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As a memoir of World Tourism Forum 2016 Global Meeting
World Tourism Forum 2016 Global Meeting anısına
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W

orld Tourism Forum, dünyanın tüm turizm endüstrisi yatırımcılarına,
dünya turizm sektörünün sosyo-ekonomik, kültürel ve teknolojik yönlerini
tartışacak bir platform kurmak ve sağlamak amacıyla kuruldu.
Forum, turizm sektörünün liderleri ile yatırımcıları arasında bir köprü kurarak,
gelecek trendleri, çözümleri ve planları birlikte belirlenmelerini sağlar.
World Tourism Forum her yıl dört kez, dünyanın global merkezlerinde
turizm liderleri ile turizm endüstrisinin temsilcilerini bir araya getirir. Bölgesel
toplantılar yılda üç kez farklı şehirlerde gerçekleşirken, Global toplantı her yıl
İstanbul’da düzenlenir.
World Tourism Forum’un amacı, vizyonunu yerel uzmanlarla paylaşmak
ve bölgelerin pazar payını uluslararası düzeyde artırmasını sağlamaktır.
Aynı zamanda katılımcılara yeni nesil tüketim davranışları hakkında bilgi vermek ve turizm sektöründe yeni teknolojik trendleri paylaşmak da, uluslararası
pazarlama vizyonunu yerel şirketler ile paylaşmak gibi Forum’un en önemli
hedefleri arasındadır.
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W

orld Tourism Forum was Founded with a purpose of delivering
value to all tourism industry stakeholders around the world by
building and providing a platform to discuss socio-economic, cultural
and
technological
aspects
of
world
tourism
industry.
It serves as a binding bridge for tourism industry leaders and all other
tourism stakeholders to define the future policies, trends and solutions
in tourism sector.
World Tourism Forum is organized four times every year in global centers
around the world, bringing together world tourism leaders and tourism
industry representatives. Regional meetings are held three times a year
in different cities and one Global meeting is held once a year in Istanbul.
World Tourism Forum aims to share the World Tourism Forum’s vision
with regional experts and increase regions market share in international
tourism. Conveying new generational models of consumer behavior to
participants and sharing new technological trens in the tourism sector
are other great objectives of the Forum, as well as sharing international
marketing vision with local companies.
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Dünya üzerinde ne bir benzeri ne de bir rakibi olan İstanbul, hep
“en”lerle ve sayılarla ifade edilen tanımlardan çok, duyguları harekete geçiren, heyecanlandıran, insana dokunan yapısıyla diğer tüm
şehirlerden ayrılıyor. İşte bu yüzden İstanbul’dan bakabilmek lazım

A.BUĞRA
TOKMAKOĞLU

Dünyaya İstanbul’dan Bak
Dünyada benzeri olmayan güzelliklerin kesiştiği, buluştuğu, her birinin yeniden anlam kazandığı bir noktada hayat buluyor İstanbul. Başka hiçbir şehre nasip olmayan iki kıtada var olmanın yüklediği büyük
sorumluluğu, bin yıllardır dünyanın dört bir yanına hoşgörü, birliktelik, uyum ve bitmek bilmeyen enerjiyle sunuyor bu şehir, her yeni gün.
Doğu ile Batı’nın odak noktasında, her ikisinin karşılaştığı ve yeniden
anlamlandığı noktada yer alan güzel İstanbul; insanlık tarihi ile yaşıt
köklü geçmişinde dünyanın geleceğini değiştiren olayların merkezinde
yer alıyor. Farklı dünyalara tanıklık edilen şehrin dokusu, karşıtlık hissini
yumuşak geçişlerle yeniden anlamlandırırken; karşıtlığın uyumu,
dünyanın sanıldığı kadar anlaşılması zor bir yer olmadığını ispatlıyor
aslında.
Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyaların buluştuğu, yeni yolculukların başlangıç noktası olan İstanbul, yalnızca bir merkez ve varış
noktası olmasından öte, yedi tepeli yapısının her adımında insanın
duygularını harekete geçiren, tarif edilemeyen bir atmosfere sahip.
İstanbul Boğazı’nın serin, mavi sularıyla Asya ile Avrupa’yı birbirinden ayıran İstanbul; ayrılıktan çok birleşmeyi, bütünleşmeyi ve
yakınlaşmayı çağrıştırıyor. Fransa İmparatoru Napolyon’un ifadesiyle “Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” sözü,
şehrin dünyanın tam merkezinde olduğunu fazlasıyla kanıtlıyor.
Doğu Roma İmparatorluğu’nun ve Osmanlı İmparatorluğu’nun
dünya tarihine yön veren başşehri İstanbul, Tarihi İpek Yolu’nun da
en önemli geçiş noktalarından birisi. Tıpkı geçmişte olduğu gibi
günümüzde de bölgenin en önemli bağlantı merkezi olan şehre, yalnızca bir geçiş noktası olarak bakmak büyük haksızlık olur.
Her biri mimari şaheser olan cami, kilise ve havralar, yaşanmışlığı
simgeleyen tarihi mekânlar, etkileyici doğal güzellikler, geceden
sabaha sonu gelmeyen hareketli yaşam, muhteşem sokak lezzetleri, her bir sokakta yeniden keşfedilen bir yaşam bitmek
bilmeyen sürprizlerle insanı sürüklüyor şehrin dört bir yanına.
Küresel kültürün tüm parçalarını üzerinde barındıran bu kent, dünya vatandaşı olmayı birbirine benzemek olarak nitelendirenlere inat,
farklılıkların insanı insan yapan en önemli şey olduğu mesajını fısıldıyor
her bir köşesinde. Tüm ölümlü şehirlerden farklı olarak, hareket ve
yaşamın hiç bitmediği İstanbul ruhunu anlamak, şehrin sokaklarında biraz zaman geçirmek ve ruhu okşayan o tatlı esintiyi hissetmekle mümkün.
Fransız Edebiyatçı Alphonse de Lamartine’in, “Dünyaya bir
kez bakma imkânın olacaksa, sadece İstanbul’dan bak” sözü,
büyüklüğü ile gözümüzü korkutan dünyanın tüm renklerinin
bu şehirde bir yansıması olduğunu anlatıyor her birimize. İstanbul’dan dünyaya bakmak, bugüne kadar öğrenilen her şeyin
yeniden anlamlandırılmasını sağlıyor. Kırılma noktalarıyla birbirinden uzaklaşmaya daha da yakınlaşan dünya için İstanbul büyük
bir şans bu yüzden; yakınlaşabilmek, birbirini anlayabilmek adına.
kesfetsek.com
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A.BUĞRA
TOKMAKOĞLU
Look at the World
throgh Istanbul

Istanbul energises at a point where the beauties that connot be
found any other place cross, meet and where each of them become
meaningful again. This city presents the huge responsibility of being
between two continents, in any other city, with tolerance, association, harmony and endless energy for thousands of years all around
the world every day.
Beautiful Istanbul which is at the centre of East and West and at a
place where both of them meet and take on a new meaning; takes
part at the centre of events that change the world’s future with its
deep-rooted past equal to the human history. While the texture of
the city that witnesses different worlds brings meaning to the contrast feeling with smooth transitions; the harmony of the contrast
proves that the world is not a complicated place.
Istanbul, where different cultures meet for centuries and which is
the start point for new journeys, is not only a central and arrival
point but also have an indescribable atmosphere Stimulates at every
step of its seven hill structure.
Istanbul which separates Asia and Europe with Bosporus’s blue and
cool water evokes integration, union and connection more than separation. French Emperor Napoleon’s statement proves that the city
is at the centre of the world which is “If the world had only one
country, its capital would be Istanbul”.
Istanbul which is the capital that shaped the East Roman Empire
and Ottoman Empire’s world history, has also been one of the most
important passageway of the historical Silk Road. It would be unfair
to look at the region’s most important connection centre only as a
passageway.
It drives people all around the world with its mosques, churches and
synagogues that are each an architectural masterwork, historical
places representing the true life experiences, impressive natural
beauties, restless life from nights to mornings, delicious street
tastes, a lifetime rediscovered ar each street with endless surprises.
This city which hosts all of the parts of the global culture, whispire
on each corner that the differences are the most important things
that make a human a human being despite the ones who qualify
being a citizen of world is to resemble each other. It is possible to
understand the soul of Istanbul which always has the movement and
life different from all of the mortal cities, by spending some time in
the city’s streets and by feeling its soft breeze.
Alphonse de Lamartine’s, a French man of letters, “If you have one
opportunity to look to the world, look it through Istanbul” saying,
tells each one of us that all of the colours of the world which scares
us with its bigness, have their reflection in this city. Everything
learned makes more sense while looking at the world through Istanbul. Therefore, Istanbul is a big chance for connection and mutual
understanding for the world which is getting closer to be estranged
with the braking points.
kesfetsek.com
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Istanbul which does not have any competitors differs from all other
cities with its nature that stimulate the senses, excities and touches
people more than the descriptions that express the ‘most’s and
numbers. Therefore, the world, life should be looked at through
Istanbul.
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Milyonlarca insan ve onlarca-yüzlerce kültür birarada. İstanbul’un
hemen her şeyi ayrı bir belgesel konusu. Mimari yapılar, doğal alanlar (sayıca artmasını istiyorum), müzeler, ziyaret edilesi onlarca
mekan ile İstanbul, her daim sürpriz barındırıyor. Dünya küçük ama
İstanbul da o kadar büyük, tanıdık yüzleri uzun süre görmediğim
vakitlerde yurtdışına çıkınca rastlaşmak daha da kolay olabiliyor.
İstanbul’da yaşamak bir maraton tadında, farklı ulaşım alternatifleri,
sizin anlık durumunuza göre değişebiliyor. Bazen deniz yolculuğunun
rahatlığı yanında zamanı anlık değil seyrinde, sakin yaşamak istiyorum.
Ne vakitler İstanbul dışındayım, o vakit simit-martı-vapur üçlemesi
özlediklerim arasında yer alıyor ultra maratonlarda. Ultra maratonlarda
tanıştığım, beraber koştuğum sporcular İstanbul’dan geldiğimi öğrendiklerinde ilk sözleri “Amazing!” oluyor. Yaşadığınız yerden uzaklaşınca değeri daha iyi anlaşılıyor. Ne zaman İstanbul’a dönüyorum o vakit
içimi saran heyecan her daim beni yeni yerlere sürüklüyor İstanbul’ da.
İstanbul’da köprüden ilk önce araçla, sonrasında defalarca koşarak
ve başka bir vakit de motosikletimle geçtim. İlkleri unutamam; 8
km koşup sonrasında neler neler anlatmıştım, maraton koştuktan sonra ise beni susturabilene aşkolsun. Motosikletimle geçerken
ise kendimi oradan uçacak sandım farklı bir heyecana kapıldım.

ALPER DALKILIÇ
2 kıtada yaşayıp
7 kıtada koşmak:
İstanbul’da yaşmak!

İstanbul’da doğmadım ama hayatımdaki neredeyse her önemli ana
İstanbul’da başladım. Babamın işi dolayısıyla lise döneminde İstanbulla tanıştım ve İstanbul’u hala tanımaya devam ediyorum. İstanbul her daim kendinde yeniliklerle beni karşılıyor, her günüm
yeni bir maceraya açılıyor. Milyonlarca insanın birarada yaşadığı,
onlarca canlının nefes aldığı, tarihle içiçe bir şehir. Dünyanın
başkenti unvanını sonuna kadar taşıyor ve taşımaya devam edecek.
Biraz kendimden bahsedeyim, ben Alper Dalkılıç, dünyanın 7 ayrı
kıtasında ultra maraton koştum. 2012 yılında 4 ayrı kıtada bir yıl
içinde her biri 250 km uzunluğundaki 4 ultra maratonu koşarak Grand
Slam unvanını kazanan ilk ve tek Türk sporcusuyum. Güney Amerika kıtasında Atakama Çölü; Asya kıtasında Gobi Çölü; Afrika kıtasında Sahra Çölü; Beyaz Çöl Antarktika; Avustralya’da Uluru’ya doğru;
Avrupa’ da İzlanda’nın soğuk coğrafyası ve Kuzey Amerika kıtasında
Büyük Kanyon’da ultra maratonlar koştum. Avustralya’da 10 günde
520 km koşarken diğer kıtalarda en az 250 km’den başlayan mesafeleri bir hafta süresince koştum. Her türlü malzememi sırtımdaki çantamda taşırken, sadece yemek yapabilmem için sıcak su desteği ve
barınma için çadır desteği organizasyon tarafından karşılandı. Sırtımdaki çantamda bir haftalık yarış süresince yetecek her türlü malzeme
varken yarışlardaki esas temel “kendine yeterlik”. Yeni yeni planlar,
hayaller ve projeler peşinde dünyayı koşmaya devam ediyorum.
Istanbul da tıpkı katıldığım ultra maratonlardaki her türlü malzemenin yer aldığı sırt çantam gibi her macerayı barındırıyor. Kendimi
nasıl hissetmek istiyorsam oradayım; koşacaksam Belgrad Ormanı,
Çekmeköy Ormanı, sahildeyim; tarihle içiçe olmak istersem tarihi
yarımada beni bekler; kıtalarası seyahat edeceksem vapurla martılar
ve çayımla simidim eşliğinde gider yeni bir kıtada bulurum kendimi.

Ultra maratonlarda yazdığım bloglar, bloglara gelen yanıtlar yorumlar içinde ne vakit sevdiklerimle İstanbul da yer
aldı mı, başlıyor bir heyecan. Sağlıkla bitirmek önemli bir motivasyon oluyor ve daha da dikkat ediyorum kendime.
Aynı ülke ama ayrı kıtada olan bir şehrin her iki taraftaki halkı, evlerin
yapısı, ağaçları, kedileri, köpekleri hepsi mi farklı olur? Hepsi farklı ortak bir çatı altında. Anadolu yakasında beslediğim kedinin tavrı diğer
kıtada farklı olabiliyor, bakıyorsun semtler arasındaki geçişler de çok
keskin. 7/24 yaşayan bir organizma yapısında olan büyülü şehrin gizemi
ve çekiciliği her daim uzaklaşmaya gör kendine çekiyor sakinlerini.
7 kıta 7 ultra maraton projem süresince İstanbul’u en çok Antarktika’dayken çok özledim. Bu sefer apartman yüksekliğinde dalgalar,
martılar yerine bu sefer yüzen ve yürüyen penguenler vardı. Vapur yerini
tutmayan ama daha konforlu gemimiz ise İstanbul’un vapurlarını bana
unutturamadı. Ne zaman yuvaya döndüm, bir kıtadan diğerine geçecektim o zaman daha da bir heyecanlandım. Sevdiğinle tekrar buluşmak
gibi… Vapurlar, yanında simit-çay ve havada kanat çırpan martılar…
Faklı kültürlere beşik olan bu büyülü şehirde yaşamak için sanırım
her daim enerjik olmak lazım. 24 saatlik enerjisi sizi farklı diyarlara
götürmeden önce antrenmanlı olmak, her an sürprizlere hazırlıklı olmak yerinde bir karar. Fiziki olarak geniş alana yayılması, her daim
büyümesi ve farklı iklim yapısı ile giyiminize özen göstermeniz
yerinde karar olur. İstanbul bir kedi gibi sizi istediği zaman sever, siz
ona ne kadar yaklaşmaya çalışsanız da alışmanız zaman alabilir. Sonrasında sizi bırakmaz, siz de bırakamaz olursunuz. Kanatlanıp başka
diyarlara uçarken sizinle vedalaşır, biliyordur ondan uzun süre ayrı
kalamayacağınızı. Geldiğinde sizi tekrar sürpriz bir hava ile karşılar.
İstanbul’un havası ile çok duyum almıştım ilk ayak bastığım vakitler,
ne zaman ne olacağı belli olmaz diye. İstanbul’u değiştiremeyeceğimize göre bizim tedbirli olmamız lazım. Önemli olan en iyi
şekilde değil en uyumlu ve dengeli şekilde yaşamak değil mi?

Her ultra maraton için başlangıç noktam olan İstanbul’da biliyordum ki ödnüş yolunda sevdiklerim ve sevenlerim beni karşılıyor.
Uçaktan ineceğim havalimanına bakarken gündüz sizi tutkuyla
uçağın camına yapıştıran muhteşem boğaz manzarası, gece ise
muhteşem ışıklar ile her daim yaşayan bir kentte olmak her daim
beni güçlü derecede motive ediyor. Yeni başarılar ve maceralar sonrasında gülen yüzlü, içten dostlarla tekrar buluşmak paha biçilemez.
Hayatımdaki ilk maraton (42.195 km - yazıyla kırk iki bin yüz doksan
beş metre) koşusunu İstanbul’da yaptım. Bir kıtadan diğerine koşmak,
dünyada başka yerde yok, cazip kılan da bu zaten… Maratonu Anadolu’dan kendi kas gücünüz, sadece kas gücü değil beraberinde mental güç,
sizi bekleyenler, sizi alkışlayanlar ve hedefiniz doğrultusunda koşmak…
Şanslıyız çünkü dünyadaki tek maratona sahibiz, Asya kıtasından
Avrupa kıtasına nereden koşarak geçebilirsiniz. Elbette ükemizdeki koşu kültürü gibi bu maratonu da hep beraber iyiye taşımak için çok çalışmalıyız. Tercihim her gün bir kıtadan diğerine
koşarak, bisiklete binerek kas gücüyle hareket etmek, diliyorum bir
gün gerçekleşecek, İstanbul’un diğer şehirlerden farkı olmamalı.
Yılda bir kez koşulan İstanbul Maratonu’na yerli turistten çok yabancı
turistlerin rağbet etmesindeki en büyük sebep koşu kültürü ile beraber
elbette kıtalararası seyahat ve yolculuk. Maraton koşmak için gelenler
ilerleyen süreçte defalarca kendilerini dünyanın başkentinde buluyor.

Çevreleyen adalar ile İstanbul kabına sığmayan bir mega şehir…
Büyükada’ya gidip gelince denizaşırı seyahat ile daha da uzaklara gitmiş gibi olurum. Adanın çekici tarafı çabucak unutturması
sizden her şeyi. Sonrasında tekrar dönüş vakti akla gelir, araçsız
yaşam, sakin ve huzur içindeki ada halkına İstanbul, akşamları
suya yansıyan ışıkları ile göz kırpar “Ben buradayım” dercesine.
Yaşamaktan keyif aldığım, bazen “neden buradayım?” diye kendime çokça sorduğum ama sonrasında milyonlar gibi tekrar
ikna olduğum her daim büyüyen ve yaşayan şehir, her daim
yeni keşifler, maceralar için bizi bekliyor. O hazır, peki ya siz?

İstanbul’da ne zaman kıtalararası seyahat edecek olsam koştuğum
kıtalar aklıma gelir. Yeni bir yolculuğa çıkar gibi geçer günüm,
nasıl yeni kıtada yeni maceralar ve insanlar beni bekliyorsa.
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just like the new adventures and people waiting for me in a new
continent. Milions of people and tens of-hundreds of cultures are
together. Almost everything about Istanbul is a different plot for a
documentary. Istanbul with its architectural structures, natural areas
(I want them to increase in numbers), museums, and many places to
visit always contains surprises. The world is small, however Istanbul is
big. When I don’t see familiar faces for a long time, it is easier to run
across them abroad.
Living in Istanbul feels like a marathon. Its different transportation
alternatives change according to your instant situation. Sometimes
I do not want to have the time instantly but calm with the comfort
of a voyage. Whenever I am not in Istanbul, the bagel -seagull-boat
triplet is among the things I miss during ultra-marathons. When the
sportsmen I meet and run with during ultra-marathons find out that
I come from Istanbul, their instant reaction is “Amazing!”. The place
we live in gets more valuable once we drift away. Whenever I return
to Istanbul, that is the time the excitement inside me drags me to new
places in Istanbul.

ALPER DALKILIÇ
Living in 2 continents
while running in 7:
Living in Istanbul!

I passef the bridge in Istanbul first by a car, then many times by
running and another time by a motorbike. I don’t forger the
firsts. I ran for 8 km. and talked all about it afterwards, and after I ran a marathon I did not shut up about it. When I passed
the bridge with my motorbike I felt like I was going to fly
from there and experienced a different king of excitement.
An excitement starts whenever the blogs I write on ultra-marathons,
the responses and comments I get includes Istanbul
with my beloved ones. It becomes an important motivation to finish it in health and I pay attention to myself more.
How can the people, the structure of the houses, trees, cats, dogs of
a city in a country and in two continents be so different from each
other. All are different under the same roof. A cat’s behaviour I raise
at the Anatolian side can be different at the other side and you see
that the transitions between districts are very strict. The mystery and attraction of the magical city which is like an organism
that lives 24/7 always attracts it residents once thet move away.
I missed Istanbul the most when I was in Antarctica during my
7 continent 7 ultra-marathon project. There were swimming and
walking penguins instead of waves chould not take the boats place
did not make me forget Istanbul’s boats. The minute I came back to
my land and needed to go from a continent to the other, I got over
excited. Just like meeting your beloved one... Boats, bagels and tea
and the seagulls flapping...

I wasn’t born is Istanbul, but almost every important moment of my
life started in Istanbul. I met Istanbul at my high school period because of my father’s work and I still try to understand it. Istanbul welcomes me with renewals every day and each day
opens to a new adventure. It is a city which millions of people
live and breathe in together and which is engaged with the history It hold’s ‘the world’s capital’ title and will continue to do so.
Let me mention myself a little; I am Alper Dalkilic. I ran an ultramarathon in 7 different continents of the world. I am the one and only
Turkish sportsman who assumed the Grand Slam title by runing 4
ultra-marathons which were each 250 km. within a year in 4 different continents in 2012. I ran ultra-marathons at Atacama desert in
South America; Gobi Desert in Asia; Shara Desert in Africa; White
Desert in Antarctica; towards Uluru in Australia; Iceland’s cold geography Europe and at Grand Canyon in North America. While I ran
520 km. in 10 days in Australia, I ran distances that started with at
least 250 km. in one week. I kept all of my equipment on my backpack and only the hot water for me cook and a tent for me to shelter were supplied by the organisation. There were all kinds of materials needed for one week of competition inside the back pack,
however the main base of the competition was “self-sufficiency”.
I continue to run the World after new plans, dreams and projects.
Istanbul involves all kinds of adventures just as my back pack does
with all kinds of materials at the ultra-marathons. I am wherever I feel like; I am at the Belgrade Forest, Cekmekoy Forest, beach
if I want to run; the historical peninsula awaits if I want to live to
history; if I will travel across continents, I have my tea and bagel with seagulls at the boat and I find myself in a new continent.
I know that my beloved ones will welcome me each time I arrive to
Istanbul which is my starting pont at each ultra-marathon. It deeply
motivates me to be in a city which never sleeps with the magnificent
Bosphorus view that make you cling to the plane’s window in daytime
and the splendid lights at nights. It is priceless to see and meet the happy faces of your friends again after new successes and adventures...

I guess you have to be energetic person all the time to live in this
magical city which involves different cultures. Its 24-hour energy
takes you to different places, therefore it is a sound decision to be
exercised and ready for surprises. It would be a rational decision to
take care of your dressing because it spreads to a large area physically, grows constantly and has a different climate. Istanbul would
like you whenever it wants just like a car. No matter how close you
try to get to it, it takes time to get used to it. Later on, it will not let
you go, and you won’t be able to let go either. It says goodbye when
you leave for another place, but knows that you won’t be able to
stay away for a long time. It will welcome you with a surprise climate
again. I heart a lot about Istanbul’s climate the first time I arrived, you
cannot be sure what will happen they said. We have to be careful
as we connot change Istanbul. The important thing is not to live the
best way but to live the most adaptable and balanced way, isn’t it?
Istanbul is an exultant mega city with its surrounding islands... I feel
like I have gone further away when travelling overseas to Buyukada
(The Big Island). The charming side of the island is that it makes you
forget about everything very quickly. Then the return journey enters
to mind and Istanbul winks by calling “I”m here” with its lights that
have a reflection on water at nights to the no-vehicle, peaceful and
calm life of the island folks.

I had my first marathon run (42, 195 km-forty two thousand one
hundred and ninety five meter in writing) in Istanbul. There is no
other place in the world where you can run from one continent to
the other, and that is what makes it attractive... Running the marathon from Anatolia with your muscle strength, not only your muscle strength but the mental strength also with the ones waiting
for you and the ones clapping towards your goal... We are lucky
because we have the only marathon in the world. Where in the
world can you run from Asia to Europe. For sure we have to work
together a lot to take this marathon to a better place just like the
running culture in our country. I prefer running from one continent
to another with the muscle strength by bicycle every day. I hope it
will come true one day. Istanbul should not differ from other cities.
The biggest reason foreign tourist are more interested in the Istanbul Marathon executed one a year than the domestic tourists
is the intercontinental travel and journey together with the running culture. People that come to run the Marathon find themselves in the capital of the world many times later in the process.
Whever I will travel intercontinentally in Istanbul, the continents I ran
come intı my mind. My day passes as if I have gone on a new trip,
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The city which I enjoy to live in and sometimes makes me ask “Why am
I even here?” many times, but later convinces me as it does to millions
of other people, the city which amazes me and grows all the tşme wait
for you for new discoveries and adventures. It is ready, but are you?
alperdalkilic.com
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Orta Anadolu ve Ege mutfaği gibi birçok farklı yöreden zengin lezzetlere sahiptir. Her damak tadına uygun bir lezzet bulmak mümkündür.
İstanbul’a gelip geleneksel Türk kahvesi içmeden ise dönülmez. Türk
kahvesi’nin yeri çok ayrıdır. Sohbetlerin yanında keyifle içilir. Kendine has bir tadı ve hazırlanışı vardır. Fal baktırmak isteyenler için de
vazgeçilmez bir fırsat sunar.
O kadar çok gezilecek yerin yanında doğayla iç içe de olmak istersen
sana huzur dolu ve bir o kadar da güzel birçok imkân sunar. Seyahatin
İstanbul Lale Festivali’nde olursa Emirgan Korusu’nda farklı renklerde
açmış binlerce lalelerin arasında dolaşma fırsatı bulursun. Doğanın
güzelliklerine bu festival döneminde hayran kalırsın.

BARIŞ TANZER

Seyahatin Lale Festivali’ne denk gelmedi mi? Polonezköy’de ormanların içinde geleneksel köy kahvaltısı ve sıcacık çayınızla huzur dolu
bir gün geçirebilirsin. Yürüyüş yapmak istersen de Belgrad Ormanı’na
gidip ağaçların arasında keyifli bir gün geçirebilirsin.

Büyüleyici İstanbul

Her mevsimde başka bir güzellik karşına çıkar! Bembeyaz karla kaplanmış İstanbul manzarasını bir kere gördün mü o güzelliği unutmazsın! Sonbaharda yaprakların kızıla döndüğü zamanlarda ise
boğaz bir renk cümbüşü içinde etkileyici bir güzelliğe bürünür.

İstanbul öyle bir şehir ki sana türlü türlü olanaklar sunar. İstanbul’a
gelenler sürekli sokaklarında dolaşmayı çok sever. Her anını gezerek geçirmek ister, yapmazlarsa da hayatı kaçırdıklarını hissederler.
Neden mi?

İstanbul’da yaşanacak o kadar fazla güzellik var ki! Hepsini anlatmak
yaşamak için bir kez görmek yetmez. Sık sık ziyaret edip bu güzellikleri yaşamak, görmek gerekir! Her ziyarette de İstanbul’un farklı bir
güzelliğiyle karşılaşırsın.
İstanbul’un güzelliklerini yaşamak gerekir. Etkileyici güzelliklerinin
hepsini yaşamanı dilerim!

O kadar çok neden var ki! Saymakla bitmez! Bir kere İstanbul’da
dışarıda yaşayabileceğin kocaman bir hayat var. Her hayata hitap
eden güzellikler var. Tarihi sevene buram buram tarih kokan yarım
ada, denizi sevene iki kıtayı ayıran eşsiz Boğaz, eğlenmeyi sevene de
asla uyumayan İstiklal Caddesi…
Hangi şehirle karşılaştırırsan karşılaştır, İstanbul dünyanın en güzel şehirlerindendir. Sürekli seyahat edenler bilir her yerin kendine has bir yanı vardır. İstanbul’un ise güzelliği ön plana çıkar.
Zülfü Livaneli’nin söylediği söz her şeyi o kadar güzel betimliyor ki!
“Paris güzel bir salon, Londra güzel bir park, Berlin güzel bir kışla ama
İstanbul güzel bir şehir…”
Galata Kulesi’nden gün batımında Haliç’te vapurların martılarla süzülüşünü izlemek İstanbul’un güzelliklerini gözler önüne serer.
İstanbul’un en eşsiz güzelliklerinden biri de kesinlikle Boğaz’dır. Çamlıca tepesine çıkıp çayını yudumlarken Boğaz’ı izlerken uzaklara dalıp
gidilir. İstanbul’un güzellikler saymakla bitmez. Her sokağında her
köşesinde başka bir güzellik saklıdır.
Güzelliğinin
yanında
çok
etkileyici
bir
enerjisi vardır. Her gittiğin yerde sana yaşadığını hissettirir.
Adalar vapurunda martılara simit atarken çocuklar gibi mutlu olursun, İstiklal Caddesi’ndeki balık pazarında midyeleri
yerken denizin kokusunu duyarsın, maslakta kulelerin arasında
gezerken de iş hayatının enerjisini hissedersin, Pierre Loti’de ise
simidinin yanında çay içerken nostaljik bir mutluluk içini kaplar.
Sanat mı? Eski Balat sokaklarında gezerken her sokakta ayrı bir güzellik seni bekler. Mavi, kırmızı, yeşil, pembe ve birçok farklı renkteki
evi görünce hayranlıkla etrafa bakarsın. Ara sokaklarında yürürken
elinde fotoğraf makinasıyla dolaşan sürekli unutulmaz kareler yakalamak isteyen kişilerle karşılaşırsın.
Tarihi o kadar geçmişe dayanır ki İstanbul’da her adımda bir hikâyeyle
karşılaşırsın. Boğaz’ın ortasında Kız Kulesi’nde çayını içerken aşkı ve
sevdayı anlatan hikâyeleri dinlersin. Topkapı Sarayı ise ziyaret ettiğinde
yüzyıllar boyunca yaşanmış fetihleri ve başarıları gözler önüne serer.
Topkapı Sarayı’nın hemen yakınındaki Kapalıçarşı’nda yürürken ise
tarihin içinde yürüyerek mağazaların arasında gezersin. Aşağısındaki
Mısır Çarşısı’nda ise çeşit çeşit baharatlar ve kurutulmuş meyvelerle
karşılaşırsın.
İstanbul’u gerçekten anlamak istersen bir kere ziyaret etmek yetmez. İlk gelişte havasını soluyup en çok ziyaret edilmesi gereken
yerleri görmek gerekir. Sonraki ziyaretlerde İstanbul’un hayatının
içine karışıp onu yaşamak gerekir. Sokaklarında kaybolmadan yemeklerini tatmadan İstanbul’u yaşadım demek çok da doğru olmaz.
Anadolu’nun her köşesinden gelen en lezzetli yemekler İstanbul’un
gizli saklı kalmış köşelerinde karşınıza çıkar. Türk yöresel mutfakları çok çeşitli ve güzeldir. Karadeniz mutfağı, Güneydoğu mutfağı,
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You connot come to Istanbul and not drink the traditional Turkish
coffee. It has a very special place in hearts. You drink it with pleasure
while having a conversation. It has a taste and preparation specific to
itself and it gives an amazing opportunity for those who like fortune
telling.
If you want to be involved with the nature beside the many places
to visit, it gives you peaceful and beautiful chances too. If your trip
is during the Istanbul Tulip Festival, you ‘II have the chance to walk
around the colorful tulips at Emirgan Korusu. You will be amazed by
the beauty of nature during this festival season.

BARIŞ TANZER

If your trip didn’t come across the tulip festival, you can spend your
day in the peaceful forest at Polonezkoy with the traditional village
breakfast and hot tea. And if you want to have a walk, you can walk in
the Belgrad Forest among the trees and have a nice day.
You see a different kind of beauty in each season! You will not be
able to forget the beauty of Istanbul once you have seen it all white!
And when the autumn arrives and all of the leaves turn into red, the
Bosphorus gets a beautiful riot of colours.

Magnificent Istanbul
Istanbul is a city that gives you many opportunities. People that come
to Istanbul always like to visit its streets. They want to spend all of their
time travelling and they feel like their life is passing by if they do not.
Why you might ask

There are so many beautiful things you can experience while in Istanbul! And seeing it one time will not be enough to live and tell all
that. One hve to visit it often and live, see its beauties! You also come
across a different beautiful part of it each time you visit.
You have to live the beauty of Istanbul. I hope you experience all of
her effective beauties!

There are many countless reasons. First of all there is a huge
life you can live outside in Istanbul, beauties that attract everyone. Peninsula that calls for history lovers, the unique Bosphorus that divide the big two continents for those you like the sea,
the never-sleeping Istiklal Streets for those who like to have fun...
No matter which cities in the world you compare it to, Istanbul is
one of the most beautiful cities in the world. People who travel a lot
know that each place has something different. Well, in Istanbul that is
beauty. Zulfi Livaneli’s words explain everything so perfect!
“Paris is a beautiful hall, London is a beautifull park, Berlin is a beautifull barrack, but Istanbul is a beautifull city...”
The seagulls flying with the boats in Halic from the sunset at Galata
Tower, show you the beauties of Istanbul.
One of Istanbul’s most unique beauties is its Bosphorus. You start
to daydream when you watch the Bosphorus from the Camlica Hill.
There are countless beauties in Istanbul hidden in each street and
corner of it. It also has an effective energy. It makes you feel alive
wherever you go. You get happy like a child when throwing pieces
of a bagel to the seagulls when you are in the boat that goes to the
Islands. You smell the sea while eating the mussels at the fish market
in Istiklal Street. You feel the business life energy while wandering
around the towers in Maslak and you feek a nostalgic energy while
having a sip of tea with a bagel in Pierre Loti.
Art? When you visit the streets of Old Balat, you witness a different beauty in each street. You look around wşth admiration when
you see the houses in the colours of blue, red, pink, green and many
others. You come across people with photo machines in their hands
that walk in the narrow streets and always want to catch memorable
frames.
You witness a story at each step because of Istanbul’s history. You
listen to stories about love while drinking your tea at the Maiden’s
Tower and Topkapi Palace shows you the battles and successes experienced throughout centuries.
While walking at the Grand Bazaar near Topkapi Palace, you wander
around the shops walking through the history and you see various
kinds of spices and dried vegetables at the Spice Bazaar down the
Grand Bazaar.
If you really want to understand Istanbul, you have to visit it more
than once. You have to breathe in its air and see the must-seen places
at the first visit. After the first visit, you have to live it by getting into
the life of Istanbul. It wouldn’t be true to say you have lived Istanbul
unless you get lost in the streets or taste its food.
The most tasteful foods coming from each corner of Anatolia meet
you in the hidden corners of Istanbul. Turkish regional cuisine has
a large variety and is beautiful. It has varieties of tastes from Black
Sea cuisine, Southern East cuisine, Central Anatolian and Aagean cuisines. It is possible to find a taste that is mouth-pleasing for everyone.
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söylenir, çalınır, konuşulur, dokunulur, görülür İstanbul’da. Anlatacak
ne çok şeyimiz vardır. Haliyle iki çatal arası sohbet kallavi, gece de
uzun olur.
Yorulunca üzerine bir Türk kahvesi. Yorulmadıysan da üzerine bir Türk
kahvesi : )
Düşününce kahvenin, yüz yıllardır hiç uyumayan, hiç yorulmayan, her
daim dinamik ve atak, gece ya da tatil bilmeyen bir şehirden dünya
kültürüne girmesi çok akla yatar aslında. New York’a gece uyumayan
şehir diyenler, bir de İstanbul’u görsünler. Her gün ve günün her vakti
mütemadiyen kalabalık olan İstiklal Caddesi gibi bir yer başka nerede
var? Kitapçısından bakkalına, hediyelik eşyacısından piyangocusuna, her yer açık ve sokaklardan hayat fışkırıyor. Kestanecisi maşasını
şak şaklatıyor, Maraş dondurmacısı ziline vuruyor, seyyar satıcıların
pilli oyuncakları bağırıyor. Hepsini geçtim, ben sabahın 4’ünde arkadaşımın evine bebek bezi sipariş ettiğini bilirim (yanına da bana
Nutella) :D Gece gelen çikolata krizlerine hazırlıklı kaç şehir var şu
dünyada?

BİLGEHAN ÇELİK
DUYGU ŞAR
İstanbul

Böyle düşüncelere daldığım bir günde kahvemin, geleneksel çini motifleriyle süslü bir tabak ve İstanbul silüeti desenli modern bir fincan
kombinasyonuyla servis edilmesine ne demeli? Tesadüf müdür, yoksa
bu kadar çokluğu bir arada kaynatan bir şehirde sadece olağan mı?

Bilirsiniz, sol elinizin içinde bütün hayatınızın yazılı olduğu söylenir.
Siz var olmadan önceki geçmişiniz ve yarınınız orada kayıtlıdır derler.
Tesadüf değildir ki buraya ayak bassa da basmasa da herkes avucunda bir İstanbul haritasıyla doğar. Herkesin avucundaki hayat çizgisi
boğazın bir yakası, kalp çizgisi de diğer yakasıdır. Ortada ise İstanbul
boğazı… İstanbullusu, yabancısı, hepimizin kaderinde bir parça İstanbul kaçınılmaz şekilde vardır.
Asya’da oturmuş, Avrupa yakasını izleyerek kahvemi yudumluyorum.
Sanki dünyanın avucunda oturuyorum. Elimden İstanbul, İstanbul’dan
elim çıkıyor. Kahvem, sade, sert ve siz belki bilmeseniz de sizinki gibi
Topkapı Saraylı.
Osmanlı’nın keşfedilmiş dünyanın üçte ikisini yönettiği zamanlar… Yemen valisi çoktan kahvenin tadını ve uyarıcı etkisini keşfetmiş. Etiyopya’dan getirdiği kahve çekirdeklerini Sultan’a takdim eder. Sarayda
ustaların çekirdekleri kavurma & kahveyi pişirme metotlarını geliştirilmesiyle kahve önce saraya ve sonra da Viyana kuşatmasıyla batı
kültürüne ilk adımını atmış ve bir parça İstanbul hepimizin kaderine
sızmış olur.
Kahvem bol köpüklü. Önümden geçen vapurların arkası da bıraktığı
köpük gibi. Bunca yıllık İstanbullu olamama rağmen her seferinde vapurun zaman makinası vasıflarına şaşıyorum: Dalga bir vuruyor içinden küfeli bir hamal çıkıyor, dalga bir vuruyor skateboardcular iniyor.
Sanki yüzyıllardır insan yutan Pinokyo’daki gibi bir balina. Bir bugünden fışkırtıyor, bir üç yüzyıl geriden…

Yaşlı kahveciye seslendim, “Hesap lütfen”.
Siluetinin büyük kısmı önümde duruyor: Sultanahmet Camii, medeniyetlerden medeniyetlere emanet edilen Aya Sofya ve Galata Kulesi…
Her biri hem karşımda, hem de hepimizin sol elinde.
Mesela Galata Kulesi; 1632’de yaptığı kanatlarla bu kuleden atlayan
Hazerfen Ahmet Çelebi hepimizin sol avcuna inerek tarihin ilk kıtalararası uçuşunu gerçekleştirmiş.
Ta o zaman da İstanbul büyülü ve insanı etkisi altına alıp, aklına çılgın şeyler sokan bir yermiş herhalde: 1633’te Hazerfen Ahmet Çelebi’nin kardeşi Lagari Hasan Çelebi, huni şeklinde yaptığı kafesi barut
ile ateşleyerek tarihin ilk roketle uçan insanı olmuş. Allahtan denize
düşmüş de sağ salim kurtulmuş. Böylece İstanbul hepimizin kaderine
bir kez daha sızmış.
Para üstünü uzatırken “Köylünün kahve cezvesi karaca amma sürece”
dedi amca. Yani cezvemiz gösterişsiz olabilir ama gelecek olan konuklar için hep kaynar tutarız. Kendini bilmezce mütevazıdır, misafirperverdir, gönlü boldur İstanbul.
İstanbul’un kalp çizgisinden atladım vapura, indim karşıdaki hayat
çizgisinde. İstikamet Taksim. Bu günlük martıların son sefası da elimden.

Vapurun sağında yıl 1500’ler… Tüm gizemiyle Topkapı Sarayı beşiği
Sultanahmet bacaları cezvedeki kahve gibi tütüyor. İstanbullu bir Türk
olmama rağmen Sultanahmet, Sirkeci, Eminönü hep bana masalsı ve
egzotik gelmiştir. O film seti gibi dar sokaklar, kubbeler, işportacılar,
sırtında çay taşıyan portörler, baharatlar, şifalı otlar…
Gözümü sola çevirmemle, başka bir yer ve zamana ışınlanıyorum: Vapurun solunda Maslak’ın hükmeden gökdelenleri, alışveriş merkezleri,
ünlü restoranlar, tasarım cafeler, ışık ışık dev metropol… O da makineden çıkma kahve gibi damıtılmış, şık. Bir taraf kömür ateşinde Türk
kahvesi, öbürü espresso. Hatta affagato. Ama ikisinde de bol kafeinli
yüksek bir ritim. Geçmişin ve yarının, batının doğunun ortasındayım.
Aynı bardaktan ikisini de yudumluyorum. Artık kahve dünyanın her
yerinde olabilir ama bu keyif sadece İstanbul’da.
Akşam çökmeye yakın, martılar vapurdakilerden son simitlerini kapma derdinde. Yüz yıllardır herkesin ve her şeyin tek cezvede kaynadığı
bu şehirde, Arapların baklavası nasıl Yunan, bizim döner nasıl Arapların shawarması olduysa, bizim simitler martıların, onların balıklar
da bizim olmuş. İstanbul dev kazan.

İstiklal Caddesi yine kalabalık, ışıl ışıl, “ortaya karışık”, ve kendi içinde
bir mikrokosmos… İstanbul’un barındırdığı katman katman tarihi ve
kültürü tuval olarak kullanmayı seçmiş tanımadığım yerli yabancı, bir
sürü sanatçının graffitilerine baka baka yürüyorum. Bir müddet İstanbul’da yaşamış ünlü Alman sokak sanatçısı Kripoe’nin çizdiği sarı
yumrukları, Leo Lunatic’in kızgın pandaları…
Son senelerde İstanbul’da Sokak sanatının yükseldiği çok net ortada. Aynı zamanda sanat galerilenin süratle çoğaldığı, Contemporary İstanbul’un ve Uluslararası İstanbul Bienali’nin çapının her sene
büyüdüğü de gerçek. Nasıl oldu acaba?
Yürürken kulağıma tulumun tiz sesi ilişti. Baktım, bir kemençe, bir tulum, 30 kişilik bir horon, etraf kopuyor. Karşısında St. Antuan Kilisesi,
arka sokaklarında yabancı müzik çalan barlar, ince topuklu bayanlar,
jilet gibi beyler, hipster gençler, sağında kestaneci, solunda eli kameralı turist, etrafımızda neoklasik ve art deco binalar ve onları mesken
edinen kokoreççiler ve uluslararası fast food zincirleri. Garip ama
mükemmel uyumlu bir tezat. Galiba İstanbul soruma cevap veriyor.
İstanbul; Hazerfen’e, Kripoe’ye ya da Nobel Edebiyat Ödüllü Orhan
Pamuk’a verdiği gibi insana deli bir ilham ve güç verir. Sanki yere vursan dünyayı İstanbul Boğazı gibi ikiye ayırırmışsın gibi hissettirir.

Dün bizim menüde hamsi vardı. Önden bir topik, bir Çerkez tavuğu,
bir tarama, bir de Agristada darken yine yer kalmadı balıklara. Klasik
bir İstanbul karesi; Ermenisi, Çerkezi, Rumu, Yahudisi, Lazı bir sofrada.
Daha bunun Arap humusu, Süryani maklubesi, Boşnak böreği, Kürt
böreği, Gürcü kavurması, Arnavut ciğeri var da var. İstanbul yüz yıllardır çok millet, tek bir sofra.
Mutluluk paylaştıkça çoğalır ya, böyle sofralarda dansı şarkısı gelir
İstanbullunun. Eşlik eden müzisyen varsa, türküye Türkçe başlanır,
Yunanca bitirilir, nakaratında da aman amaaaaaan derken hem Türkçe,
hem Yunanca konuşur. Yüzlerce yıllık Balkan-Arap-Antik Yunan-Mezopotamya, Akdeniz, hatta Afrika kültürü kaşıklanır, yudumlanır,
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bizevdeyokuz.com

27

04

Happiness is only real when shared. In such tables, people from Istanbul want to dance and sing. If there is music, they start singing a folk
song in Turkish and finish in Greek and in the chorus they sing it as Turkish-Greek mixture. Thousands of year’s culture of Balkan, Arabic, Ancient Greek, Mesopotamia, Mediterranean and even Africa is spooned
up, sipped, sang, played, talked, touched and seen in Istanbul. A lot of
thing to talk. There fore, both the conversations and night get longer.
If you get tired, then have a cup of Turkish coffee and if you don’t get
tired then have a cup of Turkish coffee as well.
When considered, it is very rational that coffee has had a place in
the world’s culture from a city which hasn’t slept and hasn’t got tired
for centuries and is always dynamic and active and don’t know the
meaning of night or holiday. Those who describe New York as “the
city that never sleeps” should see Istanbul. Is there any place like
Istiklal Street which is crowded all day-every day? Every shop from
bookstore to market, souvenir shop and lottery outlet is open all day
and each street is full of spirit. Seller of roasted chestnuts flicks his
tongs; Maras ice cream seller rings the bell; the toys of the hawkers
scream out. Apart from all of that I have a friend who ordered diaper
at the four in the morning (and Nutella for me). How many cities in
the world that are prepared for chocolate crises occuring at night?
So, what about my coffee serviced with a combination of porcelain
saucerful and a modern cup with an Istanbul silhouette-pattern in
such day that I was lost in thoughts? Is it a coincidence in a city boiling such multiplicity all together or just an ordinary situation?

BİLGEHAN ÇELİK
DUYGU ŞAR
Istanbul

They say your whole life is written on your palm. They say your past
even before you exist and your future is recorded there.
It’s not a coincidence that everbody -even if they set food in Istanbul
or not- is born with an Istanbul map on their palm. The life-line on the
palm is the one side of the Bosphorus in the middle of everything...
Somehow, we all have a part of Istanbul in our faith even if we are
from Istanbul or not.
I an taking a sip from my coffee while I’m watching European side
from the Asian side. It’s like I’m sitting on the palm of the world. Istanbul is on my hand and my hand is on Istanbul. My coffee is plain, black
and came from Topkapı Palace just like you even if you don’t know.
The times when Ottoman Empire ruled the two thirds of the discovered world... Goverbor of Yemen has already found out the taste and
stimulant effect of the coffee. He presented the coffee beans that he
has brought from Ethiopia to the Sultan. As the masters in the palace
developed the methods for roasting beans and making coffee, coffee
has its first step to the palace and then to the western culture with
the Siege of Vienna and eventually a part of Istanbul has leaked in
our faiths.

I called to the old coffee market, “Check, please.”
The major part of its silhouette stands in front of me: Blue Mosque, Hagia Sofia entrusted from civilizations to civilizations and Galata Tower... All of them are both in front of me and on the left hand of all of us.
For instance, Hazerfen Ahmet Çelebi jumped from this Galata Tower
with the wings he invented in 1632 and landed tı the left palm of
all of us and performed the first intercontinental fly of the history.
Even back then, Istanbul must be a captivating place influencing the
mind and making you do such crazy things. Lagari Hasan Çelebi, who
is the brother of Hazerfen Ahmet Çelebi, became the first person flying with a rocket by igniting the infundibular cage with gun powder.
Thanks to God, he fell into the water and get of scot-free. Therefore,
Istanbul has leaked in our faiths once more.
The old man said “The coffee pot of a peasant may be pale but it
always boils,” while he was giving me the money back in change. In
other words, he meant that the coffee pot may be poor-looking but
they always keep it ready for the guest. Istanbul is always modest,
hospitable and generous-hearted.

My coffee is foamy just like the foam that the ship passing by me
leaves behind... Even if I’ve been living in Istanbul for many years, I
get surprised by the way ships act as a time machine; a wave hits and
there appears a porter carrying a large basket and it hits again and
there appears skateboarders skating down. It is like the whale swallowing humans for centuries in the Pinocchio. It flushes from today
and then it flushes back from three hundred years...
At the right side of the ship, the year is around 1500s. Flues of Sultanahmet-cradle of Topkapı Palace- mysteriously smoke like a hot
coffee. Even if I’m a Turk from Istanbul, I still find Sultanahmet, Sirkeci
and Eminönü are epic and exotic every time I see. That movie-set like
narrow streets, domes, hawkers, porters carrying a basket, spices,
healing herbs...
As soon as I turned my head to the left, I’m beamed up to another
place and time; at the left side of the ship, there are skyscrapers,
shopping malls, famous restaurants, chic cafes of Maslak. Giant metropolis with fancy lights... It is also distilled and chic just like a coffee made by a coffee machine. One side there is a Turkish coffee on
the coal fire and other side there is espresso or affagato. However,
both have a high rhythm with plenty of caffeine. I’m in the middle of
past-future and east-west. I’m sipping all of them from one cup. Maybe coffee is known all around the world right now but you can only
get that joy in Istanbul. The sun starts to go down; gulls are trying
to catch their last bagels. In this city that everybody and everything
are boiling up in a single coffee pot for centuries, our bagels have
become gulls’ and their fishes have become ours just like the Arabic
baklava has become Grecian and our kebab has become Arabic shawarma. Istanbul is a giant boiler.

I got on the ship from the heart-line of Istanbul and got off the lifeline at the other side. I headed to Taksim. The gulls had the last dinner
of the day from me.
Istiklal Street is crowded, sparkling, “mixed” and microcosmos in itself... I am walking down the street bu looking at the graffiti made
by native and foreign artists using the deep history and culture of
Istanbul as canvas. The yellow punches of German street performer
Kripoe, angry pandas of Leo Lunatic...
It is obvious that recently the street art is rising in Istanbul and also
the numbers of the art galleries are increasing. It is a fact that Contemporary Istanbul and International Istanbul Biennial are getting
qualified each year. How did it happen?
I heard the shrilling voice of a bagpipe as I walked. It’s a sound of a
bagpipe and kemancha; a horon group of 30, everybody is having
a blast. At the opposite site St. Antuan Churge; at the backstreets
there are bars, high-heeled ladies, gentlemen-dressed to the nines,
hipster youngers; the seller of roasted chestnuts is at the right; tourists holding cameras at the left; meoclassical and art-deco buildings
are all around us and there are kokorec restaurants and international
fast food chains in them. It’s a weird but perfectly balanced contrast.
I guess, Istanbul gives the answer to my question.
Istanbul gives a crazy inspiration and power just as it gave Hazerfan,
Kripoe or Orhan Pamuk awarded with Nobel Prize in literature. It feels
like if you hit the ground you can divide the world in two parts just
as Bosphorus does.

We had anchovy in the menu yesterday. I had Circassian chicken,
mashed roe and Agristada at first and once more I had no room for
anchovy. A typical view from Istanbul; Ermian, Circassian, Grecian,
Jewish and Laz are all together sitting in one table. There are Arabic hummus, Syrian maqluba, Bosnian pita, Kurdish pita, Georgian
braised meat, Albanian fried diced liver and many more. Istanbul is
multinational-united table for centuries.
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Böylece acı sos ve piyaz ile de tanışmış oldu. Çıkışta dükkanın
köşesinde yara bere olmuş çıplak ayaklarıyla bekleyen kara kaşlı kara
gözlü çocuğu da unutmadı. Onun için de küçük bir şişe ayranı vardı.
Tom insaniyet duygusunu turist kimliği ile kaybetmemişti. Hava da
kararıyordu. Ülkesinde kendisine ilham veren anıtın bir benzeri bu şehirde de vardı ve onu görme vakti gelip çatmıştı…
Ayşegül bütün gün hırstan deliye dönmüştü. Kariyerinde yükselmek
istiyordu. Ama patronunun tavırları artık deli ediyordu. Karşısındakini küçük gören kendini beğenmiş bir yönetici ile çalışmak işkence
kıvamındadır. Maslak’ın yüksek binaları hapishane parmaklıkları gibi
geliyordu. Dayanamayıp istifasını verdi. Özgürlüğünü ilan etti. İnsanlara değil ama İstanbul’a tepeden bakmak istiyordu. Çıktı ofis dışına
bindi metroya…

EMİR ERGİN
Karma İstanbul

Nergis köşede duran tezgahtan dört simit aldı ve iskeleye doğru yöneldi. Kadıköy-Karaköy vapurunun kalkmasına birkaç dakika kala üst
katta açık alanda yerini aldı. Dört simiti ne yapacak demeyin. Siz hiç
vapurdan simit atarak martı beslediğiniz mi? Nergis vapur düdüğüyle
elini poşetine atar daha Haydarpaşa tren garı hizasına gelmeden ilk
simitin servisini tamamlardı. Martıları bir annenin çocuğu beslediği gibi
şefkatle doyururdu. Yine bu rituelini gerçekleştirdi. Aslında yolculuğu
işin bahanesidir. Gideceği yer ise yıllardan beri aynıdır…

Hazarfen Ahmed Çelebi çalışmalarını tamamlamıştı. Heyecanlıydı. Ama
Avrupa’dan Asya’ya uçarak geçeceği için değil. Takvimler 1632 yılını
gösterdiğinde bunu farkına varması güçtü. Bu delikanlı yüksek bir yer
olan Galata’yı buldu. Merdivenlerden çıktı. Kanatlarını kollarına geçirdi.
Üsküdar Doğancılar’a kadar semalarda süzüldü. 21. yüzyıl İstanbul’un
da olduğu gibi Cape Town’dan Oslo’ya, Tokyo’dan Los Angeles’a kadar
erişen uçaklar ve içerisinde ki aceleci insanlar nedeniyle göklerde bir
telaş yoktu. Gökleri delen binalar ve köprüler de yoktu. Sadece ilk uçan
insan göklere hakimdi. Bugün aynı güzergahta gene uçmaya kalksa
birçok modern yapı ile karşılaşırdı. Ama İstanbul bir yandan da hala
geçmişini, sevgilisinden gelen ilk mektubu teneke kutuda saklayan bir
çocuk heyecanıyla mistik yapısı ile Hazarfen için koruyor.

Buse kız kulesi manzarasına karşı türk kahvesini yudumlarken içinde
erkek arkadaşına duyduğu nefret tavan yapıyordu. Aldatılmak insana acı verir. Yine de kalbi sevmekten vazgeçmez. Onu unutamıyordu.
Daha fazla dayanamadı. Sevdiğini ilk gördüğü yere doğru yola koyuldu…

İsmail elindeki peçeteyle alnındaki terleri silerken amcaoğlu bir yandan haydi halaya gel diye sesleniyordu. Onunsa aklında sadece
yaptığı evliliğin cahilce bir davranış olup olmadığı sorusu vardı. Kıt
kanaat geçinen biriydi. Eşi de çalışmayacaktı. Başını öne eğmiş bunları düşünürken gözü yakasına takılmış kocaman sapsarı cumhuriyet
altınına daldı. Atatürk ile göz göze gelmişti ki akrabaları çekiştirerek
dans pistine sürükledi. Artık kendini dansa bırakmaktan başka çare
yoktu. Belki Atatürk’ten de güç aldı. Ulu önderde çok zor şartlarda
yokluğun üstesinden gelmişti. Zeytinburnu Düğün Salonu’nun spotları
eşliğinde ayağını bir sağa bir sola savurdu. Sadece halay çekseydiler
yine bu kadar yorulmazdı. Horon, zeybek, hora, teke derken saatlerce
çılgınlar gibi oynadılar. Türkiye’de halk oyunları o kadar çeşitlidir ki
türleri saymakla bitmez. Hele ki İstanbul’un düğün salonları dans laboratuvarı gibidir. Ülkenin her ilinden akın edenler her yöreye ait farklı
bir ezgi sergiler. Ertesi gün İsmail eşiyle beraber tüm yorgunluklarını
kovmak için yola çıktılar…

Umut her gün Kapalıçarşı’da ki dükkanında turistleri beklerdi. Onlarca çeşit baharat satar. Hepsini de kokusundan bilir. Dükkanın önünden günde binlerce insan geçer. Bu insanları İstanbul’a çeken neydi?
Kendisine yeterince zaman ayırmıyordu. Ta ki bir blog yazısında “Kendi şehrinin turisti ol!” sloganını görene kadar bu böyle devam etti.
Sonrasında kendine ‘gezilecek yerler listesi’ çıkardı. İş çıkışı yola koyuldu…
Linda Kadıköy’ün sokaklarını gezerken şehre aşık olmuştu. Sahilden
Moda’ya kadar yürüdü. Yanından geçen tramvayların kırmızısı güneşle
beraber parlıyordu. Moda’ya vardığında dikkatini kendi memleketinde olmayan bir şey çekti. Sokaklarda çok sayıda kedi ve köpek vardı.
Bunlar sahibi olan evcil hayvanlar değildi ama yabani de değillerdi. Bu
hayvanları sevenlerin onları besleyenlerin iyilik dolu insanlar olduğunu
hayal etti. Moda’da çay bahçesinde oralet içerken kendisine siyah bir
kedi arkadaşlık etti. Onu okşadı, sevdi. Ama bu aşkın bitmesi lazımdı. Artık karşıya geçme vakti geldi. Gezilmesi gereken başka yerler de
vardı…

Salih abi Çukurcuma’daki küçük bakkal dükkanında müşteri beklerken
ince belli bardakta çay içip komşu dükkandaki elektrik ustasıyla tavla
oynamaktan büyük zevk alırdı. Adana’da dedesinden pamuk tarlası
kalmasına rağmen büyük şehirde kalıp dev marketlere kafa tutmayı
tercih etti. Müşteriler Salih Ağa diye seslendiğinde alçak gönüllülüğünden ‘ne ağası’ der ama utancından da yanakları kıpkırmızı olurdu. Zengindi ama hayatın durağanlığı onu sıkıyordu. Tavla maçlarında genelde kaybederdi. Çoğu zaman mars olurdu. Bir gün küçük bir değişikliğe
ihtiyacı olduğunu düşündü…

Güneşli bir İstanbul gününün sonunda karanlıkla beraber Galata Kulesi’ne çıktım. Kuleye giriş yapan son ziyaretçilerden biriydim. Saat itibariyle giriş kapandığı için içeride on kişi kaldık. Etrafıma bir göz attım.
İsmail eşine sarılmış Boğaz manzarasına bakarken Salih Ağa Çukurcuma’yı görebilir miyim diye uğraşıyordu. Tom kuleyi kendi ülkesinde
gördükleri ile kıyaslarken Ayşegül Karaköy limanına yanaşmış büyük
gemilere bakıyor ve tatil hayaline dalıyordu. Buse ve Umut aralarında
kısa bir sohbete dalmış İstanbul’un güzelliklerini tartışırken Linda İstanbul’un büyüsüne kapılmış bir şekilde Haliç’e bakıyordu. İstanbul’un
büyüsü bizi farklı amaçlar için Hazarfen’in pistinde buluşturdu. Farklı
kültürler ve farklı insanlar olarak o an ki ruh halimizin de etkisiyle
duygu karması oluşturduk.

Tom İngiltere’de Berkhamsted’de bekar hayatı sürerdi. Her akşam
markete oradan eve geçerdi. Bazen dayanamaz, bir şeyler atıştırmak
için kendini barlara atardı. Akşam eve gelmeden de döner yemeği
alışkanlık haline getirmişti. Bir gün Ashridge abidesinin tepesinde
doğayı izlerken dünyayı keşfetmeye karar verdi. Londra’dan trenle
Avrupa’yı mı gitsem yoksa uçakla İran’a mı uçsam derken İstanbul’a
gelirsem aynı anda iki kıta gezmiş olurum ve bu da bana moral olur
diye düşündü. Birkaç haftaya kalmadan İstanbul’a gitti. Yerebatan
Sarnıcı’na girdi. Rutubet nefesini kesti.

İstanbul dünya başkentidir ve hep öyle kalacak!

Ters medusa heykeli de biraz içini ürpertti. Ayasofya Müzesi’ni
geçtiğinde kilise mi burası yoksa cami mi demeden aynı amaca hizmet
ettiğini hissetti. Etraf kalabalıktı.
İnsanlar işini bırakıp Sultanahmet Cami’ne yürürken peşlerine takıldı.
Camiden içeri adım atmaya kalmadı ki ezan sesi yükseldi. Bu da kalabalığın nedenini açıklamış oldu. Böylelikle Cuma namazını da izlemiş
oldu. Daha sırada görülecek Arkeoloji Müzesi, Mozaik Müzesi ve Topkapı Sarayı vardı. Ama acıktığı için köfteciye oturdu.
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mosque?” he felt that it serves the same purpose. It was crowded
around. While people has left their job and walking to Blue Mosque
he trailed along after them. Calls to prayer sounds increased before
stepinto the mosque. And this explained the reason for crowd. Thus,
he had followed Friday Prayer. He hade more which the Archaeological Museum, the Mosaic Museum and the Topkapi Palace will be seen.
but hungry therefore he sat for eating meatball. Thus he met with hot
sauce and bean salad also. Exit at the corner shop bruised black curly
dark-eyed boy who was waiting with his bare feet was unforgotten.
Also had a small bottle of buttermilk. Tom had not lost his sense of
humanity with his tourist identity. The weather was getting dark. An
inspiring similar monument was existing in this city like his country
and time had come to see it...
Ayşegül went crazy all day because of ambition. She was desiring to
rise in her career. But the boss’s attitude was making her crazy. Working against a cocky young manager is like a torture in consistency.
Maslak’s tall buildings were sounding like prison bars. Eagerly, she
gave her resignation Declared her freedom.
Not the people, but she was desiring to look down on Istanbul. went
out of the office, rode the subway...

EMİR ERGİN
Mixed Istanbul

Hazerfen Ahmed Chalabi has completed his works. He was excited.
However; ain’t in the cause of pass by flying From Europe to Asia.
When; calendars showed year 1632, it was severe to realize. This
young man had found Galata which is a high place. He climbed the
stairs. He attached his wings to his arms. He sailed in the skies up
to Üsküdar Doğancılar. As in 21st century’s Istanbul from Cape Town
to Oslo, from Tokyo until to Los Angeles accessing airplanes and
wherein; there was no flurry in the skies because of hasty people.
There was also no buildings piercing the heavens and bridges. Only
the first flying human was dominating the skies. Today when he gets
still flying the same route he was faced with many modern buildings.
But still while the history of Istanbul; with the excitement of a child
who conceals the first letter in a can coming from darling, maintains
for Hazerfen with the mystical structure.

Nergis headed toward the pier and took four Turkish bagels from the
counter standing in the corner. A few minutes from the removal of
Kadikoy and Karakoy ferry took place upstairs in the open field. Don’t
say “What will she do with four Turkish bagels?”. Have you ever fed
seagulls by buying bagels from the ferry’s canteen? Nergis throws her
hand o her bag with whistle of the steamboat more before coming to
Haydarpasa train station alignment was completed the service of the
first bagel. She was feeding seagulls tenderly as a mother feeds her
child. She performed this ritual again. In fact, the trip is an excuse. The
destination that she will go is the same for many years...
Buse against the maiden’s tower view while sipping Turkish coffee
hatred for her boyfriend in her mind was peaking. Be cheated harrows
the human, Still heart not stops loving. Could not forget him. Could
not resist more. Troted off along the way when she first saw her beloved Umut would wait tourists in Grand Bazaar in his shop every day.
Se spices in dozens of varieties. Knows the smell of them a Thousands
of people pass in front of the shop in a day. What attracted these people to Istanbul He was not reserving enough time to himself. Until in
a blog post seeing the slogan “Be a tourist of your own town!” it kept
that way. Has released after “list of places to visit”. After work set off.

Ismail with the napkin in his hand while deleting the sweat from
his forehead, on one hand his cousin was calling ou to “There!
come dance the halay”. But he had questions in mind; whether his
marriage is just an ignorant behavior. He was the one who eke out
a living. Also his wife would not work. While thinking droped his
head, he stared to big, bright and yellow cumhuriyet gold which was
attached to his collar. Relatives dragged him to the dance floor by
tugging; that caught Atatürk’s eye. There was no other choice other
than leaving himself to dance. Perhaps took power from Ataturk also.
Great leader had overcome poverty in very difficult conditions also.
Swung foot from side to side accompanied with spots of Zeytinburnu Wedding Hall. Just only danced the halay, even so this much was
tired. Horon, zeybek, hora. In Turkey folk dances are as diverse as
endless types. Especially the wedding hall of Istanbul is like a dance
laboratory. Flocking people from all provinces of the country exhibits
a different tune for each region. Ismail setout to banish all weariness
with his wife the next day...

Linda was in love with the city while visiting on the streets of Kadikoy.
Walked up from the beach to Moda. The red colour’s of trams passing
by her was shining with the sun. When she arrived to Moda something
had drawn her attention that is not in her hometown. There were lots
of cats and dogs in the streets. They were not pets which having owners but also they were not wild. She had dreamed of people who are fu
of kindness who are loving and feeding these animals. While drinking
oralet in Moda in a tea garden a black cat accompanied himself. She
stroked and loved it. But she has got to end this love. Now it’s time to
ross the Bosphorus. There were other places which she should visit...

Old brother Salih takes great pleasure; while waiting for customers in
small grocery shop in Çukurcuma, drinking tea with slender glasses
playing backgammon with neighboring electrical craftsmen in the
shop. Although the cotton plantations in Adana inherited from his
grandfather; staying in a big city, he chosed to challenge against the
giant supermarket. When Customers calls him as Saleh Aga because
of his humility he says “who is Aga?”, his cheeks would be red from
embarrassment.
He was rich but the stagnancy of life was boring him. He often lost
in the game of backgammon. Most of the time was gammoned. One
day he thought that he needed a small change...

At the end of a sunny day in lstanbul with darkness l went to the Galata Tower. was one of the last arriving visitors to tower. Since entrance
closed as in hour ten people left inside. I took a look around. Ismail
was seeking to see Salih Ağa Çukurcuma while watching Bosphorous
view and as hugged his wife. When comparing with ones that Tom
has seen in his country. Aysegul was falling into a reverie of holiday
while looking to big ships docked to Karaköy port. While Buse and
Umut was deeped in conversation in between for a short time discussing the beauties of Istanbul, Linda was looking at Halic as sinked
into glamour of istanbul. The magic of lstanbul knocked us on the
runway of Hezarfen for different purposes. as different people from
Different cultures have created mixed feelings with the impact of our
current mood.
Istanbul is a world capital and it always stay like this!

Tom lived the single life in Berkhamsted in England. Every night
first he goes to the grocery store, and then home. Sometimes he
can not stand, and throws himself to the bar to mizzle. Evening,
before coming home made it a habit eating doner kebap. One day
he decided to explore the world while watching nature at the top
of the monument of the Ashridge. Wonder if to go Europe by train
from London, or fly by plane to Iran, then if I go to Istanbul I will be
visiting two continents at the same time and thought as and this
happens to me morale. He went to Istanbul just in few weeks. He
entered Basilica Cistern. Damp cut his breath. Reverse medusa statue
a little shuddered him. When he went to Ayasofya Museum before
saying “Is this a church or
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Gürültü kalabalıklığında ismi geçtiğinde kulak kabartılıp dikkat kesilinen bir gücü vardır İstanbul’un. Dinlemeden oradan ayrılamazsın.
Ayrılırsan aklın kalır, merak eder, uyuyamazsın.
İstanbul herkes için birşeylerdir. Onu öyle çok siirler, şarkılar, yazılar,
kitaplar anlatmıştır ki; ama işte o gücü kimse açıklayamamıştır. İstanbul’un “çok şey” olmasının sırrı da orada saklıdır belki. Açıklanamayan ama her devirde değiştirelemeyecek olan “Dünyanın Başkenti”
olmasında.

ERKUT ÖZEN

Başlangıçlarda rol almasında.
Ben böyle düşünüyorum da başkaları farklı mı düşünmüş sanıyorsunuz? Öyleyse İstanbul’a ilk yerleşenlerden bugüne, sadece bir şehire sahip olmak için verilen mücadelelerin sebebini açıklamak için
oldukça uzun bir zamana ihtiyacınız olacak!

İstanbul

Ancak çok sorun etmeyin, yanıt yine İstanbul’da olacak.

Belki de sahip olduğu bütün anlamların ve kavramların yarattığı karmaşıklığın ötesinde, basitçe söylenebilecek bir kelimenin odağında
duruyor İstanbul. Onu anlatmak isteyenlerin yüzlerce yıl boyunca
yükledikleri anlamda, yani “Başlangıç”ta.
İstanbul başlangıçların kenti. Sadece başlangıç sadeliğinde anlatılabilecek ancak devamı bir o kadar da akıllara sığmayacak gizemli bir öykünün
sahnelerini, yayıldığı kocaman alanlara saklayan bir bulmaca İstanbul.
Bu kentin kuruluşuna, tarihine dair nerede bir efsane, bilgi veya
hikaye karşıma çıksa hep tekrar eden benzer cümlelerle karşılaşıyorum. “Havasına, suyuna, konumu ve doğal güzelliklerine hayran
kalan…” diye başlayan ve İstanbul’un başlangıcına giden benzeri cümlelerle. İstanbul’un başlangıcı sanki dünyanın veya yeni bir hayatın da
“başlangıcı” gibi anlatılıyor.
Sonra İstanbul’a sahip olanlar, başlıyorlar bu güzelliklerle dolu yeni
hayatın kurulduğu toprakları korumak için olağanüstü çabalara. Öyle
ki; insan elinden çıkan surlar, hendekler yetmiyor, tılsımlar yaratıyor,
devirlerin en büyük dini tapınaklarını inşa ediyor ve dualara şehrin ismini sığdırıyorlar. İstanbul “Başlangıç” olmaya devam ediyor. Dünyada o tarihe kadar bilinen batının ve doğunun şehirlerine başlangıç
uzaklıkları İstanbul’un göbeğinden hesaplanıyor. Doğu-Batı yönleri
İstanbul’a göre tarif ediliyor, zaman İstanbul’dan geçen meridyene
göre hesaplanıyor. Roma’nın antik yollarının başlangıcı İstanbul
sayılıyor. İnsanlık tarihi anlatılırken kullanılan çağlar kronolojisi yeni
bir başlangıç ile yine İstanbul’da başlıyor.
İstanbul’un benim için de bir başlangıç. Aldığım ilk nefesten itibaren
sahip olduğum herşeyin başlangıcının mekanı. Benim gibi milyonların, hayata burada gözünü açanlar kadar yeni bir hayata buradan
tekrar başlayanların kenti.
İstanbul aynı zamanda benim seyahat yollarımın da başlangıcı. Kapıyı
açtığımda ilk adımımla dünyanın yollarına düştüğüm kapının eşiği,
yola çıktığım ilk nokta bu şehir. Ama benim için bir önemli olan tarafı
da aynı zamanda vardığım yer olması. Evim, yurdum, benim kentim ve
kendi başlangıcım olması. İlk çayı yudumladığım, babamın kucağında ilk rüzgarını tanıdığımda hasta olduğum ama sonrasında lodosuna
yüz verdiğim, ne derdim olursa olsun boğazda bindiğim bir vapurda
huzur bulduğum, günlük hayatından şikayet edip de, ayrıldığım ilk an
özlediğim, canımın sıkıntılarını alan bir terapist gibi olan büyülü bir
şehir burası.
Benim “baş” kentim, imparatorlukların başkenti İstanbul. Hem o “baş”
ekinin siyasi anlamlarının dışında içerdiği manalarla çeşitlendiği aslında dünyanın başkenti olan, hem de sadece bugünkü dünyanın değil,
dünya üzerinde yaşanmış dönemlerin verilen ünvanı hiç değiştirilememiş bir şehir İstanbul.
İstanbul bilinenden çok daha fazlasını barındıran ama anlatılmayan
olmayı tercih etmiş bir bedende gibi gelir bana. Hani başkaları onun
hakkında anlatıp durur, diyar diyar seslendirirler.
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and cannot be changed in any period.
You suppose that think like this, and others think differently? Well,
then you will need a long time to explain the reason of the battle
given to have only one city from the settlements of lstanbul till today!
But do not get in too much trouble; the answer will be Istanbul again.

ERKUT ÖZEN
Istanbul

Maybe Istanbul is staying at the centre of a word that can be said easi
beyond the complexity created by all of the meanings and concept
has. At the meaning the people wanting to tell about her assigned fo
Centuries, in r words “At the beginning”.
Istanbul is the city of beginnings. It is like a puzzle which hides the
scenes of a mysterious story that can only be told with the pureness
f beginning but later will be unbelievable in big areas.
Whenever face a legend information or story about the establishment of this city, always come across the same sentences, Sentences
starting like Amazed at its air, water, location and natural beauties
and with similar sentences which go to the beginning of lstanbul. The
beginning of lstanbul told to be like the beginning of the world or a
new life. Then people who own lstanbul start to work to protect this
land where this new life full with beauty was established. In a way
that the human made walls and the ditches aren’t enough and they
start to build the biggest temples and put the name of the city in
prays stanbul continues to be “the Beginning The beginning distances known till that day to the cities of west and east were calculated
from the middle of lstanbul. The directions of East and West are described with Istanbul and time is calculated according to the meridian
passing through Istanbul. The beginning of Rome’s ancient ways is
lstanbul. The periods’ chronology told while explaining the human
history also starts from Istanbul.
Istanbul is a beginning for me too. It is the place of the beginning of
everything own since my first breath. It is the city of me as it is the
millions and people who first opened their eyes here and the city of
people beginning a new life here.
istanbul is also the beginning of my travel paths. This is the city where
the first point of my travel began and its doorstep that led me into
the paths of the world. But another important thing for me is that it
is also the place I arrive. My home, country, city and own beginning.
This is a magical city just like a therapist who took all of my problerns
away first sip of tea, l got ill on my father’s shoulders when first felt
the wind, found peace in a boat got on at Bosporus, l complained of
its daily life but missed the minute l got away.
My capital city, Empires capital city lstanbul stanbul is the world’s
capital city that varies in meanings besides the political meaning of
“capital and not only today’s world. It is city which has a title that
could not be change despite the periods lived the world.
It appears to me that lstanbul is in a body that involves more than
known and chooses not be told. Everyone talks about it, vocalize it
Istanbul that makes you listen when mentioned in a noisy crowd. You
can’t move until you listen You won’t be able get it out of your head
and sleep.
Istanbul is something to everyone. Many books, poems, songs, writings have talked about Istanbul, but no one could ever tell about that
exact power. Maybe its secret of being “something to everyone lies
there Being “The Capital of the World” which cannot be explained
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Her mevsim ayrı renktir, her mevsimi güzel. *‘Çiçeği altın yaldız, suyu
telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur.’
Dünya üstünde çok az şehir var, ziyaretçilerine binlerce yıllık bir tarih,
büyüleyici bir güzellik ve geniş bir mutfağı bir arada sunabilen. Bunların en başında kuşkusuz İstanbul geliyor. Ben de İstanbul’u ilk kez
gören bir gözün yaşadığı büyülenmeyi yaşamak isterdim. Ben İstanbul’da turist olmayı çok isterdim.
Evrim Dilber Vural

EVRİM VURAL

*Necip Fazıl Kısakürek

Şu anda İstanbul

“Şu anda İstanbul’da olmak isterdim.
Mihrabat Korusu’nun dar yollarında seninle
Yan yana, yan yana yürümek…
Bir de martıların kanatlarından seyretmek İstanbul’u” der Özdemir
Asaf.
Ben ise her seyahat dönüşü uçağın kanatları ardından kuş bakışı
seyrederken İstanbul’u hep aynı duyguya kapılırım: Ben İstanbul’da
turist olmak isterdim.
İstanbul’u ilk defa görecek olmak ve ona yapılacak bir seyahatin duygusunu hep çok merak ettim. Ben ziyaret ettiğim şehirlerde tarihi
hissetmek istiyorum, doğa güzelliği seyretmek istiyorum ve iştahımı
kabartan bir mutfağı olsun istiyorum. Ne sadece biri ne de öteki olsun
istiyorum. Açgözlü oluyorum. Hepsi olsun istiyorum. İstanbul benim
için bu yüzden her gezginin ağzını sulandıracak bir şehir. Ben de böyle
bir şehri ilk defa görecek olmak için heyecanlanmak, ona seyahat etmek isterdim. İstanbul’da turist olmak isterdim.
Türkler Istanbul için ‘taşı toprağı altın’ der. Dört büyük imparatorluğa
başkentlik yapmış, onlarca farklı milletten onlarca isim almış, dünya
tarihinde yüzlerce yıllık bir çağı kapatıp ‘yeni’ bir çağ açmış İstanbul’un
taşı toprağı sahiden de altındır, tarihtir. Tanıklık ettiği binlerce yılda
Bizanslılar Konstantinopolis, Romalılar Nova Roma, Araplar El Mahsura, Osmanlılar Dersaadet demiştir. Üstünde yaşayanlar ayrı uzaktan
seyredenler ayrı isim vermiştir. Günümüz dünyasında denizleri doldurup şehirler kuran, kurdukları medeniyetleriyle diğer milletlere öncülük
eden, teknoloji devi birçok ülkenin bile satın alamayacağı, üretemeyeceği, kuramayacağı belki de tek zenginlik olan bu binlerce yıllık tarih
ve kültür birikimi yüzlerce yıl önce Napolyon Bonapart’a ‘Eğer dünya
tek bir ülke olsaydı, başkenti İstanbul olurdu.’ dedirtebilmiştir.
Türk şair Cemal Süreya kahvaltı için ‘mutlulukla bir ilgisi olmalı’ der. Zengin çeşidiyle ünlü Türk kahvaltısının yanı sıra, 600 yıllık Osmanlı mutfağının mirasçısı olan Türk mutfağı da başlı başına bir mutluluk kaynağıdır şehirde. Arkasına aldığı Osmanlı mutfağının yanı sıra, ortasında
durduğu Avrupa, Asya ve Ortadoğu mutfaklarından da etkilenen Türk
mutfağı eşine zor rastlanan çeşit ve lezzetiyle dünyanın belli başlı mutfaklarının başında gelmektedir. Günümüz Türkiye’sindeki yerel bölgelerin yerel mutfaklarının da katkısıyla İstanbul her köşesinde bambaşka
lezzetlerin tadılabileceği kozmopolit bir mutfağa sahiptir. Avrupa’ya
kahveyi tanıtan Osmanlı onu tüm dünyadan farklı bir şekilde pişirerek
dünya mutfağına ‘Türk kahvesi’ni sunmuştur. Bu yüzden hem kendi
tarihinden hem de komşularından getirdiği tatlarla, Türk mutfağı, İstanbul’a gelmek için tek başına bile yeterli bir sebeptir.
‘İstanbul bana hep seni hatırlatıyor. Çünkü onun gözleri de en az senin
ki karar yeşil.’ der şair Nurullah Genç, İstanbul’un gözbebeği Boğaziçi
için. İstanbul’un orta yeridir Boğaziçi, bazen yeşil bazen mavi. Yarısı
Avrupalıdır yarısı Asyalı. İki kıta üstüne kurulmuş en büyük şehirdir
dünyada, hem güzeldir hem çok özel. Çok tepelidir İstanbul. Yedi tepe
üstüne kurulmuş eski İstanbul bugün daha birçok tepe üstüne uzanmıştır. Hepsinden başka görünür, hepsinden güzel. Dört mevsimdir
İstanbul. Baharda erguvan rengi, kışın kar beyazı.
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lots of hills. Old Istanbul established on seven hills has now lies on
many other h t reflects both different and beautiful from each of
these. Istanbul has four seasons. It gets purple in the spring and snowwhite in the winter. Istanbul wears different colors in each season. It is
beautiful in each season ts flowers are golden, water is shimmery. The
moon and the sun are from lstanbul from all eternity” There are a few
cities that can offer history of thousands years, fascinating beauty and
large cuisine all in one. Istanbul comes to the front among these cities.
I wish could feel the fascination of the eyes seeing lstanbul for the first
time. I really wish l were a tourist in lstanbul.

EVRİM VURAL

Evrim Dilber Vural

At the moment Istanbul

*Necip Fazıl Kısakürek, Turkish poet

I wish I were in Istanbul right now
With you in the narrow streets of Mihrabat Grove
Walking side by side
And gazing at lstanbul through the wings of the gulls...
				
Said Özdemir Asaf
And I always feel the same while l am gazing at lstanbul from the
bird’s eye view through the wings of the plane when l am returning
from a travel l wish were a tourist in lstanbul. I have always wondered
how it feels to see lstanbul for the first time and how it feels to travel
to lstanbul. always want to feel the history watch the beauty of the
nature and come across with a cuisine whetting my appetite in the
cities that I am going to visit. I cannot accept only one or only another.
l become greedy. I want to have it all me, this is the reason why lstanbul is a place that can attract any traveler’s attention. I wish I could
get excited to see such an amazing city for the first time and travel to
there I wish I were a tourist in Istanbul
Turkish people say that “Istanbul is a place where the streets are
paved with gold”. Being the capital of four empires. having lots of
names from dozens of different culture, opening up the new era” by
closing the centuries-old era in the world’s history- lstanbul is truly
place where the streets are paved with gold and history. Within the
thousands of years witnessed, lstanbul has had many names Constantinople of Byzantines, New Rome of Roman El Mahsura of Arabians,
and Dersaadet of Ottomans. Locals and outsiders have given different
names to this city. This historical and cultural background of thousands of years which is maybe the only wealth that cannot be bought.
manufactured and established even by the technology giants of the
world which is capable of establishing cities by land reclamation and
leading other nations with the civilizations they established, once
made Napoleon Bonaparte say “If the world was one country lstanbul
would be its capital.
Regarding to breakfast, the Turkish poet Cemal Süreyya says “it must
have something on happiness In addition to the famous Turkish rich
Turkish cuisine which is the inheritor of 600 year Ottoman cuisine is
a source of happiness all by itself. Besides the Ottoman cuisine at the
background, Turkish cuisine has also influenced by Europe, Asian and
Middle East cuisines and Turkish cuisine is the most important cuisine
of the main cuisines of the world with its unique flavors and diversity. Istanbul is surrounded by cosmopolite cuisines that offer lots of
different tastes by the support of the local cuisines of today’s Turkey.
Ottoman introducing coffee to world made coffee in a different way
and offered “Turkish coffee” to world. Therefore, the Turkish cuisineboth with the flavors of its own culture and other flavors brought from
its neighbors- is a sufficient reason to visit to lstanbul.
Turkish poet Nurullah Genc refers to Bosporus by saying, “Istanbul always reminds me of you. Her eyes are as just green as yours Bosporus
is the middle of lstanbul, sometimes green sometimes blue. Half-European, half-Asian. The biggest city established on two continents in
the world. It is both beautiful and special. lstanbul has
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Yılanlı Hikâye
Bizans imparatorunun bir kızı olur ve kral buna çok sevinir. Kral ülkenin
bilginlerini, kızını yetiştirmesi için görevlendirir. Ancak bilginlerden birisi
kızının, on sekiz yaşına geldiğinde bir yılan tarafından sokularak, zehirlenip öleceğini söyler. Bu kehanetten çok etkilenen kral, denizin ortasındaki küçük bir ada üzerinde bulunan bu kuleyi inşa ettirir. Kızını da kuleye yerleştirir. Böylelikle, yılandan kızını korumuş olacaktır.
Yıllar geçer ve kız, on sekiz yaşına girer. Bütün tedbirlere rağmen, kıza
gönderilen üzüm sepetinin içinde bir yılan kuleye girer. Kimse farkına
bile varamadan, prensesi yılan sokar ve kız zehirlenerek ölür. Kral, bu
olay karşısında çok üzülür. Kızının toprağa gömülürse, yine yılanlara
yem olacağını düşünür ve kızının cesedini mumya yaptırıp, pirinç bir
tabuta koydurur. Bu tabutun da, Ayasofya’nın yüksek duvarlarından birinin üstüne yerleştirilmesini ister. Bu şekilde kızının, hiç değilse ölüsünün
yılanlardan korunacağını düşünür.

FİGEN
KARAASLAN

Tüm bu hikâyelerde geçen prenseslere atfen bu kuleye Türkler, Kız Kulesi ismini vermişlerdir.

İstanbul’un Tarihi Simgeleri
ve Efsaneleri

Ayasofya ve Mistik Efsaneleri
Bizanslıların ve Türklerin en büyük mabedi olmuş Ayasofya hakkında,
inşa edildiği yıllarından başlayarak birçok efsane söylenmiştir.

İstanbul’un Tarihi Simgeleri ve Efsaneleri
İstanbul, efsanevi bir şehirdir. Yüzyılları yaşamış, birçok imparatorluk ve
medeniyet görmüş geçirmiş bir şehirdir. Asya ile Avrupa’nın aşkla kavuştuğu, her iki kıtaya da hakim Yeditepeli güzel şehir İstanbul…

Ayasofya’nın güney tarafındaki dehlizlerde bulunan oyuk bir taşın, Hz.
İsa’nın beşiği olduğuna inanılmaktaydı. Kadınlar, yeni doğmuş olan rahatsız çocuklarını bu beşiğe koyarlarsa, iyileşeceğine inanırlardı.
Müslümanların inanışlarına göre ise Hızır Aleyhisselam, Ayasofya’da top
kandilinin altında namaz kılardı. Kırk sabah aynı yerde namaz kılanların,
Hızır’a rastlayacağına inanılırdı.
Hızır, onlara genellikle bir derviş kılığında görünürdü. Eğer o anda tanınır
ve Hızır Aleyhisselam’ın eline sarılırsa, ondan istenen şey olurdu.

İstanbul’u İstanbul yapan tarihi sembolü nedir diye sorsanız, İstanbul’un
sevdalılarından farklı cevaplar duyabilirsiniz. Kimi mağrur güzelliğiyle
tek başına denizin ortasında duran Kız Kulesi’ni der. Kimi tüm efsaneleri ve içinde barındırdığı hayalleri ile göğe dimdik uzanan Galata Kulesi’ni der. Kimileri mistik ve eşsiz güzelliğiyle kendine hayran bıraktıran
Ayasofya’yı söyler. Kimisi tarihi yarımadanın, İstanbul’un simgesi olma
misyonunu elinde tuttuğunu der. Kimi neredeyse İstanbul’un ikinci ismi
olmuş, ona adını veren Yeditepe’yi söyler. Kimi İstanbul’u yüzyıllardır koruyan kuşatan ve Boğaz manzarasının güzelliğine güzellik katan surları
söyler.

Ayasofya’nın kubbesindeki dört melek tasvirinin de, birer tılsım olduğu
düşünülürdü. Bunlardan Cebrail sureti kanat takıp bağırsa, doğu semti
ganimet olur derlerdi. İsrafil sureti bağırsa, batıda kıtlığa neden olurdu.
Mikail seslense, kuzey tarafında bir asi ortaya çıkardı. Azrail seslense,
veba baş gösterirdi diye düşünülürdü.

Bana göre bu kadar zengin tarihi ve kültürel mirası olan bu şehrin simgesi, tek bir eser olamaz. Çünkü camileri, kiliseleri, sinagogları, anıtları,
surları, kaleleri, tarihi evleri, çarşıları ve pazarlarıyla, İstanbul’un her şeyi
başlı başına önemli bir simgedir.
Hangi kültürden ve coğrafyadan gelirseniz gelin, İstanbul’da kalbinizi
çalacak ve sizi etkileyecek bir şey mutlaka bulursunuz. İstanbul sizi bir
şarkıdan, bir hikâyeden, bir şiirden veya bir efsaneden yakalar. İçinize
işler ve bir şekilde kanınıza girer. İşte o anda, insanda bir İstanbul sevdası başlar.

Ayasofya’nın, üç yüz altmış bir kapısı olduğu söylenirdi. Kapıların yüz
tanesi, büyük kapıdır ve hepsi tılsımlıdır denirdi. Defalarca sayılsa bile
bir kapının daha meydana çıkacağına, çıkan kapıya nişan konulsa bile
görülmeyen başka bir kapının görüneceğine inanılırdı.
Ayasofya’nın batı tarafındaki direklerden biri, Terler Direk ismiyle anılmaktadır. Bu rutubetli sütunun önünden, asırlardır binlerce insan geçmiş
ve türlü dertlere şifa olması ümidiyle uzattıkları parmaklarıyla, sütunda
derin bir çukur bırakmışlardır.

İstanbul’un bir yanı Romalı, bir yanı Bizanslı ve bir yanı da Osmanlıdır.
Şehrin iki kıtada da topraklarının olması yanı sıra bu tarihi geçmişi nedeniyle İstanbul, hem Doğuludur hem de Batılı…
Yüzünüzü Sultanahmet’e çevirirseniz, sultanların şehri İstanbul olur. Arkanızı dönseniz, tüm ihtişamıyla akılları baştan alan Ayasofya ile Konstantinapoli olur. İstanbul’u seyrettikçe, anıtları ve kaleleriyle Romalı
olur.

Kıble kapısının kanatları, Nuh Peygamber’in gemisinin tahtasından
yapılmıştır diye bir efsane vardı. Tacirlerin ve kaptanların o kapının
önünde namaz kılıp, ellerini kapının tahtasına sürmeleri ve Nuh peygamber ruhuna bir Fatiha okuyup sefere çıkmaları uğurlu sayılırdı.
İstanbul’un Günümüzdeki Modern Dokusu
İstanbul’un tarihi ve modern yapıları birbirine öyle güzel uymuştur ki…
Geçmiş şimdiyle, İstanbul üzerinde çok güzel kaynaşmıştır.

Kız Kulesi ve Kız Kulesi’ne Dair Efsaneler
Kız Kulesi, Asya ile Avrupa’nın buluştuğu noktada, İstanbul’un 2500
yıllık tarihine şahitlik eder. İstanbul’a ve İstanbul’un Boğazı’na sevdalı
olan bu kule, büyük aşkıyla yıllara meydan okumuş, fedakâr bir âşık gibi
İstanbul’a yarenlik etmiştir yüzyıllarca...
Kule bu kadar gizemli ve güzel durur da, yüzyıllık efsaneleri dilden dile
ve kulaktan kulağa dolaşmaz mı hiç? Dolaşır elbet… Çünkü her güzellik,
kendi efsanesini de yaratır aynı zaman da…

Boğaziçi Köprüsü, İstanbul’un güzel gerdanına takılmış hoş bir gerdanlık gibidir. Bu köprüden geçen birçok insan İstanbul’un, Asya ve
Avrupa kıtasındaki günümüzdeki güzelliklerine şahit olur köprüyü her
geçişinde...
Taksim Tünel, dünyanın en eski metrolarından biridir. Tünel, 1875 yılından günümüze gelerek Beyoğlu’nu, Karaköy ile ve geçmişi bugünle buluşturmaya devam eder.

Hero ve Leandros’un Hüzünlü Aşklarının Efsanesi
Gelelim ilk efsanemize… Bu efsaneye göre Kız Kulesi, Hero ile Leandros’un ölümsüz aşklarına tanıklık etmiştir. Afrodit’in rahibelerinden
olan Hero, aşka yasaklıdır. Her yıl ilkbaharda doğanın uyanışı adına,
tapınak çevresinde törenler yapılırmış. Bu törenlerde yenilir içilir ve aşkı
bulamayanlar Afrodit’e, aşkı bulmak için yakarırlarmış. Boğazın karşı
kıyısında oturan Leandros, bu tören için geldiğinde Hero ile karşılaşır ve
iki genç birbirlerine âşık olurlar.

İstiklal Caddesi’nin bir ucundan diğer ucuna gün boyunca gelip giden
tramvay, nostaljik görünümüyle günümüzden geçerek, eski İstanbul’un
izleri eşliğinde bugünkü yolculuğuna tanıklık etmek isteyen yolcularını
taşır.
Tüm bu mistik düşünceler ve etkileyici efsaneler, İstanbul’un güzelliğine
adeta büyülü bir güzellik katmıştır. Birçok efsanede de söylendiği gibi
Ayasofya’yı gören, tarihi surlarına çıkan, Yeditepe’den eşsiz manzarayı
seyre dalan, kulelerini dolaşan, saraylarını ziyaret eden, Boğazı’ndan bir
kere geçen ve tarihi çeşmelerinden suyunu içen biri, bu şehirden asla
kopamaz. Bir şekilde döner dolaşır ve yolu, yeniden İstanbul’dan geçer.

Geceleri Leandros, yüzerek bu kuleye gelir. İki genç burada buluşarak,
aşklarını Kız Kulesi’nde kutsarlar. Leandros’un kuleye geldiği fırtınalı bir
günde, kıskanç bir rahip kulenin fenerini kapatır. Karanlıkta yolunu kaybeden Leandros Boğaz’ın sularına, sonsuz aşkıyla gömülür. Sevgilisinin
gelmediğini görünce öldüğünü anlayan Hero da kendisini, aşklarının
tapınağı haline gelmiş olan bu kuleden aşağı bırakır.

seyyahca.com

Kız Kulesi’nin, diğer mistik efsanesine de kulak verelim.
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Snake story
A daughter of the Byzantine emperor was born, and the king is very
happy. King’s knowledge of the country, is assigned to raising her
daughters. But from one of erudite king’s daughter, when she reached
the age of eighteen, bitten by a snake, he says it would die poisoned.
This so impressed the king prophecy, located on a small island in the
middle of the sea built this tower He sends his daughter to live in the
tower. Thus, the snake will save his daughter..
Years go by and the girl enters the age of eighteen, Despite all measures, enter into a snake tower in the basket of grapes sent to the girl.
Even before anyone has noticed, that snake bites princess, and she will
die of poisoning. The king was deeply saddened by this incident. If the
girl buried in the ground, still think it would feed the snake, and the
body of the girl, mummy built and, in the liner notes of a brass coffin.
This coffin, onto one of Sophia’s high walls, or to be placed. In this way,
daughter of the dead, at least, thinks that protect against snakes.
In all these stories the princess referring to this tower, Turks gave the
name Maiden’s Tower.

FİGEN
KARAASLAN

Istanbul History Icons and
Legends

Hagia Sophia and the Mystical Legends
Byzantines and Turks, became the largest temple, the Hagia Sophia,
many legends have been told that, starting from the year it was built.
Hagia Sophia, located in the corridor on the south side, a hollow stone,
believed that it was the cradle of Jesus Christ. Women, if they put the
newborn in the cradle sick children, they believe it can be improved...
According to the beliefs of Muslims: Khidr, was praying in Hagia Sophia lamp under the ball. Forty morning, who makes prayer in the same
place, it is believed that coincides with Khidr.

An Article, History of lstanbul, mystical structure, and on today’s modern texture,
is a legendary city, lived Centuries, it is a city that has seen many empires and civilizations, Europe and Asia, where access to each other
with love, domination of both continents on seven hills of the beautiful
city of lstanbul...
Istanbul makes lstanbul; What is the historical symbol? If he s: you can
hear different answers from lstanbul lovers. Some say it stands alone
the Maiden’s Tower in the middle of the sea haughty beauty. Some of
the dreams that all legends and host can say straight stretches Galata
Tower to the sky. Some say the mystical and unique beauty fascinates
the cessation of Hagia Sophia. Some historic peninsula, the mission of
being the symbol of lstanbul says he held. Sometimes it’s almost the
second the name of lstanbul, giving her name, says the Yeditepe Some
say the lstanbul; encompassing centuries and is said to protect the walls
add beauty to the beauty of the Bosphorus.

Speed, it typically appears in a dervish disguise them. If you are currently recognized and if Khidr Prophet wrapped hands, it would be something to be desired.
The four angels depicted in the Hagia Sophia: lt was thought to be a
talisman.
Thereof; Gabriel by plugging wings, and if shouts, they would say would
be the eastern district of the spo f the image of Raphael shouted the
west would cause famine. Michael calls, pulled out a rebel on the north
side. Azrael calls, would have thought of as malery disease...
Hagia Sophia, was said to be three hundred and sixty-one door. Out of
a hundred doors, gates and they were all enchanted is called. Even that
arise repeatedly glitzy than a port, it was believed that engagement
konuls appear invisible to the door another door.

To me, it’s rich historical and cultural heritage, which is the symbol of
this city, not a single trace. Because mosques, churches, synagogues
monuments, fortifications, castles, historic houses, bazaars and the
market is in itself an important symbol of everything stanbul What if
you come from the culture and geography of the bride, will steal your
heart in lstanbul, and you will surely find something that will affect you.
Istanbul from a song, a story, a poem or a legend catches you. Work
your way inside and enters your bloodstream. At that time begin a love
for the people of Istanbul.
One aspect of Istanbul Roman, Byzantine one side, and one side is Ottoman. Because of the two continents in the history of this land, as well
as that of lstanbul, as well as the Eastern and Western...

One of the pillars on the west side of St. Sophia, are associated with the
name Sweating Column. This column in front of the humid, with centuries-old history of thousands of people and extend their fingers, hoping
that the trouble kinds of healing, have left a deep hole in the column.
The wings of the Qibla gate is made of wood of Prophet Noah’s ark
There was a legend. Ignorance of merchants and captains that prayer
in front of the door, sliding his hands to a wooden door and Noah was
considered lucky to come out to read the Fatiha spirit of the prophet
expedition.

If you turn your face Sultanahmet, lstanbul will be the city of the sultans.
If you Turn your back, all the grandeur of the mind from the beginning, it would make the Hagia Sophia in Constantinople. The Istanbul;
as watching, Roman monuments and the castle would Maiden’s Tower,
and Legends on the Maiden Tower
Maiden’s Tower, at the point where Europe meets Asia, lstanbul bears
witness to the history of 2500 years. This tower is in love with lstanbul
and the Bosphorus in lstanbul, defy the years with great love, has gabfest devoted to lstanbul for centuries as a lover...
Towers in so mysterious and beautiful stops, he never wanders century
legends language from the language and from ear to ear? For every
beauty circulates certainly, but also creates its own legends...
The legend of Hero and Leandros Sad Love
Let us come to our first myth According to this legend of the Maiden’s
Tower; Leandros undying love with the hero, has witnessed Hero is one
of the priestesses of Aphrodite is forbidden to love. Each year, on behalf of the awakening of nture in spring, Ceremonies held around the
temple. It is eaten and drunk in the ceremony and those who can not
find love, Aphrodite, they’re burned to find love. Leandros sitting on the
opposite shore of the Bosphorus, when it comes to this ceremony and
met with Hero falls in love with two young each Leandros night, swam
come to this tower. Two young meet here, they consecrate their love of
the Maiden Tower.

Today’s modern texture of lstanbul
Istanbul’s historic and modern structures fit together is so beautiful the
history has now merged on lstanbul very nice.
Bosphorus Bridge, Istanbul is as nice as nice necklace attached to owl,
Istanbul many people passing through this bridge, Asia and the European continent will witness the beauty of today’s bridge at each transition
Taksim Tunnel is one of the world’s oldest metro. The tunnel came Beyoglu since 1875, and continues to bring Karakoy and history with the
present.
Istiklal Street tram to come during the day from one end to the other,
passing the nostalgic view of today bears witness to today’s passengers
who want to ride with traces of old lstanbul.
All of these mystical ideas and fascinating legends, lstanbul has added
beauty of a magical beauty. Many myth; As mentioned, see the Hagia Sophia, the historic walls of the emerging, while admire the unique
view from Yeditepe, wandering the tower, visit the palace, passing
once the Strait, and date someone who drank water from the fountain,
come close never leave this city. Somehow; turns, travels, and way back
through lstanbul.

Leandros came to the tower on a stormy day, a jealous priest closes
the lighthouse The dark waters of the Bosphorus Leander lost his way,
embedded with infinite love. He understands that saw the arrival of his
beloved Hero, which has become a temple of love lays down from the
tower Maiden Tower, the Listen to the other mystical legends
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geliyor. Ara sıra sudan başlarını çıkarıp insan sesine benzer tiz çığlıklar
atan sazan balıklarını da unutmamalıyım şüphesiz.
Her neyse o gece, benim gibi arkeolojiye, tarihe, metruk binalara ve
tekinsiz konulara meraklı biri için büyüleyici bir deneyimdi. Koridorlarda yankılanan fısıltıları dinlerken zihnimin bir yerinde hep bir kitapta
okuduğum şu hikâye vardı: Osmanlıların İstanbul’u fethinden sonra
sarnıç epey bir süre unutulmuş. Ta ki 16. yüzyılda, Hollandalı seyyah
P. Gyllius buraya gelene kadar. Ayasofya civarındaki evlerin içinde
kuyuya benzer iri, yuvarlak delikler gören Gyllius sormuş, soruşturmuş.
Meğer insanlar evlerin içindeki bu deliklerden kovayla su çekiyormuş;
balık tutanlar bile varmış. Derken büyük bir evin avlusundan aşağıya
inen taş merdivenleri fark etmiş ve elinde meşaleyle yola çıkmış. Yerebatan Sarnıcı’nın yeniden keşfini işte bir delikten ufacık bir sandalla
girip karanlıkta tek tek sütunları belirleyip köşe bucağın ölçüsünü alan
bu adama borçluyuz.

GÜNAY
BÖREKÇİ

İstanbul Şehrazat’ınız olsun

İstanbul’da güzel hikâyeler çok elbette ama evlerindeki delikten olta
sarkıtarak balık tutan insanlar görüntüsü bana harikulâde geldi. Kendimi sürreal bir filmin tam ortasında hissettim. Başımı kaldırsam tavanda bir delik ve oradan sarkan olta ipini görecektim sanki ve seslenecektim: “Ben buradayım, heyyy! Her şey yolunda mı, beni duyuyor
musunuz?”

Kış çoktan geldi ama ben, uzun bir uykudan uyanmış gibiyim, içim
içim kıpır kıpır, yerimde duramıyorum. Can sıkacak şeylerin etkisi uzun
sürmüyor. Kimseye fazla kızamıyor, tadını çıkara çıkara küsemiyorum.
Hafifledim. Çoktan yitirdiğimi sandığım bir duyguyla, fazla debelenmeden akışa bırakıyorum kendimi.

O geceyi biraz gördüklerimize hayran olarak, biraz da hem soğuğun
hem karanlığın etkisiyle ürpererek tamamladık ve sabah olunca kendimizi dışarı attık. Dört bir yandan gelen ezan sesine vapur düdükleri,
kavgacı kedilerin sesleri ve kuş cıvıltıları eşlik ediyordu. Yeni bir gün
başlamıştı ama İstanbul hiç uyumamıştı.

Bir de her fırsatta dışarı çıkıyorum. Güneşle yıkanayım, saçlarım
uçuşsun, gözüme kar veya toz kaçsın, sürekli şekil değiştiren bulutları
takip edeyim ve içimde birikmiş depresif tortulardan kurtulayım istiyorum. Ve bu hevesle geciktiğim bir şeyi yapıyor, kışkırtıcı güzellikte bir
şehir olan İstanbul’u yeniden keşfediyorum.

Yeri gelmişken, size bir sır vereyim: Doğuyla Batının imkânsız sanılan
evliliğinden doğmuş bir şehir olan İstanbul, dünyanın en şahane uykusuzudur aynı zamanda. Hep ayakta, hep hareket halindedir ve inanılmaz bir süreklilikle değişir, dönüşür. Bazı şeylerin asırlardır hayranlık
uyandıran bir sükûnetle aynı kaldığı, bazı şeylerinse yetişilmesi mümkün olmayan bir hızla yenilendiği bu şehirde insan daha önce yüzlerce
kez geçtiği bir yerde bile farklı şeyler keşfedebilir. Her gün yeni maceralar yaşar, yeni bir rüyaya dalarsınız.

Yalnız değilim. Enerjisiyle benden geri kalmayan, İstanbul’un tarih,
arkeoloji, kültür, sanat, ama en çok da “sokak” demek olduğunu bilen
arkadaşlarım var. Hafta sonları çıktığımız şehir turlarında hep başka
başka rotalar belirliyoruz. Buluşma yerimiz değişiyor; bazen Taksim
Meydanı’nı, bazen Beşiktaş’taki iskeleyi, bazen Kuzguncuk’ta çınar
ağacını seçiyoruz. Önümüze çıkan her dar yola, iki bina arasında gizlenmiş her vaatkâr aralığa dalarak, eski eserlerin bahçelerine girip
çıkarak, bazı şeyleri oradan daha önce defalarca geçtiğimiz halde neden görmediğimizi merak ederek, küçük salaş kahvelerde çay molaları
vererek, fotoğraf çekerek ve kendimizi sürprizlere açarak yürüyüp duruyoruz.

Ben arkadaşlarımla daha epey bir süre, değişik rotalar deneyerek “İstanbul’u yürümeyi” sürdüreceğim. Çünkü çok seviyorum. Dünyanın
en güzel yerlerindeyken bile kalbimin bir parçası burayı özlüyor; fazla
oyalanmadan geri dönmek, İstanbul’un güzel sokaklarında kaybolmak
istiyorum. Biliyorum, iyice kaybolduğumda kendimi bulacağım. Size
de tavsiye ederim; İstanbul Şehrazat’ınız olsun. Hem kim bilir, belki
zaman tünelinin bir köşesinde karşılaşırız bile.

Bir gün Rumelihisarı civarındaki sokakları, evleri gezdik, başka bir gün
Eminönü, Çemberlitaş, Beyazıt, Cankurtaran turuna çıktık. İki hafta
önce de Karaköy, Unkapanı, Çarşamba, Kadırga, Fener ve Balat’taydık.
Bazı yerlere ise hep gidiyoruz; bıkmadan, vazgeçmeden. Topkapı
Sarayı’na, Ayasofya’ya, Süleymaniye Camii’ne, St. Antuan Kilisesi’ne,
Galata Kulesi’ne, Doğan Apartmanı’na, Kapalıçarşı’ya ve civarındaki
irili ufaklı hanlara kaç kez gidip kaç kez âşık olduğumu ben bile hatırlamıyorum.
Bu saydığım yerler özeldir, sihirli kapılar açar... Tarihler birbirine karışır,
bir sis bulutundan geçerek tatlı bir zaman tünelinde bulursunuz kendinizi. Hele binlerce yıldır nice badireler atlattıktan sonra yüzyıllarca susup beklemiş, zamanın yıkıcılığına direnerek ayakta kalmış bu binalara
taş ve demir gözüyle bakmaktan vazgeçerseniz, İstanbul Şehrazat’ınız
olur. Şehir size masallar, hikâyeler anlatırken, siz sonsuz bir teslimiyetle
onu dinlemeye gönüllü olursunuz.
Bir maceramı anlatayım isterseniz, zaten daha çok yeni. İki hafta önce
bir haber için özel izin alarak Yerebatan Sarnıcı’nda bir gece geçirdik.
Ayasofya’nın hemen yakınlarındaki bu sarnıç, içeriye gölgeli bir atmosfer kazandıran loş koridorları, melankolik bir tevekkülle tepe taklak duran yapayalnız dev Medusa heykelleri ve iri sazan balıklarının yüzdüğü
karanlık suların içinden yükselen uzun mermer sütunlarıyla görkemli
ama ürkütücü bir mekân... Hikâyesi sahiden acayip. Bizans İmparatoru
Justinyanus tarafından 532’de Bizans Sarayı’nın su ihtiyacını karşılamak için yaptırılmış ve yeniyken bile bir çeşit hayalet binaymış, çünkü
inşasında kullanılan 336 sütun buraya yıkılmış, yakılmış, terk edilmiş
tapınaklardan teker teker toplanarak getirtilmiş. Bir tanesinin üzerinde eski Mısır stili gözler var. Yerebatan Sarnıcı’nı tedirgin edici ve
muhteşem kılan şeylerin başında eklektik mimarisi
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thing that the Sunken Palace has its eclectic architecture. We should
also not forget the carps’ human-like high-pitched noise which occurs
when they occasionally pull their head out of the water.
Anyway, that night was a marvellous one for a person like me who is
interested in archaeology, history, derelict buildings and spooky stories. While I was listening to the whispers echoing in the hallways,
always had in mind this story l once read in a book: The cistern was
forgotten for a long time after the Ottomans conquered lstanbul until
the traveller Dutchman PGyllius came here in the 16. century Gyllius
saw big, round holes resembling a pit around the neighbourhood of
Hagia Sophia Houses and he started to ask around. It turned out that
people took water with buckets from those holes inside their houses,
and there even were people who caught fishes. Later he found out this
stone steps that went downstairs in a yard of a big house and he set
out with his torch in his hand. We owe the rediscovery of the Sunken
Palace to this man who entered a hole with a small boat measuring
every nook and cranny by designating each column in the dark.

GÜNAY
BÖREKÇİ

Let Istanbul become your
Scheherazade!
Winter came a long time ago, but I feel like I have woken up from
sleep; energetic and full of life. The effect of the things that bothers
you does not last for a long time. I cannot stay mad truly offened at
anyone. I feel relieved, l let myself flow with a feeling thought lost a
long time ago.

There are many nice stories in lstanbul of course, however the image
of people fishing from a hole of their houses was splendid to me. felt
like was in the middle of a surreal movie. It was like if l held my head
up, would see a hole in the ceiling with a fishing line dangling from
there. And I would say “Heyy I am here! Is everything okay, can you
hear me?”.

l go outside whenever l can. I want to wash myself with the sun, I want
my hair to blow, my eyes to catch snow or dust, follow the clouds that
change their shapes all the time and get rid of the depressive accumulations that have piled inside me. And l do something lam late at with
this eagerness; l cover Istanbul with its provocative beauty.

We finished that night both amazed by what we had seen and by chilling because of the darkness and cold and we threw ourselves outside
in the morning. Boat whistles, noise of the fighting cats and woodnotes were following the sound of the call to prayer A new day had
begun but Istanbul had not slept.

I am not alone. I have friends who do not fall behind me with their
energy and know that lstanbul means history, archaeology, culture,
art and “street’’. We designate different rotas each weekend for our
sightseeing. Our meeting place changes; sometimes we pick the Taksim Square, sometimes the pier in Beşiktaş and sometimes the plane
tree in Kuzguncuk. We wander around by entering every narrow street
we see, diving into each space hidden between two buildings, going
to the gardens of historic places, wondering why we did not see some
things despite being there before, having a tea break at small old coffee shops, taking photos and opening ourselves to surprises.

Let me give you a secret: Istanbul which is a city that was born from
the marriage of East and West which was thought of being impossible, is also the world’s most fabulous sleepless city. Always up always
in motion and changing and transforming with an unbelievable continuity. One can discover many different things even from a place visited many times before at this city where some things stay the same for
many centuries with admirable peacefulness, and some things renew
in a hard to catch speed. You live adventures and enter a new dream
every day.
I will continue to “walk lstanbul” with different rotas for a long time
with my friends because love it so much. A piece of my heart always
misses this city even when I am at the most beautiful places in the
world. I want to come back without wandering around and get lost
among the beautiful streets of lstanbul. I know that when I get lost
properly, I will find myself. I recommend this to you to; let stanbul
become your Scheherazade. Who knows, maybe we will come across
at a corner of the time machine.

One day we visited the streets, houses around Rumelihisar and another day we went touring Eminönü, Çemberlitaş, Beyazit, Cankurtaran.
Two weeks ago we were at Karaköy, Unkapani, Çarşamba, Kadirga,
Fener and Balat.
And some places we always go, insistently. I can’t even remember how
many times we went and fell in love with Topkapi Palace, Hagia Sophia, Süleymaniye Mosque, Church Sent Antuan, Galata Tower, Doğan
Apartment, Grand Bazaar and the surrounding small hans.
These places I mentioned are special and open magical doors Histories mix together and you find yourself in a sweet time machine by
passing a smoke cloud. Especially when you give up on looking at the
buildings that waited and kept quiet for centuries after gone through
difficulties for thousands of years and that survived against time as
stone and iron, then Istanbu will be your Scheherazade. The city will
tell you stories and tales while you volunteer to listen with an endless
devotion.
Let me tell you one of my adventures, it is a very new one already
Two weeks ago we spent a night in Sunken Palace for a report by
taking a special permission. This Palace which was near Hagia Sophia
was a magnificent but scary place with its shadowy hallways, huge
lonely Medusa sculptures that stayed upside down with their melancholic faith and with its high marble columns rising from black waters that had fat carps swimming... Its story is really very interesting.lt
was made by the Byzantine Emperor Justinianos in 532 to supply the
Byzantine Palace’s water needs. It is said to be a ghost building even
when it was new, because the 336 columns used in the construction
were collected from wracked, burned, desolated temples one by one.
One has an old style Egyptian type eyes on it. One of the most amazing and scary
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GÜRHAN
KARA

Dünya üzerinde ne bir benzeri ne de bir rakibi olan İstanbul, hep
“en”lerle ve sayılarla ifade edilen tanımlardan çok, duyguları harekete geçiren, heyecanlandıran, insana dokunan yapısıyla diğer tüm
şehirlerden ayrılıyor. İşte bu yüzden İstanbul’dan bakabilmek lazım

A.BUĞRA
TOKMAKOĞLU

Dünyaya İstanbul’dan Bak
Dünyada benzeri olmayan güzelliklerin kesiştiği, buluştuğu, her birinin yeniden anlam kazandığı bir noktada hayat buluyor İstanbul. Başka hiçbir şehre nasip olmayan iki kıtada var olmanın yüklediği büyük
sorumluluğu, bin yıllardır dünyanın dört bir yanına hoşgörü, birliktelik, uyum ve bitmek bilmeyen enerjiyle sunuyor bu şehir, her yeni gün.
Doğu ile Batı’nın odak noktasında, her ikisinin karşılaştığı ve yeniden
anlamlandığı noktada yer alan güzel İstanbul; insanlık tarihi ile yaşıt
köklü geçmişinde dünyanın geleceğini değiştiren olayların merkezinde
yer alıyor. Farklı dünyalara tanıklık edilen şehrin dokusu, karşıtlık hissini
yumuşak geçişlerle yeniden anlamlandırırken; karşıtlığın uyumu,
dünyanın sanıldığı kadar anlaşılması zor bir yer olmadığını ispatlıyor
aslında.
Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyaların buluştuğu, yeni yolculukların başlangıç noktası olan İstanbul, yalnızca bir merkez ve varış
noktası olmasından öte, yedi tepeli yapısının her adımında insanın
duygularını harekete geçiren, tarif edilemeyen bir atmosfere sahip.
İstanbul Boğazı’nın serin, mavi sularıyla Asya ile Avrupa’yı birbirinden ayıran İstanbul; ayrılıktan çok birleşmeyi, bütünleşmeyi ve
yakınlaşmayı çağrıştırıyor. Fransa İmparatoru Napolyon’un ifadesiyle “Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” sözü,
şehrin dünyanın tam merkezinde olduğunu fazlasıyla kanıtlıyor.

“Living in Istanbul is like being a part of
a complete mosaic.”
Doğu Roma İmparatorluğu’nun ve Osmanlı İmparatorluğu’nun
dünya tarihine yön veren başşehri İstanbul, Tarihi İpek Yolu’nun da
en önemli geçiş noktalarından birisi. Tıpkı geçmişte olduğu gibi
günümüzde de bölgenin en önemli bağlantı merkezi olan şehre, yalnızca bir geçiş noktası olarak bakmak büyük haksızlık olur.

Her biri mimari şaheser olan cami, kilise ve havralar, yaşanmışlığı
simgeleyen tarihi mekânlar, etkileyici doğal güzellikler, geceden
sabaha sonu gelmeyen hareketli yaşam, muhteşem sokak lezzetleri, her bir sokakta yeniden keşfedilen bir yaşam bitmek
bilmeyen sürprizlerle insanı sürüklüyor şehrin dört bir yanına.
Küresel kültürün tüm parçalarını üzerinde barındıran bu kent, dünya vatandaşı olmayı birbirine benzemek olarak nitelendirenlere inat,
farklılıkların insanı insan yapan en önemli şey olduğu mesajını fısıldıyor
her bir köşesinde. Tüm ölümlü şehirlerden farklı olarak, hareket ve
yaşamın hiç bitmediği İstanbul ruhunu anlamak, şehrin sokaklarında biraz zaman geçirmek ve ruhu okşayan o tatlı esintiyi hissetmekle mümkün.
Fransız Edebiyatçı Alphonse de Lamartine’in, “Dünyaya bir
kez bakma imkânın olacaksa, sadece İstanbul’dan bak” sözü,
büyüklüğü ile gözümüzü korkutan dünyanın tüm renklerinin
bu şehirde bir yansıması olduğunu anlatıyor her birimize. İstanbul’dan dünyaya bakmak, bugüne kadar öğrenilen her şeyin
yeniden anlamlandırılmasını sağlıyor. Kırılma noktalarıyla birbirinden uzaklaşmaya daha da yakınlaşan dünya için İstanbul büyük
bir şans bu yüzden; yakınlaşabilmek, birbirini anlayabilmek adına.
kesfetsek.com
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GÜRHAN KARA
İstanbul’da Yaşamak
Bir Şanstır

Yaşadığı topraklara aşık olanlar şanslıdır. Akıllarında çekip gitmek, başka yerlerde kök salmak, oradan uzaklaşmak gibi fikirleri yoktur. Bir gün
buradan kurtalacağım lafını ağızlarından duymazsınız. Her sabah güne
orada uyandıkları, oranın havasını soludukları ve orada yaşlandıkları
için minnettardırlar.
Ben İstanbul’da doğup büyümedim ama yıllar önce gezip görmek için
geldiğim bu muhteşem şehre aşık oldum. İleride yaşamayı istediğim
yerin burası olduğuna daha çok küçükken karar vermiştim. Ailece çıktığımız tatillerin hep İstanbul’a olmasını isterdim. Şehrin büyüklüğü,
Asya yakasından Avrupa’ya geçişler, boğazı bir uçtan diğerine arabayla gezmek, vapura binip karşıya geçmek, İstiklal caddesini kalabalığı, Sultanahmet’in göz kamaştıran ihtişamı, restoranları, alışverişi
ve daha bir çok şeyi beni her seferinde kendine biraz daha çekti.
Neyse ki üniversiteden mezun olduktan sonra kavuştum İstanbul’uma.
Artık küçüklüğümün tatil destinasyonu İstanbul, yaşadığım yer, evim
olmuştu. İstanbul’a tatil için gelmek burada yaşamaya benzemiyor
elbette. Kocaman bir şehir. Milyonlarca insan ve sürekli bir hareket.
Trafikte tempo, çalışma hayatında tempo, yollarda sokaklarda yürürken
tempo derken şehrin hızlı akışına kendinizi bırakıveriyorsunuz. Bir bakmışsınız aylar hatta yıllar geçmiş. Sizde bu hızın bir parçası olmuşsunuz.
Ama bu topraklardan hiç bıkmamış hiç sıkılmamışsınız. İstanbul’a doyulmaz. Çünkü sıradan değildir. Her dakikası farklıdır. Sürprizi boldur.
Her karışı birbirinden farklı hikayeler barındırır. Asyası farklı Avrupası
farklı. Adaları farklı Balat’ı, Bebek’i Beykoz’u farklı...
Şimdiye kadar hem işim hem de sevdiğim için dünyanın bir çok yerini gezdim. İrili ufaklı yüzlerce şehirde bulundum. Bazılarında bir süre
yaşadım. Bazılarında burası çok güzel burada yaşayabilirim dedim.
Ama hiçbirine aşık olduğum İstanbul’a hissettiğim derin duyguları hissedemedim.
İstanbul’da yaşamak bir mozağin parçasını tamamlamak gibi. Binlerce yıldır medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehirden bahsediyoruz. Dünyanın başkenti İstanbul’dan. Üç kıtanın birleştiği coğrafyada iki kıta üzerinde yer alan tek şehirden. Toprağından tarih fışkıran
yerden... Her medeniyetten bir parça var bu şehirde. Hem doğudan
hem batıdan. Hem çok hızlı bir şehir hem de çok durağan. Hayat hızlı ama boğaza inip şöyle bir baktığınızda bir o kadar da yavaş. Hem
inanılmaz modern, hem de binlerce yıl önce durup kalmış bu şehirde
zaman. Tüm bu ikilemler bugünün İstanbul dokusunu oluşturmuş. Eski
ile yeni iç içedir, birbirine geçiktir. İşte bu yüzden İstanbul dünyanın en
farklı şehirlerinden bir tanesi.
İstanbul’u gezmek için ne kadar zaman ayırırsanız ayırın asla yetmez.
Çünkü İstanbul bitmez. Her gün her dakika keşfedilecek yeni bir şey
sunar. İşte İstanbul’u en güzel yapanda budur. Asla sıkılmamak. Sürekli
yeni bir şeyle ruhu beslemek. O yüzden en önemli şairlere, sanatçılara,
yazarlara hem ilham vermiş hem de eserlerine konu olmuştur bu
büyülü şehir. İstanbul dinlerin, dillerin ve külterlerinde bir araya geldiği
bir buluşma noktasıdır. Camilerle, kiliseler ve sinagoglar yan yanadır.
Kültürel bolluk mutfaklara da yansımıştır. Türlü türlü coğrafyalara ait
lezzetlere rastlanır İstanbul restoranlarında.
İşte bu yüzden ben bu şehre aşığım ve burada yaşadığım için şanslıyım.
Bana her gün bir şeyler öğreten, ilham veren, beni besleyen, güzelliği
ile hayran bırakan bir şehirde yaşıyorum.
tadindaseyahat.com
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GÜRHAN KARA
Tol ive in Istanbul is a
chance

Falling in love with the land they are lucky. Go off in their minds, to
let the roots elsewhere, have no idea as to run away. You will not hear
a word from the mouth of the day I get out of here. Every day there
they wake up, they breathe the air of the rate and there are grateful
for their age. was not born in Istanbul, and I did not grow, but over
the years l fell in love with this magnificent city after l came to see
sightseeing. In the future that this is where l want to live while l made
more decisions in a very young age wish the family vacation always be
made in Istanbul. The size of the city, through Europe, from the Asian
side, the Bosphorous from one end to one end, go for a ride, ride the
ferry, cross the street, lstiklal street, the crowd, the Blue’s dazzling
splendor, restaurants, shopping, and a lot of things in me every time
it drew itself a little more. Fortunately, After graduating from college
l reach Istanbul. Now, the city of my childhood holidays in lstanbul,
where live, and my house.
Coming here for vacation in lstanbul certainly not like to live. A big city
Millions of people and continuous motion. Traffic pace, working life
tempo, tempo while walking on the street on the road, then you leave
yourself to the fast flow of the city. You’re now a part of the speed
ou are not tired, but not tired at all, none of these lands. lstanbul can
not get enough. Because it is not ordinary. Every minute is different.
Surprises abound. Each contains a different mix of stories from each
other Asian different Europe is different. Islands .Balat Bebek, Beykoz
are all different...
So far as my job as well as form y love l’ve traveled the world a lot. I’ve
been in hundreds of cities large and small. ved for a time in some of
them. Some of them said I live here, this is very nice. But I feel I’m in
ove with Istanbul did not feel any of the deep emotions.
Living in Istanbul as part of a complete mosaic. For thousands of
years we’re talking about a city that has hosted many civilizations
The world’s capital of lstanbul. Located at the confluence of three
continents, the only city on two continents geography. Gushing from
the ground from the earth there’s a piece of history in this city every
civilization. Both the east and west. Both the city and also very stable
very quickly. Life throat and down fast, but when you look at a so
slow. Both incredibly modern, as well as time has stopped in this city
thousands of years ago All of these dilemmas have formed the fabric
of Istanbul today New interior is teeming with old, it is another transition. That’s why one of the most diverse cities in the world Istanbul.
Take the time you spend for sightseeing in stanbul’s never enough.
Because Istanbul is not finished. Each day offers something new to
discover every minute. Here in stanbul which it is the most beautiful.
Never not to be bored. Constantly something new to feed the soul.
That’s why the most important poets, artists, this magical city has
been the subject of both inspired and works to the authors Istanbul
of religion, language and culture is a meeting point to come together.
With mosques, churches and synagogues are side by side The cultural
abundance is also reflected in The kitchen. Many kinds of flavors of the
region are found in the restaurants in lstanbul.
That’s why I’m lucky because I ve here and I love this city. Teaches
me something every day, inspire, nourish me, l admired the beauty of
living in a city
tadindaseyahat.com
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Milenyum derken yıllar yine ışık hızına yaklaşır şekilde ilerliyor. Bu
sefer iş sebebi ile boğazla buluşmalarım boyut değiştiriyor. Öğle yemeklerinde; Arnavutköy, Bebek, Rumelihisarı, Emirgan daha da ileride
Yeniköy, Tarabya taa Sarıyer’e kadar yağmurda, karda, havanın, denizin her renginde aç müziği sür arabayı…
Doyulmuyor İstanbul’a trafiğinden her gün şikâyet etsek de kalabalığına bakıp insanlar köyüne dönsün artık desek de doyulmuyor. Balat’ı
ile Haliç’i ile, Belgrad Ormanı, Atatürk Arboretum’u, yazın kocaman
dalgalı Karadeniz plajları, yelken yarışları, adaları, modaları, Kanlıca’sı,
Beykoz’u, en sevdiğim boğaz turu. 20 yıla sığan bir İstanbul benimkisi.

İREM ÖZER

Dünyada kaç şehir var ki 7/24 yaşayan, içinde; neşe, hüzün, coşku,
gençlik, ihtiyarlık, eksiklik, tamlık, büyü, keşmekeş, sükûnet, sen ben
içeren.

İstanbul...

“Gülmeyi öğrendim ben burada
Sevmeyi, sevilmeyi, terk edilmeyi
Yaraları sarmayı öğrendim burada
Her şeye rağmen ayakta durabilmeyi
İstanbul beni neden bir başıma bıraktın böyle
İstanbul bu neyin kafası anlayalım söyle
İstanbul yine gözlerinden düşüyor yağmur
İstanbul kendini unutturma bana n’olur”

Yaşım 13-14, yaz tatillerimin ödülü İstanbul. Küçük taşra kenti Edirne’den İstanbul’a geliyorum kuzenimle vakit geçirmeye. Ona da ben
ödülüm. Benimle vakit geçirip eğlenmek, birlikte her gün evden çıkıp
Bakırköy meydanına, yeni açılan İstanbul’un ilk alışveriş merkezine,
bazen de çapı biraz genişletip Taksim’e gidip gezmelerimiz, Atlas pasajında satılan enteresan ve gençliğe özendiren her şeye almadan dokunmamız. İlk İstanbul izlenimlerim olarak kazınıyor hafızama.
Lise bitiyor, kararlı bir şekilde tek tercih ile İstanbul Üniversitesi’ni kazanıyorum. Kayıt günü, Beyazıd kampüsü kalabalık, ara sokakları anlamaya çalışıyorum kaybolmamak adına. Bir taraf pejmürde, keşmekeş
diğer taraf nemli tarih kokuyor. Kocaman bir meydan, o meydanda
bolca güvercin. İstanbul’un meydanları güvercinlerin demek diyorum. Orada geçecek yıllar boyunca yutacağım o sokakları. Hangisi
Sultanahmet’e çıkar, hangisi kestirmeden Eminönü’ne iner, Laleli’den
Aksaray’a, Aksaray’dan Fındıkzade’ye. Eski İstanbul burası. Yerli İstanbul burası. Kapalıçarşı kışın ısınmak ve Mahmutpaşa’ya, Mısır çarşısına
inmek için, canlılığa karışıp esnafın birbirine keyifli laf atmasını dinlemek, için gülmek için ideal bir rota.

Orhan Veli’den Birsen Tezer’e, Orhan Pamuk’tan Fausto Zonaro’ya,
Reşat Nuri Güntekin’den Melih Cevdet Anday’a, Sezen Aksu’dan Bedri Rahmi Eyüboğlu’na, Abidin Dino’dan Ara Güler’e, Zülfi Livaneli’den
Rudolf Ernst’e, Agahta Christie’den Thomas Allom’a, Jean-Baptiste
van Mour’dan Philip Mansen’e, saymakla bitmez yerli ve yabancı pek
çok sanatçıya ilham olmuş enfes, tutkulu şehir, İstanbul.

O sıralar boğazla pek haşır neşir değilim. Varsa yoksa Taksim. İstiklal
Caddesi, meydandan Galatasaray’a. Galatasaray’dan sonra bir şey yok.
Geri dön, İnci’de profiterol ye, Kızılkayalar’da dürüm döner ya da ıslak
hamburger. Emek sinemasında filme gir. Bilet öğrenci. Yağmur yağar,
kar yağar, güneş açar, terletir, rüzgâr ısırır üşümek derdin değildir
gençlikte. Az uyumak da öyle. Bardan çıkıp 2 saat uyuyup ertesi gün
sınava girmek kim bilir kaç kez başıma gelmiştir? Kim bilir? Gençliği
böyle doyasıya İstanbul gibi bir şehirde yaşadığım için şanslı görüyorum kendimi.
Galata kulesinde o zaman uzun kuyruklar yok, pıt diye çıkabiliyoruz
istediğimiz zaman. Her mevsim ayrı güzel oradan yedi tepeli şehre
bakmak, Hazerfen’i düşünüp buradan kanatlanıp taaa Üsküdar’a kadar nasıl cesaret etmiş de uçmuş demek. Boğaza giriş yapıp Karaköy’e
yanaşan dev gemileri izlemek. O zaman ya da şimdi hep bir başka tatta. Şimdi tasarımcıların dükkânlarının sıralandığı, bohem yaşamın simgesi Galata. Yerli ya da yabancı İstanbul sevdalılarının odak noktası.
Üniversite bitince boğazla ilişkimiz başlıyor. Kadıköy’den Nişantaşı’na
işe gelirken sabah vapur, akşam dolmuş ile boğaz köprüsü. Her gece
boğaz köprüsünden geçerken son bir kez bakıyormuşçasına doyasıya
o anı yaşamak için zorluyorum kendimi. Tam karşımda tarihi yarımada,
Beşiktaş sahili, aşağıda Kuzguncuk, diğer yanda Ortaköy. Hava açıksa
Marmara’da boğazı geçmek üzere bekleyen yük gemilerinin ışıkları.
Kadıköy’de oturmak bir ayrıcalık şimdi düşününce. O zaman tabi gençlik, ev otel kıvamında. Koşturmaca içinde geçen anın tadının çıkarılması gerektiğinin bilinmediği yaşlar. Hızla geçiyor, hızlı tüketiliyor
her şey o yıllarda. Moda ah Moda. Şimdinin en popüler semti Moda,
Yeldeğirmeni, o zaman bakir, o zaman yerlisine ait.
Vapurun martılar eşliğinde telaşlı süzülüşü. Her sabah ilk defa geçermişçesine şaşkın bakışlarım. Bazen de yunus görür müyüm diye dalgalar arasında arayışım. Görünce de büyük ikramiye bana çıkmış gibi
sevinişim.
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Millennium year is progressing as saying once again approaching the
speed of light. This time changing my size slaughtered meeting with
business reason. For lunch; Arnavutköy, Bebek, Rumelihisari, Emirgan
more in the future Yenikoy, Tarabya Sariyer until in the rain, snow, air
open every color driving of the sea and music...
While we get enough complaints every day from lstanbul traffic, the
crowds get back to his village no longer get enough people to look at
to say. With Balat, the Belgrade Forest, Atatürk Arboretum, in summer
big wavy Black Sea beaches, sailing, islands, fashions, Kanlica, Beykoz,
the favorite tour throat. 20 years a favorite of mine lstanbul.

İREM ÖZER

There are few cities in the world living on 7/24,in: joy, sorrow, joy,
youth, old age, lack of completeness, magic, chaos, quietude, including you l.

Istanbul...

“I learned to laugh here
Love, be loved, to be abandoned
I learned to wrap the wounds here
In spite of everything to be able to stand
Istanbul so why did you leave me all alone
Istanbul what a mind is this let’s understand
Rain still falling from eyes of lstanbul Istanbul
Remind me please do not forget”

Age 13-14, Award of summer vacation in lstanbul. come from a small
provincial town of Edirne to lstanbul to spend time with my cousin. l
was award of him also. Fun spend time with me, with every day out
Bakirkoy Square home, the newly opened lstanbul’s first shopping
center, sometimes expanding diameter a bit tour go Taksim, sold in
the Atlantic passage interesting and touching without everything that
encourages youth. My first impression of lstanbul remain in my memory.

from Orhan Veli to Birsen Tezer, Orhan Pamuk to Fausto Zonaro, Resat Nuri Güntekin to Melih Cevdet Anday, Bedri Rahmi to Sezen Aksu,
Abidin Dino to Ara Guler, Livaneli to Rudolf Ernst, Agatha Christie to
Thomas Alloa, Jean-Baptiste van Moura to Philip Mansen, does not
stop to count many local and foreign artists have

High school ends I earn a stable manner in a single preference Istanbul University. On the recording, Bayezid campus crowd, not to get
lost trying to figure out streets behalf. A tacky side, the other side of
the rat race smells damp history. A big square, pigeon in abundance,
say square by means of pigeons in istanbul. I swallowed the streets
over the years it will pass there. Which Sultanahmet exits, whichever
is shortest in the Eminönü district, Laleli from Aksaray, Aksaray Findikzade. Old lstanbul here. Istanbul native place. Bazaar in the winter
to warm and Mahmutpasa, to get to the Egyptian market, the viability
of mixed trades pleasant to listen to each other talk, throwing for an
ideal route for a laugh.
I do not go too much to sort out the Bosphorus. usually Taksim Istiklal
Street, Galatasaray square. There is nothing after Galatasaray. Back
at inci eating past profiteroles, or wrap wet hamburger Kizilkayalar
returns. Enter a movie theater in labor. students receive tickets. Rain
snow, sun opens, sweat is not the trouble to cold wind in his youth. It is
also less sleep. Bar 2 hours sleep the next day to take the exam come
from who knows how many times. Who knows? My youth l lived in a
city such as Istanbul, l see myself lucky.
No long queues at the Galata tower at that time, we can go whenever
we want. All seasons are beautiful to look at from there to the city
of seven hills, then flew here Hazerfan also have to think about how
much courage the wings Üsküdar. Strait logging in to watch the giant ships berthed in Karaköy. Then or now always another taste. Now
those of you lined with designer shops of the bohemian life of the
Galata icon. The focus of domestic or foreign lstanbul lovers.
University finished Bosporus begins with our relationship Kadiköy to
the Nisantasi work while early morning ferry, evening minibus throat
bridge. Crossing the bridge throat every night for one last time to
live that moment l push myself to the fullest. Full history against me
peninsula, Besiktas coast, the Kuzguncuk, on the other hand, Ortakoy
Light cargo ships waiting to cross the Straits of Marmara in the open
air.
Now that I think a privilege to sit in Kadikoy. Then of course youth,
consistency house hotel. Knowing that age should be removed by the
rush of the taste of the moment. Quickly passing quickly consumed
everything in that year. Now the most popular Moda district, Windmill,
then a virgin then of native.
Hectic ferry glide accompanied by the gulls. Every morning my first
consternation. Sometimes see dolphins in waves, so my quest. If
Seeign it makes me glad like I came in a big bonus.
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paşalara kuvvet kazandıran, muhteşem şehre hayal, sarhoşluk ve keyif dağıtan esans, hap, toz, merhem haline döndüğü Mısır Çarşısı’dır.
Çarşıda biraz yürüyünce insan sersemlemeye başlar ve hemen uzaklaşır oradan; fakat bu sıcak ve ağır havayla, sarhoş edici kokuların
tesiri, açık havaya çıkınca bile, bir müddet devam eder ve zihninizde
şarkın en mahrem ve en manalı izlerinden biri olarak dipdiri kalır.”
1000 yıl önce Venedikli taciri İstanbul’a çeken, 200 yıl önce Edmondo
de Amicis’i de Mısır Çarşısı’na ve İstanbul’a aşık eden aynı büyüdür.
Bugün kilometrelerce ötedeki bir sofrada tabağınıza ektiğiniz kekiğin
kokusunda İstanbul’a dair tüm anılarınız saklanıyorsa bu büyü hala
etkisini sürdürüyor demektir. Binlerce göz, farklı isimlerle, farklı sebeplerde baharatın ve lezzetin peşini bırakmıyorsa Mısır Çarşısı’nın, tarihi semtlerdeki aktarların ve her köşesinden başka bir lezzet sürprizi
çıkarmayı başaran İstanbul’un büyüsü hala kuvvetli diye düşünmek
gerekir.

KORAY
GÜNYAŞAR

Bir Çay Kaşığı Karabiber,
İstanbul Dolusu Sonsuzluk

Suriye’den gelen kakule de Asya’dan gelen biber de İstanbul’un çekimine girip tezgâhlarında alıcısını beklerken çıktığı yolculuk ya Avrupa’nın bir şehrinde ya da hemen birkaç sokak ötedeki bir sofrada son
bulur.

Bir Venedik tacirinin haylaz güvercinlerin arasından ciddiyetle yürüyüp
limandan Makro Envalos Çarşısı’na doğru yürüdüğünü hayal edin.
Mağrur yürüyor Venedik taciri, cebinde kese kese altın olsa da en az
onun kadar değerli bir ürünle takas peşinde: karabiber.

Güvercinler uçmaya direnircesine ısrarla koştururken Eminönü’nde,
sizler damağınızda belki bir parça kimyon, elinizde hiçbir yerde bulamayacağınız otlarla hazırlanan sıcacık bir çayla Boğaz’ın sizleri de
hafızasına kaydetmesini dilersiniz. Bilirsiniz ki İstanbul sofraları, Mısır
Çarşısı’nın onlarca çeşit baharatı ve bu büyüyü gerçek kılan o maharetli insanlar dünya durdukça bu şehrin sokaklarında yeniden ve defalarca
yaşamaya devam edecekler.
İster Mısır Çarşısı’nın tarihi atmosferini koklamak için o etkileyici yapıya
doğru hareket edin; isterseniz iki sokak ötede üç kuşaktır aktarlık yapan o şirin dükkâna uğrayın; İstanbul’u sonsuza dek yaşamak için bir
çay kaşığı baharatı damağınızla buluşturmayı unutmayın.

Bizanslı tacir Mikhail eliyle tek tek sayıyor bugün bir parçası tabağın
kenarına fazla dökülse dönüp bakmadığımız karabiber tanelerini...
Elinden biri kayınca dikkatle arayıp yeniden avucunun içine alıyor
karabiberi, belki de gümüş kadar değerli.
Venedikli tacir dünyanın merkezinden karabiberlerini alıp güvercinlerin arasından koşar adım yürüyerek gidiyor gemisine. Arkasından
sandıklarla adamları geliyor kan ter içinde. Gemisi Akdeniz’e açılıp
Avrupa’daki kontların, düklerin hatta kralların sofralarına karabiberi ve
daha pek çok baharatı dikkatle taşıyacak, kuşkusuz.
Bugün o güvercinler Yeni Cami’nin önünde uçmaya devam ediyorlar.
Makro Envalos Çarşısı’nın görevini 1664’ten beri Mısır Çarşısı üstlenmiş
vaziyette ve Bizanslı Mikhail Efendi’nin mahareti bugün Mustafa Efendi2nin zihninde ve ellerinde yaşıyor.
O günün haylaz güvercinleriyle birlikte değişmeyen tek şey dünyanın
merkezi olabilir. 1000 yıl önce lezzetin ve baharatın dünyadaki merkezi
neresiyse bugün de hala öyle... Çeşit çeşit baharat, ardında bir renk
cümbüşü bırakarak İstanbul’dan binlerce sofraya dağılmaya devam
ediyor. İsimler, binalar, sokaklar yer değiştirse de Boğaz’ın mavi suları bugün de lezzete dair anlatılan yeni hikâyelerin tanığı olmayı
sürdürüyor.
Bugün Mısır Çarşısı’nda Asya’dan, Afrika’dan ve Anadolu’nun bereketli topraklarından pek çok baharat çeşitini bulabilirsiniz. Üstelik bir
sihri vardır İstanbul’da baharatın; siz ona gitmeseniz de o sizinle buluşmanın bir yolunu bulur. Çemberlitaş’ta özenle hazırlanan bir pilavın
damağınızla ilk dansında karşınıza çıkar safran... Kekik, Üsküdar’da el
emeğiyle hazırlanan köftelere tat verirken uslanmaz bir aşık gibi her
lokmada başka bir gülümseme kondurur dudaklarınıza... Karabiber ise
Beyoğlu’nda içeceğiniz sıcacık bir çorbanın sürpriz konuğudur; yüzyıllardır İstanbul’un sofralarını güzelleştirmenin gururunu ve önemini
dudağınıza değdirdiğiniz ilk kaşıkta hatırlatır sizlere. “Ben buradayım”
der adeta, lezzetin, mutfağın ve yemek kültürünün başkenti İstanbul’u
her kaşığınızda sizlere yeniden sevdirir.
İstanbul’da anne elinden çıkan böreğin içine katılmış biberin de köşedeki dükkânda dudaklarınıza taşıdığınız salepe renk ve tat katan
tarçının da, “iyi geliyormuş” diye karıştırılan egzotik karışımların da
içinde baharata ve damağınızdaki renklere dair bir hikâye var. Hem
sokaklarda hem çarşılarda hem de baharatın kalbi Mısır Çarşısı’nda insanı bu şehrin rengine ve büyüsüne katan bir şeyler var.
Edmondo de Amicis, 1874’te yazdığı İstanbul Seyahatnamesi’nde bu
büyüden şöyle bahseder: “İçeriye girer girmez, insanın burnuna öyle
keskin bir nebat kokusu çarpar ki, neredeyse gerisin geri dönülür. Burası, Hindistan, Suriye, Mısır ve Arabistan’dan gelen her türlü baharatın
dolanarak, odalıkların ellerini yüzlerini boyayan, evlere, hamamlara,
ağızlara, sakallara ve yemeklere güzel kokular veren, asabi
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make the houses, hammams, mouths, beards and foods smell nice
give strength to the crank has and that distribute imagination, drunkenness and joy to the amazing city where the spices are transferred
into scent, pill, dust, ointment, in the Spice Bazaar. One gets dizzy hile
walking a little into the Bazaar, however the effect of the smells that
make you drunk cling to you even after you go out in the fresh air and
stay alive in your head as the most meaningful and hidden trace of
the orient.”
It is the same magic that made the trader from Venice come to Istanbul 1000 years ago and the same magic that made Edmondo de
Amicis fall in love with the Spice Bazaar and Istanbul 200 years ago.
This magic still continues if smell of the thyme reminds you of the
memories in stanbul when you are far away. It should be thought that
the magic of Spice Bazaar, the herbalists of the ancient cities and lstanbul which achieves to present a different taste from each corner
are still strong while thousands of eyes do not let go the taste and the
spice with different names.

KORAY
GÜNYAŞAR

A teaspoon of Blackpepper,
A Enternity Filled with
Istanbul

The cardamom from Syria and the pepper from Asia both get affected
by Istanbul’s attraction and wait for their buyer on the counters in a
city of Europe or in a table a couple blocks away.
You wish the Bosporus would remember you too when the pigeons
walk so fast but resist to fly in Eminönü and when you have a sip from
the hot tea that was made from herbs you would not find anywhere
else in the world and have a piece of cumin inside your mouth. After
all, you know that the ingenious people who make lstanbul meals and
the spices of Spice Bazaar and this magic real, will continue to live in
the streets of this city even after the world stops.
If you want to smell the historical atmosphere of Spice Bazaar; or if
you want to visit that cute little store which trade herbals two blocks
away for three generations, either way, don’t forget to taste one teaspoon of spice in order to live lstanbul forever.

Imagine a trader from Venice walking among his naughty pigeons earnestly to the Makro Envalos Bazaar from the harbour. The trader from
Venice is walking proudly, and even though he has pouches of gold in
his pocket he is after bartering with something at least as valuable as
that black pepper.
The Byzantine trader counts the black peppers one by one which you
won’t even turn your head for when falling off a plate nowadays When
even one piece fall off his hands, he search for it very closely and put
it in his palm again, it is maybe as valuable as silver.
The trader from Venice walks very fast to his ship among the pigeons
by taking the black peppers from the centre of the world. His workers
come later on after him in sweat with boxes. Obviously his ship sails to
Mediterranean and is taking the black pepper and many other spices
to the earls, dukes and even kings of Europe.
Today, those pigeons are still flying in front of the New Mosque. The
Spice Bazaar has taken the task of the Makro Envalos Bazaar since ves
in the mind 1664 and the skill of the Byzantine Gentleman Mikha and
hands of Gentleman Mustafa today.
The only thing that did not change since that day with the naughty
pigeons of that day, may be the world’s centre The centre of taste and
spice in the world is still the same Various kinds of spices continue o
disperse around the tables of lstanbul with the riot of colours it leaves.
Even if the names, buildings and streets change, the waters of Bosporus still continue to be the witness of the new stories about the tastes.
You can find various kinds of spices from Asia to Africa and Anatolia’s
loams in the Spice Bazaar. Also, there is a magic in the spices in lstanbul even if you do not reach to it, it will come and find you. The saffron
you will taste in the rice you eat at rlitas, the thyme in the delicious
meatballs of Üsküdar will bring a smile to your face... Black pepper is
a surprise guest in the hot soup you will have at Beyoğlu; it will make
ou will feel the pride and importance of beautifying lstanbul’s meals
or centuries with the first spoon in your mouth. It makes you love the
capital of tastes, and meals -lstanbul again with each spoon kitchen
by simply saying “I am here”.
There is a story behind the spices and colours inside your mouth in
Istanbul; with the pepper inside a pastry a mom has made, the cinnamon which brings colour and taste to the salep from the corner shop,
the exotic mixtures that are blended because they are good for you.
There is something that pulls people to the colour and magic of this
city in the streets, bazaars and the heart of the spices Spice Bazaar.
Edmondo de Amicis explains this magic in the Istanbul Travel Book he
wrote in 1874 as follows: “There is a very strong herb scent the minute
you enter here. Spices from India, Syria, Egypt and Arabia come and
meet here; spices that paint the hands and faces of handmaidens.
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ÖZLEM DEMİR
İstanbul

Dünya haritasını önümüze koyup incelediğimizde İstanbul’un iki eski
anakara Avrupa ve Asya’nın birleştiği yerde, Afrika’ya da kara veya
deniz yolu ile bağlantısı olan, insan kitlelerinin kolayca ulaşabileceği
dört dörtlük bir coğrafi konumuna sahip olduğunu görürüz. Uluslararası
ticaretin büyük bir oranda deniz yolu ile yapıldığı düşünüldüğünde İstanbul stratejik konumu ile büyük bir avantaja sahiptir.
İstanbul insan bünyesini hoşnut eden bir iklim kuşağındadır. Kutuplara
ve ekvatora olan uzaklığı dengelidir. Aynı zamanda Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş bölgesi olduğundan ılıman bir havaya
sahiptir.
Şehircilik tarihine dönüp baktığımızda bütün büyük yerleşimler su kenarında konumlandırıldığını görürüz. Örneğin Londra Thames Nehri,
Paris Seine Nehri, Budapeşte ve Viyana Tuna Nehri, Roma ise Elbe
Nehri kıyısında kurulmuştur. Oysa İstanbul’un ortasından nehirden de
güzeli, Akdeniz ve Karadeniz’i bağlayan bir boğaz geçmektedir. İstanbul Boğazı’nın yanı sıra Altın Boynuz olarak da bilinen Haliç de şehri
cazip hale getirir.
İstanbul’un coğrafik yapısı da yerleşime çok uygundur. Yeditepe denilen fazla yüksek olmayan tepeler silsilesi üzerinde basamak şeklinde
konumlandırılmış evlerin pek çoğu geniş bir görüş açısına, deniz veya
boğaz manzarasına sahiptir.
Tüm bu özellikler ilk çağlardan beri dikkat çektiğinden İstanbul tarih
boyunca da cazip bir yerleşim yeri olarak görülmüş, Osmanlı İmparatorluğu ve Doğu Roma İmparatorluğu gibi pek çok uygarlığın başkenti
olmuştur. Tarihte yaşamış bu uygarlıklardan bize miras kalan kiliseler,
camiler, Bizans ve Osmanlı sarayları, anıtlar ve pek çok sanat eseri İstanbul için günümüzde de büyük bir zenginliktir.
İstanbul sadece tarihi ile ön plana çıkan bir şehir de değildir. Opera,
bale, sinema, tiyatro, sanat sergileri ve festivalleri, büyük bir çeşitlilik
ve lezzet unsurları taşıyan Türk mutfağından ve Dünya mutfaklarından
seçenekler sunan pek çok restoranı, eğlence konusunda dünyanın pek
çok büyük şehri ile yarışabilecek bir gece hayatını kendi mistik havası
ile buluşturan, eski ile yeniyi, doğu ile batıyı harmanlayan şehir tüm
dünya için çok çekicidir.
Tüm bu özellikleri İstanbul’u, dünyanın başkenti olarak rakipsiz kılar.
Ünlü Fransız devlet adamı Napolyon Bonaparte’nin de dediği gibi
‘DÜNYA TEK BİR ÜLKE OLSA BAŞKENT İSTANBUL OLUR’…
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ÖZLEM DEMİR
Istanbul

When you look at the World map, you see that lstanbul has a magnificent geographical position which enables people to arrive easily
and combines two old continents, Europe and Asia as well as being
connected to Africa by sea.When you consider that international trade
is done substantially by the sea, you’ll see that istanbul has a huge
advantage thanks to its strategic location.
Istanbul is in such a climate zone that satisfies anybody. Equidistant
to poles and equator. Besides, being a mid-season region between
Mediterranean and Black Sea climate makes it a temperature zone ith
rich seasonal variation.
When we look back at urbanism history, we see that all these metropolitans have been positioned waterfront. For instance London is
located on the margin of the River Thames, also the others established
riverfront such as Paris with the River Seine, Budapest and Vienna
with the Danube River or Rome with Elbe River However, a strait, even
much more beautiful than a river, cuts lstanbul in the middle and also
connects the Mediterranean Sea and the Black Sea Haliç, popularly
known as Golden Horn makes the city attractive as well as the Bosporus.
The topography of lstanbul is very suitable for settlement. Most of the
houses established on Yeditepe, a chain of hills with fair heights, have
ide points of view with sea and Bosporus view.
Because all these features have attracted people’s attention since
the early ages, stanbul has been considered as a center of attraction
and become capital city of several civilizations such as Ottoman Empire and East Roman Empire, Historical heritages such as churches
mosques, palaces of Ottoman and Constantinople, monuments and
various artworks constitute a cultural and visual richness for Istanbul
even at the present time.
Istanbul not only distinguishes with its rich history, but also attracts
the whole world’s attention as a colorful city with its operas, ballets,
movie theatres, stages, art exhibitions and festivals, restaurants that
combines Turkish cuisine, which offers a great variety and taste, with
the alternatives of the World cuisine, and also the vibrant nightlife that
meets the modern parties with its mystical environment and the way
that it blends the old and new and east and west.
All these characteristics makes lstanbul unrivaled as a capital of the
World. As Napoleon Bonaparte says
‘IF THE WHOLE WORLD WERE ONE COUNTRY ISTANBUL WOULD
BE ITS CAPITAL’
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Öylesine değişkendir ki delimsek bakışları, iki kıtayı sular altından nasıl
birleştirdiğine şaşmazsın. Marmaray’la 4 dakikada geçmişken Eminönü’ne, Bab’ı Ali yokuşundaki tramvay seslerine alışırsın hemencik.
Öyküler fısıldar sulara gömülmüş Yerebatan Sarnıcı sessizce. Daha
evvel binlercesi aşık olmuş bu şehre sen gibi ilk gördüğünde. Sırlarını
görürsün loş sular altına gömülü. Bin yıllara meydan okuyan hikâyeleri vardır. Peygamberin müjdesindeki şehirdir İstanbul. 21 yaşında bir
yağız delikanlının aşkıdır, uğruna karadan yürüttüğü onca gemiyi ve
yeniçeriyi ve gönlünü fethedip yeni bir çağ açan tarihin tozlu yapraklarına.

PINAR BULUT

Ne yana baksan başka bir kılıkta karşılar seni. Gecenin geç saatinde
boğazdaki eğlence âleminde bir rakkasedir kıvıran parmakları. Tadı
damağında kalır, bilmezsin lezzetin kebabın, balığın, mezenin değil de
sahibinin parmağından olduğunu.

Erguvan Kokulu
Kadınla Dans

Eritme peyniriyle bol susamlı gevrek bir İstanbul simidinin lezzetini
tattıysa eğer dudakların bir kere, artık hiç bir lezzet öpücüğü unutturmaz sana o damak tadını.
Anne evi gibidir Mısır Çarşısı’nın kokuları tıpkı. Her devde deva baharatlar saklıdır bohçasında bu büyülü kadının.
Tıpkı kollarında farkında olmadığındır mesudiyetinin ve uzaklaştığında
yavaşça ağırlaşan hasretler gibidir yokluğu. Yamacındayken şöyle bir
dönüp bakmazsın da dünyanın öbür ucunda aklına düşer hala akıyor
mu Karadeniz’in suları Marmara’ya?

İstanbul kadındır çağlar öncesinden çağlar ötesine akan. Tıpkı iki yakasını sıkı sıkıya bağlayan köprüler gibi birleştiren tüm inançları. Kuzguncuk’ta 3 inancı aynı karede görürken, ve Kanlıca’nın yalıları göz
kırparken Asya’dan Bebek sahilindeki Avrupalı komşularına, bir kadın
ancak bu kadar kucaklar koşulsuz ve karşılıksız fedakarca tüm aşıkları.
Gün olur bir amazondur yüksek gökdelenlerde Levent’in, Kavacık’ın,
Ataşehir’in sırtlarında ya da dünyanın en büyük havalimanını planlayan
bir mimar kılığında çıkar karşına. Gözlerindeki zekâ pırıltısından anlarsın geleceği ellerinde tuttuğunu. Güçlü iradesiyle nice erkeğe meydan okurcasına bakar. Geçmişin hamuruyla geleceği mayalar marifetli
parmaklarıyla.

Beyaz kelebekler gibi yelkenliler uçuşur kimi zaman sahillerinde. Tıpkı
bir genç kızın ilk aşk heyecanıdır sanırsın. Mağrur şilepler geçer yararak ustaca manevralarla kalbinin tam ortasından. Sessiz bir olgunlukla yaralarını sarar, kapatır boğazın sularıyla bu kadın.
Güzelliğine düşkün bir kadındır aman ha! Modanın, zarafetin merkezinde durur her daim. Kimi zaman sabaha kadar açık bir çarşının içinde
dolaşır ellerinde dünya markası. Erguvan kokusu olmasa bilmezsin O
mu başkası mı bu kılıktan kılığa giren aşüfte. Tıpkı erguvan ağaçları
gibi hiç yapraklanmadan açar birden. Sarar sarmalar seni soğuk kışın
kollarından alıp baharın kucağına.
Bir bakarsın, bedesten kuyumcularının vitrininde ışıldayandır O. Altın
bir kolyenin en yakıştığı andır gerdanlardaki. Kulaklarında küpedir çok
eski bir eski türkünün nağmeleri. ‘İstanbul’dan Üsküdar’a yol gider,
hanımlara deste deste gül gider...’

Bu 7 tepeli şehrin her köşesinden çıkıverir karşına. Beyazıt Kulesinin
aşkına şahitlik etmiş te yüzyıllardır, Kızkulesi’nin o mağrur duruşuna
bir şeycikler dememiştir ya. İşte o zaman anlarsın. İstanbul bir kadındır.
Aya ve güneşe aynı anda aşık olmuş, sevdasını nakış nakış işlemiş
Sinan’ın parmaklarında.
Piyer Loti’de içilen son ince belli bardağın şıkırtısıdır o. Güneş batarken
tıpkı altın boynuzlu Haliç’in rengindedir saçları.
Karlar altında öylesine masum gözükür ki beyaz gelinliğiyle, aşkını
bekleyen bir gelin sanırsın bir anda onu ve kanat çırpan bir martının
rüzgârından tanırsın ve yaz gecelerinde şarkı sesleridir hep bir ağızdan
Yenikapı rıhtımında masalardan yükselen. Tıpkı Çiçek Pasajı’ndan çıkmışsın da hafif çakır keyifken, ilk aşkını görmüş gibi sus pus oluverirsin
bazen ona bakarken.
Neşeli kahkahaları kimi zaman kaybolur ultra modern bir alışveriş
merkezinin uğultusu içinde. Nadir bir ipekli kumaşı tutar sanırsın ellerin Kapalı Çarşı’nın sıra dükkânlarında. Dünyanın dört yanından elleri
ellere değdirir Mahmutpaşa’da.
Ramazan akşamlarındaki sabırsız telaşesi ele verir kadınlığını. Huzura
erdiğinde verdiği huzurdur yankılanan yüzlerce minaresinden sabah
ezanlarında.
Bakarsın bir gün, Eleni’nin yaktığı mumlar kadar titrektir elleri Büyük
adada Aya Yorgi’de veya Fener Rum Patrikanesi’nde… Sonra hırçın
bir bakışıyla lodosa tutulmuş bir balık oluverir Galata Köprüsü’ndeki
balıkçının oltasında.

Ve Dolmabahçe sarayına bakıp ağlar hala kan çanağına dönmüş gözleriyle her 10 Kasım’da. Ata’sı avuçlarından kayıp giderken hiç bir şey
yapamamışlığın utancı hep kalbini sızlatan bir kadındır o. Boğazın sularında 29 Ekim’lerdeki ışık seli unutturur yalnız mahcubiyetini. Haklı
gururudur Cumhuriyetin. Açık alnıyla dimdik geleceğe bakan aydınlık
kızlar gibidir işte o zamanda.
Bilirsin, tam da dünyanın orta yeridir İstanbul. Bir güldü mü dünya
yankılanır, gözyaşı dökerse tüm dünyayı ağlatır. Bir ses verse ta uzak
diyarlardan işitir koşar gerçek dostları. Gün gelir o da el verir çünkü
yorguna, aça, yoksula. Tıpkı bir ana sıcaklığında saklar bağrında. Dünya eğer yuvarlaksa O tam merkezindedir işte bu yüzden.
İstanbul bir kadın, bir ana, bir yardır aslında. İlk görüşte aşktır, son
satırındaki notadır hep mırıldandığın. Büyülü öyküleriyle bin bir gece
yaşadığın. Bir defa erguvan kokuları içinde elini aldın mı avuçlarına,
ömrün boyunca hiç unutamadığın.

Bir gördün mü her şekilde oltaya gelmişsindir artık. Dünyanın neresine
gitsen unutamazsın. Erguvan kokuları hasretin olur. Şehir hatları vapuruna bir kez bindiysen boğazı geçerken, 40 yıl hatırı kalır bu dilberin
elinden bir kahve içtiysen eğer ve Mevlana’nın ‘gel ne olursan ol yine
gel’ sözünü hatırlarsın her uzak gittiğin diyarda yeniden.
Ancak bir anne bu kadar mağrur olabilirdi Sarayburnu’ndan bakarken
evlatlarına. Altın şehir Üsküdar’ın camlarına vurmuşken akşam ışıkları,
bir şiir olur Orhan Veli’nin dilinden dökülür mısralara. ‘Ağlar çekiliyor
dalyanlarda, bir kadının suya değiyor ayakları, İstanbul’u dinliyorum
gözlerim kapalı’.
Valide sultan edasıyla süzer bazı zamanlar da etrafı. Beyaz tülbendini bir kez örttü mü boğazın saçlarına, bir yakadan bakar da diğerini
göremezsin. Üfleyip kaldırmadan gözlerindeki perdeyi kavuşulmaz su
yoluyla diğer yakaya.
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Her looks are so sharp that one cannot be amazed at the capability of
bridging Asia and Europe under the water One gets used to the voices
of the trams passing through the sea to Eminönü in only four minutes.
Basilica cistern whispers tales from under the water Many have fallen
in love with this city at the first sight just like you have. One sees the
secrets of the city buried under water It has tales challenging thousands of years.
Istanbul is the city which was mentioned as a gospel by Prophet Mohammad. It is the love of a brave 21-year-old for the sake of which he
carried ships and soldiers on soil. as he conquers the heart of the city
getting over with one age bringing forward the other.

PINAR BULUT

Dance with the redbud
scented woman

She is the embodiment of all different kinds of disguises. Her fingers
are like those of belly dances at an event at the Bosphorus. One can
never get enough of her: not knowing it is the taste of the city itself
but not kebab, fish or snacks.
If tasted fresh lstanbul simit alongside cheese once, no other taste can
remove that taste from your mouth again.

Istanbul is a woman journeying from primitive ages to the unknown
future; she brings together all faiths just as it brings two continents
together. Seeing elements of three religions in a photo in Kuzguncuk
while Kanlica’s waterside houses wink from the Asia at its neighbours
in Bebek, this is all a woman can do: hug all lovers such that she has
no expectations but sacrifice in the heart.

Scents of the Spice Markets are just as the scents of your parents’
house. This woman has spices that are the cure for all different kinds
of plights.
One cannot just grasp the happiness in her arms at first; but when
away from it, her absence feels like the deeply increasing longing. One
does not pay attention at first but then keeps wondering if the Black
Sea is still mixing with the sea of Marmara.

One day she is an amazon rising above Levent, Kavacik, Atasehir or
she comes at the sight of the architect who has just planned the construction of the world’s biggest airport. One can tell from the brilliance
in her eyes that she holds the key to the future. She looks ahead, challenging many men with her strong will. She embroiders the future
with her deep understanding of the past she has lived through.

Sails move like white butterflies in her coasts; and then one would
think it is like the excitement of a teenagers’s first love. Ships move
proudly as if passing through her heart; she tends to her wounds with
the water of the Bosphorus having a solemn silence.

She can make an appearance from any corner of this city with seven
hills. She has not only witnessed the love of Beyazit Tower for centuries, but also the haughty look of Maiden’s Tower, remaining silent.
Just then one understands lstanbul is a woman who is in love with the
sun and the moon at the same time and whose love has become pure
architect in the mind and work of Sinan the arhitect. She is the clank
of the last cup of tea she has had in Pierre Loti. Her hair is just like the
Golden Horn at the sight of the setting sun.

She takes utmost care to maintain her beauty placed at the centre of
fashion and elegance always. Sometimes she wonders all day around
a shop with her hands full with world brands. Without the scent of
redbud, one can never tell it’s her who changes from one look to another so quickly. She blossoms suddenly without ever growing leaves
like redbud trees. She embraces one taking him/her from th grasp of
cold winter to the loving arms of spring. One can see her glowing as
a jewellery: she is the moment when a golden necklace shines in the
skin. Her rings are like the lyrics of an old folk song singing: “...”

She looks so innocent with her white dress in the snow that one thinks
she is a bride waiting for her groom to come. One recognizes her from
the wind of a flying seagull. She is the voice of summer songs sang
from Yenikapi pier One cannot utter words as if s/he sees the first love
of her his love getting out of the Flower Passage tipsy.

She cries heavily on every February 10 looking at the Dolmabahce
Palace. She is the woman who deeply suffers being unable to do anything as Atatürk slipped from her sight. Light shows at the republic
day makes her forget about her lonely shame. She is the woman the
republic is highly proud of She is just like the the girls who is hopeful
of the future.

At one time her cheerful laughters lose sound against the howl of a
crowded mall. It is as if one holds a rare silk fabric in Grand Bazaar’s
sequent shops or as if one shakes hands with all different kinds of
people in Mahmutpasa.

You know, she is the exact centre of the world. When she smiles the
world gets to hear her, if she cries, the whole world is affected by her
sorrow. Her voice can be heard from distants corners of the world just
as she utters. It is because she helps the one in need; because she
bears the motherly love; that’s why she is centre of the world.

She gives away her identity as a woman with her impatient hastiness.
What echoes is the peace she gets upon hearing the peace called
out loud by the morning prayer. One day her hands are shaky as the
lights of Eleni’s candles lit in Aya Yorgi or in Ecumenical Patriarchate
of Constantinople in Buyukada; the other she becomes a fish caught
by the fishman at the Galata bridge after driven by the south winds.

lstanbul, therefore, is a woman, a mother and a beloved. She is the
love at first sight, she is the lyrics one keeps mumbling always. Her
tales can take keep you alive for 1001 nights. She is the one whom one
will never forget once smelling the redbud scent of its.

One is caught pretty bad at the sight of her One can never get over
her any longer regardless of the distance. Redbud smells become
what one will be missing forever if s/he has been to the ferries once,
passed through the Bosphorus once, and drunk coffee the taste of
which will remain in the tongue for long time. One will now always remember anywhere in the world Mevlana’s masterpiece saying “Come
whoever you are”.
Only a mother can be so proud when looking at her children from
Saray Burnu pier. When the evening lights are reflected upon the
houses of Usküdar, the golden city becomes a poem recited by Orhan
Veli

70

kutubaligi.com

71

01

Dünya üzerinde ne bir benzeri ne de bir rakibi olan İstanbul, hep
“en”lerle ve sayılarla ifade edilen tanımlardan çok, duyguları harekete geçiren, heyecanlandıran, insana dokunan yapısıyla diğer tüm
şehirlerden ayrılıyor. İşte bu yüzden İstanbul’dan bakabilmek lazım

A.BUĞRA
TOKMAKOĞLU

Dünyaya İstanbul’dan Bak
Dünyada benzeri olmayan güzelliklerin kesiştiği, buluştuğu, her birinin yeniden anlam kazandığı bir noktada hayat buluyor İstanbul. Başka hiçbir şehre nasip olmayan iki kıtada var olmanın yüklediği büyük
sorumluluğu, bin yıllardır dünyanın dört bir yanına hoşgörü, birliktelik, uyum ve bitmek bilmeyen enerjiyle sunuyor bu şehir, her yeni gün.
Doğu ile Batı’nın odak noktasında, her ikisinin karşılaştığı ve yeniden
anlamlandığı noktada yer alan güzel İstanbul; insanlık tarihi ile yaşıt
köklü geçmişinde dünyanın geleceğini değiştiren olayların merkezinde
yer alıyor. Farklı dünyalara tanıklık edilen şehrin dokusu, karşıtlık hissini
yumuşak geçişlerle yeniden anlamlandırırken; karşıtlığın uyumu,
dünyanın sanıldığı kadar anlaşılması zor bir yer olmadığını ispatlıyor
aslında.
Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyaların buluştuğu, yeni yolculukların başlangıç noktası olan İstanbul, yalnızca bir merkez ve varış
noktası olmasından öte, yedi tepeli yapısının her adımında insanın
duygularını harekete geçiren, tarif edilemeyen bir atmosfere sahip.
İstanbul Boğazı’nın serin, mavi sularıyla Asya ile Avrupa’yı birbirinden ayıran İstanbul; ayrılıktan çok birleşmeyi, bütünleşmeyi ve
yakınlaşmayı çağrıştırıyor. Fransa İmparatoru Napolyon’un ifadesiyle “Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” sözü,
şehrin dünyanın tam merkezinde olduğunu fazlasıyla kanıtlıyor.
Doğu Roma İmparatorluğu’nun ve Osmanlı İmparatorluğu’nun
dünya tarihine yön veren başşehri İstanbul, Tarihi İpek Yolu’nun da
en önemli geçiş noktalarından birisi. Tıpkı geçmişte olduğu gibi
günümüzde de bölgenin en önemli bağlantı merkezi olan şehre, yalnızca bir geçiş noktası olarak bakmak büyük haksızlık olur.
Her biri mimari şaheser olan cami, kilise ve havralar, yaşanmışlığı
simgeleyen tarihi mekânlar, etkileyici doğal güzellikler, geceden
sabaha sonu gelmeyen hareketli yaşam, muhteşem sokak lezzetleri, her bir sokakta yeniden keşfedilen bir yaşam bitmek
bilmeyen sürprizlerle insanı sürüklüyor şehrin dört bir yanına.
Küresel kültürün tüm parçalarını üzerinde barındıran bu kent, dünya vatandaşı olmayı birbirine benzemek olarak nitelendirenlere inat,
farklılıkların insanı insan yapan en önemli şey olduğu mesajını fısıldıyor
her bir köşesinde. Tüm ölümlü şehirlerden farklı olarak, hareket ve
yaşamın hiç bitmediği İstanbul ruhunu anlamak, şehrin sokaklarında biraz zaman geçirmek ve ruhu okşayan o tatlı esintiyi hissetmekle mümkün.
Fransız Edebiyatçı Alphonse de Lamartine’in, “Dünyaya bir
kez bakma imkânın olacaksa, sadece İstanbul’dan bak” sözü,
büyüklüğü ile gözümüzü korkutan dünyanın tüm renklerinin
bu şehirde bir yansıması olduğunu anlatıyor her birimize. İstanbul’dan dünyaya bakmak, bugüne kadar öğrenilen her şeyin
yeniden anlamlandırılmasını sağlıyor. Kırılma noktalarıyla birbirinden uzaklaşmaya daha da yakınlaşan dünya için İstanbul büyük
bir şans bu yüzden; yakınlaşabilmek, birbirini anlayabilmek adına.
kesfetsek.com

72

73

15

bulmanızı öneririm. Baklavası ile meşhur Karaköy Güllüoğlu’nun yolu
üzerinde hemen. Ne demek istediğimiz anladınız değil mi? Biz lezzet
avcıları için balık üzerine manda kaymaklı baklava ile final eşittir Nirvana.
Anadolu yakasına geçelim. Boşnakların toplandığı Pendik Sapanbağları mahallesindeki Lipa; Boşnak Kuru Eti, Sucuğu, Boşnak Köftesi
ve mantısı yemek için uğrayabileceğiniz saklı lezzet noktalarından
sadece biri. Kadıköy’de ayrıca Türkiye’nin en lezzetli İnegöl Köftesini
yapan Ekspres İnegöl Köftecisi’nde hayatınızın en lezzetli köftelerini
tadabilir ve hemen yanındaki Baylan’ın tarihi bahçesinde Kup Griye
ile dünyada bir daha benzerini yiyemeyeceğiniz spesiyal bir tatlı ile bu
elastik köfteleri taçlandırabilirsiniz. Canınız Karadeniz işi mıhlama mı
çekti, en bir hası ve Karadeniz’deki orijinalini aratmayacak Çay Tarlası
bunun için en doğru adres. Dümeni Moda’ya çevirin yeter...

SALİH SEÇKİN
İstanbul Dünya Lezzet
Dolu

Eh İstanbul’a doğu ve batının köprüsü diye boşa denmemiş. İşin güzel
yanı ne biliyor musunuz? İstanbul’da hala avlanacak çok yer var ve
İstanbul dünya lezzet dolu.

Modern çağın avcılığıdır lezzet peşinde koşmak.
Ölçeği evrensel ebatta küçülttüğümüz zaman şunun şurasında
yeryüzünde daha birinci gününü yaşayan insan için avcı-toplayıcı atalarının içgüdülerinden uzaklaştığı söylenemez.
Bunun içindir ki metropollerde, gri binaların arasında insan hala
hevesle lezzet peşinde koşar. Çünkü ödülünün yarattığı tatmin atalarınınkiyle aynıdır.
Benim avcılık serüvenim ise İstanbul’da Eminönü’nde Emekli
Sandığı’nda devlet memuru olarak çalışan annemin öğle aralarında
beni Nuruosmaniye’nin J.R.R. Tolkien romanlarındaki mekânlara benzer sıradışılıktaki bir köfteciye, papyonlu bir kokoreççiye ya da elleri
Norveçli balıkçılarınki kadar sert olan ve kömür ateşinde uskumruları
pişiren balık ekmekçiye götürmesiyle başlar.
İstanbul ile ilgili bütün hikâyelerimin lezzet üzerine şekillenmesi de
işte bundandır. Annemin bana avlanmayı öğrettiği günlerden bu yana
bir avcı güdüsüyle yaklaşık 32 yıldır arka sokaklarda bulduğum lezzetleri kendime birer avcı ödülü olarak kabul ediyor ve bunları modern dünyanın bana öğrettiği şekilde blogumda yazarak arşivliyorum.
Hikâyelerim lezzet ekseninde başlıyor ve oradaki ustanın hikâyesi sonrasında da mekânın hikayesi üzerine doğru genişliyor. Böylece mekân
ve usta konu olan lezzetin tamamlayıcısı oluyor.
İşin güzel yanı İstanbul’da avlanacak çok yer var. Örneğin Fatih’te
Kadınlar Pazarı diye geçen bölge Türkiye’nin doğusundaki Siirt ve Bitlis yemeklerinin izlerini taşır. Mesela bunların başında da yer altı tandırlarında saatlerce pişirilen kuzulardan yapılma Büryan gelir. Hemen ana
yolun karşısına geçtiğiniz zaman Osmanlı İmparatorluğu zamanında
sayıları binleri bulan Bozacıların bugün karşımıza çıkan biricik örneği
Vefa Bozacısı ile kucaklaşırsınız.
Rotanızı Beyoğlu İstiklal caddesine döndürdüğünüz zaman “Balıkçılar
Çarşısı” çıkışında minicik mavi bir tezgâhta 50 yıldır babasından
öğrendiği şekilde Niğde usulü kuzu kelle yapan Muammer Usta ile
karşılaşırsınız. Eğer yine İstiklal Caddesi üzerindeki Büyükparmakkapı
sokaktan içeri girerseniz oradaki esnafa Kebapçı Hayri Usta’yı sorun.
Hayri Usta kim mi? Kebapları da enfes ama bizi burada en çok ilgilendiren şey Gaziantep’teki gibi Ciğer Kavurma yapan İstanbul’daki iki
mekândan biri olması. Bu inanılmaz önemli bir şey... Yani İstanbul’da
sadece Gaziantep’te en iyi örneğini yiyebileceğiniz ciğer kavurma yapan bir yer bulmak.
Beşiktaş’a yönelirseniz çarşı içinde Türkiye’nin en lezzetli dönercilerinden birinde (Karadeniz Döner) et döneri tadıp hemen Kartal heykelinin arkasında elli metre ileride İzmir’e gitmeye gerek kalmadan İzmir
Söğüşü midenize afiyetle indirebilirsiniz. Balat’ta sadece Salı günleri
çıkan Arnavut Ciğerini avlayacağınız yerin ismi ise “Köfteci Arnavut”.
Diyelim ki canınız balık ekmek yemek istedi ama Eminönü’ndeki balık
ekmekçiler size hitap etmedi. O zaman size Karaköy’deki Balıkçı Tufan’ı
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Baklava with water buffalo cream on after the fish is equal to final for
us flavour hunters, Nirvana.
Let’ go to the Anatolian side. Lipa at the neighbourhood of Pendik
Sapanbaglar where Bosnians gather, is one of the hidden places for
flavours as Bosnian Dry Meat, Sausage, Bosnian Meatball and manti
(meat pasty). You can also taste the most delicious meatballs of your
life at Ekspres Inegol Koftecisi in Kadikoy where they make the best
Inegol Meatballs in Turkey and you can later have a special desert that
E you won’t be able to find in another place of the world that will finalize the meatballs you ate at the garden of the historical Baylan with
Kup Griye. Do you feel like eating Karadeniz (Black Sea) style mihlama
(a dish made with vegetable and eggs), go to Cay Tarlasi which won’t
be different from the original in Karadeniz. Walk towards Moda and
you’ll be there...

SALİH SEÇKİN

Running after flavours is
the modern age’s hunting.

Well, people know what they talk about when they say lstanbul is the
bridge between East and West. Do you know what the best side of
this is? There are still many places to hunt in lstanbul and lstanbul is
full of flavours.

Running after flavours is the modern age’s hunting.
When decreasing the scale in a universal proportion, it cannot be said
for a person who lives his/her first day in the universe that he/she has
drift apart from the ancestors’ instincts.
That is why the people living among grey buildings in metropolises
still run after flavours. Because the satisfaction his/her reward created
is the same with his/her ancestors.
My hunting experience in stanbul started when my mother took me to
an extraordinary meatball seller in Nuru Osmaniye just as the places
described in the novels of J.R.R. Tolkien, a bow tied kokorec seller or
to a fried fish sandwich seller whose hands were as firm as Norwegian
fishers and who grilled the mackerels on the coal fire on her lunch
breaks while working as an officer at the Retirement Fund in Eminonu.
That is why all of my stories about Istanbul shape around flavour. accept the flavours l find at back streets for 32 years with a hunting
power as a hunting reward from the days my mother taught me how
to hunt and write about them like the modern world taught me and
archive them in my blog. My stories start at the flavour line and expand with the story of the cooker there and the story of the place.
Thus, the place and the cooker complete the subject about flavour.
The great thing about it is that there are many places to hunt in Istanbul. For example, the region called Women’s Market in Fatih bears
the traces of the Siirt and Bitlis foods. Foremost among them comes
to mind Buryan which is made of lamb meat cooked inside the underground tandoori. When you go to the opposite side of the road you
will come across the one and only Vefa Bozaci which has boza (thick,
slightly fermented millet drink) since there were thousands of Boza
sellers in the Ottoman Empire.
When you change your direction to Beyoglu lstiklal Street, you will see
Master Muammer who cooks Nigde style kuzu kelle (sheep’s head)
for 50 years as he learned from his father at a very small bench on
the exit of “Fisher Market” lf you enter the Buyukparmakkapi street
along Istiklal street again, ask the Kebab maker Hayri Master. Who is
Hayri Master you might ask He has the most delicious but the thing
that draw our attention the most is that it is one of the two places in
Istanbul that can cook the Liver Roasting as in Gaziantep. This is very
important I mean finding a place that can cook Liver Roasting as good
as Gaziantep.
f you go to Besiktas, you can taste meat doner at one of the most delicious places (Karadeniz Doner) and enjoy lzmir Sogus (boiled meat)
without going to lzmir 50 meters ahead behind the Eagle sculpture.
The name of the place you can find Albanian style diced liver in Balat
only on Tuesdays is “Kofteci Arnavut”.
Let’s say you want to have fried fish sandwich but the sandwiches
in Eminonu do not appeal to you. Well I will recommend you Balikci
Tufan in Karakoy then. It is on the same road as the famous for its
baklavas Karakoy Gulluoglu is. You see what l mean right?
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SEMA TAŞTAN
ÇELEPÇİ
Yedi tepenin rengi

Bir rüzgâr eser İstanbul’da. Uğultusunda onlarca kültürün sesi vardır.
Bir caminin penceresinden girer, bir kilisenin duvarına çarpar. Yedi
tepeli İstanbul’u boydan boya dolaşır. Binlerce yıllık tarihi yapıların
arasında süzülür ve dudağınıza götürdüğünüz Türk kahvesinin kokusuyla içinize işler.
İstanbul’un bir dünya başkenti olma nedeni de yüzyıllardır esen bu
rüzgârdır aslında. Savaşlar, acılar, mutluluklar, farklı kültürlerin harmanı
bu rüzgârın içine tarih boyunca öyle bir işlemiştir ki artık hiç birini
diğerinden ayırmak mümkün değildir. İnsanlar, kilometrelerce uzaktan bu rüzgârın büyüsüne kapılıp sürüklenirler şehre. Dokundukları
her taş, gördükleri her yapı, şahit oldukları her kültürel farklılık onları
büyüler. Dokunarak okudukları bir kitaptır İstanbul onlar için; bazen
tarihi, bazen sosyolojik, kimi zamansa mitolojik... Bir sayfasını okurken
sonraki sayfada ne yazdığını merakla beklerler. Şehir, onlara çevirdikleri her sayfada unutulmaz bir hikâye ve bambaşka bir renk sunar.
Şehir yüzyıllardır bu topraklarda yaşamış olan herkesin katkısıyla
rengârenk bir dokuya sahiptir. Bu mozaik yapı, bu insanın gözünü
alan renklilik, şehrin tüm sokaklarına işlemiştir. Kız Kulesi’nin gecenin
karanlığına kattığı renk kadar, ara caddelerdeki evlerin pencerelerinden sarkan çamaşırlar da bu şehrin rengidir. Bir zamanlar saraylardan
duyulan kanun sesleri kadar arka mahallelerde duyulan ney sesinin
sokaklara kattığı renk gibi. Minareleri süsleyen Mahyalar kadar Kiliselerde yanan mumlar da bu şehri aydınlatır. Bu mozaik, yaz yağmurundan
sonra güneşe eşlik eden gökkuşağının heyecanını taşır. Her renginde
ayrı bir ahenk olsa da, sonunu hiçbir zaman bulamayacak olmanın
verdiği bir hayranlık verir insana!
Beyoğlu’nun Arnavut kaldırımlarında gezinen, vapurda çayını yudumlarken martıların sesindeki melodiyi hisseden, dar sokaklarındaki karmaşada kendini kaybeden, camilerinde ve kiliselerinde huzuru bulan,
adalarında kendini doğaya, saraylarında kendini tarihe bırakan herkes
bu şehrin büyüsüne kapılmıştır artık. Yedi tepesinin rüzgârını yüreğinin
derinliklerinde hissetmiştir. İşte İstanbul, binlerce yıldır bu şehre gelip
hayran olanların yaşadığı hikâyeler, oluşturdukları mitler ve anlattıkları
masallarla İstanbul olmuştur!
Yüz yıllardır mitolojilerde yer almış, şairlere ilham kaynağı olmuş, ressamlara kendini nakış gibi işletmiş bu eşsiz şehir, tarihin yaşandığı
değil tarihin yazıldığı topraklara ev sahipliği yapmaktadır. İstanbul,
binlerce yıllık tarihindeki hikâyeler kadar, her yeni gün yaşanmakta
olan yeni hikâyelerle de her zaman bir “Dünya Başkenti” olarak insanları büyülemeye devam edecektir.
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SEMA TAŞTAN
ÇELEPÇİ
Color of seven hills

A wind blows in Istanbul. There are sounds of dozens of cultures in its
humming, Enters from a mosque window, hits a church wall. Circulates
longitudinally seven hills of lstanbul. Filtered between Thousands of
ears of historic structures and the Turkish coffee you take your lips
pierces its scent.
Actually Istanbul’s reason to be a world capital is the blowing wind
centuries. Wars, suffering, happiness, the blend of different cultures in
this wind throughout the history pierced in such that, no longer possible to separate one from any other. People captivated to he magic
of this far wind for miles wafts to city. All the stones that they touch,
all the buildings that they see, every cultural difference that they witnessed enthral them, Istanbul is the book they read by tapping; sometimes historical, sometimes sociological, sometimes mythological...
When reading a page they are waiting impatiently what is written on
the next page. The city offers an unforgettable story and a completely
different color when they turn pages.
City has a colorful texture with the contribution of everyone who lived
on this land for centuries. This mosaic structure, this chrominance
blinding area, has committed all the streets of the city. As the color
Maiden’s tower adds to the darkness of the night, in surface streets
the Windows of the house hanging clothes are also colors of this
city. Once from the palaces as much zitherist voice heard or the reed
sound’s heard from rear quarter are as the color added to streets.
Minaret adorning mahya as Burning candles in church also illuminate
this city This mosaic, after the summer rain accompanying sun carries
the the excitement of the rainbow. A separate harmony in every color,
give a ascination that gives people which will never end!
Wandering the cobblestone in Beyoglu, who felt the melody in the
voice of gulls sipping tea on a ship, lose ownself in the narrow streets
in chaos, find peace in mosques and churches, ownself to nature on its
islands, everyone leaving ownself the history of the palaces no longer
fall under the spell of this city. felt in the depths of the heart the wind
of Seven hills. Here in stanbul, where for thousands of years stories of
fans who come to this city, Istanbul has been narrated with tales and
myths they create!
It has taken place for centuries in mythology It has inspired poets.
commit itself as a painter embroidery this unique city is not the city
where history is experienced this city is home to where history is written by Istanbul, as the stories in the history of thousands of years, with
new stories that are occurring every day, every time a will continue to
be “World Capital” and fascinating people.
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Bazı yerlerde sacın üzerine domatesli biberli sote yapanlar da vardır
ama bu gerçek kokoreç değildir. İllaki kömür üzerine pişecek dilim
dilim kesilecek. Kral Kokoreç İstanbul’da doğru dürüst kokoreç yapan
sayılı yerlerden biridir.
Yemekten sonra canınız tatlı çekerse Eminönü civarında iki alternatifiniz
var. Hafif ama damakta tad bırakan bir şey istiyorsanız “lokum”, yok
dönerin ve kokorecin ağırlığını iyice bastırsın diye baklava”. Hazır lezzet
turuna çıkmışken, bence her ikisinden de tadına azar azar bakabilirsiniz.
150 yıllık Ali Muhittin Hacı Bekir İstanbul’un bilinen en eski lokumcusudur. Fabrikasyon üretime geçmemiş, o eski dükkanlarında 40 yıldır
aynı çalışanlarla müşterilerine mutluluk sunmaktadır. Yüzlerce çeşit lokumun içinde seçim yapmakta oldukça zorlanacaksınız. Önce çifte kavrulmuş ile başlangıç yapıp, daha sonra kaymaklı lokum ile son vuruşu
yapabilirsiniz. Özellikle kaymaklı lokum mideye kaydıraktan kayar gibi
iniyor. Çıkışta eşe dosta götürmek için akide şekeri almayı unutmayın.
Baklava için ise doğru adres ise Hafız Mustafa. Nasıl lokumcu da kendinizi “Alis Harikalar Diyarında” gibi hissettiyseniz, burada onun 3 mislini
yaşayacaksınız. Halep ve Antep’e ait bir tatlı olan baklavanın onlarca çeşidi var. Antep Fıstığından yapılan özel kare baklava ve fıstıklı
dürümü fazla kaçırmamak kaydıyla yemeniz zaruridir.
Yedik içtik afiyet olsun, şimdi bir Türk kahvesi zamanı. İtalyanlar için
espresso neyse, Türkler için de Türk Kahvesi odur. Türk kahvesinin en
önemli özelliği filtre edilmeden, su ve şekerle birlikte pişirilmesidir,
o yüzden içerken dikkatli olmak gerekir. Masaya gelen kahveyi önce
koklayıp, ciğerlerinize bayram ettirin. Bu sırada hem toz halindeki kahveler yavaş yavaş çökecek hem de çok sıcak olan kahveniz soğuyacaktır. Türk kahvesinin köpüklü olması ve o köpüğü höpürdeterek içmek
makbuldür. Eve dönerken bir paket kahve almak istiyorsanız, Kuru
Kahveci Mehmet Efendi’yi bulun. Zaten henüz daha yeni çekilmiş kahvelerin kokusu bütün sokağa yayıldığı için bulmakta bu ufak dükkanı
bulmakta zorlanmayacaksınız.

SEMİH DİKEN
İstanbul

Zamanında 3 imparatorluğun başkentliğini yapmış olan İstanbul,
her kültürden farklı mutfakları içinde barındırır. İstanbul’daki kültürel
çeşitliliği Türkiye’de başka hiç bir şehirde bulamazsınız. Ermeni, Rum,
Çerkez ve Osmanlı mutfaklarının izlerini halen bu şehirde rastlayabilirsiniz. İstanbul’un iki kıtada yer aldığını düşünürseniz, şehrin 6 tarafının
denizlerle çevrili olmasından dolayı balık ve deniz ürünleri ülkenin
geneline göre çok daha fazla tüketilir. Karadeniz’den Marmara’ya inen
balıklar İstanbul Boğazı’ndan geçtiği için, lokantalarda her mevsim
farklı balık bulmak mümkündür.
Bir şehrin kültürünü tanımak için en güzel yol, sokak satıcıları ve sokaklarda satılan yiyeceklerdir. Simit, pamuk helva, kestane kebap, balık
ekmek, kokoreç, nohutlu pilav; İstanbul deyince bir çırpıda sayabileceğimiz sokak lezzetlerinden birkaçıdır. Hem taze hem de ucuz olduğu için, sokak lezzetleri hiçbir zaman sizi hayal kırıklığına uğratmaz.
Gezginleri lüks restoranlardan alıkoyacak güçte lezzetler vadeden
İstanbul’daki Sokak yemekleriyle tanışmak için hazır olun. Benim İstanbul’a gelen yerli ve yabancı turistler için önereceğim lezzet turu
Aksaray’dan başlayıp, Sultanahmet, Eminönü, Karaköy ve Taksim’e
kadar uzanan bir rotadır. Bir gün içerisine sayısız lezzet durağında çok
farklı yemekleri tadabilirsiniz, dilinize damağına bayram yaşatabilirsiniz.
Benim yurt dışından gelen misafirlerimle yaptığım lezzet turu sabah
6’da Aksaray’da ciğer şiş ile başlar. Ciğeristan 24 saat açık nöbetçi
ciğercimiz. Sabahın erken saatlerinde ciğer şiş ile kahvaltı yapmak Urfa
yöresine ait bir kahvaltı kültürüdür. Şişlere dizilen kuzu ciğeri ve kuyruk
yağları kömür ateşinde pişirilir ve masaya şişlerin üzerinde getirilir.
Şişleri havaya dikip çatalla etleri aşağı çekiştirerek komik duruma
düşmeyin. Bu işin raconu, lavaşın üstüne 2-3 şişi koyup, ciğerlerin üzerine lavaşı kapatarak bir elinizle ciğerleri bastırmak ve diğer elinizle
de şişleri çekmektir. Lavaşın içine ikram olarak gelen sumaklı soğan,
taze nane, maydanoz ilave edip daha sonra kimyon ve sumak gibi kuru
baharatlarla lezzet takviyesi yapılır.
Ciğer şiş ile mideyi hafif doyurduktan sonra sıcacık sabah çayı içmek
adettendir. Türkiye’de çay demek siyah çaydır. Kimse size “Yeşil çay
mı, İngiliz çayı mı?” diye sormaz. Türkler çayı kahvaltı akşam yemeği
fark etmez, her öğünden sonra içer. Çay mutlaka ince belli cam bardaktan içilmelidir.
Kahvaltı için ikinci durak ise Kumkapı’daki Boris’in Yeri. Bulgaristan
göçmeni olan Boris Bey’in açtığı bu ufak dükkanda Trakya’dan gelen
manda sütüyle yapılan kaymak ve Şemdinli’den gelen halis bal ile ciğerin üzerine güzel bir cila yapabilirsiniz. Manda kaymağı ve bal ile yapılan
bir kahvaltı, güne zımba gibi başlamanıza sebep olacaktır. İsteyene tahin pekmez, beyaz peynir, kavurmalı yumurta gibi alternatifler de var.
Sabahın ilk saatlerinde bütün hücrelerinizi mutlulukla doldurduktan
sonra kalabalıklaşmadan erkenden Sultanahmet’e gidip turistik yerleri
dolaşmalısınız, zira en az 2-3 saatinizi alacaktır. Kapalıçarşı ve Mısır
Çarşısından sonra artık Eminönü’ndesiniz. Buraya gelip de döner ve
kokoreç yememek olmaz.
İstanbul’da döner yapan yüzlerce yer vardır, ama gerçek döner lezzetini alacağınız yer maalesef 2 elin parmaklarını geçmez. Mısır Çarşısı’nın
hemen arkasındaki Zümrüt Döner İstanbul’da gerçek döner lezzetini
iliklerinize kadar hissedebileceğiniz bir yer. Oturup yeme şansınız yok,
kaç gram istediğinizi söyleyip, dürüm yapıp veriyorlar, ayakta yiyorsunuz. Dönerdeki en mühim konu, etin önceden kesilip bekletilmemesidir. 20 dakika önce kesilip tezgahta beklemiş olan et kurur ve
lezzeti kaçar. Zümrüt dönerde et kesildikten hemen sonra dürümün
içine girer, daha üzerindeki dumanlar tüterken siz de afiyetle yersiniz.
Kokoreç ise tipik bir Türk lezzetidir. Avrupa’da Amerika’da kolay kolay
bulamazsınız. İyice temizlenen kuzu bağırsakları, şişin üzerine sarılarak
kömür ateşinde pişirilir. İçi hafif sulu kalırken dışı ise nar gibi kızarır.
Neticede bağırsak olduğu için her yerde yemenizi tavsiye etmem.
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Galata Köprüsü’nden yürüyerek Karaköy’e geçebilirsiniz. Fotoğraf çekmeye meraklı olanlar, köprü üzerinde balık tutanlar ile harika pozlar yakalayabilir. Köprünün alt katında ise balık ekmek yiyip nargile içebileceğiniz
kafeler mevcut. Köprünün Topkapı Sarayına bakan tarafına oturursanız,
hem Haliç’e hem de boğaza giren çıkan gemileri de görebilirsiniz.
Karaköy’de karnınızda hala boş yer varsa, Köşkeroğlu’nda bir lahmacun yiyip ve ayran içmenizi öneririm. Antep usulü yapılan lahmacunda
et kadar domates, yeşil biber ve maydanoz gibi sebzeler olur. Antep
usulü lahmacunun en önemli özelliği soğan yerine sarımsak kullanılmasıdır. Buranın kebapları kadar baklava ve kadayıfları da iyidir, burma
kadayıf ise benim favori tatlımdır.
Zeytin, peynir, pastırma, gibi gurme ürünleri için en doğru adres Namlı
Gurme Karaköy. Türkiye’nin her yöresinden gelen peynirleri bulabilirsiniz. Zeytin ve zeytinyağına meraklıysanız şanslısınız. Türkiye’de
zeytin alırken önce teker teker bütün çeşitlerin tadına bakılır sonra
beğendiğiniz alırsınız. Salam sosis sucuk gibi işlenmiş etleri sevmiyorsanız, pastırma tam size göre. Önce tadına bakın sonra yarım kilo
kestirip vakumlu paket yaptırarak evinize götürebilirsiniz.
Ve nihayet İstiklal Caddesi! Karaköy’den ister yürüyerek isterseniz de
füniküler ile ulaşabileceğiniz İstiklal Caddesinde sadece İstanbul’un
değil, Türkiye’nin her tarafından farklı mutfakları bulmak mümkündür.
Klemuri’de bir çok Türk’ün bile bilmediği Doğu Karadeniz’in Laz yemeklerini, Nizam Pide Salonu’nda kavurmalı yumurtalı pideleri, Zübeyir
Ocakbaşı’nda Adana usulü ocakbaşında oturup yenen kebapları, Fıccın’da Ermeni ve Çerkez mutfağını bulabilirsiniz. Özellikle akşamları
Asmalımescit, Balık pazarı ve Nevizade sokakları rakı sofralarının lokantadan dışarılara taştığı yerlerdir. Ege’nin otlarıyla yapılan zeytinyağlıları, kalamar, ahtapot ve yengeç gibi deniz ürünlerini bu bölgede
ki meyhanelerde bulmak mümkündür. En az 2-3 saat süren muhabbetli, şarkılı türkülü akşam yemeklerine, milli içkimiz rakı eşlik eder. Türk
kahvesi ile bitirilen akşam yemeği, içkiyi fazla kaçıranlar için işkembe
salonlarında devam eder. Tarihi Cumhuriyet İşkembe salonu yıllardır
çizgisini bozmayan, kırmızı pul biber ve sarımsağı bastınız mı doğal
antibiyotik etkisi gösteren işkembe çorbasının en alasını yapar.
İstanbul, Türkiye’nin minyatür halidir. Her bölgeden her yöreden faklı
lezzetler bulabilirsiniz. Bu yazıda bahsetmediğim onlarca kültürel lezzet var. Nuruosmaniye’deki kurufasulyecileri, Osmanlı Mutfağının en
güzel örneklerini sunan lokantaları, Fatih’teki Siirt ve Bitlis usulü büryancılarını... saymakla bitmeyecek yüzlerce Türk lezzetini İstanbul’da
bulabilirsiniz.
loplopculer.com
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because it is an intestine. In some places, saute with tomato and pepper is cooked on the steel plate but this is not real kokorec, Kokorec
must be cooked and sliced on coal fire. Kral Kokorec is one of the few
places in Istanbul which properly makes kokorec.
After dinner if you feel like eating desert you have two options in
Eminönü lf you want something light but yummy at the same time
you should have “lokum Turkish delight), otherwise if you want your
desert to suppress the taste of doner and kokorec, you should have
baklava”. In my opinion, you should taste both while you are on a food
route.
150-year old Ali Muhittin Hacl Bekir is the oldest Turkish delight shop
known in Istanbul. It is still not factory made and offers joy to its customers with the same employees for 40 years in their old shop You
will have difficulty to decide which one to choose in hundreds of kinds
of delight. You can start with Turkish delight with hard consistency
and then make the last shot with delight with cream Especially delight
with cream slides down to stomach. Do not forget to get sugar candy
to bring friends.
Hafiz Mustafa is the right place for baklava. If you felt like you were in
Wonderland” in the delight shop and then be ready to feel whole a lot
more. There is a wide array of Baklava which derives from Aleppo and
Antep. Eating the special square-baklava made from pistachio and
peanut wrap is a must only if you will not overeat.
We have eaten a lot, bon appetite, now it’s time to have a Turkish
coffee, Turkish coffee makes the same sense to Turkish people with
espresso to ans. The most significant characteristic of Turkish coffee
is in preparation which is made with water and sugar without filtering
the coffee, that’s why you should be careful while drinking First smell
the coffee to please yourself. Let the coffee powders sink to the bottom while the coffee is getting cold enough to drink. Foamy form of
Turkish coffee is acceptable, by this means you will be able to slump.
If you want to take a package of coffee with you, ask for Kuru Kahveci
Mehmet Efendi. It will be easy to find the shop because of the smells
of freshly grinded coffee surrounds the Street.
You may pass Galata Bridge by walking to Karakoy. Those who are
nterested in photography are lucky, have the chance to take wonderful photos with anglers. There are coffee shops under the bridge in
which you may eat fried fish sandwich or use water pipe. lf you have
a seat the back side of the bridge overlooking the Topkapı Palace,
you may see ships sailing to both Golden Horn and the Bosphorus.
If you still have some space for food in your stomach, my suggestion
to eat a lahmacun (pancake with spicy meat filling) with a cup of s
buttermilk in Köşkeroğlu, Karaköy. Antep-style lahmacun contains not
only a spicy meat but also vegetables like tomato, green pepper and
parsley. The distinctive characteristic of this Antep-style lahmacun is
the garlic instead of onion. This place is assertive about its baklava
and kadaylf (shredded wheat in syrup) as well as its kebabs and my
favourite is the shredded wheat dessert with pistachio filling, namely
Burma kadayıf.
The best shop for gourmet delicacies like olive, cheese or pastrami
is Namli Gurme in Karaköy. You may find cheese from every region
of Turkey in this shop. You are lucky if you are interested in olive and
olive oil. In Turkey, buying olive is as the same way as a food festival in
which you taste all of the olives in the market and then buy one. If you
don’t like processed meats like salami or sausage then the pastrami i
just for you. First taste it and then you may take a pound of vacuum
pack home. And finally lstiklal avenue! No matter you how you get
Istiklal Avenue, by foot or by funicular both from Karakoy, you will be
welcomed with glorious cuisines of not just lstanbul but Turkey. You
can find laz meals of Eastern Black Sea in Klemuri that most of the
Turkish even doesn’t know about it, pita bread with fried meat and
eggs in Nizam Pide Salonu, fireside Adana kebabsin Zübeyir Ocakbaşl
Armenian and Cherkess cuisine in Ficcin. Especially in the evenings
Turkish raki tables in Asmallmescit, Fish Markets and Neviza de streets
are bursting at the seams. It is possible to find olive oil dishes with
Aegean herbs, sea foods like calamari, octopus and crabs in wine bars
of this region. Our local drink raki accompanies the convivial, musical
and everlasting dinners. Turkish coffee ends up the dinner, but the
tripe soup offal restaurants lend a hand to those who have a little
too much to drink. Tarihi Cumhuriyet lskembe Salonu also maintains
its quality level for years, the tripe soup of this restaurant acts like an
antibiotic with plenty of red pepper flakes and garlic. Istanbul acts as
a miniature form of Turkey. You have a chance to find different tastes
from different regions. There are lots of cultural tastes that I could
not mention in this article. Haricot Bean Restaurants in Nurosmaniye, traditional restaurants that offer the most beautiful examples of
Ottoman cuisine, Siirt and Bitlis-style Büryan (meat cooked in underground pit oven Restaurants in Fatih.. one can find countless Turkish
flavors in lstanbul
loplopculer.com

SEMİH DİKEN
Istanbul

As being the capital of 3 Empires in the history, lstanbul has different
cuisines from various cultures. You cannot find the cultural diversity
of Istanbul in any other city in Turkey. You can still come across with
the traces of the Armenian, Greek, Circassian and Ottoman cuisine
in this city. Considering that lstanbul is situated on two continents
and the city is surrounded on 6 sides by sea, fish and seafood are
onsumed much more than the general population of the country. It
is possible to find different fishes in the restaurants in each season as
the fishes coming from Black Sea to Marmara Region pass through
the Bosporus.
The best way to get to know the culture of the city is observing the
street vendors and the street food. Turkish bagets cotton candy,
grilled chestnuts, grilled fish sandwich, kokorec, rice with chickpeasare a few of the street delicacies that we can count at once when
imagining Istanbul. Street food never disappoints you as it is both
cheap and fresh Be ready to meet with stanbul’s street foods offering
tastes that can steal travelers from the best restaurants in Turkey.
My food route suggestion for the domestic and foreign tourists isiting Istanbul is a route starting from Aksaray to Sultanahmet Eminonu,
Karakoy and Taksim. You can taste many different foods in the numerous food stop in a day and it will be a feast for your taste buds.
My food route with my guests visiting from abroad starts with liver
shish at 06:00 a m. in Aksaray Ciğeristan is a 24-hour restaurant serving
liver. Making breakfast with liver shish in the early hours of the morning is a traditional breakfast of Urfa region. The lamb liver on skewers
and tail fat are cooked in the coal fire and served with the skewers.
Do not try to pull down the meats from the skewer with a fork. The
method to eat this food is to put 2 or 3 skewers on lavash and cover the
lamb liver with lavash and then push the livers with one hand and take
the skewers with other hand, First, onions with sumac, fresh mint and
parsley which will be serviced with the food are added to lavash and then
dry spices such as cumin and sumac are added as a flavor supplement.
Drinking tea after getting some liver shish is customary. Tea means
black tea in Turkey. Nobody will ever ask you “Green tea or English
tea?”. Turks drink tea after each meal no matter if it is breakfast or
dinner Tea must be drunk from slender glasses.
The second stop for breakfast is “Boris’in Yeri” in Kumkapi. After having liver, you can make a nice finish with the cream made by buffalo
milk from Thrace region and pure honey from Semdinli in this small
shop owned by Mr Boris who is a Bulgarian immigrant. A breakfast
with buffalo cream and honey will make you start a day like a bomb.
There are also other options such as molasses with tahini, White
cheese and eggs with deep fried meat.
After filling every cell of your body with joy in the early morning, you
should go to Sultanahmet and visit the tourist destinations before it
gets too crowded as it will take at least 2 or 3 hours. After the Grand
Bazaar and the Spice Bazaar, now you are at Eminönü, You should not
leave here without eating doner and kokorec.
There are hundreds of places making doner in lstanbul, but there are
only few places where you get the real flavor of doner, Zümrüt Döner
located at just behind the Spice Bazaar is a restaurant that you can
taste the real flavor of doner. You have no chance to sit down and eat
You order your meal and they wrap it and you eat standing up. The
most important point for doner is the waiting time of the meat. The
meat waited at the table for 20 minutes dries and becomes tasteless.
In Zümrüt Döner, the meat is put in the wrap as soon as it cut and you
eat it with joy while it is piping hot.
Kokorec is a typical Turkish food. You will not find it easily in the United States and in Europe. Thoroughly cleaned lamb intestines wrapped
onto skewers are cooked in the coal fire. The inside stays slightly wet
and surface becomes as brown as a berry, would not recommend you
to eat kokorec in any place

84

85

18

Dünyanın neresine gidersen git, hangi kültüre karışırsan karış, İstanbul’dan bir iz bulursun. Ne kadar gezgin olursan ol, dünyanın neresine gidersen git, eğer İstanbul düşmüşse kalbine, mutlaka İstanbul’a
dönersin.

TUĞÇE YILMAZ

Nereye Gidersen Git,
İstanbul’a Geri Dönersin!
İstanbul öyle bir memleket ki, eğer havasından soluyup, suyundan tatmışsan bir kez, dünyanın neresine gidersen git, yine İstanbul’a dönersin.
Avrupa’ya gidersin, müthiş bir medeniyetin izlerini sürmeye. Rönesans,
romantizm, sanatı gezer gelirsin. Roma’da Collessium’u, Londra’da
Twin Towers’ı gezer, Saint Nehri kıyısında ya da Sacre Coeur’de bir
kahve molası verirsin. Gözünde Sultanahmet tüter. İstanbul’a dönersin.
Amerika’ya gidersin, Yeni Dünya’nın kültür mozaiğine tanık olmaya.
New York’un eski adının New Amsterdam olmasına şaşırırsın, Kanada’daki Fransız kolonilerinin tarihini dinlersin. Bakarsın ki her bir insan
başka bir kökten, başka bir kültürden. Aklına memleketin gelir, Mısır
Çarşısı’nda bir sahne gözünün önünde. Türk, Kürt, Rum, Ermeni, Yahudi, Çerkez, Laz, Gürcü, Bulgar, Sırp, Boşnak, Arap, Acem, Farisi, herkesin bu vatanın çorbasında bir tutam tuzu olduğu gelir aklına. İstanbul’a
dönersin.
Latin Amerika’ya gidersin, sıcak kanlı insanların diyarına. Her köşebaşından bir müzik yükselir, neşeyle dans edenlerle etrafın çevrelenir.
Herkesin yüzünde gülümseme, buyur eder seni kendi sofrasına. Meksika’da Taco’un tadına, Arjantin’de etin lezzetine hayran kalırsın. Birden
tatman gereken lezzetler konusunda ısrarcı olan arkadaşın gelir aklına,
İstanbul’a dönersin.
Kuzey Afrika’ya gidersin, baharat kokusu peşinden sürükler seni halk
pazarlarına. Baharatından tütününe, tülbentinden çayına, tesbihinden
bakırına… Her birini satmak için etrafında dolaşan satıcıların sesine
ezan sesi eşlik eder. Birden gözlerinin önündeki sahne değişir, kendini
Kapalı Çarşı’da bulursun. Burnunda elma çayı kokusu, kulağında Sultanahmet’ten yükselen ezanın sesi, İstanbul’a dönersin.
Uzakdoğu’ya gidersin, heryerden yükselen tütsü kokuları ile büyülenirsin. Bir tarafta Budist tapınaklarının sadeliği ve dinginliği, diğer tarafta
Hindu tapınağının renkliliği, egzotikliği. İşte tam da bu mistik havayı
soluduğun anda etrafın hoşgörü ile çevrelenir. Galata Kulesi’nin dibinden Mevlevihane’ye yürürken bulursun kendini birden, Yine İstanbul’a
dönersin.
Kuzey Avrupa’ya gidersin, soğuk havada sabırla balık tutan , ağ atan
balıkçıları izlersin. Kimi kıyıdan olta atmıştır, kimi kayığı ile açılmış, kimi
ise ardında bekleyen bir sevgili bırakmıştır. Işte o an Haliç gelir aklına. Sabah günün ışımasıyla elinde oltası kolunda kovası 7’den 70’e
pek çok kimse köprüde sıralanır. Usulca izlersin, Özlersin ve İstanbul’a
dönersin.
Uzakdoğu’ya gidersin, Hong Kong’a mesela. Dimdik yükselen gökdelenler arasında nefes almak istersin, koşarsın deniz kıyısına. İşte o
anda bir vapor sesi duyulur uzaktan ve martılar güne uyanır. Boğazda
hissedersin kendini. Elinde bir parça simit martıları beslersin iki koca
kıta arasında, İstanbul’a dönersin.
İstanbul özletir kendini. Sabah erken saatte güne uyanmayı, güneşin
Boğaziçi köprüsü üzerinde yükselişini, esnafın kepenk açma seslerini,
bir vapur sirenini, vapurla yarışan simit avcısı martıları, ince belli bardakta sunulan çaya eşlik eden simidi, İstiklal Caddesi’nde kırmızı tramvayın gıcırtısını, balık pazarından yükselen “taze taze” seslerini, Galata
kulesinin tüm şehri tamamlayan siluetini, yorgunluk sonrası kahvelerini. İstanbul’u özlersin. İstanbul’u özlemeden edemezsin.
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their shops, the siren of a boat, the bagel eating seagulls competing
with the boats, the bagel alongside the tea served in a slim waisted
glass, the creak of the red tramway in stiklal Street, the “fresh fresh
sounds calling from the fish market, the silhouette of Galata Tower
completing all of the city, coffees after a long day.
You miss Istanbul. You cannot go without missing lstanbul.
Wherever you go around the world, whichever culture you mix in,
you’ll find a trace from Istanbul. No matter how much of a traveler you
are, no matter where you go around the world; if lstanbul has a place
in your heart, you will definitely return to lstanbul.

TUĞÇE YILMAZ

Wherever You Go,
You’ll Return To Istanbul!
Istanbul is a city that once you have breathed its air into your lungs
and have tasted its water, you would return to it wherever you go.
You go to Europe to trace after a glorious civilization. You see renaissance, romanticism, art. You visit Collessium in Rome, Twin Towers in
London or have a coffee break along the Saint River or Sacre Coeur,
but you long for Sultanahmet and you return to Istanbul.
You go to America to witness the New World’s cultural mosaic. You
get surprised to learn that New York used to be called New Amsterdam. You listen to the history of the French colo in Canada. You see
that each individual is from another root, another culture. You remember your hometown with a picture of Spice Bazaar. You remember
that Turk, Kurd, Greek, Armenian, Jewish, Circassian, Laz, Georgian,
Bulgarian, Serbian, Bosnian, Arabian, Persian, Pharisee, everyone has
a contribution and you return to lstanbul.
You go to Latin America, to the place of friendly people. There is a
music you here from everywhere and your surrounding become full
with people dancing. A smile on everyone’s face invites you to their
tables. You get amazed of the Taco’s taste in Mexica and the meat’s
taste in Argentina. Suddenly you remember your friend that insists on
tastes and you return to stanbul.
You go to North Africa and the smell of spice drags you to the public
market. Its spice, tobacco, muslin, tea and rosary The call of prayer
accompanies the sellers’ voice trying to sell their products. Then suddenly the picture in your head changes and you find yourself in Grand
Bazaar. The smell of the apple tea, the sound of the call of prayer in
Sultanahmet and you return to lstanbul.
You go to Far East and you get fascinated by the incense coming from
everywhere. The pureness and quietness of the Buddhist temples on
one hand, the liveliness and exoticness of Hindu temples on the other
hand. Just as you breath in this mystic air, your surrounding confine
with tolerance. You find yourself walking to the Mevlivihane from the
Galata Tower and you return to lstanbul again.
You go to the Northern Europe and you watch the fishers patiently
casting a nest and catching some fishes. Some have whipped from
the coast, some have sailed with a boat and some have left behind a
over. Then, suddenly remember Halic. People from all ages with their
fishing lines in their hands and buckets on their arms lining up at the
bridge as the day starts to get warm early in the morning. You watch
them quietly and you return to lstanbul.
You go to Far East, for instance Hong Kong. You want to breath among
those high straight skyscrapers and you run to the sea side Then you
hear the sound of a boat and seagulls. You feel like you are feed with
the bagel in your hand between the two big continents and you return
to stanbul.
lstanbul makes you miss her. Waking up early in the morning, the rising sun from the Bosporus bridge, the sound of the craftsmen opening
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YAPRAK GÜRDAL
Dünyanın 7 tepeli başkenti
İstanbul

“İstanbul’un tarihi, mistik yapısı ve günümüz modern dokusu”
Dünyanın 7 tepeli başkent İstanbul
İstanbul... Geçmişin ve günümüzün zenginliklerini birlikte barındıran,
sokaklarında pek çok medeniyet ve kültürün izlerinin görüldüğü
“dünyanın başkenti” İstanbul. Tarihi ilkel insan izlerinin görüldüğü
400.000 yıl öncesine dayanan,
Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, Latin İmparatorluğu ve
Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük imparatorluklara başkentlik etmiş,
göz kamaştırıcı şehir.
İstanbul, Karadeniz ile Marmara Denizi’ni bağlamakla ve Asya ile
Avrupa’yı ayıran İstanbul Boğazı’na ev sahipliği yapmakla kalmaz,
tüm bunların tek bir şehirde birleşmiş olmasının cazibesini de taşır.
7 tepe üzerine kurulmuş, 2 kıtayı bağlayan bu mistik şehirde herkesi
cezbedecek bir aktivite mutlaka bulunur: Kapalı Çarşı’da doğu otantikliğini hissettiren tarihi merkezde alışveriş yapılabilir, Boğaz’ın incisi
Ortaköy’de Ortaköy Camisi’nin ardında yükselen Boğaz Köprüsü’nün
efsane manzarası izlenebilir, Eminönü’nde martılar beslenebilir, Topkapı ve Dolmabahçe saraylarında tarih kokusu alınabilir. Dünyada bu
kadar çok özelliği taşıyan tek şehir vardır ki, o da İstanbul’dur.
Gökyüzüne uzanan minareleri, Boğaz’ın sularının ardında batarken
insanın başını döndüren gün batımı, paha biçilmez tarihi değeri olan
sarayları, köşkleri, müzeleri, parkları ve bahçeleriyle, İstanbul ziyaret
edenleri alıp başka boyutlara götürür... Savaşlara, yangınlara, depremlere direnerek sağ kalmayı başarmış olan bu muhteşem kent, ziyaret edenleri kendine hemen aşık etmeyi başaran bir yapıya sahiptir.
İstanbul, tarihte değişimleri yaşamış ve yansıtmış bir şehirdir. Ayasofya gibi Hristiyanlığın en büyük anıtları Bizans İmparatorluğu döneminde İstanbul’da yükselmiş, Osmanlı İmparatorluğu döneminde ise
göçebe toplumundan gelen, kırsal alışkanlıkları ağır basan Türkler’in
etkisiyle bahçeli evler şehre katılmış.
19. yüzyılda batıda başlayan sanayi devrimiyle birlikte değişen şehircilik anlayışı İstanbul’un da çehresini değiştirmiş. Haliç’in kuzeyindeki bölgeler, Beyoğlu, Galata yeni medeniyetin yörüngesine girerek
biçimlenmeye başlamış. Dünyada Londra’dan sonra sonra yapılan
2. metro, Galata ile Beyoğlu arasını bağlamak üzere bu dönemlerde
yapılmış.
Cumhuriyet dönemiyle birlikte hızlı nüfus artışına maruz kalan İstanbul’da modernleşme ve artan nüfusa ayak uydurma çabaları devam
etmiş. Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağlayan Boğaziçi ve Fatih
Sultan Mehmet Köprüleri, hem kıtaları birleştirmiş, hem de şehrin siluetini değiştirmiş.
Orhan Veli’nin dizelerinde başladığı gibi, İstanbul dinlenir, dinlenir ve
doyamadan dinlemeye devam edilir...
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgâr esiyor
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar, ağaçlarda
Uzaklarda, çok uzaklarda
Sucuların hiç durmayan çıngırakları
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı...
....
kucukdunya.com
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YAPRAK GÜRDAL
Istanbul: A city of
seven-hills,
the capital of the world

Istanbul...Istanbul is the centre (capital) of the world; rich with the
beauties of past and present, the streets of which bear the mark of
many civilizations and cultures. It is a marvellous city dating back to
400.000 years during which primitive people lived, a city which had
been the capitals of Byzantine, Latin and Ottoman Empires.
One can find activities of all kinds in stanbul, which is a mystical city
built on seven hills, and which connects Asia and Europe continents:
shopping at a historical centre, Grand Bazaar, which makes one feel
oriental authenticism: catching the famous view from Bosphorus
from Ortakoy; feeding seagulls at Eminonu, feel years-old history at
Dolmabahce Palace and Topkapi palaces. All these activities can one
make the most of in one city: lstanbul.
Istanbul presents different horizons and dimensions with tall minarets almost reaching the sky, setting of the sun into the depths of
Bosphorus, priceless historical palaces, pavilions, museums, parks
and gardens. It is a magnificent city that has survived enduring wars,
fires and earthquakes makes the one fall in love with itself.
Istanbul is a city that has gone through and reflected upon historical
changes. Biggest monuments of Christianity, like Highia Sophia, rises
during the Byzantine Empire; yet with the Ottoman Empire, nomadic
Turkish culture takes its toll resulting in houses with yards.
Look of Istanbul begins to change as far as urbanism is concerned
with the Industrial Revolution that starts in the 19th century in the
West Beyoglu and Galata districts that are placed in northern Golden Horn begins to change under the effect of the new civilization.
The world’s second earliest metro system (following London) is built
during that time to connect Galata and Beyoglu.
Istanbul, which experiences a fast population increase following the
founding of the republic, struggles to react to modernism and fast
growing population, Two Bosphorus Bridges do not only connect
Asia and Europe but also change the unique countenance of the city.
As the Istanbul poet orhan Veli recites, one can listens and listens the
city without ever being able to get enough of it
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hayatın ve gökdelenlerin, tabiatın ve tarihin gölgesinde kaldığı dev bir
metropole dönüşmüştür. Ancak çok enteresandır ki şehir oldukça kalabalık bir nüfus yapısına, rengârenk kültürlere, gece ve gündüz her
daim canlı olmasına rağmen benzerlerinin aksine asla insanı yormayan
da bir dinginliğe sahiptir.
İstanbul eski kıtanın önemli şehirlerinden birisi olarak seyyahların tarih
boyunca vazgeçilmez uğrak noktalarından olmuş, bazen de soykırımlardan, ihtilallerden veya savaşlardan kaçan sığınmacıların veya Troçki
gibi sürgünlerin güvenle yaşamaları için kucağını açmıştır.

ZAFER ÇAKIRTAŞ

Yüzyıllardır farklı kültür, din ve mezheplerin beraber yaşamasına alışkın
olan şehir, Osmanlı döneminin savaşlar ile kapanmasıyla beraber, 19.
yüzyılın başından itibaren Balkanlardan, Kafkaslardan ve Osmanlı
coğrafyasının dört bir yanından gelen muhacirlerin akınına uğrayarak,
kozmopolit yapısını ve kültürel zenginliğini daha da artırmıştır. Bu zenginlik şehrin mutfağına da yansımış ve farklı damak tatlarına hitap
eden muhteşem bir dünya mutfağı ortaya çıkmıştır.
Şairler için ilham kaynağı olmuş onun için birçok şarkılar yapılmış, güzellikleri ressamların tuvallerine yansımış bu muhteşem şehirde; dört
mevsimin güzelliklerini yaşayabilir, her inanca, kültüre, zevke, yaşam
tarzına hitap edebilecek mutlaka bir şeyler bulabilirsiniz.

Mistik dünyanın başkenti
İstanbul
Bir asker ve devlet adamı, Napoleon Bonaparte “Eğer ki dünya tek bir
ülke olsaydı, başkent İstanbul” olurdu demiş, meşhur Fransız edebiyatçı Alponse de Lamartine ise “dünyaya bir kez bakma imkânın olacaksa sadece İstanbul’dan bak” diyerek şehre hayranlığını belirtmiş.
Efendim bendeniz de İstanbul’da yaşayan dünya gezgini yerel bir
blogger olarak şehrimin özü, genleri, tarihi, yaşam şekli hakkında bilgiler vereyim.
Bu eşsiz coğrafyada hayat binlerce yıl öncesinden başlamış, onlarca
medeniyet kurulmuş, sayısız insan yaşamış, yeni medeniyetler de bir
öncekinin üzerine kendi kültürlerini eklemiş ve bugünlere gelinmiştir.
Şehrin tarihi her ne kadar çok eskilere dayanıyor olsa da Roma ve Bizans Dönemi, Osmanlı Dönemi ve Cumhuriyet Dönemi olarak ele almak mümkündür.
Roma dönemi M.Ö. 196 ve M.S. 395 dönemlerini kapsamaktadır. M.S.
330 tarihinde şehir Romalı I. Konstantin tarafından ele geçirildikten
sonra M.S. 337 tarihinde ismi uzunca bir süre kalacak olan Konstantinopolis olarak değiştirilmiş ve M.S. 395 yılında Bizans İmparatorluğuna dönüşen ülkenin başkenti olmuştur. Bu dönemde günümüze kadar
kalan oldukça fazla eser yapıldı, bunlardan bazıları dönemin en büyük
katedrali olan Aya Sophia Kilisesi, Sultanahmet Meydanı Bölgesi, Topkapı Sarayı Bölgesi tarihi yapıları, hamamlar ve çeşitli heykellerdir.
Tarih boyunca zaman zaman Avarlar, Sasaniler, Araplar, Ruslar ve Bulgarların çeşitli saldırılarına ve Latin istilalarına uğrayan şehir M.S. 1453
yılında Osmanlı Padişahı II. Mehmet döneminde Türklerin eline geçmiş
ve İstanbul adını alarak Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olmuştur.
Şehirde Osmanlılar döneminde de şehirde birçok kalıcı eserler
yapılmıştır. Topkapı Sarayı, Kapalıçarşı ve dönemin en yetenekli mimarı
Mimar Sinan’ın yaptığı onlarca eserin büyük bir kısmı da günümüze
kadar gelebilmiştir.
1923 yılında Cumhuriyet’in kurulmasıyla birlikte her ne kadar başkent
Ankara’ya taşınmış olsa da İstanbul ticaret, kültür, sanat, spor ve
basının başkenti olmaya devam etmekle beraber son yıllarda ülkenin
finans merkezi haline de gelmiştir.
Şehir, cazibesinin verdiği etkiyle çok hızlı bir şekilde büyümekte,
bununla birlikte toplu ulaşım ile ilgili de oldukça hızlı yatırımlar yapılmaktadır. Dünyadaki büyük metropollerin çoğunda olan trafik sorunu
İstanbul’da da olmasına rağmen havaalanlarından ve merkez otobüs
terminalinden şehrin tarihi ve turistik yerlerine oldukça konforlu bir
şekilde, entegre toplu taşıma sistemleriyle kolayca ulaşılabilmektedir.
Yapılmakta olan üçüncü Boğaz Köprüsü ve büyük havaalanı da ulaşım
sistemini daha da rahatlatacaktır.
İstanbul konum itibarıyla kuzeyden güneye, doğudan batıya ve eski
dünyanın en hareketli noktası olmasıyla, eşsiz tabiatı ve güzellikleriyle
insanoğlunun her daim çekim noktası bir şehir olmuştur. Şehrin cazibe
noktası muhteşem Boğaziçi’nin etrafı, tarihi yarımada, İstiklal Caddesi etrafında gelişmiş olmakla beraber, Anadolu yakası ve Prens Adaları’na kadar sayısız alternatif görülecek yerler misafirlerini beklemektedir. Şehir zaman içerisinde nüfusun artmasıyla Anadolu yakasından
Avrupa yakasına kadar oldukça büyük bir alana yayılan fakat modern
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cultures and is alive day and night, it also has a quietness that never
tires people contrary to its similarities.
Istanbul as one the cities of the old continent, has always been one
of the places to visit for travellers and it sometime has opened its
arms for refugees from genocides, revolutions or battles or exiles like
Trotsky to live safely.
The city which is used to the different cultures, religions and denominations living together, has enriched its cosmopolitan frame and
culture when flooded by immigrants from all around the Balkans,
Caucasus and Ottoman from the beginning of the 19. Century after
the Ottoman period terminated as a result of wars. This richness has
reflected to the city’s cuisine and a perfect world cuisine that appeals
to everyone has been revealed.

ZAFER ÇAKIRTAŞ
The Mystical World’s
Capital Istanbul

In this glorious city which has been an inspiration for poets and has
many songs written about it and which has reflected on the canvas of
the painters with its beauty; you can live the beauty of four seasons
and find some things that appeal to every culture, belief, pleasure and
style.

A soldier and national leader Napoleon Bonaparte once said “If the
orld was only one country, Istanbul would be the capital of it’’ and the
French man of letters Alponse de Lamartine reflected h admiration to
the city by saying “If you would only have one chance of looking at the
world, look at it from lstanbul”. Let me, as a local blogger who travels
the world and lives in lstanbul, inform you about my city’s essence,
genes, history, life style.
Life started thousands of years ago in this unique place, tens of ivilisations were established, countless people have lived, new civilisations
attached their cultures on the previous one and we came to these
days, Although the city’s history goes way back, it is possible to divide
it to the Roman and Byzantine Period, Ottoman Period and Republic
period.
The Roman period embodies the time between BC196 and AC 395. After the city was conquered by the Romanian I. Constantine in AC 330,
the name was changed into Constantinople in AC 337 which remained
for a long time and it became the country’s capital country which
transferred to the Byzantine Empire in AC.395. Many artefacts were
made which still remains such as; the biggest cathedral of the period Hagia Sophia Church, Blue Mosque Square, Topkapı Palace Square
historic artefacts, hammams and various kinds of sculptures. The city
which had attacks from Avars, Sasanians, Arabs, Russians and Bulgars
and Latin irruptions, was possessed by Turks in AC.1453 by the Ottoman Sultan ll. Mehmet and had the name Istanbul and become the
capital of Ottoman Empire.
Many permanent artefacts were also made at the time of Ottomans in
the city. Topkap Palace, Grand Bazaar and many artefacts made by the
talented architecture of the period Mimar Sinan (Sinan the Architect)
have lived till today.
After the Republic was established in 1923, the capital city became
Ankara, however, Istanbul continued to be the capital of trade, culture
art, sports and press and have also become the financial centre of the
Country.
The city improves very quickly with the effects of its charm and also
rapid investments are made for public transportation. The traffic
problem many of the metropolis cities in the world suffer from also
happens in Istanbul however, it can easily be arrived to the touristic
and historical places from airports and centre bus stations with integrated transit systems. The Bosporus Bridge being made and the big
airport will also ease the transportation system.
Istanbul has always been a city which attracts people with its unique
nature and beauties thanks to its liveliness and its location from North
to the South East to the West. The attraction point of the city revolves
around the glorious surrounding of the Bosporus, historic island stiklal
Street and also waits for its guests at the Anatolian side and Prince
Islands.
The city has transferred into a metropolis with the population growth
from the Anatolian side to the European side which shadow the modern life and skyscraper with the nature and history of it. But it is very
interesting that although the city is very crowded, has colourful
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Dünya üzerinde ne bir benzeri ne de bir rakibi olan İstanbul, hep
“en”lerle ve sayılarla ifade edilen tanımlardan çok, duyguları harekete geçiren, heyecanlandıran, insana dokunan yapısıyla diğer tüm
şehirlerden ayrılıyor. İşte bu yüzden İstanbul’dan bakabilmek lazım

A.BUĞRA
TOKMAKOĞLU

Dünyaya İstanbul’dan Bak
Dünyada benzeri olmayan güzelliklerin kesiştiği, buluştuğu, her birinin yeniden anlam kazandığı bir noktada hayat buluyor İstanbul. Başka hiçbir şehre nasip olmayan iki kıtada var olmanın yüklediği büyük
sorumluluğu, bin yıllardır dünyanın dört bir yanına hoşgörü, birliktelik, uyum ve bitmek bilmeyen enerjiyle sunuyor bu şehir, her yeni gün.
Doğu ile Batı’nın odak noktasında, her ikisinin karşılaştığı ve yeniden
anlamlandığı noktada yer alan güzel İstanbul; insanlık tarihi ile yaşıt
köklü geçmişinde dünyanın geleceğini değiştiren olayların merkezinde
yer alıyor. Farklı dünyalara tanıklık edilen şehrin dokusu, karşıtlık hissini
yumuşak geçişlerle yeniden anlamlandırırken; karşıtlığın uyumu,
dünyanın sanıldığı kadar anlaşılması zor bir yer olmadığını ispatlıyor
aslında.
Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyaların buluştuğu, yeni yolculukların başlangıç noktası olan İstanbul, yalnızca bir merkez ve varış
noktası olmasından öte, yedi tepeli yapısının her adımında insanın
duygularını harekete geçiren, tarif edilemeyen bir atmosfere sahip.
İstanbul Boğazı’nın serin, mavi sularıyla Asya ile Avrupa’yı birbirinden ayıran İstanbul; ayrılıktan çok birleşmeyi, bütünleşmeyi ve
yakınlaşmayı çağrıştırıyor. Fransa İmparatoru Napolyon’un ifadesiyle “Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” sözü,
şehrin dünyanın tam merkezinde olduğunu fazlasıyla kanıtlıyor.
Doğu Roma İmparatorluğu’nun ve Osmanlı İmparatorluğu’nun
dünya tarihine yön veren başşehri İstanbul, Tarihi İpek Yolu’nun da
en önemli geçiş noktalarından birisi. Tıpkı geçmişte olduğu gibi
günümüzde de bölgenin en önemli bağlantı merkezi olan şehre, yalnızca bir geçiş noktası olarak bakmak büyük haksızlık olur.
Her biri mimari şaheser olan cami, kilise ve havralar, yaşanmışlığı
simgeleyen tarihi mekânlar, etkileyici doğal güzellikler, geceden
sabaha sonu gelmeyen hareketli yaşam, muhteşem sokak lezzetleri, her bir sokakta yeniden keşfedilen bir yaşam bitmek
bilmeyen sürprizlerle insanı sürüklüyor şehrin dört bir yanına.
Küresel kültürün tüm parçalarını üzerinde barındıran bu kent, dünya vatandaşı olmayı birbirine benzemek olarak nitelendirenlere inat,
farklılıkların insanı insan yapan en önemli şey olduğu mesajını fısıldıyor
her bir köşesinde. Tüm ölümlü şehirlerden farklı olarak, hareket ve
yaşamın hiç bitmediği İstanbul ruhunu anlamak, şehrin sokaklarında biraz zaman geçirmek ve ruhu okşayan o tatlı esintiyi hissetmekle mümkün.
Fransız Edebiyatçı Alphonse de Lamartine’in, “Dünyaya bir
kez bakma imkânın olacaksa, sadece İstanbul’dan bak” sözü,
büyüklüğü ile gözümüzü korkutan dünyanın tüm renklerinin
bu şehirde bir yansıması olduğunu anlatıyor her birimize. İstanbul’dan dünyaya bakmak, bugüne kadar öğrenilen her şeyin
yeniden anlamlandırılmasını sağlıyor. Kırılma noktalarıyla birbirinden uzaklaşmaya daha da yakınlaşan dünya için İstanbul büyük
bir şans bu yüzden; yakınlaşabilmek, birbirini anlayabilmek adına.
kesfetsek.com
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On one side of the Bosphorus is Europe, and the other is Asia – the
only metropolis to span two continents. Far more varied than its narrow distance would lead you to believe, each half of Istanbul has its
own unique experiences to appreciate. There truly is no other city
comparable.

ALESHA BRADFORD
AND JARRYD SALEM

We arrived in Istanbul at the end of our own two-year adventure overlanding across Asia. Our packs were not filled with spices and cloth,
but with memories of an intrepid journey, along the same path caravans of a previous era traversed. Istanbul marked both the end of a
road, and the beginning of a new one. Unlike anywhere we have visited previously, the Turkish city commands a sense of awe and wonder.
The sights, the smells, the tastes, the emotions, it is more than just a
destination – Istanbul is life.

Istanbul - More Than Just
A Destination
A Way Of Life

No amount of imagination and study can prepare you for arriving in
the beating heart of Istanbul. The city where East meets West, where
history has been forged and empires prospered has no equal anywhere else in the world. From Greek explorers and Ottoman Turks
to cloth merchants and modern entrepreneurs, few places can boast
of such a diverse and profound development quite like the Turkish
marvel. Just like it proved to be for the conquerors and travellers that
traversed the lands over the millennia, Istanbul has and always will
be more than a destination. It is a place where dreams are fulfilled,
cultures merge and opportunities are created.
As both the origin and end of the ancient Silk Road, Istanbul allowed
treasures to be spread and for economies to flourish. Skilled craftsmen and tradespeople sent their intricate goods to exotic lands, further enriching cities along the historic trade route. With every passing
year Istanbul grew more important, and it has continued to do so even
today.
History books know it as Byzantine and Constantinople, and for 600
years it has been Istanbul. But for the people who wander its streets,
Istanbul is far more than its name: It is a way of life.
From the chic, bohemian alleyways of Beyoglu to the iconic mosques
of Sultanahmet and Fatih, the sights and sounds of the city capture
every traveller’s curiosity. Every waking moment in Istanbul is to be
savoured. The sweet taste of apple tea that punctuates every conversation, the aroma of spices drifting in the air from the Egyptian bazaar,
the hypnotic moves of the whirling dervishes, Istanbul is place where
your senses are constantly intrigued.
Bearded men throw dice down on frayed backgammon boards, puffs
of flavoured shisha smoke wafting up between the excited shouts of
their friends. Steam billows from red carts, with smiling vendors selling fresh chestnuts on every street corner. A call to prayer echoes out
over the city, a sound synonymous with the fascinating nation.
At the mouth of the Golden Horn swaying boats sell fresh fish sandwiches. Crowds of locals and tourists mingle in public squares, conversing over the idle topics of the day. Spectacular carpets are bought
and sold in a hive of activity near the grand bazaar, one of the largest
covered marketplaces on the planet.
Both men and women frequent their hammams, enjoying an age-old
bathing tradition. Keen fisherman throw a line over the rails of the
Galata Bridge. Turkish cuisine entices the taste buds of young and old,
supplemented with sweet baklava. The Princes Islands beckon those
looking to escape from the bustling crowds and relish in the romantic
atmosphere of horse-drawn transport.
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Boğazın bir tarafında Asya bir tarafında Avrupa, iki kıtayı birbirine en
çok yaklaştıran tek metropol. İstanbulun her iki yakasında kendine
özgü takdir edilecek değişik deneyimler vardır. Karşılaştırılması çok
güçsüz eşsiz bir şehir.

ALESHA BRADFORD
AND JARRYD SALEM

Çantalarımız baharat ve kıyafetlerle dolu değildi, ama cesur bir yolculuğun anılarıyla, geçilen bir önceki dönemin aynı yolun kervanları
boyunca, İstanbul bir yolun sonuna ve yeni bir başlangıca iaret koydu.
Ziyaret ettiğimiz hiçbir yere benzemeyen bir şekilde, Türk şehri huşu
ve merak duygusu emrediyor. Manzaraları, kokuları, tadları, duygularıyla, sadece bir şehirden daha fazlasıdır, İstanbul hayattır.

İstanbul
sadece bir şehirden fazlası:
Bir Yaşam Biçimi

Hiçbir inceleme ve hayal gücü atan bir kalpte İstanbul’a vasıl olmayı
hazırlayamaz. Doğuyla batının birleştiği şehir, tarihin yanıltıldığı ve
imparatorlukların refaha erdiği dünyada eşi benzeri olamayan bir
yer. Yunan kaşiflerden Osmanlı Türkleri’ne, ipek yolu tüccarlarından
modern yatırımcılara, Türk mucizesi“ çok köklü adamakıllı gelişmeye”
benzeyen, ve böyle bir çeşitlilikle övünebilecek çok az yer var. Tıpkı
fatihler ve gezginlerin topraklarının geçtiği kanıtlanmış bin yıllık refah
dönemini aşan İstanbul, her zaman bir şehir olmaktan fazlasına sahip
olmuş ve bundan sonrada olacak. Rüyaların gerçek olduğu, kültürlerin
birleştiği ve fırsatların yaratıldığı bir yerdir İstanbul.
Tarihi ipek yolunun başlangıcı ve bitişi olarak, İstanbul refahın yayılmasına ekonomilerin gelişmesine beşik tutmuş. Mahir esnaf ve sanatkar göz kamaştırıcı ürünlerini hep bu egzotik topraklara göndermiş,
ayrıca tarihi ipek yolu üzerinde diğer şehirlerin gelişmesine katkıda
bulunmuştur. Her geçen yıl İstanbul bir önceki yıldan daha önemli
boyutlarda büyüdü, ve bugün hala büyümeye aynı hızla devam ediyor.
Tarih kitaplarından Bizans ve Konstantinopolis olarak bildiğimiz şehrin,
600 yıldır adı İstanbul. Ama sokaklarında dolaştığınız zaman, İstanbul
adından çok daha fazla anlamlar içerir, o bir yaşa tarzıdır.
Beyoğlu’nun şık, bohem sokaklarından, ikonik Sultanahmet ve Fatih camilerine, kentin manzaraları ve sesleri her gezginin merakını
cezbeder. İstanbul’da her anın tadı çıkarılmalıdır. Elma çayının tadı
her sohbeti böler, Mısır çarşısından havaya yayılan Baharat kokuları,
Mevlevi dervişlerinin huşu içinde raksı, İstanbul insanların akıllarında
sürekli merak uyandıran bir yerdir.
Sakallı adamların yıpranmış tavlalara attıkları zar, heyecanlı dost sohbetlerinin arasında yükselen aromalı nargile dumanı. Her sokağın
köşesinde buharı buram buram havaya yayılan güler yüzleriyle kırmızı
el arabasında taze kestane satan satıcılar. Büyün şehrin üstünde
yankılanan ezan sesleri, büyüleyici bir ulusla eş anlamlı bir sestir.
Haliç’in ağzında sallanan teknelerde satılan taze balık ekmek. Şehrin
meydanlarında yerlisi turisti birbirine karışan kalabalıklar, günün boş
konuları üzerine insan söyleşileri. Kapalı çarşı yakınlarında muhteşem
halıların alınıp satıldığı, arı kovanı gibi çalışan işyeri, gezegenin en
büyük çarşılarından biri.
Erkekler ve kadınların bir asırlık geleneği olan banyo keyfi hamamlar, Galata köprüsünde olta sallayan hevesli balıkçılar. Türk mutfağının
yaşlı genç, baklava ile desteklenen baştan çıkarıcı lezzet tomurcukları.
Hareketli kalabalıklardan kaçmak isteyenler için romantik haz veren
sokaklarında faytonla dolaşılan adalar.
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ALESSANDRO
MARRAS
Istanbul

Istanbul is a great city the perfect mix between Ancient and contemporary. Inspires the work of many artists, poets, songwriters, photographers... Mark Twain, Ernest Hemingway, and Agatha Christie all
found their muse in Istanbul. Istanbul is a perfect mix, a blend of three
empires, eight bordering countries, four neighbouring seas, and myriad ethnicities. The Byzantine Empire and the Ottoman Empire have
left a lot of history behind them in Istanbul. What I also love in Istanbul? Food...
The city is one of the world’s true crossroads, finding itself in both
Europe and Asia and has seen influences throughout its development
from all over. As you’d expect, this all combines to make Istanbul one
of the world’s truly great, diverse food cities that I really love in the
world.
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ALESSANDRO
MARRAS
İstanbul

İstanbul antik ve çağdaş arasında mükemmel karışımı olan harika bir
şehir. Birçok sanatçı, şair, şarkı sözü yazarı, fotoğrafçıların çalışmalarının ilham kaynağı… Mark Twain, Ernest Hemingway, ve Agahta
Christie ilham perilerini, İstanbul’da buldular. İstanbul, üç imparatorluğun, sekiz komşu ülkenin, sayısız etnik kökenin, dört denizin kavşak
noktası olan mükemmel bir karışım. Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı
İmparatorluğunun arkalarında bıraktığı koca bir tarih. Aşkla sevdiğim
bir başka şeyde nefis lezzetler…
Şehir, Avrupa ve Asya’nın birbirine en çok yaklaştığı noktada kendini bulan ve gelişimi boyunca her iki katının etkilerini üzerinde gören
dünyanın gerçek kavşak noktalarından biri.
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ALEX CHEBAN
Istanbul

Stepping on board of the beautiful plane I’m feeling miracle. Miracle
in every single secong of future trip.
I love inspiring travel videos on board.
I love foretasting of that unforgettable feeling of the new destination.
I love to remember the best moments and colorful stories adter the
trip.
I love to be inspired during long winter evenings and then schedule
weekend in Istanbul again. All my memories were captured in this
short movie, and even some ideas for future trips!
Istanbul is a truly fascinating destination, spanning continents and
history that is guaranteed to take your breath away. Rhythm, color,
sound, smell, breath, this city makes you totally crazy! Noisy streets’
women disputes, sonorous echo of winding streets and narrow passageways between the mansonry, colorful houses and clothes drying
between them, running school children, smiling and shouting, pushing each other, trying to get into the camera lens... all this is old Balat.
The lights of the metropolis, skyscrapers and luxury hotels terrace
- this is business city. Bosphorus at night. Or sunset and cup of coffee
near Sultanahmet. This is endless list of moments...
Collect the moments, not the banknotes! Doesn’t matter how old and
pretty are your shoes if you’re wearing them and walking over narrow
streets of old Istanbul.

alexcheban.com
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ALEX CHEBAN
İstanbul

Güzel uçağın merdivenine adımımı atarken mucizeyi hissediyorum.
Başlayacak yolculuğun her saniyesinde mucize.
Uçakta ilham verici videoları severim.
Yeni gideceğim yer için unutulmaz duygularla tahminde bulunmayı
severim. Yolculuktan sonra renkli hikayeleri ve en mükemmel anları
sonunu tekrar İstanbul’da planlamayı severim. Bütün anılarım hatta
gelecek seyahatler için bazı fikirler bu kısa filmin içinde yakayı ele
verdi!
İstanbul gerçekten nefes kesici kıtaları ve tarihi kapsayan büyüleyici
bir yer. Ritim, renk, ses, koku, nefes, bu şehir sizi tamamen büyülüyor!
Gürültülü caddeler, dolambaçlı sokaklar ve dar geçitler arasında kargir yapılar. Rengarenk evler aralarında kuruyan çamaşırlar, koşuşturan okul çocukları… burası eski Balat. Metropolün gökdelenleri ve lüks
otellerin ışıklı terasları burası bir iş ve yönetim şehri. Geceleri Boğaz,
Sultanahmet yakınlarında güneşin batışı ve fincan kahve. Bu anların
sonsuz listesi…
Banknotları değil, anları toplayın! Eğer eski İstanbul’un dar sokaklarında yürüyorsan ayakkabının ne kadar eski ya da yeni olduğu
önemli değil.
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the traces of Prince Dimitrie Cantemir of Moldova. And I discovered
them finally… not exactly his palace, but his name which was carried
by a café… I learned that his palace was in the patio where now you
can sip some coffee, but it was hard to imagine how this place looked
like before. However, I was happy to find traces of Romania here …
do you need another proof of this cosmopolitan city where so many
people met and mingled ? Just to say that few steps further, there is
the Bulgarian church which is completely built by iron.
I jump from an idea to another, but actually this is Istanbul. You jump
from a place to another, each single corner gives you another perspective, another flavour, another angle. On the same street you find
a Venetian cathedral, a mosque, Western clothes stores and Turkish
coffees parlours… on the edges, you cannot miss that kebab which
actually conquered the world (you go in the historical town of Montecarlo ? You find a kebab place. You stroll the cool commercial streets
of Tokyo ? You find kebab, as well). Just take down and up Istiklal Caddesi, the main avenue of the old Pera… Some guides claim that Pera
brought modernism to the Ottoman Istanbul and laid the foundations
to its today’s cosmopolitanism. Not true… The cultures mingled here
for centuries, during the Roman Empire, during the Byzantium and
obviously in the first centuries after El Fatih’s conquest. Here you can
find the whole world of Balkans meeting the world of Middle East and
even further. But Pera added the Western flavour to Istanbul which
still survives today.

CEZAR DUMITRU
Istanbul between Europe
and Asia, between history
and future.

I should confess from the very beginning that I love history. I started to love history since I was a kid, when I spent so many hours
and hours reading about heroes and warriors, defectors and fighters,
about magnificent cities and brilliant kingdoms. But I always tried to
imagine how they looked like (I guess that’s why I watch historical
movies as well)… Sometimes, I managed, sometimes I could not… But
since I started to travel, I could see, feel and taste the atmosphere of
many of these places which shine in the history books.

Should I continue ? I guess everybody will find him- or herself in Istanbul. It will be exotic, but familiar, it will look old, but you will find
modernity… just cross the only trans-continental bridges in the world
And definitely, you will find something which would remember your
home country.

Istanbul has been top of my list. I did actually came to see the cathedral which amazed Prince Vladimir’s envoys at such extent that they
asked the prince to convert to the orthodox faith. “We know longer
knew whether we were in heaven or on earth” they wrote … and actually, I felt more or less the same. However, my biggest discovery was
not this church I dreamt of, but actually the diversity and the fact that
Istanbul is not a city, it is a dialogue – a dialogue between past and
future, between Asian side and European side, between Christianity
and Islam… The Blue Mosque and Saint Sofia Cathedral stay face to
face, although one is 1000 years older… however, they look as they
were always together.
Sometimes when I come to Istanbul (I should confess, I’ve been quite
a lot of times), I love to sit between St. Sofia and Blue Mosque and
try to imagine the old times… the glory times of Justinian’s Constantinopole, the chariot races around the Hippodrome, the Grand Palace (which meanwhile was replaced by the elegant building of Sultanahmet Mosque), the gold, the richness and the beauty. The movie
still goes on in my mind… The Crusaders who are spoiling the beauty,
taking with them whatever they could find and the dark period of
the decline… How was Constantinopole in the XIV-XVth centuries ?
A ghost city ? A city inhabited by just thousands of people in a city
which used to host a million, an Imperial Court who lost all the glam ?
1453, fall of Constantinopole signaled a new era… It was a new era, but
it was also a period of come back, a period when the old metropolis
recovered its shine and glow.
I know people admire the today’s Istanbul as a combination between
new and old, history and future. I am usually searching for the past,
for the roots, for the stories. I know, everybody goes to see the Archeological Museum or the 1001-nights-like Topkapi Palace with its share
fair of intrigues, stories with beautiful princesses and revenging heirs
to Otoman throne. Yes, I do enjoy this as well… But I love to discover
some hidden alleys, the streets which are going down to Marmaris.
Just stroll on these streets with some buildings which you would rather see them in the Victorian London and not in Istanbul. Well, you
find them in Istanbul. And gives your discovery another flavour in this
multi-faced city.
But the historical Istanbul does not limit to the Historical Peninsula…
Go beyond. And don’t think only the uber-touristical spots of Dolmabahce for example. In my last trip, I discovered Fener district. Not for
the Fenerbahce team (sorry, fans !), but for the traces of history. Here
continues to exist the Orthodox Patriarchy of Constantinopole which,
although it lost its power, continues to have a certain influence. I discovered a quiet and traditionalist neighborhood where history is more
difficult to trace. I am Romanian, so I was looking for
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bir mahalle de keşfettim. Ben Romanyalıyım, bu nedenle Moldova’nın
prensi Dimitrie Cantemir’in izini sürüyordum. Ve sonunda tam olarak
onun sarayı olmasa da ismini taşıyan bir kafe keşfettim. Sarayının
şimdi insanların kahvelerini yudumladığı bahçe avlusunda olduğunu
öğrendim, ama eskiden bu yerin nasıl göründüğünü hayal etmek zordu. Yine de burada Romanya’dan izler bulduğum için memnundum.
Birçok insanın karşılaşıp iç içe geçtiği bu kozmopolit şehir için başka
kanıta ihtiyaç var mı? Sadece birkaç adım ötede tamamı demirden
yapılmış Bulgar Kilisesi bulunuyordu.

CEZAR DUMITRU

Bir düşünceden diğerine atlıyorum ama aslında İstanbul bu. Bir yerden
bir yere atlıyorsunuz, her köşe size başka bir perspektif kazandırıyor,
başka tat, başka açı. Aynı sokakta bir Venedik katedrali, bir cami, Batılı
tarzda giysi mağazaları ve kahvehaneler bulabiliyorsunuz. Köşelerde
tüm dünyayı fethetmiş kebabı kaçırmanız imkansız (Monte Carlo tarihi
şehrinin içerlerine mi giriyorsunuz? Kebapçı görüyorsunuz. Tokyo’nun
havalı alışveriş caddelerini mi geziyorsunuz? Yine kebapçı görüyorsunuz). Eski Pera’nın ana caddesi olan İstiklal Caddesi’ni aşağı yukarı
turlayın. Bazı rehberler Osmanlı İstanbul’una moderniteyi Pera’nın getirdiğini ve şu anki kozmopolitliğin temelini attığını söyler. Doğru değil.
Burada Kültürler Roma İmparatorluğu’nda, Bizans zamanında ve tabi
ki Fatih Sultan Mehmet’in şehri fethinden sonraki ilk birkaç yüz yılda
olduğu gibi yüzyıllarca iç içe geçti. Burada bütün Balkan dünyasının
Ortadoğu ile buluşmasına ve daha da fazlasına şahit olabilirsiniz. Fakat
Pera İstanbul’a bugün hala sahip olduğu Batılı havasını kazandırdı.

İstanbul: Avrupa ve
Asya’nın Geçmiş ve
Geleceğin Arasında

Baştan itiraf etmeliyim ki tarihi çok severim. Henüz çocukken kahramanlar ile savaşçılar, mücadeleden kaçanlar ile mücadeleye devam
edenler, görkemli şehirler ve muhteşem krallıklar hakkında saatlerce
ama saatlerce okurken tarihi sevmeye başlamıştım. Ama her zaman
nasıl göründüklerini hayal etmeye çalışmıştım (sanırım bu nedenle
tarihi filmlerini de izliyorum)… Bazen başarabildim, bazen de başaramadım. Ancak seyahat etmeye başladığımdan beri tarih kitaplarından
ışık saçan bu yerlerin birçoğunun atmosferi görebildim, hissedebildim
ve tadabildim.

Devam edeyim mi? Sanırım herkes kendini İstanbul’da keşfedecek.
Bir yandan egzotik ama tanıdık gelecek, eski görünecek ama aynı zamanda moderniteyi de bulacaksınız. Sadece dünyanın tek kıtalar arası
köprülerini geçin. Ve kesinlikle size anavatanınızı hatırlatacak bir şey
bulacaksınız.

İstanbul listemin başında geliyor. Aslında Prens Vladimir’in elçilerini
prense Ortodoks inancını benimsemesini teklif edecek kadar etkileyen katedrali görmeye gelmiştim. “Burada cennete mi yoksa dünyada
mı olup olmadığımızı bilemiyoruz” diye yazmışlardı ve gerçekten ben
de az çok aynı şekilde hissetmiştim. Ancak en büyük keşfim hayalini
kurduğum bu kilise değil, çeşitlilik ve İstanbul’un bir şehir yerine bir
diyalog olduğu gerçeğiydi. Geçmiş ile geleceğin, Asya ile Avrupa’nın
Hıristiyanlık ile İslam arasında bir diyalog… Biri diğerinden bin yıl önce
inşa edilmiş olmasına rağmen Sultanahmet Camii ile Ayasofya Kilisesi
sanki hep birliktelermiş gibi karşı karşıya duruyorlar.
Bazen İstanbul’a geldiğimde (itiraf edeyim çok defa geldim), Sultanahmet Camii ile Ayasofya Kilisesi’nin arasına oturup eski zamanları hayal etmeye bayılıyorum. Justinian’ın Konstantinapol’unun şanlı
zamanları, Hipodrom etrafındaki atlı araba yarışlarını, Büyük Saray’ı
(sonradan yerini Sultanahmet Camii’nin zarif binasına bıraktı), altınları,
zenginlikleri ve güzellikleri… Film zihnimde hala devam ediyor. Güzellikleri bozan, bulabildikleri ne varsa yanlarında götüren haçlılar ve gerileme döneminin kara günleri… 15. Ve 16. Yüzyıllarda Konstantinapol
nasıldı? Hayalet şehir? Eskiden bir milyon kişi yaşarken artık sadece
birkaç bin kişinin kaldığı şehir? Işıltısını kaybetmiş bir imparatorluk
sarayı? 1453’de Konstantinapol’un düşüşü yeni bir dönemin işaretiydi.
Yeni bir dönemdi ama aynı zamanda geri dönüşün, eski metropolün
ışıltısını yeniden kazandığı bir zaman dilimiydi.
İnsanların bugünkü İstanbul’a yeni ile eskinin, geçmiş ile geleceğin
birleşimi olarak hayranlık duyduğunu biliyorum. Ben çoğu zaman
geçmişin, köklerin, hikayelerin peşine düşüyorum. Herkesin Arkeoloji
Müzesi’ni veya entrikaların, güzel prenseslerin ve intikam peşindeki
taht varislerinin konu edildiği hikayelerden yeterince nasibini almış
Binbir Gece Masalları misali Topkapı Sarayı’nı görmeye gittiğini biliyorum. Evet, bunlardan da hoşlanıyorum. Ama Marmaris’e kadar uzayıp
giden bazı saklı ara sokakları keşfetmeyi çok seviyorum. İstanbul yerine Viktorya dönemi Londra’sında görmeyi bekleyeceğiniz binalarla
dolu bu sokaklarda gezintiye çıkın. Onları pekala İstanbul’da bulabiliyorsunuz. Bu çok çeşitli şehirde keşfinize bir tat daha katacaktır.
Ancak tarihi İstanbul yarımada ile sınırlı değil. Daha ileriye gidin. Ve
sadece örneğin Dolmabahçe gibi çok turistik yerleri düşünmeyin. Son
gezimde Fener semtini keşfettim. Fenerbahçe takımından dolayı değil
(taraftarlar kusura bakmasın!), tarih arayışımdan dolayı keşfettim. Eski
gücünü kaybetmesine rağmen hala belirli bir etkiye sahip Konstantinapol zamanının Ortodoks Patrikhanesi var olmaya devam ediyor.
Tarihin izini sürmenin daha zor olduğu sakin ve muhafazakar
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a multicultural city, with its churches, mosques and synagogues, no
wonder that it has been declared a UNESCO World Heritage Site.
What stiked me the most is how the differences of culture, races and
religions, actually managed to naturally fuse and create a mix of harmony that I’ve never seen in any other city I’ve visited.
Istanbul is definitely not just “another” tick on the belt for the tourist.

CLELIA
MATTANA

Istanbul is a place where you have to take it easy, slowly discovering
its fascinating old streets and relaxing in one of the cafes sipping the
famous turkish tea.

Istanbul

Only this way you can really experience the word “mixed culture” in
its pure form.

And then, take the modern trasports and immerse yourself in the
modern, busy area.

I still remember the excitement of my very first visit to Istanblul in
June 2015. The city immediately swept me away with its fascinating
aura and I swore that I had to come back for more in the future!
Unfortunately, I only had 2 days to taste of its peculiar culture, the
cuisine and its unicity. This left me with a longing feeling that actually
never went away.
Istanbul can be described with many adjectives, certainly the first one
that comes to my mind is “huge”, immediately followed by exeremely
“multicultural” and “diverse”.
Everywhere I looked, I could clearly see the melting pot of people, colors and traditions all mixed together in a fashinating and mystical way.
When I think about it, I come to the conclusion that, in a way, Istanbul
it is “forced” to do so for his own history and geographical position
that puts it at the borders between two continents, two religions, two
cultures.
In the streets you see people with different features, legacy of an empire that stretched across three continents and that traded from east
to west from China to Spain and from south to north India to Russia.
This enormity is gathered just outside the airport that lies about 50
km from the center.
The road runs continuously in the midst of dense neighborhoods with
mansions and skyscrapers many still under construction, a symptom
of an economy that despite some slowdown is still very much active.
When driving on the Golden Horn along the 7 km on the south and the
north, the houses are often stacked haphazardly in a grid of streets.
In my opinion, Istanbul owes its importance to its strategic location ,
the Bosphorus Strait , in between the Black Sea and the Sea of Marmara , and it is the only city in the world to straddle two continents ,
Europe and Asia .
Its thriving past has left traces of great archaeological and architectural , that makes it one of the most visited and fascinating world . And
one that people couldn not easily forget.
On the mini-cruise on the Bosphorus, I was able to see endless neighborhoods, old elegant palaces and monuments, mixed with the modern texture of the city, extending for kilometers on both sides of the
Strait to the Asian and European sides.
The streets and squares are always full of people and cars.
With important buildings like the majestic Hagia Sophia and the Blue
Mosque, in Istanbul I really did experience the unique atnosphere of
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CLELIA
MATTANA
İstanbul

Şehir anında büyüleyici aurasıyla beni sürükledi ve ben en yakın gelecekte daha fazlası için geri gelmeye yemin ettim!
Ne yazık ki ben, bu kendine özgü kültürü, mutfağı ve eşsiz lezzetleri
tadabilmek için sadece 2 gün kalabildim. Bütün bunlar içimde hep bir
özlem duygusu yarattı.
İstanbul, bir.ok sıfatla tarif edilebilir, aklıma kesinlikle ilk önce “dev”,
hemen ardından son derece “çok kültürlü” ve “farklı” olduğu geliyor.
Baktığım her yerde, açıkça büyüleyici ve mistik bir şekilde birbirine
karışmış, renk ve geleneklerden gelen insanların bir potada eridiğini
görebiliyordum.
Bunu düşündüğüm zaman, bir bakıma, iki kıta, iki din, iki kültür arasındaki sınırda, İstanbul kendi tarihi ve coğrafi konumu için bunu ortaya
koymak “zorunda” olduğu gibi bir sonuca varıyorum. Sokaklarda, üç
kıtaya yayılmış bir imparatorluğun mirası olan batıdan doğuya Çin’den
İspanya’ya ve güneyden kuzeye Hindistan’dan Rusya’ya ticaret yapan
farklı özelliklerde insanları görüyorum.
Pek çoğu yapım aşamasında olan Konaklar ve gökdelenler ile sürekli
olarak yoğun mahallelerin ortasından geçiyor, bu bazen yavaşlamasına
rağmen hala çok aktif olan bir ekonominin belirtisi. Benim düşünceme
göre, İstanbul stratejik önemini, Karadeniz ve Marmara Denizi arasında
Boğaz’a, Avrupa ve Asya kıtaya hakim konumda olan dünyadaki tek
şehir olmasına borçludur.
Onun gelişen geçmişinde büyük bir arkeolojik ve mimari iz bırakmış
olması, büyüleyici dünyasını en çok ziyaret edilen yer yapar. Ve herkes için kolay unutulamayacak bir hale getirir. Boğazda yaptığım mini
turda, boğazın Avrupa ve Asya tarafında kilometrelerce uzanan uçsuz
bucaksız mahalleleri, şehrin modern dokusuyla karışık eski zarif saray
ve anıtları görmem mümkün oldu.
Sokaklar ve meydanlar hep insanlar ve arabalarla dolu. İstanbul’da
görkemli Ayasofya ve Sultanahmet Camii gibi önemli sinagogları
deneyimledim. UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesini hiç yadırgamamak lazım. Beni en çok çeken İstanbul’un aslında doğal olarak daha
önce ziyaret ettiğim başka hiçbir şehirde görmediğim farklı kültür,
ırk ve dinleri nasıl bir arada tutmayı ve uyumlu karışımını oluşturmayı
başardığıydı.
İstanbul bir turist için kesinlikle sadece kemerin üzerindeki deliklerden
“başka biri” değil. İstanbul büyüleyici eski sokaklarını keşfederken,
kafelerinden birinde rahatlatıcı ünlü türk çayını yudumlarken, rahat
olup acele etmemeniz gereken bir yerdir.
Sonra gelişmiş ulaşım imkanlarından faydalanıp hayat dolu mekanlara
ulaşabilirsiniz. Sadece bu şekilde gerçekten saf haliyle dünya “karma
kültür”nü yaşayabilirsiniz.
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with below-freezing temperatures and snow – since I moved to South
Africa in 2010. So that will be interesting. But I’m up for the challenge.
Istanbul, here I come. For a week.
My flight to Istanbul will be provided courtesy of Turkish Airlines. To
get an idea of what the city has to offer, watch this awesome two-minute video about Istanbul

HEATHER MASON
Five Things I Can’t Wait to
Experience When I’m Back
in Istanbul
Three months ago, I flew to the United States via Istanbul on Turkish
Airlines. It was the best deal I could find and I decided it would be fun
to visit Istanbul during my layover, even if it was just for eight hours.
In the blog post I wrote about that eight-hour layover, I finished by
saying, “Next time, Istanbul, I’m coming for a week.”
I meant what I said; eight hours in Istanbul is certainly not enough and
I wanted to come back for a longer stay. But let’s face it: Istanbul is a
long way from Joburg. I knew I wanted to come back but had no idea
when such an opportunity would arise – months, years, maybe never.
I guess the travel gods heard my prayer. Because a couple of weeks
ago I received an invitation to attend an international conference
called the World Tourism Forum, as part of a global delegation of
bloggers, during the first week of February. Guess where the World
Tourism Forum takes place? That’s right. Istanbul.
The conference lasts for three days but I’m going to stay for a week
afterward. (See? I meant what I said.) I haven’t made specific plans yet
and I’ll probably just wing it to some extent. But I’m sure I’ll have no
problem filling the time.
Here are a few of the things I’m looking forward to when I’m back in
Istanbul:
1) The photography. Istanbul (and all of Turkey for that matter, from
what I’ve seen and heard) is a photographer’s dream. It’s an ancient
place with layer upon layer of colors and textures and shapes.
2) The architecture. I only had time to visit the Blue Mosque and walk
past the Hagia Sophia last time. But I saw enough to know that Istanbul has some of the most beautiful and historic buildings in the world.
3) The food. Again, my layover only allowed me time for a quick
breakfast and some coffee and baklava. But Turkish food is one of my
favorite cuisines, as you know if you’ve read my posts about Turkish
restaurants in Joburg. I’ll be experiencing the real thing this time, and
lots of it.
4) The people. From what I’ve experienced so far, both here in Joburg
and briefly in Istanbul, Turkish people are friendly, kind, funny, and
welcoming. I’m looking forward to meeting tons of people and shooting a lot of portraits.
5) The cats. CATS! When I was in Istanbul last year, the very first photo
that I shot was of a cat. They’re everywhere, literally. Cat-watching can
entertain me for hours, if not days, and I can’t wait to get up close in
personal with every one of Istanbul’s millions of cats.
One interesting plot twist: It’s winter in Turkey, and it will be cold. (I’m
looking at my iPhone weather app now and I see that the high temperature in Istanbul today will be 2 degrees Celsius.) I haven’t experienced winter in the Northern Hemisphere – like actual winter,
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İstanbul, işte geliyorum. Bir haftalığına.
Uçuşumu Türk Hava Yolları ile gerçekleştireceğim. Şehrin size neler verebileceği hakkında fikir edinmek için, İstanbul hakkındaki bu
muhteşem iki dakikalık videoyu izleyin.

HEATHER MASON
İstanbul’a Döndükten Sonra,
Tekrar Deneyimlemeye
Can Attığım Beş Şey
İstanbul’a Döndükten Sonra, Tekrar Deneyimlemeye Can Attığım Beş
Şey
Üç ay önce İstanbul üzerinden Amerika’ya Türk Hava Yolları ile uçtum. Bulabildiğim en iyi fırsattı ve sekiz saatliğine de olsa, aktarmayı
beklerken İstanbul’u görmek eğlenceli olur diye düşündüm.
O sekiz saatlik duraklama sırasında yazdığım blog yazısına, şu şekilde
son vermiştim. “Bir sonraki sefere İstanbul, bir haftalığına geliyorum.”
Söylediğimde ciddiydim; İstanbul’da sekiz saat geçirmek kesinlikle yeterli değil ve daha uzun bir süre için gelmek istiyordum. Ama kabul
edelim, İstanbul Joburg’dan çok uzakta. Geri gelmek istediğimi biliyordum ama böyle bir fırsatın ne zaman karşıma çıkacağını bilmiyordum
– aylar, yıllar sonra, belki de hiçbir zaman…
İki hafta önce Şubat’ın ilk haftası için, blog yazarlarının küresel heyetinin bir parçası olarak, Dünya Turizm Forumu adında bir konferansa
katılmak için davetiye aldım. Tahmin edin Dünya Turizm Forum’u nerede gerçekleşiyor? Evet, haklısınız, İstanbul’da!
Konferans üç gün sürüyor fakat ben sonrasında bir hafta kalacağım
(Gördünüz mü? Söylediğimde ciddiydim!) Daha ayrıntılı plan yapmadım ama muhtemelen oluruna bırakacağım. Eminim zamanı dolu
dolu geçirmek adına bir sorun yaşamayacağım.
İstanbul’a döndüğümde yapmaya can atacağım birkaç şey şunlar:
1)
Fotoğrafçılık. İstanbul ( hatta gördüğüm ve duyduğum akdarıyla bütün Türkiye) bir fotoğrafçının rüyalarını süsleyecek güzellikte. Renk, doku ve şekillerin üst üste olduğu çok eski zamandan kalma
bir şehir.
2)
Mimari. Geçen sefer sadece Sultanahmet Camii’ni ziyaret
etmeye ve Ayasofya’nın önünden geçmeye vaktim vardı. Fakat İstanbul’un dünyadaki en güzel ve tarihi binalara sahip olduğunu görmeme
yetmişti.
3)
Yemek. Tekrardan, duraklamam sadece hızlı bir kahvaltı etmeme yetiyordu. Joburg’daki Türk restoranlar yazımı okuduysanız bilirsiniz ki Türk mutfağı benim en sevdiğim mutfaklardan biri. Bu sefer
gerçek Türk yemeklerini tecrübe edeceğim, hem de çokça.
4)
İnsanlar. Şu ana edindiğim tecrübeye göre hem burada
Joburg’da, hem de İstanbul’da Türk insanları cana yakın, nazik, komik
ve misafirperver. Birçok insanla tanışıp birçok portre çekmeye can
atıyorum.
5)
Kediler. KEDİLER! Geçen sene İstanbul’dayken, en son çektiğim fotoğraf bir kedinindi. Her yerdeler, ciddiyim! Kedileri izlemek
beni saatlerce eğlendirebilir, hatta günlerce. İstanbul’un milyonlarca
kedisiyle yakın olmaya can atıyorum.
İlginç bir sürpriz: Türkiye’de şu an kış mevsimi yaşanıyor ve soğuk
olacaktır. (Şuan hava durumu uygulamama bakıyorum ve bugün İstanbul’daki en yüksek sıcaklığın 2 derece olduğunu görüyorum.)
2010’da Güney Afrika’ya taşındığımdan beri Kuzey Yarımküre’de kışı
hiç yaşayamadım; yani gerçek kışı, sıfırın altında dondurucu soğuk ve
kar gibi. İlginç olacak, meydan okumaya hazırım.
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IOSU LÓPEZ
Y ALBERTO
MENÉNDEZ
Istanbul, nothing
compares to you

Perpetuada a lo largo de los años a través de diferentes culturas, Estambul, la ciudad de los muchos nombres, se erige como un faro hacia Occidente. Conocida antiguamente como el “ombligo del mundo”,
es superviviente de muchas batallas, un crisol de civilizaciones y una
referencia histórica y cultural así como un puente entre dos grandes
continentes, Europa y Asia.
Desde el primer contacto, la ciudad reclama la atención del visitante
con sus clásicas escenas y sonidos como las llamadas a la oración desde los minaretes de Sultanahmet, las ruidosas sirenas de los grandes
ferries navegando por el Bósforo y los gritos de vendedores ambulantes anunciando su género a pleno pulmón. En otras palabras, Estambul es un ejercicio para los sentidos del turista.
Algunas ciudades históricas son la suma de sus monumentos, pero
Estambul es mucho más que eso. Respetuosa con la tradición, en sus
calles entremezcla de forma pacífica las costumbres de otra época
con las tendencias más modernas, traducidas en la apariencia de los
transeúntes que caminan por ellas. En la antigua Constantinopla hay
lugar para todo tipo de actividades: visitar una infinidad de iglesias
bizantinas como por ejemplo la espectacular San Salvador de Cora
o ver mezquitas otomanas tales como las magníficas Santa Sofía y
la mezquita Azul. También puedes ir de compras y perderte por las
interminables galerías del Gran Bazar o su espléndido mercado de las
especias, donde dejar pasar las horas sin apenas darte cuenta entre
conversaciones así como hacer un improbable intento de ganar en el
digno arte del regateo a algunos de los comerciantes locales. Con las
bolsas llenas de baklava y esencias, al atardecer podemos aprovechar
para comer un bocadillo cerca del puerto, donde pescadores con caña
en mano sacarán nuestro pescado del agua a la parrilla en una de las
estampas más típicas de la ciudad. Más tarde, es obligatorio tomar
algo en la moderna zona de Taksim para después salir a disfrutar por
algunos locales con mucho encanto de la noche estambulita.
La herencia de la otrora llamada Bizancio es inmensa, y lejos de acomodarse en su estatus, se ha convertido hoy en día en una de las
capitales más modernas del mundo intercalando el legado de sus antepasados con el progreso más actual traducido en edificios de vanguardia y una economía cada vez más dinámica.
En resumidas cuentas, si se le pregunta a la gente de Estambul qué
es lo que más les gusta de su ciudad, posiblemente se encogerán de
hombros, y tras regalarnos una sonrisa, simplemente dirán que no hay
otra igual.
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IOSU LÓPEZ
Y ALBERTO
MENÉNDEZ

İstanbul, hiç birşey
seninle karşılaştırılamaz

Yıllar boyu farklı kültürlere ışık tutmuş, bir çok isme sahip olan “İstanbul” batıya açılan bir ışık gibi tüm pencereleriyle diğer kültürlere ayna
olan şehir. Eskiden “Dünyanın Merkezi” olarak biline, bir çok savaştan
sağ çıkmış, medeniyetin çekirdeği, Avrupa ve Asya kıtaları arasında
köprü olan tarihi ve kültürel bir referans. İlk izlenimde şehir, klasik
sahneleriyle, minarelerden yükselen ezan sesleriyle, boğaz’dan geçen
büyük vapurların gürültülü siren sesleri ve bağıran seyyar satıcılarıyla ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor. Diğer bir deyişle, İstanbul Turistler
için görülmesi eşsiz bir yer.
Bazı tarihi şehirler, heykellerin çokça bulunduğu ve bu heykellerin o şehrin özeti olduğu yerlerden ibaret. Fakat İstanbul bunun çok
daha ötesinde bir şehir. Geleneğe saygılı daha modern bir dönemin
içerisinde sar sokakları ile geleneklerini kaybetmemiş, tarih ve modernitenin harmanlandığı, dar sokaklarının içerisinde gezerken tarihi
dokusunu damarlarınıza kadar hissettiğiniz bir şehir. Eski Konstantinopolis’de her türlü aktivite için yer var, Hristiyanlar için Bizans’dan kalan
kiliseler, San Salvador de Cora veya Osmanlı mimarisini yansıtan Sultan Ahmet ve sonradan Osmanlılar tarafından camiye çevirilmiş olan
Ayasofya. Aynı zaman da alış verişin merkezi diyebileceğimiz Kapalı
Çarşı’da her türlü hediyelik eşya ve diğer ihtiyacınız olan her türlü şey
bulabilme imkanına sahip olabilirsiniz. Devasa bir yapıtın içerisinde
tünellerde kendinizi kaybetmeye neden olabilecek büyükçe bir
alışveriş merkezi, burada gerçekten pazarlık sanatının ne anlama geldiğini görmek gerek… Baklava ve esans dolu poşetler ile akşam olurken,
limanın yakınlarında balık ekmek yemek ve her türlü hamburger çeşidini bulabileceğiniz mekanlarda bir taraftan balıkçıları seyrederek gün
batımının İstanbul üzerinde çöküşünü hayranlıkla seyredebiliyorsunuz.
Daha geç saatlerde ise Taksim bölgesinde bulunan modern Kafe barlarda küçük İstanbul gecelerinin keyfine varabilirsiniz.
Bizans İmparatorluğunun mirası çok büyük. Bu ihtişamı her an hissediyorsunuz. Her geçen gün daha dinamik olan ekonomisiyle, avangart
binaların tarihi dokusunu kaybetmeden daha güncel ve modern hala
getirilmesi ile geliştirilmiş, geçmiş ile her daim bağıntılı bir dünya
Başkenti; “İstanbul”.
İstanbullulara; “Şehrinizde en çok hoşunuza giden şey nedir?” diye
sorduğunuzda, büyük ihtimalle omuzlarını yukarı doğru kaldırarak ve
bizlere gülümseyerek; farklı başka bir şey yok diyeceklerdir.
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JACEY BRASSE
Incredible Istanbul

Rich history, incredible architecture and delicious food; it’s easy to understand why Istanbul is becoming one of the most visited cities in
the world. Every inch of this magnificent destination has a story to tell.
Whether you would prefer to spend the day exploring ancient ruins
or experiencing the vibrant nightlife, Istanbul will tick all your boxes.
With direct flights from an array of cities, Istanbul welcomes millions
of travellers from all over the globe every year. This progressive destination is constantly evolving and continues to surprise its visitors.
Known for its Byzantine and Ottoman architecture, Istanbul is a wonderful blend of history and modernity. Home to some of the most
impressive structures known to man, it encompasses all elements of a
big city and yet still manages to maintain its cultural diversity. A cruise
down Bosphorus, a waterway separating Asia and Europe, is one of
the best ways to behold a breathtaking view of the city. Some would
even argue these views to be the best in the world. They say a picture
is worth a thousand words; however Istanbul really needs to be seen
to be believed.
From the moment I set foot in Istanbul, I felt the magic of what would
soon become one of my favourite destinations. The city doesn’t give
you time to absorb everything around you and I like it that way. The
streets bustle with excitement, full of vibrant colours and delectable
aromas. Cats roam the streets, some circling your feet for attention. It
really is like no other place in the world.
I wouldn’t really brand myself as a ‘Shopaholic’ but all that changed
when I was introduced to the markets of Istanbul. With more than
3000 stalls to browse, The Grand Bazaar has been a favourite for
shopping among locals and tourists since the mid fifteenth century.
Textiles, spices, jewellery and furniture are just some of the many treasures found here. You can also sample many Turkish delicacies such
as Baklava, Turkish Apple Tea and Gozleme. I meandered around the
markets searching for items that I didn’t really need and stumbled
upon the most beautiful, hand painted bowls. The rich colours and intricate designs were mesmerising. I ended up leaving with 10 of them.
With thousands of unique stalls to keep you amused for hours, it’s no
wonder Grand Bazaar was listed as the world’s most visited attraction
in 2014.
A visit to Hagia Sofia was one of the highlights of my stay in Istanbul.
I was overwhelmed by the sheer size and beauty of this building. In a
way, I felt somewhat insignificant, as if I was a small puzzle piece of a
very large picture. It is times like that you realise just how impressive
the world really is. The Sultan Ahmed Mosque, popularly known as
The Blue Mosque is also an experience not to be missed.
A Hammam, also known as Turkish Bath, was recommended to me
by a girl I had spoken to on the tram. She told me that it would be
a life changing experience and she wasn’t wrong. Once inside, I was
able to let go of the outside world for a moment. I left any anxieties,
insecurities and deadlines at the door and was able to let myself relax.
I felt refreshed and renewed upon leaving and ended up going back a
second time during my trip.
I have only really shared a small part of what this region has to offer as
the magic cannot really be described, only felt. Istanbul shines brighter than most and cannot be rivalled. The unparalleled beauty has to
be experienced for one’s self. After immersing myself in this city and
all that encompasses it, I would recommend everyone experience Istanbul. For it is not a destination, but a journey.
thechameleonjournal.com
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Hamamın insan hayatında yeni bir çığır açan deneyim olduğundan
bahseden bu kız anlık da olsa kenara bırakma fırsatını yakaladım. Kaygılarımı, güvensizliklerimi ve de son teslim tarihlerini kapının dışarısında bıraktım ve kendimi oldukça rahatlatma şansım oldu. Bu tecrübenin
sonrasında bile kendimi tazelenmiş ve yenilenmiş hissettim ve hatta
gezimi sonlandırmadan önce ikinci kez hamama düştü.
Yalnızca küçük bir parçasını paylaştığım bu bölgenin sahip olduğu
sihri gerçekten tanımlayamazsınız, hissetmeniz gerekiyor. İstanbul’da
güneş birçok yerden çok daha güzel doğuyor ve buranın alternatifi
yok. Bu benzersiz güzelliği bence herkes hayatında bir kez de olsa
tecrübe etmeli. Bu şehrin içinde kendini kaybetmiş ve tüm bu güzelliklerle etrafı kuşatılmış biri olarak herkese İstanbul’u görmeyi tavsiye
ediyorum. Çünkü burası bir varış yeri değil, başlı başına bir yolculuk.

JACEY BRASSE
İnanılmaz İstanbul

Zengin tarihi, olağanüstü mimarisi ve birbirinden lezzetli yemeklerini
düşündüğünüzde İstanbul’un neden dünyanın en çok ziyaret edilen
şehirlerinden biri haline geldiğini anlamak o kadar da güç değil. Bu
muhteşem bölgenin en küçük noktasının bile bir hikayesi var. İster
gününüzü antik kalıntıları keşfetmekle geçirin, isterseniz de kendinizi
canlı gece hayatına kaptırıp geceyi sabahla birleştirin, İstanbul her durumda oldukça tatminkar bir deneyim sunuyor.
Sayısız şehirden doğrudan uçuşlarla ulaşabileceğiniz İstanbul her yıl
dünyanın dört bir yanında milyonlarca ziyaretçiye ev sahipliği yapmakta. Bu yenilikçi destinasyon her geçen gün daha da gelişim gösteriyor
ve ziyaretçilerini şaşırtmaya devam ediyor.
Bizans ve Osmanlı mimarileri ile ön plana çıkan İstanbul, tarihin ve
çağdaşlığın adeta tam ortasında yerini almış vaziyette. İnsanlığa ait
bilinen en etkileyici yapıların bazılarına ev sahipliği yapan bu şehir aynı
zamanda bir metropolün sahip olması gereken tüm elementlere de sahip ve kültürel çeşitliliğini muhafaza etmeyi de hala başarmakta. İstanbul Boğazından aşağıya doğru Asya ve Avrupa’yı birbirinden ayıran
suyolundan yapacağınız bir tekne gezisi şehrin nefes kesici manzarasını keşfetmenin en güzel yollarından biri. O kadar ki; bazı insanlar bu manzaranın dünyanın en iyisi olduğu konusunda kendilerinden
eminler. Bu insanlar bir resmin bin kelimeye bedel olduğunu söylüyor;
bunun yanı sıra İstanbul gerçekten gözle görülmeyi hak ediyor.
İstanbul’a ayak bastığım andan itibaren buranın sihrine kapıldım ve
kısa sürede en sevdiğim yerlerden biri olacağını hissettim. Şehir size
etrafınızdaki her şeye dikkatinizi verebilecek kadar zaman tanımıyor
ve bu oldukça hoşuma giden bir özelliği. Sokaklar heyecanlı koşuşturmalar, capcanlı renkler ve leziz kokularla dolu. Ara yollar ortalıkta gezinen kedilerle dolu, bazıları bacaklarınıza sürtünerek sizden ilgi bekliyor. Burası gerçekten dünyanın hiçbir yerine benzemiyor.
Kendimi “Alışveriş düşkünü” olarak betimleyemem fakat İstanbul’un
alışveriş noktaları ile tanıştıktan sonra bu durum tamamen değişti.
Hepsi gezilip görülesi 3000’den fazla küçük dükkana sahip olan Kapalı
Çarşı on beşinci yüzyılın ortalarından bu yana hem bölge halkının hem
de turistlerin alışveriş açısından en çok tercih ettikleri nokta. Tekstil
ürünleri, baharatlar, takı ve mücevher ve de ev eşyaları burada karşınıza çıkacak olan hazinelerden yalnızca birkaçı. Ayrıca burada baklava,
elma çayı ve gözleme de tadabileceğiniz enfes tatlar arasında. İhtiyacım olmayan ne kadar eşya var ise peşlerinden giderek dükkanların arasında mekik dokudum ve elle boyanmış, gördüğüm en güzel
kaselere rastladım. Zengin renk çeşitleri ve çetrefilli tasarımlar oldukça
büyüleyiciydi. Sonuç olarak bunlardan 10 tane alarak oradan ayrıldım.
Sizi memnuniyet içerisinde oyalayacak binlerce küçük dükkana sahip Kapalı Çarşı 2104 yılında dünyanın en çok ziyaret edilen cazibe
merkezi olarak kayıtlara geçti.
İstanbul’da kaldığım süre içerisinde en çok ön plana çıkan ziyaretlerimden biri de Ayasofya oldu. Bu yapının büyüklüğü ve güzelliği adeta
başımı döndürdü. Burası bir bakıma büyük bir resmin çok küçük bir
yap boz parçasıymışım gibi kendimi bir nebze de olsa önemsiz hissettirdi. İnsan böyle zamanlarda dünyanın ne kadar da etkileyici bir yer
olduğunun farkına varıyor. Bunun dışında Türkiye dışında birçok insan tarafından Blue Mosque (Mavi Camii) olarak bilinen Sultan Ahmet
Camii de kaçırılmayacak tecrübelerden biri. Tramvayda konuştuğum
bir kızın tavsiyesi ile de Hamam, yani daha belirgin haliyle Türk Hamamını da tanıma imkanım oldu.
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KACH AND
JONATHAN HOWE
Two Monkeys Travel
Istanbul is more than a destination.
In a world where cultures and communities are tearing themselves
and each other apart over their differences, Istanbul stands as testament to what results when centuries of differences and contrasts
meet in one place, often clashing, but ultimately balancing each other
out in the end.
Since its conception, Istanbul has been a major crossroads in the roadmap of the world. The scene of battles, of destruction, of rebuilding
and rebranding, always emerging stronger and better than before,
thanks to the lessons dug out of the rubble.
It has experienced probably the most consistently radical changes of
any city on the planet, from its settlers, its cultures and its religions.
Every single one has left its mark, not just physically, but in the hearts
of the people and the blood that pumps through them.
As a home carries many layers of paint, each colour representing a
different family and an important period in their lives, so Istanbul can
scrape back the layers of paint and dust at any one of a thousand
points in the city, to reveal the traces left behind by its predecessors.
Each layer marking an event, a migration, or a social, cultural or religious change.
Istanbul is the only place I know of in the world, home to a building
which has housed Pagan, Christian and Islam religions, each working
tirelessly to cover the work of the last, until today, when the work of
all three is revealed and celebrated.
Istanbul is also one of the few places in the world, where the old
and the new operate alongside each other in perfect harmony. A
tea shop is not a quaint antiquity, replaced by trendy cafes and juice
bars, relegated to a tourist attraction. It is an ancient cultural tradition
which has retained its importance and sanctity amongst the thrashing changes of the modern world. When you enter, the fast-paced
world is left outside and everything slows down. The problems of the
outside don’t disturb the peace of tea room dominoes. In a world of
relentless activity and stimulus, Istanbul always offers the chance of
escape into a quiet corner where time stands still.
In most of the world, we see different cultures in a state of imbalance
- majority and minority - with each side always fighting for attention
in a battle to demonstrate its cultural identity. Istanbul is a unique opportunity to witness two distinct cultures in equilibrium, neither one
trying to outshine the other or fight for more attention, but simply
co-existing.
Istanbul is a key point of human movement around the globe and it
has the power to be both a facilitator and a constrictor of that movement. Over many centuries Istanbul has stood as a shining example of
what is achievable when the meeting of people, the sharing of knowledge and ideas, and the force of mutual respect is facilitated. However
it has also seen the results of differences turning to conflict.
And so Istanbul will always be more than a destination, as the first
point where we see begin to see change in the world, because change
is as much a part of our nature as exploration, and as we explore, at
some point, we will all meet in Istanbul!
twomonkeystravelgroup.com
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KACH AND
JONATHAN HOWE
İki Maymun Seyahat Eder
İstanbul, Bir Şehirden Fazlası.
Kültürlerin ve toplumların kendilerini ve birbirlerini hırpaladıkları bir
dünyada, İstanbul farklılıkların ve zıtlıkların bir araya geldiğinde ortaya çıkan güzellikler için bir kanıt teşkil ediyor; genellikle çatışan
ama eninde sonunda birbirlerini dengede tutan farklılıklar. İstanbul,
konumu gereği tarih boyunca dünya yol haritasında büyük bir ara yol
olmuştur. Enkazlardan çıkarılıp edinilen dersler sayesinde çatışmalar,
yıkımlar, tekrar inşa edilmeler ve tekrar isimlendirmeler sonunda, her
seferinde öncekinden daha güçlü bir şekilde yükselen bir şehir olmuştur İstanbul.
Farklı insanları, kültürleri ve farklı dinleri dünyada en çok yaşayan şehirdir muhtemelen. Her bizi izini bırakmıştır, sadece şehirde fiziksel
olarak değil, insanlarında ve damarlarında akan kanda da. Bir ev birçok
boya katmanından oluştuğu ve her bir renk farklı bir aileyi ve hayatlarındaki önemli bir süreci temsil ettiği için, atalarından kalan izleri
açığa çıkarmak adına, İstanbul şehirdeki binlerce noktadan herhangi
birindeki o boya ve toz tabakalarını ortaya çıkarabilir. Her katman bir
olayı, göçü veya sosyal, kültürel, dini öğeyi temsil etmektedir.
İstanbul, geçmişinde paganlığı, Hıristiyanlığı ve İslam dinini bünyesinde bir arada barındıran dünyada bildiğim tek yerdir; ki bu üç inanışın birası bir araya geldiğinde, ortaya bir kültür şöleni çıkar. İstanbul
ayrıca eski ile yeninin uyum içinde hareket ettiği dünyadaki nadir yerlerden biridir. Bir çay ocağı sırf turistlerin ilgisini çekmek için modern
kafe veya meyve suyu barlarına dönüştürülen eski bir kalıntı değildir.
Modern dünyanın boş değişiklikleri arasında kendi değer ve önemini
sürdüren eski kültürel bir gelenektir. İçine girdiğiniz zaman, hızla akan
dünya dışarda kalır ve her şey yavaşlar. Dışardaki problemler çay ocaklarındaki huzuru bozmaz. Durmak bilmeyen aktivitelerin ve teşviklerin
olduğu dünyada, İstanbul zamanın durduğu bir köşeye kaçmanın imkanını sağlar.
Dünyanın birçok yerinde farklı kültürleri dengesiz bir durumda görürüz,
çoğunluk ve azınlık gibi. İki taraf da sürekli kendi kültürel kimliğini göstermek adına ilgi savaşına girer. İstanbul iki belirgin kültürün eşit bir
şekilde olduğunun kanıtını taşıyan eşsiz bir fırsattır. İkisi de birbirini
dışlamak veya ilgi için savaşmak yerine, sadece beraber yaşar. İstanbul
insanlık hareketinin dünya çapındaki anahtar noktasıdır ve o hareketi
hem kolaylaştıran hem de kısıtlayan güce sahiptir. Yüzyıllar boyunca
İstanbul, insanlar tanışırken, bilgi ve düşüncelerin paylaşılırken ve ortak saygının gücü kolaylaştırıldığında neyin başarabildiğini dair parlayan bir örnek teşkil etmiştir. Fakat, farklılıkların çatışmaya yol açtığı
sonuçları da görmüştür.
Bu yüzden, dünyada değişikliği görmeye başladığımız anda İstanbul
her daim bir istikametten fazlası olacaktır, çünkü değişiklik keşfetme
gibi bizim doğamızın bir parçası, ve keşfettiğimiz sırada, kimi zaman,
hepimiz İstanbul’da görüşeceğiz!
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KATIE NADWORNY
Istanbul

When I first visited Istanbul back in 2008, I spent almost all of my time
in historical Sultanahmet Square.
It was a terrific introduction to the city. I was floored by the beauty of
the Blue Mosque, overwhelmed by the splendor and historical breadth
of the Hagia Sophia, infatuated with the dim-lit mysteries and cool
subterranean air of the Basilica Cistern. I spent those long summer
days drinking tea in cay bahces, smoking apple-flavored nargile, and
learning how play backgammon from Turks who graciously let me win.
I’d never been farther east than Prague, and the Middle Eastern influences in Turkey seemed unbearably exotic to me. The call to prayer
was bewitching, the smell of smoky Urfa biber and grilled gozleme
intoxicated me, and the friendliness of the people I met captured me.
I knew, even during that first visit, that I would return.

I spend a lot of time wandering around with my camera in Fener and
Balat, where the Greek Patriarchate still sits, and where the Greek Fener Red School looms like a beacon above the winding cobblestoned
hills. Buildings that seem nondescript carry Hebrew inscriptions or
stone-carved crosses. And even while new trendy cafes spring up in
Balat, women wearing black abayas shop for groceries up the hill. The
neighborhoods give off an intense feeling of old Istanbul nostalgia,
and yet they are shaped by both old history and new; most residents
here are from Turkey’s east, drawn to the metropolis by economic opportunities. I find it endlessly interesting to explore.
I pass often through Sirkeci Train Station, where the glamour of the
Orient Express still lingers in its ornate terminals, and its waiting
rooms have been repurposed for late night Dervish shows, uniting the
mystical Sufism of Konya with the cosmopolitanism of early 20th century Istanbul. Trains don’t run here at the moment—the tracks to the
border are being repaired—but you can catch the newly built underwater metro to the Asian side. Old transportation fades and new options arise. On the other side, I explore Haydarpasa Train Station, the
mostly-unused Anatolian terminal, where baroque details curl around
a Greek meyhane, pop-up art exhibits, and impromptu tango protests.
Here the trains rot on the tracks, with travel across Anatolia departing
from Pendik now, but the terminal stands as a reminder of everything
that was glorious at the end of the Ottoman Empire, and everything
that can be in the future.
I gallery-hop and drink lattes in Karakoy, a neighborhood formerly full of shipping warehouse and now completely occupied by the
fashionable bohemians and artistic minded trendsetters of Istanbul.
Pop-up artisan markets and lemonade stands spring up under graffiti
street art; people smoke cigarettes and nosh on chocolate cake and
talk about contemporary art. Up the hill, Taksim Square is a center of
modern-day capitalism, with worldwide clothing chains and Turkish
restaurants clamoring for a piece of the boulevard’s real estate. The
crowds, both local and visiting, surge at all hours of the day, and rooftop bars stay tucked under the sky, unmarked.

And I did. My second trip was similar to the first, except this time I
dragged along a friend who had never visited; I got to see all that
wonder at Istanbul’s special magic through her fresh eyes. Again,
we spent most of our time around Sultanahmet Square, exploring
mosques and taking pictures and relaxing in Gulhane Park. This time,
however, I had traveled in the Middle East, and Istanbul seemed so
much more European than the rest of the region. My perception of
Istanbul was shifting bit by bit.

Living in Istanbul has carried me through all of these worlds, all of
these facets of the city.
Istanbul is a city of layers, with the many empires of past centuries
leaving their mark, the many religions past and present coexisting and
intertwining, and the modern culture of the secular Turkish Republic
constantly growing and changing on top of it all. I have lived here for
three years now, and I still feel like I have barely scratched the surface
of Istanbul. There are still so many things to discover.

The third time I visited, everything changed. I stayed with a friend
in Cihangir, a hip artsy neighborhood near rowdy Taksim Square. I
was traveling with my sister this time, and though we went to Sultanahmet—it was her first time in Turkey, after all, and she wanted to
see the famous sites—we spent just as much time in blue-lit rock bars,
quiet corner side cafes, and re-appropriated art galleries. We also visited Kadikoy, on Istanbul’s Asian shore, for the first time; I found the
neighborhood to be a revelation. I’d never seriously considered living
in Istanbul before, but after an evening spent in a funky indie bar furnished with vintage armchairs, and a truly quiet night’s sleep, and a
morning drinking tea on the Moda seaside, I started considering it.
Hmm, Istanbul. Could I live here?
I could, and I did. A year and a half after that eye-opening visit to
Kadikoy, I
moved there from my Boston home, ready to start a new adventure
in my life.
After visiting three times, I thought I knew what I was getting into.
But even after all that time, I didn’t realize that I was only beginning
to discover Istanbul.
Sultanahmet Square, I learned, is only a small piece of the vast multicultural tapestry that is Istanbul. My new home in Kadikoy has
mosques—though none with the Ottoman splendor of Sultanahmet—
but also is dotted with churches and synagogues. I often do work
at a hip Kadikoy coffee shop that sits next to an Armenian church,
whose bells ringing relentlessly on Epiphany. In Rasimpasa, I found
myself taking a shortcut between streets, without realizing that the
passageway was actually part of a tucked-away Istanbul synagogue.
The history of my neighborhood is visible everywhere, if you know
where to look.
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Fener ve Balat çevresinde elimde kamera dolaşırken çok vakit geçirdim, halen Rum Patrikhanesinin olduğu yerde, Fener Rum Lisesi deniz
feneri gibi dolambaçlı rüzgarlı tepelerin üzerinde yol gösteriyor. Sıradan görünen binalar üzerinde İbranice yazıtlar veya taş oyma haçları
taşıyor. İstanbul’un eski mahalleleri yoğun nostaljik bir duygu yayarlar,
ama onlar hem tarihiyle birlikte yaşar hem de yeniyi şekillendirir; burada genellikle semt sakinleri Türkiye’nin doğusundan ekonomik nedenlerle metropole gelmiş insanlardır. Keşfetmek için sonsuz enteresan
bir yer olarak buluyorum burayı.

KATIE NADWORNY
İstanbul

2008 yılında İstanbul’u tekrar ziyaret ettiğimde, hemen hemen tüm
zamanımı tarihi Sultanahmet meydanında geçirdim. Bu şehre müthiş
bir giriş oldu. Sultanahmet camiinin güzelliği karşısında ağzım açık
kaldı. Ayasofya’nın ihtişamı ve tarihsel genişliği ile içim dolup taştı.
Yerebatan Sarnıcının loş ışıklı gizemiyle, serin yeraltı havasına delicesine aşık oldum. Uzun yaz günlerini Çay Bahçelerinde elma aromalı nargile ve çay içerek, ve nezaketle kazanmama izin veren Türk dostlarımla tavla oynamayı öğrenmekle geçirdim. Ben Prag’ın daha doğusuna
geçmemiştim daha evvel, Türkiye’de k Orta Doğu etkisi dayanılmaz
egzotik görünüyordu. Ezan sesi büyüleyiciydi, insanın burnunda tüten
Urfa biberinin kokusu ve gözleme mest etti, ve karşılaştığım insanların dostane yaklaşımı içimi ısıttı. Hatta ilk ziyaretim sırasında, geri
geleceğimi biliyordum.

Şatafatlı terminallerinin bekleme salonları 20. Yüzyılın başlarında İstanbul’un kozmopolitizmi ile Konya’nın mistik Tasavvufunu birleştiren
gece geç saatte yapılan Derviş semazenleri için restore edilmiş tarihten
süzülüp gelen içinde Orient Ekspresin cazibesini üzerinde hala taşıyan
Sirkeci Tren İstasyonu’na sık sık geçerim. Trenler su anda buradan
çalışmıyor. Rayların tamiratı yapılıyor ancak Asya yakasına yeni inşa
edilen sualtı Marmaray metro hattı ile geçebilirsiniz. Ulaşım için eski
seçenekler kayboluyor ama yerine yenileri ortaya çıkıyor. Diğer taraftan, Haydarpaşa Tren İstasyonunu keşfetmek için gezerim. Çoğunlukla kullanılmayan Anadolu terminali, barok detayları etrafında kıvrılan
Yunan Meyhanesi, pop-up sanat sergileri, doğaçlama tango gösterileri. Burada trenler rayların üzerinde adeta çürümeye bırakılmış. Artık
Anadolu’ya trenle seyahat etmek için Pendik’e gitmek lazım, ama Tren
istasyonu Terminali Osmanlı İmparatorluğu’nun görkemli sonunu ve
gelecekte olabilecek her şeyi bir hatırlatma olarak duruyor.
Karaköy’e kafe latte içmeye giderim. Eskiden nakliye depolarıyla dolu
olan bir semt ama şimdi tamamen İstanbul’un bohem moda ve sanatsal fikirli moda akımını belirleyen merkezi. Pop-up esnaf pazarları ve
limonata standları grafiti sokak sanatı yapılan duvarların altında peydah olur; kimileri burada çikolata kek atıştırarak, kimileri sigara içerek
çağdaş sanat hakkında konuşurlar. Tepeye doğru çıktığında, Taksim
Meydanı Dünya çapında giyim zincirleri ve Türk restoranlarının bulvarda bir parça gayrimenkul için yaygara kopardığı günümüz kapitalizminin merkezidir.

Ve geri geldim. İkinci seyahatimde birincisine benzer şekilde geçti
ama bir farkla, daha önce hiç ziyaret etmediğim bir arkadaşımı peşimden sürükledim; İstanbul’un merak ettiğim özel sihrini onun taze gözlerinden görmem gerekiyordu. Yine, camileri gezip fotoğraf çekerek
ve Gülhane parkında dinlenerek hemen hemen bütün vaktimizi Sultan
Ahmet meydanı çevresinde geçirdik. Ben Orta Doğu’ya da seyahat etmiştim, bölgenin geri kalanından İstanbul çok daha fazla Avrupalı gibi
görünüyordu. İstanbul hakkındaki algım adım adım değişiyordu.

İstanbul’da yaşamak, kentin tüm bu yönüyle beni büyün bu dünyalara
taşıdı.
İstanbul geçmiş yüzyıllarda birçok iz bırakan imparatorluklar ile birbirine eşlik eden ve iç içe geçmiş birçok geçmiş ve şimdiki dinler ve tüm
bunların üstüne Laik Tür Cumhuriyeti çağdaş kültürü, sürekli büyüyen
ve değişen bir katmanlar şehri. Burada iç seneden beri yaşıyorum ve
hala bu süreye rağmen İstanbul’un yüzeyine sadece bir çizik atmış gibi
hissediyorum. Keşfedecek hala çok şey var.

Üçüncü ziyaretimde, herşey değişti. Bıçkın delikanlı Taksim Meydanının
yanında modern en-tel görünümlü semt Cihangir’de bir arkadaşla birlikte kaldım. Bu sefer kız kardeşimle birikte seyahat ediyordum, birlikte Sultanahmete gittik. Bu kız kardeşimin Türkiye’ye ilk seyahatiydi.
Sonra, kız kardeşim gözde mekanları gezmek istedi, o andan itibaren
çılgın rock barlarda sessiz kafelerde ve özel sanat galerilerinde çok
daha fazla zaman geçirmeye başladık. İlk kez İstanbul’un Asya tarafında bulunan Kadıköy tarafına geçtik; bu semti ilham verici buldum ve
bana adeta bir vahiy geldi. Daha önce İstanbul’da yaşamak gibi fikri
asla dikkate almamıştım, ama bağ bozumu ahşap koltuklarla döşenmiş
dehşet bir barda bir gece geçirip, deliksiz bir uyku sonrasında Moda’da
sahilde bir sabah çayı içtikten sonra, bu fikri gerçekten düşünmeye
başladım. İstanbul, acaba burada yaşayabilir miyim?
Yaşayabilirim ve yaptım. Kadıköy’e yaptığım ufkumun genişlediği ziyaretten bir buçuk yıl sonra, Bostan’da ki evimden Kadıköy’e taşındım,
ve yaşamımda yeni bir maceraya başlamak için hazırdım. Yaptığım
üç seyahatten sonra nereye ve neyin içine doğru gittiğimi bildiğimi
sanıyordum. Ama geçirdiğim bunca zamandan sonra, henüz İstanbul’u
yeni keşfetmeye başladığımın farkında değildim.
Öğrendim de; Sultanahmet Meydanı, çok uluslu engin bir kültürün goblenlerinin sadece küçük bir parçası, işte bu İstanbul. Kadıköy’de ki yeni
evimin yanında cami var. Osmanlı ihtişamına sahip bir Sultanahmet
değil ama kiliseler ve sinagoglarla çoğaltılmış. Genellikle işimle ilgili çalışırken Kadıköy’de bir Ocak yortusunda durmak bilmeden çanları çalan Ermeni klişesinin yanında hoş bir kafede otururum. Rasim
Paşa’da sokakların arasında dolaşırken farkında olmadan aslında bir İstanbul Sinagoguna gizli bir geçit olan kestirme yol buldum. Eğer bakmak değil görmek isterseniz, semtimin her köşesinde tarih görünür
haldedir.
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EXPLORING THE CITY VIA BOSPHORUS FERRIES.
The Bosphorus straight separates the Sea of Marmara and the Black
Sea and provides unique angles from which to view the city. Once the
waiting is over and you’ve found your seat on an outside bench, put
your feet up and watch the cityscapes pass you by. Even from the
water, the palaces and mosques tower above everything else and the
sun gently sheds light on the gentle waves.
THE GRAND BAZAAR
This old market is one of the largest covered markets in the world.
This is a market you need to set time and money aside for. I went
there broke-Not my finest moment. As I made way through alleys
of lanterns, jewellery, instru-ments and belly-dancing belts, I kicked
myself for not bringing money. The rings alone could have occupied
all my time as I fitted on one ornamented ring after the next.

LAUREN
MCSHANE

A Few Things I Love
about Istanbul

TURKISH APPLE TEA.
I would return to this land just for its heavenly tea. It is also known
as Elma Cay and is treasured throughout the country by the locals.
Ingredients are said to be found along the Black Sea coastline. And
if you’re attempting to make it. I’ve heard it’s a case of simply adding
apple flavouring and spices to good quality black tea, but I could be
wrong.

Words by Lauren Manuel McShane from thetravelmanuel.com
Istanbul is a city that is neither Asian nor European, but stands alone
as a unique city claiming its very own culture, cuisine and rich history.
Istanbul is truly a city I would return to in order to revisit its markets
and islands and taste its ice-cream and apple tea. Here are a few of
my favorite things.

Often this tea is the first thing served upon being seated at a restaurant. A wonderful pastime of many rug store owners is to invite you
into the store, serve you apple tea and start conversations on Turkish
rugs and beyond. I had no interest in buying a rug, but I often stayed
for the tea.

ISTANBUL IS THE PERFECT FUSION OF EUROPE AND ASIA.

TURKISH ICE-CREAM
If you like ice-cream then Dondurma (Turkish ice-cream) may blow
your mind. I must admit that I consumed ice-cream nearly each
day I was in Is-tanbul, for three weeks. It is truly like no other icecream. It doesn’t have the usual texture, takes some time to melt and
tastes a lot chewier. These unique properties are made possible by
two ingredients: salep, flour made from the root of the Early Purple
Orchid and a resin called mastic. Not all vendors in Istanbul have this
particular ice-cream originating in Kahramanma-ra but all variations
are delicious. Many a time, the vendor will add a mini-performance to
the sale. So you’ll get way more than just ice-cream.

Istanbul is bi-continental in that one part of the city lies in Asia and the
other in Europe. One third of the city’s population reside in the Asian
part whilst the historical and commercial hubs lie on the opposite
European side of the Bosphorus.
Walking through the famous Beyoğlu district amongst the patisseries,
cafe art galleries and Art Nouveau buildings I was transported to
Europe. Ancient red trams still make their way amidst the streets,
offices and shops. It’s so true what the Turkish Airlines video has to
say on the duality of the city “Two cities. Two speeds-slow and fast”
THE LAVISH ARCHITECTURE OF FALLEN EMPIRES.
If there is ever city whose architecture will leave you spellbound, it’s
that of Istanbul. Byzantine and Ottoman rule left the greatest mark
on the city and what a picturesque one it is. There are traces of Greek
and Roman influence too in the Hippodrome of Constantinople and
the Column of Constantine.
The Majestic Hagia Sophia was built in the 6th century and fallowed
this suc-cession after beign the margest cathedral in the world. The
Blue Mosque (Sul-tan Ahmed Mosque) rings true to its name with
delightfully adorned interior walls with blue tiles. The Topkapi Palace
was the home of Ottoman sultans for 400 years and has the most
tranquil gardens.
THE ROYAL ISLAND OF BUYUKADA.
Buyukada means “Big Island” in Turkish and ‘Prince’ in Greek and is
the larg-est of the Princes’ Islands in the Sea of Marmara. This was
an island where exiled kings and royalty spent their days. It has an
age old charm about it. Locals take tourist around in elaborate horse
carriages, wooden houses stand tall having been there for years and
the town square’s flags fly brightly in the midday sun.
I take a moment tı sit beneath a yellow umbrella and lick my ice cream.
Waiters beckon us from the seafood restaurants beside the shore. I
find a stairway leading all the way up between white, wooden houses.
On higher ground, I can get peaks of luscious gardens through the
gates and Is-tanbul across the sea.
IT RESEMBLES THE SET OF ALADDIN.
I’m convinced that if Jasmin and Aladdin were real, they would reside
in Is-tanbul. Whenever I turned a corner there would be a sultan’s
palace, a city market or sometimes a giant lamp of sorts. Outside the
Hagia Sophia, ven-dors displayed their colourful wares of hats that
would make Aladdin and the Sultan proud.
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dışında, satıcılar Alaaddin ve Sultan’ı onurlandıracak renkli şapkaları
tezgahlarında sergiliyorlardı.
ŞEHRİ BOĞAZİÇİ FERİBOTLARIYLA KEŞFETMEK
Boğaziçi, Marmara Denizi ile Karadeniz’i düz bir hat şeklinde birbirinden ayırıyor ve şehri gözlemlemek için eşsiz açılar sunuyor. Bekleme
faslı bittiğinde ve dışarıdaki bir bankta kendinize oturacak bir yer
bulduğunuzda, önünüzden geçen şehir manzarasının tadını çıkarabilirsiniz. Denizden bakıldığında bile saraylar ve camilerin minareleri
her şeyin üzerinde görünüyor ve güneş yumuşak dalgalar üzerine tatlı
ışıklarını bırakıyor.

LAUREN
MCSHANE

İstanbul’a Dair Sevdiğim
Birkaç Detay

KAPALI ÇARŞI
Bu eski pazar dünyadaki en büyük kapalı çarşılardan biri. Burası kenara paranızı ve zamanınızı ayırmanız gereken bir pazar. Ben oraya
gittiğimde pek param yoktu. Çok da alışveriş yapmak istediğim bir
zamana denk gelmedi. Fenerlerin, mücevherlerin, araç gereçlerin ve
dansöz kemerlerinin olduğu dükkanların içinden geçerken para getirdiğim için çok üzüldüm. Sadece beğendiğim yüzükleri tek tek parmağımda görmeyi deneyerek bile tüm zamanımı burada geçirebildim.

İstanbul ne Asyalı ne de Avrupalı bir şehir, bu kalıpların ötesinde, kendine has kültürünü, mutfağını ve zengin tarihini ortaya koyan, eşsiz ve
ayrı bir şehir. Pazarlarını ve adalarını yeniden ziyaret etmek, dondurmasını ve elma çayını yeniden tatmak için bile geri dönebileceğim bir
şehir İstanbul. Bu şehre dair sevdiğim birkaç detayı paylaşmak isterim:

TÜRK ELMA ÇAYI
Bu topraklara sırf bu cennetten düşme çay için geri döneceğim. Bu
içecek Elma Çayı olarak biliniyor ve yerel halk tarafından tüm ülkede
pek kıymetli. İçindekilerin Karadeniz kıyı boyunda bulunduğunu
söylüyorlar. Ve eğer bu çayı elde etmek istiyorsanız, duyduğuma göre
tek yapmanız gereken elma aromasını ve baharatları kaliteli bir siyah
çaya eklemek, ama yanlış da biliyor olabilirim.

İSTANBUL AVRUPA İLE ASYA’NIN MÜKEMMEL BİRLEŞİMİ
İstanbul kıtalar arası bir şehir: bir yakası Asya’dayken diğer yakası
Avrupa’da. Şehrin nüfusunun üçte biri Asya yakasında ikamet ederken, tarihi ve ticari merkezler Boğaziçi’nin karşı kıyısında, yani Avrupa
yakasında bulunuyor.
Osmanlı’nın etkileri ve şehrin çevresine yayılmış, çok sayıda etkileyici
cami var. Ama meşhur Beyoğlu semtinden yürüyerek o pastanelerin, kafelerin, resim sergilerinin ve Art Nouveau binalarının yanından
geçerken kendimi Avrupa’da bir şehri gezer gibi hissettim. Tarihi
kırmızı tramvaylar hala caddelerin, ofislerin ve dükkanların arasından
yol almakta. Türk Hava Yolları’nın “İstanbul” videosunda anlattığı gibi
şehrin iki yönünün olduğu gerçekten doğru. “İki Şehir. İki hız – yavaş
ve hızlı-”

Bu çay genellikle bir restorana gittiğinizde ilk ikram edilen şey. Bir çok
kilim mağazası sahibi sizi mağazasına davet ediyor ve Türk kilimleri
ve pek çok konu ile ilgili muhabbet etmeye başlıyorlar, size elma çayı
ikram ediyorlar, muhteşem bir sıcaklık göstergesi. Kilim almayı düşünmüyor olsam da, sırf çay için dükkanlarda zaman geçirdiğim oldu.
TÜRK DONDURMASI
Eğer dondurmayı seven biriyseniz, Türk Dondurması aklınızı başınızdan
alabilir. Üç hafta boyunca İstanbul’da bulunduğum neredeyse her gün
dondurma yediğimi söylemem lazım. Kesinlikle başka hiçbir dondurmaya benzemiyor. Klasik yapıya sahip değil, erimesi için biraz zaman
gerekiyor ve biraz da sakıza benziyor tadı. Bu eşsiz özellikler iki bileşim
maddesinden elde ediliyor: Genç Mor Orkide kökünden elde edilen
salep ve damla sakızı adı verilen bir reçine. İstanbul’daki her satıcı bu
özel Kahramanmaraş kökenli dondurmayı satmıyor ama tüm çeşitleri
lezzetli. Genellikle satıcı size küçük bir gösteri de yapıyor. Dolayısıyla
sadece dondurmadan çok daha fazlasını alıyorsunuz.

KADİM İMPARATORLUKLARIN CÖMERT MİMARİSİ
Eğer sizi büyüleyecek güzellikte mimarisi olan bir şehir arıyorsanız,
kesinlikle İstanbul’a gelmelisiniz. Bizans ve Osmanlı egemenliği şehir üzerindeki en muhteşem izleri bırakmışlar ve bu izin renkleri hala
hakim. Sultanahmet Meydanı’nda ve Çemberlitaş Kolonunda antik
Yunan ve Roma’nın izleri de var; ama bazıları camiye, bazıları da müzeye dönüştürülmüş şaşalı kiliseler varken, onlara sıra bile gelmiyor.
Muhteşem Aya Sofya, 6.yüzyılda inşa edildi ve adından dünyadaki en
büyük katedral oldu. Mavi cami (Sultan Ahmet Camii) isminin hakkını
verircesine mavi çinilerle muazzam biçimde süslenmiş iç duvarlara
sahip. Topkapı Sarayı ise 400 yıl boyunca Osmanlı sultanlarının evi
olmuş ve gördüğüm en huzurlu bahçelere sahip.
ASİL BİR ADA: BÜYÜKADA
Büyükada’nın Türkçe adlı aşikar iken, ve Yunanca’daki karşılığı ‘Prens’tir
ve Marmars Denizi’ndeki Prens Adaları’nın en büyüğüdür. Bu ada
sürgüne gönderilmiş kralların ve soyluların günlerini geçirdikleri yerdi.
Adanın bununla ilgili asırlık bir büyüsü var. Yerliler turistlere gösterişli
at arabalarıyla çevreyi gezdiriyorlar, burada çok uzun yıllardır kalmış
olan ahşap evler heybetli görünüyor ve kasaba meydanında bayraklar
öğlen güneşinde ışıldayarak dalgalanıyor.
Bir anlığına sarı bir şemsiyenin altına oturdum ve dondurmamı yemeye koyuldum. Deniz kıyısındaki balık restoranlarının garsonları bize
başlarıyla selam verdiler. Beyaz, ahşap evler arasından tepeye giden
bir merdiven buldum. Yukarıda, yerde, geçitlerin ötesinde lezzetli
bahçelerin doruklarını ve karşı kıyıda da İstanbul’u görebiliyordum.
ALAADDİN’İN SETİNE BENZEYEN BİR ATMOSFER
Yasemin ve Alaaddin gerçek olsalardı İstanbul’da yaşıyor olacaklarına
ikna oldum. Ne zaman bir köşeyi dönsem bir sultan sarayı, bir şehir
pazarı veya bazen de her türden dev lambalar vardı. Aya Sofya’nın
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of lemon, and oily sardines at the height of the winter fish season.
On Fridays, I put on my red dress with a billowy skirt and dance to
the beat of a drum and the burst of a saxophone in a smoky club.
When friends come to visit, I become a time-traveler, absorbing the
energy of centuries on warm marble in a hammam, tracing my fingers
along the walls of the Hagia Sophia, getting entranced by the weight
of history, trying to imagine, no, remember what it was like. Because
that is the magic of Istanbul, a collision of what has been, what is, and
the hint of what still might come to pass, a shared memory contained
in a city just big enough to hold it all. That, I think, is what I began to
sense as I looked out over the city the very first night. Being in Istanbul doesn’t feel so much like discovering a never before seen place,
rather it feels like the rediscovery of a long-forgotten self, the way it
feels to return to a place you haven’t seen since childhood, after both
of you have changed. There is a dreamlike quality to the city, familiar
yet different, like the local seagulls that caught in the moonlight look
like falling stars.

MASHA
VAPNITCHNAIA
Istanbul Essay

Soon the air will start to smell like spring. The tulips will bloom in the
gardens of the Süleymaniye Mosque, outdoor swing dancing will resume along the water in Kadikoy and the markets will fill up with sour
plums and fresh garlic. The balcony in my apartment, now just empty
iron lattice, will be filled with gardenias, a lemon tree and rooted herbs
from the plant market next to the Spice Bazaar. I will wake up and
open up my windows, letting in the call of prayer from the neighbourhood mosque, the low hum of traffic a few streets away and the street
peddler’s reverberating offers of fresh-baked simit. And then Istanbul
will ask, as it always does, “Who are you today?”

My first night in Istanbul I went up to my hotel’s rooftop in Sultanahmet
to celebrate having just completed a two-week hike in southern Turkey. It was sunset, and the city was wrapped in soft cashmere blue and
rose light. The Suleymaniye Mosque glowed to my right, and in the
distance other minarets and domes had a similarly enchanting light.
Something tightened in my chest, my lip quivered and my eyes welled
up with tears. An ancient yet familiar longing passed through me, a
breeze in my ribcage that was over before I could give it a name.
I had planned to stay in Istanbul just ten days, but nearly a month
later my feet remained firmly planted on the city’s narrow sidewalks.
In just some weeks a room I rented began to feel like home and the
young doctor who was my host had become a friend. In the mornings,
I would make us coffee before Hatira walked to work. At night she
would make chai and we would talk over glasses of chai. I knew all
the cats on our street. The old man at the vegetable stand gave me a
silent nod when I walked past him. I had intimate dinner parties to go
to on Friday nights. I left notes for a friend in a coffee shop in Galata
where they knew both of us by name .I celebrated a new friend’s birthday with a glass of raki and a plate of grilled bonito in a tiny café with
an unremarkable entrance and a spectacular view. I had my favorite
rooftop restaurant where I could grab a sunset glass of wine and a
platter of local cheeses. I even befriended a Turkish Airlines pilot and
spent an evening with her and her husband watching their wedding
video. In short, without planning to, I found myself with a vibrant and
complete life in a city I was only ever meant to pass through. When
it was finally time to go, soaring above the city on a flight to India, I
looked down at the lights of Istanbul and felt a now familiar knot in my
chest. That I would return, and soon felt undeniable.
Just over a year later, I am writing this from my own apartment on
that same quiet street where my friend the doctor and I used to drink
chai late in the evenings. We still do, except now we take turns playing
hostess. We’ve each adopted one of the cats that laze on our streets.
Just a couple of weeks ago my new kitten and I shared our first sighting of snow in Istanbul on our way to the vet’s office in Cihangir. The
white flakes delighting both of us in equal measure. My friends have
grown in number and diversity. They are lawyers, poets, photographers and art curators; French, Turkish, Syrian, American and Italian.
My life is filled to the brim and still Istanbul unravels and reveals more
and more threads to follow to new experiences – Hüsnü Şenlendiric is
the only clarinet player I’ve ever seen treated like a rock star, an outdoor photography exhibit in cargo containers haunts me months later
with its honesty. The city has me hooked. Why Istanbul? Why not any
of the dozens of cities I’ve traveled to before?
Every morning I wake up and the city asks me, “Who are you today?”
It doesn’t care who I’ve been, it finds it tedious and boring to listen to
me talk about who I want to be, or even who I should be. My answer
is always different. Some days I am a spiritual being, wrapped up in
Rumi verses, watching the dervishes spin their divinity at the Galata
Mevlevihanesi. On Thursday, I might be a purveyor of art wandering
the rooms of Istanbul Modern. Every day I am a foodie, reveling in
frothy ayran from a copper cup, a bowl of red lentils with a squeeze
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Çünkü odur İstanbul’un sihri. Olanların, olanın ve hala olabilecek
olanın bir imasının gizli anlaşması, bütün herşeyi içinde barındıran
yeterli büyüklükteki bir şehirdeki paylaşılmış bir anı. Oydu sanırım
ilk gecede şehri izlerken hissetmeye başladığım. İstanbul’da olmak
önceden hiç görülmemiş bir yerş keşfetmişsiniz gibi hissettiriyor. Tıpkı
çocukluğundan beri görmediğin bir yere geri dönmek gibi. Şehirde
rüyaya benzer bir kalite var, tanıdık ama farklı, tıpkı ay ışığında
yakalanan yerel martıların düşen yıldızları andırması gibi.
Yakında hava bahar gibi kokacak. Laleler çiçek açacak Süleymaniye
Camii’nin bahçelerinde, Kadıköy’deki denizin dibinde danslar tekrar
başlayacak ve pazarlar ekşi erikler ve taze sarımsaklarla dolacak. Şuan
sadece boş demir kafesi olan dairemdeki balkon gardenyalarla, bir
limon ağacıyla ve Mısır Çarşısı yanındaki bitki dükkanından olan köklü
baharatlarla dolacak. Uyanıp pencerelerimi açacağım ve civardaki
camiden gelen ezan sesini, bir sokak ötedeki trafik gürültüsünü ve taze
çıkmış simitleri sunan seyyar satıcının sesini içeriye alacağım. Sonra
İstanbul soracak, her zamanki gibi, “Bugün kimsin?”

MASHA
VAPNITCHNAIA
İstanbul

İstanbul’daki ilk gecemde Sultanahmet’deki otelimin çatı katına çıktım.
Güneş batıyordu ve şehrin hepsi kaşmir mavi gül rengine bürünmüştü.
Süleymaniye Camii’si sağıma doğru parlıyordu, uzakta manastır ve
kubbelerin aynı büyüleyici ışığı yansıyordu. Göğsümde birşey sıkıştı,
dudağım titredi ve gözlerim dolmaya başladı. İçimden eski ama tanıdık
bir özlem duygusu geçti, daha ismini koyama-dan yok olan göğüs
kafesimde bir esinti.
İstanbul’da sadece on gün kalmayı planlıyorum fakat sonrasında
ayaklarım şehrin dar kaldırımlarına yapıştı kaldı. Sadece birkaç
haftalığına kiraladığım oda ev gibi olmuştu ve misafirim olan genç
bir doktor, arkadaşım oluvermişti. Geceleri arkadalım chai yapardı,
chai bardakları üzerine konuşurduk. Sokağımızdaki bütün kedileri
tanıyordum. Manavdaki yaşlı adam ben yanından geçerken sessiz
bir şekilde başını sallıyordu. Cuma günleri samimi yemek partilerine
gidiyordum. Arkadaşımla beni tanıdıkları Galata’da bir kahve
dükkanında arkadaşıma not bırakıyordum. Güneşin battığını, bir
bardak şarabı ve yerel peynirlerin olduğu bir tabakla en sevdiğim çatı
restoranına gittim. Hatta Türk Havayollarında pilot olarak çalışan bir
arkadaş edinip, evinde kocasıyla düğün videolarını izledim. Kısacası,
plan yapmadan sadece geçip gideceğim bir şehirde kendimi canlı
ve tamamlanmış bir hayatla buldum. Gitme zamanı geldiğinde,
Hindistan’a uçmak için şehrin üstünden süzüldüğümde, aşağı baktım
İstanbul’un ışıklarına ve göğsümde şimdi tanıdık gelen bir yumru
hissettim. Dönecektim ve bu kesin bir histi.
Neredeyse bir sene sonra, doktor arkadaşımla geceleri chai
içtiğimiz aynı sessiz sokaktaki dairemden size yazıyorum. Hala içiyoruz
ama şimdi sırasıyla ev sahipliğini oynuyoruz. Sokağımızda gezinen
birer kediyi sahiplendik. Birkaç hafta önce Cihangir’deki veterinerimize
giderken benle yeni kedim İstanbul’daki ilk kar deneyimimizi paylaştık.
Beyaz kar taneleri ikimizi de eşit derecede etkiliyordu. Arkadaşlarım
hem sayıca hem de farklılık açısından arttılar. Avukat, şair, fotoğrafçı
ve sanat galeri müdürü olan arkadaşlarım var; Fransız, Türk, Suriyeli,
Amerikan ve İtalyan. Hayatım ağzına kadar dolu ve İstanbul hala
yeni deneyim-leri takip eden zincirleri söküp ortaya çıkarıyor Hüsnü
Şenlendirici rock yıldızıymış gibi ilgi gören bildiğim tek klarnetçi.
Dışarıda olan bir fotoğraf sergisi beni aylarca etkileyebiliyor. Şehir beni
avucuna almış. Peki neden İstanbul? Neden önceden gezdiğim onlarca
şehirlerden biri değil?
Her sabah uyanıyorum ve şehir bana “Bugün kimsin?” diye soruyor.
Benim önceden kim olduğum umurunda değil, kim olmak istediğimi
ve olmam gerektiğini duyduğunda bunu sıkıcı buluyor. Cevabım
sürekli değişiyor. Bazen Mevlana’nın sözlerinde kaybolmuş Galata
Mevlevihanesi’n de ilahlarına dönen dervişleri izleyen ruhsal bir
varlığım. Perşembe günleri İstanbul Modern’in odalarını dolaşan
sanat aşığı olabilirim. Her gün bir gurmeyim; bakır bir bardaktaki
köpüklü bir ayrandan, üstünde sıkılmış limonuyla kırmızı mercimek
çorbasından ve kış balık sezonunun doruklarındaki sardalyadan zevk
alan. Arkadaşlar ziyaret et-meye geldiğinde adeta bir zaman yolcusu
oluyorum, yüzyıllarının enerjisini sıcak mermerli bir hamamda elde
edip, parmaklarımı Ayasofya’nın duvarlarında gezdirip tarihin ağırlığına mest olup hayal etmeye, hatırlamaya çalışıyorum.
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MERUSCHKA
GOVENDER
Expectations of a
Istanbul rookie

“If one one had but a single glance to give the world, one should
gaze on Istanbul”
				 Alphonse de Lamartine
Istanbul, Constantinople, Byzantium – the city where east and west
has had many names over the centuries, conjuring images of the exotic, ancient histories and civilizations. I haven’t visited Istanbul yet,
but I’m heading there next week and I have high expectations from
the city that straddles two continents.
Turkey has been one of the fastest growing tourist destinations of
late, with Istanbul ranking fifth in the 2015 Mastercard Global Cities
Index of the most visited cities. It’s been high on my bucket list destinations for a while and I’m excited to be invited to explore Istanbul
during the World Tourism Forum Global Meeting.
In my imagination, Istanbul inspires romance and mystery. Few places have witnessed more history than Istanbul which has been at the
cross roads of civilizations for centuries. With relics from the Roman,
Ottoman and Byzantium empires to the modern skyscrapers and a
thriving business metropolis of 14 million people today, Istanbul is
also at the cross roads between the ancient and the modern.
From my research, the city seems to abound with all the elements
that makes cities great - strong heritage and culture, mystical and
historical relics, amazing food, and a vibrant arts and creative culture.
I’m fascinated to in learn about how this historic city has dealt with
modernity and become one of the tourist capitals in the world.
I’ve seen pictures of the city’s mosque-dotted skyline, it’s spectacular
monuments like the Haga Sofia, but I’ve also heard of the hip Istanbul
– the city of foodies, hipsters, fashion designers and creatives - a city
of art, music and mysticism. As much as I want to explore the ancient
secrets of Istanbul also fascinated with the contemporary side of this
dynamic city.
In a times that we live in, when there is still so much misunderstanding of cultures and religious intolerance, I think that visiting Istanbul
will provide context and relevance and allow me to learn more about
Islam and modernity. I have a few Turkish friends and I’ve been exposed to some amazing Turkish food here in Johannesburg, where I
live and discovered local Turkish culture in my hometown.
As a cultural tourist, I think there are few places that offer such diversity as Istanbul. I have visions of feasting on Turkish delights, indulging in big Turkish breakfasts, experiencing my first Hamam, and
wondering in awe at the Blue Mosque at sunset. I want to get lost
in the maze of streets of the Old Town, discover the secrets of the
whirling dervishes and experience the city’s famed nightlife. I can’t
wait to taste Turkish street food, dine in Istanbul’s trendy eateries,
sip raki on a roof top bar, drink tea like a local and smoke shisha in a
hookah lounge.
The mystery, history and culture of ancient Istanbul intrigues me.
Now, where tradition and modernity meet – that’s what really excites
me.
Let’s go Instanbul, I can’t wait to meet you.
www.mzansigirl.com
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İstanbul’a İlk Defa Gelecek
Birinin Beklentileri
“Dünyaya bir kez bakmak zorundaysan sadece İstanbul’a bak”
				 Alphonse de Lamartine
İstanbul, Konstantinopolis, Bizans... Doğu ve batının yüzyıllardır farklı
isimler verdiği, egzotik antik dönem ve uygarlıklardan kareleri hayata
döndüren şehir... İstanbul’u henüz ziyaret etmedim fakat önümüzdeki
hafta yola çıkıyorum ve bu iki kıtayı buluşturan şehirden beklentilerim
oldukça yüksek.
Türkiye son zamanlarda turistlerin en uğrak durağı haline gelmeye
başlamış ve İstanbul, 2015 Mastercard Küresel Şehirler Endeksi’nde
en fazla ziyaret edilen şehirler arasında 50. sırayı almıştır. İstanbul,
ölmeden önce ziyaret edeceğim şehirler listemde üst sıralardaydı ve
World Tourism Forum Küresel Toplantısı sırasında İstanbul’u keşfetmek için aldığım davetten dolayı oldukça heyecanlıyım.
Benim hayal dünyamda, İstanbul romantizm ve gizem uyandırıyor.
Yüzyıllardır birçok uygarlığın geçiş noktası olan İstanbul kadar tarihi
olaya tanıklık etmiş çok az yer vardır. Roma, Osmanlı ve Bizans
İmparatorluklarından kalma eserleri, modern gökdelenleri ve 14 milyon insanla gitgide gelişen iş merkezleri ile İstanbul eski ve yeni çağlar
arasında da köprü görevi görmektedir.
Araştırmalarıma göre, şehir, bir şehri mükemmel hale getirebilecek
her şeye sahip gibi görünüyor - güçlü bir miras ve kültür, mistik ve tarihi eserler, harika yemekler ve hayat dolu sanatlar ve yaratıcı kültür...
Bu tarihi şehrin modernliğe aya uydurması ve dünyadaki en önemli
turist merkezi haline gelmesi beni oldukça etkiliyor.
Şehrin camilerle delinen siluetinin, Ayasofya gibi olağanüstü anıtlarının fotoğraflarını gördüm. Bunun dışında İstanbul’un bir de modern yüzünü gördüm. Gurmeler, hipsterlar, moda tasarımcıları ve sanatkârlarla dolu bir şehir... Sanat, müzik ve mistisizmle dolu bir şehir...
İstanbul’un tarihi sırlarını keşfetme arzumun yanında, bu hareketli
şehrin modern yüzü de beni oldukça heyecanlandırıyor.
Kültürlerin halen daha yanlış anlaşıldığı ve dini hoşgörüsüzlüklerle
dolu bir zamanda İstanbul’u ziyaret etmek bana bir bağlam ve anlam katacak ve İslam ve modernlik hakkında daha fazla şey öğrenmeme olanak sağlayacaktır. Birkaç Türk arkadaşımla Türk kültürünü
keşfettiğim yer olan Yohanesburg’ta birkaç harika Türk yemeği yeme
fırsatım oldu.
Kültürel bir turist olarak, İstanbul kadar çeşitlilik sunabilecek çok
az yer olduğunu düşünüyorum. Türk tatlılarından bir ziyafet çekme,
geniş Türk kahvaltılarının keyfini çıkarma, ilk Hamam deneyimimi
yaşama ve gün batımında Sultanahmet Camii’nde huzur içinde dolaşma gibi planlarım var. Eski şehrin sokaklarında kaybolmak, semazenlerin sırlarını keşfetmek ve şehrin çok meşhur gece hayatını deneyimlemek istiyorum. Seyyar satılan Türk yemeklerini tatmak, İstanbul’un
trend lokantalarında akşam yemeği yemek, teraslı mekanlarda rakımı
yudumlamak, yerli biri gibi çay içmek ve bir nargile kafede nargile
içmek için sabırsızlanıyorum.
Eski İstanbul’un gizem, tarih ve kültürü merakımı uyandırıyor. Beni
asıl heyecanlandıran ise geleneksellik ve modernliğin buluşma noktası İstanbul. Hadi İstanbul’a gidelim. Sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum.
www.mzansigirl.com
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Istanbul:
The World’s Capital
“If the Earth was a single state, Istanbul would be its capital”. Napoleon Bonaparte said that many years ago. In the 18th century, the
lively city also inspired the poet Alphonse de Lamartine to say, “If
one had but a single glance to give the world, one should gaze on
Istanbul”. From then to the present day, the world has changed a lot.
Empires have risen and fallen; however, those statements could still
be true till this day.
For over 1500 years Istanbul has been ranked among the most important cities in the world. In the past, it reached worldwide fame
thanks to its privileged location and to its political and economic relevance. It has been the capital of three major empires, and an important stop on the commercial route between Europe and Asia.
Now, the city keeps attracting visitors from all over the world because of its outstanding history, its deep multicultural roots, and several world heritage sites that nowadays are accompanied by a youthful and modern vibe. Also, not to mention the rich gastronomy and a
sparkling artistic and cultural life.
The history of Istanbul blends in with the very history of humanity
itself. All religions, nations, and empires have passed throughout Istanbul. This history is told all over the city, from the museums that
safeguard treasures of the past to the sights on the streets. Some examples include the Aya Sofya, the Blue Mosque, the Topkapi Palace,
and the oldest and biggest street market in the world. All of them are
remnants of the Romans/Byzantines, Latins and Ottomans, the three
big civilizations that chose Istanbul as their center.
The first thing that probably springs to mind when someone asks
you what you think the world’s capital is would probably be a large
densely populated cosmopolitan city with a western focused perspective. Two big names that everyone probably has heard of are
New York and London, which could easily be identified as world’s
capitals, while metropoles such as Istanbul, São Paulo, and Mumbai
remain overlooked. However, in an increasingly multipolar, globalized
world, the idea of political and cultural centers must include more
diversity and a wider geographical range of options.
For example, the Bosphorus Bridge connecting two worlds is the
perfect metaphor for the present needs of humanity; that is to say,
less walls and barriers, more bridges and intersections. Being the
only city in the world that resides in two different continents, it is
the exact center of a geographic, political, and cultural crossroad. It
is influenced by its plurality and by the coexistence of multiple ethnicities, beliefs, and customs. That is why Istanbul is able to embrace
the world.
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İstanbul: Dünya Başkenti
Napolyon Bonapart’ın yıllar önce söylediği gibi, “Dünya tek bir devlet olsaydı, İstanbul başkent olurdu”. 18. yüzyılda bu canlı şehir, aynı
zamanda şair Alphonse de Lamartine’e ilham vermiştir; der ki “Eğer
tek bir bakışta dünyayı görmek isteyen varsa, onun İstanbul’a bakması gerekir”. O devirden bu yana dünya çok değişti. Ancak, arada
yükselen ve düşen imparatorluklar geçip giderken, bu ifadeler hala
geçerliliğini korumakta.
1500 yılı aşkın süredir İstanbul, dünyanın en önemli şehirleri arasında
yer almaya devam etmekte. Geçmişte bu ayrıcalıklı konumu ve siyasi
ve ekonomik gücü sayesinde dünya çağında üne ulaştı. Üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış ve Avrupa ile Asya arasındaki ricati yol
üzerinde önemli bir durak olmuştu.
Şimdi şehir dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerin ilgisini çekmekte; çünkü onun olağanüstü tarihinin, derin kültürlü kökleri ve birçok
dünya mirası günümüzde genç ve modern bir hisse eşlik eder. Ayrıca;
zengin gastronomisi, sanatsal ve kültürel hayatından söz etmiyorum
bile.
İstanbul’un tarihi insanlık tarihi kadar eski. Bütün dinler, milletler, ve
imparatorluklar İstanbul’dan geçti. Bu tarih, sokaklarda, mekanlarda
geçmişin hazinelerini koruyan müzelerde, kentin dört bir yanından
anlaşılıyor. Bunlardan bazı örnekler: Aya Sofya, Sultanahmet Camii,
Topkapı Sarayı ve dünyanın en eski ve en büyük sokak pazarı. Romalılar / Bizanslılar, Latinler ve Osmanlılar, kendilerine merkez olarak
İstanbul’u seçti ve üç büyük uygarlığın kalıntıları bu şehirde buluştu.
Muhtemelen birisi size, “dünyanın başkenti neresidir sizce?” diye sorduğunda, akla gelen ilk şey, batı odaklı bakış açısı ile büyük ve yoğun
nüfuslu kozmopolit bir şehir olurdu. İstanbul, Sao Paulo ve Mumbai
gibi metropoller akılda kalırken herkes muhtemelen iki büyük ismi,
New York ve Londra’yı düşünür ve kolayca dünyanın başkentleri
olarak tespit ederdi. Ancak, giderek çok kutuplu, küreselleşen dünyada, siyasi ve kültürel merkezler fikri daha fazla çeşitliliğe sahip olmakta ve seçenekler daha geniş coğrafi yelpazeye yayılmakta.
Örneğin, iki dünyayı bağlayan Boğaziçi Köprüsü insanlığın bugünkü
ihtiyaçları için mükemmel bir metafor, yani, daha az duvar ve engel,
daha fazla köprü ve kavşak demek. İki farklı kıtada bulunan dünyadaki tek şehir olmak, bir coğrafi, siyasi ve kültürel kavşak olarak tam
merkezde olmak demek. Birden fazla etnik köken, din ve geleneklerin
bir arada olması, bireyleri de etkiler. Bu yüzden İstanbul dünyayı kucaklayan bir şehirdir.
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Dünya üzerinde ne bir benzeri ne de bir rakibi olan İstanbul, hep
“en”lerle ve sayılarla ifade edilen tanımlardan çok, duyguları harekete geçiren, heyecanlandıran, insana dokunan yapısıyla diğer tüm
şehirlerden ayrılıyor. İşte bu yüzden İstanbul’dan bakabilmek lazım

A.BUĞRA
TOKMAKOĞLU

Dünyaya İstanbul’dan Bak
Dünyada benzeri olmayan güzelliklerin kesiştiği, buluştuğu, her birinin yeniden anlam kazandığı bir noktada hayat buluyor İstanbul. Başka hiçbir şehre nasip olmayan iki kıtada var olmanın yüklediği büyük
sorumluluğu, bin yıllardır dünyanın dört bir yanına hoşgörü, birliktelik, uyum ve bitmek bilmeyen enerjiyle sunuyor bu şehir, her yeni gün.
Doğu ile Batı’nın odak noktasında, her ikisinin karşılaştığı ve yeniden
anlamlandığı noktada yer alan güzel İstanbul; insanlık tarihi ile yaşıt
köklü geçmişinde dünyanın geleceğini değiştiren olayların merkezinde
yer alıyor. Farklı dünyalara tanıklık edilen şehrin dokusu, karşıtlık hissini
yumuşak geçişlerle yeniden anlamlandırırken; karşıtlığın uyumu,
dünyanın sanıldığı kadar anlaşılması zor bir yer olmadığını ispatlıyor
aslında.
Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyaların buluştuğu, yeni yolculukların başlangıç noktası olan İstanbul, yalnızca bir merkez ve varış
noktası olmasından öte, yedi tepeli yapısının her adımında insanın
duygularını harekete geçiren, tarif edilemeyen bir atmosfere sahip.
İstanbul Boğazı’nın serin, mavi sularıyla Asya ile Avrupa’yı birbirinden ayıran İstanbul; ayrılıktan çok birleşmeyi, bütünleşmeyi ve
yakınlaşmayı çağrıştırıyor. Fransa İmparatoru Napolyon’un ifadesiyle “Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” sözü,
şehrin dünyanın tam merkezinde olduğunu fazlasıyla kanıtlıyor.
Doğu Roma İmparatorluğu’nun ve Osmanlı İmparatorluğu’nun
dünya tarihine yön veren başşehri İstanbul, Tarihi İpek Yolu’nun da
en önemli geçiş noktalarından birisi. Tıpkı geçmişte olduğu gibi
günümüzde de bölgenin en önemli bağlantı merkezi olan şehre, yalnızca bir geçiş noktası olarak bakmak büyük haksızlık olur.
Her biri mimari şaheser olan cami, kilise ve havralar, yaşanmışlığı
simgeleyen tarihi mekânlar, etkileyici doğal güzellikler, geceden
sabaha sonu gelmeyen hareketli yaşam, muhteşem sokak lezzetleri, her bir sokakta yeniden keşfedilen bir yaşam bitmek
bilmeyen sürprizlerle insanı sürüklüyor şehrin dört bir yanına.
Küresel kültürün tüm parçalarını üzerinde barındıran bu kent, dünya vatandaşı olmayı birbirine benzemek olarak nitelendirenlere inat,
farklılıkların insanı insan yapan en önemli şey olduğu mesajını fısıldıyor
her bir köşesinde. Tüm ölümlü şehirlerden farklı olarak, hareket ve
yaşamın hiç bitmediği İstanbul ruhunu anlamak, şehrin sokaklarında biraz zaman geçirmek ve ruhu okşayan o tatlı esintiyi hissetmekle mümkün.
Fransız Edebiyatçı Alphonse de Lamartine’in, “Dünyaya bir
kez bakma imkânın olacaksa, sadece İstanbul’dan bak” sözü,
büyüklüğü ile gözümüzü korkutan dünyanın tüm renklerinin
bu şehirde bir yansıması olduğunu anlatıyor her birimize. İstanbul’dan dünyaya bakmak, bugüne kadar öğrenilen her şeyin
yeniden anlamlandırılmasını sağlıyor. Kırılma noktalarıyla birbirinden uzaklaşmaya daha da yakınlaşan dünya için İstanbul büyük
bir şans bu yüzden; yakınlaşabilmek, birbirini anlayabilmek adına.
kesfetsek.com
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Just like its residents, the city’s different neighborhoods wear diverse
personalities, each one equally captivating. Istanbul beckons to you
amid the delightful cacophony of the Grand Bazaar, unfurling carpet
after carpet to hold your attention with intricate designs and deep
hues, and engaging you in a playful game of skilled negotiation over
cups of tea. In the tourist area of Istiklal Caddesi, the city serenades
you with the Middle Eastern beats of a darbuka interspersed with jazz
from a sax, even as you’re having a laugh trying to get your hands on
a dondurma from a particularly mischievous ice-cream seller. While
historic Sultanahmet sweeps you off your feet with countless UNESCO World Heritage Sites and traditional markets, trendy Beyoglu
offers the ultimate seduction and tempts you to stay awake until the
wee hours with its fashionable crowds, elegant restaurants and lively
nightlife. Share a quiet moment with Istanbul onboard a ferry that
cruises along the Bosphorus and before you know it, your tryst with
Istanbul, the world’s capital, will have turned into a love affair.

NATASHA AMAR
Istanbul: A Tryst with the
World’s Capital

In ‘Istanbul: Memories and the City’, Orhan Pamuk writes,
“What gives a city its special character is not just its topography or its
buildings but rather the sum total of every chance encounter, every
memory, letter, color and image jostling in its inhabitants’ crowded
memories after they have been living, like me, in the same streets for
fifty years.”
It’s hard to argue that what makes one fall in love with a city is a
feeling that has its roots in something far deeper than its appearance.
But it does not take as long as fifty years to delve into the essence
of Istanbul, a city that has been described over its history by many
a distinguished personality as the most beautiful city in the world,
perhaps in equal parts for its striking historic architecture and its fearless avant-garde spirit. Istanbul’s character makes an impression even
before you’ve landed, as your flight swoops over swathes of green
and the two parts of a bustling city divided by the Bosphorus Strait
and united by two bridges- the Bosphorus Bridge and the Fatih Sultan
Mehmet Bridge. This introduction, though somewhat grand, doesn’t
prepare you for the sheer amazement you can’t deny feeling when
you first lay eyes on Istanbul’s skyline- its glorious crown jewels, the
Blue Mosque and Aya Sofya, dressed in an ethereal glow, tower above
the rest of the city and their minarets reach out to the rose-gold sunset sky.
Coveted and fought over by three empires, the Roman, Byzantine and
Ottoman, Istanbul’s history is plenty evidence of its obvious appeal
through the ages, only strengthened by its strategic location with one
foot each in Asia and Europe. Unlike many other modern cities of the
world, Istanbul’s history hasn’t been bulldozed over and buried under structures of steel and concrete. Legends and stories of the past
are everywhere, waiting to reveal themselves to the observant seeker.
There are those that are easy to find; in the magnificent Aya Sofya
where a 9th century mosaic of the Virgin and Christ Child is flanked by
19th century medallions inscribed with gold Arabic letters, and on the
walls of a 15th century hammam that now serves as a venue for a religious Sufi ceremony performed by whirling dervishes. And then there
are others; shared in the labyrinth alleys of Sirkeci by elderly locals
who invite you into humble teahouses, and mysteries pondered upon
by those standing in the eerie subterranean cavern of the Basilica Cistern, staring at the upturned head of the mythical sea nymph Medusa.
While the city holds on to invaluable remnants of its past, it is also
home to a warm and hospitable people who confidently stride towards modernity with a remarkable zeal for life, and are not in the
least bit shy to share their opinions, often with a dash of creativity.
A wander in the graffiti splattered backstreets of Galata introduces
the first-timer in Istanbul to a vibrant and young community that are
both inspired and stimulated by the city; artists, designers, musicians,
writers, creatives, intellectuals, free-thinkers and hipsters who paint,
sculpt, sketch, and record in workshops and studios, and hang out in
trendy cafés and tea gardens to discuss politics and shape the contemporary story of Istanbul.
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ederken, modern Beyoğlu sosyetik kalabalığı, şık restoranları ve canlı
gece hayatıyla sizi sabahlara kadar uyanık kalmanız için cezbeder.
Boğaz’dan geçen bir vapurda İstanbul ile sessiz bir an yaşayın. Daha
siz farkına varmadan dünyanın başkenti olan İstanbul’la olan buluşmanız bir aşk macerasına dönüşecek.

NATASHA AMAR
İstanbul: Dünya’nın
Başkentiyle Bir Buluşma

Orhan Pamuk İstanbul: Hatıralar ve Şehir’de şunu yazmıştır. “Bu şehri
kendine özgü kılan şeyin yalnız topografyası, binaları ve insanlarının
çoğu zaman rastlantılarla oluşmuş özgü görüntüleri değil, orada, benim gibi elli yıldır aynı sokaklarda yaşayanların biriktirdiği hatıralarla,
harflerin, renklerin, imgelerin kendi aralarında tutturacakları gizli açık
rastlantıların kıvamı da olduğunu düşünürüm.”
Bir insanı bir şehre aşık eden şeyin görüntüsüne nazaran daha derin köklerde bulunan bir his olduğunu tartışmak zordur. Fakat tarihi boyunca birçok seçkin kişi tarafından muhtemelen çarpıcı tarihi
mimarisinden ve korkusuz öncü ruhu için dünyanın en güzel şehri
olarak adlandırılan İstanbul’un temeline inmek elli senelik bir vakit de
almıyor. İstanbul’un karakteri tam uçağınız yeşilliğin renk cümbüşünün
üstünden geçerken ve canlı şehrin iki kısmını boğaz ile ayırıp, Boğaz
Köprüsü ve Fatik Sultan Mehmet Köprüsü ile birleşirken, siz daha oraya
inmeden önce üstünüzde bir etki bırakır. Bu tanım ne kadar büyük olsa
da, bu sizi İstanbul’un uçuk ışıltısına giydirilmiş ufuk çizgisine ilk defa
bakarken inkar edemeyeceğiniz saf muhteşemliğe muazzam saray
mücevherlerine, Sultanahmet Camii’sine ve Ayasofya’ya hazırlamaz.
İstanbul üç imparatorluk; Roma, Bizans, Osmanlı tarafından istenen ve
savaşılan, seneler içindeki çekiciliğe kanıt kılan tarihi, bir ayağı Asya
bir ayağı Avrupa’da olan stratejik konumuyla güçlü bir şehir. Dünyanın
öteki modern şehirlerinin aksine, İstanbul tarihi çelik yapılar ve çimento altında yok olmamıştır. Geçmişin efsaneleri ve hikayeleri her yerde
itaatli arayıcısı için ortaya çıkmayı bekliyor. Altın Arapça yazılarla kazılı
19. yüzyıl madalyonlarıyla çevrili, Meryem Ana ve Hz. İsa’yı kapsayan 9. yüzyıldan kalma bir mozaikle muhteşem Ayasofya’da görebilecekleriniz. Sizi mütevazi çayhanelere davet eden yaşlılar tarafından
Sirkeci’nin labirent sokak aralarında paylaşılan ve efsanevi deniz perisi
Medusa’nın ters dönmüş kafasına bakan, Yerebatan Sarnıcı’nın tüyler
ürpertici mağarasında ki gizemler.
Şehir kendindeki paha biçilemez parçalara tutunurken, aynı zamanda müthiş bir hayat coşkunluğuyla modernliğe güvenle geçen, sıcak,
misafirperver ve fikirlerini bir tutam yaratıcılıkla paylaşmaktan en
ufak şekilde bile çekinmeyen insanlarla bir yuva olmuştur. Galata’nın
arka sokaklarında duvar yazıları arasında dolaşılan bir gezinti, İstanbul’a ilk gelenlere şehirden hem ilham alan hem de zevk alan canlı ve
genç bir toplumla tanıştırıyor. Bunlar; sanatçılar, tasarımcılar, müzisyenler, yazarlar, yaratıcılar, entellektüeller, stüdyo ve atölyelerde resim,
heykel, çizim ve kayıt yapan modern kafelerde ve çay bahçelerinde
gezip siyaset konuşup, İstanbul’un çağdaş hikayesini şekillendiren
özgür ruhlu hipsterler.
Tıpkı yaşayan inşaları gibi, şehrin farklı çevreleri, her biri eşit derecede
büyüleyici değişik kişiliklerde dolanırlar. İstanbul, Kapalı Çarşı’nın nefis ahenksizliğinin ortasından sizi çağırıyor. Karışık tasarımlar ve derin
tonlarla ilgini çekmek için halı üstüne halı açıp çayla yapılan yetişkin
muhabbetin oyunuyla sizi arasına alır. İstiklal Caddesi’nin turist alanında şehir sizi hareketli bir dondurma satıcısından dondurmanızı kapmaya çalışırken kahkahalarınız arasında, bir saksafonun caz sesiyle
beraber Orta Doğu’nun darbuka sesleriyle çevreler. Tarihi Sultanahmet
ise sayısız UNESCO Dünya Miraslar ve gelenekler pazarıyla sizi mest
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NICHOLAS
MASTORAS
Istanbul

My first and only visit to Istanbul so far was a few years ago, back in
2009.
I was there on a business trip and didn’t have much time to explore
this huge city as much as I wanted but I can’t forget the special feeling of being there.
A very alive city that uniquely combines its rich history with modern
and traditional elements like nowhere else in the world.
It’s one of Istanbul’s main characteristics that makes it so attractive;
the way east meets west.
Atmospheric with a mysterious energy deriving from it’s rich traditions, history and religion but also modern and constantly evolving
at the same time.
The way Mosques coexist next to world class restaurants and art
galleries or the way international brand boutiques coexist with the
traditional bazaars.
The way the bridges on the Bosphorus connect Europe to Asia, the
only city in the world to be located on two different Continents.
As a Greek visiting Istanbul for the first time, I really felt very familiar
being there, like I had been there before…but I feel everyone that
visits this very special city, wherever they come from, have the same
feeling in the end.
The reason behind this, I believe, has to do with its rich heritage and
so many different cultures that make it always stand as the world’s
capital.

anothervisualdiary.com
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NICHOLAS
MASTORAS
İstanbul

İstanbul’a olan ilk ve tek ziyaretimi birkaç sene önce, 2009 yılı civarında gerçekleştirdim.
Buraya iş seyahati nedeniyle gelmiştim ve bu devasa şehri istediğim
kadarıyla keşfedebilecek vaktim yoktu fakat yine de burada bulunmanın bana yaşattığı o çok özel hisleri unutmuş değilim.
Beni, zengin tarihi, modern ve geleneksel parçalarıyla dünyanın hiç
bir yerinde olmayan şekilde birleştiren oldukça canlı bir şehir karşıladı.
İstanbul’u bu denli çekici hale getiren temel özelliklerden biri doğu ile
batıyı buluşturma tarzı.
Zengin çeşitliliğe sahip gelenekleri, tarihi ve inanışlarından kaynaklanan esrarengiz bir enerjiye sahip ortamının yanı sıra, modern ve aynı
zamanda sürekli gelişmekte olan bir şehir.
Camilerin hemen yanı başında dünya standartlarında restoranların
ve sanat galerilerinin bir arada var olması veya uluslararası markaları
barındıran butikler ile geleneksel çarşıların bir arada olması bu şehrin
kendine özgü tarzını yansıtıyor.
Boğazın üzerindeki köprülerin Avrupa ve Asya’yı birbirine bağladığı
İstanbul, dünyada iki farklı Kıta üzerinde yerleşik olan tek şehir. İstanbul’u ilk ziyaret eden bir Yunan olarak burada geçirdiğim zamanları
oldukça “samimi” olarak nitelendirebilirim, sanki daha önce de burada bulunmuşum gibi... fakat ben de, nereden geldikleri fark etmeksizin bu özel şehri ziyaret eden herkes gibi özel şeyler hissettim.
Bunun arkasındaki nedense, bu şehrin her zaman için dünyanın
başkenti olarak kabul etmenizi sağlayabilecek olan zengin mirası ve
birbirinden farklı pek çok kültürü olması.
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PATRIZIA
BELSITO
Istanbul

Finally we can say it: we are invited to take part, along with 50 other
travel bloggers from all over the world, to the World Tourism Forum
2016 which will be held in Istanbul on the first days of February.
We had notice of it on the last day of 2015, while we were in France,
and our happiness was huge.
He are happy and pride to be asked to take part in such an important
event for our work, this invitation for us is a proof that our project,
little by little is developing in the right way, that we are creating
something good , perhaps different from many other realities in our
field, but certainly appreciated.
The second reason for us to be completely happy is the chance to
visit a place for us still unknown, but with such a charming name.
Istanbul.
There have been the days with all the exchange of emails with the
organizers to make this event more and more concrete, the days of
the email of the Turkish embassy for the necessary documents, and
there have been also the days of the sad news on papers.
Sure we had doubts, we sure we’ve been thinking about, but after
many talks the certain thing is that we will be welcoming the invitation.
We will be part of the World Tourism Forum: airline tickets just arrived just!
So we will get to know Istanbul.
All the people who have talked to me about Istanbul, they always
did with that light in their eyes that shows their falling in love, the
kidnapping of the senses, and now I can only be extremely curious to
see it with my own eyes.
I’m curious to see the people belonging to this metropolis, that was
told to me to have two-speed; curious to cross that bridge they told
me to unite, not divide; curious to be able to see that what has been
different over the centuries, is been kept different over the centuries,
and has helped to create something great, unique.
Curious to understand what it means to have two continents that
are part of the same city, to find my Europe in this huge metropolis
of the world, and even more curious about things I will probably not
understand right away.
It ‘s hard to talk about a place that you do not know, but it’s easy to
talk about the emotions of expectation.
Today I walked into my travel book shop (yes, in Verona we are lucky
enough to have Gulliver: an entire book shop dedicated only to travel
books) and I asked something about Istanbul. The shelf contained
dozens of guides, some made as comic, others written by well known
authors, and of course the classic guides. And inside those pages I
found again the same love sight of the persons I have talked with
about the city.There’s nothing else I can say but: can’t wait to be
there!
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PATRIZIA
BELSITO
İstanbul

Sonunda bunu söyleyebilirim: Biz Şubat ayının ilk günlerinde 2016’da
İstanbul’da yapılacak Dünya Turizm Forumu’nda, tüm dünyadan 50
diğer seyahat bloggerları ile birlikte yer almaya davet edildik. Bu
haberi Fransa’da, 2015 yılının son gününde aldık ve çok mutlu olduk.
İşimizi ilgilendiren böylesine önemli bir etkinliğe katılıma çağırıldığımız
için mutlu ve gururluyuz, bu davet bizim için yavaş yavaş projemizin doğru yolda gelişmekte olduğunu ve farklı bir şey yarattığımızı
gösteriyor, ve projenin doğru bir şekilde gelişmekte olduğunun bir
kanıtı.
Mutlu olmak için ikinci bir neden ise, henüz bizim için bilinmeyen bir
yeri ziyaret etme şansı: İstanbul
Biz Dünya Turizm Forumu’nun bir parçası olacağız: uçak biletlerimiz
de hazır!
İstanbul’u tanıma noktasına geldik.
Benimle İstanbul hakkında konuşan bütün insanlar, duygularını saklamaya çalışsalar da, gözlerindeki ışıkta bu şehre olan aşkları belli oluyordu ve şimdi ben son derece büyük bir merak içinde bu şehri kendi
gözlerimle göreceğim.
Ben bana anlatılan bu metropolde yaşayan insanları görmeyi çok
istiyorum; bölen değil birleştiren köprüleri görmek istiyorum; eşsiz,
yüzyıllar boyunca farklı olmuş bu şehri görmeyi çok istiyorum yüzyıllar boyunca büyük bir şey yaratmak için yardımcı olmuş, farklı tutulmuş olduğunu görmeyi çok istiyorum.
Dünyanın bu büyük metropolünde benim Avrupa’yı bulmam için aynı
şehrin bir parçası olan iki kıta var demek; daha da büyük merak uyandıran ise, bu koca şehrin tamamını kavramaya çalışacak olmanın
heyecanı.
Bilmediğiniz bir yer hakkında konuşmak zor, ancak beklenti ve duygular hakkında konuşmak hiç de zor değil!
Bugün benim seyahat kitapları satan dükkana gittim (evet, Verona’da
yalnızca seyahat kitapları satan Gulliverimiz olduğu için şanslıyız) ve
İstanbul hakkında birşeyler sordum. Rafmeyen yazarların hazırladığı
kılavuzlar bulunuyordu. Orada olmak için sabırsızlanıyorum! Kılavuzların anlattığı kadarıyla, İstanbul’a gidip kalbini orada bırakanlar hiç
de haksız değiller!
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RACHEL JONES
Istanbul

Some call Istanbul “the world’s capital” because it has such a mix of
culture. Coming here for the World Tourism Forum will be my first
time to the city and it’s been overwhelmingly exciting researching
Istanbul as a destination & historical city, because there is so much
to see, experience, taste, and explore. I’d love to share some of the
things I am most excited about for my upcoming trip to Istanbul to
partake in the World Tourism Forum.
As a Thai masseuse, I am interested in learning about a cities culture
through it’s spa services. I love that different regions of the world
have their own techniques many of which have been passed down
and tweaked over time. Turkish baths became popular during the
Victorian era and still are today. With a mixture of heat and cold,
body scrubs, and massage you get to have the same treatment that
people have had in past times. Interestingly, there are two different
types of Turkish baths, Victorian and Islamic; the Victorian has an
added step of a cool plunge pool. Istanbul is such a mix of cultures
and I can’t wait to try both! I have plans to try the spa at Kılıç Ali Paşa
Hamamı.
The Blue Mosque, Grand Bazaar, and Hagia Sophia are high on my
list of tourist attractions, but as a “glamorous travel blog” I love to
write about art, fashion, and boutique properties. I hope to find that
in Beyoglues cobbled alleys. Shops like Davetcokelbisemyok, Atelier
55, and Midnight Express are on my lists of boutiques to look for local
fashion designs. By checking out the brands the shops carry, it’s a
true mix of modern (think For Love & Lemons) mixed with traditional
and even local leather makers.
As I read other reviews and experiences I am getting more and more
excited to try Turkish food: the mezze, grills, sesame bread, and
street food. Some restaurants on my list to try are Mikla who serves
Turkish food, Kiyi a seafood place, and Park Samdan which I’ve read
is a favorite Turkish restaurant of locals.
After my trip was planned, I had to change my ticket already and
add another 4 days because I knew there was much more to see,
as Istanbul is more than a destination- it’s an experience, and I want
to experience it all! I’m sure it will be one of those places that takes
many visits to learn about the history and mixed cultures of the city.
I’m looking forward to it.
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RACHEL JONES
İstanbul

Bazıları İstanbul’u kozmopolit kültürel yapısından dolayı “Kültür
Başkenti” olarak adlandırırlar. “Dünya Turizm Forumu” sebebiyle
bu İstanbul’a ilk gelişim olacak ve bu tarihi şehir hakkında yaptığım
araştırmalar, tecrübe edilecek, lezzetler ve görüp keşfetmek için pek
çok yer olduğu sonucunu verdiğinde, karşı koyulamaz bir heyecana
kapıldım. Dünya Turizm Forumu’na katılmak üzere İstanbul’a yaklaşan
seyahatim için duyduğum heyecanı sizlerle paylaşmak isterim.
Tayland’lı bir masöz olarak spa hizmetleri verirken, şehirler ve
kültürlerini öğrenmeye çalışıyorum. Ben dünyanın birçok kendine
özgü teknikleri olan nesilden nesile geçen farklı bölgelerini seviyorum. Türk hamamları Viktorya döneminde popüler oldu ve bugün
aynı popüleritesini koruyor. Sıcak ve soğuk, kese ve masaj karışımı
ile insanların geçmişte uyguladıkları aynı tedavi yöntemleri. İlginçtir
ki, Victoria dönemi ve Türk hamamlarının iki farklı türü var; Victoria
döneminde soğuk su havuzu gibi ilave bir özellik daha var. İstanbul,
kültürlerin böyle bir karışımı ve ben de denemek için sabırsızlanıyorum! Ben Kılıç Ali Paşa Hamamın’da spa denemeyi planlıyorum.
Sultanahmet Camii, Kapalı Çarşı ve Ayasofya turistik seyahat listemin en başında, ama bir “çekici seyahat blogu” olarak sanat, moda
ve butik özellikleri gibi konular hakkında yazmayı seviyorum. Beyoğlu’nun arnavut kaldırımlı sokaklarını keşfetmeyi umuyorum. Davet için
giyecek çok fazla elbisem yok, bu yüzden yerel moda tasarımları olan
butikleri ziyaret etmeyi listeme ekledim. “Shop&Carry” marketlerde
önce markaları kontrol ederek, geleneksel ve hatta yerel deri üreticileri ile karışık, modern kombin oluşturmayı düşünüyorum.
Başkalarının değerlendirmeleri ve deneyimlerini okudukça Türk yemeklerini denemek için daha fazla heyecanlanıyorum: meze, ızgara ve
simit en çok bulunan gıdalar. Denemek için listemde bazı restoranlar
bile var.
Gezi planlanımı sonradan değiştirdim ve ilave 4 gün daha ekledim.
Çünkü İstanbul sadece bir şehir olmaktan öte farklı bir deneyim, ve
ben tümünü denemek istiyorum! Bu şehrin tarihi ve zengin kültürü
hakkında bilgi edinmek için en çok ziyaret edilen yerlerden biri olduğuna eminim. Bu deneyimi yaşamayı dört gözle bekliyorum.
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superb, and their airport business class lounge is a thing of wonder.
Probably nowhere on the planet do the ancient and contemporary
cozy up so close and so often as in central Istanbul. When you spend
time in this long-thriving city, one era doesn’t nose out the other. Both
exist in front of you and in the psyche of the people. What you have
for lunch at Matbah restaurant may be what was served in the Ottoman sultan’s dining room 500 years ago. You may ride a gleaming
electric tram car to see the Basilica Cistern built by the Romans in the
sixth century.

TIM LEFFEL

It should be no surprise really that this city has changed greatly in
two decades, that period being just a speck in its long history. While
most cities count their past by hundreds of years, landmarks in Istanbul aren’t considered “old” unless they go back at least a millennium.
Byzantium, Constantinople, then Istanbul, this strategically located
crossroads is the link between Europe and Asia, between the Black
Sea and the Mediterranean. Here when you say, “Trading is in their
blood,” while walking through the Grand Bazaar, you’re talking about
blood going back to 600 BC.

My Two Decades of
Istanbul
We arrived in Istanbul for the first time in 1994 smelling of smoke. We
came on a bus all the way from Athens. Back then people could smoke
cigarettes in the enclosed buses and both the Greeks and Turks all
smoked with abandon. The whole trip felt like a night in a smoky jazz
club, but without the jazz or the cocktails. Just an occasional splash of
lemon cologne for a short respite.

It’s not all rosy, of course. Turkey has clearly become less secular since
my partying early days when we visited nightclubs and casinos until the wee hours. The rise in both head scarves and more restrictive
press laws is starting to impact foreign investment and tourism. The
bitter divide in ideology sometimes erupts in the streets and the spillover from the meltdown in Syria creates further challenges.

After a shower and a nap though, it only took us a few hours of wandering the streets of Sultanahmet to decide this was the place we
wanted to settle down in for a while to teach English. It was exotic,
it was lively, and we could quickly tell that the food was better here
than in Greece.

This country has come through challenges before though and surely
will again. The resilient Turks will remain relevant on the world stage,
with a few ebbs and flows in the history books. I’m sure that after
another two decades goes by, Istanbul will still be one of the world’s
most interesting cities—and it probably will be 200 or 500 years from
now too.

I had a writing assignment reviewing hotels throughout the country,
so we explored the rest of Turkey first. We hit the main attractions of
Cappadocia, Pamukale, and Ephesus, while also skimming along the
coast to Bodrum, Antalya, Marmaris, and Side. When we returned to
Istanbul, we started work in the suburb of Bakırköy, just as winter was
arriving.

Tim Leffel is an award-winning travel writer, author of five books,
blogger, and editor of the online magazine Perceptive Travel (www.
perceptivetravel.com).

Every time we had a day off, we went sightseeing. We never came
close to running out of interesting things to see. Admission prices
were often a dollar or two back then and the sites were hardly ever
crowded. Everything seemed cheap then, actually, even on our low
teaching salaries. The equivalent of one U.S. dollar could get us a big
dolmuş sandwich, a large beer, four rides on the tram, two loaves of
bread, 200 grams of shelled pistachios, or two round-trip ferry rides
from Europe to Asia.
We seldom saw the sun the whole winter though because most of
the buildings were heated with coal. Instead our students brightened
up our days. They were vibrant, social, and living life to the fullest.
Financially they lived week to week, however: inflation was so bad
in the mid-90s in Turkey that we would pass an exchange booth, go
eat lunch, and the rate was worse when we returned. We were also
Turkish Lira millionaires every time we got paid. Before the government chopped off all the zeros and issued new banknotes, we would
frequently pay for things with a million lira banknote. The students’
tuition price changed every month and at one point we received two
cost of living increases in as many months.
Each time I have returned to Istanbul, the changes have been almost
too dramatic to believe. When we wandered around Hagia Sophia
and Topkapi Palace in the mid-90s, Turkey was hosting fewer than
500,000 tourists a year and we sometimes felt like we had the places
to ourselves. Now this is one of the world’s top-10 destinations and it
gets around 80 times more visitors than it did just two decades ago.
For around a decade Turkey has been one of the world’s fastest-growing economies on the planet and it shows. There’s clearly a much bigger middle class, the rich have gotten richer, and the infrastructure
changes are like night and day. There’s far more traffic on the roads,
but also a much better array of public transportation. Two decades
ago nobody looked at Turkish Airlines as a major carrier, but now they
fly to more countries than anyone else, their upper class cabins are
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Bu şehirin 20 yıl içinde büyük ölçüde değiştiği gerçekten bir sürpriz
olmamalı. Birçok şehir yüzlerce yılı kendi geçmişleri olarak sayarken,
onlar 1000 yıl geriye gitmedikleri sürece İstanbul’da görülecek köşe
başlarının yanında “eski” sayılmazlar. Bizans, Konstantinapolis, daha
stratejik konuma sahip bir kavşak bağlantıdır. Bugün Kapalıçarşı’da
yürürken “Ticaret, bunların kanlarında var” dediğinizde M.Ö. 600 geri
giden bir kandan bahsediyorsunuz demektir.
Kendini çok çabuk toparlama özelliğine sahip Türkler tarih kitaplarında
yer alacak küçük gelgitlerle dünya sahnesinde kalmaya devam edeceklerdir. Eminimki bir başka 20 yıl daha geçecek olsa, İstanbul dünyanın
en ilginç şehirlerinden biri olmaya devam edecektir ve muhtemelen
gelecek bir 200 veya 500 yıl daha böyle olacaktır.

TIM LEFFEL

İstanbul’da ki 20 yılım

Tim Leffel ödüllü seyahat yazarı, beş kitap yazarı, blogger ve online
dergi Perceptive Seyahat editörü (www.perceptivetravel.com)

Atina’dan İstanbul’a 1994 senesinde otobüsle sigara kokuları içinde
geldik. O zamanlar kapalı mekanlarda, otobüslerde sigara içmek serbestti, otobüste bulunan hem Türk’ler hem Yunanlılar fazlaca sigara
içtiler. Bütün yolculuk boyunca dumanlı bir Jaz kulübündeymişim gibi
hissettim kendimi. Fakat ne yazık ki bu kulüpte “arada bir iki damla
ikram edilen limon kolonyasından başka” müzik ve kokteyl de yoktu.
Bir duş ve biraz şekerlemeden sonra yerleşmek ve yaşamak istediğimiz
yer oluğuna karar vermemiz için Sultanahmet sokaklarında birkaç saat
dolaşmamız yetti. Burası egzotik bir yerdi, burası canlı bir yerdi ve hemen şunu söylemeliyim ki yemekler Yunanistan’dan daha lezzetliydi.
Benim, ülkenin otellerini gözden geçirmem gereken yazılı bir ödevim
vardı, dolayısıyla öncelikle Türkiye’nin kalan bütün kısmını gezdik. Kapadokya, Pamukkale, ve Efes kıyı boyunca kaymağını sıyırarak Bodrum’a kadar. Antalya, Marmaris ve Side bütün turistik bölgeleri gezdik.
İstanbul’a döndükten sonra Bakırköy’ün arka mahallelerinde çalışmaya
başladık, kış yaklaşıyordu.
Binaların çoğu ısınmak için kömür yaktığından havadaki kesif duman
bulutu sebebiyle kış boyu nadiren güneş gördük. Yerine günümüzü
aydınlatan tek şey pırıl pırıl öğrencilerimizdi. Onlar sonuna kadar canlı,
sosyal ve hayat doluydular. Mali açıdan haftadan haftaya yaşıyorlardı.
Sebebi her nasılsa; 90’ların ortalarında Türkiye’de enflasyon rezaletti.
Döviz bürolarında para bozdurup, öğlen yemeği yiyip, geri dönünceye
kadar Doların fiyatı artıyordu. Ayrıca biz o yıllarda hepimiz her maaşta Türk lirası milyoneri oluyorduk.Hükümet Lira’dan sıfırları atıp yeni
banknotları basmadan, bir şeyi alıp vermek için milyonlar tutarında
banknotlar veriyorduk. Öğrencilerin kurs paraları her ay artıyordu, hayat pahalılığı her ay bir evvelki aya göre ikiye katlanıyordu.
İstanbul’a her dönüşümde inanması güç dramatik değişiklikler oluyordu. 90’ların ortalarında Topkapı Ayasofta civarında gezdiğimizde, o
yıllarda Türkiye’ye senede 500.000’den daha az turist geliyordu. İn cin
top oynadığı için bazen buraların bizim olduğunu hissediyorduk.
Şimdi İstanbul dünyanın en iyi 10 şehrinden biri haline geldi ve 20 yıl
öncesine göre 80 kat daha fazla ziyaretçi almaktadır. Son on yıl içinde
Türkiye gezegende dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri
olduğunu gösteriyor. Artık çok daha büyük bir orta sınıf var, zenginler
çok daha fazla ama toplu taşıma çok daha iyi. 20 yıl önce kimsenin
bakmadığı Türk Hava Yolları şimdi dünyanın en büyük havayollarından
biri. Tüm havayollarından çok daha fazla ülkeye uçuyorlar ve üst sınıf
kabinleri süper. Havaalanlarında “business class lounge”ları harika.
Muhtemelen gezegende hiçbir yer İstanbul kadar antik ve çağdaşı bu
kadar çok birbirine yaklaştıramaz. 500 yıl önce Osmanlı padişahının
sofrasında ne varsa “Matbah” restoranın öğle yemeği menüsünde aynı
şeyler var. Altıncı yüzyılda Romalılar tarafından inşa edilen Yerebatan
Sarnıcı’nı görmek için pırıl pırıl elektrikli tramvaya binebilirsiniz.
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YOSHKE DIMEN

What I Think About When
I Think About Istanbul*
Since I learned that I would be flying to Istanbul, I have never stopped
thinking about it.
When I think of Istanbul, I think of my childhood. I have spent most of
my life in the opposite end of Asia, and Turkey isn’t one of the countries people talk about. They are seldom featured on our TV shows
and barely mentioned in the news. But Istanbul took up almost a
chapter in our textbook, and as someone who grew up fascinated
with history, it certainly made an impression early on.
I remember how I studied its days as Constantinople and its significance as a center of trade and cultural diffusion in the region. I
remember sleepless nights of memorizing the important dates that
marked the rise and fall of both the Byzantine and Ottoman Empires.
I remember trying to wrap my head around the Silk Road and how it
led to the massive production of silk in medieval Europe. Back then,
I had no idea I would be a traveler. I was raised thinking that travel is
a luxury, something enjoyed only by the rich. But I remember making
a deal with my young self that I would someday see the city, its landmarks, historical sites and relics depicted in our books.
When I think of Istanbul, I think of a borderless world. I think of Istanbul as a city where boundaries are blurred. It is where Asia sits down
with Europe by the Bosphorus for an enjoyable a cup of tea or coffee.
It is where East meets West for a seductive endless dance. It is where
the past mingles with the present to have a pleasant conversation
about the future. It is a city soaked in a multitude of colors, and things
are hardly black or white.
When I think of Istanbul, I think about harmony. I paint a picture of
worlds coming together, living together. I think about the many souls
walking down Istiklal Caddesi, hailing from dozens of cultural backgrounds, including tourists just enjoying the day and locals of several
ethnic origins going on with their lives. I think about how cultural
pluralism is not a thing of fantasy but an attainable reality for many
other cities around the world. There is triumph in knowing that it can
be achieved.
When I think about Istanbul, I think about a dream, something that
was seeded deep in me when I was a child by the pages of history. I
always see places as people. Some are popular. Some are fun to be
with. Some are odd. Istanbul is one of those that are hard to define.
She’s into the arts, has an eclectic taste in music, and cooks unique
food. She’s unpredictable: sometimes quiet, other times animated.
She is well-rooted in her past, but is open to embrace the future.
She is one of those with a lot of soul, somebody who has been
through a lot and has a globe of stories to tell. I can’t wait to meet her.

*with apologies to Haruki Murakami
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YOSHKE DIMEN

İstanbul’u Düşündüğümde
Ne Hakkında
Düşünüyorum*
İstanbul’a uçacağımı öğrendiğimden beri, aklımdan çıkmıyor bir türlü.
İstanbul’u düşündüğümde çocukluğumu düşünüyorum. Hayatımın
büyük bir kısmını Asya’nın diğer tarafında geçirdim ve Türkiye insanların bahsettiği gibi ülkelerden değil. TV programlarımızda nadiren
gösteriliyor ve haberlerde nadiren bahsediliyor. Fakat İstanbul ders
kitabımızda neredeyse bir bölüm yer kapladı ve benim gibi tarihe
büyülenen biri için kesinlikle önceden bir etki yarattı.
Konstantin olarak geçirdiği günleri, ticaret ve bölgedeki kültürel
dağılımın merkezi olarak önemini nasıl çalıştığımı hatırlıyorum. Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının hem doğuşunu hem düşüşünü
gösteren tarihleri ezberlemek için geçirdiğim uykusuz geceleri
hatırlıyorum. İpek Yolu’nu ve Ortaçağ Avrupası’ndaki büyük ipek üretimine nasıl etkisi olduğunu kavramak için beyin patlattığımı hatırlıyorum. O zamanlar, bir gezgin olacağım aklımın ucundan bile geçmezdi.
Gezmenin bir lüks olduğunu, sadece zenginlerin gezmenin keyfine
varacağı düşüncesiyle büyüdüm. Fakat daha genç halimle yaptığım
anlaşmayı hatırlıyorum; bir gün şehri dörecektim, kitapta anlatılan
konumları, tarihi siteleri ve eski kalıntıları görecektim.
İstanbul’u düşündüğümde, sınırı olmayan bir dünya düşünüyorum.
İstanbul’u sınırların bulanık olduğu bir şehirmiş gibi düşünüyorum.
Asya ve Avrupa’nın oturup Boğaz’ın yanında keyifli bir bardak çay
veya kahve içtiği yerdir. Doğu’nun Batı ile karşı konulmaz sonsuz bir
dans için buluştuğu yerdir. Çok sayıda rengin içine gömülmüş ve neredeyse hiç siyah veya beyaz olmayan şehirdir.
İstanbul’u düşündüğümde uyumu düşünürüm. Bir araya gelen, bir
arada yaşayan dünyaları resmederim. İstiklal Caddesi’ni yürüyen onlarca kültürel geçmişi olan birçok ruhu düşünürüm; günlerinin keyfini
süren turistler ve hayatlarını sürdüren birkaç etnik gruba sahip yerliler
dahil. Kültürel zenginliğin sadece bir fantezi olmadığını ve dünyadaki diğer birçok şehirde uygulanabileccek bir gerçeklik olduğunu
düşünüyorum. Bunun gerçekleşebileceğini bilmekte bir zafer.
İstanbul’u düşündüğümde daha çocukken benim içimde tarihin sayfalarıyla filizlenmiş bir hayali düşünürüm. Bazıları popüler, bazıları
eğlenceli, bazıları tuhaf. İstanbul tarif edilmesi zor olanlardan. Sanatı
seviyor, müzikte seçici ve eşsiz yemekler pişiriliyor. Geçmişinden iyi
kök salmış, fakat geleceğe kollarını açmış.
Bir çok ruhu barındıran, bir çok şeyi yaşamış ve anlatacak birçok
hikayesi olanlardan. Onunla tanışmak için sabırsızlanıyorum.
*Haruki Murakami’ye özürlerle
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MORE THAN A HUB, MORE THAN A DESTINATION...
WANT TO DISCOVER MORE?
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Dünya üzerinde ne bir benzeri ne de bir rakibi olan İstanbul, hep
“en”lerle ve sayılarla ifade edilen tanımlardan çok, duyguları harekete geçiren, heyecanlandıran, insana dokunan yapısıyla diğer tüm
şehirlerden ayrılıyor. İşte bu yüzden İstanbul’dan bakabilmek lazım

A.BUĞRA
TOKMAKOĞLU

Dünyaya İstanbul’dan Bak
Dünyada benzeri olmayan güzelliklerin kesiştiği, buluştuğu, her birinin yeniden anlam kazandığı bir noktada hayat buluyor İstanbul. Başka hiçbir şehre nasip olmayan iki kıtada var olmanın yüklediği büyük
sorumluluğu, bin yıllardır dünyanın dört bir yanına hoşgörü, birliktelik, uyum ve bitmek bilmeyen enerjiyle sunuyor bu şehir, her yeni gün.
Doğu ile Batı’nın odak noktasında, her ikisinin karşılaştığı ve yeniden
anlamlandığı noktada yer alan güzel İstanbul; insanlık tarihi ile yaşıt
köklü geçmişinde dünyanın geleceğini değiştiren olayların merkezinde
yer alıyor. Farklı dünyalara tanıklık edilen şehrin dokusu, karşıtlık hissini
yumuşak geçişlerle yeniden anlamlandırırken; karşıtlığın uyumu,
dünyanın sanıldığı kadar anlaşılması zor bir yer olmadığını ispatlıyor
aslında.
Yüzyıllar boyunca farklı coğrafyaların buluştuğu, yeni yolculukların başlangıç noktası olan İstanbul, yalnızca bir merkez ve varış
noktası olmasından öte, yedi tepeli yapısının her adımında insanın
duygularını harekete geçiren, tarif edilemeyen bir atmosfere sahip.
İstanbul Boğazı’nın serin, mavi sularıyla Asya ile Avrupa’yı birbirinden ayıran İstanbul; ayrılıktan çok birleşmeyi, bütünleşmeyi ve
yakınlaşmayı çağrıştırıyor. Fransa İmparatoru Napolyon’un ifadesiyle “Dünya tek bir ülke olsaydı başkenti İstanbul olurdu” sözü,
şehrin dünyanın tam merkezinde olduğunu fazlasıyla kanıtlıyor.
Doğu Roma İmparatorluğu’nun ve Osmanlı İmparatorluğu’nun
dünya tarihine yön veren başşehri İstanbul, Tarihi İpek Yolu’nun da
en önemli geçiş noktalarından birisi. Tıpkı geçmişte olduğu gibi
günümüzde de bölgenin en önemli bağlantı merkezi olan şehre, yalnızca bir geçiş noktası olarak bakmak büyük haksızlık olur.
Her biri mimari şaheser olan cami, kilise ve havralar, yaşanmışlığı
simgeleyen tarihi mekânlar, etkileyici doğal güzellikler, geceden
sabaha sonu gelmeyen hareketli yaşam, muhteşem sokak lezzetleri, her bir sokakta yeniden keşfedilen bir yaşam bitmek
bilmeyen sürprizlerle insanı sürüklüyor şehrin dört bir yanına.
Küresel kültürün tüm parçalarını üzerinde barındıran bu kent, dünya vatandaşı olmayı birbirine benzemek olarak nitelendirenlere inat,
farklılıkların insanı insan yapan en önemli şey olduğu mesajını fısıldıyor
her bir köşesinde. Tüm ölümlü şehirlerden farklı olarak, hareket ve
yaşamın hiç bitmediği İstanbul ruhunu anlamak, şehrin sokaklarında biraz zaman geçirmek ve ruhu okşayan o tatlı esintiyi hissetmekle mümkün.
Fransız Edebiyatçı Alphonse de Lamartine’in, “Dünyaya bir
kez bakma imkânın olacaksa, sadece İstanbul’dan bak” sözü,
büyüklüğü ile gözümüzü korkutan dünyanın tüm renklerinin
bu şehirde bir yansıması olduğunu anlatıyor her birimize. İstanbul’dan dünyaya bakmak, bugüne kadar öğrenilen her şeyin
yeniden anlamlandırılmasını sağlıyor. Kırılma noktalarıyla birbirinden uzaklaşmaya daha da yakınlaşan dünya için İstanbul büyük
bir şans bu yüzden; yakınlaşabilmek, birbirini anlayabilmek adına.
kesfetsek.com
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