due to the aroma of the thyme fields. Definitely
purchase one of these. You’ll find ‘nohut ekmeği’ (chickpea bread)
at the island’s market on Wednesdays and fruit and vegetables in
the marketplace in the island center. The island’s most famous jam
is tomato jam. This jam that’s unique to Greek cuisine is made from
small tomatoes with almonds in them.

BOZCAADA MÜZESİ

BOZCAADA MUSEUM

Ada ve çevresinden toplanan 720 çeşit deniz kabuğunun
sergilendiği müze, bu açıdan diğer müzelerden farklı.
Adaya özgü fosil, arkeolojik eser, sikke, harita, gravür
ve 1915 Çanakkale Savaşı’nda adayı askeri üs olarak
kullanan Fransızlar’a ait malzemeler, o dönemden kalan
kartpostallar, posta tarihine yönelik evraklar ve resimler de
müze koleksiyonunda.
Ayazma, adanın güzey kısmında yer alıyor. Burası çift
oluklu bir çeşme. Çevresinde sekiz dev çınar ağacı, küçük
bir şapel ve iki tane tek katlı yapı bulunuyor. Burada bir
de şapel var. Rum Ortodoks cemaatine ait şapel, Rum
Azize Aya Paraskivi adına yapılmış ve onun adını taşıyor.
Yalnızca özel günlerde ibadete açılıyor burası. Şapelin alt
kısmındaki mağarada ada halkı mum yakıp adak adıyor.

The museum in which 720 different seashells collected from and
around the island are displayed is different from other museums
in this sense. The museum collection also contains fossils unique
o the island, archeological objects, coins, maps, gravures and
possessions of the French who used the island as a military base
during the Dardanelles War in 1915, postcards from that period,
and documents and pictures related to postal history. Ayazma is
situated in the southern section of the island. This is a fountain with
two waterspouts. There are eight giant plane trees, a small chapel
and two single-story structures surrounding it. The chapel to the
Greek Orthodox community and was built in memory of the Greek
Saint Aya Paraskevi and therefore carries the same name. It’s only
opened for prayer on special days. The island folk light candles and
make vows in the cave in the bottom section of the chapel.
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NEREDE DENİZE GİREBİLİRSİNİZ?
Adanın en popüler ve kalabalık koyu Ayazma, turkuaz denizi
ve incecik kumuyla en çok tercih edilen plajlardan. Deniz genel
olarak soğuk. Bu koyda jet ski, su kayağı, sürat teknesiyle
çekilen banana, ringo hamburger ile tek ve çift kişilik kanolar,
deniz bisikleti ve sörf bisikleti ekipmanları ile su sporları
yapılıyor. Habbele Plajı, Ayazma’dan sonra tercih edilen ikinci
koy. Şezlong ve şemsiye kiralamak mümkün. Sulubahçe Koyu,
Akvaryum, Beylik ve Poyraz Limanı da deniz için tercih edilen
diğer yerler.

BOZCAADA’DA KONAKLAMA
Bozcaada’da konaklamanız için, genellikle ada halkının işlettiği
samimi ve doğal mekânlar var. Her zevk ve bütçeye uygun
seçenekler bulmak mümkün.
Konakladığınız yerlerde ev yapımı yöresel zeytin ve peynirler,
doğal reçel çeşitleri, bahçeden toplanan taze sebzelerden
oluşan kahvaltılar bekliyor sizi. Konakladığınız yerlerin sahipleri
samimi ve misafirperver. Nerede kalırsanız kalın, keyifli bir tatil
geçirirsiniz. 

WHERE TO SWIM
Ayazma, the island’s most popular and crowded bay, is preferred
for its turquoise sea and fine sand. The sea is generally cold. Water
sports are popular in this bay as well. You can try the likes of jet
skiing, water skiing, and sit on a banana and ringo hamburger and
get pulled by a speedboat or row a canoe, ride a sea bicycle or try
surf bicycling. Habbele Beach is the second most popular bay after
Ayazma. Beach chairs and beach umbrellas are available for hire.
Other places that are suitable for swimming are Sulubahçe Bay,
Akvaryum, Beylik and Poyraz Harbor.

ACCOMMODATION IN BOZCAADA

eylül septembeR 2011

There are genuine and natural establishments that are generally
run by locals in Bozcaada and there’s something for every taste
and budget.
Breakfasts of homemade local cheese and olives, organic jam
varieties, and fresh vegetables from the garden await you at
wherever you choose to stay. Your hosts will be friendly and
hospitable. You’ll have a pleasant time regardless of where you
stay. 

ULAŞIM
GETTING THERE
Çanakkale’den sonra Geyikli-Bozcaada tabelaları takip
edilerek, yaklaşık 50 dakika sonra, Geyikli - Yükyeri
Feribot İskelesi’ne ulaşılıyor. Bandırma üzerinden
buraya gelmek isteyenler, Bandırma’dan sonra,
Lapseki-Çanakkale üzerinden Geyikli’deki iskeleye
ulaşabilir. Bu yol 3 saat kadar sürüyor. Geyikli
İskelesi’nden adaya geçiş arabalı vapurla sağlanıyor.
Yolculuk ortalama yarım saat. Karadan ise
Bozcaada-İstanbul arası 400 kilometre.
Follow the Geyikli-Bozcaada signs after Çanakkale and
roughly 50 minutes later you’ll reach the Geyikli - Yükyeri
Ferryboat Jetty. Those coming via Bandırma can reach the
jetty in Geyikli via Lapseki-Çanakkale after Bandırma. This
route takes around three hours. Ferryboats from Geyikli Jetty
will transport you to the island. The journey is roughly 30
minutes. Bozcaada-Istanbul by land is 400km.

52
BOZCAADA.indd 14

8/24/11 9:02:09 PM

BOZCAADA.indd 15

8/24/11 9:02:11 PM

BOZCAADA.indd 16

8/24/11 9:02:14 PM

BOZCAADA.indd 17

8/24/11 9:02:17 PM

Portre

Portrait

Emin Adımlarla Yürüyor...

YONCA LODİ

MovIng ahead wIth confIdence…

By ALİ DENİZ KUZU

Yonca Lodi o güzel sesiyle hayatımıza
1999’da girdi. Magazin haberleriyle sürekli
gündemde değil belki ama seslendirdiği
her şarkı bize bir yerden dokunuyor. Üstelik
kalıcı izler bıraktığı kesin.
Yonca Lodi entered our lives with her
beautiful voice in 1999. She may not be in
gossip columns but her songs touch us.
What’s certain however is that she does
leave her mark.

GEÇENçıkan Yonca Lodi, hem heyecanla bekle- PerformIng

EYLÜL SEPTEMBER 2011

İstanbul’daki Kuruçeşme Arena’da sahneye

diği mesleki hayallerinden birini gerçekleştirdi hem de
izleyenleri büyüledi. İlk albümünü 1999’da çıkaran sanatçı, -genç yaşına rağmen- aslında neredeyse 20 yıldır sahnede. Lodi ile çalışmalarını, özel hayatını ve tabii seyahat
alışkanlıklarını konuştuk.

at Kuruçeşme Arena in Istanbul
last month, Yonca Lodi realized
an occupational dream and captivated the audience at the very
same time. The artist who released her first album in 1999 has
actually been on the stage for 20 years despite still being very
young. We spoke to Lodi about her music, personal life and travel
habits.

Dönem dönem yoğun olarak televizyon ve radyo programlarına katılıyor, röportajlar veriyorsunuz. Kendinize zaman ayırabiliyor musunuz?
Aslında işimle ilgili yaptığım her şeyden zevk alıyorum. Bu yüzden çalışırken de kendime vakit ayırıyormuşum gibi geliyor. Ancak kast edilen dinlenmek ya da dostlarla vakit geçirmekse, tabii
mutlaka fırsat yaratıyorum.

You appear on TV and radio programs and give interviews. Are
you able to spare time for yourself?
I actually enjoy everything about my profession. That’s why it
feels like I’m dedicating time to myself when I’m working. But
if we’re talking about resting or spending time with friends, of
course I create opportunities.

Bu çalışma temposunda fırsat bulup tatil yapabildiniz mi?
Yapamadım. Türkiye’yi dolaştığımız konser turnesi çok yoğun
geçti. Klipleri bile ancak iki günlük aralarda çekebildik. Sonrasında Kuruçeşme Arena konseri hazırlığı, provalar, koşturmaca
derken vakit olmadı.

Have you been able to holiday during such a busy routine?
No, I haven’t. The concert tour around Turkey was really intense. We even shot video clips whenever we had a two-day
break. Then we prepared for the Kuruçeşme Arena concert –
in other words, there was no time for a holiday.

56
YONCALODI.indd 2

8/24/11 9:05:15 PM

HAZİRAN JUNE 2011

99
YONCALODI.indd 3

8/24/11 9:05:19 PM

Portre

Por-

YOLCULUK ÜZERİNE...
ON TRAVELING…
Ne sıklıkta seyahat ediyorsunuz? Hangi
ulaşım aracını tercih ediyorsunuz?
Belirli dönemlerde çok yoğun olmak üzere
sık sık. Elbette hava yolunu tercih ediyoruz.
Hava ulaşımı olmayan yerlere de turne
otobüsümüzle gidiyoruz.
Sizin için en güzel tatil programı nedir?
Dinlenme esastır benim tatil tercihimde. O
yüzden deniz, kum, güneş ideal program
diyebilirim.

Evde vakit geçiriyor musunuz, yemek yapar mısınız ya da ev işleriyle ilgilenir misiniz? Başak burçları çok titizdir bildiğimiz kadarıyla.
Öyle (gülüyor), galiba biraz da takıntılı. Aslında yardımcım var ancak evin
her işiyle ilgilenmeyi seviyorum. Vakitsizlikten çok fazla mutfakta bulunamıyorum. Hatta geçen gün fark ettim sadece su içmek için giriyorum mutfağa! Bazen 24 saat yetmiyor. Evde vakit geçirmeyi çok seviyorum. Son zamanlarda evimin çatı katı ve terasım hem çalışma hem de dinlenme alanım.
“ANLATICI OLMAKTAN MEMNUNUM”
Ünlü olmak hayatınızda neleri değiştirdi?
Tanınır olmak benim için kısıtlayıcı değildi hiçbir zaman. Dikkat ettiğim noktalar oluyor elbette. Yaşamınızı, hayattaki duruşunuz ve karakterinizden ödün
vermeden organize ediyorsunuz. Mesleğimle ilgili daha çok çalışmak ve emek
harcamak zorunluluğu ise her zaman var. Dinleyenlerinize karşı duyduğunuz bu
sorumluluktan dolayı sadece daha disiplinli bir düzen seçiyorsunuz hepsi bu.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Do you spend time at home, cook or clean? As far as we know, Virgos are
very meticulous.
That’s right (laughs). And I think they’re a little obsessive. I actually have a
helper but I do like to involve myself with everything in the house. I don’t spend
much time in the kitchen because I have no time. I recently noticed that I walk
into the kitchen just to drink water! Sometimes 24 hours isn’t enough. I love
spending time at home. My loft and terrace have recently become my work
and resting space.

“I’M HAPPY BEING A NARRATOR”
How has fame changed your life?
Being famous has never imposed any limits on me. There are certain things I
pay attention to. What’s important is to organize things without making any concessions to your life, outlook and character. Working hard and making greater
efforts regarding my profession are always a necessity. As a result of the responsibility I feel towards listeners, I choose a more disciplined order, that’s all.
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Yola çıkarken kolay hazırlanır mısınız
yoksa gerilir misiniz?
Yılların alışkanlığı ile çabuk ve kolay hazırlanıyorum. Ancak konserlerde giyeceğim
kostümlerle ilgili hazırlıklarım oluyor ve
koşturmaca yaşıyorum. En önemlisi de
makyaj çantam. Malzemelerimi hiç yanımdan ayırmıyorum.
Seyahat çantanızda mutlaka olması gerekenler neler?
Makyaj çantam ve kostümler. Yanıma mutlaka kitap alıyorum ve tabii MP3 çalar. Bir
de not defterim.
Görmek isteyip de göremediğiniz yer
neresi?
Mısır.

How often do you travel? Which
transportation method do you prefer?
I travel often but sometimes more. Of
course, I prefer to fly. If we go to places
where we can’t fly to, then we go with
our bus.
What’s your idea of an excellent
holiday?
Rest is the most important thing for me.
That’s why I prefer sun, sand and sea.
Do you pack easily or become a
nightmare when you’re going to travel?
I’m quick because of years of experience.
I only have preparations regarding stage
costumes and I do experience a little
anxiety. My makeup bag is the most
important item. I never go anywhere
without it.
What won’t you travel without?
My makeup bag and costumes. I always
have a book with me and of course, an
MP3 player, and my notebook.
Where have you not been but would like
to see?
Egypt.
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İSTANBUL’A DAİR…
ON ISTANBUL…

EYLÜL SEPTEMBER 2011

İstanbul’un hangi semtlerinde yaşadınız? Çocukluğunuz Beşiktaş’ta geçti sanırım, o günlere dair en
çok özlediğiniz şey ne?
Beşiktaş çocukluk ve ilk gençlik yıllarımın geçtiği semt.
Orada okudum, orada yaşadım. Benim için yeri bambaşka.
Çarşısını ve samimiyetini özlüyorum.
Sizce İstanbul’un en güzel tarafı?
En depresif günde bile bir şekilde denize ulaşma şansı tanıması. Nefes aldıran bir şehir İstanbul. Büyüsü de burada
bence.
Şehirde en sevdiğiniz kafe, restoran ve gece kulübü?
Sakin yerleri ve mekânları tercih ediyorum. Arkadaşlarımla
çıktığımda Cezayir Sokak’taki Gamsız’ı tercih ediyoruz. Ayrıca küçük ve salaş balık lokantalarını seviyorum.
İstanbul’da vazgeçemediğiniz bir alışkanlığınız var mı?
Sahilde yürüyüş. Bir de özellikle klip çekimi yorgunluğu üstüne veya konser sonrası gece ekibimle çorba içmek.
İstanbul’a nereden bakmayı seversiniz?
Terasımdan, Boğaz vazgeçilmezim...
Where have you lived in Istanbul? You spent your childhood
in Beşiktaş. Are there things you miss about those days?
Beşiktaş is where I spent my childhood and the early years
of being a teenager. I went to school and lived there and
that’s why it holds a special place in my heart. I miss the
marketplace and its familiarity.
What do you think is the best thing about Istanbul?
It allows you to get to the sea in one way or another even
on the most depressive day. It’s a city that lets you breathe. And this is what makes it magical.
What’s your favorite café, restaurant and nightclub in Istanbul?
I prefer quiet places. We go to Gamsız at Cezayir Street
when I go out with my friends. I also like small and modest
fish restaurants.
Do you have a habit that you can’t live without in Istanbul?
Walks along the water. And, having soup with my crew especially after a video clip shoot or after a concert.
From where do you like to look out to Istanbul?
From my terrace. The Bosphorus is something I can’t live
without…

Özel hayatınızla ilgili pek konuşmuyorsunuz ama aşk
şarkılarını bu kadar güzel yorumlayan bir sanatçının
farklı derinlikleri olduğunu düşünüyoruz. Şu an bulunduğunuz noktadan aşka bakışınız nasıl?
Böyle bir yargı oluştu evet. Seçtiğim şarkıların bir yerlere
dokunması, zaman zaman can yakması hayatın çok içinden
olmasından kaynaklanıyor. Ortak beklentilerimiz ve acılarımız var. Aşk insanı alıp götüren bir duygu. Biten aşklarsa
alıp başını gitme isteği uyandırıyor. Sonuçta anlatıcı olmaktan
memnunum. Seçtiğim yol ve kendimi ifade etme biçimim beni
besliyor.
Dinleyenlerinizle yakın ilişkiler içindesiniz. Geçenlerde
bir televizyon programında “Dinleyenlerim hayata şarkılarımla tutunuyorlar, bu benim için çok önemli” demiştiniz, onlarla nasıl paylaşımlarınız oluyor?
Bu işi neden yaptığımı bana hatırlatan güzel şeyler oluyor.
Geri dönüşleri çok mutlu ediyor. Bahsettiğiniz, kendimi pek
de iyi hissetmediğim bir anda bir dostumun bana anımsatmasıydı. “Lütfen kendine gel. Bir yerlerde dinleyenlerin senin
şarkılarınla avunuyorlar” dedi. Çok etkilenmiştim. Gerçekten
yaşama başka bir yönden bakmamı sağladı.

You don’t talk about your private life a lot but we believe
that an artist that interprets love in such a beautiful way
has a different depth. What’s your perception of love from
where you stand today?
Yes, there is such a judgment. The songs that I choose touch certain parts and sometimes are heartbreaking because
they’re a part of life. We have common expectations and pains.
Love is an emotion that blows you away. Breaking up awakens
the need to escape. I’m happy being a narrator. I’m nurtured
by the path I’ve chosen and the way I express myself.
You have a close relationship with your listeners. On a TV
program recently, you said, “My listeners hold onto life
with my songs. This is very important for me.” What sort of
interaction do you have with them?
There are good things that remind me why I do what I do. Feedback makes me really happy. What you’re mentioning was
a time when a friend told me to take a look at myself when
I wasn’t feeling so happy. “Please pull yourself together. Somewhere out there, your listeners are being comforted by your
songs.” I was really affected. It really did make me look at life
from a different perspective.
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“SOSYAL MEDYA ÇOK KEYİFLİ”
Facebook ve Twitter’da da varsınız. İnternetle aranız iyi
mi? Sayfalarınızla kendiniz mi ilgileniyorsunuz yoksa adınıza yazan bir ekibiniz mi var?
Sosyal medyayı kullanmak işimizin bir parçası gibi görünse de
zorunluluk gibi algılamıyorum. Çok keyif alıyorum. Dinleyenlerimle sürekli iletişimde olmayı seviyorum. Çalışmalarımızı, konserlerimizi ve keyifli anları paylaşmak, onları da bu yolculuğa
dahil etmek mutlu ediyor beni. Kendim ilgileniyorum. Ancak
Facebook’ta fan sayfasını yöneten dinleyenlerim var. Resmi sitemizi şirketimiz takip ediyor ve güncellemeleri yapıyor. Fakat
e-posta ve mesajlara sadece ben yanıt veriyorum ve bunun için
vakit ayırıyorum elimden geldiğince.

“SOCIAL MEDIA IS SO MUCH FUN”

Şarkılarınızı dijital platformda da yayınlıyorsunuz, memnun musunuz o mecradan?
Her şeyin giderek zorlaştığı bir dönemde küçük bir nefes alma
ve değişen tüketim alışkanlıklarına uyum sağlama olarak baktık
buna. Burada söz konusu olan internet üzerinden şarkı dinleme ve indirme alışkanlığını yasal hale getirmek ve bu şekliyle
emeğin karşılığını görmesiydi. Giderek bu bilinç oluşuyor ve yasal dijital platformların yaygınlaşmasıyla internet üzerinden şarkı
dinlemek, indirmek hem kolay hem de ucuz hale geliyor. Aslında plaktan kasete, kasetten CD’ye, CD’den dijitale geçiş süreci
özetle, hepsi bu. Yine de elinizde bir müzisyenin CD’sinin olması
arşiv değeri açısından önemli.

You broadcast your songs on digital platforms as well. Are you
happy with this tool?
We saw this as a little bit of fresh air and a way of adapting to
changing consumption habits during this era when everything
is becoming more and more difficult. What’s important here is
to make listening to songs over the Internet and downloading
them legal, and seeing the results of your work in this sense. This
awareness is generally growing and with legal digital platforms
becoming widespread, it’s becoming easier and cheaper to listen
to and download songs. This is actually just the transition from
cassettes to CDs, and CDs to digital, that’s all. Nevertheless, it’s still
important to have a copy of a musician’s CD in terms of archive.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

You’re on Facebook and Twitter. Do you use the net often? Do
you personally involve yourself with your pages or is there a
team that does it for you?
Sosyal medyayı kullanmak işimizin bir parçası gibi görünse de
zorunluluk gibi algılamıyorum. Çok keyif alıyorum. Dinleyenlerimle
sürekli iletişimde olmayı seviyorum. Çalışmalarımızı, konserlerimizi
ve keyifli anları paylaşmak, onları da bu yolculuğa dahil etmek
mutlu ediyor beni. Kendim ilgileniyorum. Ancak Facebook’ta fan
sayfasını yöneten dinleyenlerim var. Resmi sitemizi şirketimiz
takip ediyor ve güncellemeleri yapıyor. Fakat e-posta ve mesajlara
sadece ben yanıt veriyorum ve bunun için vakit ayırıyorum elimden
geldiğince.
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“DOĞRU ŞARKI DOĞRU YERE VARIR”
Müzik sektörü 1999 yılında siz daha yolun başındayken nasıldı, şu anda nasıl? Korsanla ilgili açıklamalarınız oluyor
sık sık. Gerileme var mı bu konuda?
Gözle görülür bir azalma var elbette. Albüm satışlarının çok düştüğü ve yapımcıların albüm yapmakta zorlandığı bir sürece girdik.
Ayakta kalabilen ve üretebilenler bu yolculuğa devam edecekler.
Korsan CD dışında asıl sorun albümlerin daha piyasaya çıkmadan internetten yayılması. Emeğinizin karşılığını (müzisyenler,
besteciler, söz yazarları, yorumcular olarak) alamıyorsunuz. Yine
konu tüketici bilincine geliyor.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Sadece albümleriniz değil sesiniz ve yorumunuzla yer aldığınız dizi projeleri de çok seviliyor. Şarkılarınız her zaman
öne çıkıyor. Doğru seçimler yapmayı nasıl başarıyorsunuz?
Dizi müziği olarak üretilmeyen bir şarkıydı “Emanet” ve single olarak piyasaya verdiğimizde “Canım Ailem” yapımcıları ve
ekibi tarafından çok beğenilip kullanıldı. Böylece daha çabuk
ulaştı dinleyene. Ardından da başka şarkılar geldi… Doğru şarkı
yaşanmış duygularla yazılmıştır ve samimiyetiyle ulaşacağı yere
varır bence.
Mesleğinize dair en büyük hayaliniz nedir?
Hayallerim adım adım gerçekleşiyor. Şarkılarımın bir ağızdan söyleniyor olması ve konserlerimde yaşadıklarım bunun göstergesi. Bu, mesleğim için daha fazla çaba sarf
etmeme neden oluyor. Turneler sırasında tüm Türkiye’yi
geziyoruz. Geçen ay İstanbul’da yaptığımız Turkcell Kuruçeşme Arena konseri de hayal ettiğim özel organizasyonlardan biriydi. 

“THE RIGHT SONG WILL HIT THE RIGHT CHORD”
What was the music industry like in 1999 when you were just at
the very beginning and how is it now? You often mention pirates.
What’s the situation with this now?
There’s naturally been a visible decrease. We’ve entered a phase
where album sales have dropped and producers are finding it
difficult to make albums. Those who are able to survive and those
who can produce will continue on their paths. The real problem
aside from pirate CDs is an album being broadcast on the net even
before it is released. You (musicians, composers, song writers,
interpreters) don’t get anything for your efforts. It’s all up to
consumer awareness.
It’s not just your albums that are popular but also the TV programs
that use your voice and interpretation. Your songs always stand
out. How do you manage to make the right choices?
“Emanet” was a song that wasn’t produced for TV and when we
released it as a single, the producers of “Canım Ailem” loved it and
wanted to use it. It reached the listener even quicker this way. This
was followed by other songs… The right song is written based on
experienced emotions and sincerity – that’s how it will hit the right
chord.
What’s your greatest occupational dream?
My dreams are turning into a reality step by step. Proof of this is
the fact that everyone can sing along to my songs at the same
time, and my concerts. This makes me make more effort musically.
We travel throughout Turkey during our tours. The concert at
Turkcell Kuruçeşme Arena last month in Istanbul was a special
event that I had only dreamed of. 
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Muhteşem Zamanların

Kumaşları

The Fabrıc of a
Magnıfıcent Era

EYLÜL SEPTEMBER 2011

By ilke kamar Photos Ozan akgün

Bu laboratuarda 400 yıl öncesinin renkleri ve kumaşları
eski yöntemlerle üretiliyor, müzelik kıyafetler yeniden
hayat buluyor...
‘Ancient’ clothing is being brought back to life with colors
and fabric of four centuries ago. Furthermore, they’re
being produced using old methods in this laboratory… .
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DATU’da özel boya ve teknikle üretilen kumaşların tarihi örneklerinden farkı,
laboratuar analizleri ve renk ölçümlerinde bile anlaşılamıyor.
The difference between historical examples and fabrics produced at DATU with
special dyes and techniques cannot be distinguished even with lab analysis and
color measurements.

Osmanlı

İmparatorluğu’nun

malzeme, desen ve dokuma tekniği açısından kalitede son
noktaya ulaştığı dönemdir. Padişah ve saraylıların tüm giysilerinin belli kurallara bağlı olması, tören giysilerinin kumaş
cinsi ve desenine büyük titizlik gösterilmesi saray atölyelerinde kullanılan dokuma tezgâhlarının gelişmesine neden olur.
Padişah kaftanlarında kullanılan değerli kumaşların desenleri
saray nakkaşhanesinde tasarlanır ve saraya ait tezgâhlarda dokunup damgalanır. ‘Seraser,’ ‘çatma,’ ‘kemha,’ ‘atlas,’ ‘selimye’
diye adlandırılan bu kumaşlarda devlet simkeşhanelerinde çekilen altın, gümüş teller ve klabdanlar kullanılır. ‘Atlas’ denilen
ince ipekliler, ‘gezi’ denilen hareli kumaşlar, ‘serenk’ denilen
motifleri sarı renkle dokunmuş olanlar, ‘canfes,’ ‘diba,’ ‘sof’
diğer değerli kumaşlardır. İpekçiliğin teşvik edildiği Bursa bu
kumaşların dokunmasında çok önemli bir merkez olur, ünü
Avrupa’ya yayılır.

Empire was at its peak in
the 16th century in terms of
the quality of fabrics, patterns and weaving techniques woven
especially for the palace. There were specific rules and regulations
when it came to what the sultan and palace dwellers wore. Hence,
the extra special attention given to fabric types and patterns of
ceremonial clothing resulted in the development of royal looms.
The patterns on the valuable fabrics used on sultans’ kaftans
were designed in the royal painting rooms, woven on palace
looms and finally printed on. Gold and silver thread obtained
from the royal mint was used on these fabrics that were known
as ‘seraser,’ ‘çatma,’ ‘kemha’, ‘atlas’, and ‘selimiye’. The other
valuable fabrics were the fine silks that were referred to as ‘atlas’,
the rippled fabrics called ‘gezi’, motifs called ‘serenk’ woven in
yellow, ‘canfes,’ ‘diba,’ and ‘sof’. Bursa, where sericulture was
encouraged, became an extremely important hub of weaving
these fabrics and its fame spread throughout Europe.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

XVI. yüzyıl,saray için dokunan kumaşlarda the ottoman
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SIRRI ÇÖZÜLEMEYEN TÜRK KIRMIZISI

TURKISH RED - A WELL KEPT SECRET

Bu kumaşların iplikleri boya bitkilerinden, boya böceklerinden ve mureks, peliga veya madya olarak bilinen deniz
kabuklularından elde edilen doğal boya maddelerle boyanır. Asırlar boyu sırrı çözülemeyen ‘Türk Kırmızısı’ denilen
kırmızı renk özel bir yöntem kullanılarak pamuğun kökboya
(Rubia tinctorum L.) ile boyanmasından elde edilmiştir.
XVII. yüzyıldan sonra Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik
sıkıntılar yaşamasıyla birlikte kıymetli maddelerin kullanılması yasaklanır. Bu da saray kumaşlarının dokumacılığını
geriletir. Batıdan gelen kumaşlar ve 19. yüzyılda Hereke’de
ipekli dokuma fabrikasının açılmasıyla da saray dokumacılığı
iyice zarar görür.

The thread of these fabrics was colored with natural dye
substances obtained from plants, insects and marine
crustaceans known as ‘müreks’, ‘peliga’ or ‘madya’. The color
called “Türk Kırmızısı” or “Turkish Red”, whose secret has
remained a mystery for centuries, is produced from the madder
of cotton (Rubia tinctorum L.) using a special technique. The
use of valuable materials was prohibited together with the
onset of the economic difficulties of the Ottoman Empire after
the 17th century. This was a huge setback for the weaving of
royal fabrics. And, palace weaving suffered even more when
fabric started arriving from the West, and especially when the
silk weaving factory opened in Hereke in the 19th century.
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Türk Kültür Vakfı
TurkIsh Cultural FoundatIon
2000 yılında ABD’de kurulan Turkish Cultural Foundation, Türk
kültürünü ve Türkiye’nin sanatsal ve kültürel mirasını korumak,
yaşatmak ve tanıtmak amacıyla özgün projeler üreten ve benzer
amaçları paylaşan kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapan bir sivil
toplum girişimi. Boston, Washington ve İstanbul’da merkezleri
bulunan Vakıf, kâr amacı gütmeyen, toplum yararına çalışan bir
kurum olarak tümüyle özel bağışlarla destekleniyor.
Established in America in 2000, the Turkish Cultural Foundation
is an NGO that aims to conserve, preserve, and promote Turkish
culture and artistic and cultural heritage with unique programs, in
collaboration with institutions that share the same objectives. The
Foundation, which has offices in Boston, Detroit, Washington, Sonoma
and Istanbul, is supported wholly by private donations, as it’s a nonprofit initiative that strives for the benefit of society.

PADİŞAHLARIN KIYAFETLERİ HAZİNEDE
Topkapı Sarayı Müzesi’nin sayıları yaklaşık 4000’i
bulan padişah elbiseleri koleksiyonu ölen padişahların üzerinden çıkan ve sahip oldukları diğer giysilerin saklanmasıyla oluştu. Padişah elbiseleri hazine
eşyası sayıldığından hazinede saklandı. Ölen sultan,
hanedan mensubu, yüksek rütbeli devlet memuru
ve din büyüklerinin eşyalarının da türbeye konulması bir gelenekti ve bu türbelerden toplanan giysiler de saraydaki koleksiyona katıldı.
Topkapı Sarayı’nda sergilenmekte olan II. Bayezıt’ın
çok renkli, bitkisel motifli kemha kaftanı ile IV.
Murat’ın kırmızı zemin üzerine sırma motiflerle işlenmiş kemha kaftanı Türk Dokuma Sanatı’nın tanınmış örnekleri arasında.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

SULTANS’ CLOTHING ON DISPLAY IN THE TREASURY
The clothing collection of which there are around 4000
items in the Topkapı Palace Museum comprises the
clothing of deceased sultans. As sultans’ clothing was
considered a part of the treasury, they were stored in
there. And, it was a tradition to store the belongings of
deceased sultans, royal members, high-standing civil
servants and religious leaders in tombs. The clothing
that was stored in the tombs was later collected and
added to the palace collection too.
Just some of the famous examples of Turkish Weaving
Art on show in the Topkapı Palace are the very colorful
‘kemha’ kaftan with plant motifs that belonged to
Bayezid II and the red ‘kemha’ kaftan with lace motifs
of Murat IV.

70
OSMANLI.indd 6

8/24/11 9:07:16 PM

OSMANLI.indd 7

8/24/11 9:07:19 PM

Gelenek

Tradition

DOĞAL BOYAMA TEKNOLOJİSİ

NATURAL DYEING TECHNOLOGY

Peki 400 yıl önce kullanılan saray giysilerinin ve padişahların kaftanlarının kumaşlarını, yok olmaya yüz tutmuş Anadolu el dokumalarını bugün bir mağazada görseniz ne düşünürdünüz?

So what would you think if you were to see the fabrics of palace
clothing and sultans’ kaftans, and Anatolian weavings of 400
years ago in a store today?

ARMAGGAN’ın desteği ile Turkish Cultural Foundation (TCF) çatısı
altında (www.turkishculturalfoundation.org) kurulan DATU - Doğal
Boya Araştırma ve Geliştirme Laboratuarı’nda (www.tcfdatu.org)
bu tarihi örneklere laboratuar analizlerinde ve renk ölçümlerinde
bile ayırt edilemeyecek kadar çok yakın kumaşlar üretiliyor. Laboratuarın danışmanlığını konusunda uzman Prof. Dr. Recep Karadağ
yapıyor. Müzelerdeki tarihi örneklerin renk, desen, iplik, klabdan
(altın, gümüş) ve dokuma analizleri tahribatsız ve mikro yöntemlerle yapılıyor. Hangi bitkiyle boyandığı, iplik özellikleri ve altın, gümüş oranları saptanıyor. Türkiye’nin çeşitli yörelerinden toplanan
bitkilerden elde edilen doğal boyalarla iplikler boyanıp orijinaline
uygun dokuma tezgâhlarında elde dokunuyor. 400 yıl öncesinin
örneklerindeki doğal solmaya rağmen bugün dokunanlarla aralarındaki farkı anlamak zor. Dokumanın yanı sıra baskı kumaşlarda
da doğal boyama teknolojisi kullanılıyor. Yine toksik, kanserojen
olmayan, anti bakteriyel ve anti mikrobiyal özelliklere sahip bitkiler
kullanılıyor. ARMAGGAN doğal boya tekstil atölyesinde boyanan,
dokunan ve giysiye dönüştürülen bu kumaşlardan, kaftanlardan
başka oyalı ipek mendil, bohça, eşarp, ev tekstili gibi ürünler de
ARMAGGAN’ın tekstil katında satışa sunuluyor. 

DATU – the Natural Dye Research and Development Laboratory
set up under the leadership of the Turkish Cultural Foundation
produces fabrics that cannot be distinguished from these
historical examples with the naked eye. Prof. Dr. Recep
Karadağ is a consultant for the lab that concentrates on color,
pattern, thread, ‘klabdan’ (gold, silver) and weaving analysis of
historical examples found in museums using destruction-free
and micro methods. The plant used to dye them is determined
as well as the quality of thread and levels of gold and silver
used. Thread is dyed using natural colors obtained from plants
collected from around Turkey and then hand woven to their
original state on weaving looms. It’s difficult to distinguish
between the ones that are woven today despite the natural
fading of the 4 century-old examples. Aside from weaving,
the natural dyeing technology is used on other fabrics as well.
Plants that are non-toxic, non-carcinogenic, and have antibacterial and anti-microbial qualities are used. The fabrics that
are transformed into clothing, kaftans, handkerchiefs, bags,
scarves, home textiles and silk products are also sold on the
textile floor of ARMAGGAN, the foundation’s store. 

ARMAGGAN
ARMAGGAN
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İsmini armağan etmekten alan mağaza bir tasarım ve üretim
markası. Yedi kata yayılmış iki ayrı mağazada Rumi desenler,
Selçuklu yıldızları ve eski Anadolu dönemi motiflerinin modernize
edilmesiyle tasarlanmış dekoratif objeler, mücevherler, doğal
boya tekstil, halı, deri ve tekstil ürünleri satılıyor.
ARMAGGAN NİŞANTAŞI: Abdi İpekçi Cad., Bostan Sok., No: 8,
Nişantaşı – İstanbul. Tel: (0212) 291 62 92
Yeni açılan ikinci mağaza aynı zamanda
bir kültür, sanat ve gastronomi merkezi.
ARMAGGAN NURUOSMANİYE: Nuruosmaniye Cad., No: 65,
Nuruosmaniye - İstanbul. Tel: (0212) 511 3428
The name of the shop derives from the term ‘armağan’ meaning gift in
Turkish. It’s a design and production brand. Decorative objects, jewelry,
leather and home textiles designed with modernized Rumi patterns,
Seljuk stars and ancient Anatolian motifs are sold in the 7-story space
that covers an area of 2000sqm.
ARMAGGAN NİŞANTAŞI: Abdi İpekçi Cad., Bostan Sok., No: 8,
Nişantaşı – İstanbul. Tel: (0212) 291 62 92
The new, second store is at the same time a hub of culture, art and
gastronomy.
ARMAGGAN NURUOSMANİYE: Nuruosmaniye Cad., No: 65,
Nuruosmaniye - İstanbul. Tel: (0212) 511 3428
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Sana Dün Bir Denizden Baktım Aziz İstanbul

BOĞAZ TURU...
Yesterday, I Looked At You
From A Sea Beloved Istanbul

BOSPHORUS TOUR…

By Deniz Kumsal Photos OZAN AKGÜN

Boğaz’ın iki yakasını denizden görmek, bir aşkın ortasında savrulup durmak
gibidir... Bu aşkın tadının en güzel çıkarıldığı ay da eylüldür. Öyleyse buyurun
rehberimize...
Seeing the Bosphorus from either side is like being torn in a great love…
September is the best time to enjoy this romance. When that’s the case, here is
our guide…
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İstanbul
Mitolojiyeİo’yu, kıskanç karısı Hera’nın ga- ACCORDING
göre tanrılar tanrısı Zeus, sevgilisi

zabından korumak için bir ineğe dönüştürür. Bunun farkına
varan Hera, ineğin başına at sineklerini musallat eder. İo, sineklerden kaçarken, o zamanlar bir dere görünümünde olan
İstanbul Boğazı’ndan geçtiği için, burası ‘İnek Geçidi’ yani
‘Bosphoros’ adını alır.
Yazılı ve sözlü tarihten arkeoloji ve antropoloji defterlerine
düşen notlar tükenmek bilmiyor. Bizim hikâyede ise herkesin âşık olduğu İstanbul var. Kentin güzelliklerini yeniden
keşfetmeye çıkıyoruz ama bu defa karadan değil denizden!
Boğaz’da, bir teknedeyiz şimdi...

to mythology, the love god Zeus
turned his lover Io into a cow to
protect her from the wrath of his jealous wife Hera. On realizing
this, Hera enmeshed horseflies on the cow’s head. While Io was
trying to flee from the flies, she crossed the Istanbul Bosphorus,
which then resembled a creek, resulting in this waterway being
called the ‘Cow Crossing’, in other words, ‘Bosphorus’.
There are endless notes in written and verbal archeological
and anthropological history. In our story however, there’s an
Istanbul that everyone is in love with. We’re heading out to
rediscover the beauties of the city but this time, from the sea!
We’re sailing on a boat on the Bosphorus…

BOĞAZ’I YAŞAMAK!
EXPERIENCING THE BOSPHORUS!

Ağustos August 2011

O eski yandan çarklı vapurlar kalmasa bile, tüm bu tarihi yapıları tabii ki süsleyen
ve renklendiren; çiçekleri, lezzetleri, mahalleleri, insanları unutmamak gerekir.
İstanbul’u İstanbul yapan onlar zira... Nasıl es geçilebilinir ki; Beykoz Tolon’da eski
usulde işkembe-paça, İstinye Zeynel’de salep, Emirgan’da bir çınarın gölgesinde
demli bir çay içmeden, Kumkapı’da rakı-balık yapmadan, Sultanahmet’te
Türk Kahvesi yudumlamadan, Kadıköy, Fehmi Lokantası’nda Hünkar Beğendi,
Divan’da su böreği, Sarıyer’de kuşüzümlü Sarıyer böreği, Bebek’te badem ezmesi,
Kanlıca’da yoğurt ve Kavaklar’da balık yemeden ‘Boğaz’ı yaşamak güzel’
denebilir mi?
Even though those old paddle steamers no longer exist, it’s wise not to forget the
flowers, flavors, neighborhoods, and people that add life and color to all of these
historical structures. How could one forgo it; traditional tripe and lamb’s feet soup
Beykoz Tolon, sahlep at Istinye Zeynel, strong tea in the shade of a sycamore tree
in Emirgan, a combination of rakı and fish at Kumkapı, a cup of Turkish coffee at
Sultanahmet, Hünkar Beğendi (Sultan’s Delight; lamb stew on bed of mashed
potato) at Kadıköy Fehmi Lokantası, su böreği (pastry with cheese and parsley
filling) at Divan, Sarıyer pastry with blackcurrants at Sarıyer, marzipan at Bebek,
yogurt in Kanlıca, and fish in Kavaklar… Can one say they’ve experienced the
Bosphorus without trying these?

94

BOGAZTURUF.indd 4

8/24/11 9:10:07 PM

BOGAZTURUF.indd 5

8/24/11 9:10:09 PM

İstanbul
FOTOĞRAF KARESİ GİBİ

LIKE A PHOTO FRAME

Eminönü’nden, adeta zamanda yolculuğa çıkacağımız keşfe,
enerji olur niyetine balık-ekmek ve turşularımızı alarak başlıyoruz. Sağ yanımızda, dünyanın en güzel manzaralarından
biri olan “Tarihi Yarımada” ya da ‘İstanbul Silueti’ tebessüm
ediyor. Bu yeşilliğiyle ihya eden siluetin içerisinde konuşlananlarsa; Topkapı Sarayı, Ayasofya, Sultanahmet ve Süleymaniye Camiiler’i…
Marmara Denizi ile İstanbul Boğazı’nın birleştiği noktaya geliyoruz. Yanımızdan bir bir akan görkemli yapıtlar, sanki bir
fotoğraf karesi gibi.
Biz, manzaralar deryasında bilgilerimizi yenilerken, teknemiz de Kabataş Vapur İskelesi ile ileride ‘Bezmialem Valide
Sultan Camii’ne doğru ilerliyor. Sultan Abdülmecit’in annesi
Bezmialem Valide Sultan’ın inşasını başlattığı, ölümü üzerine
Abdülmecit’in tamamlattığı cami, Dolmabahçe Sarayı’nın bütünlüğü içerisinde gözdeliğini sürdürüyor.
Yolumuzun üzerinde göreceğimiz Dolmabahçe Sarayı ve saat
kulesi asil sessizlikleriyle büyülüyor. Sarayın bugün bulunduğu alan, 400 yıl öncesine kadar Osmanlı Kaptan-ı Derya’sının
gemilerini demirlediği, Boğaziçi’nin büyük bir koyuydu. Saray, 1984’ten günümüze müze olarak hizmet veriyor.

We kick off our discovery in time from Eminönü with a fish
sandwich and pickles with the thought of building up our
energy. One of the world’s most beautiful views, the ‘Historical
Peninsula’ or the ‘Istanbul Silhouette’ smiles to us from our
right. Meanwhile, Topkapı Palace, Hagia Sophia, Sultanahmet
and Süleymaniye Mosques are positioned within this silhouette
that rejuvenates with its greenery…
We get to the point where the Sea of Marmara and the Istanbul
Strait unite. The spectacular buildings that flow past us are
like a frame out of a photo.
While we renew our knowledge in the face of the view, our
boat sails towards Kabataş Wharf and ‘Bezmialem Valide
Sultan Mosque’ a little further ahead. The mosque for which
construction began by Sultan Abdülmecit’s mother Bezmialem
Valide Sultan was completed after her death and continues its
pride of place within the whole that is Dolmabahçe Palace.
Dolmabahçe Palace and the clock tower that we see along
the way captivate with a noble silence. The area on which the
palace stands today was a large bay of the Bosphorus where
ships of the Ottoman Fleet anchored until 400 years ago. The
palace has been operating as a museum since 1984.

Dolmabahçe / Dolmabahçe Palace

Çırağan Sarayı / Çırağan Palace

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Kabataş Erkek Lisesi / Kabataş High School
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İstanbul
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Ortaköy

KENTİN OKSİJEN DEPOSU

THE CITY’S SOURCE OF OXYGEN

Seyrimize Beşiktaş Deniz Otobüsleri İskelesi’ne doğru devam
ediyoruz. Bazı tarihçilere göre, Barbaros Hayrettin Paşa’nın gemilerini bağlamak üzere diktirdiği beş taş direk anlamında, beş
taş veya beşik taşından ‘Beşiktaş’ adını alan semt, Barbaros’un
türbesi ve heykelinin bulunduğu Deniz Müzesi’ni barındırıyor.
Burası Türkiye’de kurulan ilk askeri müze.
Ortaköy’e süzülüyoruz; 1874’te, Sultan Abdülaziz’in ünlü Mimar
Sarkis Balyan’a yaptırdığı Çırağan Sarayı ya da Çırağan Palas, bütün görkemiyle sol cephede beliriveriyor. Otelin arkasında yer
alan Yıldız Parkı, İstanbul’un oksijen depolarından.

Our journey continues towards Beşiktaş Sea Bus Wharf.
According to some historians, Beşiktaş (five stones or five
beams) gets its name from the five stone beams erected by
Barbaros Hayrettin Pasha in order to tie his ships. The suburb
is home to Barbaros’s tomb and the Naval Museum in which
there is a statue of him. This was the first military museum to
be founded in Turkey.
We sail towards Ortaköy. Çırağan Palace, built by the famous
architect Sarkis Balyan and commissioned by Sultan Abdülaziz
in 1874, appears on the left with all its splendor. Yıldız Park
behind the hotel is one of Istanbul’s oxygen depots.

BOĞAZ’IN İNCİLERİNDEN…

A PEARL OF THE BOSPHORUS…

Boğaziçi Köprüsü de tüm albenisiyle kadrajımıza oturduğuna
göre Boğaz’ın incilerinden Ortaköy’e merhaba diyelim. Büyük
Mecidiye Camii olarak da bilinen, 1853’te Sultan Abdülmecit’in
Mimar Nigoges Balyan’a yaptırdığı ve buranın da sembolü
olan Ortaköy Camii; sağında, Mimar Balyan tarafından Sultan I.
Abdülhamit’in kızı için yaptırdığı, yarısı yanmış olan Esma Sultan
Yalısı da tüm heybetiyle kıyıdaki yerlerini alıyorlar.
Deniz üzerinde başladığımız havalı gezimizde gözümüze çarpanlar arasında; Cemil Topuzlu Parkı ve önünde demirlenmiş, ismini
Hint Okyanusu’ndaki bir deniz kuşundan alan, 1931’de denize
indirilmiş, Atatürk için satın alınarak 1938’de Dolmabahçe önüne
demirlenen, meşhur ‘Savanora Yatı’; 1872’de Abdülaziz tarafından Sarkis Balyan’a hediye edilen, Osmanlı döneminde kömür
deposu olarak da kullanılmış, 1957’de Galatasaray Spor Kulübü
Başkanı Sadık Giz tarafında satın alınmış, “Suada” olarak bilinen
Galatasaray Adası ve kazıklı yol projesi, çilekleri ve balık lokantalarıyla ünlü Arnavutköy yer alıyor.

Seeing as the Bosphorus Bridge is now in our sight with all its
charm, let’s say hello to Ortaköy, one of the pearls of the Bosphorus.
Ortaköy Mosque, also known as Büyük Mecidiye Mosque, was built
by the architect Nigoses Balyan for Sultan Abdülmecit in 1853 and
is the symbol of the suburb. Meanwhile, to its right is the semi-burnt
Esma Sultan Waterside Mansion, which was built for the daughter
of Sultan Abdülhamit I by Balyan along the shore. Cemil Topuzlu
Park and the famous ‘Savarona Yacht’, named after a sea bird
from the Indian Ocean and purchased for Atatürk, launched into
the sea in 1931 and anchored in front of Dolmabahçe in 1938; the
Galatasaray Island called “Suada” which was presented to Sarkis
Balyan as a gift by Abdülaziz in 1872 and used a coal storage in
the Ottoman period and then purchased by the Galatasaray Sport
Club President Sadık Giz in 1957 and the stake road project; and
Arnavutköy, which is famous for its strawberries and seafood
restaurants are the sights that we notice during our airy trip that
began on the sea.
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RUMELİ HİSARI EFSANESİ
THE LEGEND OF RUMELI FORTRESS

Sultan Mehmet, Rumeli Hisarı için Bizans İmparatoru
Konstantin’den toprak ister. İmparator dalga geçercesine bir
dana derisi kadar yer kaplayacak toprak vereceğini söyler.
II. Mehmet bir dana kestirip derisinden iplik yaptırır. Rumeli
Hisarı’nın yapılacağı alanı bu iple çevirir. İmparator inşaata
bakmaya geldiğinde, dana derisinden yaptırdığı ipi gösterir:
“Ben bu ipi dana derisinden eğirttim. Bir fazlası varsa yıkalım.”
İmparator çaresiz hisarın yapımına izin verir. Hisar bugün müze
ve açık hava tiyatrosu olarak kullanılıyor.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Sultan Mehmet demands land from the Byzantine Emperor
Constantine. The emperor says the land is to cover as much
space as a calf skin. In return, Mehmet II has a calf killed and
stripped of its skin, which is then made into rope. This rope is
then used to fence the area on which Rumeli Fortress is to be
built. Fatih shows the emperor and says: “I made this rope with
calf leather. Let’s demolish it if there’s an ounce too much.” With
nothing left to do, the emperor and allows the construction of
the fortress which is now used as museum and outdoor theater.

BEBEK KOYU’NDAN PERİLİ KÖŞK’E

FROM BEBEK BAY TO PERİLİ KÖŞK

Şimdi turumuzun en muhteşem koylarından Bebek’e geldik. Burayla özdeşleşen, 1912 yapımlı, tarihi Hümayun-u Abad Camii ve
hemen yanında sıralanmış salaş mekânlar… Martı seslerinin eşliğinde Rumelihisarı’na uzanıyoruz. Yıldırım Bayezıt’ın yaptırdığı
Anadolu Hisarı’nın tam karşısına Fatih Sultan Mehmet’in 90 gün
gibi kısa bir zamanda inşa ettirdiği Rumeli Hisarı, dünyanın en
büyük kale burçlarına sahip.
Halen dünyanın en büyük çelik asma köprüleri içinde yer alan,
1988’de tamamlanan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü geçtikten
sonra Asya Yakası’na doğru devam ediyoruz. Tam iki yakanın
ortasındayken geriye baktığımızda gözümüze, heybetiyle Rumeli
Hisarı’nda yer alan Yusuf Ziya Paşa Köşkü, halk arasında bilinen
adıyla Perili Köşk çarpıyor.

We’ve now arrived at Bebek, one of the most spectacular bays of
our tour. Synonymous with the suburb are the 1912 Hümayun-u
Abad Mosque and the shanty buildings lined immediately
alongside it… We head towards Rumelihisarı accompanied by the
sounds of seagulls. Rumeli Fortress, which was commissioned by
Fatih Sultan Mehmet and was built in just 90 days immediately
opposite Anadolu Fortress, was commissioned by Yıldırım Bayezıt
and possesses one of the world’s largest fortress bastions.
After sailing past Fatih Sultan Mehmet Bridge, completed in 1988,
and still one of the world’s largest suspension bridges, we head
towards the Asian Bank. When looking behind us while right in the
middle of the two sides of Istanbul, Yusuf Ziya Pasha Köşkü, or
known locally as Perili Köşk, in Rumeli Hisarı, strikes our eye.

BİR KEZ DAHA ŞAHİT OLACAKSINIZ Kİ

YOU’LL WITNESS ONCE AGAIN

Karşı kıyıya geçiyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün
Anadolu ayağının sol tarafında görülen kırmızı renkli yapı,
Boğaz’da en çok fotoğrafı çekilen ‘Hekimbaşı Salih Efendi
Yalısı’. Boğaz turu sırasında bir kez daha şahit olacaksınız ki
kıyıya dizilen tüm yapılar, izleyenlere göz ziyafeti çektiriyor.
Köprü ayağının sağında yer alan, günümüze ulaşmış, en eski
tarihli yalı ise Amcazâde Hüseyin Paşa Yalısı. Arkasından itilmiş de denize düşmek üzereyken, deniz tarafındaki kenarlarından kazıklarla desteklenmiş gibi görünen yalı, Boğaz’ın en
pahalılarından.
Şimdi de Boğaz’ın, Anadolu Yakası’na birer inci gibi dizilen
yalılarını seyrederek Anadolu Hisarı’na geliyoruz.
Bu kıyıda mimarisiyle mest edense; yerleşim tarihi Bizans
dönemine uzanan, ‘Kandil Bahçesi’ diye bilinen Küçüksu
Kasrı. 1857’de hizmete girip 1994’te restorasyon gören kasır,
günümüzde bir müze-saray. Teknemiz yoluna, Cemile Sultan
Korusu’nun eteklerindeki Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa Yalısı ve
Şirket-i Hayriye zamanında yapılmış Kandilli İskelesi’ni alarak
devam ediyor. Buralarda en çok göreceğiniz renk ise yeşil…
Kentin bu bölgesinde, doğaya ihanet edilmediğini görmek güzel. Anadolu Hisarı ile Vaniköy arasında birçok yalı var; Kıbrıslı, Kont Ostrorog ve Hadi Semi bunlardan bazıları.

We move towards the opposite shore. The red structure on the left
of the Anatolian leg of Fatih Sultan Mehmet Bridge is ‘Hekimbaşı
Salih Efendi Yalısı’, the most photographed waterside mansion of
the Bosphorus. You’ll witness once again during the tour of the
Bosphorus that all the structures along the shore present a visual
feast for onlookers. Meanwhile, the building on the right of the foot of
the bridge is Amcazâde Hüseyin Paşa Yalısı. It is the oldest waterside
mansion that has reached present day along the Bosphorus.
The residence that looks like it has been supported with beams from
the seaside just before being pushed into the water from behind is one
of the most expensive of the Bosphorus Strait. Now we head towards
Anadolu Hisarı while watching the waterside mansions that have been
lined like a pearl necklace on the Asian Bank. What’s architecturally
enchanting on this shore is Küçüksu Kasrı, known as ‘Kandil Bahçesi’;
its settlement history dates back to Byzantium. Opened to the public
in 1857 and restored in 1994, the pavilion now operates as a museumpalace. Our boat continues its journey past Kıbrıslı Mehmet Emin
Paşa Yalısı, located on the skirts of Cemile Sultan Woods, and Kandilli
Wharf. Green is the color you’ll see most here… It’s nice to see that
nature hasn’t been badly done by in this part of the city. There are
plenty of waterside mansions between Anadolu Hisarı and Vaniköy.
Some of them are Kıbrıslı, Kont Ostrorog and Hadi Semi.
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Üsküdar

5 BİN İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI SARAY

Beylerbeyi Sarayı / Beylerbeyi Palace

Kandilli tepesinde, 1986’da yanan Kandilli Kız Lisesi’nin kalıntıları bulunuyor hâlâ. Bina, Abdülaziz’in kız kardeşi Adile Sultan’ın
özel sarayı olarak yapılmış. Hâlâ eski İstanbul havasını yaşatan
Kandilli’den sonra yavaş yavaş Çengelköy İskelesi de kadrajımıza
giriyor. Vaniköy ile Beylerbeyi arasında yer alan Çengelköy’ün,
salatalığının meşhur olduğu kadar zamanında kiraz ve ayvası da
dillere destanmış.
Rotamızın çemberine, zamanında Beylerbeyi Sarayı’nın müştemilatı olarak yapılan, denize kayma tehlikesinin ortaya çıkması üzerine yenilenerek hizmet vermeye başlayan Sabancı Olgunlaşma
Enstitüsü giriyor. İlerisinde, Kuzguncuk ile Çengelköy arasında,
tarihi boyunca Boğaz’ın en fazla rağbet gören semtlerinden Beylerbeyi ve Sarayı var. Padişahların ‘Has Bahçeleri’nden biri olarak
kullanılan Beylerbeyi Sarayı, Abdülaziz tarafından 1861’de Mimar
Balyan’a yeniden yaptırılmış. Yapımının dört yıl sürdüğü ve inşaatında 5 bin işçinin çalıştığı söylenmekte.

A PALACE THAT WAS BUILT BY 5 THOUSAND LABORERS
Anadolu Hisarı

Cemile Sultan Korusu ve Kont Ostrorog Yalısı /
Cemile Sultan Woods and Kont Ostrorog Waterside Mansion

The ruins of Kandilli Kız Lisesi (Girls High School) that burned down
in 1986 are still present at Kandilli hill. The building was built as the
private palace for the sister, Adile Sultan, of Abdülaziz. Çengelköy
Wharf slowly appears before us after Kandilli, which still has the
atmosphere of Old Istanbul. Çengelköy, between Vaniköy and
Beylerbeyi, was once just as famous for its cherries and quince as it
is for its cucumber.
Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü (Advanced Technical School for
Girls) appears before us. It was built as the outhouse of Beylerbeyi
Palace and was renewed after the risk of sliding into the sea and
then opened for service. A little further ahead, between Kuzguncuk
and Çengelköy, is Beylerbeyi and its Palace, one of the most popular
suburbs of the Bosphorus. Used as one of the Sultans’ private
gardens, Beylerbeyi Palace was rebuilt by the architect Balyan on the
order of Sultan Abdülaziz in 1861. It’s said that 5 thousand laborers
worked on the construction that took four years to complete.

CEMİLE SULTAN KORUSU
VE KONT OSTROROG YALISI
KONT OSTROROG WATERSIDE
MANSION

Cemile Sultan Korusu’nun eteklerinde yer alan kırmızı
aşı boyalı Kont Ostrorog Yalısı göz kamaştıran güzellikte.
Bu koruya uzaktan değil de bir hafta sonu kafa dinlemek
için ayak basılması daha verimli olacaktır. Kimdir bu zat-ı
muhterem diyenler için: Polonya doğumlu Kont Ostrorog,
şeriat hukukunun batılı uzmanı ve Osmanlı’nın hukuk
danışmanı olarak görev üstlenmiş. Ostrorog’un kişisel
eşyaları ve kitapları hâlâ burada sergilenmekte.
Kont Ostrorog Waterside Mansion on the skirts of Cemile
Sultan Woods is of a dazzling beauty. It’s wise to visit these
woods on a weekend to relax. So who is this person that the
residence was named after? The Polish born Kont Ostrorog
was the western expert of ecclesiastics law and the legal
consultant for the Ottoman Empire. His personal belongings
and books are still displayed in the building.

BOGAZTURUF.indd 12

8/24/11 9:10:50 PM

BOGAZTURUF.indd 13

8/24/11 9:10:52 PM

İstanbul

Göksu

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü / Fatih Sultan Mehmet Bridge

ALTIN KİREMİT’E DOĞRU UZANINCA

APPROACHING ‘GOLDEN BRICK’

Şimdi ise ‘Altın Kiremit’ anlamına gelen Kuzguncuk’tayız.
İstanbul’un Asya kesimindeki ilk Musevi yerleşim bölgesi olan
Kuzguncuk, Boğaziçi’ne açılan bir vadi adeta. Halk arasında Kuzguncuk Korusu olarak da bilinen Fethi Ahmet Paşa Korusu, botanik bahçe kıvamında.
Ve nihayet şarkılara beste, filmlere adres olan Üsküdar ve iskelesi
bütün görkemiyle karşımızda. Eskiden Salacak Vapur İskelesi’nin
bulunduğu adres, balıkçı barınağına dönüştürülmüş. Buradan Avrupa Yakası’na baktığınızda, muazzam heybetiyle Kız Kulesi’nin
yeniden aşka yattığını görebilirsiniz. Ve keşfimiz burada son buluyor ama aklımızda hep başlangıç var... 

Now we’re in Kuzguncuk, which means ‘Golden Brick’. The first
Jewish settlement on the Asian bank of Istanbul, Kuzguncuk is like a
valley that opens out to the Bosphorus. Fethi Ahmet Pasha Woods,
known by locals as Kuzguncuk Woods, is like a botanic garden. And
finally, the subject of songs and set of films, Üsküdar and its wharf
are before us with all their glory. The address where Salacak Ferry
Wharf once stood has now been turned into a fishing port. When
you look out to the European Bank from here, you will see that
the Maiden’s Tower has turned towards love with an extraordinary
magnificence once again. And this is where our discovery ends but
there’s always a new beginning on our minds… 
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Fikirden Ürüne From Idea to Product

ÇAKIL TAŞI RESSAMI:

“Arkadaşlarım gittikleri yerlerden
boyamam için taş getiriyor”

An Artıst of Stone:

“My frıends brIng me stones they’ve
collected from dıfferent places to paınt”

EYLÜL SEPTEMBER 2011

By LALEHAN UYSAL

Füsun Aydınlık oğluna oyun olsun diye boyamış ilk çakıl taşını. Bugün 5 yıldır yaşadığı Ayvalık’ta
çakıl taşlarını boyadığı bir atölyesi var. Ortaya çıkardıkları, ayağımızın altındaki taşa başka gözle
bakmanıza neden olacak cinsten.
Füsun Aydınlık painted her first stone to entertain her son. She now has a stone-painting
workshop in Ayvalık where she has been living for five years. Her creations are of such a quality
that they make you think twice about the stones beneath our feet.
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Fikirden Ürüne From Idea to Product
Taş boyamaya nasıl başladınız, ne zaman işiniz haline geldi?
Taş boyamaya 7-8 sene önce başladım ama 5 sene önce
emekli olup Ayvalık’a taşındıktan sonra hobi, ardından da yarı
iş haline geldi. Her gidişimde Assos civarından taş toplardım,
bir gün oğluma oyun olsun diye üstlerine desenler çizmeye
başladım... Arkası geldi.

What made you paint stones and when did it become your
occupation?
I started painting stones 7-8 years ago but after retiring and moving
to Ayvalık five years ago, it became a hobby and then a part-time
job. I would collect stones every time I went to Assos and one day,
I started drawing on them to entertain my son… The rest came
naturally.

Desenlerinizi taşa geçirirken hangi malzemeleri kullanıyorsunuz?
Önce grafik kalemleri ve akrilik ile başladım, zamanla pek
çok malzeme ekledim: Arşiv mürekkebi, akrilik mürekkep,
mimar kalemleri vs… Kahve bile malzemelerim arasına girdi.
Desenler inceldikçe daha ince ve pigment yoğun mürekkepler
gerekti. Şimdi de en çok onları kullanıyorum.

What materials do you use?
I firstly used graphic pencils and acrylic and then started adding
a number of other materials: archive ink, acrylic ink, architecture
pencils etc. Coffee is even something I use as a tool. As the patterns
became more detailed I needed pigment-intense inks. And I now use
them a lot.
From where do you generally collect the stones that you add
your soul to?
I still mostly paint stone from the Gulf of Izmit. My friends bring
rocks from the places they’ve been to and I paint stones from the
Greek Islands, the Black Sea, and the Mediterranean…

Desenleriniz çok size özgü… Nasıl çıktılar birden ve sizin kimliğinizle örtüştüler?
Desenleri aklımdan çiziyorum, hint kına desenlerini, mandalaları çok
seviyorum. Onları daha yalın hale getirmeye çalışıyorum. Balık, yelkenli, güneş, yaprak, ağaç desenleri de yaşadığım bölgeden.

Your patterns are very original… How did they come about and
how do they represent you?
I use my imagination. I really like Indian henna patterns and buffalos.
I try to make them simpler. The fish, sails, sun, leaves, and tree
patterns are from the area I live in

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Ruh kattığınız taşları genelde nerelerden topluyorsunuz?
Hâlâ yoğun olarak ilk baştaki gibi Edremit Körfezi taşlarını boyuyorum. Arkadaşlarım gittikleri yerlerden taş getiriyorlar ve Yunan
adalarının, Karadeniz’in, Akdeniz’in taşlarını da boyuyorum..

Doğanın kendiliğinden düzelttiği oval veya yuvarlak
taşlar bu iş için en uygunu...
Oval or circular stones that are shaped by nature are
the most suitable for this craft…
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Fikirden Ürüne From Idea to Product
“TAŞLAR DA İLHAM VERİYOR”

“STONES INSPIRE TOO”

Taşların biçimleri sizi çizeceğiniz desen konusunda yönlendiriyor mu? Hangi biçimdeki taşları seviyorsunuz?
Evet, taşların biçimleri beni yönlendiriyor. Hatta baktığımda
içimden ‘kuş taşı,’ ‘balık taşı,’ ‘güneş taşı’ diye kategorize ettiklerim bile var, ki bunlar çok sık boyadığım desenler. Ama
doğanın tamburladığı ve düzelttiği taşların da iyileri (sert ve
pürüzsüz olanları) genelde oval ya da yuvarlak. Farklı şekillere
ilham verenler çok değerli oluyor benim için.

Does the shape of the stone direct your patterns? Which
shaped stones do you like most?
Yes, the shape of the stones do direct me. In fact, I’ve even got
categories like ‘bird stone’, ‘fish stone’, and ‘sun stone’ and
these are the patterns that I paint the most. Still, good stones
(hard and smooth) are generally oval or circular, the ones that
are shaped by nature. The ones that inspire different shapes
are very valuable for me.

Çoğunlukla küçük ve orta büyüklükte çakıl taşları boyuyorsunuz.
Daha büyük taşlar, kaya ya da duvar boyamayı düşünüyor musunuz?
Şimdiye kadar yer yetersizliğinden başlayamadığım çok büyük
boyutlu objeler var. Hepsi aklımda, her birini ayrıntısına kadar
düşündüğüm bu büyük kağıt objeler yapamadığım çalışmalar
değil, mekâna dar gelen çalışmalar. Elbette hiç yılmadan, yeniden çeşitli bitkiler kullanarak kağıt yapmak istiyorum.

You mostly paint small or medium-sized stones. Are you
planning on painting larger stones, rocks or walls?
I do actually paint large stones but I collect them. I hope to
hold an exhibition one day. I’ve never considered painting
a wall because I love stones. And I don’t think I’d ever be
able to complete a wall considering the detail I put into the
paintings.

“Duvar boyamayı düşünmedim, taşlara hayranım.
Bir de benim detaycılığımla duvar boya boya bitmez” diyor Aydınlık.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

“I’ve never consIdered paıntıng a wall because I love stones. And I don’t
thInk I’d ever be able to complete a wall consıderıng the detaıl I put into
the paıntıngs,” says Aydınlık.
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Fikirden Ürüne From Idea to Product
Edremit dışından gelen taşlara geldikleri yerleri yazıyor musunuz?
Arkalarına yazıyorum. Gerçi herkes bana benim boyadıklarıma
benzer çeşit taşlar getirmeye çalıştığı için bir zaman sonra karışacak hepsi.

Do you make a note of where the stones have come
from?
I write on the back of them. Although, I’m sure they’re all
going to get mixed up at some point because people try to
bring me stones that are similar to the ones I paint.

KOLYE VE YÜZÜĞE DE BAŞLADI

NECKLACES AND RINGS

Elinde taşıyla gelip ‘bana şunu çiz’ diyenler var mı? Yani
özel isteklerle taş boyuyor musunuz?
Elinde taşıyla gelen olmadı henüz, ama bir toplantı, yemek,
özel gün için toplu işler yapıyorum. Geçen yıl çok sevdiğim
bir arkadaşımın mümessillik şirketi Paskalya Bayramı’nda benim yaptığım taşları yolladı yabancı müşterilerine. 100 küsur
taşa nazarlı paskalya yumurtalarını andıran desenler çizdim,
her biri birbirinden farklıydı ve ortaya çok sevdiğim bir koleksiyon çıktı.

Do people come to you with a stone and say ‘paint this’? In
other words, do you create custom-made pieces?
No one has come to me with a stone yet but I do paint for
meetings, receptions and special days. Last year, a very
good friend of mine who has a distribution company sent
my stones to his foreign clients for Easter. I drew patterns
that resembled Easter eggs with evil eyes on more than 100
stones. Each was different and the result was a collection
that I like very much.

Taşlarınız artık sadece desenli taş değiller. Bir süredir
yüzük kolye ve küpe de yapıyorsunuz. Takı yapma fikri
nasıl doğdu?
Taşları çok beğenen ama ‘boyalı taş ne işe yarar’ diyenlerin
baskısıyla bazı taşlarımı takılacak hale getirmeye başladım. Artık kolyeler ve yüzükler de yapıyorum.

Your stones are no longer just stones with patterns. You’ve
been making necklaces, rings, and earrings for some time
now too. How did the idea to make jewelry come about?
Urged by people who really like stones but don’t think they’re
functional, I started to transform some of my stones into
wearable pieces. I now make necklaces and rings as well. .

Aydınlık, taşları görür
görmez kuş taşı, balık
taşı, güneş taşı diye
canlandırıyor kafasında.
Desenleri ona göre çiziyor.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

As soon as Aydınlık sees
stones, she visualizes
them as ‘bird stone’, ‘fish
stone’, and ‘sun stone’ and
illustrates them accordingly.
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FÜSUN AYDINLIK KİMDİR?
WHO IS FÜSUN AYDINLIK?
1960 İzmir doğumlu Aydınlık, Ankara TED Koleji mezunu.
Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü
bitirdikten sonra 7 yıl uluslararası bir şirkette çalıştı. 30
yaşında arkadaşlarının kurduğu yapım şirketine ortak ve
yapımcı olarak katılan Aydınlık, 15 yılın ardından kendini
emekli ederek Ayvalık’a taşındı. 5 yıldır yazın Adatepe, kışın
Ayvalık, tatillerde İstanbul, Midilli, Hindistan’da yaşıyor.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

She was born in Izmir in 1960 and graduated from Ankara
TED College. After studying Industrial Engineering at Boğaziçi
University, she worked for an international company for 7
years. She became a partner and producer of a production
company of her friends’ when she was 30. She self-retired
15 years later and moved to Ayvalık. For the last 5 years,
she’s been living in Adatepe in summer, Ayvalık in winter, and
Istanbul, Midilli and India on holidays.

Sanat eğitimi aldınız mı?
Almadım. Mühendislik okudum, yıllarca uluslararası bir şirkette kimyevi hammadde ticareti üzerine çalıştım. Sonra 15
yıl reklam prodüksiyonu yaptım. Sanat altyapım olmadığı için
malzeme, desen konusunda zorlanabiliyorum. Çizdiklerimi
basitleştirmeyi öğrenmem 2-3 yılımı aldı.

Have you been trained in art? ?
No. I studied engineering and I worked for an international
company on chemical raw materials for many years. I then
worked in advertising production for 15 years. I do have difficulty
sometimes due to the lack of art training in terms of materials
and patterns. It took me 2-3 years to simplify my drawings.

Taş boyamalarınız ya da taş takılarınız nerelerde bulunuyor?
İstanbul Kuzguncuk’ta ‘Bir Kuzguncuk Dükkanı’ ve Çukurcuma’da
‘Kare Deri’de, internette de ETSY’de satıyorum. Yakında Foça ve
Midilli’de bir iki yerde satılmaya başlayacaklar. 5 yıl önce beni
ilk destekleyen arkadaşlarım, Edremit Küçükkuyu’daki Adatepe
Zeytinyağı Müzesi ve Odun da ürünlerimi alıyor. Atölyem Ayvalık Barbaros Caddesi, 102 numarada. 

Where can your painted stones or stone jewelry be found?
At ‘Bir Kuzguncuk Dükkanı’ in Kuzguncuk and ‘Kare Deri’ in
Çukurcuma, both in Istanbul; and through a website called ETSY.
They’ll soon be available in two separate places in Foça and
Midilli. My products are also available in Küçükkuyu in Edremit
at Adatepe Zeytinyağı Müzesi ve Odun, friends who supported
me five years ago. My workshop is located on Barbaros Road,
number 102 
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Kıyıda

On the Shore

Mesafeleri kısaltan
uzak cennet...

DATÇA
By ALİ DENİZ KUZU

The faraway paradIse that makes
dIstances seem small…

“En uzak mesafe ne Afrika’dır
Ne Çin
Ne Hindistan
Ne teyyareler
Ne de yıldızlar geceleri ışıldayan
En uzak mesafe iki insan
arasındaki mesafedir
Birbirini anlamayan”

“The longest distance is neither Africa
Nor China
Nor India
Nor airplanes
Nor the stars that shine at night.
The longest distance is the distance
between two people
People who don’t
understand one another”
Can Yücel
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Kıyıda On the Shore
İKİ İNSANyan şeyleri daha anlaşılır kılan bir yer- WE’RE
arasındaki mesafeyi kısaltan, anlaşılma-

deyiz... Can Yücel’in bu şiiri yazdığı ve sembollerinden biri
olduğu Datça’da. Bir tarafı Ege bir tarafı Akdeniz; bir tarafı
huzur diğer tarafı heyecan; ulaşılması da vazgeçilmesi de zor
Datça’da...

in a place that makes the distance between two
people seem small, a place where things that
are misunderstood are more comprehensible… We’re in Datça, a
symbol of Can Yücel who wrote this poem here. The Aegean to one
side and the Mediterranean to the other; peace and excitement;
it’s difficult to get to and even harder to leave…

Akdeniz ve Ege denizini buluşturan 235 kilometrelik bir sahile
sahip bu yarımadada her biri birer akvaryumu andıran 52 irili
ufaklı koy var. Bu koyların bir kısmı bük olarak adlandırılıyor
ki daha başta size en güzelini söyleyelim: Palamutbükü.
Batısında Kos (İslamköy), kuzeyinde Bodrum, doğusunda
Marmaris, güneyinde Bozburun ve Simi (Sömbeki) bulunan
Datça bu özellikleriyle Halikarnas Balıkçısı, Azra Erhat ve Sabahattin Eyüboğlu’dan bu yana Mavi Yolculuk’un en önemli
rotalarından.

There are 52 small and large bays that each resembles aquariums
in this peninsula that possesses a 235km shoreline that unites the
Mediterranean and Aegean seas. A portion of these bays are referred
to as ‘bük’ (waterside thicket) and let us tell you which is the most
beautiful while we’re at the start: Palamutbükü. Kos to the west,
Bodrum to the north, Marmaris to the east, and Bozburun and Simi
to the south… It’s for these qualities that Datça has been a significant
Blue Voyage route ever since the Fisherman of Halicarnassus (Cevat
Şakir Kabaağaçlı), Azra Erhat and Sabahattin Eyüboğlu.

eylül september 2011

Palamutbükü, Datça’nın en güzel koylarından.
Palamutbükü is one of Datça’s finest bays…
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Kıyıda

On the Shore

4 BİN YILLIK GEÇMİŞ...
En eski adı Stadia olan Datça’nın tarihi M.Ö 2000’lere uzanıyor. Burada bilinen ilk yerli halk Karlar. Dorlar ve Romalılar,
önceden bugünkü Datça’nın merkezinde yer alan Knidos kentini ticari nedenlerle yarımadanın uç noktasına taşıyor ve çok
sayıda tapınak yapıyorlar. Geç Roma ve Erken Bizans döneminde şehrin nüfusu 70 binlere ulaşıyor. Depremler ve korsan
saldırıları burayı da vuruyor ve kent tümüyle terk ediliyor.
Yarımada 13. yüzyılda Menteşoğulları Beyliği, 15. yüzyılda ise
Osmanlığı sınırlarına katılarak Datça adını alıyor. Son Osmanlı
padişahlarından Sultan Reşat döneminde adı ‘Reşadiye’ olarak
değiştirilse de Cumhuriyet ona tekrar ‘Datça’ diyor. Bugün
Datça’nın merkezinde üç mahalle var: İskele, Eski Datça ve
Reşadiye.

A 4000-YEAR PAST…
Datça, whose oldest name was Stadia, has a history that dates back
to circa 2000 BC. The Karians were the first local people of the
town. Due to commercial reasons, the Dorians and Romans moved
the city of Knidos, which was in the center of today’s Datça, to the
tip end of the peninsula and built a number of temples. The city’s
population reached around 70 thousand during the late Roman and
Early Byzantine eras. Earthquakes and pirate invasions impacted
here as well and the city was abandoned altogether.
In the 13th century, the peninsula was first a part of the Menteş
Beylik and finally became known as Datça when it was included in
Ottoman borders in the 15th century. Despite being called ‘Reşadiye’
during the reign of one of the last Ottoman sultans, Reşat, the
Republic changed its name back to ‘Datça’.

DATÇA’NIN ÜÇ B’Sİ
THE A, H, AND F OF DATÇA
Badem, bal ve balık; işte Datça’nın üç B’si! Datça
bademi Türkiye’nin en lezzetlisi. Besin değeri çok
yüksek olan ve eczacılık başta birçok alanda kullanılan
bu badem dünyanın en iyi bademi kabul ediliyor.
Datçalılar kuru incirin içine badem koyup fırınlıyor,
adına ‘bademli incir’ diyor. Ayrıca balla karıştırılan
badem de kavanozlarda satılıyor.
Datça’da yol alırken pekçok kovana rastlayabilirsiniz.
Bölge kekik cenneti; kekik balı da balların en değerlisi.
Üst solunum yolu hastalıklarında çok etkili.
Datça balıkları da bölgenin en leziz balıkları.
Balıkçıların civardaki koylardan avladıkları balıklar
sabah erken saatlerde restoranlara satılıyor.
Almonds, honey and fish… The Datça almond is the most
delicious in Turkey. High in nutritional value and used in
many areas including pharmaceuticals, this almond is
regarded as the world’s best. Datça locals put almonds
in between dried figs, bake them and called the ‘bademli
incir’ (fig with almonds). Additionally, almonds in honey is
sold in glass jars.
You’ll see plenty of beehives on the road in Datça. The
area is a thyme paradise and thyme honey is the most
valuable of all honeys. It’s really effective against upper
respiratory illnesses.
The fish of Datça are the most delicious in the region. The
fish caught by fishermen from the surrounding bays are
sold to restaurants early in the mornings.

Kızlan yöresinde, Marmaris yolu kenarında
yel değirmenleri var. Bu değirmenlerden biri
Datça Kaymakamlığı tarafından restore edilerek
turizmin hizmetine sunuldu.
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There are windmills along the side of the
Marmaris road in the district of Kızlan. One
of these windmills was restored by the Datça
Governorship and now serves tourism.
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Kıyıda On the Shore
WHAT TO DO IN KNIDOS?

Knidos antik kentinin kalıntıları Datça’nın en önemli ama
en zor ulaşılan güzelliklerinden. Döneminin bilim, sanat
ve mimarlık merkezi olan bu kentte önemli isimler yetişti. Astronomi ve matematik bilimcisi Eudoksus, doktor
Euryphon, ressam Polygnotos ve İskenderiye Feneri’nin
mimarı Sostratos bunlardan bazılarıydı. Eudoksus’un geliştirdiği dönemin büyük buluşu güneş saati, ören yerinde
bugün de görülebiliyor. Tarihin ikinci büyük tıp okulu da
Knidos’ta açıldı.
Bugün Knidos, koydaki tek restoran-kafesi, iskelesiyle yat
turizminin gözde duraklarından. Bu koya gelenler mutlaka o serin sulara ve tarihe doğru dalmalı.

The ruins of the ancient city of Knidos are a significant yet difficult
to reach beauty of Knidos. Important names were trained in this
city that was the era’s hub of science, arts, and architecture.
Some of them were astronomist and mathematician Eudoxus,
medical physician Euryphon, artist Polygnotos, and architect of
the Lighthouse of Alexandria, Sostratus. The sundial, the great
discovery of the era developed by Eudoxus, can still be seen in
the ruins today. Furthermore, history’s second largest medical
school was again opened in Knidos. Knidos today is one of the
most popular sailing destinations with just its restaurant-café and
jetty. Those who visit this bay must definitely take a dive into its
cool waters and into the depths of history.
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KNİDOS’TA NE YAPMALI?
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şiir gibi...
poetıc...
Datça’ya gidip de Eski Datça’yı görmemek
olmaz; Eski Datça’da da Türkçe’nin büyük
şairi Can Yücel’in evini ve onun adının
verildiği sokağı. Onun şiirselliği yeniden
düzenlenen sokaklara ve evlere yansımış
zaten. Ayrıca Eski Datça, sizi bekleyenlere
hediyelik alabileceğiniz en uygun yer...

eylül september 2011

You can’t go to Datça and not see Eski
(Old) Datça; That’s where the home and
the street that was named after Can Yücel,
the great poet of Turkish, is located. His
poeticness has already been reflected
in the reorganized streets and houses.
Additionally, Eski Datça is the perfect place
to purchase gifts for loved ones…

ESKİ DATÇA YENİ YAŞAM

OLD DATÇA, CONTEMPORARY LIVING

Üç mahalleden bahsetmiştik. Eski Datça mutlaka görmeniz
gerekeni. Kısa süre öncesine kadar yıkıntılardan oluşan
semt, 6 - 7 yıldır ayağa kalktı. Eski Datça’da ülkelerinden
daha güzel bir yaşam için kopup gelen İngiliz, Alman,
Fransızlar da yaşıyor, ‘ben napıyorum’ diyen Türkler de.
İki katlı Eski Datça evleri, bir sanat ürünü taş işçiliği ve
begonvillerle süslü dar sokaklarla görsel bir zenginlik
sunuyor. Türkçe’nin büyük şairi Can Yücel’in (1926-1999)
evi ve adının verildiği sokak da burada.
Eski Datça’da bölgede üretilen elişi yazmaların, ipek
şalların, gelinlik çeyizlerin, peştemallerin satıldığı sanat
atölyeleri var. “Datça Sanart” ve “Hürriyet Abla Marifetli
Eller” bunlardan ikisi. Burada keyifle yemek yenecek ve
kalacak yerler de çeşitleniyor, elitleşiyor. Yoga meraklıları
için, Surya Yoga yapılan “Yağhane Cafe - Pansiyon”u ya da
Dede Garden Hotel’i önerebiliriz.

We mentioned three neighborhoods. Eski Datça (Old Datça) is the
one you must see. The suburb that was full of ruins only until recently
has only been brought to life in the last 6-7 years. English, people,
Germans and French people who’ve left their homes for a better life
now live here. And there are also Turks who ask themselves ‘what
am I doing?’ The two-story Old Datça houses present a visual feast
with their artistic stone workmanship and narrow streets decorated
with bougainvillea. The home of Can Yücel (1926-1999), the great
poet of the Turkish language, is here together with a street named
after him. There are art workshops that sell handmade cloths, silk
shawls, bridal dowry goods and ‘peştemals’ (loincloths) unique to
the region in Old Datça. “Datça Sanart” and “Hürriyet Abla Marifetli
Eller” are just two of these. Eating and drinking and accommodation
options are becoming more and more diverse and elite in this area.
We can recommend “Yağhane Cafe – Pansiyon” or Dede Garden
Hotel for yoga enthusiasts. Both of them practice Surya Yoga.
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Kıyıda On the Shore
NEREDE NE YENİR?
WHAT TO EAT AND WHERE?
Datça tam bir yemek ve balık cenneti. Sahilde konuşlanan
irili ufaklı 10’a yakın balık restoranı bu balıkları denize
sıfır masalarda, leziz Ege otları ve Datça’ya özgü tatlarla
sunuyor. Demhane, Kırmızı Han 2, Dutdibi, Tuna ve
Hüsnü’nün Yeri bunlardan bazıları. Barınağın hemen
başındaki Uğurlu Restoran’da ‘ballı bademli bonfile’ ve
sonundaki Culinarium’da ‘mavi yengeç dolması’ iki özel
tat seçeneği.

eylül september 2011

Datça is a true paradise in terms of food, especially seafood.
There are close to 10 small and large seafood restaurants
along the water with tables on the seashore. They serve
delicious Aegean herbs and flavors unique to Datça. Demhane,
Kırmızı Han 2, Dutdibi, Tuna and Hüsnü’nün Yeri are a few of
these. The ‘ballı bademli bonfile’ (sirloin steak with honey and
almond) at Uğurlu Restoran at the entrance of the port and
the ‘mavi yengeç dolması’ (stuffed blue crab) at Culinarium at
the end of the port are two prized flavor alternatives.

BÜKLERİN KRALLIĞI

A KINGDOM OF ‘BÜKS’

Datça’ya 25 km uzaklıktaki Palamutbükü, yarımadada denize
girebileceğiniz en güzel büklerden. Her tür su sporunu da
yapabileceğiniz bükün çakıl taşlarıyla dolu uzun bir plajı
ve masmavi ama soğuk bir denizi var. Palamutbükü’nden
önce sapabileceğiniz Kızılbük ve Ovabükü de sizi mutlu
edecektir. Yoldaki Yaka Köyü, başka sürprizler çıkarıyor
karşınıza. Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi
(UKKSA) gibi. Her yıl 20–25 sanatçı gelip eserler üretiyor
burada. Aynı yolda kekik, badem, bal veya yörenin en güzel
otlarından ‘balkaymak’ satan tezgâhları da es geçmeyin.

Just 25km from Datça, Palamutbükü is one of the best waterside
thickets in the peninsula to swim in the sea. It has a long beach
full of pebbles and a blue yet very cold sea. Palamutbükü is where
you can try all types of water sports. Kızılbük and Ovabükü just
before turning into Palamutbükü will no doubt satisfy as well. Yaka
Village along the road reveals other secrets like the International
Knidos Arts and Culture Academy (UKKSA). Around 20-25 artists
come here to produce their work each year. And, don’t neglect
the stands that sell thyme, almonds or ‘balkaymak’, one of the
region’s most beautiful herbs, along the same road.

GÖZÜNÜZÜ KAPATIP GİRİN

CLOSE YOUR EYES AND LET YOURSELF GO

Datça Merkez, diğer turistik ilçelerimizin aksine gürültü
patırtıdan uzak günbatımları vadediyor. Burada denize
girenler evlerine dönerken irili ufaklı balık restoranlarının
masaları kaplıyor plajı. Yanık tenler, balık ve içkinin tadını
çıkarıyor. Daha ilerde, Datça’nın daha çok yabancı turistlere
hitap eden sokağı çıkıyor karşınıza. Burada iki özel adres
verelim: Doğal taşlar satan Onat ve Datça Sandalet...
Yolun sonunda, yarımadadaki koylara günlük tur düzenleyen
teknelerin kalktığı balıkçı barınağı var. Bu turların durakları,
bizim zaten tavsiye ettiğimiz/edeceğimiz doğal harikalar:
İnce Burun, Dilek Mağarası, Domuz Çukuru, Hayıtbükü,
Kargı, Hurmalı Bük, Dişlice Adası ve Dimitri Koyu... Yine
merkeze yakın, bir başka doğal harika Ilıca Göl. Denizle
karanın birleştiği, Taşlık Plajı ve Belediye Parkı ile yanyana
olan bu göl, kaynak suyu nedeniyle şifalı sayılıyor. Bu ılık
suda su kaplumbağalarıyla da yüzebilirsiniz; denize girdikten
sonra Akdeniz’e dökülen göl suyunun altında tuzlarınızdan
da arınabilirsiniz.

Unlike other tourist destinations in Turkey, Datça center promises
quiet sunsets. This is where people returning from the beach eat
at tables of seafood restaurants along the beach. Tanned people
getting the most out of seafood and raki… A little further along
you’ll see a street that mostly addresses Datça’s foreign tourists.
Here are the two notable addresses here: Onat, which sells natural
stones and Datça Sandalet which sells sandals. There’s a fishing
port at the end of the road where tour boats organize daily trips
to the bays in the peninsula. The stops are what we would have
recommended anyway because they’re all natural wonders: Ince
Burun, Dilek Cave, Domuz Çukuru, Hayıtbükü, Kargı, Hurmalı Bük,
Dişlice Island and Dimitri Bay... There’s another natural wonder
again near the center. It’s called Ilıca Lake. This lake where the
sea and land unite, alongside Taşlık Beach and Belediye Park,
is regarded as therapeutic for its spring water.. You can swim
with sea turtles in the lake’s warm water and then swim in the
sea and then wash the salt off in the lake that flows into the
Mediterranean.
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NASIL GİDİLİR?
GETTING THERE
Onur Air’in İstanbul’dan
Dalaman’a 1 saat 10 dakika
süren seferleri Pazartesi,
Perşembe ve Cumartesi
günleri saat 11:50’de.
Dalaman’dan İstanbul’a
ise Pazartesi, Perşembe
ve Cumartesi günleri saat
13:50’de.
Datça’ya kara yoluyla
Dalaman’dan ulaşabilirsiniz.
Onur Airs 1 hour and 10
minute flights from Istanbul
to Dalaman depart Mondays,
Thursdays, and Saturdays at
11:50.

eylül septembeR 2011

Flights from Dalaman to
Istanbul depart Mondays,
Thursdays and Saturdays at
13:50.
You can drive to Datça from
Dalaman.

ÖMÜR UZATAN İKLİM

A CLIMATE THAT EXTENDS LIFE

‘Neden Datça’ sorusunun cevabını en güzel Yunanlı filozof
Strabon veriyor: “Tanrı çok sevdiği kullarını uzun ömürlü
olsun diye Knidos’a (Datça’ya) gönderir.” Yarımadaya bu
sağaltıcı işlevi veren, iklimi ve muhteşem florası.
Datça’da yazın ortalama sıcaklık 32 derece, nem oranı ise
yüzde 35-60. Ama kuzeyden esen serin yaz meltemleri
bunaltıcı sıcağı ve nemi yok ediyor. Bu iklim, Özel Çevre
Koruma Alanı olarak tescil edilen yarımadanın bitki ve havyan
zenginliğinin nedeni. Anemon, Datça Hurması, zeytin, kekik,
pelin otu, kantaron, narpız, adaçayı, biberiye, üzerlik otu, altın
otu, sumak, dağ nanesi, kapari ve karabiber Datça’nın bitki
zenginliğinin sadece bir kısmı. Datça denince ilk akla gelense
elbette badem. Bu konuya bir kutu ayırdık. Siz de kendinize
ve sevdiğinize zaman ayırın, aranızdaki mesafeleri azaltmak
için en kısa sürede o uzak mesafeye bir tatile çıkın. Datça sizi
üzmeyecek... 

The Greek philosopher Strabo gives the best answer to the question
‘Why Datça?’: “God would send his beloved servants to Knidos
(Datça) to live longer.” This therapeutic function is ensured by its
climate and spectacular flora. The average temperature in summer
in Datça is 32 degrees and humidity is around 35-60 percent. But
the cool summer breeze that blows from the west suppresses the
suffocating heat and humidity. This climate is the reason behind the
rich plant and animal diversity in the peninsula that was declared a
Specially Protected Environment Area. Just some of the plant life in
Datça is anemone, the Datça Date, olives, thyme, absinth, St. John’s
wort, sage, rosemary, sumac, ironwort, capari and black pepper. But
there’s no doubt that almonds are the first things to come to mind
when Datça is mentioned. We’ve dedicated a special section to this
subject. Spare some time for you and your loved one, and go on a
holiday to a faraway place to close the distance between you as soon
as possible. Datça will not let you down… 
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“Mizah benim üvey aşkım”

BAHADIR
BARUTER:
“Humor Is my adoptIve lover”

By LALEHAN UYSAL

Geç başladığı karikatür serüveninde Lombak, Lemanyak, Penguen gibi kült işlere imza atan
Bahadur Baruter, ikinci baharını yaşıyor. Bodrum’da yaşayan ve “Gözüm arkada değil” diyen
sanatçı, resim ve heykele ağırlık veriyor. En son Osmanlı saltanat figürlerinden hazırladığı iskambil
kağıtlarıyla dikkat çeken Baruter’le serüvenini konuştuk...
Bahadır Baruter, who has signed his name to cult projects like Lombak, Lemanyak, and Penguen,
during his late-to-come adventure, is now living his second coming. A resident of Bodrum and an
artist who says, “I have no regrets”, puts a lot of his focus on painting and sculpture. We spoke to
Baruter, who last grabbed everyone’s attention with his playing cards prepared with Ottoman royal
figures, about his adventure…

GEÇnızda neleri bitirdiniz ya da bıraktınız?

denilen bir yaşta, 27 yaşında karikatüre başladığı-

Yaşamım boyunca her zaman eğitim engelliydim. Berbat bir lise
hayatım oldu. Üniversitenin resim bölümünü de bitiremeden
terk ettim. Avare geziyordum. Derin bir gençlik bunalımının
ve hedefsizliğin altında eziliyordum. Parasızlık bıktırıcı olmaya başlayınca bir derginin kapısını çaldım. O güne dek mizah
dergilerine ilgi duymamıştım. Hatta burun kıvırırdım karikatüre.
Tamamıyla bir geçim çözümü olarak gördüm dergide çalışmayı.
Çünkü tek ve en güçlü aşkım karikatüristlik değildi, en azından
ilk başladığım yıllarda.

WHAT

did you complete or leave behind when you began cartooning at what could be considered such a late age as 27?
I have always been a bad student and I had a dreadful time in high
school. I wasn’t even able to graduate from the painting department
at university and I dropped out. I was a vagabond. I was being crushed
under a deep adolescent depression and aimlessness. When I grew tired of being broke, I knocked on the door of a magazine. Until that
time, I never had any interest in comic magazines. In fact, I turned my
nose at cartoons. Working at a magazine was purely a way to relieve
my dismal financial state because cartooning wasn’t my only and most
powerful love; at least when I first began.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

KENDİNİ BODRUM’A ATTI
HE TOOK REFUGE IN
BODRUM
Baruter, Bodrum
Gümüşlük’te çizgi
romanlardaki gibi
bir evde yaşıyor...
Baruter’s house in Bodrum
Gümüşlük resembles the
ones in comic books.
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Bahadır Baruter’in gözünden ve kaleminden İstanbul, Beyoğlu / Beyoğlu in Istanbul in the eyes of Bahadır Baruter

Peki karikatür sizde neleri başlattı?
Kolay sanmıştım başta. Oysa bir bela gibi dikildi karşıma.
Elle tutulur bir şeyler çıkarmak ızdırap oldu. Sandığımdan
çok daha zordu karikatür. Ama okura kendimi kabul ettirmek bir hırsa dönüştü zamanla. Beceriksizliğimle yüzleştikçe hırslandım, hırslandıkça kendimi aştım. Zamanla
içimdeki komiği ve karikatür okurunu keşfettim. Mizah
dergiciliği denen fenomenin derin anlamlarını, sosyal hayattaki gücünü, kültürel önemini keşfettim. Mizah dergilerinin olağanüstü mutlu çalışma ortamlarını, birlikte üretmenin büyüsünü keşfettim. Yaradılışımdaki mizahçıyı ve
yapabileceklerini keşfettim. Yoğun gayret, inat ve tutkuyla
abandım mesleğime. Çalışkanlık ve sebat dolu beş - on
yıl geçirip gözümü açtığımda bir de baktım ki sadece çizerlikle kalmamışım, editörlük ve hatta mizah yayıncılığına varıncaya dek bir çok etkinlikle donatmışım mesleğimi.
Bunları hangi inanç ve iştahla yapabildiğime hâlâ şaşarım.
Sanırım herşey kendiliğinden oldu. İçimdeki ertelenmiş ya
da bastırılmış karikatürist, senelerce yattığı kış uykusundan
uyandı ve olan oldu...

So what did cartooning awaken in you?
At the beginning I thought it was easy whereas it was a like this
huge evil standing in front of me. It was really difficult to produce
something worthwhile. Cartooning was more difficult than I could
have imagined. I gradually however became adamant to have readers accept and acknowledge me. I became even more adamant
when I faced my incompetence and the more adamant I became, I
went beyond myself. I gradually discovered the humor and comic
reader within me. I discovered the deeper meaning, its power within
social life, and cultural importance of the phenomenon called comic
magazines. I discovered the extraordinary working environment and
magic of producing collectively of comic magazines. I discovered the
cartoonist in me and what I’m capable of doing. I grabbed hold of my
career with an intense effort, obstinacy, and passion. After five-ten
years full of hard work and patience, I realized that I was not only
a cartoonist, but also an editor, and in fact, that I have blessed my
career with even comic magazine publishing. I’m still amazed with
which belief and desire I did all of this. I think everything happened on
its own. The cartoonist within me or the postponed cartoonist within
me awoke from its long winter sleep and the rest is history…
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“I NOW HAVE PLENTY OF TIME”

Bugün sadece karikatür çizmiyor kendi kurduğunuz mizah
dergilerini de yönetiyorsunuz. Bahadır Baruter adı mizah
dünyasında marka. Şimdi bize sürpriz yapıp Osmanlı saltanat
figürlerinden iskambil kağıdı hazırladınız. Bu çalışmada ressam yanınız ağır bastı. Bize henüz göremediğimiz şahaserler
yapmayı planlayan Bahadır Baruter’den söz eder misiniz?
Karikatür benim verimliliğimin küçük bir parçası aslında. Ben
karikatürü ancak zaman içinde sevebildim ve uzun bir tanışma
sürecinden sonra bağrıma bastım. Esas büyük aşkım ve ilk göz
ağrım resimdi. O beni gerçekten kendimden geçiriyor, adeta
sarhoş ediyordu. Eskiden yaratıcı enerjim de dahil mesleki gücümün büyük bir bölümünü editörlük ve yayıncılık koşturmacaları
tüketirdi. Artık dergimin fiilen başında değilim. Harika ortaklarım sayesinde dergideki bütün işler ben olmadan da yürüyor.
Bu büyük bahtiyarlık. Güvenebileceğim kurumsal bir yapı ve
şanslı ortaklıklar… Şimdi bunun tadını çıkarıyorum. Artık resim
ve heykelle bol bol uğraşabilecek zamanım var.

Not only do you draw comics but you also manage your own comic
magazine publishing house. The name Bahadır Baruter is a brand in
the world of comics. Now you’ve prepared a surprise with your playing
cards with Ottoman royal figures on them. Your painter side is heavily
present in this initiative. Can you please tell us about the Bahadır
Baruter who plans to create masterpieces that we’re yet to see?
Cartooning is just a small part of my productivity. I was only able
to like cartooning over time and I only embraced it after a long
introduction phase. My first and greatest love was always painting.
Painting takes over me and spins my head around. Previously,
most of my professional strength, including my creative energy,
was spent with being an editor and publishing efforts. They drained
me. I’m no long physically at the helm of my magazine. Thanks to
my great partners, everything moves along smoothly without me
being there. This is a huge blessing. A corporate structure that I
can trust and lucky partners… Now I’m getting the most out of it
and I have plenty of time to paint and sculpt.
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“ARTIK BOL BOL ZAMANIM VAR”

Lombak ve Kemik kapandı ama Baruter çizerlik ve editörlük
görevini Penguen’de sürdürüyor.
Lombak and Kemik have closed but Baruter continues to draw
comics and edit for Penguen magazine.
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Baruter’in Osmanlı
saltanat figürlerinden
yarattığı iskambil kağıtları
özel bir kutuda satılıyor.
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Baruter’s playing cards
with Ottoman royal figures
on them are sold in
a special box.
www.pagnedemek.com

“RESİMLE FERAHLIYORUM”

“PAINTING RELIEVES ME”

Resim ve heykel çalışmaları karikatürden farklı, daha
içe kapalı, melankolik süreçlerde ortaya çıkıyor. Resim
ve heykeli daha mı çok seviyorsunuz?
En azından dergicilikten ve karikatürden çok. Zaten oldum
olası karanlık, melankolik ve ürpertici olanı kendime yakın
hissettim. Sık sık hayata üzülen, kaygı yüklü ve hüzne yatkın
bir insanım. Büyük korkularım ve öfkelerim var. Hayatın karanlık tarafıyla ilgiliyim. Tekinsiz ve evham yüklü bir yaradılışa sahibim. Kuruntularımı ve takıntılarımı seviyorum. İnsanlık
tarihine ve toplum yaşantısının kurgularına karşı eleştirici ve
öfkeliyim. Doğa dışı olgulardan rahatsız oluyorum. Yalnızlığı,
özerkliği, bağımsız düşünceyi değerli ve anlamlı bir özgürlük
biçimi olarak önemsiyorum. Tam bu noktada kara mizahın
resme ve heykele uzanabilen yollarında ferahlıyorum. Dergi
mizahı bir yerden sonra iç karartan bir katılığı göze alamaz.
Eğlenceli bir paylaşımın cömertçe tadına vardırmayı hedefler
daha çok. Gülümseterek düşündürür, yormadan eğlendirir,
kendini önemsemeden irdeler, görünmeden gözlemler. Okurla mizahçının arasında sevimliliklerle süslü ve bir hayli neşeli
bir flört vardır. Ama resmin böyle hesapları yok. Kimseyle flört
etmez, eğlence taleplerine boyun eğmez. Daha gözü kara ve
başına buyruk bir cesaretle kendini yaratır, başkasının eğlenceli vaktine teşne olmaya çalışmadan kişisel ve özgür kalabilir.
Ben resimle ferahlıyorum. İçimin acısını alıyor resim. Ve çok
daha hesapsız bir dürüstlükle, açık kalpli ve cesurum resim
yaparken. Mizah benim üvey aşkım.

Painting and sculpture is different to comics in terms
of being produced in more introverted and melancholic
processes. Do you love painting and sculpture more?
More than publishing and comics at least… I’ve always felt closer to
my darker, melancholic and creepy side. I’m a person who often is
disappointed with life, is full of concern and am inclined to being sad.
I have great fears and angers. I’m interested in the dark side of life.
I possess a spooky and suspicious nature. I like my apprehensions
and fixations. I’m critical and angry against the fantasies of
human history and societal life. I’m uncomfortable with unnatural
phenomena. I regard loneliness, autonomy, and free thought as a
valuable and meaningful form of independence. It’s at this point
exactly that I become relieved when black humor extends to painting
and sculpture. After a certain point, magazine humor cannot risk a
severity that is depressing. It mainly aims to give a generous taste
of an entertaining form of interaction. It makes you think while
making you smile, questions without being full of itself, entertains
without tiring the reader, and observes without being seen. There’s
a flirtation between the reader and the cartoonist and its full of
charm and joy. Painting on the other hand has no such calculations.
It doesn’t flirt with anyone and will not succumb to demands of being
entertaining. It creates itself from a courage that’s more reckless and
independent. It can remain intimate and independent without being
thirsty to entertain. Painting relieves me. It relieves the pain within.
And, I’m more openhearted and brave with a more uncalculated
honesty when painting. Humor is my adoptive lover.
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NE TELEVİZYON NE TRAFİK...
Bodrum Gümüşlük’te çizgi romanlardaki gibi bir evde
yaşıyorsunuz? Bahçesi büyük bu ev ve bulunduğu coğrafya size ve yaratıcılığınıza neler katıyor?
Yaklaşık dört yıldır yazar eşim Mine (Söğüt) ile birlikte Ege’de
doğanın göbeğinde bir kıyı kasabasında yaşıyoruz. Kendi ellerimizle varettiğimiz bir evde, televizyonsuz, trafiksiz, kalabalıksız hayatın tadını çıkarıyoruz. Sanatsal iştahım dorukta,
çünkü alabildiğine doğal ve ruhen neredeyse çıplağım. Tüketici arsızlıklarından çok uzaktayız. Kafamız dipdiri, dupduru.
İç dünyamızın karanlığının yalınlıkla tadına varabilmemiz için
derin ve büyülü bir huzur ortamındayız. Mine de benim gibi.
İnsanlığın acıları ve üzüntüleriyle yakından ilgili. Romanları
için çok derinlerde ve karanlıklarda dolaşmayı seviyor. Çevremizdeki görkemli doğanın ruhumuzu hafifleten besleyici etkisi bizim çetin iç yolculuklarımızın yorgunluğunu alıyor.
Şehirle kavgalı mısınız?
‘Medeniyet’ karşısında huzursuzum, hoşnutsuzum, tahammülsüzüm. Öfkeler ve tedirginliklerle doluyum. Şehir hayatının yalnızlaştıran kalabalığından rahatsızım. Ne zaman ki televizyon,
gazete, trafik, gürültü ve kalabalığı ardımda bırakabildim, işte o
zaman benim iç yolculuğum hız ve ivme kazandı. Burada, şehir
yaşantısından uzakta içimin sesi kulaklarıma daha gür geliyor.
Kendimi sanatla, sporla, doğayla, dostlarımla ve iç huzurumla
daha dürüstçe ve dolaysız bir biçimde besleyebiliyorum artık.
Arada sırada şehre turist gibi gitmenin de bambaşka bir lezzeti
var elbette. 

NO TV OR TRAFFIC…

EYLÜL SEPTEMBER 2011

You live in a house that resembles the ones in picture books in
Bodrum, Gümüşlük. What does this house with a large garden
and its location add to you and your creativity?
I’ve been living with my author wife Mine (Söğüt) in the heart of
nature in the Aegean in a seaside town for roughly four years. We
created this house with our own hands from scratch and live without
TV, a telephone, traffic, or crowds. My creative appetite is at its peak
because I’m as naked spiritually and natural as you can get. We’re
far from consumer insolence. Our minds are energetic and crystal
clear. We’re in a deep and magical environment of peace in order to
get the most out of the darkness of our inner world. Mine is like me
also. She’s closely interested in the pains and sadness of humanity.
She likes to delve into the depths and darkness for her novels. The
nurturing effect of the spectacular nature around us relieves our
souls and takes away the weariness of our tough inner journeys.
Are you cross with the city?
I am restless, unhappy and impatient in the face of ‘civilization’.
I’m full of anger and anxiety. I’m uncomfortable with the
crowdedness that makes city life lonely. My inner journey
gained speed and momentum the moment I left TV, newspapers,
traffic, noise and the crowds behind me. My inner voice seems
louder here, far from city life. I can now nurture myself with
art, sport, nature, my friends and my inner peace, honestly and
directly. Nevertheless, there is still a unique joy in going to the
city as a tourist now and again. 

BAHADIR BARUTER KİMDİR?
WHO IS BAHADIR BARUTER?
1963 Ankara doğumlu, İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi.
M.S.Ü. Resim Bölümü’nde resim eğitimi aldı. Karikatüre
27 yaşında başladı. Pişmiş Kelle, Limon ve Avni’den sonra
Leman’a geçti. Yaklaşık 12 yıl, Fatih Solmaz’la Lombak
adlı karikatür sayfasını çizdi. 1996’da Selçuk Erdem’le
Lemanyak’ı çıkardı ve 5 yıl derginin editörlüğünü yaptı.
1997’de Komik Şeyler Yayıncılık’ı kurdu. 2001’de 11 arkadaşıyla Lemanyak’tan ayrıldı ve Lombak dergisini kurdu;
ardından Bülent Üstün ile birlikte Lombak’ın eki olarak Kemik dergisini çıkarttı. 2002’de Metin Üstündağ, Erdil Yaşaroğlu ve Selçuk Erdem’le Penguen dergisini kurdu. 2003’te
Fatih Solmaz ile Kemik’i müstakil formatta yayınladı. Yazar
Mine Söğüt ile evli olan Baruter, Penguen’de çizerlik ve
editörlük görevini sürdürüyor.
He was born in Ankara in 1963 and graduated from Istanbul
Erkek Lisesi (Istanbul High School). He studied painting
at Mimar Sinan University and began cartooning at the
age of 27. After Pişmiş Kelle, Limon and Avni, he went to
Leman magazine. He illustrated the comic page Lombak
together with Fatih Solmaz for roughly 12 years. In 1996,
he published Lemanyak with Selçuk Erdem and was the
editor of the magazine for 5 years. In 1997 he founded
Komik Şeyler Yayıncılık (Comic Things Publishing). In 2011,
he left Lemanyak with 11 of his friends and established
Lombak magazine and then published Kemik magazine as
a supplement of Lombak together with Bülent Üstün. He
founded Penguen magazine with Metin Üstündağ, Erdil
Yaşaroğlu and Selçuk Erdem in 2002. He published Kemik
individually with Fatih Solmaz. Married to author Mine
Söğüt, Baruter continues to draw comics and edit Penguen
magazine.
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Doğanın Mucizesi Miracle of Nature

Güneşin
takipçisi...
The
follower
of the sun…
Yaz mevsiminin bu heyecan veren
bitkisi, incecik gövdesi üzerinde
yükselir ve gövdesine fazlasıyla
büyük gelen çiçeğini büyük bir
aşkla güneşe çevirir... Ondan
aldığı enerjiyi de çekirdekleriyle
insanlığa sunar...
This plant that brings excitement to
summer rises on a thin stem and
turn its oversized flower towards
the sun with a passionate love…
And with the energy it receives
from the sun, it presents its seeds
to humanity…

EYLÜL SEPTEMBER 2011

By UĞUR BEKTAŞ

AYÇİÇEĞİ
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Doğanın Mucizesi Miracle of Nature
KUŞLARIN GÖZDESİ
BIRDS LOVE THEM
Ayçiçekleri çekirdekleri dolayısıyla serçe,
karga, sığırcık gibi kuşların da ilgi odağıdır.
Özellikle bataklık alanlara yakın yerlerde
yetiştirilen ayçiçekleri kuşların verdiği zarara
daha fazla maruz kalır. Ekim alanının etrafına
parlak renk levhalar yerleştirmek, mekanik
olarak gürültü çıkaran aletlerden yararlanmak
önlemler arasındadır.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Sunflower seeds are popular with birds like
sparrows, crows and starling. Sunflowers grown
close to swampy areas especially are exposed to
harm inflicted by birds. Some of the preventative
measures are shiny and colorful signs placed
around the field or machinery that produces loud
noise.

BULUNDUĞUdiren ayçiçeği, yazları doğayla iç THE SUNFLOWER
bölgeyi çiçeğinin sarısıyla renklen-

içe olanlar için özel bir bitkidir. Her sabah içerisindeki çekirdeğin olgunlaşıp olgunlaşmadığı kontrol edilir. Bazen beklemek
zor gelir ve tablasından çıkarılan çekirdeklerin tadına bakılır.
Ancak ayçiçeklerinin ortasındaki o mükemmel dizilimin bozulmaması için çekirdekler iyice sertleşip kurumaya yüz tutmasını
beklemek gerekir.

,which
colors
its
surrounds
with
the
yellow of its flower, is a special plant for those who are at one with
nature during summer. Each morning, the seeds in the center of
the flower are checked to see whether they’ve matured or not.
Sometimes it’s difficult to wait and that’s when one tastes the
seeds. But still, it’s best to wait until the seeds are completely hard
in order not to spoil the excellent spirals in the center.
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Hollandalı ressam
Van Gogh’un
“Ayçiçekleri”
tablosu resim
litaretüründe ilk
akla gelen
resimlerinden
biridir.

Büyük çiçekler açan ayçiçeğinin boyu
yarım metreden dört metreye kadar
çıkabilir. Ayçiçeğinin çekirdeklerinden ilk
kez ticari amaçla yağ üretimini İngilizler
yaptı.

The sunflower, which grows large flowers,
can rise from half a meter to four meters.
The English were the first to produce
sunflower oil from sunflower seeds
commercially.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Sunflowers “the
painting by the
Dutch artist, Van
Gogh, is one of
the first paintings
that come to
mind in artistic
literature.

AMERİKA’DAN ASYA’YA GELDİ

FROM AMERICA TO ASIA

Işığa duyarlı olan çiçeğini güneşin bulunduğu yöne doğru çevirmesinden dolayı ayçiçeği yerine ‘günebakan’, ‘gündöndü’
ya da ‘günçiçeği’ isimleri de kullanılır. Ayçiçeğinin Almanca
ve İngilizce dillerindeki ismi ‘güneş’ ve ‘çiçek’ kelimelerinden
oluşur. Papatyagiller familyasından olan bitki, çiçeği ve yağı
için yetiştirilir.
Ülkemizde Ege ve Trakya başta olmak üzere yüksekliği fazla
olmayan her yerde yetiştirilebilen ayçiçeğinin anavatanı Peru
ve Meksika. Amerika kıtasında çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde kullanılan bitki, İspanyollar tarafından 1569’da Avrupa’ya
getirilir. Bitki kısa zamanda Doğu Türkistan’a kadar yayılır.
Çok nadiren çatallanan bitki çoğunlukla dikine yükselir. Uzun
bir sap üzerindeki çiçekleri 10 ile 40 santim genişliğinde olur.
Çekirdek ya da yağ üretimi için ayrı tohumlara sahip olan
ayçiçeği, genellikle nisan aylarında tarla ya da bahçelere ekilir. Geniş periyotta ekim olanağı sunan ayçiçeklerini mart ayı
ortalarına kadar ekmek mümkündür. Gelişmiş kök sistemlerine sahip olan bitki, üç metre derinlikteki suyu kullanabilir.
Bu yüzden de kurak ortamlara dayanıklıdır. Ancak kuraklığın
uzun süre devam etmesi bitkiden alınan verimin düşmesine
neden olabilir.

Sensitive to light, the sunflower has various names in
Turkish due to turning its head toward the sun. In German
and English, the plant is made of the words ‘sun’ and ‘flower’.
A member of the daisy family, the plant is grown for both its
flower and its oil.
Peru and Mexico are the homeland of the sunflower, which
can grow anywhere that’s at a relatively low altitude in
Turkey, primarily in the Aegean and Thrace. Used to treat
various illnesses in the American continent, the plant was
taken to Europe by the Spanish in 1569 and spread to East
Turkestan soon afterwards.
The plant that very rarely divaricates mostly grows vertically.
The flowers that grow on a long stem are between 10 and
40 centimeters in width. The sunflower, which possesses
separate seeds for seed and oil production, is generally
planted in fields or gardens in April. Furthermore, it is
possible to plant sunflowers until mid March. With developed
root systems, the plant is able to use water at a depth of three
meters and that’s why it’s resistant to dry environments.
However, if drought continues for a long time, it may result
in less productivity.
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Doğanın Mucizesi Miracle of Nature
KOLESTEROL DÜŞÜRÜCÜ

REDUCING CHOLESTEROL

Uygun koşullarda yetişmesi sağlanan bitki, vitamin ve protein
açısından çok zengin bir ürün sunar. Besin değeri yüksektir; A,
B, E ve K vitaminlerinin yanı sıra çok az bitkide bulunan D vitaminini de barındırır. Ayrıca ayçiçeği çekirdeğinin demir oranı,
fıstık ve kuru üzümden daha fazladır. Bol miktarda potasyum
içeren ayçiçeği çekirdeği uzmanlarca tam bir linoleik asit deposu olarak gösterilir. Linoleik asit bakımından zengin yiyecekler,
kandaki kolesterol seviyesinin düşmesine yardımcı olduğundan
ayçiçeği çekirdeğinin sıkça tüketilmesi öneriliyor. Kalp dostu
olan ayçiçek yağı, ayçiçeğinin Türkiye’de yetiştirilmesinin birinci sebebi olarak gösterilir. Yağın sindiriminin kolay olması,
yemek ve salatalarda tercih edilmesini sağlar.
Ayçiçeği, büyüme ve gelişmeyi hızlandıran protein ve mineraller bakımından bir hayli zengindir. Gelişme çağındaki çocukların sağlıklı büyümesi için gerekli protein, vitamin ve mineralleri
içerisinde bulunduran bitki, bağışıklık sistemini hızla onardığı
için hastaları kuvvetlendirir ve vücudun korunmasına yardımcı olur. Ondan yararlanılarak üretilen ilaçlar çeşitli hastalıkların
tedavisinde kullanılır. Örneğin ayçiçeğinin tohumlarından oluşturalan merhem, kurdeşen hastalığının sebep olduğu kaşıntıları
giderir. Bir başka örnek ise yine ayçiçeğinden oluşturulan esansın verem hastalığının tedavisinde kullanılmasıdır.

If grown in suitable conditions, the plant is a rich product in
terms of vitamins and protein. High in nutritional value, the
sunflower contains vitamins A, B, E and K as well as vitamin
D, which is found in very few plants. Additionally, the iron
level of sunflower seeds is much higher than peanuts and
sultanas. Rich in potassium, the sunflower seed is revered
by experts as a depot of lineolic acid. Foods rich in lineolic
acid reduce blood cholesterol levels making them a popular
treat for people suffering from related illnesses. The primary
reason why the sunflower is grown in Turkey is because
sunflower oil is heart friendly. Sunflower oil eases digestion
and is preferred in cooked meals and salads as a result.
The sunflower is extremely rich in terms of proteins and
minerals that accelerate growth and development. The plant,
which contains the adequate protein, vitamins and minerals
necessary for developing, healthy children, strengthens the
ill and protects the body because it restores the immune
system quickly. Medications produced using the sunflower
are used to treat various illnesses. For example, ointment
made from sunflower seeds relieves itchiness that results
from rash. Another example is essence made from the
sunflower; it’s used to treat tuberculosis.

Ayçiçeği, güneşten
aldığı enerjiyi
içerisindeki çekirdeğin
olgunlaşması için
kullanır.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

The sunflower uses
the energy it takes
from the sun to
mature the seed
within.
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Doğanın Mucizesi Miracle of Nature
KALPTEN GÖZE...

FROM THE HEART TO THE EYE…

Türkiye’de üretimi gün geçtikçe yaygınlaşan ayçiçeğinin faydaları bitkiyi şifalı bitkiler kategorisine de sokuyor. Doğal besinler
arasında en fazla E vitaminini barındırdığından bu vitaminin
eksikliğinde görülme oranı artan kalp krizi riskini azaltır. E vitamini gözde katarakt oluşmasını da engeller.
Ayçiçeği, gün boyunca yorulan zihnimize ve vücudumuza kuvvet verir ve yorgunluğu giderir. Bu nedenle sinir hastalıklarının
tedavisinde etkin bir şekilde kullanılır. İlaç yerine doğal bitkileri tercih eden alternatif tıp uzmanları da ayçiçeğinden sıklıkla
faydalanır. Bitkinin yapraklarının kaynatılıp balla karıştırılması
yoluyla oluşturulan kür, ateş düşürücü özelliğe sahiptir. Ayçiçeği, papatyayla birlikte kaynatılıp bal ilave edildiğinde soğuk
algınlığına, yağıyla eklemlere masaj yapılırsa da eklem sancılarına iyi gelir. 

The benefits of the sunflower, which is being produced in
Turkey more and more each day, makes it a healing plant also.
As it’s the natural food to contain the most vitamin E, it reduces
the risk of heart attack seen increasingly in those that lack this
vitamin. Vitamin E also prevents cataract.
The sunflower gives strength to our minds and bodies and
relieves lethargy. That’s why it’s used effectively to treat
neurological disorders. Alternative physicists who prefer
natural medication as treatment commonly benefit from
the sunflower. A formula made by mixing the plant’s leaves
together with honey reduces temperature. The sunflower,
boiled together with chamomile and mixed with honey, can be
used to treat colds and its oil can be used to relieve joint pain
when massaged. 

Salata, ekmek ve poğaçada da ayçekirdeği içini kullanabilirsiniz

You can use sunflower seeds in salads, bread and pastries as well.
AYÇEKİRDEKLİ POĞAÇA
1 çay bardağı fincanı süt, 1 çay bardağı yoğurt, 250 gr tereyağı, 1 tatlı
kaşığı şeker, 2 çay kaşığı tuz, 1 yumurta, 1 yumurta sarısı (üzeri için),
1 yemek kaşığı sirke, alabildiği kadar un ve 1 paket kabartma tozunu
karıştırıp hamur elde edin. Elinizde yuvarladığınız hamur parçalarını
yuvarlayın. Dilerseniz içine peynir koyup tepsiye yerleştirin. Üzerine
yumurta sarısı sürüp ayçekirdeklerini koyun ve fırında pişirin.

BUNS WITH SUNFLOWERS SEEDS
1 small cup of milk, 1 small cup of yogurt, 250gr of butter, 1 dessertspoon of
sugar, 2 teaspoons of salt, 1 egg, 1 egg yolk (to glaze the top), 1 tablespoon of
vinegar, flour and 1 packet of baking soda. Mix all the ingredients until you
have a good texture of dough. Roll small pieces of the dough. Place them
on a tray, stuffed with cheese if you wish. Glaze the top with egg yolk and
sprinkle over with sunflower seeds and bake.
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Ege’de Bir Harikalar Diyarı

ASSOS

An Aegean Land of Wonders
By İlke Kamar Photo Ozan Akgün

Kuzey Ege’nin düşünce tarihine damga vuran
filozoflarıyla anılan diyarı Assos, tablo gibi
manzaraya sahip şirin bir balıkçı kasabası
görünümünde.
Assos, associated with philosophers who’ve
made their mark on the history of thought in the
Northern Aegean, looks like a quaint,
picture-perfect fishing town.
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EGE’NİNden var: Sessiz koylar, berrak deniz, taş ev- THERE
kuzey kıyısı Assos’a gitmek için birçok ne-

ler ve zengin tarihi miras bunların sadece bir kısmı.
Bugünkü adıyla Behramkale’yi, daha çok İstanbul ve yakın
çevresinden ziyaretçiler yıl boyunca tercih ediyor. Gerçekten
de Assos, her mevsim ayrı güzelliğe sahip. Yazın denizi ve
doğası, sonbaharda -özellikle eylülde- Athena Tapınağı’nda
düzenlenen festivali, baharda ise yeni açmaya başlayan zeytin
ağaçlarının görüntüsüyle ayrı kimliğe bürünüyor. Kalabalığın
gürültüsünden uzak, balıkçı kasabasını andıran Assos, lezzetli
mezeleri, deniz ağırlıklı mutfağı ve mimari dokusuyla doğal
tatil arayışında olanların keşfetmesi gereken bir yer. Öyle ki,
ünlü filozof Aristoteles de evlenmek için burayı seçmiş!

are plenty of reasons to go to Assos, the northern
coast of the Aegean: peaceful bays, a crystal clear
sea, stone houses, and a rich historical heritage, and much more.
Known today as Behramkale, Assos is mostly preferred by
visitors from Istanbul and its surrounds, year round. Assos has
an exceptional beauty throughout the year. Its sea and nature in
summer, a festival held at Athena Temple especially in September
in autumn, and the olive trees that just begin to blossom in spring…
Far from noisy crowds, the town that resembles a fishing town is
worth discovering by those who want a natural holiday purely
for its delicious appetizers, heavily seafood based cuisine and
architectural makeup. So much so that the famous philosopher
Aristotle chose Assos to get married in!

taşın huzuru
The serenıty of
stone
Assos’ta kalınacak otel ve
pansiyonların çoğu taş ev.
Sahildeki restoranlarda ise
yemeğinizi yerken balıkçıları
izleyebilirsiniz.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Most of the hotels and pensions
in Assos operate from within
stone houses. Meanwhile, the
seaside restaurants are perfect
to watch the fisherman while
enjoying something to eat.
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HER TERCİHE UYGUN KONAKLAMA

ACCOMMODATION FOR EVERY BUDGET

Çevrenin mimarisine uygun pansiyon ve oteller her bütçeye uygun konaklama imkânı sunuyor. Merkezde tatil yapmak isterseniz, taş otel, restoran ve dükkânlar var. Bunun dışında butik
oteller ve kamp alanlarında da konaklamanız mümkün. Doğal
yaşam tarzına uygun Assos’un taş otelleri ‘organik tatil’ anlayışını tercih edenler için birebir. Kamp alanıysa, sessiz ve doğası
hiç bozulmamış bir ortamda tatil yapma olanağı sunuyor.
Midilli’ye en yakın noktalardan Sivrice, Assos’ta denize girmek
isteyenlerin tercih ettiği yerlerden biri. Genelde denize girmek için, otellerin önündeki ahşap iskeleler dışında koylara
gidiliyor. Assos’un en ilgi gören plajlarının bulunduğu yerse
Kadırga Koyu.

The pensions and hotels built in line with local architecture
offer accommodation for every budget. There are stone hotels,
restaurants and shops if you want to holiday in the center. You can
also stay in boutique hotels and at campsites. For those who prefer
‘organic holidays’, the stone hotels of Assos are ideal. Meanwhile,
the campsite offers you the chance to holiday in a quiet and
untouched natural environment.
Sivrice, one of the closest points to Midilli, is one the places people
prefer to swim in Assos. People generally swim off the wooden
jetties in front of hotels to go swimming in the sea. Or, they go to
the bays. The most popular beaches in Assos however are located
at Kadırga Bay.

ekmek
teknesi
Bread and
butter
Assoslu balıkçılar
denize açılmaya
hazırlanıyor.
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Fishermen from Assos
prepare to set sail.
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FİLOZOFLARIN İZLERİ VAR

TRACES OF PHILOSOPHERS

Assos, M.Ö. 2000 yıllarında, Lelegler tarafından kuruldu. Kentin ismi Assa, Luvi dilinde yerleşim anlamına geliyor. Midilli
Adası’ndan gelen göçmenler buraya yerleşti. M.Ö. 560’larda
Lidyalılar bölgeyi ele geçirdi. Denizden 283 metre yükseklikteki tepeye Athena Tapınağı ve tepenin eteklerine bir tiyatro
kurdular. Assos’un daha sonraki sakinleri Persler oldu. Pers
kralının azatlı kölesi Platon’un öğrencisi Hermias kenti ele geçirdi. Burada bir felsefe okulunun kurulmasına öncülük eden
Hermias, Aristoteles’le felsefe okulunda ders verdi. Platon ve
Sokrates’in de Assos’ta ders verdiği biliniyor. Bergama Krallığı, Roma Devleti’nin yaşadığı bir yer oldu Assos. 14. yüzyılda
Sultan Murat Hüdavendigâr zamanında kent Osmanlı topraklarına katıldı ve Behramkale adını aldı.

Assos was founded by the Lelegs in circa 2000 BC. The name of
the city, Assa, means settlement in the Luwian language. This is
where migrants who came from Midilli Island settled. The Lydians
captured the area in circa 560 BC. They built the Athena Temple
on a hilltop that’s 283 meters above sea level and a theater
at the foot of the hill. Persians then settled in Assos. Hermias,
who pioneered in setting up a school of philosophy here, taught
together with Aristotle at the school. It’s known that Plato and
Socrates also gave lessons in Assos. Assos also became a place
of settlement for the Bergama Kingdom and the Roman State.
The city was included within Ottoman borders during the reign
of Sultan Murat Hüdavendigâr in the 14th century and took on
the name Behramkale.

Sakin ve tarihi kalıntıların ortasında
bir gezi sizi bekliyor. Merkezde denize
girme imkânı yok. Yakın çevredeki otel ve
pansiyonların önünden girilebiliyor.

Ağustos August 2011

A quiet holiday in the middle of historical
ruins awaits you. There are no swimming
opportunities in the center. You can swim
from in front of the surrounding hotels and
pensions.
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TAPINAKTA GÜNBATIMI KEYFİ
Assos’a ulaştığınızda önce Akropole çıkın. Deniz ve karaya hâkim bir tepe
üzerine kurulmuş Akropol, yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda. Çevresindeki surların 6. yüzyılda yapıldığı sanılıyor. Bugün de surların büyük bölümü ayakta ve iyi durumda. En yüksek noktada Athena Tapınağı, tepenin
eteklerinde ise tiyatro yer alıyor.
Hem manzarası, hem tarihi ile Athena Tapınağı’nda saatler geçirebilirsiniz.
Assos’un en önemli tarihi yapısı tapınak, Anadolu’da arkaik çağda yapılmış ve kabartma frizlere sahip tek örnek yapı. Buradan Ege Denizi’ni ve
özellikle de günbatımını seyretmek harika. Tiyatro ise 4000 seyirci kapasiteli. Sahne binasının yanından giden, 2000 yıllık bozulmamış bir cadde
kazılarda ortaya çıkarılmış, bu caddeyi görmeniz mümkün. Tapınaktan
ayrıldıktan sonra yol üzerinde tezgâh kurmuş köylüler göreceksiniz, doğal
ürünler, kekik, yabani otlar ve elişlerini satıyorlar. Yöreye özgü dağ kekiğini almanızı öneriyoruz. Tezgâhlarda dokunmuş çantalar da çok farklı
görüntüye sahip.

eylül september 2011

PLEASURE OF SUNSET AT THE TEMPLE
Go to the acropolis when you get to Assos. Set on a hill that dominates over the sea
and land, the acropolis is roughly 3km long. The surrounding walls are estimated to
have been built in the 6th century. A large section of the walls continue to stand today
and they’re in quite good condition. Athena Temple is at the highest point in Assos
and there’s a theater at the foot of the hill. It’s easy to spend hours at Athena Temple
for both the view and its history. The most important historical structure in Assos, the
temple is the only example to be built with relief friezes in archaic times in Anatolia.
It’s amazing to watch the Aegean Sea and especially sunset from here. Meanwhile, the
theater has a capacity to seat 4000. A 2000-year-old undamaged road along the side
of the stage building was discovered in excavations. After leaving the temple you’ll see
villagers who’ve set up stalls along the road. They sell natural products, thyme, wild
herbs and handcrafts. We recommend that you buy the mountain thyme that’s unique
to the area. The woven bags are also impressive.

BATI NEKROPOLÜ VE
MEZARLIK
WEST NECROPOLIS AND
CEMETERY
Mezarlık, M.Ö. 7. yüzyıldan, 2. yüzyıla
kadar kullanıldı. En eski gömüler, yakılan
cesedin küllerinin çömleklere konulup
gömülmesi yöntemine dayanıyordu.
Dönemin inancına göre, ölü geri gelmesin
diye küpün ağzı taş ile kapatılıyordu.
Sonraki mezar tipleri ise lahitlerdi.
Yüzeye yakın lahitlerin hepsi defineciler
tarafından soyuldu. Ancak altlardaki
lahitlerde iskelet kalıntıları ve ölü
hediyeleri bulunabildi.
The cemetery was used from the 7th
century BC to the 2nd century. The oldest
funeraries were based on placing the ashes
of dead people in clay pots. According to
the beliefs of that era, the pot would be
shut tightly so that the corpse would not
come back to life. The following grave
types were then tombs. Treasure hunters
robbed all the tombs that were buried close
to the earth’s surface. However, bones and
gifts were found in the tombs buried deeper
below.
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ULAŞIM
WHAT TO EAT AND WHERE?
İstanbul’a 400 km uzaklıkta. Tekirdağ,
Malkara, Keşan üzerinden gidilebilir. Arabalı
vapurla Gelibolu’dan ya da Eceabat’tan
ulaşmak mümkün. Çanakkale’den çıkıp
İzmir yolunu takiben güneye inerken,
yaklaşık 1 saat sonra, Assos-Behramkale
tabelasını göreceksiniz. Tabelanın gösterdiği
yolda 20-25 dakika ilerledikten sonra
Assos’a varabilirsiniz.
Assos is 400km from Istanbul. You can drive
via Tekirdağ, Malkara, and Keşan. You can also
get a ferryboat from Gelibolu or Eceabat. You’ll
see the Assos-Behramkale sign roughly an hour
after heading south after the Izmir road when
you veer off from Çanakkale. You’ll reach Assos
20-25 minutes after you see the sign.

ASSOS LİMANINDA KISA BİR YÜRÜYÜŞ BİLE SİZİ
BİR SONRAKİ TATİLDE DE BURAYA ÇEKMEYE YETER
A SHORT WALK ALONG ASSOS HARBOR IS ENOUGH
TO MAKE YOU WANT TO HOLIDAY HERE AGAIN.
LİMANDAN ÖNCEKİ DURAK
Yolunuza devam ettiğinizde limana inmeden Hüdavendigâr Camii’ni
göreceksiniz. Bir tepenin üzerinde yer alan caminin 14. yüzyılda yapıldığı
tahmin ediliyor. Caminin iç süslemeleri ve mimarisi görülmeye değer. Daha
sonra, Assos Limanı’na doğru inen yol karşınıza çıkacak. Dar, virajlı ve dik
bir yokuşu olan yolda liman girişine kadar yürüyebilirsiniz.
Assos çok zengin tarihi mirası görmenin yanında, sahil kahvelerinde
oturmak, restoranlarında farklı lezzetleri tatmak ve birbirinden renkli doğal
ve el yapımı ürünlerin satıldığı tezgâhları dolaşmak için de ideal bir yer. 

KONAKLAMA
ACCOMMODATION
Assosyal
(0286) 721 70 46
Kaldera
(0286) 723 44 20
Eren Konuk Evi
(0286) 723 40 46
Troas Motel
(0286) 764 02 79
Kanara Otel
(0286) 774 02 28
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THE STOP BEFORE THE HARBOR
You’ll see Hüdavendigâr Mosque as you continue along before getting to the
harbor. The mosque on the hill is estimated to have been built in the 14th century.
The mosque’s interior decorations and architecture is worth seeing. The road that
leads to Assos Harbor will appear before you afterwards. The narrow, winding
and steep road will take you as far at the entrance of the harbor.
Assos has so much to offer aside from its rich historical heritage… Sitting at
seaside coffeehouses, trying different flavors at restaurants, and checking out
the stands that sell colorful, natural products as well as handcrafts. 
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Granada
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Cordoba

MEDENİYETLER SENTEZİ

ENDÜLÜS
ANDALUsIA

A Synthesıs of Cıvılızatıons

6 yüzyıldan fazla Müslüman egemenliğinden sonra 1474’te Hıristiyan
yönetimine geçen bölge, kültür ve mimarisiyle insanlığa bırakılmış bir hazine...
The area that was taken over by Christians in 1474 following more than
6 centuries under Moslem rule is a cultural and architectural treasure for
humanity…
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By KÜRŞAD OĞUZ
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ELHAMRA YA DA 1001
GECE MASALLARI!
ELHAMRA OR ONE
THOUSAND AND ONE
NIGHTS!
Elhamra Sarayı’nın inşası, 1232’de
başladı ve yüzyıllar sürdü. Alçı,
seramik ve kereste gibi farklı
malzemelerin kullanıldığı sarayın
üç ana bölümü var. Kale olarak
tasarlanan ‘Alcazaba’dan (Kasaba)
günümüze sadece surlar ve kenti
tamamen gören birkaç kule kaldı.
‘Palacios Nazaries’ (Nasri Sarayları),
1001 Gece Masalları’nı andırıyor.
1492’de ‘Katolik krallar’ Isabel
ve Ferdinand, kenti ele geçirince
buraya yerleşti. Saraydaki cami
kiliseye dönüştürüldü. ‘Generalife’
bahçeleri sarayın üçüncü bölümünü
oluşturuyor ve tam bir cennet!
Elhamra’ya yürüyerek çıkmak zor
ama keyifli. Şehrin merkezinden 15
dakikada bir araçlar da kalkıyor.
The construction of Elhamra Palace
began in 1232 and continued for
centuries. There are three main
sections of the palace that was built
using different materials like plaster,
ceramic and timber. There are only a
few walls and a few towers that have
a view of the whole city at ‘Alcazaba\,
which was designed as a fortress.
‘Palacios Nazaries’ resembles 1001
Nights. When the ‘Catholic royals,
Isabel and Ferdinand, captured the city
in 1492, they settled here. The mosque
in the palace was converted into a
church. ‘Generalife’ gardens makes
up the third part of the palace and is
a true paradise! It’s difficult to climb
up to Elhamra but it is pleasurable.
There’s public transport that departs
from the city center every 15 minutes.
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öylemedeniyetin

bir kalemde anlatılamaz bu bölge. İki dev
buluşma
noktasında
sadece
flamenkodan boğa güreşine, mimari harikalardan doğal
güzelliklere somut gerçekler yok çünkü. Elle tutamadığınız,
gözle görmediğiniz bir şey etrafınızı sarıyor bu topraklarda.
Siz çoktan, başka bir büyüye büyü diyemeyecek kadar
büyülenmiş oluyorsunuz...
İspanya’nın güneyinde, Endülüs adı verilen bölgede aslında
dokuz şehir var: Huelva, Cadiz, Malaga, Cebelitarık, Sevilla,
Cordoba, Granada, Jaen ve Almeria. Ancak Endülüs denince
akla bir üçgen geliyor: Cordoba Sevilla, Granada. Sondan
başlayalım.

ıt’s no

easy feat to describe this region because
there are no concrete realities that are
made of only flamenco dancing and bullfighting, architectural
wonders and natural beauties in this meeting point of two
spectacular civilizations. Something that you’re unable to
hold or see takes you over on these lands for you have already
been captivated by a spell like no other…
There are actually nine cities in this area called Andalusia in
the south of Spain: Huelva, Cadiz, Malaga, Gibraltar, Seville,
Cordoba, Granada, Jaen and Almeria. However, it’s the triangle
of Cordoba, Seville, and Granada that actually come to mind
when Andalusia is mentioned. Let’s start from Granada…
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A MOORISH MUSEUM CITY: GRANADA

Bu üçgenin güneyindeki Granada’da Arap hakimiyeti 8. yüzyılda Mağribiler’in işgaliyle başlıyor. Kent, Nasri Sultanlığı’nın
yönetiminde, 1238-1492 arasında altın çağını yaşıyor ve kültür
merkezi haline geliyor. O tarihte Katolik hükümdarların eline
geçip Hıristiyan yönetimi altında Rönesans’ı yaşayan Granada,
19. yüzyılda gözden düşse de 1870’lerde restorasyonlarla itibarı
iade ediliyor.
‘Albaicin’ tarihi kentin merkezi sayılıyor ve Elhamra Sarayı’nı
tam karşıdan görüyor. Ortalarında bir nehir, daha doğrusu nehir yatağı var: Rio Darro. Albaicin’in labirenti andıran ve tümü
restore edilmiş sokaklarını tırmanan turistlerin tek amacı, yüksek teraslardan Elhamra’yı fotoğraflamak. Burada öncelikle 11.
yüzyıldan kalma Mağribi hamamı ‘El Banuelo’yu ve Granada’da
ortaya çıkarılan eserlerin sergilendiği ‘Museo Arqueologico’yu
görün. Albaicin’in teraslarından biri olan ‘Plaza del Almada’da
‘empanada’nızı (ton balıklı pizza gibi) yiyip ‘cafe con leche’nizi
(sütlü kahve) yaşadıklarınızı gözden geçirin.
Aslında sırf Elhamra Sarayı’nı görmek için bile gelinir Endülüs’e.
Adını, yapımında kullanılan renkli malzemeden ve günbatımında dönüştüğü ‘kırmızı’dan (el-hamra Arapça’da kırmızı demek)
alan saray hem İspanya’daki Arap egemenliğinin son büyük
eseri hem de bence dünyanın en güzel sarayı.

Arab sovereignty began in the 8th century with the occupation
of the Maghrebs in Granada. The city, ruled by the Caliphate,
experienced its golden age between 1238-1492 and transformed
into a cultural center. Granada, which was captured by Catholic
leaders during that time and hence experienced the Renaissance,
lost popularity in the 19th century, but nevertheless, the restorations
that took place in the 1870s resulted in it reclaiming its esteemed
reputation. ‘Albaicin’ is regarded as the heart of the historical city
and looks across at Elhamra Palace. There’s a river, well actually a
riverbed, right in between them: Rio Darro. The only aim of tourists
who climb the labyrinth-like streets that have all been restored in
Albaicin is to take photos of Elhamra from terraces. The first place
to see here is ‘Museo Arqueologico’, a museum in which objects
from the 11th century Moorish bath ‘El Banuelo’ and Granada were
discovered and displayed. Then, eat an ‘empanada’ (tuna fish pizza)
and drink ‘café con leche’ (white coffee) at ‘Plaza del Almada’, one
of Albaicin’s terraces, and think about all that you’ve seen.
Actually, it wouldn’t be unfair to visit Andalusia just to see Elhamra
Palace. The palace that gets its name from the red construction
material and the ‘red’ (el-hamra means red in Arabic) that it
becomes at sunset, is the last and greatest monument of Arab rule
in Spain, and, I think, the most beautiful palace in the world.
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MAĞRİBİ MÜZE KENT: GRANADA
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RENGÂRENK YAŞAM
a colorful lıfestyle

Endülüs sokakları her zaman cıvıl
cıvıl. Granada’daki pazardan hediyelik
eşyalarınızı seçebilirsiniz (sol üstte).
Cordoba’daki tapas barlar damak tadınıza
uygun lezzetler sunuyor (üstte). Sevilla’ya
gidip bir boğa güreşi görmemek olmaz...
The streets of Andalusia are always lively.
You can purchase gifts at the marketplace
in Granada (above left). The tapas bars in
Cordoba serve tasty food (above). You can’t
say you’ve been to Seville without seeing a
bull fight…
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SEVILLA VE BİZİ AYIRAN NEHİR

SEVILLE AND THE RIVER THAT SEPARATES US

Üçgenin ikinci ayağı, Granada’nın kuzeybatısındaki Sevilla. Sokaklarında o bildik kıyafetleriyle flamenkocu kızları görürseniz
şaşırmayın. Endülüs kökenli bu dansın kalbi Sevilla.
Guadalquivir Nehri, kenti ikiye bölüyor. 13. yüzyılda saldırılara
karşı inşa edilen Mağribi bina ‘Torre del Oro’ bugün denizcilik müzesi olarak kullanılıyor ve nehirdeki turistik tekne gezileri
onun önünden başlıyor. Ben nehrin iki yakasını adım adım dolaştım ve irili ufaklı restoran kafelerde (İspanyollar bu tür mekânlara
‘bar’ diyor) soluklandım. Nehir kenarında ideal akşam yemeği
sardalye, salata ve sangria’dan oluşuyor. ‘El Arenal’ adlı bu bölgede görebileceğiniz eserler arasında 1991’de açılan ‘Teatro de
la Maestranza’yı, ünlü İspanyol ressam Murillo’nun tablolarının
süslediği ‘Hospital de la Caridad’ı ve Barok tarzda, 18. yüzyıla ait
arena ‘Plaza de Toros de la Maestranza’yı sayabilirim. Burada bir
boğa güreşi seyrettim. Gördüklerim ‘gelenek’ deyip geçilemeyecek türdendi.

The second leg of the triangle is Seville, to the northwest of Granada.
Don’t be surprised if you see those flamenco girls in traditional
costumes on the streets. Seville is the heart of this dance that
originates in Andalusia.
Guadalquivir River separates the city in two. The Maghreb building,
‘Torro del Oro’, built for defense purposes in the 13th century,
today operates as a naval museum and touristic boat tours along
the river begin in front of it. I wandered around on both sides of the
river and took a breather at small and large restaurant cafes that
the Spaniards call ‘bar’. An ideal dinner along the river comprises
sardines, salad and sangria. Some of the things you’ll see in this area
called ‘El Arenal’ are the ‘Teotro de la Maestranza’ which opened in
1991, the ‘Hospital de la Caridad’ that is decorated with the paintings
of the famous Spanish artist Murillo, and the baroque, 18th century
arena ‘Plaza de Toros de la Maestranza’. I watched a bullfight there.
What I saw was not what you’d refer to as ‘traditional’.
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Sevilla’nın görkemli meydanı Plaza de Espania
her zaman cıvıl cıvıl.
Seville’s magnificent square Plaza de Espania is
always lively.
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REALES ALCAZARES:
ELHAMRA’NIN RAKİBİ
REALES ALCAZARES:
ELHAMRA’S COMPETITION

913’te kale olarak tasarlandı, 12. yüzyılda
komplekse son İslam sarayı eklendi. 1248’de
Sevilla Hıristiyanlar’ın eline geçince bu saray
yıkılarak Gotik saray yapıldı. 1364’te Kral
I. Pedro bir ikâmetgâh yapılmasını emretti.
‘Palacio Pedro I, iki yılda bitti. İşin ilginci,
Granada’nın Müslüman emiri V. Muhammed
de ona zanaatkârlarını gönderdi. Yapı,
Müslüman-Hıristiyan sentezinin mimarideki
yansıması ‘Mudejar’ tarzının en güzel örneği.
Sarayın kapısının bir bölümünde I. Pedro’yu
öven yazılar, bir bölümünde ‘Hükmeden
Allah’tır’ ibaresi var. ‘Azujelo’ denen sırlı,
rengârenk seramikleri, geniş bahçe ve
havuzlarıyla Reales Alcazares, Elhamra’ya da
rakip gösteriliyor!
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Palacio Pedro I

Bu güzel ve canlı kentin turistleri en çok ilgilendiren bölgesi ise
kentin en eski Yahudi mahallesi, beyaz ve dar sokaklarla kaplı
‘Santa Cruz.’ Çünkü büyük katedral ve Mağribi tarzı kulesi La
Giralda ile muhteşem bahçeler silsilesiyle süslü ‘Reales Alcazares’ adlı kraliyet sarayları bu bölgede. Sevilla Katedrali, 1147’de
kente gelen Muvahhidler’in 1198’de yapımını bitirdiği büyük
cami yerine yapıldı. Tam bir yüzyıl süren çalışmalar sonucunda
Avrupa’nın en büyük katedrali ortaya çıktı: 23 bin 500 metrekare
alana kurulu, 126 metre uzunluğunda, 83 metre genişliğinde, 37
metre yüksekliğinde bir katedral. Hemen yanındaki 96 metrelik
‘La Giralda’ adlı çan kulesi ve avlu, yıkılan camiden arta kalan
bölümler. Kristof Kolomb’un (İspanyollar ‘Cristobal Colon’ diyor)
lahtinin bulunduğu katedral gerçekten etkileyici ve dinler tarihi
açısından anlamlı.

It was designed as a fortress in 913. The last
Islamic palace was added to the complex in
the 12th century. When Seville Christians
captured it in 1248, the palace was demolished
and replaced with a Gothic palace. King Pedro
I demanded that a residence be built in the
middle in 1364. ‘Palacio Pedro I’ was completed
in two years. The interesting aspect is that
Granada’s Moslem emir Mohammed V sent him
his artisans. The structure is the most beautiful
example of the ‘Mudejar’ style, a true synthesis
of Moslem and Christian architecture. There
are inscriptions on a section of the palace door
that praise Pedro I and another inscription
that reads ‘God is the Master’. ‘Casa de la
Contratacion’ in the complex is a section where
Isabel I farewelled sailors before discovering
the New World. Reales Alcazares, an oasis with
its glazed colorful ceramics called ‘Azujelo’,
and large garden and pools, is revered as
Elhamra’s competition!

The area that sees the most tourist interest in this beautiful and
lively city meanwhile is ‘Santa Cruz’, the city’s oldest Jewish
neighborhood, which is covered with white and narrow streets.
The large cathedral and its Maghreb style tower La Giralda and
the royal palaces called ‘Reales Alcazares’, adorned with excellent
gardens are located here. Seville Cathedral replaced the large
mosque that was completed by the Almohads who came to the
city in 1147 in 1198. And the result, exactly a century later, was
Europe’s largest cathedral (it covers an area of 23,500sqm, is
126m long, 83m wide and 37m tall). The 96m-bell tower and
courtyard, ‘La Giralda’, immediately alongside it, are what remains
of the demolished mosque. The cathedral that houses Christopher
Columbus’s (Spaniards refer to him as ‘Cristobal Colon’) tomb is
truly impressive and meaningful in terms of religious history.
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Sınırların Ötesinde

Beyond Borders

10 YÜZYILDIR CORDOBA

10 CENTURIES OF CORDOBA

Ve üçgenin tepesindeyiz: Granada. Sonradan Müslüman olan
Fransız düşünür Roger Garaudy adına kurulan vakfın restore
ettirdiği bir kule var burada: Torre de la Calahora. Bu müze
kulede maketler, teatral görüntüler ve seslerle bu topraklardaki kültürün temelinin İslam’a dayandığı anlatılıyor. Bu kulenin
önünden geçen ve Cordoba’yı da ikiye bölen Guadalquivir’in
öte yanında, Romano Köprüsü’nün diğer ayağında ise bugün
katedral olarak kullanılan Mezquita (Cami) yükseliyor.
Mezquita’nın etrafındaki dar sokaklarda restoran, bar ve turistik eşya satan dükkânlar bulacaksınız.
Mezquita’nın batısında, 15. yüzyılın sonlarında İspanya’dan
kovulan Yahudiler’in kurduğu eski mahalle ve sinagog var.
Kentin en önemli özelliği pek çok yapının 10. yüzyıldan bugüne değişmeden kalması. Dar sokaklar, beyaz duvarlı evler,
küçük meydanları çeviren barlar size Akdeniz’de olduğunuzu
sürekli hatırlatıyor.

We’re at the top of the triangle: Cordoba. There’s a tower that
was restored by a foundation set up in honor of the French
philosopher who became a Moslem here: Torre de la Calahora.
This museum tower argues that the foundation of culture on
these lands is based on Islam using models, theatrical visuals
and audio. On the other side of Guadalquivir, which runs past
this tower and separates Cordoba in two, rises Mezquita
(Mosque) which is today used as a cathedral on the other
side of the Romano Bridge. You’ll find restaurants, bars and
touristic gift shops in the narrow streets in Mezquita. There’s
an old neighborhood and synagogue in the west of Mezquita
that was established by Jews who were expelled from Spain
in the late 15th century. The most important quality of the city
is that it hasn’t changed since the 10th century. The narrow
streets, white houses, and bars that surround small squares
constantly remind you that you’re in the Mediterranean.

SONSUZ SÜTUN VE KEMER: MEZQUITA
ETERNAL COLUMNS AND ARCHES: MEZQUITA
Yapımı 976’da bitirilen Mezquita, ‘İslami Batı’nın ilk anıtı.’ Yapının
ortasına, 16. yüzyılda katedral inşa edildi. 850’den fazla kemer
ve sütun, ışıklandırmayla büyülüyor sizi. En çok ilgi gören bölüm,
Kuran’dan ayetlerin yer aldığı ‘Mihrap.’ Bugün yapının ibadete açık
tek kısmı katedral. Avrupa mimarisinin sentezlendiği katedral,
dini hazineler içeriyor. ‘Torre del Alimar’ adlı çan kulesinden tüm
Cordoba görülüyor.

Mezquita, for which construction between in 785 and ended in 976, is
regarded as ‘Western Islam’s first monument’. A cathedral was built right
in the middle of the structure in the early 16th century. It captivates with
more than 850 illuminated arches and columns. The most impressive
section is the ‘Mihrap’, where there are verses from the Koran. The
cathedral is the only part of the structure that is used for prayer. The
cathedral in which European architecture is synthesized contains
religious treasures. There’s an uninterrupted view of Cordoba from the
bell tower called ‘Torre del Alimar’ in a corner of Mezquita.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Torre del Alimar
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Sınırların Ötesinde

Beyond Borders

Sangria, paella ve
bölgeye özgü sucuk
chorizo, Endülüs’ten
ayrılmadan tatmanız
gerekenler. Geç saatlere
kadar yemek yemek
bölgeye özgü bir
gelenek.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Sangria, paella and
chorizo, the local sausage,
are the things that must
be tasted before leaving
Andalusia. Eating until the
late hours of the night is a
local tradition.

Cordoba, zengin görünümlü bir kent, insanlar şık ve eğlenceli. Kentin çiçek taşan avlu ve sokakları baş döndürücü. Zaten
burada her yıl avlu süsleme yarışmaları düzenleniyor. Ünlü ‘torero’ (boğa güreşçisi) Manolete’nin lahtinin bir kopyasıyla onu
öldüren boğanın postunun bulunduğu boğa güreşi müzesi ‘Museo Taurino’ ve Katolik hükümdarların 14. yüzyılda yaptırdığı,
su terasları ve fıskiyelerle süslü saray - kale ‘Alcazar de los reyes
Cristianos’ ise turistler açısından hayli cazip. Eylül ayı ise zaman
ötesi coğrafya Endülüs için en uygun zaman... 

Cordoba is a wealthy looking city and the people are stylish
and fun. The city’s flower-filled courtyards and streets are
captivating. It’s no wonder considering that they hold courtyard
decoration competitions annually. Tourists love the bull fighting
museum ‘Museo Taurino’ that houses a copy of Manolete’s (the
famous ‘torero’ – bull fighter) tomb and the bull that killed him
as well as the palace-castle ‘Alcazar de los reyes Cristianos’,
which was commissioned by Catholic leaders in the 14th century
and which is decorated by water terraces and fountains. 
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Puf Böreği
Yapmak
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Hamurunun kıvamı tutacak,
pişirirken mutlaka kabaracak,
hamuru tavaya atınca yağ
istenen kızgınlık seviyesinde
olacak ki ne hamuru yakacak ne
de kabarmasına mani olacak…
The dough must have texture,
it must rise when being cooked,
and the oil must be at the right
temperature when the dough
is placed in the pan so that it
doesn’t burn and prevent it from
rising…
By ELA ATA Photos SOFRA DERGİSİ ARŞİVİ

Maharet İster!

You need skıll to make Puff Pastry!

ÇOCUKLUĞUMDAnem ile annem arasın- I clearly
bizim evde annean-

PUFF.indd 3

daki bu böreği yapma seanslarını çok iyi hatırlıyorum. Puf böreğini tam kıvamında yapmasıyla nam salan anneannem bize
geldiğinde ailenin her bir üyesi peşinde koşar, onu bir şekilde
mutfağa girmeye ikna ederdik. Açtığı incecik hamurun arasına
kimi zaman kıyma kimi zaman da peynir koyardı. Annem de
özenip o olmadığı zamanlarda yapardı, ama yılların deneyimi
olsa gerek hiçbir zaman onun kadar iyi kabartamazdı hamuru.
O yüzden diyorum ki, puf böreği yapmak maharet ister! Ancak birkaç noktaya dikkat ederek hem lezzetli hem de kabaran börekler yapmak mümkün.

remember the puff pastry making
sessions between my mother and
grandmother when I was a child. When my grandmother, who was
famous for making the perfect puff pastry, came to our house,
everyone would run after her and convince her to get into the
kitchen. She would sometimes fill her ever-so-thin puff pastry with
mince and sometimes with cheese. My mother would make it when
my grandmother wasn’t around as well but she was never able to
make the puff pastry rise as her mother; it must have something
to do with years of experience. That’s why I say that you need skill
to make puff pastry! However, it is possible to make delicious and
puffy pastry by paying attention to a few things.

BÖREĞİNİZİN KABARMASI İÇİN TÜYOLAR

TIPS TO MAKE PUFFY PASTRY

z Hamuru kulak memesi kıvamına gelene dek yoğurun. Çok
sert ya da çok yumuşak olmasın.
z Yağı kararında kızdırın. Hamuru içine atmadan önce küçük
bir parça koparıp içine bırakın. Tepki vermezse henüz yeterince ısınmamıştır. Yağın yanmamasına da dikkat edin.
z İçerisine koyduğunuz malzemenin dağılmaması için hamuru
kapattıktan sonra bir bıçak yardımıyla iyice bastırabilirsiniz.
z Şeklinin düzgün olmasını istiyorsanız orta büyüklükte bir
cam kaseyi açtığınız hamurun üzerine bastırıp kesebilirsiniz.

z Kneed the dough until it feels the same as your earlobe. It
shouldn’t be too hard or soft.
z Heat the oil so that it sizzles. Place a small piece in it to check its
temperature. It’s not ready if it doesn’t sizzle. Additionally, make
sure the oil doesn’t burn.
z Use a knife to seal the sides of the pastry so that the filling
doesn’t come out.
z If you want the shape to be perfect, use a medium-sized glass
bowl to cut the pastry.
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Peynirli Puf Böreği

Böreğin peynirlisini yaparken iç malzemenin
hazırlanışı farklılaşıyor. Maydanoz, karabiber,
pul biber ve peyniri karıştırıp hazırladığınız
hamurun içine koyabilirsiniz

Puff Pastry
Stuffed wIth Cheese

When you’re making the cheese variety, all you
have to do is change the ingredients; parsley,
black pepper, red pepper flakes and cheese.

Puff Pastry Stuffed wıth
Mınced Beef

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Kıymalı Puf Böreği
Malzemeler:
Hamuru için: 1 su bardağı süt, 2 çorba kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı
tuz, 2 yemek kaşığı yoğurt, 3 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tozşeker
İçi için: Yarım kg kıyma (yağsız), 1 soğan, 2 yemek kaşığı sıvıyağ, 1
tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı karabiber, yarım demet kadar maydanoz
Kızartmak için: Sıvıyağ
Yapılışı: Ilık sütün içerisine mayayı ve tozşekeri ekleyip eritene dek karıştırın. Birkaç dakika bekletin. Bu esnada içi hazırlamaya başlayabilirsiniz. İki yemek kaşığı sıvıyağı tavada biraz kızdırdıktan sonra kıymayı
kavurun. Karabiberi, tuzu ve maydanozu ekleyip birkaç dakika daha karıştırmaya devam edin ve ateşten alın. Artık hamurun yapımına başlayabilirsiniz. Beklettiğiniz mayanın kabarmaya başladığını göreceksiniz. Unu
eledikten sonra ortasını havuz gibi açıp mayayı, yoğurdu ve tuzu ekleyin.
Hamuru kıvama gelene dek yoğurun. Hamur ne çok sık, ne de cıvık
olmalı, elinize yapışmayacak hale gelince küçük parçalar koparıp biraz
un serptiğiniz bir tahtanın üzerine koyun. Merdane yardımıyla hamur
parçalarını açın. Orta boy bir tabak boyutuna ulaşana dek açmaya devam
edin. Hamurun ortasına daha önceden hazırladığınız içi koyun. Bir kaşık
yardımıyla iyice yayın. Ardından hamuru yarım daire şekline getirip kapatın. Hazırladığınız börek hamurunun kenarlarının düzgün olması için
tencere kapağını kullanabilirsiniz. Kapağın kenarıyla hamurun çevresini
düzgün bir forma sokabilirsiniz. Dilerseniz servis bıçağı kullanarak kenarlarına küçük çentikler yapmanız da mümkün. Hazırladığınız hamuru
kızgın yağa atın ve kızardıktan sonra sıcak olarak servis yapın.
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Ingredients:
Dough: 1 cup milk, 2 tablespoons dry yeast, 1
dessertspoon salt, 2 tablespoons yogurt, 3 cups
flour, 1 dessertspoon sugar
Filling: Half a kilo of minced beef (no fat), 1
onion, 2 tablespoons oil, 1 dessertspoon salt,
1 dessertspoon black pepper, half a bunch of
parsley
Frying: Olive oil
Directions: Add the yeast and sugar into warm
milk and mix until the ingredients melt. While
letting it rest for a few minutes, prepare the
filling. Cook the minced beef in two tablespoons
of oil. Add the pepper, salt and parsley and cook
for a little while longer and remove from heat.
Now you can begin to prepare the pastry. You’ll
see that the yeast has begun to rise. After sifting
the flour make a hole in the middle and place
the yeast, yogurt and salt in it. Knead until you
have the right texture. The dough should not be
sticky or too hard. Then take off small pieces and
place on a wood counter sprinkled with flour.
Use a rolling pin to roll out the dough until it’s
the size of a medium-sized plate. Then place a
little filling in the middle of the dough and spread
it out thoroughly using a spoon. Then turn one
side over so you have half a circle shape. You
can use the lid of a pot to even out the edges of
the pastry or use a knife to make little dents in
the sides of the dough. Then place the pastries in
sizzling oil and serve hot when ready.
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Festival
Havasında Tatil

Rocks Otel&Casino’daki etkinlikler festivalleri aratmıyor. Geçen
aylarda EFSANELER adı altında Grammy Müzik Ödüllü George Benson ve Kool and The Gang’in yanı sıra Adamo, Şevval
ve Leman Sam’ı ağırlayan mekân Ağustos ayında da Rafet El
Roman&Yusuf Güney ve Funda Arar’la konuklarına müzik ziyafeti vermişti. Girne’nin kalbinde, şehrin tüm güzellikleriyle iç
içe bir tatil geçirmek ve festivallere benzer bu coşkuya katılmak
istiyorsanız Rocks Otel&Casino doğru bir seçim olacak. Rocks
Otel denize sıfır konumu, birinci sınıf standartlara sahip odalarıyla tatil keyfinizi katlıyor.

The events at Rocks Otel&Casino are no different to festivals.
Last month, the venue welcomed Grammy music award winner
George Benson and Kool and The Gang as well as Adamo, Şevval and Leman Sam, Rafet El Roman & Yusuf Güney, and Funda
Arar, treating guests to a true feast of music. If you too want to
enjoy a holiday in the heart of Girne (Kyrenia) at one with all the
beauties of the city and take part in this excitement, then Rocks
Otel&Casino is the perfect choice for you. With a prime position
on the beach, Rocks Otel adds pleasure to your holiday with
rooms at first-class standards.
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A Holıday ın a Festıval Atmosphere
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Söyleşi

Interview

Sağlıklı ve estetik
ayaklara kavuşmak

hayal değil!

ıt’s not ımpossıble to have healthy and beautıful feet!

Vücudumuzun bütün ağırlığını taşısalar da en
çok ayaklarımızın bakımını ihmal ediyoruz. Hep
geri plana attığımız ayak bakımı, özellikle yaz
aylarında çok önemli hale geliyor. Ekonomik ve
doğru ayak bakımının tüyolarını Lapitak Yönetim
Kurulu Başkanı Ercan Sivri ve hem şirketin
ortağı hem de Marka ve Pazarlama Müdürü
Neslihan Sivri ile konuştuk.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Although they carry the weight of our bodies,
it’s our feet that we neglect the most. Foot
care, which we always put on a backburner,
becomes especially important during summer.
We spoke to Lapitak Chairman of the Board
Ercan Sivri and company partner and Brand
and Marketing Manager Neslihan Sivri about
economical and proper foot care.
Ayak bakımı deyince aklınıza ne geliyor?
Ayak bakımı deyince aklıma ilk gelen şey ‘ihmal’. Maalesef
ayaklarımıza yeterince özen göstermiyoruz. Vücut ağırlığının taşınması sonucunda oluşan fizyolojik değişimler sebebiyle ayaklar dinlenmeye ihtiyaç duyuyor. Yaşın ilerlemesi ve zamanla
alınan kilolar da ayakların dinlenme ihtiyacını artırıyor. Bizlere
spor ve hareket imkânı sağlayan ayaklarımıza gereken ilgi ve
bakımı sağlamamız gerekir.

Can you please tell us about the founding of Lapitak?
‘Neglect’ is the first thing that comes to mind when foot care
is mentioned. Unfortunately we don’t pay enough attention to
our feet. Feet need rest due to the physiological changes that
occur as a result of carrying the weight of our bodies. Age
and weight increase this need. We have to show the necessary
attention and care to the feet that allow us to do sport and
move.
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Sağlıklı ve estetik ayaklara sahip olmanın püf noktaları
nelerdir?
Ayak bakımı vücudumuzun hijyeninin sağlanmasında kilit role
sahip. Bütün günümüzü ayaklarımızın üstünde geçirdiğimizi
düşünürsek, bizim için ne kadar önemli olduğunu anlarız.
Bununla birlikte sağlıklı ayaklara sahip olmak çok zor değil.
Bunun için uzun uğraşlar vermeniz gerekmez. Banyo sonrası
ya da gece yatmadan önce ayaklarınızı iyice kuruladıktan sonra ayak ve topuklarınıza iyi bir nemlendirici krem sürmeniz
yeterli. Bu bakımı düzenli yapmanız topuklarınızda çatlakların
oluşmasını engeller ve sağlıklı ayaklara kavuşmanızı sağlar.
Ayaklarına en çok dikkat etmesi gerekenler bilindiği gibi diyabet hastaları. Ayak bakımı diyabetlilerde hayati önem taşıyor.
O yüzden diyabet hastalarının günde iki üç kez nemlendirici ayak bakım kremi sürmesi gerekiyor. Ayrıca açık ayakkabı
giymemeleri, pamuklu ve mümkünse dikişsiz çorap tercih etmeleri de alınabilecek diğer önlemler arasında.

AYAKKABI SEÇİMİNE DİKKAT
Ayak bakımı için mevsimine göre farklı yöntemler uygulamak gerekir mi?
Kışın ayakların kapalı ayakkabılar içinde havasız kalması, yazın da açık ayakkabılardan dolayı yıpranmaları her mevsim
ayak bakımı gereksinimini ortaya çıkarıyor. Bu yüzden kışları
ayakların yeterince hava almasını sağlamak, yazın da dış etkenlerden ayakları korumak gerekiyor.

What do we have to do to have healthy and beautiful feet?
Foot care plays a key role in bodily hygiene. Feet are extremely
important considering that we spend the whole day on them.
Furthermore, it’s not difficult to have healthy feet and you don’t
have to make great efforts to achieve this. All you have to do
is apply a good moisturizer to your feet and heels after a bath
or before going to sleep. If moisturized regularly, you’ll prevent
harshness and coarseness, resulting in healthy feet.
Diabetics need to pay the most attention to their feet because
foot care is vital for them. That’s why they have to apply foot
care crème two-three times a day. Additionally, other measures
include wearing covered shoes, and seamless cotton socks.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

CHOOSING THE RIGHT SHOES
Do we need to use different methods depending on the season for foot care?
Feet need care throughout the year because they’re left without air in covered shoes in winter and they become coarse
in open shoes in summer. That’s why we should allow our feet
to get plenty of air in winter and protect them from external
factors in summer.
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Söyleşi

Interview
HEDEF BİR NUMARA OLMAK
THE OBJECTIVE IS TO BE THE LEADER
2002 Kasımı’ndan bu yana el ve ayak bakımı kremi üretimi
gerçekleştiren Lapitak, yaklaşık 50 yıldır kozmetik sektörünün
içinde olan bir aile şirketi. Yönetimde Ercan Sivri ile birlikte
kızı Neslihan Sivri ve oğlu Erhan Sivri de bulunuyor. Lapitak’ın
en büyük hedefi, dünyadaki bir numaralı ayak bakım kremi
üreticisi olmak. İhracat yaptığı ülke sayısını arttırıp çok daha
fazla ülkeye açılmayı ve bir Türk markası olarak kozmetikteki
başarısını dünyaya taşımayı amaçlıyor.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Lapitak, which has been manufacturing hand and foot care crème
since 2002, is a family company that’s been in the cosmetics
industry for 50 years. Company management comprises Ercan
Sivri and his daughter Neslihan Sivri and son Ethan Sivri. Lipetsk’s
greatest aim is to be the leading foot care crème manufacturer in
the world. It aims to increase the number of countries it exports to
and carry its success in cosmetics to the world as a Turkish brand.

Özellikle yaz aylarında daha çok yıpranan ayaklarımız için ne tür
önlemler alabiliriz?
En başta ayakkabı seçimine dikkat etmek gerekir. Ayaklarınızın
içinde rahat edebileceği ürünler tercih etmelisiniz. Yaz aylarında
genellikle açık ayakkabılar giydiğimiz için ayaklarımız, özellikle
de topuklarımız çok yıpranıyor. Ayrıca güneşin etkisini de unutmamak gerekir. Güneşe çıkarken sandalet ya da parmak arası
terlik giydiyseniz ayağınızın üzerine güneş kremi sürmelisiniz.

What sort of measures can we take for our feet in summer
when they’re especially harmed?
To begin with, we have to pay attention to our choice of shoes.
We should prefer comfortable shoes. Our feet, but especially our
heels, become damaged in summer because they’re exposed to
external factors. Additionally, we shouldn’t forget the effects of
the sun. We must use sunscreen on our feet in summer when
we’re wearing sandals or thongs.

Peki, kişisel olarak yaptığımız bakımın doğruluğundan nasıl emin olabiliriz?
Ayak muayenesi ile ayaklarımızı kontrol ettirebiliriz. Bir ayna
yardımıyla ayak tabanını ve parmak aralarını sık sık kontrol etmek gerekir. Böylece ayaklarımızda meydana gelebilecek değişiklikler erken fark edilebilir ve gerekli önlem alınabilir.

So how can we be sure that we’re practicing the right foot care
method?
We can have our feet checked with a foot examination. We should
regularly check the base of our feet and heels with a mirror. In this
way, we’ll notice any changes and take the right measures.

ERKEKLER İHMALKÂR

MEN ARE NEGLECTFUL

Doğru ve ekonomik ayak bakımı için önerileriniz neler?
Öncelikle ihmal etmemek gereken şey ayaklarınızı her gün ılık
ve sabunlu suyla yıkamanız. Ayaklarınızı ve özellikle de parmak
aralarını kurulamak önemli. Aksi takdirde mantar oluşumu başlayabilir. Tabii nemlendirici krem ihtiyacını da unutmamak gerekir.

What do you recommend for economical and proper foot care?
The first thing that we should take note of is washing our feet daily with warm soapy water, and drying them thoroughly. It’s really
important to dry our feet and between our toes. Otherwise, we’ll
end up with fungus. Of course we shouldn’t forget moisturizing
crème either.

Sektörü düşündüğümüzde erkeklerin ayak bakımına
ilişkin alışverişi yeterli düzeyde mi?
Maalesef hayır. Erkekler, kadınlara göre daha çekingen ve
ihmalkârlar. Çoğu zaman da vakit darlığını bahane ediyorlar ve ayak bakımını çok ihmal ediyorlar. Bu yüzden
onların alışverişini de hanımlar yapıyor.

What’s the level of male interest in foot care products?
Unfortunately, the level is very low. Men are shyer and more neglectful than women. They mostly say they have no time and they
neglect caring for their feet. And that’s why women do their shopping.

Yurtdışında Türkiye’ye göre ayak bakımına daha çok
önem veriliyor mu?
Açıkçası bu, ülkeye göre değişiyor. Biz Türkiye’de üretim
yapıp 35 ülkeye ürün dağıtıyoruz. Gittiğimiz ülkede en
çok doktor ve eczacılara ürünlerimizi anlatıp pazarı geliştirmeyi hedefliyoruz.. 

Do people abroad pay more attention to foot care compared to
Turkey?
This varies from country to country. We manufacture in Turkey
and distribute to 35 countries. We aim to explain our products
mostly to doctors and chemists and develop the market in the countries we go to. 
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Şimdi Tam Zamanı

Trekkıng İçin
DOkUz Nokta
It’s now the perfect tIme
NIne TrekkIng Routes Just For You
By UĞUR BEKTAŞ

Mevsim sonbahara dönerken doğayla iç içe olma ve uzun
yürüyüşlere çıkma zamanı geldi. Hem Türkiye’nin hem de
dünyanın önemli trekking alanları, ziyaretçilerini kimi zaman
kayalıkları ve dağlık alanlarıyla zorlarken kimi zaman da eşsiz
manzarasıyla büyülüyor.
Enjoy the outdoors and take long walks as summer becomes
autumn; we all know that it’s the perfect time for it. While
important trekking routes in Turkey and abroad sometimes
prove tough with their cliffs and mountainous regions, they also
sometimes captivate with their unequalled landscapes.

ADIMADIMTREKKING.indd 2

8/24/11 9:38:45 PM

INCA TRAIL, PERU
INCA TRAIL, PERU
Dünyanın sayılı parkurlarından olan Inca
Trail, Güney Amerika’da. 43 kilometrelik
uzunluğa sahip parkur, mükemmel dağ
manzarası; gür yağmur ormanları, İnka
Uygarlığı’ndan kalma kalıntılar, taşlar ve
tünellerle birleşiyor. Yıl boyu güneşli bir
havanın hakim olduğu Inca Parkuru için
en uygun dönem mayısla ekim ayları
arası. Genellikle 4 günde tamamlanan
parkur, Cusco’dan başlayıp ‘İnka’nın
kayıp şehri’ adıyla efsaneleşmiş Machu
Picchu’da son buluyor.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

One of the world’s most special routes, the
Inca Trail is located in South America and
extends for 43 kilometers. A spectacular
mountain view, dense rainforests, ruins
from the Incan Civilization, stones and
tunnels unite here in the same place. The
best time to walk the Inca Trail, which is
dominated by sunny weather year round, is
between May and October. The route that’s
generally completed in four days begins
at Cusco and comes to an end at Machu
Picchu, the legend known as the ‘Lost City
of the Incas’.
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ROUTEBURN TRACK,
YENİ ZELANDA
ROUTEBURN TRACK,
new ZEALAND
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Yeni Zelanda’nın güneybatısında yer alan
Aspiring Dağı ve Fiordland Milli Parkı arasında
bağlantı kuran Routeburn Track, 32 kilometre
uzunluğunda. Her yıl binlerce kişi tarafından
tamamlanan parkur 1880’li yıllardan beri
doğaseverlere ev sahipliği yapıyor. Yılın her
anında soğuk hava, şiddetli rüzgar, kar ya
da güçlü yağmurların olabileceği parkur, üç
günde tamamlanıyor. Ülkenin dokuz büyük
yürüyüş alanından biri olan Routeburn Track,
2005 yılında National Geographic tarafından
dünyanın en iyi 10 parkuru arasında gösterildi.
Alpin bitkisinin yetişme alanlarından da olan
güzergâh, botanik bilimcilerin de gözdesi.
Routeburn Track connects Aspiring Mountain
and Fiordland National Park in the southeast of
New Zealand. 32 kilometers in length, the route is
completed by thousands of people each year and
has been welcoming nature lovers ever since the
1880s. It takes three days to complete the route
that can experience cold weather, strong winds,
snow or heavy rain, at any time throughout the
year. One of nine long trekking routes in New
Zealand, Routeburn Track was declared one of the
best 10 trekking routes by National Geographic in
2005. The route that’s also a breeding ground of
the Alpine plant is popular with botanists as well.
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TORRES DEL PAİNE,
ŞİLİ PATAGONYASI
TORRES DEL PAINE,
CHILe PATAGONIA
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Torres del Paine, karla kaplı dağların
ve buzulların beyazı, mükemmel
şelalelerin ve nehirlerin mavisi, göz
alıcı güzellikteki çiçeklerin ve her yeri
kaplayan çimenlerin yeşiliyle adeta
bir renk cümbüşü yaratıyor. ‘Paine’in
Kuleleri’ diye Türkçe’ye çevrilen
milli park, ismini gökyüzüne kule
gibi uzanan ve deniz seviyesinden
2500 metre yükseklikte bulunan üç
kayadan alıyor. Yaz aylarında ortalama
11 derece sıcaklığın hakim olduğu
trekking parkuru, en zorlu trekking
yerleri arasında. İçerisinde puma, tilki
ve lamalara benzeyen guanako gibi
hayvanların bulunduğu Torres del
Paine Milli Parkı’nın 100 kilometresi
trekking parkuru olarak kullanılıyor.
Torres del Paine creates a riot of color
with snow-covered mountains, the whites
of the glaziers, excellent waterfalls and
blues of the rivers, beautiful flowers and
evergreen grass. The national park takes
its name from the three rocks that stretch
out to the sky like a tower 2500m above
sea level. The trekking route that sees
an average temperature of 11 degrees
in summer is one of the most difficult
routes in the world. 100 kilometers of the
Torres del Paine National Park in which
animals like the puma, fox and lamalike guanacos live is used as a trekking
route.
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BELGRAD ORMANI,
İSTANBUL
BELGRAD FOREST,
ISTANBUL
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İstanbul’un stresinden uzaklaşmak
isteyenlere İstanbul içinde bir
alternatif sunan Belgrad Ormanı,
içerisinde birçok trekking parkuru
barındırıyor. Bahar ve yaz
aylarında kalabalıklaşan orman,
özellikle kısa mesafeli trekking için
tercih ediliyor. Belgrad Ormanı,
zorlu
trekking
yürüyüşlerine
hazırlananlara antrenman şansı
veriyor. 5 bin 300 hektarlık bir alan
üzerinde konumlanan Belgrad
Ormanı, ismini Kanuni Sultan
Süleyman’ın Belgrad Seferi’nden
dönerken getirdiği esirleri bu
bölgeye yerleştirmesinden alıyor.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan
altı bentin bulunduğu orman,
mesire yerleriyle de ünlü.
Belgrad Forest offers an alternative
for those who want to escape the
stress of Istanbul within the city.
It is home to a number of trekking
routes. Crowded in spring and
summer, the forest is especially
preferred for short walks and gives
beginners the chance to prepare for
difficult terrain. Covering an area
of 5300 hectares, Belgrad Forest
gets its name from the captives who
were brought back from Suleiman I’s
Belgrade Campaign. The forest that
also houses six reservoirs that meet
Istanbul’s water needs is also famous
for its recreation areas.
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LİKYA YOLU
THE LYCIAN WAY
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Fethiye’den
Antalya’ya
kadar
uzanan üç bin yıllık Likya Yolu,
1999’da İngiliz doğasever Kate
Clow tarafından hizmete açıldı. 509
kilometrelik uzunluğuyla dünyanın
en uzun trekking parkurları
arasında yer alan Likya Yolu, Patara,
Antiphellos, Limyra, Gelidonia ve
Olympos gibi tarihi güzelliklerle
Belceğiz, Kaş, Karaöz ve Sazak Koyu
gibi doğal güzellikleri birleştiriyor.
Likya Yolu’nun değişken yapılı
arazisi nedeniyle yolculuğun bazı
bölümlerinde deniz kıyısındayken
bazı bölümlerinde 1800 metreyi
aşkın yükseklikte bulunuluyor.
Parkurun yorucu olması sebebiyle
yürüyüş için en iyi dönem olarak
sonbahar ayları olarak gösteriliyor.
The English nature lover Kate Clow
opened the three thousand year old
Lycian Way, which stretches out
from Fethiye to Antalya, to the public
in 1999. One of the world’s longest
tracks at 509km long, the Lycian Way
unites historical beauties like Patara,
Antiphellos, Limyra, Gelidonia and
Olympos with natural wonders like
Belceğiz, Kaş, Karaöz and Sazak Bay.
With a variable landscape, the Lycian
Way crosses through the shoreline in
some parts and at altitudes of more
than 1800m in some parts. The most
suitable time to tackle the Lycian Way
is autumn.
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MAUPİTİ, FRANSIZ POLİNEZYASI
MAUPITI, FRENCH POLYNESIA

Maupiti in French Polynesia is a small coral island. It was first
discovered by Europeans in 1722 and is 40km from the Bora
Bora islands. There’s a hill called Teurafaatui in the center at
380m above sea level. The view on reaching the summit that
takes roughly three hours to complete captivates trekkers.
There are plenty of volcanic hills on the island that has a warm
climate. Additionally, you can dive with snorkels in the lagoon
at Maupiti.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Fransız Polinezyası’nda yer alan Maupiti küçük bir
mercan adası. Avrupalılar’ın ilk defa 1722’de ayak bastığı
Maupiti, Bora Bora adalarına 40 km uzaklıkta bulunuyor.
Merkezinde 380 metre yükseklikte, Teurafaatui tepesi var.
Üç saatlik yürüyüşün ardından ulaşılan zirveden izlenen
manzara trekking tutkunlarını büyülüyor. Ilıman iklime
sahip olan adada pek çok volkanik tepe bulunuyor. Ayrıca
Maupiti’deki lagünde şnorkelle dalış yapmak da mümkün.
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IHLARA VADİSİ, KAPADOKYA
IHLARA VALLEY, CAPPADOCIA
60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Melendiz
dağlarından çıkan bazalt ve andezit lavların soğumasıyla
ortaya çıkan çatlaklar ve çökmelerle oluşan Ihlara Vadisi,
bugün yerli-yabancı birçok turistin ilgi odağı. Günümüzde
trekking parkuru olarak da kullanılan Ihlara Vadisi, 14
kilometre uzunluğunda. Düz yoluyla trekking tutkunlarını
yormayan bir yapıya sahip olan vadinin her yeri kayalara
oyulmuş barınaklar, mezarlar ve kiliselerle çevrili. Belisırma
Köyü’nde trekking için gelenlere hoş vakit geçirten Ihlara
Vadisi, Aksaray’a 40 kilometre uzaklıkta Kapadokya
Bölgesi’nde yer alıyor.

Ihlara Valley was formed from the cracks that formed as
a result of cooling basalt and andesite lava that exploded
from Erciyes, Hasandağı and Melendiz mountains some
60 million years ago and is today a highlight for a number
of local and foreign tourists. Used also as a trekking
route, Ihlara Valley is 14 kilometers in length. Rockcarved shelters, graves and churches surround the valley
that doesn’t tire trekkers with its flat terrain. Offering a
pleasant time for those who come to Belisırma Village to
trek, Ihlara Valley is located in Cappadocia, 40km from
Aksaray.
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PULPİT KAYASI
(PREİKESTOLEN), NORVEÇ
PULPIT ROCK
(PREIKESTOLEN), NORWAY
Pulpit Rock in the city of Rogaland in western Norway is
also known as Preikestolen. It’s a giant rock that sits at an
altitude of 604 meters. It takes between 1 and 3 hours to
climb to the top depending on your experience and physical
health. Trekking is not recommended between winter and
spring due to weather conditions. The area that experiences
its best time between April and October is an attraction
center that welcomes close to a hundred thousand people in
summer each year.
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Batı Norveç’te Rogaland şehrinde bulunan Pulpit Kayası,
Preikestolen olarak da adlandırılıyor. Deniz seviyesinden
604 metre yukarıda bulunan dev bir kaya. Buraya
ulaşmak ise deneyiminize ve formunuza göre 1 ila 3 saat
sürüyor. Kış ve bahar mevsimlerinde hava şartlarından
dolayı yürüyüş önerilmiyor. Nisan – ekim ayları arasında
en iyi dönemlerini yaşayan bölge, her yıl yalnızca yaz
aylarında yüz bine yakın kişi tarafından ziyaret edilen
bir cazibe merkezi.
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GR 20, KORSİKA
GR 20, CORSICA
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Akdeniz’de Fransa’ya bağlı bir ada olan Korsika’da
bulunan GR 20, Avrupa’nın en zorlu parkuru. Fransızca
‘Grande Randonnée’, yani ‘Büyük Yürüyüş’ün kısaltılmış
hali olan GR 20, yaklaşık 180 km uzunluğunda. 15 günde
tamamlanan bu zorlu parkur, iki bölümden oluşuyor.
İkinci bölüme göre daha zorlu ve çok daha güzel olan
birinci bölüm, Calenzana’dan başlayıp Vizzavona’ya kadar
sürüyor. İlk bölüm içerisinde sarp kayalar ve dik yamaçlara
rağmen parkur, tırmanma yeteneği gerektirmiyor. Daha
basit olan ikinci bölüm ise Vizzavona’da başlayıp Conca’da
bitiyor. Korsika’da trekking yapmak isteyenler için en iyi
dönem haziran ve eylül ayları arası.
GR 20, located in Corsica, an island of France in the
Mediterranean, is Europe’s most difficult trekking route.
‘Grande Randonnée’ in French, GR 20 is roughly 180km long.
The route that takes 15 days to complete comprises two
sections. The first section is more difficult yet more beautiful
than the second and begins at Calenzana and extends all the
way to Vizzavona. Despite the steep cliffs and harsh mountain
shoulders in the first section, it doesn’t require climbing skills.
Relatively less difficult, the second section begins at Vizzavona
and ends at Conca. The most ideal time to trek in Corsica is
between June and September.
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Ayna Ayna Mirror Mirror

By Suna Dumankaya

www.sunadumankaya.com.tr

KOLESTEROL VE
AĞRILARA KARŞI
TAVSİYELER

RECOMMENDATIONS FOR CHOLESTEROLD AND PAIN
Yüksek
Kolesterole
Doğal Çözüm

A Natural
Remedy
Against High
Cholesterol
Malzemeler: Yarım limon, bir
çay kaşığı tarçın
Hazırlanışı: Limonu dilimleyin
ve üzerine tarçını serpin. Mide
sorununuz varsa tok karnına
tüketin.

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Ingredients: Half a lemon, a
teaspoon of cinnamon
Directions: Slice the lemon
and sprinkle cinnamon on top.
Consume on an empty stomach if
you have stomach problems.

Kemik Ağrılarına
Kalsiyum Takviyesi

Calcium
Supplement
for Bone
Pain

Malzemeler: Bir bardak süt, bir
çay kaşığı zencefil, bir çay kaşığı
tarçın, bir tatlı kaşığı bal
Hazırlanışı: Malzemeleri sütün
içerisine koyup karıştırın.
Uyumadan önce için.
Ingredients: A cup of milk, a teaspoon
of ginger, a teaspoon of cinnamon, a
teaspoon of honey
Directions: Mix the ingredients with
the milk. Consume before going to
sleep.

Diz Ağrıları İçin…

For Knee
Pain…

Malzemeler: 5 kırmızı biber,
150 gr alkol, 100 gr zeytinyağı,
10 aspirin
Hazırlanışı: Biberleri doğrayıp
diğer malzemeleri de üzerine
ekleyip karıştırın. Bir şişeye
koyarak güneş ışığı almayan
yerde bir hafta bekletin ve
süzün. Hazırladığınız sıvıyı her
gün dizlerinize sürün.
Ingredients: 5 red peppers, 150gr
alcohol, 100gr olive oil, 10 aspirins
Directions: Chop the peppers, add
the other ingredients and mix.
Place in a bottle and let it wait
somewhere that doesn’t receive
sunlight for a week and then
strain. Massage the liquid to your
knees everyday.
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Arabanın Radyatörüne Neden Su Koyarız?

Why Do We Put Water In Car RadIators?
Aracın motoru çalışma esnasında hareket eden
parçalardan dolayı ısınır. Aşırı ısınma motorun zarar
görmesine neden olacağı için soğutulması gerekir.
Radyatöre konan su, motorun etrafında dolaşarak
motorun parçalarını belli bir sıcaklıkta tutar.
The temperature of a car’s motor rises due to mobile
parts when running. As over heating can damage the
motor, it needs to be cooled. The water placed in the
radiator circulates around the motor and keeps motor
parts at a certain temperature.

Bazı Çiçekler Neden Akşamları Kapanır?

Why Do Some Flowers Close TheIr Flowers At NIght?

Ağustos
EYLÜL
SEPTEMBER
August 2011
2011

Oje sürüldüğünde daha iyi durması için
tırnakta vazelin ya da krem gibi yağ içeren
bir madde olmaması gerekir. Bu gibi
maddeler, ojenin tırnağa iyice yapışmasını
engeller ve en ufak darbede soyulmasına
neden olur. Ojeyi tırnağın dibindeki ete de
değdirmemek gerekir. Aksi halde tırnağın
hava alması engellenir ve tırnak sağlıksızlaşır.

The pollen in flowers that open in daylight is
carried to other flowers by insects, realizing
their reproduction. Many flowers close their
heads at night to protect their pollen from
weather conditions that are more harmful
than cold weather or daylight.
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Arılar Nasıl Bal Yapar?
How Do Bees Make Honey?
İşçi arılar çiçeklerin polenlerini toplayıp kovanlara yerleştirirler. Bu polenlerle
beslenen arılar, buradan aldıkları nektarı kursaklarında biriktirirler. Arıların
salyaları yardımıyla bu öz, bala dönüşür. Arılar daha sonra balı kursaklarından
çıkarıp kovanın peteklerine olgunlaşması için bırakır.
Worker bees collect and carry pollen from flowers to hives. Nurtured by this pollen,
bees store the nectar they obtain from here in their sacs. With their saliva, this juice
turns into honey. The bees then remove this honey from their sacs and leave them in
honeycombs to mature.

Neden Bazı İnsanları Deniz Tutar?

Bazı insanların iç kulakları çok
hassas olduğu için dalgalar gemiyi salladığı zaman dengelerini
kaybederler ve mideleri bulanmaya başlar. Bu durum bebeklerde ve duyma engelli kişilerde
daha az görülür.
People who have extremely sensitive
middle ears lose their balance and
feel sick when a boat rocks. This is
a situation that’s seen less in babies
and the hearing impaired.
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What Makes Some People SeasIck?
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SÜRAHİLERİNİZ ESKİ
PARLAKLIĞINA KAVUŞSUN
CLEANING JUGS

Sürahiler bir süre kullanıldıktan
sonra özellikle dipleri parlaklığını
kaybeder ve hoş olmayan bir
görünüme bürünür. Eski haline
çevirmek için sürahinizin yarısına
kadar gazete kâğıdı doldurun.
Hacminin üçte biri kadar da sıcak su
koyun ve güçlü bir şekilde sallayın.
Eskisi gibi parladığını göreceksiniz.
After a while, the bottoms of jugs
lose their shine and they take on an
unpleasant appearance. Fill half of the
jug with newspaper and add 1/3 of hot
water and shake well. You’ll find that
you have beautiful, clean looking jugs
once again.

DİBİ TUTAN TENCERELERİ KOLAYLIKLA TEMİZLEYİN
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CLEANING BURNT POTS AND

PANS

Dibi tutmuş tencereleri yıkamak, bulaşık yıkamanın en can sıkıcı yanlarından.
Özellikle kuruyan lekeleri çıkarmak oldukça zor. Dibi tutan tencereleri
temizlemek için bir gece önceden içerisine tuzlu su koyup sabaha dek
bekletin. Çok daha rahat temizlenecektir.
Washing burnt pots and pans is an extremely tedious task and removing dried
stains is really difficult. All you need to do to get rid of them is to leave salty water
in them over night. This will make it simpler to clean them.
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GÖZLÜĞÜNÜZ
VİDAYI
TUTMUYORSA
IF EYEGLASS
SCREWS
DON’T FIT

Bazen gözlüğünüzün vidası bir türlü yerine sabitlenmez ve
sürekli gevşeyerek düşer. Vidayı gözlüğünüze sağlam bir şekilde
yerleştirmek için ojeden faydalanabilirsiniz. Renksiz bir ojeyi,
vidayı takmadan önce vidanın gireceği deliğe sürerseniz vidayı
tutacak ve tekrar çıkmasını engelleyecektir.

Sometimes the screws on eyeglasses never seem to
sit right. You can use nail polish to correct this. Use
a transparent nail color and dab it in the hole before
tightening the screw. This will prevent it from falling
out again.

İÇ İÇE
KOYDUĞUNUZ
BARDAKLARINIZ
YAPIŞINCA

Özellikle ıslakken iç içe konan bardaklar bazen yapışır ve bir
türlü çıkmaz. Böyle bir durumda bardakları bir leğenin içerisine
yerleştirin. Üstteki bardağa bir miktar buz koyun. Leğenin
içerisine de yavaş yavaş sıcak su koyduğunuzda bardaklar
birbirinden ayrılacaktır.

Glasses that have been placed within the other
sometimes tend to stick and can’t be removed. In
this case, place the glasses in a large bowl. Then put
a little ice on the glass on top and slowly pour hot
water in the bowl.
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REMOVING
GLASSES THAT
HAVE BEEN
PLACED WITHIN
THE OTHER
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vitrin/showcase
The Prımetıme Entertaınment Cruıse, Ege
tutkunlarını ağırlıyor
The Prımetıme Entertaınment Cruıse welcomes
lovers of the Aegean
İş, tatil, eğlence, seyahat, damak zevki… Ege’de beş yıldızlı bir konfor yaşayacağınız The Primetime gemisi,
değişen taleplere cevap veriyor. Bodrum’un en deneyimli yatçılık ve seyahat firmalarından Motif Turizm’in
yeni gemisi, kimi zaman Bodrum’da demir alıyor kimi zaman da Yunan adalarına dek uzanan büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Gemi; düğünler, kutlamalar, özel partiler, bayi toplantıları, konferanslar, motivasyon etkinlikleri, ödül törenleri veya uluslararası anlaşmalar için mükemmel bir atmosfer sunuyor. Bodrum kıyılarındaki
kahvaltı turlarında çayınızı içip Ege’nin mavisinde yüzmekten gece turlarında mehtabın keyfini çıkarmaya
dek uzanan alternatifleri, 200 kişilik özel restoranı, canlı müzik ve DJ performansları, spor etkinlikleri, 450 kişi
kapasiteli barı, playstation odaları, toplantı ve kongre merkezleri ve internet kafeleriyle çeşitleniyor.
Work, holiday, fun, travel, food… The Primetime cruise ship in which you’ll enjoy five-star comfort in the
Aegean, answers changing demands. The new ship of Motif Turizm, one of Bodrum’s most experienced
yachting and travel firms, sometimes weighs anchor in Bodrum and sometimes sets off on a magical
journey that goes as far as the Greek Islands. The cruise ship offers an excellent atmosphere for
weddings, celebrations, private parties, business meetings, conferences, motivational events, award
ceremonies or international organizations. With alternatives ranging from sipping tea during breakfast
tours along the shores of Bodrum to swimming in the blue waters of the Aegean during a moonlight
tour, the cruise ship has a special restaurant with a capacity for 200, live music and DJ performances,
sports activities, a bar with a capacity for 450 people, playstation rooms, meeting and congress
centers as well as internet cafes. www.theprimetimecruise.com

Medicana Samsun Hastanesi hizmete girdi
Medıcana Samsun Hospıtal ıs now operatıonal

EYLÜL SEPTEMBER 2011

Çağdaş altyapısı ve uzman ekipleriyle, uluslararası kalite standartlarını temsil eden Joint
Commission International Accreditation (JCI) tarafından akredite edilmiş 7 hastanesinde
Türkiye’ye gelişmiş ülke standardında hizmet vermenin gururunu taşıyan Medicana Sağlık
Grubu’nun sekizinci hastanesi Medicana Samsun, 8 Ağustos’ta hizmete girdi. Profesyonel
yönetimi, 20 yılı aşkın deneyimi, dünyanın sayılı merkezlerinde bulunan ileri teknolojisi, bilimsel çalışmaları ve yüksek hasta memnuniyetiyle kapsamlı sağlık hizmeti sunan Medicana
Sağlık Grubu, Avrupa Birliği standartlarında sağlık hizmeti sunma hedefiyle Türkiye’nin diğer
illerine de sağlık yatırımı yapıyor. Her yıl bir milyonun üzerinde hasta tedavi eden, 21 bin
anjiyografi, 4 bin kalp ameliyatı gerçekleştiren Medicana, transplantasyonda öncü kuruluşlardan biri oldu.
With a contemporary infrastructure and specialist teams, a new hospital has been added Medicana Health Group’s 7 hospitals that are
accredited by the Joint Commission International Accreditation (JCI) representing international quality standards: Medicana Samsun Hospital
became operational on 8 August, making Medicana Health Group proud to continue to bring developed country standards to Turkey. Medicana
Health Group, which presents comprehensive health services with a professional administration, more than 20 years of experience, advanced
technology found only in limited centers around the world, scientific initiatives and high patient satisfaction, also makes health invests in other
provinces in Turkey with the aim of presenting health services at European Union standards. Treating over a million patients each year and
realizing 21,000 angiographies and 4000 heart surgeries, Medicana has become one of the pioneering institutions in transplants.
www.medicana.com.tr
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Ekol Pırlanta’dan sonsuz aşkın büyüsü
The magıc of eternal love from Ekol Pırlanta
1969’da kurulan Kameroğlu Grup, 30 yıldır altın ve mücevher
tutkunlarına hizmet veriyor. Markalarından Ekol Altın ile 14 ve 22
ayar altın, diğer markası Ekol Pırlanta ile de özel koleksiyonunu
yaşatıyor. 2002 yılına kadar altın üretim ve satışıyla büyümesini sürdüren Kameroğlu Grup, pırlanta alanındaki başarısını da
tasarımlarıyla gösterdi. Özel günlere damgasını vuran tasarımlar
sergileyen Ekol Pırlanta, sonsuz aşkın büyüsünü mücevherlere
taşıyor.

Founded in 1969, Kameroğlu Grup has been serving lovers of gold and
jewels for 30 years. Its Ekol Altın brand is all about 14 and 22 carat gold
while its Ekol Pırlanta brand is all about keeping its special diamond
collection alive. Kameroğlu Grup, which continued its growth with gold
manufacturing and sales until 2002, has also displayed its success in
diamonds with its designs. Ekol Pırlanta, displaying designs that make
their mark on special days, carries the magic of eternal love to jewels.
www.ekolpirlanta.com.tr

Konfor arayanların tercihi Konformist Resıdence
Lovers of comfort prefer Konformıst Resıdence
Konformist Residence, located in Beylikdüzü, which is one of the most
rapidly developing suburbs of Istanbul, is making Beylikdüzü a new lifestyle
center for its central location and architecture. Just 15 minutes from Atatürk
Airport and 100 meters from the E5 highway and metrobus, Konformist
Residence presents a quality lifestyle for everyone with its 1+1, 2+1, 3+1, 4+1
and duplex apartment alternatives and business spaces. Where comfort
is maximized with easily accessible transportation, shopping, education
and car parking, Konformist Residence increases living quality with its
swimming pool and fitness center as well. Striving for quality in every detail
from the project to construction, Konformist Residence displays the same
particularity to its customer audience as well. www.konformist.com
EYLÜL SEPTEMBER 2011

İstanbul’un hızlı gelişen semtlerinden biri olan Beylikdüzü’nde
yerini alan Konformist Residence, merkezi konumu ve mimarisiyle
Beylikdüzü’nün yeni yaşam merkezi haline geliyor. Atatürk
Havaalanı’na 15 dakika, E-5’e ve metrobüse 100 metre mesafede
yer alan Konformist Residence projesinde bulunan 1+1, 2+1,
3+1, 4+1 ve dubleks daire seçenekleri ve işyeri alternatifleriyle
herkese kaliteli bir yaşam sunuyor. Ulaşım, alışveriş, eğitim,
otopark alanlarında en yüksek konforun yaşandığı Konformist
Residence, havuz ve fitness salonuyla da yaşam kalitesini artırıyor.
Projesinden inşasına kadar her detayda kaliteyi arayan Konformist
Residence, müşteri kitlesinde de aynı titizliği gösteriyor.
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Merkez Ofis Head Office

Atatük Havalimanı B Kapısı, Teknik Hangar Yanı 34149 Yeşilköy - İstanbul / Türkiye
Tel: +90 212 468 66 87 • Faks: +90 212 468 66 96
web: www.onurair.com • e-mail: info@onurair.com.tr
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