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YÜKSEK HIZLI TREN 
VE MARMARAY...

vİzyon
VISION

HIGH SPEED TRAIN 
AND MARMARAY...

Türkiye 2009 yılında yüksek hızlı 

trenle tanıştı.

Dünyada sekizinci Avrupa’da 

altıncı yüksek hızlı tren işletmecisi 

ülke oldu.

2011 yılında Ankara-Konya yüksek 

hızlı treni ile bu konumunu daha 

da pekiştirdi.

29 Ekim günü, Cumhuriyetimizin 

90’ıncı kuruluş yıl dönümünde 

Sayın Cumhurbaşkanımız ve 

Sayın Başbakanımızın katıldığı 

törenle “asrın projesi” Marmaray’ı 

hizmete açtık.

İstanbul-Ankara yüksek hızlı 

treni açmak için son hazırlıkları 

yapıyoruz.

...

Yüksek Hızlı Tren hatları ve 

Marmaray ülkemizin demiryolu 

ulaşımında sıçramasını sağlayan 

büyük projeler.

Aynı zamanda gelişmişlik 

göstergeleri...

Özellikle Marmaray, kıtalar 

ve kültürler arası kesintisiz 

bağlantıyla dünyanın gözü 

üzerinde olan büyük bir proje...

İstanbul’un tarihini değiştirdi. 

Kentin 6000 yıl önceye giden 

tarihi, 8500 yıla çıktı.

İstanbul’un tarihini değiştirdiği 

kadar talihini de değiştiren büyük 

bir altyapı yatırımı...

Yüzeydeki banliyö hatlarını da 

kısa vadede entegre ettiğimizde 

ciddi anlamda İstanbul kent içi 

ulaşımını rahatlatacak... Ayrıca 

yüksek hızlı tren hattına da 

bağlanacak...

Modern İpek Demiryolu’nun en 

önemli halkası...

Ülkemize, milletimize, insanlığa 

hayırlı uğurlu olsun...

İyi yolculuklar.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım

High speed train was introduced to 

Turkey in 2009.

Turkey became the 8th country in the 

world and the sixth in Europe that 

operates high speed trains.

It reinforced its position in this ƒield 

with the Ankara-Konya high speed train 

in 2011.

We put Marmaray “the project of the 

century” into service on October 29, the 

90th anniversary of the foundation of 

our Republic, in a ceremony attended 

by our President and our Prime 

Minister.

We are in the ƒinal stages of bringing 

the İstanbul-Ankara high speed train 

into service.

...

High Speed Train lines and Marmaray 

are major projects that have enabled 

our country to leap forward in the fıeld 

of railways.

They are at the same indicators of 

development...

Marmaray, in particular, is a massive 

project that has drawn the attention of 

the world by connecting continents and 

cultures in an uninterrupted manner...

It has changed the history of İstanbul 

to 8500 years, which was put to 6000 

before the project.

It is a major infrastructure investment 

that has marked a change in İstanbul’s 

fortunes as well as its history...

When we integrate the commuter lines 

Marmaray in the short term, it will 

bring considerable relief to İstanbul’s 

city trafƒic... Moreover, it will be 

connected to the high speed train line...

It is the most important link in the 

Modern Silk Railway...

I wish it to be a useful project for our 

country, our nation and humanity at 

large...

Enjoy your trip.

Minister of Transportation, Maritime and 
Communication 
Binali Yıldırım

YÜKSEK HIZLI TREN 

HATLARI VE MARMARAY 

ÜLKEMIZIN DEMIRYOLU 

ULAŞIMINDA 

SIÇRAMASINI SAĞLAYAN 

BÜYÜK PROJELER.

HIGH SPEED TRAIN LINES 

AND MARMARAY ARE 

MAJOR PROJECTS THAT 

HAVE ENABLED OUR 

COUNTRY TO LEAP 

FORWARD IN THE FIELD 

OF RAILWAYS.
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AS THE TCDD, WE ARE 

NOW RUNNING 

MARMARAY WITH OUR 

MANAGEMENT 

EXPERIENCE THAT DATES 

BACK TO 157 YEARS AGO.

TCDD OLARAK 157 YILLIK 

IŞLETMECILIK 

BIRIKIMIMIZLE 

MARMARAY’I DA 

IŞLETIYORUZ ARTIK.

MARMARAY’DAN 
SONRA...

HOŞGELDİNİZ
WELCOME

AFTER 
MARMARAY...

Milat olarak kabul edilen olaylar 

vardır.

Türkiye için yüksek hızlı tren bir 

milattı.

Marmaray da bir milat...

Hem ülkemizdeki demiryolu 

ullaşımı için, hem demiryolunu 

seven, kullanan yolcularımız, 

hem de demiryolcular için...

TCDD olarak 157 yıllık işletmeci-

lik birikimimizle Marmaray’ı da 

işletiyoruz artık.

İstanbulluların yoğun ilgisi var.

Yakında yüksek hızlı tren de 

İstanbul’a ulaştığında yeni bir 

miladı, yeni bir sevinci birlikte 

yaşayacağız.

Ülkemiz yüksek hızlı trenle 

tanıştıktan sonra hem yeni bir 

yolculuk kültürü oluştu, hem de 

insanımızın kendine ve ülkesine 

güveni arttı.

Bunu yaptırdığımız bilimsel 

anketlerden anlamanın yanında 

bizzat yolcularımızın ifadele-

rinden, yüzlerinden görmek 

mümkün...

Modern demiryolu neyi gerekti-

riyorsa, bunun için Hükümeti-

miz her türlü desteği başından 

beri esirgemiyor.

Demiryolcular olarak bizi des-

tekleyen her kuruma, her kişiye 

ve bizimle birlikte heyecan du-

yan yolcularımıza minnettarız.

Açılan her yol, döşenen her karış 

demiryolu, tamamlanan her 

proje sevincimizi ve şevkimizi 

artırıyor.

İyi yolculuklar.

TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman

There are events that are considered 

a milestone.

High speed train was a milestone for 

Turkey.

Marmaray is, too...

For both the railway transportation 

in our country, for our passengers 

who love and use railways, and for 

the railway personnel...

As the TCDD, we are now running 

Marmaray with our management 

experience that dates back to 157 

years ago.

İstanbulites have taken a great 

interest in it.

Soon, when the high speed train 

reaches İstanbul, we will celebrate a 

new milestone and experience a new 

occasion of joy together.

When high speed trains were 

introduced to our country, both a 

new culture of travel formed and our 

people’s confidence in themselves 

and in our country rose.

It is possible to see this from the 

scientific surveys we have carried 

out as well as from the faces 

and statements our passengers 

themselves...

From the very beginning, our 

government has poured all kinds of 

support to meet the requirements of 

modern railways.

We, as railwaymen, are grateful 

to all institutions and individuals 

that have supported us, and our 

passengers who have felt the same 

excitement as we do.

Each road opened, each centimeter 

of railway laid and each project 

completed enhances our joy and 

motivation.

Enjoy your trip.

Director General of the Turkish Republic State 
Railways (TCDD) 
Süleyman Karaman

TCDD OLARAK 157 YILLIK 

İŞLETMECİLİK 

BİRİKİMİMİZLE 

MARMARAY’I DA 

İŞLETİYORUZ ARTIK.

AS THE TCDD, WE ARE 

NOW RUNNING 

MARMARAY WITH OUR 

MANAGEMENT 

EXPERIENCE THAT DATES 

BACK TO 157 YEARS AGO.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

TTnet_ilk5ay_ilan_21x27.pdf   1   11/15/13   2:21 PM

0  0  8  raillife ARALIK / DECEMBER 2013



Aylık Seyahat ve Aktüalite Dergisi
Yıl: 5 Sayı:63

YÖNETİM / Management
Süleyman Karaman 

TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı adına Sahibi 
Mütevelli Heyeti Başkanı

TCDD Foundation Chairman of the Board of Trustees

İsa Apaydın
TCDD’yi Geliştirme ve TCDD Personeli Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı adına,                 

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı
TCDD Foundation a Chairman of the Board of Directors

Yavuz Kıran
İmtiyaz Sahibi TCDD Vakfı Genel Müdürü

TCDD Foundation General Maneger

YÖNETİM YERİ / Management Adress
Çankırı Cad. Taş Han No: 9/37 Ulus-ANKARA

Tel: 0312 324 4242

S2 Uluslararası Medya ve Stratejik Araştırmalar Ltd. Şti.

YAYIN YÖNETİM / Editorial Management
Ahmet Selim

Yayın Grubu Başkanı /President
Ahmet Utku

Grup Koordinatörü /Coordinator
Hakan Çetin 

Finans Koordinatorü / Finance Coordinator
Nagihan  Aydın

Editoryal Koordinator /Deputy Editorial Coordinator
nagihanaydin@hossajans.com

Özden Yorgancı
Sorumlu Müdür/ Maneger

EDİTOR - TASARIM / Editors - Design
Mehmet Akif Atasoy

Görsel Editor / Visual Editors
Serkan Batıbey 

Editör/ Editor
 Yrd. Doç. Dr. Yasin Aslan

İngilizce /English
Ahmet Kuvel 

Fotoğraf/ Photo

KATKIDA BULUNANLAR / Contributors
Tarık Özdemir, Selin Akgün, Reyan Tuvi, Nida Dilara Tarhan, Nehir Demir,

Eylül Deniz, Ela Demirciler, Ertuğrul Aslan, Melike Betül, Tarık Er, Yusuf Tuvi, 
Güneş Kazdal, Uygar Taylan

Tasarım / Design
www.hossajans@com

Özden Yorgancı
ozdenyorganci@hossajans.com

Reklam Satış Direktörü
Advertising Sales Director

YÖNETİM YERİ / Management Adress
S2 Uluslararası Medya ve Stratejik Araştırmalar Ltd. Şti.

Mithatpaşa cad. 62/23 Kızılay Ankara
Tel: +90 312 417 14 15/ 417 14 20

Faks: +90 312 417 14 94 
www.hossajans.com /www.s2medya.com.tr

BASKI-CİLT / Printing-Binding
TURKUVAZ MATBAACILIK YAY. A.Ş.

Akpınar Mah. Hasan Basri Cad.  No:4
Sancaktepe Istanbul
Tel : 0216 585 90 00

Yayın Türü
Yerel Süreli Aylık Dergi

Basım Tarihi
21-11-2013 www.assistt.com.tr

Yılda 120 milyon çağrıya cevap veren bir marka var: AssisTT. 
%100 Türk Telekom iştiraki olan AssisTT, Türkiye’nin 

en büyük dış kaynak çağrı merkezi. Anadolu’da yaptığı 
yatırımlar sayesinde binlerce kişiye istihdam sağlıyor,

ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

AssisTT, 365 gün 24 saat Türkiye’nin hizmetinde. 

Assistt TEK sayfa ilan.indd   1 8/26/13   12:35 PM

0  1  0  raillife ARALIK / DECEMBER 2013



Evlenmeye hazırlanan gençlere müjde geldi. Hükümetin 

aile kurumunu güçlendirmeye yönelik girişimleri çerçeve-

sinde yürütülen çalışmayla, gençlerin maddi sıkıntılar yü-

zünden yuva kuramamasına çare üretilmesi hedefleniyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yönetimindeki uy-

gulama kapsamında evlenenlere, bir yılı ödemesiz 4 yıllık 

kredi çekme kolaylığı tanınacak. Önümüzdeki günlerde 

Meclis’e sevk edilecek yasa tasarısına göre, evlilik kredisi 

sadece maddi durumu yetersiz kişilere değil 26 yaşın altın-

daki isteyen her çifte 10 bin lira faizsiz evlilik kredisi kul-

landırılacak. Bakanlık kredinin kamu bankaları aracılığıyla 

verilmesini planlıyor. Bakan Fatma Şahin’in verdiği bilgiye 

göre evlilik kredisi üniversite mezunları için 26, diğer ki-

şiler içinse 18-24 yaş aralığındaki kişilere verilecek. Çiftler, 

çocuk sahibi olduğunda ise aldıkları krediyi öderken taksit-

leri bir yıl süreyle öteleyebilecek. 

YENİ EVLİLERE TAM DESTEK

Ayrıca, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi 

ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (YURTKUR), öğrenim kredisi 

alan evli öğrencilerin aldığı kredinin karşılıksız bursa dö-

nüştürülmesi ve bu öğrencilerden yurt ücreti alınmaması 

için çalışma başlattı. Çalışmanın yurt ücretlerini de kap-

sadığı belirtilerek, evli olup kurumun yurtlarında barınan 

evli öğrencilerden ücret alınmayacağı, ücretsiz barınma 

imkânlarından faydalanacakları kaydedildi. 

There is good news for the young who intends to get married. 

With the practices of the government in order to strengthen 

the family institution, it is expected to find solution to the 

problems of young people who fail in starting a family due to 

financial problems. 

Within the context of an application which has been carried 

out in the management of Ministry of Family and Social 

Policies, the young who get married will get one year non-re-

fundable credits of 4 years. According to the resolution which 

will be submitted to the Assembly soon, not only individuals 

suffering from insufficient financial status but also every cou-

ple under 26 who demands will be given a credit of marriage 

of TL 10 thousand interest free marriage credit. The Ministry 

hopes to give the credits through state banks. According to 

the information given by Fatma Şahin the Minister, the mar-

riage credits will be given to university graduates up to the 

age of 26 and between the ages of 18-24 for the others. The 

couples will have the opportunity to postpone their payments 

for one year in case they have baby while they are paying for 

their credits.  

FULL SUPPORT TO NEWLYWEDS

Moreover, the Ministry of Youth and Sports General Direc-

torate of Higher Education Credit and Hostels Institution 

(YURTKUR) started their activities transforming the educa-

tion credits of married students into non-refundable grants 

and asking no hostel fees from those students.   It was deter-

mined that the activities included the hostel fees, the mar-

ried students staying in those hostels wouldn’t pay any fees 

and they will be provided complimentary accommodation. 

EVLENENLERE SÜPRİZ PAKETLER
SURPRISE PACKAGES FOR THE MARRYING PEOPLE

Evlİlİk
THE MARRIAGE
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“Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana...” Bizi 

uyutan bu ninninin sözleri, büyüdüğümüzde kulağa pek 

bir garip gelse de uzmanlar; ninnilerin, bebeklerin uyuma-

sına yardımcı olmanın yanı sıra, ağrı kesici etkisi yaptığını 

belirtti.

Kültürümüzde önemli bir yer alan ninniler ile ilgili İngilte-

re’den güzel bir haber geldi. İngiltere’deki Great Ormond 

Street Hastanesi’nde yaklaşık 20 yıldır müzik terapisi 

uygulayan Dr. Nick Pickett ve ekibinin yaptığı araştırma, 

ninnileri duyan bebeklerin ve yürüme çağındaki çocukların 

kalp ritminin yavaşladığını ve ağrılarının azaldığını ortaya 

koydu. Pickett, yüzyıllardır ebeveynlerin içgüdüsel olarak 

bebeklerini rahatlatmak için ninniler söylediğini, ancak 

ninnilerin sağlığa faydalarının bilimsel olarak kanıtlanma-

sının heyecan verici olduğunu belirtti.

BEBEKLER CANLI MÜZİK SEVİYOR

Araştırma esnasında bazı bebeklere kitap okundu, bazı-

larının yanında sessizce oturuldu. Sadece ninnilerin kalp 

ritmini yavaşlattığı ve ağrıları azalttığı görüldü. Ninnilerin 

sakinleştirici tonunun bebeklerin dikkatini dağıtarak ağrıyı 

azaltıyor olabileceğini belirten Pickett, canlı müziğin ağrı-

yı azaltmada daha faydalı olduğunu, bebeklerin ilk olarak 

ninniyi söyleyen kişinin sesine, daha sonra enstrümana 

tepki verdiğini, birden fazla enstrümanın ise daha az etkili 

olduğunu vurguladı.

“Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana...” 

(Dandini dandini dastana, the calves has entered the or-

chard…). Although the lyrics of the lullaby above which 

makes us sleep may sound awkward when we grow up, the 

experts stated that the lullabies not only made the babies 

sleep but also had the effect of painkillers.    

The good news came from the UK related to the lullabies 

which have great importance in our culture. A study carried 

out by Dr. Nick Pickett and his team who has been apply-

ing music therapy at Great Ormond Street Hospital in the 

UK for 20 years stated that the babies hearing lullabies and 

children at the age of walking had slower heartbeats and 

their aches decreased. Pickett determined that parents have 

been singing lullabies in order to comfort their babies for 

many centuries; however, it was exciting that the benefits of 

lullabies for health have been scientifically proved. 

BABIES LOVE LIVE MUSIC 

During the research, some babies were read books and some 

were sat by. Only lullabies were seen to decelerate their 

heart rhythm and decreased pains. Pickett who stated that 

the ataractic tones of the lullaby may distract and reduce 

pains emphasized that the live music was more effective in 

reducing the pain, babies responded to the voice of person 

singing it at first, later on the playing instrument and more 

than one instrument were less effective.   

BEBEĞİN İLACI NİNNİLERDE 
THE MEDICINE OF BABIES IS LULABIES 

Bebeklİk
BABYHOOD
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Küçüklerin kaderidir abla ya da ağabeyin küçülmüşlerini 

giymek... Ama herkesin kardeşi yok; olsa da onun da kü-

çülmüşü yok! İki çocuk annesi Çiğdem Özdemir, böyle 

çocukların yüzünü güldürmek için dolapta bekleyen çocuk 

giysileri ve çeşitli ihtiyaç malzemelerini ihtiyaç sahipleriyle 

buluşturuyor.

‘Dolapta beklemesin, kardeşim giysin’ sloganıyla, yola çı-

kan www.kardesimgiysin.com internet adresinde, anneler 

ve babalar çocuklarına artık küçük gelen kıyafetleri, kullan-

madıkları oyuncakları, bebek arabalarını ve bir çocuğun ak-

lınıza gelebilecek bütün ihtiyaçlarını ihtiyacı olan ailelerle 

buluşturuyor. 

MUTLU KARDEŞLERİMİZ ARTIYOR

Bu sitede çocuklarınızın küçülmüşlerini, ihtiyacı olan 

başka çocuklara ulaştırabiliyorsunuz. ‘Bekleyen Kardeşle-

rimiz’ butonuna bastığınızda hangi çocuğun neye ihtiyacı 

var onu görebiliyor, bağış yaptıktan sonra da ‘Mutlu Kar-

deşlerimiz’ butonuna tıklayarak bağışların ulaştığı çocuk-

ları görebiliyorsunuz.

It is the fate of younger siblings to wear the belittled clothes 

of the elder ones… However, everybody doesn’t have sister 

or a brother; even so, they have no belittled clothes. Çiğdem 

Özdemir, mother of two children, delivers the infants wear 

and other supplies of provisions which have been waiting in 

the wardrobe in order to make children happy. 

In the internet site of www.kardesimgiysin.com which start-

ed with the slogan of “Let it not wait in the wardrobe, let 

my brother wear them”; mothers and fathers deliver the be-

littled clothes of their children, their toys which are not used 

any more, their strollers and any materials which a child 

may need to the families in need. 

OUR HAPPY BROTHERS INCREASE IN QUANTITY 

Through this site, you may supply the belittled clothes of 

your children to the other children in need. When you click 

on the “Waiting Brothers” button, you may see which child 

needs which items, you may see the children which dona-

tions reaches through clicking on the “Our Happy Brothers” 

button after you have done your donation. 

DOLAPTA BEKLEMESİN, KARDEŞİM GİYSİN
LET IT NOT WAIT IN THE WARDROBE, LET MY BROTHER WEAR THEM 

Kardeşlİk
BROTHERHOOD

İLGİ BÜYÜK 

Site 1 Ağustos 2013’te açıldı. İlk 
‘bekleyen kardeşlerimiz’ yazısı 17 
Ağustos’ta yayınlandı. Bir aydan kısa bir 
sürede şu anki ziyaretçi sayısı 100 bini 
geçmiş durumda.

BİLGİ

THERE IS GREAT ATTENTION

The site was opened on August the 
1.st 2013. The first notice of “waiting 
brothers” was published on August the 
17.th. Current number of the visitors 
passed 100.000 in less than a month.  

INFO
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TÜBİTAK kriptoloji uzmanlarının yaptığı ve Türkiye’de 

ilk defa insan genomunun dizilendiği araştırmalarda 4 

hastalık ile genler arasındaki ilişki ortaya çıkarıldı.

Türkiye’de ilk defa insan genomunun dizilendiği araş-

tırmalar yapıldığını açıklayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Nihat Ergün, “Klippel-Feil sendromu olarak bi-

linen ve doğuştan gelen boyun omurgasındaki oluşum 

bozukluğuyla ilgili gen tespit edildi. Bunun yanında 

damarların kontrolsüz genişlemesi sonucu ortaya çıkan 

tümörler ile ilgili genetik tabanlı mekanizmalar aydınlı-

ğa çıkıyor. Diğer iki hastalık ise doğuştan gelen kafa ve 

yüz bölgesinin ciddi oluşum bozukluklarına neden olan 

gendir.” dedi.

ARTIK BİZİM DE GEN BANKAMIZ VAR

Canlıların karakteristik özelliklerini belirleyen en küçük 

yapı birimi olan “gen” alanındaki çalışmalarını yoğunlaş-

tıran TÜBİTAK, İleri Genom ve Biyoenformatik Merkezi 

adıyla Türkiye’nin en gelişmiş gen laboratuvarını kurdu. 

Kalkınma Bakanlığı’nın desteğiyle kurulan merkez ile Tür-

kiye’de ilk defa insan genomunu dizileyecek laboratuvarlar 

ile bu genomları analiz edecek bilgisayar alt yapısı kuruldu. 

Böylece, TÜBİTAK’ın araştırmacıları şifre çözme konusun-

daki tecrübeleri genetik verilerin analizinde de kullanılıyor. 

Aynı zamanda, gelecekte kullanımı giderek yaygınlaşacak 

genetik verilerin erişimi, saklanması ve işleme metotları 

hakkında da araştırmalar yürütülüyor. 

In the researches carried out by the cryptology experts of 

TÜBİTAK and which human genome was arranged in a row 

for the first time in Turkey, a relationship between 4 disease 

and genes. 

Nihat Ergün, the Minister of Science, Industry and Tech-

nology, stated that human genome was arranged in a row 

for the first time in Turkey also determined that; “The gene 

which is also known as Klippel-Feil syndrome and is related 

to a natal formation disorder in the neck spine. Besides, ge-

netic based mechanisms related to tumors which occur as 

a result of uncontrolled enlargement of the veins are also 

elicited. Other two diseases are the genes which cause natal 

formation disorders in the areas of head and face.” 

WE HAVE A GENBANK FROM NOW ON 

TÜBİTAK which focuses its energy on studies of “genes”, the 

smallest structure unit determining the characteristic aspects 

of the living creatures established the most developed gene lab-

oratory under the name of The Center of Advanced Genome 

and Bio-informatics. Through this center established with the 

support of the Ministry of Development, the laboratories to 

arrange the human genome in a row and a computer infra-

structure to analyze those genomes. Thus, the experiences of 

TÜBİTAK researchers on decoding are also used in the analysis 

of genetic data. At the same time, the researches on the access, 

storing and processing methods of genetic data which will grad-

ually become widespread in their use in the future. 

TÜBİTAK’TAN BİR İLK 
A FIRST FROM TÜBİTAK  

Yenİlİk
INNOVATION 

NUMUNELER YURT DIŞINA GÖNDERİLMEYECEK

Şimdiye kadar dizileme teknolojilerine dayalı tıbbi tanı ve araştırmalar için tüm 
numunelerin yurt dışına gönderildiğini dile getiren Bakan Ergün, bu sebeple 
numunelerin yollandığı ülkelerde Türkiye’ye ait genomik veri bankaları oluşturulduğuna 
dikkat çekti. Artık bu nitelikli ve özel verilerin yurt dışına gidişi kesildi ve önemli bir 
eksik giderildi.

BİLGİ

THE SAMPLES WILL NOT BE SENT ABROAD

Ergün the Minister, who has mentioned that all the samples have been sent abroad 
for medical diagnoses and researches based on arranging technologies in a row has 
emphasized that, for that reason, genomic data banks related to Turkey have been 
formed in the countries where those samples are sent. From now on, this eligible 
and special data stopped going abroad and a significant deficiency was sorted out.  

INFO
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PRAGUE AND THE PRAGUE ASTRONOMICAL CLOCK
PRAG VE ASTRONOMİK SAAT KULESİ

P
rag’ı adım adım gezerken, sanki bir yere doğru çekildi-

ğinizi hissedersiniz… Adım adım Eski Şehir (OldTown) 

Meydanı’na doğru yönelirsiniz bir nevi… Tüm sokakla-

rın çıktığı, kentin tam kalbindeki bu meydana çıktığınız-

da ise sizi hiç azalmayan bir kalabalık karşılar.

Dünyanın en özel tarihi sembollerinden birini görmek 

isteyenlerin kalabalığıdır bu… 

Astronomik Saat Kulesi’nin… 

Her saat başı İsa’nın 12 havarisinin geçişi, çanlarla ve o an çalı-

nan müzikle canlanır.

Sanki kentin kalbinin atışıdır bu duyulan… 

15. yüzyıldan beri Hanuş Usta’nın yaptığı bu özel saat, kentin 

sembolü olarak dimdik ayakta durmaya ve ilgi çekmeye devam 

eder.

Her şey Charles Üniversitesi Profesörü Hanuş Usta’nın insanla-

ra, “Herkes bir gün geldiği yere geri dönecek yani elbet bir gün 

toprakla özleşip ölecek.” mesajını vermek için bir saat yapma-

sıyla başlar.

Dışında İbranice rakamlar ve semboller olan saat, Güneş’in 

Dünya’nın ve Ay’ın konumlarını gösteren astronomik bir saattir. 

İki büyükyuvarlaktan oluşur. Üstte normal saati görünürken, alt-

ta da astrolojik simgelerle o gün doğan kişinin burcu ifade edilir. 

Hatta kenarlarda doğan bebekler için isim önerileri de yer alır.

İnsanları akın akın Prag’a getiren bu çekicilik Kral’ı rahatsız eder 

ve çok korkunç bir karar verir, HanuşUsta’nın gözlerine mil çek-

tirir; görmesin, aynı saati bir daha yapmasın diye…

Hanuş Usta’nın çok ağrına gider.

Bir gece kulenin tepesine çıkar. Mekanizmanın arasına kendisini 

sıkıştırarak intihar eder… Kral da ülkenin ve dünyanın ustalarını 

getirse de sağlığı boyunca saatin çalıştığını bir daha göremez.

Yıllar sonra bir usta gelir ve bizim her saat başı tanık olduğumuz 

sembolik gösterinin yapılmasına tekrar başlanır.

Yolunuz Prag’a düşerse siz ne yaparsanız yapın adımlarınızın 

sizi götüreceği o meydana mutlaka gidin. Müsaitse tam saat ku-

lesinin karşısındaki kafeteryalardan birine oturun. Fotoğraf ma-

kinesi ve kameranızı hazırlayın. Güzel bir kahve eşliğinde saat 

başının gelmesini bekleyin.

W
hile you are walking around Prague step by step, you 

feel like being pulled towards a place… Step by step, 

you head towards old town square…When you get this 

square at the heart of the city where all streets meet, a 

never-ending crowd welcomes you.

That is the crowd of people who want to see one the most 

exclusive, historical symbols of the world…

Of the astronomical clock tower….

Every hour on the hour, the passing of twelve apostles of Jesus comes to 

life with the bells and music played at that time.

It is like heartbeats of the world…

Since the 15th century, this special clock, which was made by the clock-

maker Hanuş, still exists and attracts people’s interests.

Everything began when the clockmaker Hanuş who was a professor at 

Charles University made a clock in order to give a message that “Every-

body will go back to a point he/she has come from that is everybody 

will be purified with soil and die.” 

The clock which has Hebrew numbers and symbols outside is an astro-

nomical clock which shows the positions of the Earth, the Moon and the 

Sun. It consisted of two circles. While there is a usual clock above, the sign 

of the zodiac of the person who is born that day is  presented below. More-

over, there are also name suggestions for new-born babies on the sides.

This charm which took people to Prague in crowds disturbed the King 

and therefore he took a dreadful decision, the clockmaker Hanuş was 

blinded on the order him so that he couldn’t repeat his work…

The clockmaker Hanuş was offended deeply….

One night he went up to the top of the tower, committed suicide 

by pressing himself into the mechanism… Then, although the king 

brought many masters to repair the clock, he couldn’t see that the 

clock was working again in his lifetime. 

Years later, a master came and the symbolic performance that we wit-

nessed every hour started again.

If you ever travel to Prague, go to that square where your steps will take 

you without fail. If possible, sit in a café opposite the clock tower. Wait 

for every hour on the hour accompanied with your delicious coffee. 

KENTLER VE SEMBOLLER
CITIES AND SYMBOLS

Nehir Demir
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Geleceğİn tasarımları
DESIGNS OF FUTURE 

FUTURISTIC 
UMBRELLAS

FÜTÜRİSTİK 
ŞEMSİYELER

W
ith coming of the winter, the rain also 

started to show up. Undoubtedly, the 

biggest savior of those rainy days is our 

umbrellas. Imagine, what if the umbrel-

las hadn’t been invented? Our life, wil-

ly-nilly, would be a bit complicated and 

wet, wouldn’t it? We all change as the time passes. 

Accordingly, the products, accessories and technologies 

also experience changes. One of the most commonly 

used expressions nowadays is “new generation design.” 

The real emphasis here is the satisfying the different 

needs of the individuals through innovative designs.  

Every month, we will employ new and futuristic ver-

sions of a different object, accessory or technological 

products in our section called “The Designs of Future.” 

Some designs currently decorate the shop-windows 

while some designs provide us clues about changes 

is our lives in 2050’s. Our issue of this month is the 

umbrellas which we have mentioned above… They are 

one of the objects which are widely used. The sine qua 

non’s in our bags… The in-capacious tiny umbrellas 

are really functional. Starting from this point of view, 

we analyzed new generation umbrella projects of 

young designers who design different and innovative 

designs all over the world. Thanks to those designers, 

umbrellas will not only protect from rain, but also from 

wind, snowstorms and, even, from pickpockets. What 

is more enjoyable than easily cycling or riding motor 

bikes while it is raining? Your umbrella will turn into 

a standing monitor thanks to its internet connection 

and will inform you about every detail which occurs 

in social media. Now, let’s take a glance at 10 new 

generation umbrella designs and characteristics which 

will substantially facilitate our lives…   

IMAGINE SUCH AN UMBRELLA THAT IT 

WILL INFORM YOU WHETHER IT WILL 

RAIN OR NOT BEFORE YOU GO OUT 

THROUGH CONNECTING TO INTERNET VIA 

ITS WI-FI CONNECTION. OR IMMEDIATELY 

YOU HAVE BEEN CAUGHT TO RAIN. WHILE 

YOU WERE HOLDING AN UMBRELLA IN 

ONE HAND AND A BAG IN YOUR OTHER 

HAND, YOUR MOBILE HAS RUNG. 

ÖYLE BIR ŞEMSIYE HAYAL EDIN KI, SOKAĞA 

ÇIKMADAN ÖNCE WI-FI BAĞLANTISI 

SAYESINDE ANINDA INTERNETE BAĞLANIP, 

SIZE O GÜNÜN YAĞMURLU OLUP 

OLMAYACAĞINI HABER VERSIN. YA DA 

ANSIZIN YAĞMURA YAKALANDINIZ. BIR 

ELINIZDE ŞEMSIYE, DIĞER ELINIZDE 

ÇANTANIZLA ISLANMAMAYA ÇALIŞIRKEN 

CEP TELEFONUNUZ ÇALDI. 

K
ışın gelişiyle birlikte yağışlar da kendisini gös-

termeye başladı. Bu yağmurlu günlerin en 

büyük kurtarıcısı hiç şüphesiz ki şemsiyele-

rimiz… Düşünsenize ya şemsiye hiç icat edil-

memiş olsaydı? Hayatımız, ister istemez biraz 

karmaşık ve ıslak bir hal alırdı değil mi? Za-

man geçtikçe hepimiz değişiyoruz. Bu doğrultuda kul-

landığımız ürünler, aksesuarlar ve teknolojiler de de-

ğişiyor. Günümüzde en çok kullanılan kavramlardan 

biri de ‘yeni nesil tasarım.’ Burada asıl vurgulanmak 

istenen şey ise bireylerin farklı ihtiyaçlarına inovatif ta-

sarımlarla yanıt verebilme ihtiyacı. ‘Geleceğin tasarım-

ları’ bölümümüzde bundan sonra her ay farklı bir ob-

jenin, aksesuarın ya da teknoloji ürününün en yeni ve 

fütüristik versiyonlarına yer vereceğiz. Bazı tasarımlar 

hâlihazırda vitrinleri süslüyor olurken, bazı tasarımlar 

ise 2050’li yıllarda hayatımızda ne gibi değişikliklerin 

olacağına dair ipuçları sunacak. Bu ayki konumuz ise 

yazının başında da belirttiğimiz üzere şemsiyeler… 

Günlük hayatta en çok kullandığımız objelerden biri. 

Çantaların olmazsa olmazı… Yer kaplamayan, minik 

şemsiyeler gerçekten de son derece fonksiyonel. Bu-

radan yola çıkarak dünya genelinde farklı ve inovatif 

dizaynlarına imza atan genç tasarımcıların yeni nesil 

şemsiye projelerini araştırdık.  Bu tasarımcılar sayesin-

de şemsiyeler artık bizi sadece yağmurdan değil; rüz-

gârdan, tipiden hatta yankesicilerden bile koruyacak. 

Yağmur yağarken rahatlıkla bisiklete binip ya da mo-

tosiklet kullanmaktan daha keyifli bir şey olabilir mi? 

Şemsiyeniz, internet bağlantısı sayesinde ayaklı bir 

monitöre dönüşerek, sizi sosyal medyada olup biten 

her detaydan haberdar edebilecek. Şimdi gelin hayatı 

ciddi anlamda kolaylaştıracak 10 yeni nesil şemsiye ta-

sarımına ve özelliklerine şöyle bir göz atalım…

ÖYLE BİR ŞEMSİYE HAYAL EDİN Kİ, SOKAĞA 

ÇIKMADAN ÖNCE WI-FI BAĞLANTISI 

SAYESİNDE ANINDA İNTERNETE BAĞLANIP, 

SİZE O GÜNÜN YAĞMURLU OLUP 

OLMAYACAĞINI HABER VERSİN. YA DA 

ANSIZIN YAĞMURA YAKALANDINIZ. BİR 

ELİNİZDE ŞEMSİYE, DİĞER ELİNİZDE 

ÇANTANIZLA ISLANMAMAYA ÇALIŞIRKEN 

CEP TELEFONUNUZ ÇALDI. 

IMAGINE SUCH AN UMBRELLA THAT IT 

WILL INFORM YOU WHETHER IT WILL 

RAIN OR NOT BEFORE YOU GO OUT 

THROUGH CONNECTING TO INTERNET VIA 

ITS WI-FI CONNECTION. OR IMMEDIATELY 

YOU HAVE BEEN CAUGHT TO RAIN. WHILE 

YOU WERE HOLDING AN UMBRELLA IN 

ONE HAND AND A BAG IN YOUR OTHER 

HAND, YOUR MOBILE HAS RUNG. 

Selin Akgün
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     NUBRELLA SİZİ SADECE YAĞMURDAN DEĞİL, 

RÜZGÂR VE TİPİDEN DE KORUYOR

Nubrella gerçekten de bugüne kadar alıştığımız hiçbir şemsiyeye 

benzemiyor. Sizi soğuğa, rüzgâra ve yağmura karşı son derece etkili 

bir şekilde koruyor. Üstelik bu şemsiyeyi elinizle de tutmak zorun-

da değilsiniz. Şapka gibi başınıza geçirmeniz yeterli. Üstelik son 

derece pratik bir açılma ve kapanma sistemine sahip. Bu ürünün 

en önemli özelliklerinden biri de satılabilir durumda olması. Yani 

online siparişle bu şemsiyeye anında sahip olabilirsiniz.  New York 

merkezli bu markanın tasarımcısı ise Alan Kaufman. Gündelik 

şemsiyelerin rüzgârın esiş yönünü hesaba katmadan tasarlandığını 

dile getiren Kaufman, Nubrella tasarımıyla bireyleri yalnızca yağ-

mura karşı değil, şiddetli rüzgâra, kara ve tipiye karşı da koruyor.  

Nubrella’yı diğer şemsiyeler gibi elinizle tutmanız gerekmediği için 

rahatlıkla bisiklete binebiliyor ya da motosiklet kullanabiliyorsunuz. 

66 ülkede www.nubrella.com sitesi üzerinden satışı gerçekleştiri-

len Nubrella şemsiyelerinin fiyatı ise 59.99 dolar.

      NUBRELLA PROTECTS YOU NOT ONLY FROM 

RAIN BUT ALSO WIND AND SNOWSTORMS 

Nubrella really doesn’t look like any umbrella we have ever met 

up to now. It protects you against cold, wind and rain in an im-

pelling manner. Besides, you don’t have to hold this umbrella in 

your hands. It is enough to wear it on your head like a hat. It has 

got a very practical opening and closing system. One of the most 

significant aspects of this product is that is it may be sold. Namely, 

you can have this umbrella through an online order. The designer 

of this New York oriented product is Alan Kaufman. Kaufman who 

expresses that casual umbrellas are designed without considering 

the wind direction also protect individuals against not only rain but 

also wind, snow and snowstorm through the design of Nubrella. 

Since you don’t have to hold Nubrella like the other umbrellas, you 

may easily cycle or ride a motorbike. The price of Nubrella umbrel-

las which are sold online through website www.nubrella.com  in 66 

countries is just $ 59.99. 

     PILEUS İLE YOUTUBE VİDEOSU BİLE 

İZLEYEBİLİRSİNİZ…

Şeffaf şemsiyelere baktığınızda, şemsiyelerin tepe kısmının aslın-

da bir projektöre benzediği fikri geçti mi hiç aklınızdan? Takashi 

Matsumoto ve Sho Hashimoto adlı tasarımcılar, bu benzerliği 

fark eder etmez kolları sıvamış ve Pileus Internet Umbrella’yı 

tasarlamış. Bu şemsiyenin özelliği, mobil PC bağlantısı ve pro-

jektör yardımıyla yağmurda şemsiyeyle yürürken anında interne-

te bağlanabilmesi. Yani yağmurda yürürken bile dünyada neler 

olup bittiğini gözlemleme şansına sahipsiniz. Youtube videosu 

izleyebilir, hava durumunu kontrol edebilir, vizyona hangi film-

lerin girdiğini bile sıcağı sıcağına takip edebilirsiniz. www.pileus.

net adresine mutlaka bir göz atın…

     YOU MAY WATCH YOUTUBE VIDEOS                       

WITH PILEUS…

Have you ever thought that the comb of umbrellas look like a 

projector when you look at the transparent umbrellas?  The de-

signers called Takashi Matsumoto and Sho Hashimoto have hit 

the ground running and designed Pileus Internet Umbrella as soon 

as they realize this similarity. The general aspect of this umbrella 

is that it can be connected to internet while walking under rain 

thanks to its mobile PC connection and a projector. Namely, you 

have opportunity to observe the world while you are walking under 

the rain. You may watch YouTube videos; check the weather fore-

casts, and even follow the films currently come out. Definitely, have 

a look at web site www.pileus.net …

    BLUETOOTH UMBRELLA

Şemsiyenize özel olarak eklenecek Bluetooth tekno-

lojisi sayesinde yağmurlu günlerde cep telefonunuzu 

çantanızdan çıkarmanıza gerek kalmadan, şemsiyeniz 

aracılığıyla telefon konuşması yapabileceksiniz.

    BLUETOOTH UMBRELLA

Thanks to the Bluetooth technology that will 

be specially installed to your um-

brella, you will be able to talk 

on the phone through your 

umbrella without taking your 

mobile phone out of your bag 

on rainy days.
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     SUPERBRELLA

Beş farklı şemsiyenin itinayla birleştirilmesi sonucunda tasarla-

nan Superbrella ise rüzgârın etkisiyle direkt yüzünüze gelen yan 

yağmur damlalarından sizi ustaca koruyabiliyor. Bu şemsiye, en 

fırtınalı günlerde bile rahatlıkla kullanılabiliyor.

     SUPERBRELLA

Superbrella which is designed with carefully combination of five 

different umbrellas can masterly protect you against the raindrops 

which directly come to your face due to the effect of wind. This 

umbrella may be easily used even in the stormiest days. 

     INSIDE-OUT UMBRELLA

Su geçirmeyen özel bir forma sahip olan The Inside-Out Umbrella, 

(içi ve dışı farklı şekilde kullanılabilen şemsiye) yağmurlu günlerin 

en büyük kurtarıcısı. Yağmur bittikten sonra ise içeriğindeki me-

kanizma sayesinde normal bir çantaya dönüşüyor. Bu nedenle son 

derece fonksiyonel bir tasarım olarak öne çıkıyor.

     INSIDE-OUT UMBRELLA

The Inside-Out Umbrella which has a special waterproof form 

(the umbrella which inside and outside of it can be used different-

ly) is the great savior of rainy days. After the rain is over, it turns 

into a normal bag thanks to a mechanism in its content. For that 

reason, it appears to be a highly functional design.

     THE UMBUSTER İLE KENDİNİZİ YANKESİCİLERDEN 

YA DA ANİ SALDIRILARDAN KORUMAYA NE 

DERSİNİZ?

Diyelim ki yağmurlu bir günde caddede yürüyorsunuz ve umma-

dığınız bir anda yankesicinin teki çantanıza yapıştı. Elinizde tuttu-

ğunuz şemsiye, aslında o an için hayat kurtarıcı olabilir. Uç kısmı 

yumruk demiri şeklinde tasarlanmış şemsiyeler sadece kadınlar 

için değil, erkekler için de bir savunma aracı... The Umbuster şem-

siyeler sizi sadece yağmura karşı değil, ani gelişen saldırılara karşı 

da son derece güvenli bir şekilde koruyor. www. srulirecht.com site-

sinde satışı yapılan şemsiyelerin fiyatı ise 225 Avro. Hemen hatırla-

talım şemsiyelerin tutma yerinde var olan demir yumruklar, 5 saat 

süren özel CNC kesim ile şemsiyeye monte ediliyor.

     WHAT DO YOU THINK ABOUT DEFENDING YOURSELF 

FROM PICKPOKETTERS OR SUDDEN ATTACKS USING 

THE UMBUSTER

Given that you are walking on the street on a rainy day and one of 

the pickpockets suddenly grabbed your bag. The umbrella you are 

holding in your hand may be a life savior for you. The umbrellas with 

fist-iron like tip are a defense tool not only for women but also men... 

The Umbuster umbrellas protect you against not only rain but also 

suddenly occurring attack very effectively. The price of the umbrellas 

sold on the internet site www.srulirecht.com is 225 Euros. Let’s re-

mind that the iron fists on the handle of the umbrellas are mounted 

into the umbrella with a special CNC cut of 5 hours.
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     POLİTE UMBRELLA 

Joo Youn Paek’in ‘Polite Umbrella’ yani ‘kibar şemsiye’ adını 

verdiği model de son derece ilgi çekici. Her yağmur yağdığında 

yanından geçen kişilerin şemsiyelerini dikkatsizce kullanmaları 

yüzünden minik darbelere maruz kalmaktan sıkılan Paek, ‘polite 

umbrella’ ile bu duruma bir son vermiş. Kullanıcıya ekstra bir 

manevra kabiliyeti kazandıran ve klasik şemsiyeler gibi keskin 

değil, yuvarlak hatlara sahip olan kibar şemsiyeler, biriyle yanlış-

lıkla çarpıştığınızda ortaya çıkan sevimsiz durumları da ortadan 

kaldırıyor.

     POLITE UMBRELLA 

Joo Youn Paek’s  “Polite Umbrella”, is quite attractive. Paek 

who is tired of being exposed to small impacts since the people 

passing nearby use their umbrellas carelessly whenever it rains 

has finished this situation through “polite umbrella”. The polite 

umbrellas with round shapes, unlike the classical ones with clear 

cut, which provide an extra maneuver ability to the users, also 

diminishes the charmless situations which occur when you hit 

somebody by mistake.   

TANDEM UMBRELLA

Bu şemsiye modelinin tasarımcıları Jasmine Raznahan ve Marc Owens, birbi-

rinden ayrılamayan çiftlere özel bir ürün tasarlamış. Tandem Umbrella’nın en 

önemli özelliği aynı anda iki kişi tarafından kullanılması. Bir şemsiyenin altına 

iki kişi girmektense çok daha geniş bir şemsiyenin altında, iki ayrı kulptan tuta-

rak ve yağmurdan ıslanmadan keyifle yürüme şansına sahipsiniz.

TANDEM UMBRELLA

The designers of this umbrella model, Jasmine Raznahan and Marc Owens, 

have designed a special product for the couples who can’t be separated from 

each other. The most significant aspect of Tandem Umbrella is that it may be 

used by two people at the same time. Instead of two people staying under one 

umbrella, you may experience the pleasure of walking under rain holding the 

umbrella from two handlings. 

     YAĞMUR YAĞDIĞINDA SANAT ESERİNE 

DÖNÜŞEN SQUIDARELLAS’LAR…

Dışarıdan bakıldığında son derece standart, siyah bir şemsiye 

gibi gözükse de yağmur yağdığında içeriğindeki özel madde 

nedeniyle rengi değişen ve rengârenk desenlerle bezeli bir 

şemsiyeye dönüşen ‘hydro kromatik’ şemsiyeler son derece 

popüler. Squid London markasının yağmur yağdığında renk 

değiştiren şemsiyeleri adeta bir sanat eseri… Squid London’ın 

Squidarellas modelleri, kuruduktan sonra yeniden eski siyah 

formuna dönüyor. Ürünler 25 Avro’dan başlayan farklı desen 

alternatifleriyle satışa sunuluyor.  www.squidlondon.com

     THE SQUIDARELLAS’ WHICH TURN INTO 

ARTWORKS WHEN IT RAINS... 

Although it seems like a highly standard, black umbrella when 

looking from outside, the “hydro chromatic” umbrellas which 

changes its color thanks to a special content in it when it rains 

and turns into an umbrella covered with a multicolored design 

are very popular nowadays. The umbrellas of Squid London 

which changes their color are fairly works of art… The Squi-

darellas models of Squid London return back to its old black 

form when they dry. The products are offered for sale with 

different color alternatives beginning with 25 Euros. www.

squidlondon.com
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MODA İLE 
KENDİNİ 
KEŞFETMEK…
DISCOVERING YOURSELF 
THROUGH FASHION

MODA
FASHION
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M
oda kelimesi birçok kişi tarafından sadece günden güne değişen 
kıyafetler olarak algılanır. Bu kısmen doğrudur, ancak yine de 
“moda” kelimesinin karşılığı değildir. Sahi, moda nedir? İnsanın 
kendisine yakışanı giymesi mi, yoksa kendisini ifade ediş tarzı mı? 
Sanattan mimariye, müzikten edebiyata farklı kaynaklardan bes-
lenen, beslenmekle yetinmeyip ilhamını bambaşka eserlere dö-
nüştüren, diğer yandan da tüm küresel dengelerden ve hareket-
lerden etkilenen bir alandır moda. ‘Modayı fazla ciddiye almamak 

gerek’ deseler de moda ikonu olan Coco Chanel böyle düşünmüyor. Chanel, 
“Moda sadece elbisede ortaya çıkan bir şey değildir. Moda gökyüzündedir, 
sokaktadır; moda fikirlerle, yaşayış şeklimizle, olanlarla yapılmalıdır.” diyor.

T
he term “fashion” is comprehended by many as shifting clothing sty-
le from day to day. This is partly true but still not the exact meaning 
of the term. What is fashion, really? Is it wearing what suits us or a 
way to express ourselves? 
Fashion is a field fed by different sources like art, architecture, music, 
literature and it doesn’t even stop there, it transforms its inspiration 
into something new, while at the same time being influenced by global 
balance and movements. While some says, “Fashion should not be ta-

ken seriously.” A fashion icon, Coco Chanel does not agree with it. Chanel quotes, 
“Fashion is not something that exists in dresses only. Fashion is in the sky, in the 
street, fashion has to do with ideas, the way we live, what is happening.”  

Nida Dilara Tarhan



YENİ SEZONDA YENİ HİKAYELER BEKLİYOR BİZİ. ÇILGIN PUNK DURUŞU, 40’LARA GERİ DÖNÜŞ, 

MASKÜLEN OLARAK COOL OLMAYI YAKALAMAK İÇİN BÜYÜK CEKETLER, 70’LERİN DESENLERİ, KIŞ 

SEZONUNDA KIRMIZI VE MAVİ GİBİ ÇARPICI RENKLERİN ÖN PLANDA OLMASI, GRUNGE STİLİNİN TÜM 

YANIMIZI SARMASI VE 90’LARIN KESKİN HATLI ÇIZGİLERİ…

MANY NEW STORIES ARE WAITING US IN THE NEW SEASON. A NEW TREND INVOLVING THE CRAZY 

“PUNK” STANDING, A RETURN TO THE 40S, LARGE JACKETS DISPLAYING A MASCULINE APPEARANCE, 

DESIGNS FROM THE 70S, PROMINENCE OF STRIKING COLORS SUCH AS RED AND SAXE, “GRUNGE” STYLE  

CONQUERING EVERYWHERE AND CLEAR CUT DESIGNS OF THE 90S…

MODA DEVLERİNDEN KIŞ TRENDLERİ
WINTER TRENDS IN FASHION HOUSES

   Emporio Armani 
Marka, kreasyonunu mor, fıstık yeşili, gri ve açık pembenin 
‘soft’luğundan yararlanarak oluşturmuş. 1920’lerin etkisini 
taşıyan şapkalar retro bir etki yaratıyor. Koleksiyonun tümüne 
net çizgiler ve soft siluetler hâkim. Pantolon üstü tunikler, 
uzun paltolar, işlemeli ve çizgili takımlar, retro efektli elbiseler 
koleksiyonun genelinde görülen parçalar oldu.

    Dolce&Gabbana  
Bu kadar ihtişamlı ve zengin bir 
koleksiyonla kendinizi antik dönemde 
gibi hissediyorsunuz. Etek, ceket 
takımlar ve A-formlu eteklerle sade 
şıklığın örnekleri sergileniyor. Siyah, 
kırmızı dantel ve işlemelerin yer aldığı 
kreasyon, ışıltılı gold antik desenli 
elbiselerle dikkat çekiyor. 

Giorgio 
Armani
Kadife pantolonlar, 
şapkalar ve üste 
oturan ceketlerle 
maskulen temalı 
avangart bir 
koleksiyon ortaya 
koydu marka. 
Kıvrımlar, dalgalar 
ve fırfırlar siluetlere 
hareket verirken 
oldukça geniş 
monokram etkilere 
sahip koleksiyonunun 
geneline hakim 
renkler ise; siyah, gri, 
kobalt mavi, lavanta 
ve beyaz…

Giorgio 
Armani
The brand introduced 
an avant-garde 
collection bearing 
masculine overtones 
with corduroy trousers, 
hats and tight-fitting 
jackets. Curves, 
undulations and frills 
add movement to 
silhouettes. The colors 
black, grey, cobalt blue, 
lavender and white 
dominate the overall 
collection, which 
has quite extensive 
monochromatic 
effects...

Emilio 
Pucci
Koleksiyon retro 
ve sert havasıyla 
bizi 60’ların 
sonlarına ve 
70’lerin başlarına 
yolculuğa 
çıkarıyor. Mini 
etekler, leopar 
kemerler ve 
payetli üstlerin 
yoğun olduğu 
koleksiyonu; 
püsküllü 
ceketler, pullu 
üstler, pelerinler 
ve büyük 
tüylü paltolar 
tamamlıyor. 

    Emilio Pucci
The collection takes us on a journey to the 
late 60s and early 70s with its retro and 
rigid atmosphere. Miniskirts, leopard belts 
and sequin tops constitute a large part of 
the collection and are complemented by 
tasseled jackets, spangled tops, cloaks and 
large pile-fabric coats. 

    Tom Ford 
Tasarımcılarının, 
kültürler arası, 
çoklu ve etnik 
olarak tanımladığı 
koleksiyonda yerel 
Amerikan etkiler, 
Meksika işlemeleri 
ve diğer kültürlerden 
detaylara yer veriliyor. 

   Tom Ford 
Defined by designers as 
intercultural, multiple 
and ethnic, this collection 
feature American 
influence, Mexican 
embroideries and details 
from other cultures. 

Emporio 
Armani 
The brand has formed its 
creation by making use of 
the “softness” of purple, 
pistachio seed green, 
grey and light pink. Hats 
carrying the atmosphere 
of the 1920s create a retro 
impression. Clear cut lines 
and soft shades dominate 
the whole collection. 
Tunics over trousers, long 
coats, embroidered and 
striped dresses, clothes 
carrying retro effect 
prevail throughout the 
collection.

MANY NEW STORIES ARE WAITING US IN THE NEW SEASON. A NEW TREND INVOLVING THE CRAZY 

“PUNK” STANDING, A RETURN TO THE 40S, LARGE JACKETS DISPLAYING A MASCULINE APPEARANCE, 

DESIGNS FROM THE 70S, PROMINENCE OF STRIKING COLORS SUCH AS RED AND SAXE, “GRUNGE” STYLE  

CONQUERING EVERYWHERE AND CLEAR CUT DESIGNS OF THE 90S…

Dolce&Gabbana
You feel like you are in 
ancient times with such 
a sumptuous and rich 
collection. Examples 
of simple elegance are 
displayed with suits 
consisting of skirts and 
jackets, and skirts in 
A-form. This creation, 
which includes red 
and black laces and 
embroideries, stands out 
with shining gold clothes 
carrying ancient patterns. 

MODA
FASHION

YENİ SEZONDA YENİ HİKAYELER BEKLİYOR BİZİ. ÇILGIN PUNK DURUŞU, 40’LARA GERİ DÖNÜŞ, 

MASKÜLEN OLARAK COOL OLMAYI YAKALAMAK İÇİN BÜYÜK CEKETLER, 70’LERİN DESENLERİ, KIŞ 

SEZONUNDA KIRMIZI VE MAVİ GİBİ ÇARPICI RENKLERİN ÖN PLANDA OLMASI, GRUNGE STİLİNİN TÜM 

YANIMIZI SARMASI VE 90’LARIN KESKİN HATLI ÇİZGİLERİ…
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   Matheww Williamson
Kışın içine yaz etkisi koyan birinden bahsedeceksek bu kesinlikle Matthew 
Williamson olmalı. Bu koleksiyonda ışık ve enerji, gri-siyah monokram desenleriyle 
buluştu. Payet, kürk, yün ve püskülün etkisiyle yazın sıcaklığı kışın da korunmaya 
çalışıldı. Koleksiyona genel olarak; hologram payetler, pantolon üzeri tunikler, çiçek 
desenleri, degradeler, kürkler, işlemeler ve pili etekler hâkim…

Topshop
Topshop Unique’te pek çok 
koleksiyonda olduğu gibi 
90’ların etkisi hissediliyor. 
Parlak deri etekler, oversized 
ceket ve paltolar, dağınık 
görünümlü saçlar, kürkler… 
Koleksiyonda payetle işlenmiş 
güzel parçalar da var. Özellikle 
gece tercih edilebilecek payetli 
tulumlar ise sade fakat göz 
alıcı. 

Topshop
As in several other collections, 
the influence of the 90s is 
felt in Topshop Unique. 
Shiny leather skirts, oversized 
jackets and coats, disheveled 
hair, furs…  The collection 
also contain fine pieces 

embroidered with sequins. 
Especially, the sequined 
coveralls, which can be 
preferred for night outings, 

are plain but eye-
catching. 

   Mulberry 
90’ları geri getiren markanın bu sezonki koleksiyonunda skater etekler ve deriler ön 
planda. Pantolonlar üzerinde uzun tunikler ve etekler var. Deri eldivenler ve kürkler, 
tüvit paltolarla tamamlanmış. 

    Matheww Williamson
If we are to mention someone who 
brings a feel of summer into winter, 
this should be Matthew Williamson. 
In this collection, light and energy 
meet grey-black monochromatic 
patterns. An attempt is made to 
keep the warmth of summer going 
in winter by the help of sequins, furs, 
wool and tassels. In general, the 
collection is dominated by hologram 
sequins, tunics over trousers, floral 
patterns, furs, embroideries and 
pleated skirts …

   Mulberry 
Bringing back the 90s, the brand’s collection this season highlight skater skirts and 
leather wear. Long tunics and skirts complement trousers. Leather gloves and furs are 
accompanied by tweed coats. 

    Zuhair Murad
Siyah ağırlıkta olan koleksiyonda, feminen dokunuşlar dikkat çekiyor. Gece 
elbiselerinde saten kumaş kullanmaktan yana olan tasarımcı deri ve dantel 
detayları ile beğeni topluyor.

Elie Saab 
Markanın kış 
koleksiyonunda koyu 
renklerin yanında 
baharı yansıtan; 
sarı ve beyaz da 
hâkim. Kadifenin, 
dantelin, satenin iş ve 
nakışların kullanıldığı 
koleksiyon gerçekten 
hoş görünüyor.

Elie Saab 
In addition to dark 
colors, yellow and 
white reflecting spring 
dominate the winter 
collection of this brand. 
Featuring corduroy, 
lace, satin works and 
embroideries, the 
collection looks really 
attractive.

   Valentino
Valentino’nun kış koleksiyonu 80’lerin şık, cici kızlarını hatırlattı doğrusu. 
Elbiselerde deri detaylar kullanılırken, etekler boyları ile herkese hitap edecek 
şekilde tasarlandı. Deri elbiselerde kullanılan dantel detaylar de kıyafetlere 
farklı ve hoş görünüm kazandırmış. 

   Zuhair Murad
Predominantly black, this collection stands out with its feminine touches. 
Opting for satin fabric for evening dresses, the designer is also appreciated for 
leather and lace details.

   Valentino
Valentino’s winter collection reminds one of the chic and sweet girls of the 80s. 
While leather details are used in dresses, skirts are so designed as to appeal to 
all. Lace details used in leather clothes lend a different and pleasant look to 
leather clothes. 
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HER KADININ OLMAZSA OLMAZI “KÜÇÜK SİYAH 

ELBİSELER” BİR YEMEK DAVETİ YA DA BİR DÜĞÜN 

İÇİN HEMEN HAZIRLANMAMIZ GEREKTİĞİNDE 

KURTARICIMIZ OLMUŞTUR. KÜÇÜK SİYAH 

ELBİSELERİN HİKÂYESİ…

    Teknolojinin 
moda yüzü
Teknolojinin hayatımızdaki 
yeri yadsınamaz bir 
gerçek. Telefonlarımız, 
fotoğraf makinalarımız 
tablet bilgisayarlarımız, 
kulaklıklarımız olmadan 
kendimizi eksik gibi 
hissediyoruz çoğu zaman. 
Bu kadar çok özümsediğimiz 
teknoloji ürünlerimizde 
kimi zaman bizi yansıtan 
aksesuarlar olsun istiyoruz. 
Giydiğimiz kıyafete göre, 
kimi zaman konumumuza 
göre aksesuarlara sahip olmak 
istiyoruz. Bu aşamada moda 
bütün rekli yüzü ve albenisiyle 
bizleri kucaklıyor. Telefon 
kılıfları, tabletler, kulaklıklar 
rengarenk seçenekleri ile 
modanın tam ortasında yer 
edinmiş durumda…

    The fashion 
aspect 
of technology
The place of technology in 
our lives is an undeniable 
fact. Mostly, we feel ourselves 
incomplete without our 
mobiles, digital cameras, tablet 
computers and headphones. 
Sometimes, we wish that 
technological devices we 
assimilated have some 
accessories reflecting us. We 
like to have accessories suitable 
for our clothes or sometimes for 
our positions. At this stage, the 
fashion gives us a hug with its 
colorful face and charm. With 
their colorful options, phone 
cases, tablets and headphones 
have their places just in the 
middle of fashion…

Tekno-moda
TECHNO-FASHION

Klasİk 
CLASSIC

HER KADININ OLMAZSA OLMAZI “KÜÇÜK SİYAH 

ELBİSELER” BİR YEMEK DAVETİ YA DA BİR DÜĞÜN 

İÇİN HEMEN HAZIRLANMAMIZ GEREKTİĞİNDE 

KURTARICIMIZ OLMUŞTUR. KÜÇÜK SİYAH 

ELBİSELERİN HİKÂYESİ…

WHEN WE NEED TO PREPARE FOR A WEDDING OR A 

DINNER IMMEDIATELY, “LITTLE BLACK DRESS” 

WHICH IS A MUST FOR EVERY WOMAN HAS 

ALWAYS BEEN OUR SAVIOR. THE STORY OF LITTLE 

BLACK DRESSES…

K
üçük siyah elbise 

moda tarihinin 

bir devrimi ka-

bul edilir. Öyle ki 

hangi dönemin 

akımı olursa ol-

sun ‘Little Black 

Dress’ yani ‘Kü-

çük Siyah Elbise’ 

kadınlar tarafından vazgeçil-

mezdir. Bunun iki sebebi var 

kuşkusuz. Birincisi, “Bugün 

ne giysem?” derdine kesin 

çözüm olması; diğeri ise her 

an, her yerde giyilebilen, şık 

ve elegan duruşudur. CocoC-

hanel ve Jean Patou, 1926’da 

her sınıf kadın için tasarla-

nan ‘küçük siyah elbise’nin 

mimarları… Bu iki moda de-

vinin elbette rahatlık ve şıklık 

birincil amaçlarıydı. 1926’da 

CocoChanel, Vogue dergisin-

de ‘küçük siyah elbise’nin res-

mini yayınladığında, Vogue 

bu modeli o yılların efsane 

otomobili Ford’un Model T’si 

olarak lanse etti. Haklıydı; 

çünkü küçük siyah elbise, ar-

tık her sosyal sınıftan kadının 

üniforması olacak ve de moda-

sı asla geçmeyecekti. Chanel’e 

göre, “Lüks rahat olmalı, aksi 

takdirde lüks değildir!” Bu 

yüzden 20. yüzyılın başların-

da iki dahi tarafından tasarla-

nan bu elbiseyi, 21. yüzyılda 

hala kullanıyoruz. Uzun yıllar 

da vazgeçebileceğimizi sanmı-

yorum...

L
ittle black dress is ac-

cepted as a historical 

revolution of fashion. 

It seems that little 

black dress is indis-

pensible for women 

no matter which 

period’s trend it is. 

Of course, there are 

two reasons for this situation. 

The first one is that it is an ex-

act solution for the problem of 

“What should I wear today?”; 

the other one is that its posture 

which is smart and elegance, 

and can be worn everywhere and 

every time. Coco Channel and 

Jean Patou were the creators of 

little black dress which they de-

signed for women of every class 

in 1926… The primary aims of 

these two fashion giants were 

being comfortable and stylish. 

When Coco Channel published 

the first picture of little black 

dress in 1926, Vogue introduced 

this model as Ford’s Model T 

which was a legend car of those 

years. Vogue was right because 

little black dress would be the 

uniform of  women from every 

social class and never be out of 

fashion. According to Channel, 

“Luxury must be comfortable, 

otherwise it is not luxury.” So, 

we still use this dress in the 21st 

century which was designed by 

two geniuses in the early 20th 

century. I don’t think we will quit 

using it for a long time…

KÜÇÜK SİYAH ELBİSE ŞIKLIĞI THE STYLE OF LITTLE BLACK DRESS
WHEN WE NEED TO PREPARE FOR A WEDDING OR A 

DINNER IMMEDIATELY, “LITTLE BLACK DRESS” 

WHICH IS A MUST FOR EVERY WOMAN HAS 

ALWAYS BEEN OUR SAVIOR. THE STORY OF LITTLE 

BLACK DRESSES…
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RÖPORTAJ
INTERVIEV

AYSUN ŞAHANOĞLU KABA 
İLE STİLİNİ KEŞFET!

DISCOVER YOUR STYLE WITH 
AYSUN ŞAHANOĞLU KABA!

E
ach little girl gets acquainted with fashion when she begins to make 

dresses for her baby dolls. And each little girl reflects her own style on 

the baby doll she tries to dress. Aysun Şahanoğlu Kaba, began to devel-

op a liking for fashion with the fashion magazines her father brought 

from abroad when she was small and her passion for fashion has made 

her one of the best-known fashion style advisers in Turkey. You know, one’s 

best clothing is his or her smile… It is the right phrase to describe Aysun. We 

had an interview with her for you, readers of Rail Life, with sincerity in her 

voice and smile, about fashion and style. 

Aysun, would you tell us a little about yourself, please? How did you enter the 
world of style? 
From early on, my visual tastes and my view of fashion were very different. 

I paid special attention to dressing properly and elegantly, followed fashion 

and adapted it to my liking even in those early ages. My interest in fashion 

began with my admiration for my father. I saw it in my father how cool and 

chic a man could be. He had a distinct taste and what made you admire 

him was that he had internalized his taste through his gusto, lifestyle, vision, 

manners and tact. I would like to mention my father’s name here; Müslim 

Şahanoğlu... 

Well, when did you first discover the visual ability in you?
As the saying goes, ‘some things are inborn’, it is very true... Visual tastes are 

also innate. What is important is to improve them. When I was small, I used 

to examine the fashion magazines my father brought from abroad, adapt 

them to myself and make alterations on all the clothes I bought. It was im-

possible for me to wear them without changing or making a difference. Creat-

ing new combinations was my sine qua non. Believe me, this is nothing to do 

with career; taste is something totally different... I had come to an important 

junction by the time I was 17. I met my future husband and at the same my 

father was aware of the different feel in me. He wanted to send met o London 

but I was absorbed in love and not able to see anything else. 

Did you experience women’s ‘career-marriage’ dilemma?
Yes, I got married at the age of 19, opting for love, not career. I had a son 

but the love for fashion in my heart never ceased. I was always writing 

things and taking notes. I improved myself by receiving training on style 

and media in seminars and during my travels abroad. My husband was a 

sportsman and my son studied fine arts... we all always helped each 

other. I benefited from being someone with elevated visual 

taste. I felt that I possessed in me the touches which not all 

had. I did everything with devotion and love. My inherent 

writing ability enabled me to be a fashion writer.

H
er küçük kız çocuğu, moda ile oyuncak bebeklerine elbise dikmeye 

başladığında tanışır. Ve her küçük kız, giydirmeye çalıştığı oyuncak 

bebeğe kendi stilini yansıtır. Aysun Şahanoğlu Kaba da modaya olan 

tutkusunu küçük yaşlarında babasının yurtdışından getirdiği moda 

dergileri ile oluşturmaya başlamış ve modaya olan tutkusu onu Tür-

kiye’nin en tanınır stil danışmanlarından biri yapmış. Hani kişinin, en güzel 

giysisinin gülüşü olduğunu söyleriz ya… Tam da Aysun Hanım için söylen-

miş bir cümle. Sesindeki ve gülüşündeki samimiyet ile siz Rail Life okuyu-

cularına moda ve stil hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

Aysun Hanım, biraz kendinizden bahseder misiniz? Stil 

dünyasına nasıl adım attınız? 

Küçüklüğümden itibaren görsel zevklerim, modaya ba-

kışım çok farklıydı. Doğru ve şık giyinmeye, modayı 

izlemeye ve onu kendime göre uyarlamaya o yaşlardan 

itibaren dikkat ediyordum. Benim modaya bakışım ba-

bama hayranlıkla başladı. Bir erkeğin bu kadar şık ve 

karizmatik olabileceğini babamda gördüm. Zevk sa-

hibi biriydi, gustosu, yaşam biçimi, vizyonu, görgü 

ve nezaketi, hayatıyla bunu içselleştirmesi beni ona 

hayran bırakmıştı. Babamın adını da belirtmeden 

geçmek istemem; Müslim Şahanoğlu... 

Peki siz ilk ne zaman keşfettiniz kendinizdeki görsel 

yeteneği?

‘Bazı şeyler doğuştandır’ denir ya, çok doğ-

ru... Görsel zevkler de doğuştan geliyor. 

Önemli olan onu geliştirmesini bilmek. 

Küçüklüğümde babamın bana yurt dı-

şından getirdiği moda dergilerini inceler, 

kendime göre uyarlar, aldığım bütün kıya-

fetlerde oynamalar yapardım. Onları değiştirmeden, farklılık yaratmadan 

giyinmem mümkün değildi. Kesinlikle farklı kombinler yaratmak olmazsa 

olmazımdı. İnanın bu akademik kariyere bakmıyor, zevk ayrı bir şey... 17 

yaşında önemli bir yol ayrımına gelmiştim. Eşimle tanıştım, aynı dönem 

babam bendeki farklı dokunuşların farkında idi. Beni Londra’ya eğitime 

göndermek istiyordu ama ben çok büyük bir aşk yaşıyordum ve gözüm hiç 

bir şey görmüyordu. 

Kadınların ‘kariyer-evlilik’ ikilemini mi yaşadınız?

Evet, kariyeri değil, aşkı seçerek 19 yaşımda iken evlendim. Bir oğlum oldu 

ama içimdeki bu moda aşkı hiç bitmedi. Sürekli bir şeyler yazıyor, not 

alıyordum. Stil eğitimleri, seminerler ve yurt dışı seyahatlerimde medya 
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ve stil eğitimleri alarak kendi-

mi yeniledim. Eşimin sporcu 

olması, oğlumun güzel sanat-

larda okuması... Birbirimize 

hep destek oluyorduk. Görsel 

zevkleri gelişmiş bir kişi ol-

manın avantajlarını kullan-

dım. Herkeste olmayan o do-

kunuşların bende olduğunu 

hissediyordum. Yaptığım her 

işi samimiyet ve aşkla yap-

tım. Kalemimin doğal olması 

benim moda yazarı olmamı 

sağladı.

Seçimleriniz sizi çok mutlu 

etmiş anlaşılan...

İçimdeki sese kulak verip, sev-

diğim işi yapmam beni her za-

man mutlu etti. Mutluluğum 

ve enerjimin çok yüksek olma-

sı giydiğim her kıyafeti güzel 

taşımamı sağladı. Her zaman 

içinizdeki sese kulak verin. 

Ben verdim ve şu an yazıları-

ma dokunuyorsunuz. 

Meslekte ulaştığınız nokta 

neresidir? 

Ben bir moda yazarı ve stil 

danışmanıyım. Birikimleri-

mi, farklı dokunuşlarımı bir 

kitapta topladım ve adını da, 

‘Aysun Kaba ile Stilini Keş-

fet’ koydum. Ankara’da yaşı-

yorum ve bir akademide stil 

eğitimleri veriyorum, alışve-

riş danışmanlığı yapıyorum. 

İnsanların hayatına dokunu-

yorum, dokundukça, paylaş-

tıkça, karşımdakinin yüzünde 

gülücükler görünce çok mutlu 

oluyorum.

Şıklık nedir ve ne değildir?

‘Şıklık üzerinizdeki kıyafetten 

çok, bir kişilik meselesidir’ 

der, Jean Paul Gaultier. Çok 

güzel ifade edilmiş… Bence 

şıklık sadeliktir. Sade olan, do-

ğal olan her zaman şıktır. Şık-

lık marka giyinmek değildir. 

Şıklık bir duruştur.

Şık olmak için belli başlı 

kurallar var mıdır?

Şık olmak için abartıdan uzak 

durmak gerekir, şık olmakla 

stil sahibi olmak farklıdır. Git-

tiğimiz davetlerde şık kişiler 

çok görürüz ama stil sahibi 

kişiler o kişilerden sıyrılırlar. 

Duruşlarıyla, aksesuarlarıyla, 

donanımlarıyla, farklı parçala-

rı bir araya getirmeleriyle fark 

edilirler. Şık demeyelim de stil 

sahibi olmanın kuralları; öz-

güven, pozitif gülüşler, doğal 

ve samimi olmak (başkası gibi 

olmamak) ve kendinize ait bir 

tarzınızın olmasıdır. 

Nasıl stil sahibi olunur? Stil, 

yaşla oturan bir şey midir?

Stil renklerle çizgileri bir araya 

getirip kişilere beğendirmek-

ten çok şey ifade eder. Dolayı-

sıyla giysilerinize biçim oluş-

turmaktan çok daha fazlasını 

yapmalıyız. Şık ve stil sahibi 

olmanın yolu kendine güven-

den geçiyor. Kişisel bakıma 

önem vermek, görgü kuralları-

nı bilmek, nerede ne giyileceği 

gibi, nerede ne konuşulacağı-

nı da bilmek stil sahibi olmak-

ta etkili unsurlardır. Stil sahibi 

olmanın biraz yaş, zaman ve 

yaşanmışlık ile de alakası var-

dır. Zaman geçtikçe beğeniler 

oturuyor, sadeliğe daha önem 

veriyoruz. Demode kalmamak 

için gündemi takip etmek, kı-

yafetleri renklendirmek, vitrin 

Your choices seem to have 
made you happy...
The fact that I have listened to 

my inner voice and done the 

job I like have always made 

me happy. My happiness and 

elevated energy has enabled 

me to present all clothes I have 

worn elegantly. Always listen 

to your inner voice. I have done 

it and at the moment you are 

touching my words. 

What is the position you have 
attained in your profession? 
I am a fashion writer and a style 

adviser. I have compiled my 

experiences and my different 

touches in a book and called it 

‘Discover Your Style with Aysun 

Kaba’. I live in Ankara teach 

style in an academy, and act 

as a shopping coach. I touch 

people’s lives, and as I touch 

them, and share with them, I 

see smiles on their faces, which 

makes me very happy.

What is elegance and what is 
it not?
‘Elegance is a matter of 

personality rather than the 

clothes on you’ says Jean Paul 

Gaultier. It is very well put … 

For me, elegance is simplicity. 

What is simple and natural is 

always elegant. Elegance does 

not mean wearing brands. Ele-

gance is a way of standing.

Are there some major rules to 
be elegant?
To be elegant, you have to 

avoid exaggeration; being el-

egant is different from having 

a style. We often see chic and 

elegant people at the parties 

we attend but people with style 

stand out among them. They 

are easily noticed with their 

standing, accessories, sophis-

tication, the way they bring 

together different pieces. The 

rules for having a style, let’s 

not call it being elegant, are 

self-confidence, positive smiles, 

being natural and sincere (not 

imitating someone else) and 

having your own style. 

How does one acquire a style? 
Is style something that settles 
with age?
Style is much more than just 

bringing together colors and de-

signs and having people enjoy 

them. Therefore, you should do 

much more than merely creat-

ing a form for your clothes. The 

way to being elegant and hav-

ing a style is through self-con-

fidence. Attention personal 

care, knowing rules of etiquette, 

knowing what to speak where 

just like knowing what to wear 

are effective factors in having a 

style. Having a style is some-

thing partly to do with age and 

partly with experiences one has 

had. As time goes by, tastes set-

tle and we pay more attention 

to simplicity. Keeping up with 

what is going on around not be 

outdated, adding color to your 

clothes, not acting like a shop 

window dummy, having a style 

of your own … Having a style 

is not being like someone else.

What is the significance of 
accessories in clothing? What 
should we consider in using 
accessories?
We should pay attention to the 

HOW SHOULD YOU DRESS TO SUIT YOUR BODY TYPE? 

• Whichever part of your body you like, you should highlight it and camouflage those imperfect parts that 
you do not like. 

•	 If	you	are	small‐built,	you	should	choose	tight‐fitting	clothes.	
• If you have a thick belly, you should hang silk scarves from your neck and down the front of your body. 

This will camouflage thickness of your belly, conceal your paunch if you have one. Do not use belts. 
• If your legs are short, choose your trousers and shoes from the same shade of color; do not wear 
other	colors	and	cut.	Wear	mini‐sized	clothes	and	skin‐colored	shoes	so	that	you	look	taller.	

•	 If	you	have	thick	hip	lines,	you	should	choose	loose‐fit	shirts,	which	will	conceal	your	hipline.	Your	
choices should be for ones that do not stick to your body. 

• If your legs are thick, do not prefer tight trousers. The selected trousers should not fit too tightly.

VÜCUT TIPINE GÖRE GIYIM NASIL OLMALI? 

• Nerenizi beğeniyorsanız orayı öne çıkaracaksınız. Beğenmediğiniz kusurlarınızı da kamufle 
edeceksiniz. 

• Minyon iseniz; vücudunuza oturan kıyafetleri seçiniz. 
• Beliniz kalın ise; ipek fularları boynunuzdan sarkıtıp uzun bir şekilde kullanın. Belinizin kalınlığını 

kapatır. Göbeğiniz var ise onu kapatır. Kemer kullanmayın. 
• Bacaklarınız kısaysa; pantolon ve ayakkabınızı aynı tonda seçin, başka renk giyip de kesmeyin. 

Mini elbiseler giyinin ve ten rengi ayakkabı seçin, böylelikle daha uzun görünürsünüz. 
• Basenleriniz var ise; tabii ki akan kumaştan gömlekler seçin baseninizi kapatan. Üzerinize 

yapışmayan seçimler olmalı. 
• Bacaklarınız kalın ise; tayt pantolonlar tercih etmeyin. Seçilen pantolonlar çok oturmamalı.

GARDIROBUNUZDA 
NELER BULUNMALI?
KADINLAR
İyi kesimli beyaz ve siyah gömlek, 
siyah cigarette pantolon, gri kaşmir 
triko, trençkot, siyah bir pump, kaliteli 
ayakkabı, çanta ve ipek eşarplar. 

ERKEKLER
Beyaz gömlek, lacivert blazer, trençkot, 
siyah kaşmir triko ve iyi kesimli bir siyah 
ve lacivert takım elbise. 

BİLGİ

WHAT SHOULD YOU HAVE 
IN YOUR WARDROBE?
WOMEN
Well‐cut	black	and	white	shirts,	black	
cigarette trousers, grey cashmere 
knitwear, trench coats, black pumps, good 
quality shoes,  bags and silk headscarves. 

MEN
White shirts, dark blue blazers, trench 
coats, black cashmere knitwear and 
well‐cut	black	and	white	suits.	

INFO
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mankeni gibi olmamak, ken-

dinize ait bir tarzınızın olma-

sı… Başkası gibi olmamaktır 

stil sahibi olmak.

Aksesuarların giyimdeki önemi 

nedir? Aksesuar kullanımında 

neye dikkat etmeliyiz?

Aksesuar seçimine önem ver-

meliyiz. Takı, giydiğiniz bir el-

biseyi bir anda yukarı da çeker, 

aşağıya da indirir. Aksesuar, 

kıyafete hareket katar. Giydiği-

niz kıyafet marka bir üründür 

ama aksesuarınız kalitesiz ise 

sizi bir anda yok edebilir. Her 

zaman kaliteli ürünleri tercih 

etmelisiniz. İpek fularlar, inci-

ler modası geçmeyen zaman-

sız parçalarımızdandır.

Makyaj nasıl olmalı?

Makyajınız her zaman doğal 

olmalı. İyi bir kapatıcı, göz altı 

kapatıcısı, allık, maskara ve 

ruj yeterli olacaktır. Kapatıcı-

nız karşı taraftan gözü yorma-

malıdır, dekoltenizle uyumlu 

olmalıdır. Temiz bir cilt her 

şeyden önemlidir. Temiz ve 

bakımlı bir cilde yapılan mak-

yaj sizi fark ettirir. Tıpkı temiz 

bir bedene giydiğiniz kıyafet-

ler gibi.

Moda ne derecede takip 

edilmeli? 

Moda geçicidir, stil ise kalıcı-

dır. Modayı takip edelim, ama 

modanın esiri olmayalım. 

Çünkü moda sürekli değişir; 

eski dediğiniz farklı şekil-

lerde yeniye döner. Ama stil 

farklıdır. Stil; modanın nefes 

alan, yaşayan, meydan oku-

yan, farklılık yaratan yönüdür. 

Moda bir araçtır, tavırla şekil-

lenir, amacı ise stildir.

 

Alışveriş yaparken, 

iyi bir yatırım olacak 

parçaları, ‘sezonluk’ 

giyebileceklerimizden nasıl 

ayırt ederiz?

Alacağınız ürünler en az bir-

kaç sezon, birkaç mevsim 

giyebileceğiniz ürünler olma-

lıdır. Artık yaz, kış diye ayırt 

etmediğimiz parçalar vardır. 

Örneğin ipek gömlekleri ve 

ipek elbiseleri yaz ve kış gi-

yiniriz. Kışın kıyafetimizi 

kaşmir hırkayla ve kazaklarla 

tamamlarız. Alışverişte trend 

ürünler alacaksanız; büyük 

paralar vermeden, uygun fi-

yatlı olanlara yatırım yapma-

lısınız. Çünkü modası geçer, 

sıkılabilirsiniz… Her zaman 

zamansız parçalara, klasiklere 

yatırım yapma zamanıdır.

accessories we choose. The jew-

ellery you wear may either raise 

or lower the impact of your 

clothes. Accessories enliven your 

clothes. The garment you wear 

may be a branded product but 

if your accessory is of low qual-

ity, it may ruin you instantly. 

You should always prefer qual-

ity products. Silk İpek fularlar, 

and pearls are timeless pieces 

who are never outdated.

What should make-up be like?
Your make-up should always 

be natural. A good concealer, 

under-eye concealer, blush, 

mascara and lipstick will suf-

fice. Your concealer should 

not tire eyes when looked from 

across and match your low-cut 

dress. A clean skin is the most 

important of all. Make-up ap-

plied on a clean and well-cared 

skin enhances your appeal just 

as the clothes you wear on a 

clean body.

To what extent should one 
follow fashion? 
Fashion is temporary whereas 

style is permanent. We should 

follow fashion but should not 

be a captive of it. Because, 

fashion constantly changes, 

and what you call old may 

come anew in different disguis-

es. Style, however, is different. 

Style is that aspect of fashion 

which breathes, lives, chal-

lenges and makes a difference. 

Fashion is a tool; it is shaped 

through manners and its tar-

get is style.

 

While shopping, how can we 
distinguish pieces that are 
good investment from those 
we can wear “seasonally”?
The products you will purchase 

should be products which you 

can wear at least a few sea-

sons. There are now pieces 

which we do not use for winter 

or summer only. For example, 

we wear silk shirts and silk 

dresses in both summer and 

winter. We combine our gar-

ment with cashmere cardigans 

and jumpers. If you are going 

to buy trendy products during 

shopping, you should invest 

in those at reasonable prices 

without spending huge sums of 

money. Because, they may go 

out of fashion or you get bored 

with them … It is always good 

to invest in timeless pieces, 

those that are classics.

TÜRKİYE’NİN STİL SAHİBİ 
İSİMLERİ KİMLER? 
KADINLAR
Betul Mardin, Ajda Pekkan, Nebahat 
Çehre, Filiz Akın, Alara Koçibey, Ümit 
Boyner, Ayşe Kucuroğlu, Derin Mermerci, 
Özlem Önal, Hande Atazi, Ece Sükan. 

ERKEKLER
Rahmi Koç, Mustafa Sarıgül, Hamdi Akın, 
Menderes Utku, Sezai Taşkent, Ayhan 
Sicimoğlu, Akın İpek.

BİLGİ

WHO ARE SOME OF THE 
PEOPLE IN TURKEY WHO 
HAVE A STYLE? 

Women
Betul Mardin, Ajda Pekkan, Nebahat Çehre, 
Filiz	Akın,	Alara	Koçibey,	Ümit	Boyner,	
Ayşe	Kucuroğlu,	Derin	Mermerci,	Özlem	
Önal,	Hande	Atazi,	Ece	Sükan.	

Men
Rahmi	Koç,	Mustafa	Sarıgül,	Hamdi	Akın,	
Menderes	Utku,	Sezai	Taşkent,	Ayhan	
Sicimoğlu,	Akın	İpek.

INFO
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ANADOLU 
KELEBEKLERİ 
KOLEKSİYONERLERİN 
BAŞLARINI DÖNDÜRÜYOR

ANATOLIAN 
BUTTERFLIES
ARE TAKING COLLECTORS’ 
BREATH AWAY

G
üzelliklerinin fazlalığına rağ-

men ömürlerinin kısalığı ile 

ironi oluşturan kelebekler, 

sanatçısından, doğaseverine 

kadar her kesin ilgi odağı oldu. 

Âşıklara bu isim verildi, adına 

şiirler yazıldı, ömrünün kısalığı edebi-

yatta önemli bir imge oldu. Yaz ayları 

boyunca da özellikle tatil tercihini bağ-

dan, bahçeden yana kullananlar, bol bol 

karşılaştı onlarla… Renklerine hayranlık 

duyarak izledi, biraz daha uzun görebil-

mek için peşlerinden koşturdu. Ama bir 

de kötü niyetlerle peşlerinden koşturul-

du bu hayvanların. Özellikle Anadolu’da 

dünyanın başka yerlerinde olmayan tür-

leri ile kelebek avcıları yaz ayları boyunca 

Anadolu topraklarını karışladı. Vatan-

daşların ihbarı ile 682 kelebek ve 11 tırtılı 

yurt dışına kaçırmak isteyenler suçüstü 

yakalandı. Artvin’de çoğu yöreye özgü 

682 kelebek ve 11 tırtılı yurtdışına ka-

çırmak isteyen yabancı uyruklu iki kişi, 

Yusufeli ilçesi Yaylalar köyünde Doğa 

Koruma Merkezi adına kelebek gözlem-

ciliği yapan bir vatandaşın ihbarı üzerine 

yakalandı. İpsala Sınır Kapısı’ndan Tür-

kiye’ye girerek karavanları ile geldikleri 

Yaylalar köyünde kalan İtalya uyruklu L. 

L. (63) ve G. G.’nin (69), bu iş için kul-

lanılan atrap ile kelebek yakaladığı tespit 

edildi. Bu kişileri kelebek yakalarken 

fotoğraflayan vatandaş, ardından duru-

mu Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa 

Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Mü-

dürlüğüne bağlı Artvin Şube Müdürlüğü 

ekipleri ile jandarmaya bildirdi. Köye 

gelen Doğa ve Milli Parklar görevlileri 

ile Jandarma, iki yabancı uyruklu şahsı 

suçüstü yakaladı.

C
reating a kind of irony with their rel-

atively short life as opposed to their 

outstanding beauty, butterflies have 

become the center of attention for 

everyone from artists to nature-lov-

ers. Lovers have been named after 

them and poems have been written; their 

short life has served as an important symbol 

in literature. Those who preferred places with 

orchards and gardens as their holiday desti-

nation met them very often in the summer 

months. They watched their colors with admi-

ration and they ran after to see them longer. 

Yet, there were others who chased these an-

imals maliciously. During summer months, 

butterfly hunters combed the Anatolian land 

for the species unique to Anatolia. Those who 

tried to smuggle abroad 682 butterflies and 

11 caterpillars were caught red-handed after 

they were reported by residents. While try-

ing to smuggle abroad 682 butterflies and 11 

caterpillars which are mostly endemic to the 

region, two foreigners were captured in Artvin 

after being reported immediately by a butter-

fly observer who works for the Nature Pro-

tection Center in Yaylalar village of Yusufeli 

township. It was found out these two Italian 

nationals called L.L. (63) and G.G. (69), who 

entered Turkey via İpsala border gate and 

arrived in Yaylalar village as tourists, were 

catching the butterflies with a tool, which 

has been used in the butterfly catching. After 

taking photographs of the two Italians in the 

act, the resident informed gendarmerie teams 

and the Directorate of the Natural Conserva-

tion and National Parks’ Artvin branch office 

affilliated to Ministry of Forestry and Water 

Affairs. Nature and National Parks officials 

and gendarmerie teams caught two Italians 

red-handed.  
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THERE ARE 391 BUTTERFLY SPECIES

There are 391 registered species in the Anato-

lian lands. Registered information regarding 

wingspan, color, habitat and classiƒication 

of these butterƒlies is available in the archive 

of state and relevant units such as universi-

ties and research centers. These 391 species 

of butterƒlies are also the center of attention 

through their names according to the records 

of the nature organization called Anon-

ymous Butterƒlies of Turkey (TRAKEL). 

Among them are Acem Çokgözlüsü, Sarı 

Antepli Zıp Zıp, Acem Güzelesmeri, Anad-

olu Karameleği, Balkan Mavisi, Benekli Me-

lek, Cüce Zıp Zıp, Dağ Ateşi, Dicle Güzeli, 

Erzincan Mavisi, Karagöz, Zümrüt…  

391 KELEBEK TÜRÜ VAR

Anadolu topraklarında kayıtlara 

işlenmiş 391 adet kelebek türü 

bulunuyor. Türkiye’nin hem 

devlet hem de ilgili üniversite ve 

araştırma merkezleri gibi ilgili 

birimlerinin kayıtlarında bu kel-

ebeklerin tasnif edilmiş halleri, 

kanat genişliği, rengi, yaşadıkları 

bölgeler gibi bilgiler kayıtlı olar-

ak duruyor. Türkiye’nin Anonim 

Kelebekleri (TRAKEL) isimli doğa 

organizasyonu kayıtlarına göre 391 

adet kelebek türleri isimleri ile de 

dikkat çekiyor. Acem Çokgözlüsü, 

Sarı Antepli Zıp Zıp, Acem Güze-

lesmeri, Anadolu Karameleği, Bal-

kan Mavisi, Benekli Melek, Cüce 

Zıp Zıp, Dağ Ateşi, Dicle Güzeli, 

Erzincan Mavisi, Karagöz, Zümrüt 

bu türlerden bazıları…

Bu kişilerin üzerinde ve karavanlarında 

yapılan aramada birçoğu yöreye özgü 

ve endemik olan 336 adet kap içerisinde 

682 kelebeğin yanı sıra 11 tırtıl, atrap ve 

yakalanan kelebeklerin konulduğu kutu 

ile poşetler ele geçirildi. Ülkelerinde 

kelebek koleksiyonculuğu yaptıkları ve 

yakaladıkları kelebekleri tasnif ederek 

ayrı ayrı poşetlere koydukları öğrenilen 

söz konusu şahıslara, 2872 sayılı Çevre 

Kanunu’na muhalefet ettikleri gerekçesi-

yle para cezası uygulandı. Bu kişilerin 

Türkiye’ye girişleri ise bundan sonra 

kontrollü olacak. 

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİ KORUMAK 

BİR BORÇ

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. 

Veysel Eroğlu, ele geçirilen kelebeklerin 

çoğunluğunun yöreye özgü olduğunu 

belirtiyor. Türkiye’nin biyolojik çeşitlilik 

açısından zengin bir yöre olduğunu hatır-

latan Bakan Eroğlu, Anadolu toprakların-

da zaman zaman art niyetli kişilerin en-

demik bitki, kelebek ve böcek kaçakçılığı 

teşebbüsleri olduğuna dikkat çekiyor. Bu 

tür vakaların engellenmesi konusunda 

çok hassas çalıştıklarına işaret ediyor. Ba-

kan Eroğlu, Anadolu’ya ait endemik bitki 

ve hayvan türlerini kaçakçıların elinden 

koruma konusunda, vatandaşların da çok 

dikkatli olması gerektiğine işaret ediyor. 

Tabiatı ve Anadolu’nun biyolojik çeşitlil-

iğini korumanın, gelecek nesillere ait bir 

borç olduğuna vurgu yapıyor. 

After a search on their bodies and in their 

caravan, police found 682 endemic butter-

flies in 336 containers plus 11 caterpillars, 

a tool to catch butterflies, containers and 

plastic bags. It was later found out that 

the Italian couple was butterfly collectors 

in their country and that they classified the 

butterflies they caught and put them in 

separate bags. The couple was fined as they 

acted against the Environment Law num-

bered 2872. In the future, their entry into the 

country will be more controlled. 

IT IS AN OBLIGATION TO PROTECT 

BIODIVERSITY

The minister of Forestry and Water Affairs 

Prof. Fr. Veysel Eroğlu stated that most of 

the butterƒlies captured were endemic to 

the region. Minister Eroğlu, remarking that 

Turkey is a rich area in terms of biodiver-

sity, pointed out that evil-minded people, 

from time to time, attempt to smuggle 

endemic plants, butterƒlies and insects in 

the Anatolian lands. He said that they are 

oversensitive about preventing such crimes.  

Minister Eroğlu requested that citizens be 

very careful about protecting plants and 

animals endemic to Anatolia from such 

smugglers. He emphasized fact that con-

serving nature and biodiversity of Anatolia 

is a responsibility towards next generations.    
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GEZİ
TRAVEL

KIŞ KASABALARI
WINTER TOWNS

T
owns and villages are 

small, unspoilt, authen-

tic and naive... They have 

better-defined personalities 

than many popular holi-

day destinations and insist 

on not changing. Even if 

they were acquanted with tourism, 

the rhythm of life would not change 

much. They assume their purest and 

truest selves in winter. Humble food 

is cooked in boarding houses, shared 

with whoever comes, beds are made 

on the floor for guests and meetings 

and chats by the side of woodstoves in 

cold winter nights are sincere. 

Admit that pleasurable journeys are 

possible even in winter season in Tur-

key and get rid of your prejudices. 

Will one get cold or suffer at the site 

where he or she will go? Is it rainy or 

are the trekking routes muddy? These 

aside, if you are seeking a place far 

from the madding crowd, winter sea-

son is an appropriate opportunity for 

this. Towns are amazing places in the 

rain, in the snow, or during a storm. 

The colors of kerchief laces in the Tire 

bazaar are extremely vivid despite 

winter; while the immortal fire on the 

hills of Çıralı continues to burn even 

in the rain, Olympos is the last resort 

one can take refuge; and lightning in 

Heraklia by the side of Lake Bafa illu-

minate the Athena Temple...

K
asabalar, köyler küçüktür, 

bozulmamıştır, doğaldır, 

naiftir... Birçok popüler tatil 

destinasyonundan daha ki-

şiliklidir, değişmemekte ıs-

rarlıdır. Turizmle tanışmış 

olsalar da, yaşamın ritmi 

kolay kolay değişmez. Kışın, en saf, 

en gerçek hallerine bürünürler. Pan-

siyon evlerde mütevazı yemekler pi-

şer, gelenlerle paylaşılır, misafire yer 

yatağı yapılır, soğuk gecelerde odun 

sobası başında karşılaşmalar, sohbet-

ler samimidir. 

Türkiye’de, kış mevsiminde de güzel 

seyahatler yapılabileceğini kabul edin 

ve önyargılarınızdan sıyrılın. Gidi-

lecek yerde üşünür mü, sürünülür 

mü? Hava yağmurlu mudur ya da 

trekking rotaları çamurlu mu? Bunlar 

bir yana, çılgın kalabalıktan uzakta bir 

yer arıyorsanız, kış mevsimi bunun 

için iyi bir fırsat. Yağmurda, karda, 

fırtınada kasabalar şaşırtıcı yerlerdir. 

Tire çarşısında, kışa rağmen yemeni 

oyalarındaki renkler alabildiğine can-

lıdır, yağmurda bile Çıralı’nın tepele-

rindeki ölümsüz ateş yanmaya devam 

ederken Olympos sığınılacak bir “son 

liman”dır, Bafa Gölü kıyısındaki He-

rakleia’da şimşekler Athena Tapına-

ğı’nı aydınlatır...

Yusuf Tuvi

Reyan Tuvi
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E
ge’nin kimliğini en çok 

koruyabilmiş kasaba-

larından biri Tire’dir. 

İzmir’e 80 km mesafe-

de, bir zamanların Osmanlı 

darphanesi Tire’nin akla ilk 

gelen cazibesi, Salı Pazarı’dır. 

Salı Pazarı sadece çeşitliliğiyle 

değil, Ege’nin ruhunu yan-

sıtan canayakın satıcılarıyla 

da keyif verir. Halkın bir kıs-

mının Girit göçmeni olduğu 

Tire’nin yemeklerinde, Ege 

Bölgesi’nin otlarla bezeli 

mutfağının tüm özellikleri 

hissedilir. Dağlardan toplanan 

otlar, pazarlarda tezgahlardan 

taşar. Ayrıca tuzla yoğrulan ve 

katıksız kıymadan yapılan, do-

matesli, tereyağlı Tire köftesi-

nin de özellikli bir tadı vardır. 

Tire yaşamının karakteristik 

özelliklerinden biri olan Ka-

rambol oyununu, Tire’nin 

tek açık hava Karambol sahası 

olan Alaybey Parkı’nda seyre-

debilir ve hatta çoğu emekli 

olan oyunculardan nasıl oy-

nandığını öğrenebilirsiniz. 

Tire’nin, büyük çoğunluğu 

15. yüzyıla ait dini yapıları ve 

camileri, Osmanlı dönemi 

klasik yapıları içinde öncü ör-

nekler. Ulu Cami, Yeni Cami, 

Tahtakale Cami ve Külliyesi, 

Yeşil İmaret Zaviyesi, Kurt ve 

Doğancıyan Zaviyesi, Yoğurt-

luzade Külliyesi, Aydınoğulla-

rı’nın ve Osmanlılar’ın padi-

şah hocası İbni Melek adına 

yaptırılan açık türbe, içinde 

beylikler dönemine kadar 

uzanan, farklı dönemlerden 2 

bin 400 civarında taş baskısı 

ve yazma eserin bulunduğu 

Necip Paşa Kütüphanesi, Tire 

Müzesi, pazara gelenlerin at 

ya da eşeklerini “park ettikle-

ri” ve civarında nalbant gibi 

nostaljik dükkanların bulun-

duğu Ali Efe Hanı görülmeye 

değer. 

T
ire is one of towns in the 

Aegean region that has 

maintained its identity 

most. At a distance of 80 

km to İzmir and a one-time lo-

cation for the Ottoman Mint, 

Tire’s Tuesday Bazaar (Sali 

Pazari in Turkish) is the first 

attraction that comes to mind. 

The Tuesday Bazaar provides 

joy and leasure not only with 

its range of products but also 

its sincere sellers reflecting the 

spiritof the Aegean Region. All 

features of a herb-based cui-

sine of the Aegean Region are 

observed in the dishes of Tire, 

some of whose inhabitans are 

immigrants from Crete. Herbs 

collected in the mountains 

overflow the stalls in the ba-

zaars. Moreover, the Tire kofte 

(meatballs), which is made by 

using pure minced meat knead-

ed with salt, tomates and but-

ter, has a distinct flavor. The 

game Karambol, which is one 

of the characteristic aspects of 

life in Tire, can be watched in 

Alaybeyi Park, which is Tire’s 

only outdoor Karambol field, 

and if you like, you can even 

learn how it is played from its 

players, most of whom are vet-

erans. Tire’s religious structures 

and mosques, a large major-

ity of which date back to the 

15th century, are prominent 

examples of the Ottoman Era 

classical structures. Ulu Cami 

(Mosque), Yeni Cami, Tah-

takale Cami and Complex, Yeşil 

İmaret Monastery, Kurt and 

Doğancıyan Monastery, Yoğurt-

luzade Complex, an opne tomb 

built in the name of Ibn Melek, 

a tutor for the future sultans of 

Aydınoğulları and Ottomans, 

the Necip Pasha Library, which 

houses about 2400 lithographs 

and manuscripts dating back 

to the period of Principalities, 

The Tire Museum, and the Ali 

Efe Inn, where those who come 

to the Tire Bazaar “park” their 

donkeys or horses, and nostal-

gic shops like blacksmiths’ are 

located. 

    LEZZET MOLASI 
PORTAKAL PAZARI MEYDANLIĞI’NDA, GELENEKSEL TİRE 
KÖFTESİ YİYİN. LOR PEYNİRİNİN ÜZERİNE KARADUT REÇELİ 
KOYUP YEMEYİ, ÜNLÜ SEYYAR ŞAMBALICI’SINI UNUTMAYIN. 
Kaplan Dağ Restaurant (0232 512 66 52,                                                                                                  
www.kaplandag.com) Tİre gezinizin olmazsa olmazıdır.

    A TASTE BREAK 
EAT TRADITONAL TİRE KÖFTE AT PORTAKAL PAZARI MEYDANLIĞI 
(ORANGE BAZAAR SQUARE). DO NOT FORGET TO EAT WHEY 
CHEESE COVERED WITH MULBERRY JAM, OR TRY FAMOUS 
PEDLAR ŞAMBALICI. KAPLAN DAĞ RESTAURANT 
(Kaplan Mountain Restaurant) (0232 512 66 52,                
www.kaplandag.com) is a sine qua non of your trip to Tire.

KAÇIRMAYIN 
TİRE SALI PAZARI’NDA, 

URGANCILAR, NALINCILAR, 
YORGANCILAR VE 

KEÇECİLER GİBİ NESLİ 
TÜKENMEKTE OLAN 
ZANAATLERİN SON 
TEMSİCİLERİYLE 
SOHBET EDİN.

DO NOT MISS 
HAVE CHATS WITH THE 

LAST REPRESENTATIVES 
OF ENDANGERED 

CRAFTS SUCH AS ROPE 
MAKERS, SLIPPER 

MAKERS, QUILT MAKERS 
AND FELT MAKERS AT 

TUESDAY BAZAAR.

THE SPIRIT OF THE AEGEAN IS IN THE TUESDAY BAZAAREGE’NİN RUHU SALI PAZARI’NDA

BİLİYOR MUYDUNUZ?

Karambol, İspanya’dan gelen 
Museviler’in beraberlerinde getirdiği, 
bilardo benzeri bir teknikle oynanan 
geleneksel bir oyun.

BİLGİ

KONAKLAMA 

Gülcüoğlu Konakları (0232 511 
06 14, www.gulcuoglukonaklari.
com), geçmişte burada yaşamış olan 
Levantenler’in izlerini taşıyor.

BİLGİ

ACCOMODATION 

The Gülcüoğlu Konakları (Estates) 
(0232 511 06 14, 
www.gulcuoglukonaklari.com) bear traces 
of Levantines who lived here in the past.

INFO

DID YOU KNOW?

Karambol is a traditional game played in 
a similar manner to snooker brought by 
the Jews who came from Spain.  

INFO
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İ
ç Anadolu’nun hızla gelişen, 

görkemli ve zengin kenti 

Kayseri’nin civarında kentin 

modernliğiyle tezat oluşturan 

kasabalar var. Doğu kültürüyle 

yoğrulan, tipik bir Anadolu köyü 

olan Ağırnas’ta bir zamanlar 

Müslüman, Rum ve Ermeniler 

birlikte yaşamışlar. Tarihi 16. 

yüzyılın başlarına kadar uza-

nan kasabanın, yeraltı şehirleri, 

oyma evleri, mezarları, dehlizle-

ri ve kaya kiliselerinin yanında 

en dikkat çekici özelliği, Mimar 

Sinan’ın burada doğmuş olma-

sı. Bugün ustanın evini gezmek 

mümkün. 

T
here are towns in the vi-

cinity of Kayseri, a rapidly 

developing, majestic and 

rich city in Central Tur-

key, that are in stark contrast 

with its modernity. Once, Mus-

lims, Rums (Greeks of Turkish 

nationality) and Armenians 

lived together in Ağırnas, a 

typical Anatolian village rep-

resenting the Oriental culture. 

Besides the underground cities, 

rock-carved houses, graves, 

galleries and rock churches, 

the most striking feature of 

the village, whose history dates 

back to the early 16th century, 

Şarkılara ilham olmuş, yem-

yeşil ağaçları ve bol sularıyla, 

meşhur Gesi Bağları’nda Gesi 

Kuş Evleri var. Bugün işlevle-

rini yitirmiş olsalar da eskiden 

güvercin gübresi toplayabil-

mek için kullanılıyorlardı. 

Kayseri kökenli bir Rum aile-

nin çocuğu olan, ünlü Ameri-

kalı yönetmen Elia Kazan’ın 

annesinin doğum yeri olan 

Germir de karakteri olan kü-

çük bir yerleşim. 150- 200 

yıllık taş evleri, kapı önü yaşa-

mı, 427. ve 428. sokakları ve 

bir süre ahır olarak kullanılan 

Germir Kilisesi dikkate değer. 

is that famous architect Si-

nan was born here. Today, his 

house is open for visits. 

The Gesi Vineyards, which 

have inspired songs and are 

renowned for their green trees 

and abundant water springs, 

also host Gesi Kuş Evleri(Birds’ 

Nests). Though they have lost 

their function now, they were 

used to collect pigeons’ ma-

nure in the past. 

Germir, the birthplace of the 

mother of famous American 

film director Elia Kazan, the 

son of a Rum family from  

Kayseri, is a small settlement 

with a distinctive character. 

150- 200 year-old stone houses, 

life overflowing out of homes 

into the streets,  yıllık taş evleri, 

kapı önü yaşamı, 427th and 

428th streets and the Germir 

Church, which was used as a 

barn for some time, are worth 

seeing. 

MİMAR SİNAN’IN EVİNDEN 
GESİ BAĞLARI’NA...

    KAÇIRMAYIN 
AĞIRNAS’TA MİMAR SİNAN’IN EVİNİN ALTINI, 
GESİ BAĞLARI’NDA KUŞ EVLERİNİN İÇİNİ GÖRÜN.

DO NOT MISS 
SEE THE BASEMENT OF 

ARCHITECT SİNAN’S HOUSE 
IN AĞIRNAS, AND THE INSIDE 
OF THE BIRDS’ NESTS IN THE 

VINEYARDS OF GESİ.

FROM ARCHITECT SİNAN’S HOUSE TO GESİ 
BAĞLARI (Vineyards of Gesi)...

H
er ne kadar Doğu Ka-

radeniz, kış rotaları 

arasında yer almasa da, 

muhteşem coğrafyasıy-

la bazen her türlü olumsuz 

hava koşulunu unutturabili-

yor. Bölge turizminin mer-

kezi Yusufeli, Trans Kaçkar 

turları ile Çoruh Nehri’nde 

rafting için ilk akla gelen yer-

lerden. Kışın bunların hiçbi-

rini yapmak mümkün değil 

ancak iklimi ve coğrafyasıy-

la Karadeniz’den çok Doğu 

Anadolu’nun özelliklerine 

sahip olan Yusufeli’nde ba-

kir bir doğanın içine yayılmış 

Gürcü kiliseleri görmeye de-

ğer. 1000 metre yükseklikte 

bir dağ köyü olan Altıpar-

T
hough the Eastern Black 

Sea region is not among 

the winter destinations, 

sometimes causes one to 

forget all kinds of unfavorable 

weather conditions thannks to 

its magnificent geography. The 

center of tourism in the region, 

Yusufeli is one of the first plac-

es that jump to mind when it 

comes to Trans Kaçkar tours 

and rafting on the River Çoruh. 

It is not possible to any of 

these in winter, but Georgian 

churches spread over a pristine 

terrain in Yusufeli, which re-

flects characteristics of Eastern 

Anatolia Region rather than 

the Black Sea Region by virtue 

of its climate and landscape, 

are worth seeing. In addition 

to The Barhal Church in Al-

tıparmak, a mountain village 

mak’taki (Barhal) kilisesi bir 

yana, 32 km’lik dar ve virajlı 

yol, karşınıza olağanüstü 

manzaralar çıkaracak. Barhal 

suyunu izleyen yol, kayalar-

dan fışkıran çağlayanlardan, 

ormanlardan, bahçeli ahşap 

evlerden, alabalık çiftliklerin-

den geçerek, ücra ama doğası 

başdöndürücü köye varıyor. 

Yolculuk yaklaşık 1.5 saat sü-

rüyor. Avrupa Gotik mimarisi 

esintileri taşıyan Barhal Kili-

sesi’nin içine girerek, Gürcü 

ve Ermeni ustaların tarzını 

hissedeceksiniz. Gürcü kili-

seleri içinde en iyi durumda 

olanı İşhan Kilisesi. Kırmızı- 

beyaz kubbeli, kesme taş kili-

se, 1000 yıllık. 

located at an elevation of 1000 

meters, the 32 km-narrow-and-

winding road will put before 

you extraordinary scenes. The 

road extending along the Bar-

hal creek reaches the village, 

which is distant but has a diz-

zying nature, passing through 

waterfalls spurting from rocks, 

forests, wooden houses with 

gardens and trout farms. The 

journey takes about one and 

half hours. You can observe 

the style of Georgian and Ar-

menian masters when you 

enter Barhal Church, which 

has a feel of European Goth-

ic architecture. Işhan Church 

is in better shape than the 

other Georgian churches. The 

church, which is made of cut 

stone and has a red-and-white 

dome, is 1000 years old. 

ZORLU COĞRAFYAYA DEĞEN GÜZELLİKLER

BEAUTIES THAT ARE WORTH THE 
ROUGH TERRAIN 
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A
ntalya bölgesine yazın gelenlerdenseniz, kış mevsimine 

de bir şans tanımalısınız. Çıralı sapağında minibüsten 

inip 7 km’lik yolu aşağı doğru yürümeye başladığınızda, 

doğanın ne kadar olağanüstü olduğunu teslim edeceksi-

niz. Börtü böceğinkinden başka hiçbir ses yoktur, kokular çok 

daha belirgindir, hava şerbet gibidir. Çıralı sahile geldiğinizde, 

bu artık çoktan keşfedilmiş kasabanın kışının, yazın çivisi çık-

mış halinden ne kadar uzak olduğunu fark edersiniz. Akdeniz 

kıyısının en güzel kumsallarından birine nazır bu küçük kasa-

ba, derin bir dinginlik içindedir. Sanki henüz hiç keşfedilme-

miş gibi... Çıralı kışın, yağmur da olsa fırtınada, sığınılacak bir 

“son liman”dır.

SON LİMANIN DİNGİN KIŞI

I
f you are one of those come to Antalya in summer, then you 

should a give it a try in the winter season. When you get off 

the bus at the Çıralı turning and begin to walk down the 7-km 

road, you will have to admit how extraordinary nature is. 

There is no sound other than the insects’, smells are more distinct 

and the air is like syrup. When you reach the shore of Çıralı, you 

notice how far this town, an already discovered familiar destina-

tion mad in summer, is from its summer craze in winter. This 

small and beautiful town overlooking one of the best beaches of 

the Mediterranean, is in a deep state of tranquility. As if it has 

not been discovered yet... Çıralı is a “last resort” to take shelter in 

winter, be it rainy or stormy.

THE TRANQUIL WINTER OF THE LAST RESORT

YANARTAŞ’A (CHIAMERA) ÇIKIP,                         
ÖLÜMSÜZ ATEŞİN YANINDA ISININ.

CLIMB TO YANARTAŞ (CHIAMERA) AND WARM YOURSELF 
BY THE SIDE OF THE INFINITE FIRE.

NE YAZIYOR ? 

Olympos antik kentinin sonunda, 
limandaki anıtsal mezarlardan birine 
kazınmış yelkensiz, direksiz ve küreksiz 
geminin üzerindeki Yunanca yazıt: 
“Son limana demirledi gemi çıkmamak 
üzere/ Çünkü ne rüzgardan ne gün 
ışığından umut var artık/ Işıklı şafağı 
terk ettikten sonra Kaptan Eudemos/ 
Oraya gömüldü gün misali kısa ömürlü 
gemisi, kırılmış bir dalga gibi...” 

BİLGİ

WHAT IS IT WRITTEN THERE?

The Greek inscription on a sailles, 
mastless and oarless ship carved on one 
of the monumental graves in the harbor 
at the end of the ancient city of Olympos 
reads as follows: “The ship anchored 
at the last harbor, never to depart again 
/ ‘Cause there is no hope either from 
the wind or the daylight / After Captain 
Eudemos quit the bright dawn / His ship, 
shorth lived like the day, was buried there 
like a broken wave...” 

INFO
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T
aşkale, İç Anadolu’nun küçük bir 

kasabası. Bir zamanlar kök boya 

halılarıyla ünlüydü. Bugün artık 

kadınların biraraya gelip “şirket 

halısı” dokudukları, evlerde ender de 

olsa anne ve kızların çeyiz için halı tez-

gâhının başına geçtiği bu yerleşim, Tür-

kiye’nin en etkileyici ve turizmden uzak 

kalmış gizemlerinden birine sahip: 

Manazan Mağaraları... Taşkale Kanyo-

nu üzerinde, yumuşak tüf kayaya oyul-

muş bu akıl durdurucu mağaralarda 

dolaşmak, ürpertici bir deneyim. Orta 

Asya’dan gelen Türkmen yörüklerinin 

yurdu Taşkale, yaz kış yaşayan bir yerle-

şim. Mağaralar, aslında Bizans dönemi-

ne ait beş katlı toplu yerleşimler. Yöre 

halkı katlara, Kumkale, At Meydanı ve 

Ölüler Meydanı gibi isimler takmış. 

Bugün bir kattan diğerine geçmek için 

kısa tünellerde sürünmek ve zamanın-

da yüzeylerine el ve ayak için oyuklar 

yapılmış, dikey bacalara tırmanmak 

gerekiyor. En üst katta bulunan, define-

ciler tarafından tahrib edilmiş, 100- 150 

cesedin ortaya çıkarıldığı, kırk metre 

uzunluğunda ve beş metre yüksekli-

ğindeki Ölüler Meydanı, kayaya oyul-

muş beş yüz kişilik kilise, dehlizler ve 

tüneller görülmeli. Asya göçebelerinin 

yaşamında önem taşıyan şaman ritüel-

lerini yansımasını Taşkaleliler’in Seyir-

lik Oyunları’nda görmek mümkün. Bir 

zamanların bu düğün eğlencesi, bugün 

artık çoğunlukla turistler için organize 

edilen bir gösteri.

T
aşkale is a small town in Central 

Anatolia. Once, it was famous for its 

madder. Today, this settlement, where 

women come together to weave “ma-

chine-made carpets” and where, though 

rarely, mothers and daughters sit at the 

loom to prepare trousseau, possesses one of 

Turkey’s most impressive mysteries not dis-

covered by tourism yet: Manazan Caves... 

Having a stroll in these mind-bending caves 

carved on soft tuff rocks in Taşkale Canyon is 

a creepy experience. The land of Turcoman 

yuruks (nomadic people of Turkic origin) 

who came from Central Asia, Taşkale is alive 

both in summer and in winter. The caves are 

five-storey collective settlements belonging to 

the Byznatine period indeed. Local people 

call the storeys of the caves with names such 

as Kumkale Sandcastle), At Meydanı (Horse 

Square) and Ölüler Meydanı (The Piazza of 

the Dead). Today, to move from one storey 

to the other, one has to crawl through short 

tunnels and climb vertical shafts that have 

recesses on their surfaces for hands and feet. 

The top storey, i.e. The Piazza of the Dead, 

where once 100-150 bodies were unearthed 

and which is forty meters in length and five 

meters in height, ruined by treasure hunters, 

the rock-carved church that could hold five 

hundred people, galleries and tunnels are 

worth seeing. It is possible to see reflections 

of shaman rituals, which are of importance 

in the lives of Asian nomads, in Thetarical 

Plays of Taşkale. Once a wedding entertain-

ment, it is now an event usually performed 

for tourists.

TÜRKMEN 
YÖRÜKLERİNİN 
YURDU

THE LAND OF 
TURCOMAN YURUKS 
(NOMADS)

    KAÇIRMAYIN 
TÜF KAYAYA OYULMUŞ, TAŞ BİR AMBARDAN DÖNÜŞTÜRÜLEREK TAŞ MESCİT 
ADIYLA CAMİYE ÇEVRİLEN ESKİ ŞAPEL... KARAMAN MÜZESİ’NDE, MANAZAN 
KAYALIKLARINDAN YUVARLANMIŞ OLARAK BULUNAN, M.S. 6.- 7. YÜZYILDAN, 
ELBİSELİ GENÇ KADIN CESEDİ...

DO NOT MISS 
AN OLD CHAPEL CARVED ON TUFF ROCK, USED AS A BARN AND THEN 

CONVERTED INTO A MOSQUE CALLED TAŞ MESCIT... THE BODY OF A CLOTHED 
YOUNG WOMAN IN KARAMAN MUSEUM DATING FROM THE 6TH TO 7TH 

CENTURY, FOUND AT THE BOTTOM OF THE MANAZAN CAVES...
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S
elvi ve güneş motifleriyle 

süslü, serçe yuvalı Os-

manlı konakları ve dara-

cık taş sokaklarıyla, Birgi, 

Batı Anadolu’daki birçok yer-

leşimden daha iyi korunmuş 

bir kasaba. Küçük Menderes 

Nehri’nin suladığı geniş bir 

ovanın kenarında, Bozdağ’ın 

karaçam ormanlarıyla kaplı 

eteklerindeki bu yerleşim, ilk 

bakışta sanki derin bir uyku-

dadır. Kimi erkek kahvededir, 

kimi tarlada. Bazı kadınlar 

tarlada patates eker, bazıları 

kocalarından izinsiz açmadık-

ları evlerindeki dokuma tez-

gahlarında çaput yolluk dokur 

ya da mahallelerindeki sokak 

tandırlarında, bir gün önceden 

evlerinde yaptıkları nohut ma-

yasından ekmek pişirirler. Za-

man içinde ipek dokumacılık 

yok denecek kadar azalmıştır. 

Arkeolojik ve kentsel sit alanı 

olan Birgi’nin mütevazılığına 

tezat, en çarpıcı yapı Çakıra-

ğa Konağı. Çakır Ağa’nın biri 

İstanbullu diğeri İzmirli iki 

karısının memleket özlemini 

gidermek için konağın İstan-

B
irgi, with its Ottoman 

estates decorated with cy-

press tree and sun motifs, 

sparrow nests, and with 

its narrow streets, is a better 

preserved town than most set-

tlements in Western Anatolia. 

This settlement, situated on 

the side of a large plain watered 

by the Küçük Menderes River 

on the outskirts of black-pine 

covered Mount Bozdağ, seems, 

at first sight, to be slumbering. 

Some women plant potatoes 

in the field, others weave rags 

and hall rugs at their looms in 

their houses which they do not 

open to strangers without their 

husbands’ permission, or bake, 

in street tandoors (ovens) in 

their neighborhoods, bread of 

chickpea yeast they prepared 

the previous day. Silk weaving 

has almost disappeared in the 

course of time. The most strik-

ing structure in Birgi, a protect-

ed archaeological and urban 

site, is Çakırağa Estate, which 

is in stark contrast with its its 

modesty. Hand-drawn figures 

and fascinating woodwork 

bul ve İzmir odalarının duvar-

larına yaptırdığı kalem işleri 

ve çarpıcı ahşap işçiliği de yerli 

zanaatkarların yanısıra ağanın 

Fransa’dan getirdiği sanatçıla-

rın eseri. Geçme (kündekari) 

tekniğiyle yapılmış, 3 bin parça 

ve 175 farklı motifle işlenmiş, 

ceviz minberiyle, 14. yüzyıla ait 

Ulu Cami de görmeye değer. 

Caminin hemen arkasında, 

Birgi’nin en güzel ve el değme-

miş sokakları var. II. Beyzade 

Sokak, Cami-i Kebir Caddesi ya 

da Bahadır Bey Sokak’taki evler 

ve sokakların uzandığı Bozdağ 

manzarası etkileyici. Birgi aynı 

zamanda, 16. yüzyılın en bü-

yük bilim adamlarından biri 

olan İmam Birgivi’nin doğum 

yeri. Hocalık yaptığı medrese 

bugün hala ayakta. 

which Çakır Ağa (Lord Çakır) 

had engraved on the walls of 

the rooms called Istanbul and 

Izmir in the Estate to allevi-

ate the homesickness of his 

two wives, one from Istanbul 

and the other from Izmir, are 

works of artists he brought from 

France as well as local ones. 

Dating from the 14th century, 

Ulu Cami (Mosque), with its 

pulpit built without nails and 

decorated with 3 thousand piec-

es and 175 motifs, is worth see-

ing. Right behind the mosque 

are Birgi’s most beautiful and 

intact streets. The houses on II 

Beyzade Sokak, Cami-i Kebir 

Caddesi or Bahadır Bey Sokak, 

and the view of Bozdağ, to-

wards which the streets extend, 

are impressive. Birgi is at the 

same time the birthplace of 

Imam Birgivi, one of the great-

est scholars of the 16th centu-

ry. The madrasah (university) 

where he taught is still in good 

shape today. 

    LEZZET MOLASI 
ÇAKIRAĞA KONAĞI’NIN KAPI KOMŞUSU, ETNOGRAFİK KAH-
VE KONAK KAHVE VE ANDAÇ EVİ’NDE (ÇAKIRAĞA SOK. NO: 6, 
0232 531 60 69) YAPRAK DOLMALARI VE BÖREKLERİ BEK-
LERKEN, SAHİPLERİ FELSEFE ÖĞRETMENİ GÜLSÜN HANIM VE 
BİRGİ’NİN GÖNÜLLÜ TURİZM ELÇİSİ, ÇEKÜL VAKFI SORUMLU-
SU RESSAM-ARKEOLOG EMİN BAŞARANBİLEK İLE ANILARLA 
DOLU ANTİKALAR ÜZERİNE SOHBET EDEBİLİRSİNİZ. 

   A TASTE BREAK 
WHILE WAITING FOR STUFFED VINE LEAVES AND BOREKS 
(PASTRY) TO ARRIVE AT THE ETHNOGRAPHIC COFFEE 
HOUSE KONAK KAHVE AND ANDAÇ EVI NEXT TO ÇAKIRAĞA 
KONAĞI (ÇAKIRAĞA SOK. NO: 6, 0232 531 60 69), YOU CAN 
HAVE A CHAT ON MEMORY-FILLED ANTIQUES WITH ITS 
OWNERS GÜLSÜN, A TEACHER OF PHILOSOPHY, AND EMIN 
BAŞARANBILEK, A PAINTER AND AN ARCHAEOLOGIST AS WELL 
AS A VOLUNTEERING TOURISM AMBASSADOR FOR BIRGI AND 
AN OFFICIAL WORKING FOR THE ÇEKÜL FOUNDATION. 

MÜTEVAZI KASABA, GÖRKEMLİ KONAK A MODEST TOWN, A MAGNIFICANT ESTATE 
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    DO NOT MISS 
SEE THE PREHISTORIC 
CAVES AND ROCK DRAWINGS 
IN THE REGION WITH A GOOD 
GUIDE. GO TREKKING TO 
THE YEDİLER MANASTIRI 
(THE MONASTERY OF THE 
SEVEN)HIDDEN ON THE 
OUTSKIRTS OF THE LATMOS 
DAĞLARI (MOUNTAIN 
RANGES). ITS RECLUSION 
CELL IS A COVE CARVING 
INTO A ROND ROCK AND ITS 
CEILING IS DECORATED WITH 
FRESCOES. 

G
ece çıkan fırtınada, 

şimşeklerin aydınlattığı 

Athena Tapınağı’nı, Bi-

zans Kalesi’ni ve gölde-

ki adacıkların üzerindeki ka-

lıntıları seyretmek... Fırtınada 

dökülen zeytinleri toplamaya 

giden köylülere katılmak... 

Bahçeden toplanan ürünlerle 

yapılan reçelleri, ev yapımı te-

reyağ ve peyniri tatmak... Kış 

yağmurundan sonra sabah 

toprak kokusuyla uyanmak... 

Bafa Gölü kıyısındaki Kapıkı-

rı’da (Herakleia) kışın tabiatın 

en vahşi halini bulacaksınız. 

Yürüyüş sevenler ve mütevazı 

bir tatil isteyenler, Ege’nin bu 

kıyılarında iyi vakit geçirebilir-

ler. Gökten taş yağmışcasına, 

garip şekilli, volkanik kayala-

rın kapladığı Beşparmak Dağ-

ları’nın altında, uçsuz bucak-

sız bir göle bakan, horozları, 

inekleri ve ekili tarlalarıyla 

huzurlu bir yerleşim burası. 

Dağlarda mağara insanlarının 

ve yükseklerdeki çilehaneler-

de inzivaya çekilen keşişlerin 

bıraktığı izler var. Bafa Gölü 

kenarında kefal yemenin mev-

simi de olmaz. Pansiyonların 

çoğu trekking turları düzenli-

yor ve yemek veriyor. 

W
atching the Athena 

Temple, The Byzan-

tine Castle and the 

ruins on the islets 

in the lake illuminated by 

lightnings during a storm at 

night... Joining the villagers 

on their way to pick the olives 

that fell during the storm... 

Tasting jams made using pro-

duce collected freshly from the 

garden, sampling home-made 

butter and cheese... Waking 

up to the smell of earth in the 

morning after a winter rain... 

You will find nature in its wild-

est in Kapıkırı (Herakleia) on 

the coast of Lake Bafa. Those 

who enjoy trekking and seeking 

a humble holiday may have 

a good time in these shores 

of the Aegean Sea. This is a 

peaceful settlement with roost-

ers, cows and cultivated fields 

and overlooking an immense 

lake at the foot of the Beşpar-

mak Mountain ranges covered 

with strangely-shaped volcanic 

rocks appearing to have fallen 

from the sky. There are traces 

left by cavemen in the moun-

tains and traces left by monks 

retired to solitude in monaster-

ies at higher elevations. There 

is no specific season to eat grey 

mullet by Lake Bafa. Most 

boarding houses organize trek-

king tours and offer food. 

TOPRAK KOKUSUNA UYANMAK... WAKING UP TO THE SMELL OF EARTH...    KAÇIRMAYIN 
İYİ BİR REHBERLE, 
BÖLGEDEKİ PREHISTORIK 
MAĞARALARI VE 
KAYA RESİMLERİNİ 
GÖRÜN. LATMOS 
DAĞLARI (BEŞPARMAK) 
ETEKLERİNDE SAKLI 
YEDİLER MANASTIRI’NA 
TREKKING YAPIN. 
ÇİLEHANESİ, YUVARLAK 
BİR KAYANIN İÇİ OYULARAK 
KOVUK HALİNE GETİRİLMİŞ 
VE TAVANLARI FRESKLERLE 
SÜSLENMİŞ. 
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G
üneydoğu’nun en bo-

zulmamış, kimliğini 

koruyabilmiş yerleşim-

lerinden biri Midyat. 

Katori olarak bilinen kolay 

biçimlenen kalker taşıyla, bir 

Mezopotamya kültürü burada 

oya gibi işlenmiş. Bu taştan 

kasabaya eski bir Süryani evi 

olan ve bugün konaklama ya-

pılabilen Devlet Konukevi’nin 

terasından bakın. Güneydo-

ğu’da önemli yaşam alanları 

olan damlar burada da yaz 

aylarında canlanır. Kendinizi 

Midyat’ın yüksek duvarlarla 

çevrili dar sokaklarında buldu-

ğunuzda, en doğrusunun bu 

labirentlerin arasında kaybo-

larak gezmek olduğunu anlar-

sınız. Midyat’ın eski kısmı bir 

M
idyat is one  of the set-

tlements in Southeast 

Turkey that has best 

preserved its identity 

and is still unspoilt. Mesapota-

mian culture was engraved like 

a lace using limestone known as 

Katori, a fairly malleable ma-

terial. Watch this stone town 

from the terrace of the State 

Guesthouse, which is an old 

Assyrian house used as a guest-

house. Flat roofs, which are 

important living spaces in the 

Southeast, also grow more vi-

brant here in summer months. 

When you find yourselves in 

narrow streets of Midyat sur-

rounded by high walls, you 

think that it is best to go sight-

seeing by getting lost among 

these labyrinths. The old part 

bütün olarak çok etkileyici. Bu 

eski Süryani yerleşimi zaman 

içinde fazlasıyla göç verdi. 

Mardin’de olduğu gibi Mid-

yat’ta da, geriye kalan Sürya-

niler’in çoğu, 2 bin 500 yıllık 

bir zanaat olan telkariyle ge-

çinirler. Devlet Konukevi gibi 

bir başka görkemli bina da, bir 

zamanlar askeri hastane olan 

Eski Hastane. 

of Midyat is very impressive as 

a whole. This ancient Assyrian 

settlement has witnessed exten-

sive emigration in the course 

of time. As in Mardin, most of 

the remaining Assyrians make 

a living out of telkari, silver fil-

igree dating 2500 years back. 

Another majestic bulding like 

the State Guesthouse is the 

Old Hospital, which served as 

a military hospital in the past. 

TAŞIN VE USTANIN ZAFERİ

A TRIUMPH OF THE STONE AND THE MASTER 
ÜCRA YOLLAR 

Midyat’a bağlı, her biri bir tepe 
üzerine kurulu Turabdin köyleri, tam 
da sıradanın dışına çıkmak isteyenlere 
göre. Midyat’a yakın olmalarına rağmen, 
haritalarda bulmakta zorlanacağınız 
bu köyler, kuş uçmaz kervan geçmez 
bir coğrafyadaki terkedilmişlikleriyle, 
oldukça gizemli.

BİLGİ

OFF THE BEATEN TRACK

The villages of Turabdin, each situated 
on top of a hill, are the right stuff for 
those who want to go out of the way. 
These villages, which you may have 
difficulty finding on a map although 
they are near Midyat, are quite 
mysterious in their dereliction in the 
middle of nowhere. 

INFO
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SANATÇI, MESLEĞİNDE 15 YILI GERİDE BIRAKTI. 

GERİYE DÖNÜP BAKTIĞINDA HEDEFLERİNİ 

GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ ANCAK ALMASI GEREKEN 

MESAFE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR. 

PORTRE
PORTRAIT

YURDAER OKUR
KARADAYI’NIN KÖTÜ SAVCISI / KARADAYI’S BAD PROSECUTOR:

THE ARTIST HAS LEFT 15 YEARS BEHIND IN HIS 

CAREER. HE SAYS IN RETROSPECT THAT HE HAS 

ATTAINED HIS GOALS BUT THERE IS STILL 

DISTANCE FOR HIM TO COVER. 

M
erhum Recep Yazı-

cıoğlu’nun hayatının 

anlatıldığı ‘Köprü’ 

dizisinde cesur ve 

idealist bir mühen-

dis olarak karşımıza çıktı. 

Şimdilerde ise ATV’nin sevi-

len dizisi ‘Karadayı’da kötü 

kalpli bir savcıya başarıyla 

hayat veriyor. Kimden mi bah-

sediyoruz? Tabi ki, Yurdaer 

Okur’dan…    

Okur Ailesi’nin ilk çocuğu 

olarak 1974’te dünyaya gelir 

Yurdaer Okur… Babası sağlık 

memuru olduğu için farklı 

şehirlerde geçer eğitim ya-

şamı. Bafra Süper Lisesi’ni 

bitirdikten sonra Akdeniz 

Üniversitesi Turizm İşlet-

meciliği Bölümü’nü kazanır. 

Turizm o dönemde yükselen 

bir sektördür ve Yurdaer Okur 

herkesin okumak ve yaşamak 

istediği bir şehre gitmiştir. 

Ancak o herkesi şaşırtan bir 

karar alır ve üçüncü sınıftay-

ken okulu bırakır. Oyuncu 

olmak için Ankara’nın yolu-

nu tutar: “Turizm mesleğini 

değil, sevdiğim, beni mutlu 

eden işi yapmaya karar verdim 

ve sınavlara girdim. Kazan-

dım ve sonra da aileme emr-i 

vaki yapıp söyledim. Aslında 

büyük bir meydan okumaydı 

benim kararım. Hem hayata 

karşı hem de varoluş çabam 

açısından gerçek bir meydan 

okumaydı. Hatta o dönemde 

birçok insan, büyüklerimiz, 

sevdiklerimiz, ‘oğlum aklını 

başına al, yapma, etme’ dedi-

ler. En sonunda baktılar olmu-

yor, kararıma saygı duydular.” 

Peki, ama neden böyle bir 

karar almıştı: “Lise yılların-

dan itibaren aslında tiyatroya 

ilgim vardı. Akdeniz Üniversi-

tesi’ne başladıktan sonra ben-

de çok güçlü bir şiir tutkusu 

baş gösterdi. Nazım Hikmet, 

H
e first appeared as a 

bold and an idealist 

engineer in the TV 

series “The Bridge” 

in which the late Mr. 

Recep Yazıcıoğlu’ lifestory was 

told. Nowadays, he is starring 

a malevolent prosecutor in 

ATV’s popular series ‘Karadayı.’ 

Who are we talking about? Of 

course, Yurdaer Okur…    

Yurdaer Okur was born as the 

first child of the Okur Family 

in 1974… He attended differ-

ent schools in different cities 

because his father was a health 

officer. After he graduated from 

Bafra Super High School, he 

entered Akdeniz University, 

Department of Tourism Man-

agement. Tourism was a rising 

sector at the time and Yurdaer 

Okur had gone to a city where 

everyone wished to study and 

live. However, he took a de-

cision that surprised everyone 

and left school when he was in 

his junior year. He headed for 

Ankara to become an actor: 

“Instead of a career in tour-

ism, I decided to do the job 

that I loved and would make 

me happy and therefore I took 

the necessary exams. When I 

succeeded in the exams, I in-

formed my family of this as a 

fait accompli. My decision was 

indeed a huge challenge. It was 

a real challenge to life and a 

challenge in terms of my efforts 

to survive. As a matter of fact, 

many people, our elders, our 

beloved ones said, ‘son, come 

to your senses, don’t do that’. 

Eventually, when they realized 

that I would not change my 

mind, they respected my de-

cision.” Well, why had he tak-

en such a decision in the ƒirst 

place: “Indeed, I had had an in-

terest in theatre since my high 

school years. After I started my 

THE ARTIST HAS LEFT 15 YEARS BEHIND IN HIS 

CAREER. HE SAYS IN RETROSPECT THAT HE HAS 

ATTAINED HIS GOALS BUT THERE IS STILL 

DISTANCE FOR HIM TO COVER. 

SANATÇI, MESLEĞİNDE 15 YILI GERİDE BIRAKTI. 

GERİYE DÖNÜP BAKTIĞINDA HEDEFLERİNİ 

GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ ANCAK ALMASI GEREKEN 

MESAFE OLDUĞUNU SÖYLÜYOR. 

DİYARBAKIR DEVLET 
TİYATROLARI’NDA OYUN 
YÖNETİYOR

Yurdaer Okur, dizi çalışmalarının yanı 
sıra bu sezonda Diyarbakır Devlet 
Tiyatroları’nda, Murathan Mungan’a 
ait “Taziye” oyununu da yönetiyor. 
Kürtçe ağıtların da seslendirileceği 
oyun için şöyle konuşuyor Okur: 
“Taziye, törelere aşklarıyla karşı çıkan 
iki insanın başkaldırısını anlatıyor.” 
Mungan’ın 31 yıl önce yazdığı oyunun, 
Mezopotamya’nın bütün büyüsünü 
üzerinde barındırdığını belirtiyor.

BİLGİ

HE DIRECTS A PLAY AT 
DIYARBAKIR STATE THEATRE 

In addition to his involvement in TV 
series,	Yurdaer	Okur	is	directing	a	play	
by Murathan Mungan called “Taziye 
(The	Condolence)”	at	The	Diyarbakır	
State	Theatre	this	season.	Okur	makes	
the following remark about the play, 
in	which	requiems	in	Kurdish	will	also	
be voiced: “The Condolence tells the 
story of two people who challenge the 
traditions	with	their	love.”	He	points	
out that the play, which Mungan wrote 
31 years ago, reflects all the magic of 
Mesopotamia.

INFO

Tarık Özdemir

    BEŞ 
SÖZCÜKTE 
OKUR
YURDAER OKUR, 
KENDİSİNİ ŞU 
SÖZCÜKLERLE 
TANIMLIYOR: 
SAKİN, DENGELİ, CESUR, 
KARARLI VE DUYARLI. 

   OKUR IN 
FIVE WORDS
YURDAER OKUR 
DESCRIBES HIMSELF 
WITH 
THE FOLLOWING 
WORDS: CALM, LEV-
EL-HEADED, BRAVE, 
DETERMINED AND 
SENSITIVE.

0  6  2  raillife ARALIK / DECEMBER 2013  raillife ARALIK DECEMBER 2013     0  6 3



Edip Cansever, Ahmet Arif 

ve diğerleriyle birlikte yepyeni 

bir yanım olduğunu keşfet-

tim. Şiir ve edebiyatla birlikte 

yaşamdan çok farklı bir haz 

almaya başladım. Önce oku-

dum sonra da bunu paylaşma-

ya başladım. Antalya’da şiir 

dinletileri hazırlayıp sunmaya 

başladık. Sahneye çıktıkça ve 

insanlardan çok güçlü geri bil-

dirimler, alkışlar almaya baş-

ladıkça yani bir anlamda sah-

nede mutlu olmaya başladıkça 

yapmak istediğim işin sanat 

olduğuna kanaat getirdim.” 

Antalya’dan Ankara’ya gelir. 

Ankara Devlet Konservatuarı 

Tiyatro Bölümü’nün sınavla-

ve başrol vermişler... Başarmak 

hem de çok başarılı olmak zo-

rundasınız... Büyük bir baskı 

ve stres var üzerinizde... Buna 

aldırış etmeden ve de belli et-

meden çıkıyor ve oynuyorsu-

nuz... Sonrasına gelen alkışlar 

ve tebrikler... Bunlar hep oyun-

cunun kaderinde vardır. Her 

zaman bir meydan okuma ve 

sınav halindedir oyuncu. Bizde 

her oyun ve proje bir sınavdır. 

Sınavları aşama aşama geçer-

sin ve her sınav bir diğerinden 

daha zordur.”  

Yurdaer Okur’un geniş kit-

leler tarafından tanınmasını 

sağlayan proje ‘Köprü’ dizi-

sidir. Ünlü yazar Ayşe Ku-

lin’in romanından uyarlanan 

‘Köprü’de Merhum Erzincan 

Valisi Recep Yazıcıoğlu’nun 

hayat öyküsü ve verdiği müca-

dele anlatılmaktadır. ‘Köprü’ 

büyük ilgi görür. İnsanları ek-

ran başına toplayan bu dizide 

genç ve idealist bir mühendisi 

canlandıran Okur, sergilediği 

performansla izleyicilerin kal-

bini kazanmayı başarır. “Di-

zide rol alan oyuncuların çok 

önemli bir bölümü o tarihte 

meşhur değildi. Ancak eser ve 

mesaj çok güçlü olunca insan-

lar bizleri gerçek kahramanlar 

gibi gördü. O projede görev 

almaktan çok gurur duyduk 

hepimiz...” diyor.  

Yurdaer Okur, meslek yaşa-

mında 15 yılı geride bıraktı. 

Geriye dönüp baktığında ken-

disine belirlediği hedeflerin 

önemli bir bölümünü gerçek-

leştirdiğini düşünse de daha 

rını kazanır. Artık yepyeni bir 

hayatı vardır. Disiplinli, çalış-

kan ve de uyumlu bir öğrenci 

olur. Yatılı okulda akşamları 

bile tiyatroyla uğraşır. Tiyat-

ro artık hayatının tek ve en 

önemli gerçeğidir. Hayatını 

değiştiren kişiyle de böyle ta-

nışır. Duayen sanatçı Genco 

Erkal mezun olduğu oyunu 

izler. Okur, “O gün kendisi-

nin yeni bir oyun hazırladığını 

öğrendim. Hemen seçmelere 

başvurdum ve kazandım. Bir-

likte ‘Yalınayak Sokrates’ isim-

li oyunda rol aldık. Böylece 

1998’de İstanbul serüvenim 

başladı…” diyor.

KADROSU YOKTU AMA 

BAŞROL OYNADI

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nda 

resmen kadrosu olmamasına 

aldırmadan birçok başarılı ça-

lışmaya imza atar. Bu sahne 

ışıkları altında çok sık görülen 

bir durum değildir: “Kadrom 

henüz yapılmamıştı. Kadro-

suz bir oyuncunun başrol oy-

naması büyük bir olaydı sanat 

camiasında. Aynı zamanda da 

büyük bir meydan okuma... 

Size güvenip, itimat etmişler 

alması gereken çok mesafe 

olduğunun da farkında ve şöy-

le konuşuyor: “Son dönemde 

Türk dizilerinin yurtdışında 

gördüğü büyük ilgi biz oyun-

cuları da çok memnun ediyor. 

Bu da bizim bahsi geçen ülke-

lerden bir adım daha önde ol-

duğumuzu gösteriyor. Bu bizi 

son derece sevindiriyor tabi. 

Ancak şöyle acı bir gerçekle de 

karşı karşıyayız; yurtdışında 

yapılan gösterimlerden dizi 

oyuncuları herhangi bir gelir 

elde edemiyor. Mevcut telif 

hakları kanununa göre böyle 

sıkıntılı bir durum söz konu-

su. Bunun oyuncular açısın-

dan dolaylı kazançları oluyor. 

Örneğin yurtdışına bir film 

veya dizi çekilecekse bu du-

rumda akla siz gelebilirsiniz, 

siz buradan bir rol alabilirsi-

niz. Bu da dünyaya açılmanı-

zı sağlayabilir. Ben böyle bir 

şeyler olacak gibi hissediyo-

rum...” 

Okur bugüne kadar karşılaştı-

ğımız sanatçılardan farklı bir 

profile sahip. O, sanatın halk 

için olduğuna inanan idealist 

bir sanatçı. Bunu şu sözlerden 

anlamak hemen mümkün: 

education at Akdeniz Univer-

sity, I developed a very strong 

liking for poetry. With Nazım 

Hikmet, Edip Cansever, Ahmet 

Arif and others, I discovered a 

very different self in me. I began 

to derive a very different pleas-

ure from life with poetry and lit-

erature. First, I read and then I 

began to share what I had read. 

We began to organize poetry 

sessions in Antalya. As a I be-

gan to take to the stage and get 

strong and favorable feedback 

and acclaim from people, that 

is as I began to enjoy my self on 

stage, I came to the conclusion 

that art was what I wanted to 

engage in.” 

He left Antalya and came to 

Ankara. He passed the exams 

for The Ankara State Con-

servatory Department of Dra-

ma. Now, he had a totally 

new life. He was a disciplined, 

hard-working and agreeable 

student. At the boarding school, 

he engaged in drama even in 

the evenings. Drama was now 

the single most important real-

ity of his life. He met the per-

son who would change his life 

in this period. Genco Erkal, the 

of an actor’s destiny. The actor 

is always in a state of challenge 

and test. Each play and project 

is a test. You pass the tests one 

by one and each test is harder 

than the previous.”  

The project that brought Yur-

daer Okur widespread recogni-

tion among the masses was the 

TV series ‘The Bridge’. Adapted 

from famous author Ayşe Ku-

lin’s novel, ‘The Bridge’ tells the 

life story and struggles of Recep 

Yazıcıoğlu, the late Governor 

of Erzincan. ‘The Bridge’ was 

well received. Playing a young 

and idealistic engineer in this 

series, which had the audiences 

glued to the screen, Okur began 

to win the hearts of audiences 

through his performance. “A 

significant portion of the actors 

and actresses in the series was 

not famous at the time. Yet, 

since the story and the message 

doyen actor, watched the play 

in which he acted at his grad-

uation. Okur says, “That day, I 

learned that he was preparing 

a new play. I applied for the 

auditions immediately and was 

admitted. We acted in the play 

‘Barefooted Socrates’ together. 

Thus, my İstanbul story began 

in 1998…”

HE WAS NOT ON THE 

PERMANENT STAFF BUT 

HE PLAYED THE LEAD 

ROLE 

He took part in many success-

ful productions at the İstan-

bul State Theatre although 

he was not on the permanent 

staff. This is not something 

frequently observed under the 

stage lighting: “I was not on the 

permanent staff yet. In the the-

atre circles, it was unusual for 

an actor not on the permanent 

staff to play the lead role. And 

a huge challenge at the same 

time... They had conƒidence 

in you and gave you the lead 

role... You have to be successful, 

very successful... You are under 

heavy pressure and stress... You 

go on to the stage and play your 

part without caring about that 

or betraying any emotions …

Then come claps and congrat-

ulations... These are all a part 

were powerful, people regard-

ed as real heroes. We were all 

proud of being a part of that 

project...” says Okur.  

Yurdaer Okur left 15 years 

behind in his career. In retro-

spect, he thinks has attained a 

significant portion of the goals 

he set for himself, but he is 

aware that he still has to cover 

a long distance and says: “We, 

actors and actresses, are very 

delighted by the huge interest 

the Turkish TV series has re-

ceived abroad in recent years. 

This indicates that we are a 

step ahead of those countries. 

This pleases us a lot. Howev-

er, we are also faced with a 

bitter reality; players of a series 

do not receive any payments 

from the showing of the series 

abroad. We face this adversity 

due to the current copyright 

laws. Yet, this has also indirect 

YATAKLI VAGONLARLA 
KEYİFLİ YOLCULUK
Erdal Beşikçioğlu’nun merhum Recep 
Yazıcıoğlu’nu canlandırdığı ‘Köprü’ onun 
hayatında birçok kalıcı ve güzel anı 
bırakır: “Dizi Eskişehir’de çekiliyordu. Ben 
İstanbul’da yaşıyordum. Yataklı vagonlarla 
keyifli bir yolculuk yapıyordum. Dinlenip 
sete veya İstanbul’a gelmek çok büyük 
bir konfordu. Ayrıca yemekli vagonlarda 
da çok değerli insanlarla tanıştım ve çok 
hoş sohbetlerimiz oldu. Benim aklımda 
çok güzel anılar kaldı ve bugün bile 
düşündüğümde beni hala mutlu eden 
şeyler yaşadım...” 

BİLGİ

A PLEASURABLE JOURNEY 
IN SLEEPING CARS 

“The	Bridge”	in	which	Erdal	Beşikçioğlu	
played	late	Recep	Yazıcıoğlu,	left	many	
indelible and fine memories in his mind: 
“The	series	was	being	shot	in	Eskişehir.	
I	was	living	in	Istanbul.	So,	I	had	
pleasant journeys in sleeping cars. It 
was a great luxury to relax and then go 
to the series set or Istanbul. Moreover, 
I met many important and valuable 
people in dining cars and had pleasant 
conversations. Fine memories of those 
days still linger in my mind and, when 
look back, I experienced things that still 
make me happy today...”

INFO

“FARKLI OLMAK İÇİN ‘KÖTÜ SAVCI’YI KABUL ETTİM”

“I ACCEPTED THE PART OF ‘MALEVOLENT PROSECUTOR’ TO BE DIFFERENT”

Okur, ‘Köprü’ dizisindeki iyi yürekli ve cesur mühendisten kötü kalpli bir savcıya geçiş 
yapar. Bu tercihi hayranlarını şaşırtsa da o bu durumdan oldukça memnun görünüyor: 
“Hamurunuz ne kadar esnek olursa ne kadar güçlü olursa o kadar karaktere can 
verirsiniz. Bir oyuncu olarak en büyük tehlike, aynı tip ve karakterlerin oyuncusu 
olmaktır. Toplum sizi belirli bir karakter ile beğenir ve siz de bundan keyif almaya 
başlarsanız o zaman sizin tükeniş süreciniz de başlar. Çünkü kendinizi daha fazla 
geliştirme ve meydan okuma şansınız otomatik olarak sona erer.”

Okur,	made	a	transition	from	the	well‐intentioned	and	brave	engineer	in	the	series	‘The	Bridge’	
to	an	ill‐hearted	prosecutor.	Although	this	move	has	surprised	his	fans,	he	seems	to	be	quite	
happy with his preference: “The more flexible and strong your nature is, the better you can play 
a character. As a player the biggest danger comes from playing the same kind of characters and 
types. If people like you due to a certain character you play and you begin to enjoy the situation, 
then this means the process of your decline begins because your chances of further developing 
your talents and staging challenges come to an end automatically.”

BİLGİ

INFO
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“Bir Devlet Tiyatrosu sanatçısı 

olarak aynı zamanda vazifele-

rimiz olduğuna inanıyorum. 

TV dizileriyle elde ettiğimiz 

şöhret ve birikimi bir şekilde 

topluma aktarmamız gerekti-

ğini düşünüyorum. Ben daha 

önce Diyarbakırlı gençlere 

drama dersleri verdim. Onlar 

bizlerden bir şeyler öğrenir-

ken, bizler de onlardan bir 

şeyler öğrendik. Arasında dok-

tor, öğretmen olanlar oldu. 

İnsanlar bugün hala arıyorlar 

ve ‘sizden öğrendiklerimizi 

biz de şimdi öğrencilerimize 

aktarıyoruz’ diyorlar. Bu ger-

çekten çok farklı bir duygu. 

Bir adım atıyorsunuz ve son-

rasında onun giderek büyüyen 

bir halka haline dönüştüğünü 

görüyorsunuz.”  

Sanatçının halka temas etmesi 

gerektiğini, devamlı etkileşim 

halinde olması gerektiğine 

inanan Okur, sözlerini şöyle 

sürdürüyor: “Topluma bir fay-

da sağlayabilmek en büyük er-

demlerden benim için. Doğu-

yoruz, yaşıyoruz ve gidiyoruz 

şu dünyadan. Geride bir şeyler 

bırakmamız gerekiyor. Sanat 

böyledir... Bir insanın yaşa-

mını sahnelediğiniz bir oyun, 

verdiğiniz bir eser, önerdiği-

niz bir kitap veya izlettiğiniz 

bir filmle değiştirebiliyorsanız 

gerçekten büyük bir şey başa-

rıyorsunuz demektir. Onun 

dünyasında hayatına yön vere-

cek kalıcı bir iz bırakıyorsanız, 

insanları başarabileceklerine 

inandırırsanız çok şey başar-

mış oluyorsunuz. Ne kadar 

halkla bütünleşirsek o kadar 

topluma fayda sağlarız. Örne-

ğin bir takım atölyeler kurup, 

orada birebir insanlara çalıştı-

ğınız zaman sadece o insanla-

rın mesleki kariyerlerini değil, 

belki bütün yaşam akışlarını 

değiştiriyorsunuz. Mesela top-

lum önünde konuşmaktan 

korkan bir genç, tiyatro eğitimi 

sayesinde bu korkusunu yeni-

yor, kendisine güveni geliyor. 

İçinden geçen duyguları büyük 

bir coşkuyla dile getiriyor. Bu 

sayede bir oyun veya bir eği-

timle bir insanın dünyası de-

ğişiyor. Onun dünyasının de-

ğişmesi ise tıpkı denize atılan 

bir taş gibi başka süreçleri de 

tetikliyor. Dolayısıyla bir ham-

leyle belki bütün evrende bir 

değişime neden oluyorsunuz. 

Dediğim gibi bizlerin de bu sü-

rece katkı da bulunmak gibi bir 

misyonumuz var…”

benefits for the players. For ex-

ample, if a ƒilm or a series will 

be made to be shown abroad, 

you may be the ƒirst one that 

might come to their mind and 

get a part. This may help you 

go global. I feel as if something 

like this will happen...” 

Okur offers a different proƒile 

from the players we have so far 

seen. He is an idealistic actor 

who believes that art is for peo-

ple. You can infer this from his 

words below: “As an actor with 

the State Theatre, I believe 

that we have other missions as 

well. I think we must convey 

the fame and accumulation 

of experiences we have gained 

through TV series to the pub-

lic. In the past, I taught drama 

courses to young people from 

Diyarbakır. While they learned 

from us, we also learned from 

them. There were people 

among them who later be-

came doctors or teachers. Even 

today, they call us and say ‘we 

are now conveying to our stu-

dents what we have learned 

from you’. This is a really dif-

ferent feeling. You take a step 

and then see that it is turning 

into an ever expanding circle.”  

Okur, who believes that actors 

and actresses have to contact 

and constantly interact with 

people, says: “Doing some-

thing worthwhile for society is 

one of the greatest virtues for 

me. We are born, live and then 

leave this world. We must leave 

something behind. Art is like 

this... If you are able to change 

an individual’s life through 

a play you stage, a work you 

produce, a book you recom-

mend or a ƒilm you have them 

watch, it means you have done 

something great. If you leave a 

permanent mark in their world 

that will guide their lives, if you 

make them believe that they 

will succeed, it means you have 

accomplished a lot. The more 

we integrate into society, the 

more beneƒits we generate for 

society. For example, when you 

set up a workshop and work 

one-to-one with people there, 

you change not only their pro-

fessional careers but perhaps 

the course of their whole lives. 

For example, a young man 

who is afraid of making public 

speeches overcomes this fear 

through an education in thea-

tre and gains self-conƒidence. 

He expresses the emotions em-

anating from his heart enthusi-

astically. In this way, the life of 

an individual changes thanks to 

a play or training. The change 

in his life triggers other pro-

cesses just like a pebble thrown 

into the sea. Thus, you cause 

a change in the whole cosmos 

with one move. As I have said, 

we have a mission to contribute 

to this process …”

CAHİT SITKI’YA HAYAT 
VERECEK
“Bir projem var. Diyarbakır’da Cahit Sıtkı 
Tarancı’nın evi vardır. Burada yıllar önce 
Cahit Sıtkı’nın 100 şiirini birleştirip, tek 
kişilik bir oyun haline getirmiştim. Şimdi 
biraz daha geniş kapsamlı bir çalışma 
düşünüyorum. İl Kültür Müdürlüğü’ne 
bağlı bizim kültür evi. Burada bir protokol 
yaparak hava şartlarının uygun olduğu 
dönemlerde burada oyun sahnelemeyi 
arzu ediyorum.” 

BİLGİ

HE WILL BRING 
CAHIT SITKI TO LIFE

“I have a project. There is a house 
belonging	to	Cahit	Sıtkı	Tarancı	in	
Diyarbakır.	And	there,	a	long	while	ago,	
I had brought together 100 of Cahit 
Sıtkı’s	poems	and	made	them	into	a	
one‐man	play.	Now,	I	am	thinking	of	
presenting a more comprehensive 
performance. Our culture house is 
affiliated with the Provincial Directorate 
of Culture. I wish to make a deal with 
the Directorate and stage plays there in 
favorable weather.” 

INFO
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M
üzik sözle, etle tırnak gibidir. Yakılmıştır çün-
kü. Nasıl bir ayrılık acısıyla yakılmışsa, yıllar 
sonra icra edilirken bile dokunur. Yakışır da… 
Acının bu kadar yakıştığı, acıyı bu kadar yakı-
şıklı kılan, aşkı ve ayrılığı bu kadar aynı potada 
eriten başka bir halk müziği var mıdır yeryü-

zünde, diye sorası gelir insanın. Elbette her halkın müziği 
değerlidir, elbette içinde aşkı ve acıyı barındırır, elbette 
ruhumuzun saklı gözeneklerinde pınarlar açar. Ne var ki 
yaşanmışlık bağlamında halk müziğimizle boy ölçüşecek 
başka bir halk müziğinin bulunduğunu söylemek de tür-
külerimize haksızlık olur.
Trenle Adana’ya gelirken sizi Yenice Tren İstasyonu kar-
şılar. Anadolu-Bağdat Demiryolları’ndan kalma broş gü-
zelliğindeki istasyonda trenin penceresinden bükülerek 
gelen yolları ve bükülerek uzak coğrafyalara giden yolları 
düşünür, burada, adı Yenice olan bir yerde bir türkü yakıl-
dı dersiniz.

YENICE YOLLARI…

Saçları ak gerdanına dökülerek giden bir kız silueti… 
Güzel… Alabildiğine güzel… Ve onu seven yiğidin bütün 
hayatı yahut hayat olarak gördüğü her şey, güzelin ar-
dınca, sökülerek gidiyor… Her ömür ipliği bir saç teline 
denk gelircesine… Bir ayrılık var sevdanın sevdalığını 
derinleştiren… Gider uyağıyla/ayağıyla başlıyor türkü… 
“Kalan Müzik”in kulakları çınlasın, kalan şey, o kadar 
ruha işleyen, o kadar insanı sarsan bir yaşanmışlık ki, sa-
dece yakanı değil dinleyeni de yakacak kadar samimi ve 
dokunaklı…
Daha ilk iki dizede, hemen Enderunlu Vasıf’ın meşhur dizeleri-
ni hatırlayıp gülümsüyorsunuz:
“O gül endam bir şale bürünsün yürüsün/Ucu gönlüm gibi 
ardınca sürünsün yürüsün”
Erkan Sürmen tarafından derlenen TRT arşivindeki kayıtta 
türkünün sözleri şöyle:
“Yenice yolları bükülür gider
Zülüf ak gerdana dökülür gider
Yiğidin sevdiği güzel olursa
Ömrü arkasından sökülür gider
Kırmızı gül olsan har olamazsın
Azrail olsan da can alamazsın
Dünyayı kalbura koysan elesen
Sen de benim gibi yar bulamazsın”
Nasıl bir iddia güzelliğiyse bu, dünyayı kalbura koyup eliyorsu-
nuz ve onun gibi bir yar bulamıyorsunuz. Sanki ilk dizeyi yiğit 
ve ikinci dizeyi güzel söylemiş gibi… Yiğitle güzel arasındaki 
“eksi/ekşi” bir durum tatlı bir çatışma atmosferi oluşturuyor.
Türkünün bir de rahmetli Cahit Öztelli’nin “Evlerinin Önü” ki-
tabındaki kaydı var, burada fazladan iki dörtlük bulunuyor:

“Yürüdüm yürüdüm yolda yoruldum
Giden yarin gülüşüne vuruldum
Dünya yalan imiş ben yeni bildim
İşin gücün dalga imiş yar senin

Tomurcuk gül olsan elime almam
Yüz bin yemin etsen billah inanmam
Yandım ateşine bir daha yanmam
İşin gücün dalga imiş yar senin”

Burada uyak düzenin değişmesi,  diğer iki dörtlüğe göre biraz 
daha yazıklanmaya yönelik, pişmanlığa yönelik derin dalga, 
sanki bu iki dörtlük sonradan eklenmiş intibaı veriyor.

Peki, Yenice Yolları’nı kimden dinlemeli?

Ben Cengiz Özkan icrasını seviyorum. İlkay Akkaya da olabilir. 
Kimden isterseniz dinleyin, hatta dizi oyuncularından dinle-
yebilirsiniz, mutlaka dinleyin, yüreğinizin gözleri nemlense 
de çok seveceksiniz.

M
usic is like flesh and bone because it has already been 

composed. Since it has been composed with anguish 

of separation, it hurts when it is sung or played. And 

it would perfectly fit… One would like to ask if there 

is another folk music in the world which anguish be-

comes so well, which makes anguish so handsome, 

which melts love and separation so well in the same pot. Of 

course folk music of every nation is valuable; of course it harbors 

love and pain in itself and of course taps fountains in the hidden 

pores of our soul. Yet, one would do an injustice to our folk music 

if one claimed there is yet another folk music that can compete 

with ours in the context of true experiences.

When you travel to Adana by train, you are met by Yenice Train 

Station on the way. At the station, which is a remnant of the 

Anatolia-Baghdad Railway as beautiful as a brooch, looking out 

of the window of the train, you think of winding roads coming 

from and going to distant lands and then say to yourself “ah, yes, 

once, a folksong was composed in a place called Yenice.”

ROADS OF YENİCE…

The silhouette of a girl with hair hanging down her white neck … Beauti-

ful… As beautiful as a girl can be… And everything that the man who loves 

her considers his whole life or everything that he considers life follows her, 

drifting behind her … There is separation that deepens the melancholy of 

love … The song begins with the rhyme “gider” in Turkish, meaning “goes” 

… Whatever remains of it is such a penetrating and appalling experience 

that it burns in its flame not only the one who has composed it but also 

those who listen to it; so sincere, so poignant…

In the first two lines, you remember the famous verses of Enderunlu Vasıf 

and smile to yourself:

“Let that rose-like figure of yours put on a shawl and walk /And let its ends 

follow her like my soul”

The lyrics of the folksong in the TRT archive compiled by Erkan Sürmen 

are as follows:

“Roads of Yenice wind and stretch 

Lovelocks hang down white neck 

If a hero’s lover is pretty 

His life comes off its roots and drifts behind her

You could not be a flame even if you were a red rose 

You could not take lives even if you were Death 

Even if you put the whole world in a sieve and sift it 

You could not find a lover like me”

What kind of an alleged beauty it is, you put the world in a sieve and sieve 

it, but you are unable to find a lover like her. It seems as if the first line was 

said by the hero and the second by the beauty… The “minus/sour” state 

between the hero and the beauty creates a sweet atmosphere of conflict.

There is another version of the folksong in late Mr. Cahit Öztelli’s book 

entitled “Evlerinin Önü”(The Front of Their House), in which there are 

two more stanzas:

“I walked and walked along the road, and got tired 

I fell for the way my beloved smiled 

The world was a lie, I have only now learned 

Everything about you was jibe, love, I have just realized 

I would not take you in my hand even if you were a rosebud 

I would not believe you even if you swore a thousand times 

I got burned in your flame, I would not again 

Everything about you was jibe, love, I have just realized”

The reason for a change of rhyme here seems to be aimed at increasing the 

feeling of pity and regret compared with the other two stanzas; one gets the 

impression these two stanzas were added later.

Well, then, who should one listen to the song Yenice 

Yolları from?

I like the way Cengiz Özkan renders the song. It could be İlkay Akkaya as 

well. Whoever you listen to it from, it could be even from someone acting 

in a TV series, but do listen to it; you will love it even if it causes the eyes of 

your heart to get wet.

“If a hero’s lover is pretty...” 

“NIYETIM HIZMET IDI SALTANAT VE DYENİCE YOLLARI- ADANA TÜRKÜSÜ

YENICE YOLLARI (ROADS OF 

YENICE)- A FOLK SONG FROM THE 

PROVINCE OF ADANA 

YENICE YOLLARI (ROADS OF 

YENICE)- A FOLK SONG FROM THE 

PROVINCE OF ADANA 

BİR TÜRKÜ DİNLE
LISTEN TO A FOLK SONG

Mehmet Saim Değirmenci

“Yiğidin sevdiği güzel olursa...” 
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RÖPORTAJ
INTERVIEW

İ
stanbul Boğazı’nı Marmara Denizi’nin altından geçme imkanı 

tanıyan Marmaray Projesi sırasında yapılan kazılarda çıkan arkeo-

lojik bulgular İstanbul’un bilinen tarihini 4 bin 500 yıl geriye gö-

türdü. Dünyanın en büyük projelerinden biri olan Marmaray’ın 4 

yıl gecikmesine neden olan bu kazılar, İstanbul’un bilinen tarihini 

değiştiren Neolitik döneme ait tabakanın bulunmasını ve İstanbul’un 

gerçek yaşının 8 bin 500 olduğunun ortaya çıkmasını sağlamıştı. Ay-

rıca kazılarda, Bizans dönemine ait savaş ve ticaret gemileri de çıktı. 9 

yıldan bu yana süren kazılar yılsonunda sona erdirilecek.

Türkiye’nin, hatta dünyanın en büyük su altı tünel geçiş projelerin-

den biri olan Marmaray, geçtiğimiz haftalarda açıldı. 1999 yılında 

Türkiye ve Japon Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) arasında imza-

lanan finans anlaşmasının ardından, 25 Temmuz 2002’de Marma-

ray’ın jeoteknik etüt ve incelemeleri başlatıldı. 17 Haziran 2004’te de 

Marmaray’ı 4 yıl geciktiren arkeolojik kazı çalışmalarına başlandı.  

Kazılarda 37 batık tekne ve 38 bin müzelik eser çıkarıldı. Çanak çömlek 

sayısı ise 40 bini geçti. Yenikapı’da deniz seviyesinden 6.5 metre aşağı-

ya inen kazılarda Bizans döneminin en büyük limanı olan Theodosius 

Limanı gün ışığına çıkarıldı. Neolitik döneme dair hayat izlerine rastla-

nırken, 8 bin 500 yıllık insan mezarı bulundu. Bu da değişen İstanbul 

tarihinin, 4 bin 500 yıl geriye gitmesi anlamını taşıyor. 2 binin üzerinde 

ayak izine rastlanan kazıda, ok, yay, kano küreği gibi dünyanın en eski 

ahşap buluntularına ulaşıldı.  İstanbul Arkeoloji Müzeleri önderliğinde 

gerçekleştirilen Marmaray kazılarında önemli rol alan İstanbul Üni-

versitesi Veterinerlik Fakültesi’nden Veteriner Anatomist Osteo Arke-

oloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Onar ile İstanbul Üniversitesi Taşınabilir 

Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı, Sualtı Kültür 

Kalıntılarını Koruma Onarım Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ufuk 

Kocabaş ile kazıları konuştuk: 

A
rchaeological finds unearthed during the excavations 

conducted during the Marmaray Project, which enables 

passage across the Bosporus from under the Marmara 

Sea, took the known history of İstanbul 4500 years back 

in history. These excavations, which caused Marmaray, 

one of the largest projects in the world, to be delayed for 4 years, 

helped discover the layer belonging to the Neolithic Period, which 

changed the known history of İstanbul, and revealed that the true 

age of Istanbul was indeed 8500. Moreover, warships and mer-

chant ships belonging to the Byzantine era were also unearthed 

during the excavations. The excavations, which have been under-

way for 9 years will be completed at the end of this year.

Marmaray, one of the largest underwater tunnel passage projects 

of Turkey, and the world indeed, has been opened recently. Fol-

lowing the financing agreement signed by Turkey and Japanese 

International Cooperation Agency (JICA) in 1999, geotechnical 

research and investigations for Marmaray were started on July 25, 

2002.  And on 17 June 2004, archaeological excavations, which 

would delay Marmaray for 4 years, were initiated. During the 

excavations, 37 sunken boats and 38 thousand artifacts worthy 

of being displayed in museums were excavated. The number of 

earthenware pieces, on the other hand, exceeded 40 thousand. 

Theodosius port, the largest port in the Byzantine era, was un-

covered during digs that were conducted 6.5 meters below the 

sea level at Yeniköy. Here, traces of life belonging to Neolithic 

period were encountered and a human grave aged 8500 was also 

found, which meant taking the history of Istanbul 4500 years back 

in history. The world’s oldest wood finds such as arrows, bows, 

and canoe oars were discovered in the excavations, where more 

than 2 thousand footprints were encountered.  We had an in-

terview with Veterinary Anatomist and Osteo-Archaeology spe-

cialist Prof. Dr. Vedat Onar from Istanbul University Faculty of 

Veterinary Medicine, and Assoc. Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, Head 

of The Department of Conservation and Renovation of Portable 

Cultural Assets at Istanbul University and Head of the Division of 

Conservation and Renovation of Underwater Cultural Remains, 

who played major parts in Marmaray excavations led by Istanbul 

Archaeological Museums:  BİZANS 
DÖNEMİNİN 
SAVAŞ GEMİLERİ 
MARMARAY’DAN 
ÇIKTI 

WARSHIPS FROM 
THE BYZANTINE ERA 
WERE UNEARTHED 
DURING MARMARAY 
EXCAVATIONS 

Ela Demirciler

DOÇ. DR. UFUK KOCABAŞ
ASSOC. PROF. DR. UFUK KOCABAŞ

PROF.DR. VEDAT ONAR
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• Marmaray kazıları bilinen tarihin seyrini nasıl 

değiştirdi? Böyle bir kazının dünyada örneği var mı? 

VEDAT ONAR (V.O): İstanbul’un tarihini değiştiren Neolitik dö-

neme ait tabaka bulundu. Büyük bir şehirde 9 yıl gibi uzun sü-

ren tek kazı olması ile dikkat çekiyor. Başka bir ülkede olsa kazı 

alanı başka alana taşınırdı. 

UFUK KOCABAŞ (U.K): Roma, Pisa, Atina ve Marsilya gibi yaş-

lı şehirlerin modern metropollere dönüşüm sürecinde yapılan 

inşaatlar bu şehirlerin tarihini aydınlatan arkeolojik keşiflere 

sahne oldu. Üç imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul için de 

tabii ki aksi bir durum düşünülemezdi. 

• Osmanlı’nın Langa Bostanları ile Bizans kaynaklarından 

bilinen ancak konumu ve gerçek büyüklüğü tartışmalı 

olan Theodosius Limanı kalıntılarına ulaşıldı. Dönemin 

günlük hayatı, dini inançları, ticareti ve teknolojisi 

hakkında yeni bilgiler veren on binlerce eser çıktı. Bulunan 

37 gemi kalıntısı ise şu ana kadar dünyanın bilinen en 

geniş Ortaçağ batık koleksiyonunu oluşturmakta. Batıktan 

çıkan eserlerin Türkiye ve dünya için önemi nedir? 

V.O: Hayvan iskeletleri bakımından büyük öneme sahip olan ka-

zılarda balıktan Bizans atlarına kadar 55 tür hayvan keşfedildi. 

Bu da dünyada ilklerden... 

U.K: Bizans dönemi gemi tipolojisi, gemi yapım teknolojileri ve 

bu teknolojinin evrimine ilişkin eşsiz bilgiler sunan batıklar, bu 

alanda çalışan bilim adamları için son zamanların kuşkusuz en 

önemli projesi. Farklı dönemlere tarihlenen batıkların aynı alan-

da bulunması Akdeniz’de ticaret ve gemi yapım teknolojisinin 

gelişimini kesintisiz olarak gözler önüne sermektedir.  

• Marmaray olmasa bu batıklar gün yüzüne çıkabilir 

miydi?  

U.K: Günümüzden 8 bin 500 yıl öncesine tarihlenen Neolitik 

dönem kalıntıları içinde 2 binin üzerinde ayak izinin bulunmuş 

olması gerçek bir sürpriz oldu. Theodosius Limanı’nın Yenikapı 

civarında olduğunun bilinmesine rağmen, Marmaray projesine 

kadar burada bir arkeoloji kazısı yapılmamıştı. Marmaray proje-

sinin Yenikapı batıklarının bulunmasındaki katkısı yadsınamaz.   

V.O: Marmaray olmasa bu eserler gün yüzüne çıkamazdı.   

• Batıklardan siz bilim adamları haberdar mıydınız? 

U.K: İlk gemi bulunana kadar kimsenin bir bilgisi yoktu doğal 

olarak. Fakat bu tür liman kazılarında batık gemilerin bulundu-

ğunu da yurtdışındaki örneklerinden biliyorduk. Tabii batık sayı-

sının 37’ye ulaşması çok sürpriz oldu. 

V.O: Kimsenin bir bilgisi yoktu ta ki Marmaray kazıları yapılana ka-

dar. 

• Çıkan eserler nerede korunuyor, halka sergilenecek 

mi? 

V.O: Hayvan kemikleri İstanbul Üniversitesi’nin Avcılar’daki 

• How did Marmaray excavations change the 

course of the known history? Is there an example 

of such an excavation in the world? 

VEDAT ONAR (V.O): A layer belonging to the Neolithic Age was 

found, which changed the history of Istanbul. It stands out as the only 

excavation that continued for 9 year in a big city. If it were in another 

country, the excavation site would have been moved to another site. 

UFUK KOCABAŞ (U.K): Construction work undertaken during 

the transformation of ancient cities such as Rome, Pisa, Athens 

and Marseille into modern metropolises witnessed archaeological 

discoveries that shed light on the history of these cities. The oppo-

site of this would be inconceivable for Istanbul, which served as a 

capital city for three empires. 

• Remains of Langa Orchards from the Ottoman 

Era and Theodosius Port, which was known from 

the Byzantine sources but whose position and 

true size were controversial, were found. Tens of 

thousands of artifacts providing new information 

about the daily life, religious beliefs, trade 

and technology of the period were uncovered. 

Remains of 37 ships, on the other hand, constitute 

the largest known collection of medieval wrecks. 

What is the significance of the artifacts recovered 

from the wreck for Turkey and the world? 

V.O: Examples of 55 animal species ranging from ƒish to Byzan-

tine horses were found during the excavations, which were very 

important in terms of animal skeletons. This is one of the ƒirst 

in the world... 

U.K: Providing unique information about the typology of ships in the 

Byzantine era, shipbuilding technologies and the evolution of these 

technologies, these wrecks are without doubt the most important 

Project for scientists working in this field. The fact that wrecks dated 

to different periods were found in the same area reveals the uninter-

rupted development of trade and shipbuilding Mediterranean.  

• If it were not for Marmaray, could these wrecks 

have been unearthed?  

U.K: It was a real surprise that more than 2000 footprints were 

found among the remains from the Neolithic era, which is dated 

8500 years back in history. Although it was known that Theo-

dosius Harbor was in the vicinity of Yenikapı, no archaeological 

excavations had been undertaken there until the Marmaray proj-

ect. The contribution of the Marmaray Project to the finding of 

Yenikapı wrecks is undeniable.

V.O: Without Marmaray, these artifacts could not have been un-

covered.   

• Did you, scientists, know about those wrecks? 
U.K: Naturally, nobody had any idea until the first ship was 

YENİ BULGULAR 
İstanbul yakınlarında daha önce Yarımburgaz, Fikirtepe gibi prehistorik yerleşimlerin varlığına karşın 
modern şehir içinde şimdiye kadar böyle bir keşif yapılmamıştı. Dal örgü tarzında inşa edilmiş yuvarlak 
planlı mekânlar, bu mekânların yakınında çoğunluğu kremasyon yöntemi ile yakılarak gömülmüş bireylere 
ait mezarlık alanı, çeşitli aletler, organik kalıntılar ve seramik eserlerden oluşan buluntular tarihi 
yarımadaya yerleşmiş en eski topluluğa ait şimdiye kadar bilinmeyen bu kültürü tanımamızı sağladı. 

BİLGİ

NEW FINDS 
Despite	the	presence	of	prehistoric	settlements	such	as	Yarımburgaz	and	Fikirtepe	in	the	
vicinity	of	İstanbul,	no	such	discoveries	had	been	made	before.	The	finds	consisting	of	spaces	
built in the style of wattle and daub with round plans, necropolises near these spaces belonging 
to people who were buried after being burned using the cremation technique, various tools, 
organic remains and ceramic works helped us get to know this culture, which belonged to a 
people who were the oldest settlers in the historic peninsula. 

INFO

YENİ BİR MÜZE KURULACAK:
Batıktan	çıkan	eserlerin	sergilenmesi	için	Yenikapı	Müzesi	adıyla	bir	müze	kurulacak.	Bu	
müze	dünyanın	en	büyük	gemi	müzesi	olacak.	Suya	doymuş	ahşapların	konservasyon	
çalışmaları	uzun	yıllar	alıyor.	Bu	yüzden	yurt	dışında	bu	tür	gemi	çalışmalarının	yapıldığı	
laboratuvarlar,	çalışma	bitene	kadar	ziyarete	açık	oluyor.	Türkiye’deki	laboratuvarı	gezilebilir	
hale	getirmek	için	bir	proje	hazırlanmış	ve	bunun	için	fon	arayışı	sürüyor.	Marmaray	
Yenikapı	İstasyonu’nda	sergilenen	Yenikapı	12	numaralı	geminin	konservasyon	çalışmaları	
2	yıl	içinde	bitecek	ve	sergilenecek	hale	gelecek.	Ayrıca	bu	geminin	bir	tıpkı	yapımı	da	
2014’te	denize	indirilecek.	

BİLGİ

A MUSEUM WILL BE SET UP
A	new	museum	called	Yenikapı	Museum	will	be	set	up	to	exhibit	the	artifacts	unearthed	
during	the	excavations.	This	will	be	the	world’s	largest	maritime	museum.	Conservation	of	
water‐logged	wood	takes	long	years.	Therefore,	laboratories	abroad	where	such	ship	work	
is undertaken are open to visits until work is completed.  A project has been prepared to 
make the laboratory in Turkey suitable for visits and search for sponsorship is underway. 
The	conservation	work	for	the	ship	called	Yenikapı	12,	which	is	on	display	at	Marmaray	
Yenikapı	station,	will	be	completed	within	two	years	and	be	ready	to	be	exhibited.	Moreover,	
a replica of this ship will be launched in 2014. 

INFO

WHO IS PROF. DR. 
VEDAT ONAR?  

Onar, who identified 55 species of 
animals as a result of his studies 
during the Marmaray Project, also 
reached some details about types 
of nutrition, wealth of sea food and 
Byzantine horses belonging to the 
Neolithic period. Working on thousands 
of boxes of bones, Onar helped exhibit 
the finds in an exhibition held on 
Avcılar	Campus	of	İstanbul	University.	

INFO

PROF. DR. VEDAT ONAR 
KİMDİR? 
Marmaray’da yaptığı araştırmalar 
neticesinde 55 tür hayvan tespit eden 
Onar, Neolitik döneme ait beslenme 
türleri, deniz ürünü zenginliği, Bizans 
atları gibi detaylara da ulaştı. Binlerce 
kasa kemiği incelemek üzere çalışmalar 
yapan Onar, İstanbul Üniversitesi Avcılar 
yerleşkesinde açılan sergi ile buluntuların 
sergilenmesine öncülük yaptı.  

BİLGİ
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Veterinerlik Fakültesi’nde korunuyor ve araştırmaları yapılıyor. 

Araştırmaları bitenleri de oluşturduğumuz sergi salonunda ser-

giliyoruz. İlk ve orta dereceli okullar bu sergiye büyük ilgi gös-

teriyor. 

U.K: Kazı alanında çıkan eserler İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nin 

Yenikapı’daki laboratuvarlarında koruma altına alındı ve koru-

ma-onarım çalışmaları devam ediyor. 

• Böyle bir projede yer almak nasıl bir duygu? 

V.O: İlk çağrıldığımızda çok mutlu oldum, heyecanlandım. An-

cak buluntunun bu kadar çok olmasını beklemiyordum. Hatta 

kemikler bazı geceler rüyalarıma girdi. Bu kadar işin üstesinden 

nasıl geleceğimiz konusunda endişe duyduğum zamanlar da 

oldu. 

U.K: Başından sonuna kadar çok tempolu ve tansiyonu da bir 

o kadar yüksek bir proje oldu. Literatüre girecek pek çok meto-

du da bilim dünyasına kazandırdık. Batıkların bilimsel yayınları 

çıktıkça mutlu oluyorum. Bir de iyi bir ekip yetiştirdik. Yenikapı 

hepimizin hayatında önemli bir yer kaplıyor.

• Kazılar elle mi, makineyle mi yapıldı? Kaç metre 

karelik bir alanda gerçekleşti? 

V.O: 58 bin m2’lik bir alanda elle kazı yapıldı. Hiçbir zaman makiney-

le kazı yapılmaz. O kadar hassas çalışıldı ki ayak izleri bile bulundu. 

U.K: Kazılar 10 futbol sahası büyüklüğünde bir alanda elle yürütüldü. 

Kurtarma kazısı olmasına rağmen sistematik bir kazı hassasiyetiyle 

çalışıldı. Yenikapı kazıları, Türk arkeoloji bilimi için büyük bir övünç 

kaynağıdır. 

found. However, we knew, from excavations abroad, that wrecks 

could be found in such harbor excavations. Yet, finding as many 

as 37 wrecks was a surprise. 

V.O: Nobody had any idea until Marmaray excavations were begun. 

• Where are the unearthed artifacts being kept 

and will be they be exhibited to the public? 

V.O: Animals bones are being kept at the Faculty of Veterinary 

Medicine of İstanbul University in Avcılar and studies are being 

conducted on them. We put on display those, the investigation of 

which have been completed, in an exhibition hall. Primary and 

secondary schools take a huge interest in this exhibition. 

U.K: The artifacts unearthed from the excavation area were taken 

to the laboratories of Istanbul Archaeological Museums in Ye-

nikapı for conservation and conservation and repair work is still 

under way. 

• How does it feel to be part of such a project? 
V.O: I was extremely delighted when I was first called, I got excit-

ed. But, I did not expect such extensive finds. In fact, sometimes 

bones found their way into my dreams. There were times when 

we were worried about how we would deal with such heavy work. 

U.K: From the beginning to the end, it was a busy and stressful 

project. We supplied the scientific world with very many methods 

that will certainly find their way into the relevant literature. I feel 

happy as scientific publications appear on the wrecks. Another 

thing is that we raised a good team. Yenikapı holds a significant 

place in all of our lives.       

•  Yabancı bilim adamlarının kazılara ve çıkan 

sonuçlara ilgisi nasıldı? 

V.O: ABD, Almanya, Polonya, Bulgaristan, Fransa, Avusturya, İskan-

dinav ülkeleri gibi birçok ülkeden ilgi vardı. Bu ülkelerden her bilim 

adamı kendi alanı ile ilgili bulgularla ilgilendi. Dünyanın ilgisini çe-

ken bir kazı oldu. Zaman zaman ortak yayınlar yaptık ama temel so-

rumluluk Türk bilim adamlarındaydı. 

U.K: Kazıların başladığı günden itibaren binlerce bilim insanına ev 

sahipliği yaptık. “Uluslararası Gemi ve Tekne Arkeolojisi Sempoz-

yumu” ile “Uluslararası Suya Doymuş Arkeolojik Eser” sempozyu-

munu organize ettik. Ben de yurtiçinde, yurtdışında 500’ün üzerinde 

konferans verdim. 

• Devletin, çalışmalara katkısı memnun edici miydi? 

V.O: Her bakımdan yanımızda oldu. Dünyanın hiçbir yerinde kent 

içinde 9 yıl gibi uzun süren bir kazı yapılmadı. 

U.K: İstanbul Üniversitesi olarak, Yenikapı Kurtarma Kazıları’na 

İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü’nün daveti ve destekleri ile 

katıldık. Burada gerek DLH Marmaray Bölge Müdürlüğü, gerekse 

İBB Raylı Sistem Müdürlükleri ile çok uyumlu bir çalışma içinde 

bulunduk. 

• Were the excavations carried by hand or by 

machines? What was the size of the excavation 

site? 

V.O: Excavations were performed in an area of 58 thousand m2. 

Machinery is never used in excavations. We worked so elaborately 

that even footprints were discovered. 

U.K: Excavations were conducted by hand in an area ten times 

the size of a football pitch. Although it was a rescue excavation, 

we worked very carefully as if it were a systematic excavation. 

Yenikapı excavations are a great of source of pride for Turkish 

Archaeology. 

• How much interest did foreign scientists take in 

the excavations and the outcomes? 

V.O: There was interest from many countries such as the USA, 

Germany, Poland, Bulgaria, France, Austria and Scandinavian 

countries. Scientists from these countries were interested in the 

finds that concerned their field of study. It was an excavation that 

drew the attention of the world. Occasionally, we made joint pub-

lications but the chief responsibility was on Turkish scientists. 

U.K: We hosted thousands of scientists from the day the excava-

tions were begun. We organized “The International Symposium 

on Ship and Boat Archaeology” and “The International Sympo-

sium on Water-logged Archaeological Artifacts”. I, too, gave over 

500 conferences at home and abroad. 

• Was the contribution of the state to the work 

satisfactory? 

V.O: It was by our side in every respect. Nowhere in the world has 

an excavation been conducted for 9 years inside a city. 

U.K: We, as İstanbul University, took part in Yenikapı Rescue Ex-

cavations upon invitation and support by the Directorate of İstan-

bul Archaeological Museums. We really worked in harmony with 

the Marmaray Regional Directorate of DLH (State Airports and 

Harbors) and İstanbul Metropolitan Municipality Directorate of 

Railway Systems.  

50 ARKEOLOG ÇALIŞTI
Birçok farklı hayvan türüyle birlikte o yılların beslenme alışkanlıkları, savaş ve ticaret 
gemilerinde kullanılan onlarca ağaç türünün neler olduğunun ortaya çıktığı kazı çalışmalarını 
yaklaşık 50 arkeolog ve ortalama 600 işçi yürüttü. İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü 
yerli‐yabancı birçok üniversite ve enstitünün ilgili bölümleriyle işbirliği yaparak gemi ve tekne 
arkeolojisi, konservasyon, osteo‐arkeoloji, jeoloji, arkeo‐botanik, filoloji, dendrokronoloji, orman 
botaniği, prehistorya ve antropoloji alanlarında bilimsel destek aldı. Kazıların bu yılsonunda 
tamamlanması planlanıyor.  

BİLGİ

50 ARCHAEOLOGIST PARTICIPATED 
An average of 50 archaeologists and 600 workers conducted the excavations in which, in addition 
to, various species of animals, eating habits in those years and what the types of trees used in 
building warships and merchant ships were revealed. Directorate of Istanbul Archaeological Museums 
cooperated with the relevant departments of various local and foreign universities and received 
scientific	support	in	the	fields	of	archaeology	of	ships	and	boats,	conservation,	osteo‐archaeology,	
geology,	archaeo‐botany,	philology,	dendochronolgy,	forest	botany,	prehistory	and	anthropology.	The	
excavations are scheduled to be completed at the end of the year. 

INFO

DOÇ. DR. UFUK KOCABAŞ 
KİMDİR? 

Marmaray kazılarında 5 yy ile 11 
yy arasında yapılan savaş ve ticaret 
gemilerinin hangi kısmında hangi 
ağaçların kullanıldığına ilişkin bilgiler 
ortaya çıkardı. Bilimsel çalışmaları sualtı 
arkeolojisi, sualtı kültürel mirasının 
korunması ve antik gemi yapım teknikleri 
üzerinde odaklanan Kocabaş, halen 
İstanbul Üniversitesi adına, Yenikapı 
Batıkları Kazısı ve Konservasyon 
projesinin başkalığını yapıyor. Bu proje 
kapsamında ortaya çıkan 37 adet Bizans 
dönemi batıklarının 29 tanesini yerinden 
kaldıran ekibin başkanlığını yaptı.

BİLGİ

YENİKAPI BATIKLARININ GENEL ÖZELLİKLERİ:
Yenikapı	batıkları,	eski	gemi	yapımcılığında	geleneksel	kaplama‐temelli	örneklerden,	
günümüzde	de	kullanılan	iskelet‐temelli	inşa	yöntemine	kadar	değişik	yapım	tekniklerini	
gözler	önüne	sermektedir.	Zıvanalı	kaplama	birleştirme	yöntemlerinin	belirlendiği	batıklardan,	
kaplama	birleşimlerinde	kavelaların	kullanıldığı	geçiş	dönemi	özellikleri	taşıyan	tekne	ve	
kaplama	birleşimlerinde	herhangi	bir	elemanın	kullanılmadığı	iskelet‐temelli	olabilecek	inşa	
yöntemlerine	kadar	geniş	yelpazede	örnekler	ele	geçmiştir.	

BİLGİ

GENERAL FEATURES OF YENIKAPI WRECKS:
Yenikapı	wrecks	reveal	different	shipbuilding	techniques	ranging	from	traditional	
coating‐based	examples	in	the	past	to	framework	(scaffolding)‐based	examples.	A	wide	
of	variety	of	examples	were	found	involving	wrecks	in	which	dove‐tailed	joining	methods	
were used, to transition period boats where dowels were used in joining coatings, as 
well as those in which no such things were used.

INFO

WHO IS ASSOC. PROF. DR. UFUK KOCABAŞ? 
He	obtained	information,	during	the	Marmaray	excavations,	about	what	trees	were	
used in what parts of the war ships and Merchant ships built between the 5th and 11th 
centuries.Kocabaş,	whose	scientific	work	is	concentrated	on	underwater	archaeology,	
conservation of underwater cultural heritage and ancient shipbuilding techniques, is 
leading	the	Yenikapı	Wrecks	Excavation	and	Conservation	Project	on	behalf	of	İstanbul	
University.	He	also	led	the	team	who	removed	29	of	the	37	wrecks	from	the	Byzantine	
era, which were uncovered during this project.

INFO
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İçİnden Tren Geçen Yazılar
WRITINGS WITH TRAINS PASSING THROUGH THEM 

BU TREN ÇOCUKLUĞA GİDER… THIS TRAIN IS DESTINED FOR 
CHILDHOOD…

Haydar Ergülen

T
ren ve kitap yolcusu 
aynı kişidir: İkisi de 
çocuktur bence. İki-
si bir çocuk kişidir. 
İkisi bir çocuk kişi 
olan, ikisinden bir 

çocukluk çıkan kişiye ‘er-
ken’ derler. Erken demek bu 
hususta ‘evvel’ demek yerine 
de gelir ve geçer. Benim bu 
hususta bildiğim, sevdiğim 
ve övdüğüm şeylerin başında 
da Ömer Erdem’in evveliyle 
ahiriyle şiir ve hayat demek 
olan ‘Evvel’ şiiri gelir ve hiç 
gitmez: “Biz ordaydık ve 
bunu bilmeden bildirilmeden 
evvel/çıplaklıktan evvel ve 
doymaktan ve açlıktan ev-
vel/biz ordaydık ve bunu bil-
meden bildirilmeden evvel/
biz ordaydık ve burayı bilme-
den buraya düşmeden evvel.” 
Böylece şiir gibi bir hal içine 
de giriyor trenin kapısından 
içeri giren ve kitabın kapa-
ğını saygıyla aralayan kişi. 
Yaprağın yaprağı aralaması 
ve kapının kapıyı açması 
gibi bir hal. Ömer Erdem’in 
“evvel”inden sonsuz esinle 
ve ona benzetmeye çalışa-
rak, kimi şiirler böyle bir 
saygı ve sevgi duruşunu da 
hak ederler, “gibi” redifli bir 
şiir yazsam mı acaba? Yaza-
bilir miyim acaba? 
Tren yolcusunun da güzel 
işlerinden biri de şiiri dü-
şünmek olsa gerek. Şiiri 
uzun uzadıya ve uzuuuun bir 
yolculuk olarak düşlemek. 
Şiiri düşlemekle düşünmek 

de bir ve aynı şeydir bana ka-
lırsa. Tıpkı tren ve kitap yol-
culuğunun aynı olması gibi. 
Düşlerken şiiri yazmaya 
başlar insan ve sonra onun 
bir parçası olur. Baktığı şe-
yin, gördüğü şeyin, hissettiği 
ve elbette düşlediği şeyin 
de bir parçası olur. Yazmak 
bunlardan sonra gelir ki, 
kolay olmasa da, yolculuğun 
son aşamasıdır bu. Yolcu-
luğun bittiği yerdir. Oysa 
yolculuğun kendisidir asl’o-
lan ki, şairin de yol olduğu 
macera odur. Şiir olmak yol 
olmaktır. Bazı şiirler, “evvel” 
gibi, yalnızca şiir olmayı de-
ğil, ötesini de duyurdukları 
için, yol oldukları için, artık 
‘ötesi’ diye okunurlar, bili-
nirler. Ne diyelim buna öy-
leyse, “evvel ötesi.”  
Şiir gibi, yol gibi bir hal “ev-
vel ötesi.” Yine şiire bakarak, 
o bazen bir işaret fişeği, bir 
iz, bir deniz feneri, bir çoban 
yıldızı, bir göz uyurken bir 
gözün kırpılması, bir mek-
tubun pulu, ki mektup daha 
yazılırken pul yola çıkar 
bile, av borusu ama tersin-
den bir av borusu, avcılar ve 
av köpekleri için çalınan-
dan değil, gazeller, ceylan-
lar, karacalar ve dahi avına 
gidilen ne varsa onlar için 
çalınan bir can borusu, “gez-
me ceylan bu dağlarda seni 
avlarlar” ezgisiyle üflenen 
diyelim baktığımız şiir için 
ve devamını yazıyla yazmak 
mümkün de anlatmak, dile 

A
train and a book 

traveler are the same 

person: For me, both 

are children. The two 

are a child person. 

Two persons making 

one child person, persons from 

whom childhood emanates 

are called ‘early’. In this con-

text, early means “before” and 

is considered so. What I know, 

love and praise most in this 

regard is Ömer Erdem’s poem 

“Before”, which, with its past 

and future, comes to mean po-

etry and life, and it is ever pres-

ent: “We were there before we 

knew or were made to know 

this/before nakedness and sat-

isfaction and hunger /we were 

there before we knew or were 

made to know this /we were 

there before we knew here and 

fell here.” 

Thus, one who goes through a 

train’s door and one who opens 

a book’s cover respectfully gets 

into a poem-like state. A state 

where a leaf opens through a 

leaf or a door opens a door. 

Inspired eternally from Ömer 

Erdem’s “before”, and in im-

itation of him, I wonder if I 

should write a poem with the 

rhyming statement “some 

poems deserve a respectful 

and loving approach” “like”? 

Could I write it? 

One of the worthwhile things 

a train passenger does should 

be thinking of poems. Thinking 

of a poem as a protracted and 

looong journey. Thinking of 

poetry by way of dreaming is, 

to my mind, one and the same 

thing. Just as a train journey 

and a journey through a book 

are the same. One begins to 

write poems while dreaming 

and then becomes a part of 

it. He becomes a part of what 

he looks at, sees, feels and of 

course dreams. This is followed 

by the act of writing, which, 

though not an easy one, is the 

last step during the journey. 

It is where the journey ends, 

whereas what counts is the 

journey itself, and that is an 

adventure where the poet be-

comes the road. Being a poem 

is being the road. Some po-

ems, like “before” are read and 

known as “beyond” as they tell 

about not only being a poem 

but also beyond it. Well, what 

should we call it? “Before be-

yond?”  

“Before beyond” is a state like 

a poem, a road. Again, when 

we consider the poem, it is a 

signal flare, a trail, a light-

house, the star Venus, blinking 

of an eye while the is asleep, 

the stamp of a letter, where 

the stamp is already on its 

way while the letter is being 

written, a hunting horn, but 

one with an opposite function, 

a life-saving horn honked not 

for hunters and hunting dogs 

but for gazelles, roe-deer and 

getirmek mümkün değil 
diyerek yine şiire bakalım: 
“Söylenecekler daha söylen-
meden evvel.” Öyleyse bir 
de “evvel öncesi” diyelim bu 
hale ve “evvel ötesi”yle aynı 
yola yazıldıklarını, aynı şiiri 
sürdüklerini söyleyelim. 
Şiir yola düşürüyor demek 
insanı, yol da şiire düşürü-
yor, şiire çıkıyor, şiire çıka-
rıyor. Demek ki yer ve insan 
haritasında daim ve kaim 
olan şey, yolculuk, bir başka 
deyişle seyrüsefer. Kuşların 
takacak kanatları var, insan-
larınsa bakacak şiirleri, gide-
cek yolları, ulaşacak yerleri 
ve elbette kavuşacak günleri 
var. Menzil aynı, hiç değiş-
miyor. İnsanın da, şiirin de, 
ağacın da, kuşun da, hayva-
nın da menzilinde kavuşmak 
diye bir istasyon var ve hepsi 
birbirini orada bulmaya, bu-
luşmaya, bulup buluşuncaya 
dek beklemeye gidiyor. “Bir 
sürü haller içinde” olan in-
sanın hali de, yalnızca kendi 
halinden ibaret değil. İnsan 
olmak demek başkalarının 
halini de bilmek, onların hal-
lerine de bağlı olmak demek. 

O yüzden şiiri farklı söylüyor, 
değişik zamanlarda ve yer-
lerde arıyor, bazen birbirle-
riyle kesişen, çoğu zamansa 
çatışan, çatallanan yollara 
düşüyor, kimimiz neyi bildi-
ğini bilmiyor, kimimiz neyi 
bilmediğini biliyor ama yine 
de hepimiz bilmekten çok 
bulmaya gidiyoruz. 

Yolculuk nereye: 

Çocukluğa mı? 

Yolculuk nereye: Bilmeye 
mi bulmaya mı? Önce böyle 
düşündüm, sonra da çocuk-
luk dururken, sahi kaçıncı 
gezegendir çocukluk, bence 
birinci, en birinci gezegen, 
bilmenin bulmanın sırası 
değil dedim. Uzuuun bir ara-
dan sonra ilk kez tren yazısı 
yazmanın sevinci, hayreti, 
şaşkınlığı da ayrı. Sanki ilk 
kez trene binmiş ve dünyayı 
keşfetmeye, kendini anla-
maya, insanları tanımaya 
da bir kapı aralamış gibi, 
cümledeki ‘gibi’de anonim 
kalmış bir çocuk gibi hisse-
diyor yolcu kendini. Dedim 
ya bazen yolcu, yazar, şair ve 
çocuk aynı kişidir.

“who is in various states” is 

not consisted of only his own 

state. Being a human being 

means knowing others’ state 

and being dependent on their 

states. Therefore, man reads 

the poem differently, seeks it 

at different places and times, 

hits roads sometimes intersect-

ing each other at other times 

bifurcating; some of us do not 

know what we know while 

others know what they do not 

know but all of us are on our 

way to find rather than know. 

Where is the journey 

headed to: To 

childhood? 

Where is the journey to: To 

knowing or finding? At first, I 

thought like this, then I asked 

to myself: what is the order of 

childhood among the planets? 

I think it is the first planet, the 

first of the first; this is not a 

time to know or to find. The 

pleasure, wonder and amaze-

ment of writing an article on 

trains is a delight in itself after 

a loooong looong interval. The 

passenger feels as if it is the 

first time he has got on a train 

and opened a door to discov-

ering the world, understanding 

himself and getting to know 

people, feels like the child who 

remained anonymous as if 

in the “like” in the poem. As 

I said before, sometimes the 

passenger, writer, poet and the 

child are all the same person.

Though there is no why to this, 

I will make an attempt to find 

a few whys just in case. As I 

said before, we are on a train 

and we have a long distance 

before us to cover. By the way, 

I should tell you that when I 

get on the train and go past 

only a few stations, I feel like a 

traveler who has traveled and 

seen cities, rivers, mountains, 

whatever is being hunted, well, 

here let’s cite the famous line 

of a folk song: “do not roam 

these hills, oh you gazelle; or 

else, you are sure to be hunt-

ed”, and thinking that it is 

possible to put in words, but 

impossible to tell or voice: “Be-

fore what must be told is told.” 

Well, let’s call this state “prior 

to before” and say that it is 

intended to achieve the same 

goal with “before beyond”, 

continue the same poetry. 

So, poetry puts man on the 

road then and in turn the road 

leads to and elevates to poetry. 

That is to say, what is eternal 

and lasting in the map of man-

kind and earth is journey, in 

other words navigation. Birds 

have wings to wear, whereas 

men have poems to look at, 

roads to walk on, destinations 

to reach and days to meet. 

The destination is always the 

same, it never changes. There 

is a station called meeting for 

poems, trees, birds, and an-

imals and all go there to find 

each other, to meet each other 

or to wait there until they meet 

each other. The state of man, 
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Niyesi yok ama ben yine de 
gerekir diye birkaç niye bul-
maya çalışayım. Hem dedim 
ya trendeyiz, yolumuz uzun. 
Hem size bir şey söyleyeyim 
mi, ben trene binip iki is-
tasyon bile gitsem, kendimi 
şehirler, nehirler, dağlar, 
dereler, tepeler, hatta ülke-
ler aşmış, görmüş ve niha-
yetinde de yaşadıklarından, 
gördüklerinden, duydukla-
rından ziyadesiyle hoşnut 
kalmış bir gezgin gibi hisse-
derim. Trenin yolcuya verdiği 
his başka hiçbir vasıtada da 
yoktur, ayrıca bunu da unut-
madan söylemek isterim.
Peki, tren niye? Çünkü tren 
insana her daim oyuncak 
duygusu verir. Oyuncak tren 
çocukluğun şanındandır, 
o olmazsa çocukluk keşif, 
merak ve yolculuk duygu-
sundan mahrum kalır. On-
suz da büyür büyümesine 
de bir şeyler eksik kalır. Ben 
çocukluğumu sürdürmek is-
tiyorum daha, o da trenlere 
biniyor, geziyor benimle bir-
likte. Bazen aynı trenin için-
de, üstelik çocukluğumla iç 
içeyken, o başka bir yere ben 
trenin götürdüğü yere gidi-
yorum, ama olacak o kadar. 
Tren insanın çocukluğunu 
sürdürmesi, çocukluğuna 
gitmesi ve çocukluğunu hiç 
unutmaması, hep hatırlama-
sı için bire bir. Adeta bir park 
gibi. Bazen tıngır mıngır sal-
landığında da insan kendisi-
ni rüyasında bir parkta sa-
lıncağa binmiş sallanan bir 
çocuk gibi görebilir, hissede-
bilir. Ama zaten eskisi eski 
zaman oyuncaklarına, yenisi 
çağımızın teknolojik oyun-
caklarına benzeyen trenler 
de çocuklara, çocukluğa, 
büyümeyi unutmuşlara ya 
da çocukluğunu sürdüren-
lere bir davet gibi göz kırp-

mazlar mı? Kırpmaz olurlar 
mı? Duran bir trenin yüzüne 
bakın. Aaa o da ne basbayağı 
yüzü gözü var değil mi, ağzı 
da var, dur bi dakka şimdi 
de gülümsemeye mi başladı 
koca tren, göz de kırpıyor. 
İnsan diyor ki al götür şunu 
eve, topla mahallenin çocuk-
larını doya doya oynasınlar, 
okula da onunla gitsinler 
spora da, eğlenceye de… 
Tren de bir yazı, bir şiir, bir 
park yerine geçer, hatta ma-
halleden bir çocukluk arka-
daşı bile sayılır. O da insanı 
çocukluğundan koparma-
dan alır, götürür, gezdirir, 
dolaştırır, ulaştırır, kavuştu-
rur ve geri getirir. Çocukluk 
geri gelmez gelmesine de, 
çocukluğa en yakın yere de 
yalnızca tren götürür. Niyesi 
hem var hem de yok. Çünkü 
bir oyuncak olan tren de ço-
cuklarla beraber büyümüş-
tür, yola gelmiştir, o yüzden 
çocukluk arkadaşlarını hiç 
unutmaz. Bu tren niye bura-
dan geçerken uzun uzun dü-
dük çalıyor diye soranların 
kulağına şu sırrı fısıldamak 
isterim: O tren bir daha ge-
çerken, başınızı uzatıp şöyle 
bir bakın, size bir yerden ta-
nıdık gelecektir. Sokaktan, 
parktan, okuldan, kırlar-
dan… Çünkü o tren arkadaş-
lık istasyonundan kalkan ve 
anılar istasyonundan geçe-
rek vefa istasyonuna gelen 
uzun bir çocukluk kahra-
manıdır. Çocukların kahra-
manları da çoğu zaman en 
yakın arkadaşlarıdır, tıpkı 
tren gibi. 
Trende yanınızdaki yolcuya 
sorarsınız, o da size sorar: 
“Yolculuk nereye?” Şu şehre, 
bu kasabaya... Ama aslında 
ikiniz de biliyorsunuzdur 
aynı yere gittiğinizi. Trene 
binen çocukluğuna gider. 

streams, hills and even coun-

tries and in the end become 

thoroughly delighted with 

what he has experienced, seen 

and heard. I would also like to 

point out before I forget that 

the emotions a train creates in 

a passenger can not be felt in 

any other vehicles.

Well, why the train then? Be-

cause the train always creates 

the feeling that it is a toy. A 

toy train is an inseparable 

part of childhood, without it, 

childhood would be deprived 

of feelings of exploration, curi-

osity and navigation. A could 

grow up without it, too, but 

certain things would be miss-

ing then. I want my childhood 

to continue so that it gets on 

trains and goes around with 

me. Sometimes, when we are 

on the same train and I am in-

tertwined with my childhood, 

he goes in a different direction 

while I go wherever the train is 

taking me, but such things do 

occur occasionally, don’t they?

The train is the right thing so 

that one will be able to main-

tain his childhood, go back 

to his childhood, always re-

member and never forget his 

childhood. It is just like a park. 

When the train is going in jerky 

movements, one can feel like a 

child in a swing in the park. Af-

ter all, do not the trains, whose 

older versions resemble toys of 

the past whereas modern ver-

sions resemble today’s techno-

logical toys wink as if in invita-

tion at children, the childhood, 

those who have forgotten to 

grow up or those who con-

tinue to live their childhood? 

Of course, they do? Look at 

the face of a stationary train. 

Ooops, hey doesn’t it have a 

face, eyes, a mouth? Hey, hold 

on, has the giant train begun 

to smile? Is it also winking? 

One wants to take it home, 

invite all kids in the neighbor-

hood and play with it till they 

are fed up with it; let them go 

to school with it, to the gym 

and to places of fun… 

The train is indeed a substi-

tute for a poem, an article or a 

park; it can even be considered 

a childhood friend from child-

hood. It, too, gets one from 

his childhood, without sepa-

rating forever, and takes him 

to places, shows him around, 

helps him arrive and meet 

and then brings back. Though 

childhood days will never come 

back again, it is the train only 

that will take to the closest 

place to the childhood. There 

is why and there is no why to 

it because the train, which is 

also a toy, has grown up with 

children, become tractable 

and therefore never forgets its 

childhood friends. I want to 

whisper to the ears of those 

who wonder why the train 

honks its horn for a long time 

while it is passing by here: The 

next time that train is passing 

by, raise your head and look 

at it; it will be familiar to you 

from somewhere. From the 

streets, the parks, the schools 

or the fields … Because that 

the train is a childhood hero 

that departs from the friend-

ship station, passes through 

the station of memories before 

it arrives at the station of fidel-

ity. Children’s heroes are usu-

ally their best friends, just like 

the train. 

You ask the passenger next to 

you on the train: “Where is 

the journey to?” and he will 

ask the same to you. To this 

town or to that city. Yet, both 

of you indeed know that you 

are headed for the same des-

tination. One who gets on the 

train travels to his childhood. 
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DENTIST ASS. PROF. DR TOSUN 

TOSUN DRAWS ATTENTION TO 

NOURISH WITH FLUORINE RICH 

FOODS FOR HEALTHY MOUTH 

AND TEETH: “ENJOY THE 

FISHING SEASON, ADD FISHES 

SUCH AS SALMON, BONITO AND 

SEA BASS, SHRIMPS, EGG AND 

GREEN LEAVES VEGETABLES TO 

YOUR DIET.”

DİŞE 
DOKUNAN 
TATLAR

TASTES 
GOOD FOR 
“TOOTH”

DOÇ. DR. TOSUN TOSUN

İYİLEŞTİREN LEZZETLER
REMEDIAL FOODS

DENTIST ASS. PROF. DR TOSUN 

TOSUN DRAWS ATTENTION TO 

NOURISH WITH FLUORINE RICH 

FOODS FOR HEALTHY MOUTH 

AND TEETH: “ENJOY THE 

FISHING SEASON, ADD FISHES 

SUCH AS SALMON, BONITO AND 

SEA BASS, SHRIMPS, EGG AND 

GREEN LEAVES VEGETABLES TO 

YOUR DIET.”

  DİŞ HEKİMİ DOÇ. DR. TOSUN 

TOSUN, SAĞLIKLI BİR AĞIZ VE 

DİŞLER İÇİN FLORDAN ZENGİN 

GIDALARLA BESLENMEK 

GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR: 

BALIK MEVSİMİNİN TADINI 

ÇIKARIN, SOMON, PALAMUT, 

LEVREK GİBİ BALIKLAR; 

KARİDES; YUMURTA İLE YEŞİL 

YAPRAKLI BİTKİLERE BOL BOL 

YER VERİN.

DİŞ HEKİMİ DOÇ. DR. TOSUN 

TOSUN, SAĞLIKLI BİR AĞIZ VE 

DİŞLER İÇİN FLORDAN ZENGİN 

GIDALARLA BESLENMEK 

GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR: 

“BALIK MEVSİMİNİN TADINI 

ÇIKARIN, SOMON, PALAMUT, 

LEVREK GİBİ BALIKLAR; 

KARİDES, YUMURTA İLE YEŞİL 

YAPRAKLI BİTKİLERE BOL BOL 

YER VERİN.”
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A
ğız ve diş sağlığının bozulması sadece onları değil, 

tüm vücudumuzu derinden etkiliyor. Bu yüzden 

de bu hafta Türkiye’de bilimsel çalışmalarıyla öne 

çıkan, ailesi 8 kuşaktır diş hekimliği yapan Doç. Dr. 

Tosun Tosun’a konuk olduk. İstanbul’da yürüttüğü 

serbest hekimliğin yanında İtalya Genova Üniver-

sitesi’nde konuk öğretim üyeliği yapan Tosun Bey 

için damak tadının ve lezzetli yemeklerin önemi 

büyük. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve 

Portekizce bilen Doç. Dr. Tosun için yemek yapmak ve yemek de 

böyle evrensel bir dünya... Yemek yapmayı normalde de çok sev-

diğini söyleyen Tosun Bey, meğer bir yıl boyunca ünlü bir İtalyan 

aşçının çevirmenliği görevini yürütürken, mutfakta ‘yamaklığı’nı da 

yapmış. Böylece yemek pişirmeyi ve değişik lezzetler keşfetmeyi öğ-

rendiğini dile getiren Tosun Tosun, zaman zaman ailesi ve dostları 

için de sağlıklı yemekler pişiriyor. Doç. Dr. Tosun, Raillife okurları 

için hazırladığı ağız ve diş sağlığına iyi gelen bol floralı besinlerden 

oluşan mönüyü şöyle anlatıyor:

I
mpairment of oral and teeth health not only affects them, 

but also deeply affects our whole body. Therefore, this 

week we are together with Ass. Prof. Dr. Tosun Tosun, 

prominent for his scientific researches in Turkey as well 

as whose family has worked as dentist for 8 generation. 

Taste and delicious foods mean a lot for Mr. Tosun who 

works as a guest scholar in Italy Genoa University, besides 

serving in his private office in Turkey. Cooking and eating 

are a global world for Ass. Prof. Dr. Tosun who knows 

English, French, Spanish, Italian and Portuguese.. Mr. Tosun 

who says he normally likes cooking has also worked as “kitch-

en maid” for a reputable Italian Cook in the kitchen for a year 

while he was working as a translator for him. Tosun Tosun who 

says he has learnt to cook and discover different tastes some-

times cooks healthy foods for his family and friends. Ass. Prof. 

Dr. explains the menu, composed of fluorine rich foods which 

are good for oral and teeth health, he has pre-

pared for Raillife readers:

• Floradan ağız ve diş 

sağlığına etki nedir?

Sağlam bir diş dokusu için ge-

rekli olan flor; bütün yeşil yap-

raklı bitkiler, deniz mahsulleri, 

yumurta ve sakatatlarda bol mik-

tarda bulunuyor. Floru tamiratçı 

olarak düşünebilirsiniz. Bizlerin 

beslendiği gıdaların çoğunluğu 

asit içeren yiyecekler... Çünkü 

sebze ve meyveler çok asit içerir. 

Ancak tüm memeli hayvanların 

ve insanların vücudunda şöyle 

bir savunma mekanizması var-

dır: Tükürüğün içinde bulunan 

flor imdada yetişir.  Asitler diş 

minesini eritmeye başlayınca, 

oranın elektrik dengesi de bozu-

lur. Diş minesini oluşturan kal-

siyum ve fosfat erime başlayınca 

floru bir mıknatıs gibi çeker ve 

flor o bölgeye giderek yama ola-

rak yapışır ve onarmaya başlar. 

İşte bu yüzden florlu gıdalarla 

beslenmek önemli. Yüzyıllardır 

insanların yiyecekleri değişiyor. 

Bol çiğnenen gıdalar yerine daha 

çok pişen gıdalar almaya başla-

dık. Sıvı besinler arttı, hazır gıda-

lar hayatımıza yerleşti...

• Bu durum dişleri nasıl 

etkiliyor? 

Daha önceki yüzyılda diş he-

kimlerinin hiç görmediği asit 

erozyonu maalesef hazır gıda-

ların hayatımıza girmesiyle 20. 

yüzyılda başlıca problemlerden 

bir tanesi oldu. Hazır ya da 

konserve ürünlerde raf ömrünü 

uzatmak için gerektiğinden fazla 

asit kullanılıyor. Maruz kalınan 

asit dişler üzerinde aşındırmalar 

yapıyor. Dişlerin üzeri girintili 

çıkıntılı oluyor. Normalde insan 

doğada yaşadığı zaman çoğun-

lukla pişirilmemiş gıdalar tüket-

tiği için dişleri de buna ayarlı. 

Pişmiş gıdalar bile diş eti prob-

• How does fluorine affect 

oral and teeth health?

The fluorine required for firm 

dental tissue is abundant-

ly found in the green leaves 

vegetables, seafood, egg and 

speciality meats. You may 

consider the fluorine as repair 

man. The foods we eat mostly 

contain acid.. Since vegetables 

and fruits contains excessive 

amount of acid. However, all of 

the mammals and human be-

ings have such mechanisms in 

the bodies: the fluorine present 

in the saliva comes to the res-

cue. When acid starts dissolving 

the tooth enamel, electrical 

balance of the ratio also de-

grades. When the calcium and 

phosphate dissolve, it draws the 

fluorine like a magnate, the flu-

orine sticks that area as a graft 

and starts to remedy. This is 

why nourishing with fluorine 

rich foods are important.

For the centuries, the foods of 

the human beings change. We 

started to buy cooked foods 

rather then foods which are 

mostly chewed. Liquid foods in-

creased and convenience foods 

take their place in our lives.

• How are the teeth 

affected by this matter? 

Unfortunately, acid erosion 

that dentists have not encoun-

tered in the previous centuries 

has become one of the main 

problems in the 20th century 

as the convenience foods have 

taken their place in our lives. 

Since it is necessary to prolong 

the shelf-life of convenience or 

canned foods, excessive amount 

of acid is used. The acid exposed 

abrades the teeth. There occurs 

sinuous on the teeth. Normally 

KEREVIZ ÇORBASI
2 adet orta boy kereviz / 1 adet havuç / 2 adet patates / 1 çay bardağı 
zeytinyağı / 1 tatlı kaşığı tuz / 1 tatlı kaşığı karabiber / 1 bardak süt / 
2 yemek kaşığı un

Sebzeleri iyice yıkayın, kabuklarını soyup parçalara bölün. Limonlu 
suda bekletin. 5 bardak suyu kaynatıp, tüm sebzeleri içine koyun. 
Tuz, karabiber, zeytinyağının yarısını ekleyin. Sebzeler yumuşayınca 
blender ile püre haline gelene dek çırpın. Ayrı bir tencerede iki 
yemek kaşığı un, bir bardak süt, bir çorba kaşığı sıvı yağı, orta ateşte 
pişirin. Püre haline gelmiş karışıma ilave ederek, iyice çırpın. 
Zeytinyağını üzerine ilave ederek, servis yapın.

CELERY SOUP
2 medium sized celeries / 1 carrot/ 2 potatoes/ 1 tea cup olive oil / 
1 dessert spoon salt / 1 dessert spoon black pepper/ 1 glass milk / 1 
table spoon flour.
Method: Thoroughly wash vegetables, peel them off and chop the 
vegetables. Allow them in lemon water. Boil 5 glasses water and put the 
entire vegetables in the water. Add half of the salt, black pepper and olive 
oil. When the vegetables soften, blend the vegetables with blender until 
they become mash. In another saucepan cook two table spoons flour, 
glass milk, and one soup spoon oil at the middle heat. Add them to the 
mash and mix it thoroughly. Add the olive oil on it and service it. 

DOMATES SOSLU 
JUMBO KARIDES
• 3 adet jumbo karides (kişi başı)
• 1 çay bardağı zeytinyağı
•  50 gr rendelenmiş parmesan 

peyniri
•  Arzuya göre karabiber
•  5 adet iri domates

Domatesleri kaynamış suyun 
içine koyun, iyice yumuşadık-
tan sonra kabuklarını soyup 
iri iri doğrayın. Karidesleri 
iyice yıkayın. Kafalarını ayı-
rıp domateslerin içine atıp 
kaynatın. Karides kafası çok 
tuzlu olduğu için tekrar tuz 
atmanıza gerek yoktur. 
Domatesler püre halini alın-
ca kafaları tencereden çıka-
rın. Bir tavada da karidesleri 
üzerine zeytinyağı, karabiber 
ve parmesan peyniri serpişti-
rerek pişirin. Domates sosla 
birlikte ikram edin.AYIN MÖNÜSÜ

• Kereviz çorbası
• Domates soslu jumbo karides
• Adaçaylı Kağıtta Palamut
• Bol otlu Akdeniz salatası

MENU OF THE MONTH
• Celery soup

• Jumbo shrimp with tomato sauce
• Bonito cooked with sage, within paper

• Mediterranean salad served with herbs

JUMBO SHRIMP WITH 
TOMATO SAUCE 
• 3 jumbo shrimps (per 

person)
• 1 tea cup olive oil
• 50 gr. grated parmesan
• Optionally, black pepper
• 5 big sized tomatoes.
Put the tomatoes in thoroughly 
boiled water, peel them off after 
they have been thoroughly boiled 
and chop them. Thoroughly 
wash the shrimps. Remove the 
shrimp heads and put them into 
the tomatoes. Boil them thor-
oughly. Since the shrimp con-
tains so much salt, you do not 
need to add salt. When tomatoes 
become mash, take the heads 
from the saucepan. In another 
saucepan, cook the shrimps by 
adding olive oil, black pepper 
and parmesan on them. Service 
it with tomato sauce.

YOĞUN İŞ TEMPOSUNUN ARDINDAN ZAMAN ZAMAN 
MUTFAĞA GİREN TOSUN TOSUN, EĞLENEREK YAPTIĞI 
YEMEKLERLE STRES ATABİLİYOR.

TOSUN TOSUN WHO OCCASIONALLY COOKS AFTER BUSY 
WORK PROGRAM CAN RELIEVE HIS STRESS WITH THE 
FOOD HE COOKED IN JOY.

GECE TUTAN DİŞ AĞRISINA 
SİRKELİ KARANFİLLİ SU
Genel olarak diş sağlığı için adaçayı 
içilmesini tavsiye ediyorum. Günlük 
hayatınızda mutlaka bulunmalı. Dişiniz 
ağrıdığında ise üç bardak suya, bir 
tutam karanfil ve bir çorba kaşığı 
sirke koyup kaynatın. Ilıkken gargara 
yapabilirsiniz. Sirke çok iltihap 
gidericidir. 

BİLGİ

VINEGAR AND CLOVE 
ADDED WATER FOR 
TOOTHACHE AT NIGHT

Generally, I recommend sage 
tea for dental health. It must be 
available in your daily life. When 
you have a toothache, add a pinch 
of clove and a tablespoon of 
vinegar in three cups of water and 
boil	them.	You	can	gargle	when	
warm. The vinegar is effective 
anti‐inflammatory.

INFO

Türkan Yılmazer
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lemlerine yol açıyor. Gıdalar ye-

terince sert olmadığında dişleri 

kendi kendine temizleyemiyor. 

Dolayısıyla insanların sürekli diş 

bakımı yapmaları, yaptırmaları 

gerekiyor. 

MEYVENİN ARDINDAN 

SÜT İÇİN

• Diş etini sağlıklı 

tutabilmek için ne 

yapılabilir?

Artık kimse vahşi doğada ya-

şamıyor, sert gıdalarla beslen-

miyor. Diş fırçalama ile kişiler 

sadece yüzeyleri temizliyor. 

Dişlerin her bölgesine ulaşıla-

madığında, diş taşları oluştu-

ğunda da bakteriler çok çabuk 

ulaşıyor ve vücutta iltihabın 

when the human beings lived 

in the nature and they eat raw 

foods, their teeth are also set 

in this manner. Even cooked 

foods cause gingival problems. 

When the foods are not tough 

enough, they do not clean the 

tooth by themselves. Thus, it is 

a must for people to make reg-

ular dental care.

DRINK MILK AFTER 
THE FRUIT
• What could be done to 

keep gingival healthy? 

Nobody lives in the nature 

anymore and eat tough foods. 

By brushing the teeth, only the 

surface of the teeth is cleaned.  

When we could not reach any 

parts of the tooth and tartar 

occurs, the bacteria quickly 

reach there and cause the oc-

currence of the inflammation 

ADAÇAYLI KAĞITTA 
PALAMUT
1 adet palamut (kişi başı-madalyon 
şeklinde kesilmiş)
• Yağlı kâğıt
• İp
• Zeytinyağı
• Tuz
• Karabiber
• Adaçayı

Kestiğiniz yağlı kâğıda, arzuya 
göre, tuz ve karabiber serpiştirip 
üç adet palamut madalyonu 
yerleştirin. Palamutların üzerine 
arzuya göre zeytinyağı ve bir 
tutam adaçayı koyun. Yağlı 
kâğıdı kapatıp her iki yanından 
iple bağlayarak fırın tepsisine 
dizin. Yarım saat sonra fırında 
pişirdikten sonra servis 
edebilirsiniz.

BONITO COOKED WITH 
SAGE, WITHIN PAPER
1 bonito (per person- cut as 
medallion)
• Oily Paper 
• Twine
• Olive Oil
• Salt
• Black Pepper
• Sage
Method: Place 3 pieces bonito on 
the oily paper you cut, optionally 
sprinkle salt and black pepper on 
them. Add olive oil and one 
pinch sage on the bonitos. Wrap 
the oily paper and fasten it with 
the twine on two sides. Place them 
in the tray. You can service it 
after baking for half an hour.

     BOL OTLU AKDENIZ SALATASI
1 adet küçük boy göbek salata / Yarım demete yakın nane / 4-5 dal taze 
fesleğen / Yarım demete yakın maydanoz / 3-4 adet taze soğan / 5 adet 
çeri domates / Sirke / Zeytinyağı / Tuz

Taze soğan ince ince doğrayın. Çeri domatesleri ikiye kesin. 
Tüm yeşillikleri iyice yıkadıktan sonra, elle koparıp derin bir 
kapta birleştirin. Sirke, tuz ve zeytinyağı ilave edildikten sonra, 
salata kabına alınır.

    MEDITERRANEAN SALAD SERVED WITH HERBS 
1 small-sized lettuce / ½ bunch mint/ 4-5 bunches fresh basil/ ½ parsley/ 3-5 
scallion s/ 5 cherry tomatoes/ Vinegar/ Olive oil/ Salt

Cut the scallion into slices. Cut the cherry tomatoes into two slices. Having 
thoroughly washed all green salad, cut them with hands and put into a 
pot. Add vinegar, salt and olive oil. Then, put them into the salad pot.

oluşmasına yol açıyorlar. Bu 

yüzden yılda bir diş temizliği 

öneriyoruz. Bu temizlik sıra-

sında diş etlerine de bakım 

yapılıyor. İnsanların dişi ağ-

rıdığında değil, bir check up 

gibi diş hekimlerine gitmeleri 

gerekiyor. 

• Diş sağlığı açısından 

meyveleri nasıl 

buluyorsunuz?

Kavun ya da çilek gibi çok şe-

kerli meyveler bile asit içerir. 

Meyveyi tabii ki tüketmek 

lazım ama yedikten sonra ya 

ağzımızı suyla çalkalayacağız 

ya da sütlü bir ürün tüketece-

ğiz. Süt o asidin etkilerini yok 

eder. Ama tabii sütü şekersiz 

içmeyi öneriyoruz. 

Birçok kişi aft diye tabir 

edilen ağız yaralarından 

da mustarip. Bu formül 

onlarda da işe yarar mı?

Evet, sirkeli karanfilli su çok 

eskilerden beri bilinen iyi bir 

antiseptiktir. Aftı olanlara da 

tavsiye ediyorum. Aft vücuda 

yerleşmiş herpes virüsünün 

bedenin savunma sisteminin 

düşmesiyle ortaya çıkar. Lazer 

ya da ozon tedavileriyle aftı 

ortadan kaldırmak mümkün. 

Ama önemli olan bedeni güç-

lendirmektir. Çünkü insanlar 

strese girdiklerinde, çok ça-

lıştıklarında savunmasını za-

yıflatır. Savunma sisteminin 

düşmesinin en büyük tedavisi 

ise dinlenmektir. Aftın psiko-

lojik yönü de var.

in the body. This is why we rec-

ommend teeth cleaning once 

in a year. During this process, 

gingival is also cared. People 

are supposed to go to the den-

tist for a check-up, not when 

they have toothache.

• What do you think about 

the fruits in terms of dental 

health?

Even sweet fruits like melon 

or strawberry contain acid. Of 

course, we should eat fruits, 

but we will rinse our mouth 

with water or consume dairy 

product after eating the fruit.  

Milk removes the effects of the 

acid. But, of course, we recom-

mend you drink the milk with-

out sugar.

• A lot of people suffer 

from mouth sore called as 

“canker sore”. Does this 

formula help them, too?

Yes, water with vinegar and 

clove is an antiseptic, known 

for a long time. I recommend it 

for the people suffering from the 

canker sore. The canker sore oc-

curs when herpes virus emerges 

in the defence mechanism of the 

body.  It is possible to remove 

canker sore with laser or ozone 

treatments. But the point is to 

strengthen the body. When peo-

ple are stressed or worked a lot, 

their defence mechanisms get 

weak. Resting is a major treat-

ment for weak defence mecha-

nism. The canker sore has also 

psychological aspect. 

     TOSUN TOSUN’A 
GÖRE, ÖZELLİKLE 
AKŞAM YEMEKLERİNDE 
SALATAYI İLTİHAP 
GİDERİCİ SİRKE İLE 
TÜKETİRSENİZ GECE 
BİR AĞRI SÜRPRİZİYLE 
KARŞILAŞMA 
İHTİMALİNİZ DE AZALIR.

EVİNİZDE DE DİŞLERİNİZİ BEYAZLATABİLİRSİNİZ

Diş beyazlatma için evde uygulanan jeller işe yarıyor mu?
Evet, ama daha uzun sürede... Bu jellerin içeriğinde oksijen bulunuyor. Ama oksijenin fazlası 
dokuyu etkiler. Zarar vermemesi için insanların kendi başlarına kullanacakları formlarında, 
konstrasyonları daha düşük tutuluyor. O ürünü kullanmanın bir sakıncası yok sadece kısa 
sürede, bir iki günde değil de, birkaç haftada sonuç alabilirler.

BİLGİ

YOU CAN WHITEN YOUR THEET ALSO AT HOME

Are teeth whitening gel useful for whitening the tooth?
Yes,	but	in	the	long	term…	These	gels	contain	oxygen.	However,	the	excessive	
amount of oxygen affects the tissue. In order to avoid damage, the concentration 
is kept lower for the forms that people used by themselves. There is not any 
disadvantage of using this product; they can get the results only within a couple 
of weeks, not in a very short time or one or two days.

INFO

     ACCORDING TO TOSUN 
TOSUN, IF YOU EAT YOUR 
SALADS WITH ANTI-
INFLAMMATORY VINEGAR 
PARTICULARLY DURING 
THE SUPPER, IT MINIMIZES 
THE POSSIBILITY OF AN 
UNEXPECTED PAIN AT 
NIGHT.
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“NİYETİM HİZMET İDİ SALTANAT VE DEVLETİME, 

ÇALIŞIR HASİD Ü BEDHAH ACEB NEKBETİME.” 

SULTAN II. OSMAN 

“ERKEN ÖTEN HOROZUN BAŞI KESİLIR.” 

TÜRK ATALAR SÖZÜ

“I INTEND TO SERVE MY GOVERNMENT AND THE REGENCY

(HOWEVER) THE ADVERSARY AND THE JEALOUS ARE 

WORKING TO DEFAME ME”  SULTAN OSMAN II

 “A COCK WHICH CROWS IN THE WRONG TIME IS 

BUTCHERED.”- A TURKISH PROVERB

T
arih var, efsane var. 
Bir de tarihe konu 
olduğu halde efsa-
neleştirilenler var. 
Türk tarihinin şahıs 
ve olay kadrosu ala-

bildiğine geniş, hayal gücü-
müz de sınır tanımaz olduğu 
veçhile; her tür bilgi, belge ve 
kayıtla zapturapt altına alın-
mış (olması gereken) modern 
zamanlara ait efsanelerimiz 
bile mebzul miktarda. 

HELE KLASIK TARIH… 

Bir tarafta devlete ait her 
nesneyi yazıya geçirme ti-
tizliğiyle dikkat çeken Os-
manlı’dan kalma umman 
gibi arşivler ve bu arşivlere 
binaen inşa edilmiş objektif 
tarihçilik…
Diğer tarafta aklı karalı mu-
azzam efsaneler…
Buradan bakınca Osmanlı ta-
rihçinin, sosyoloğun olduğu 
gibi romancının, sinemacının 
da cenneti gibi görünüyor. 

OSMANLI RÜYASI, 

OSMANLI KABUSU

Bu cennetin cehenneme ben-
zediği çağlar da yok değil. 
Uzun, tüketici, bitmek bil-
mez 17. yüzyıl mesela. 
Fatih, Yavuz, Kanuni gibi dev-
lerin muhteşem yüzyılları 
geride kalmış…

getirince mecburen I. Ah-
met’in 14 yaşındaki oğlu II. 
Osman tahta oturtuldu.  
Tarih, Genç Osman’ı iyi ni-
yetli, tecrübesiz, cesur, acı-
masız, büyük kararlar ve-
rebilen, kolay etki altında 
kalabilen, büyük idealleri 
olan, hayalperest, zalim 
ve mazlum olarak kayde-
diyor. Bu özelliklerin ba-
zıları birçok padişah için 
söylenir, ama hepsi birden 
Genç Osman’a yakıştırı-
lıyor. Sanki tarih Genç 
Osman hakkında kararını 
verememiş gibidir; belki 
hiç veremeyecek. 
Çocuk denecek yaşta tahta 
oturan Genç Osman belli ki 
kahramanlık hikâyeleriyle 
büyüdüğü dedeleri gibi bir 
padişah olmak istiyordu. 
Sultanlığının ilk günlerin-
de annesi, hocası ve harem 
ağasının kontrolü altında 
olduğu söylenir. Bundan 
zamanla sıyrılacak ve bir 
anlamda kendini ispatla-
mak için Lehistan seferine 
bizzat çıkacaktır. Ordu Pa-
dişah’ın kendilerine ver-
diği hedefe ulaşamayınca 
arada gerginlik doğar. 
Yeniçerilerle Sultan ara-
sında doğan ilk gerginlik 
değildir bu. II. Selim’le de 
aşık atmaya kalkmıştır o 

tarihlerin süper gücü ko-
numundaki Yeniçeriler. 
Kanuni seferde ölüp oğul-
larından Selim İstanbul’da 
tahta oturunca asker hu-
zursuzlanmaya başladı; 
yeni padişahı er meydanın-
da başlarında görmek iste-
diler. Savaşa fazla yatkın 
olmayan II. Selim telkinler 
sayesinde savaş alanına gi-
dip ordunun başına geçer. 
Bu sefer de bahşiş meselesi 
patlak verir. Cülusu sıra-
sında İstanbul’da bahşiş da-
ğıtmış olan Sultan, ayrıca 
savaş alanında yeniçeriye 
bahşiş vermek istemez. 
Yeniçerilerin padişahın 
arkasından “Biz sana ne 
yapacağımızı biliriz!” diye 
nara attığı söylenir. 

SOYUT HAYALLER, KATI 

GERÇEKLER

II. Selim’e atılan naralar 
Genç Osman’ın tahttan in-
dirilmesi sırasında atılan-
larla ölçülünce çocuksu bir 
sitem gibi kalır. Lehistan 
seferinden yorgun ve is-
teksiz dönen yeniçeri Sul-
tan’dan, Sultan ise fethin 
başarılamamasından so-
rumlu tuttuğu yeniçeriden 
rahatsızdır. Bir tantana ko-
pacağı her halinden bellidir. 
Dönemin ve ortamın siyasi 

Dirayetsiz padişahlar ve 
yolsuz paşalar yüzünden fe-
tihler durma noktasına gel-
miş…
Kıtlık, enflasyon ve mali yol-
suzluklar yüzünden ekono-
mik buhran ortaya çıkmış…
Bütün bunlar yetmezmiş gibi 
Anadolu’da türlü eşkıyalık 
türemiş; halkın malı, ırzı, 
canı tehdit altında…
Tarihimizde Fetret Döne-
mi’ni tek sanırız; Aksak Ti-
mur’un 15. yüzyılın hemen 
başında gerçekleşen Ankara 
Savaşı’nda Yıldırım Beyazıt’ı 
bozguna uğratmasından Çe-
lebi Mehmet’in tahta otur-
masına kadar geçen şehzade 
kavgaları. Oysa en az bir 
“fetret”imiz daha var: Mus-
tafa Akdağ’ın tabiriyle Celali 
Fetreti…
1590-1610 yılları arasına ya-
yılan Celali isyanları Kuyucu 
Murat Paşa’nın yoğun şiddet 
içeren müdahale ve tedbirle-
ri sayesinde susturulmuşken 
bu sefer de sultanlık krizi 
çıktı. 

ÇOCUK PADIŞAH: 

ÇOCUK MU, PADIŞAH MI?

III. Mehmet ve henüz 14 
yaşında tahta geçen oğlu 
I. Ahmet genç yaşta ölüp 
(27 yaşında) arkalarından 
gelen I. Mustafa da cinnet 

T
here is history and 

legend. There are also 

ones that are mythol-

ogized despite being a 

subject matter in his-

tory. Since there is a 

vast amount of human-beings 

and events in Turkish history, 

our modern legends that have 

been (should be) documented 

are beyond measure.

ABOVE ALL, 

CLASSICAL HISTORY…

On one side, archives as much 

as a sea remaining from Ot-

toman Empire which draw 

attention with recording every 

object meticulously and objec-

tive historiography built upon 

those archives…

On the other side, black and 

white mighty legends…

From this point of view, it 

seems that Ottoman Empire is 

not only a paradise for histori-

ans or sociologists but also for 

novelists and movie-makers.

OTTOMAN DREAM, 

OTTOMAN NIGHTMARE

There have also been periods 

when this paradise looked like 

a hell. For example long, inter-

minable 17th century.

Glorious centuries of Sultan 

Mehmed the Conqueror, 

Selim I the Stern, and Sulei-

man I the Magnificent had 

expired…

Because of incapable sultans 

and lawless pashas, conquests 

had nearly stopped…

Because of famine, inflation, 

and financial corruptions, eco-

nomic crisis had emerged…

On top of these, banditry had 

come out; properties, lives, and 

honour of public had been un-

der threat…

We suppose that interregnum 

in our history was only once; 

the fighting of sultan’s sons 

with each other until Mehmed 

I Çelebi ascended the throne 

after The Battle of Ankara, 

fought in the early 15th cen-

tury, between the forces of 

the Ottoman sultan Bayezid 

I and the Turko-Mongol forces 

of Timur… on the other hand, 

we have one more “interreg-

num” at least: Jelali Interreg-

num with Mustfa Akdağ’s own 

words…

Although Jelali revolts between 

1590 and 1610 were suppressed 

thanks to Kuyucu Murad Pa-

sha’s measures and interven-

tions that were highly violent, 

sultanate crisis emerged this 

time.

CHILDISH SULTAN: A 

CHILD OR A SULTAN?

After Mehmed III and his son 

This time, a problem of gratu-

ity emerged. The sultan, who 

distributed gratuity during his 

enthronement in İstanbul, did 

not want to give gratuity to ja-

nissaries in the battle field. It 

said that janissaries shouted 

behind the sultan that “We 

know what to do with you?”

ABSTRACT DREAMS, 

CONCRETE FACTS

When the shouts against 

Selim II are compared to those 

against Genc Osman, they are 

like a childish remonstrance. 

Janissaries who were coming 

back from the military expedi-

tion to Poland in a very tired 

and reluctant manner were 

uncomfortable with the sultan 

and the sultan was uncomfort-

able with janissaries since he 

thought they were the respon-

sible for the failure of the con-

quest. It was clear that a prob-

lem would rise. Genc Osman 

was not a sultan who could 

weigh up the political condi-

tions of his period and milieu 

and act according to it. As his 

name implies, he was young 

he believed that he could do 

everything as he thought or be-

lieved. When he was unable to 

conquer Poland with janissar-

ies, he had a dream of collect-

ing young people from Ana-

tolia and Syria and building 

up an army. This last dream 

would bring the end of his life.

Probably, the idea of con-

structing a new, willing, im-

pressive army with young 

people from Anatolia was at-

tractive for some other people 

as well as Genc Osman, but it 

made the new situation a crisis 

of power since janissaries were 

not only soldiers but also an in-

stitution of propaganda which 

managed public opinion and 

politicians.

Ahmed I who ascended the 

throne at the age of 27 died at 

an early age and after Mustafa 

I, the next sultan, became in-

sane, Osman II, who was 14 

year old son of Ahmed I, as-

cended the throne. 

The history recorded Genc 

Osman as a person who was 

goodhearted, inexperienced, 

brave, merciless, who had 

great ideals, who was able 

to take crucial decisions and  

could be influenced easily, and 

who was a dreamer, a tyrant 

and an underdog. Some of 

these qualifications are said 

for several sultans but all 

these qualifications are used 

for Genc Osman. It seems as 

if the history hasn’t decided  

upon Genc Osman yet.

It is apparent that Genc Os-

man who ascended the throne 

at a childish age wanted to be 

a sultan like his grandfathers 

whose heroic stories he grew 

up with. It is said that, in the 

early days of his sultanate, he 

was under control of his mum, 

his master and his eunuch. He 

would get out of this situation 

in time and he would go on a 

military expedition to Poland 

in the flesh to prove himself. 

When the army was not able 

to get the goal given by the sul-

tan, tension rose in between.

That was not the first tension 

between janissaries and the 

sultan. Janissaries, the su-

per power of that time, also 
tried to compete with Selim 

II. After Suleiman I the Mag-

nificent died in a military ex-

pedition and Selim ascended 

the throne, soldiers became 

discontent; they wanted to see 

the new sultan in the field of 

contest. Selim II who wasn’t 

prone to fight in the war went 

to battle field and directed the 

army thanks to suggestions. 

Genç Osman’ı nasıl bilirdiniz:

ZALİM Mİ MAZLUM MU?
What do you think about Osman II: 

A TYRANT OR AN UNDERDOG?

TARİH
HISTORY

Hakan Arslanbenzer

“NİYETİM HİZMET İDİ SALTANAT VE DEVLETİME, 

ÇALIŞIR HASİD Ü BEDHAH ACEB NEKBETİME.” 

SULTAN II. OSMAN 

“ERKEN ÖTEN HOROZUN BAŞI KESİLİR.” 

TÜRK ATASÖZÜ

“I INTEND TO SERVE MY GOVERNMENT AND THE REGENCY

(HOWEVER) THE ADVERSARY AND THE JEALOUS ARE 

WORKING TO DEFAME ME”    SULTAN OSMAN II

 “A COCK WHICH CROWS IN THE WRONG TIME IS 

BUTCHERED.”    A TURKISH PROVERB
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şartlarını ölçüp biçip buna 
göre hareket edebilecek bir 
sultan değildir Genç Osman. 
Adı üstünde gençtir ve her 
şeyi düşündüğü ve inandığı 
gibi yapabileceğine inanır. 
Lehistan’ın fethi hayalini 
yeniçeriyle başaramayınca 
Anadolu ve Suriye vilayet-
lerinden gençler toplayıp 
yeni bir ordu kurma hayali-
ne kapılır. Bu son hayal pa-
dişahlığının da hayatının da 
sonunu getirecektir. 
Yeniçeri ordusunu bozup 
yerlerine pir ü pak Anadolu 
gençlerinden kurulacak taze, 
istekli, azametli bir ordu kur-
ma fikri muhtemelen Genç 
Osman dışında da bazı insan-
lara cazip görünüyordu ama 
yeniçerilerin sadece asker 
değil aynı zamanda siyasetçi 
ve kamuoyunu çekip çeviren 
temel propaganda kurumu 
olması yeni durumu bir iktidar 
buhranı kıyafetine sokuyordu. 
Genç Osman yeniçerilere 
pabuç bırakmak istemese 
de işler çığırından çıkınca 
Anadolu-Suriye askeri top-
lama fikrinden vazgeçtiğini 
açıkladı ama ateşi alan ye-
niçeriler halkı da galeyana 
getirerek padişahın önünü 
kestiler. Yeniçeriler önce pa-
dişahın ayaklarına gönderdi-
ği sadrazam ve harem ağası-
nı parçaladı; sonra da sarayı 
basıp Genç Osman’ı tahttan 
indirdiler. 

BUNDAN SONRA UTANÇ 

DOLU BIRKAÇ SAHNE 

VARDIR 

Genç Osman’ın saklandığı 
yerden çıkarılıp ata bindiril-
mesi...
Devrik sultanın bir nevi teş-
hirle Ağa Kapısı’ndan Orta 
Camii’ne nakli…
Yeniçerilerin yolda Genç Os-
man’a ileri geri laf atmaları…

Altıncıoğlu’nun yazmaktan ar 
edeceğimiz terbiyesizliği…

BIR IFTIRA, BIR GERÇEK

Genç Osman’ın Yeniçeriler 
tarafından öldürüldüğü id-
diası yalandır, iftiradır. Her 
ne kadar politikaları ken-
di aleyhlerine olduğu için 
gencecik sultana diş biliyor 
idiyseler ve sonunda taar-
ruzla tahttan indirmeyi de 
başarsalar bile, Yeniçeriler 
padişah kanına girmeye 
meyyal değillerdi. Böyle bir 
şey akla gelen işlerden de-
ğildi. Genç Osman’ın katili 
Davut Paşa ve cellatlarıdır. 
Yeniçeriler mahpus tuttuk-
ları sultanın sadrazamın 
cellatları tarafından ida-
mına engel olacak yeterli 
tedbirleri alma konusunda 
zaaf gösterdiler. Davud Paşa 
birçok kez genç mahpusu 
boğdurmaya kalktı ama 
pehlivan yapılı Genç Osman 
cellatları kendi elleriyle 
boğmayı başardı. Bunun 
üzerine entrikacı Davud, ye-
niçerilere para dağıtma yo-
luna gitti. Çıkan kargaşadan 
yararlanıp sultanı Orta Ca-
mii’nden Yedikule zindanına 
kaçırttı ve burada boğdurdu. 
Padişah boğulunca İstan-
bul halkı devrilmesinde 
yeniçerilerle elbirliği ettiği 
Genç Osman’ın kanını sor-
maya başladı. Yeniçeriler 
de Davud Paşa ve cellatları-
nı parçalattılar. 
Genç Osman’ın şehadeti bir 
cinayet silsilesinin en önem-
li halkasıdır sadece. Savaşçı 
bir devlet olan Osmanlı sefer 
başarısızlıklarının faturası-
nı adeta kendine çıkarmış 
ve saray, ordu ve paşa kapı-
ları arasında pek çok canlar 
alınıp canlar verilmiştir. 
Maalesef bu kanlı tablo 17. 
yüzyıl boyunca sürecektir…

Although Genc Osman did 

not want to be discouraged by 

janissaries, he declared that 

he gave up the idea of con-

structing an army from Ana-

tolia-Syria when things got 

out of his hand, but janissaries 

who got the fire blocked the 

sultan by provoking the public. 

Firstly, janissaries smashed eu-

nuch and grand vizier the sul-

tan sent them; and then they 

broke into the palace and dis-

enthroned Genc Osman.

AFTER THAT, THERE 

WERE SOME SCENES 

FULL OF SHAME

The act of pulling Genc Os-

man out the place he was 

hiding…

Transport of overthrown sul-

tan from Ağa Kapısı to Orta 

Mosque by displaying in some 

way…

Janissaries spoke ill of Genc 

Osman on the way…

The misbehavior of Altncıoğ-

lu that we are deeply embar-

rassed to mention….

A SLANDER, A FACT

The claim that Genc Osman 

was killed by janissaries is a 

lie, a slander. Although they 

were nursing a grudge against 

young sultan since his policy 

was in an opposite position, 

and finally able to disenthrone 

him by an attack, they were 

not inclined to killing him. It 

was insane. Murderers of Genc 

Osman were Davud Pasha 

and his executioners.

Janissaries revealed weakness 

in taking enough measure-

ments to prevent the sultan 

from being murdered by grand 

vizier’s executioners. Davud 

Pasha wanted his executioners 

to strangle the young prisoner 

several times but Genc Osman, 

who had a body like a wrestler, 

managed to strangle them by 

his bare hands. So, intriguer 

Davud chose the way of distrib-

uting money to janissaries. He 

benefitted from the chaos and 

sultan was abducted to Yedi-

kule dungeon and was stran-

gled with a bowstring there.

After the sultan was strangled, 

the people of İstanbul began 

to ask about Genc Osman’s 

blood although they worked 

together with janissaries to dis-

enthrone him. And janissaries 

broke Davud Pasha and his 

executioners into pieces.

Testimony of Genc Osman 

was the most important ring 

of a series of murder. Failures 

of some military expeditions 

caused many deaths in the pal-

ace, army and among pashas.

Unfortunately, this bloody 

scene would be the same dur-

ing the 17th century…
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     İŞ HAYATININ YOĞUN STRESİNİ AZALTABİLMEK VE 
HAFTAYA ÇOK DAHA ZİNDE BİR ŞEKİLDE BAŞLAMAK 
İSTEYEN İŞADAMI, YÖNETİCİ VE PROFESYONELLER ARTIK 
SPOR YAPMAYA ÇOK DAHA FAZLA ÖNEM VERİYOR. 

     BUSINESSMEN, EXECUTIVES AND PROFESSIONAL WHO 
WANT TO REDUCE HEAVY STRESS OF BUSINESS LIFE AND 
START THE WEEK FIT AS A FIDDLE, NOW ATTACH MORE 
IMPORTANCE TO DOING SPORT. 

A
re you one of those 

who concentrate 

with great energy 

on your work until 

lunch break and 

then are overcome 

by languor after lunch? Do 

you begin to get sleepy, lose 

your concentration and make 

silly mistakes? All you have to 

do to get over this problem is 

to focus on raising your ener-

gy… Well, but how? Orhan 

Koral, Sports International’ 

CEO, say the most effective 

solution in this regard is to 

Ö
ğle tatiline kadar 

büyük bir enerjiyle 

işinize konsantre 

olup, öğle yemeğin-

den sonra rehavete 

kapılanlardan mı-

sınız? Uykunuz geliyor, kon-

santrasyonunuz bozuluyor ve 

anlamsız hatalar yapmaya mı 

başlıyorsunuz? Bu sorunun 

üstesinden gelmek için yap-

manız gereken tek şey, ener-

jinizi artırmaya odaklanmak… 

Peki ama nasıl? Sports Inter-

national CEO’su Orhan Koral, 

bu konuda en etkin çözümün 

yürüyüş yapmak olduğunu 

söylüyor. İş yerinde mutlulu-

ğu ve konsantrasyonu artırma-

nın hafif bir fiziksel aktivite ile 

mümkün olabileceğini dile 

getiren Koral, bu sayede tansi-

yon ve stres gibi sağlık sorun-

larının da ortadan kalkacağını 

belirtiyor. Bu konuda Lancas-

ter Üniversitesi’nin İngiltere 

ve Amerika’da 752 çalışan ile 

konuşarak gerçekleştirdiği 

özel bir araştırmanın sonuç-

larını paylaşan Koral, günde 

10 bin adım yürüyen beyaz ve 

mavi yakalıların motivasyon-

larının önemli ölçüde yüksel-

diğine dikkat çekiyor. Koral, 

bu araştırmanın sonuçları 

hakkında şu açıklamalarda bu-

lunuyor: “Araştırmaya katılan 

752 kişiden günde ortalama 10 

bin adım yürümeleri istendi. 

752 kişinin yüzde 58’i hedefi-

ne ulaştı. Yürüyüş yapmayı iş 

hayatlarının merkezine otur-

tan kişilerin verimliliklerini 

yüzde 41 artırdıkları ve daha 

fazla raporlama yaptıkları 

gözlemlendi. Çalışanları 16 

hafta boyunca günde en az 

10 bin adım atmaya teşvik et-

go for a walk. Adding that 

an increase in happiness and 

concentration at work is pos-

sible through a mild physical 

activity, Koral states that 

health problems such as high 

blood pressure and stress can 

thus be eliminated. Citing the 

results of an exclusive research 

conducted by Lancaster Uni-

versity on 752 employees in the 

UK and the USA, Koral points 

out that the motivations of 

white and blue collar works 

who take 10 thousand steps 

a day increase signiƒicantly. 

Koral makes the following 

statements about the results 

of this study: “752 people who 

participated in the study were 

asked to take an average of 10 

thousand steps a day. 58 % 

of these 752 people attained 

their goal. It was observed 

that individuals who put go-

ing for walks in the center of 

their business lives increased 

their efficiency at rate of 41 

% and did more reporting. 

Employees were given ped-

ometers to encourage them 

to take at least 10 thousand 

steps a day for 16 weeks. This 

study should be evaluated by 

leading companies in Turkey. 

Many ƒirms provide some 

facilities for their employees. 

However, ‘encouraging sport 

in the ofƒice’ is something 

that employers have only re-

cently discovered. It is your 

decision to increase individ-

uals’ concentration through 

small but sports initiatives 

such as walking to a meeting 

hall away from their building, 

walking to the car park or giv-

ing a pedometer as a gift.”

mek için her birine adım ölçer 

verildi. Bu araştırma, Türki-

ye’nin önde gelen şirketleri 

tarafından da değerlendiril-

meli. Birçok kurumsal şirket, 

çalışanlar için bazı olanaklar 

sağlıyor. Ancak ‘ofiste sporu 

teşvik etmek’, işverenlerin 

yeni yeni keşfetmeye başla-

dıkları bir konu. Binadan uzak 

bir toplantı odasına yürüyüş, 

otoparka yürüyüş ya da adım 

ölçer hediyesi gibi küçük ama 

sportif inisiyatif olanakları ile 

bireylerin konsantrasyonunu 

artırabilmek elinizde.”

GÜNDE 10 BIN ADIM 
ATMAK IŞ VERIMLILIĞINI 
YÜKSELTIYOR

TAKING 10 THOUSAND STEPS 
A DAY ENHANCES EFFICIENCY 
AT WORK 

      SPORTS 
INTERNATİONAL 
CEO’SU ORHAN KORAL

      ORHAN 
KORAL, SPORTS 
INTERNATIONAL’ CEO 
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TÜRK TÜKETICISININ 
SPOR ÜRÜNLERI 
HARCAMASI HER GEÇEN 
YIL ARTIYOR

TURKISH CONSUMERS’ 
SPENDING ON SPORT PRODUCTS 
IS INCREASING WITH EACH 
PASSING YEAR 

S
tating that macro level 

causes such as increas-

ing national income 

per capita and rate of 

urbanization have be-

gun to shape up shopping ten-

dencies of consumers of sports 

products, General Director of 

Intersport for Turkey, Aydın 

Kanatlı, gives the following in-

formation about the proƒile 

of people who invest in sports 

K
işi başına düşen milli 

gelirin ve şehirleşme 

oranının artması gibi 

makro nedenlerin 

spor ürünleri tüke-

ticisinin alışveriş 

eğilimini şekillendirmeye baş-

ladığını ifade eden Intersport 

Türkiye Genel Müdürü Aydın 

Kanatlı ise Türkiye’de spor 

ürünlerine yatırım yapan 

profil hakkında şu bilgileri 

veriyor: “İnsanlar ‘iyi ve sağ-

lıklı olma’ bilinci geliştirdikçe, 

daha fazla spor yapmaya yöne-

liyor. Bu durumda daha fazla 

spor malzemesi harcaması 

yapılıyor. Bu trendin önümüz-

deki yıllarda da devam edece-

ğini düşünüyorum. Spesifik 

olarak mağaza içi harcama 

davranışlarına baktığımız-

da, müşterilerin indirim ve 

promosyonlarda daha hassas 

davrandıkları gözlemleniyor. 

Müşteriler artık alacakları 

malzemenin işlevselliği ko-

nusunda daha bilinçli bir bek-

lenti içerisinde… Türkiye’de 

haftada 1-2 kez spor yapılıyor 

ve yıllık kişi başına düşen spor 

ürünleri harcaması 10-15 Avro 

arasında değişiyor. Avrupa’da 

bizden daha profesyonel spor 

yapılıyor ve bu rakam yılda 

kişi başına 100 Avro’ya kadar 

çıkabiliyor. Şu an spor kate-

gorisinde Avrupa’nın 5-10 yıl 

önceki konumundayız. Türki-

ye’de spor perakende pazarı 

hızla gelişiyor. Tüketiciler bi-

linçleniyor ve spor bilincimiz 

artıyor. Bu da spora ayrılan 

bütçemizin arttığını gösteri-

yor.” Bu arada dünya genelin-

de 5 binin üzerinde mağaza ile 

hizmet veren Intersport’un 10 

products in Turkey: “As people 

develop an awareness of ‘being 

well and healthy’, they turn to 

doing more sport. As a result, 

they spend more on sports 

equipment. I think this trend 

will continue in the coming 

years, too. Specifically, when 

we look at spending behavior 

within the stores, we observe 

that customers act more sensi-

tively in regard to sales and pro-

motions. Customers have more 

informed expectations of the 

functionality of the equipment 

they will buy… People do sport 

once or twice a week in Turkey 

and annual spending on sports 

equipment per person varies 

between 10 and 15 Euros. Peo-

ple do sport more professionally 

than us in Europe and this ƒig-

ure can rise as high as 100 Euros 

per person. Right now, we are at 

a level where Europe was 5 or 10 

years ago in regard to sport. The 

retail market for sport in Turkey 

is developing rapidly. Consum-

ers are getting more informed 

and our awareness about sport 

is increasing, which shows that 

the budget we allocate to sport 

is also increasing.” By the way, 

I should remind you that In-

tersport, with over 5000 stores 

across the world and a turnover 

of 10 billion Euros, is the world’s 

biggest retailer. Intersport offers 

its audience the opportunity to 

find every detail they seek con-

cerning sport under one roof. 

Intending to grow by 40 % in 

2013 in comparison to the previ-

ous year, Intersport is proceed-

ing to become the best player in 

the Turkish sport market within 

5 years.

milyar Avro ciroyla, dünyanın 

en büyük spor perakendecisi 

olduğunu hatırlatalım. In-

tersport, hedef kitlesine sporla 

ilgili olarak aradıkları her deta-

yı tek bir çatı altında bulma fır-

satı sunuyor. 2013 yılında, bir 

önceki yıla göre yüzde 40 bü-

yüme hedefleyen Intersport, 5 

yıl içinde Türk spor pazarının 

en önemli oyuncusu olma yo-

lunda ilerliyor.

     INTERSPORT 
TÜRKİYE GENEL 
MÜDÜRÜ AYDIN 
KANATLI

      AYDIN KANATLI, 
INTERSPORT GENERAL 
DIRECTOR FOR 
TURKEY 
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O
ne of the health trends 

rapidly spreading over 

the world is ‘Reformer’, 

or instrument pilates, 

which is an exercise 

sport enthusiasts can not do 

without. You can achieve a bal-

anced wholeness with Reformer 

through compliance with the 

principles of correct breathing, 

correct tempo, concentra-

tion and fast-moving action… 

Changing living standards 

across the world and the rapidly 

spreading trend for a healthy 

life began to appear in the field 

of sport, too. Well, what is this 

thing called Reformer? Ena-

bling the correct fiexing of the 

body within its limits, Reformer 

not only enlarges certain muscle 

groups but also adds strength to 

them by stretching and extend-

ing them. As it works out more 

D
ünya genelinde hızla 

yayılan sağlık trend-

lerinden biri de spor 

tutkunlarının vazgeçe-

mediği egzersizlerden 

biri olan ‘Reformer’ yani aletli 

pilates. Reformer ile doğru 

nefes, doğru tempo, odaklan-

ma ve akıcı hareket ilkelerine 

uyarak, dengeli bir bütünlük 

sağlayabilmek elinizde… Tüm 

dünyada yaşam standartlarının 

değişmesi ve hızla yayılan sağ-

lıklı yaşam trendi, spor konu-

sunda da kendisini göstermeye 

başladı. Peki, nedir bu Refor-

mer? Vücudu kendi sınırları 

içinde doğru esnetmeyi sağla-

yan Reformer, sadece belirli 

kas gruplarını şişirip büyütmü-

yor, esnetip uzatarak kuvvet-

lenmesini sağlıyor. Aynı anda 

birden fazla kas grubunu çalış-

tırdığı için daha hızlı ve kolay 

şekil alınabiliyor. Egzersizler 

vücut ağırlığı kullanılarak ya-

pıldığından kaslar güçleniyor. 

Reformer aletinin tasarımdaki 

hesaplamaları sayesinde ise 

eklemlere yük binmesi engel-

leniyor. 

than group of muscles, one can 

take shape more rapidly and 

easily. Since exercises are per-

formed using the body weight, 

muscles get stronger. Thanks 

to the calculation made during 

the designing of the Reformer 

instrument, not much weight 

falls on joints. 

Enabling one to be at a good 

level in regard to performance 

and fitness, Reformer helps 

you control your body. Neck 

pains experienced during work, 

joint pains or pains resulting 

from working at the keyboard 

come to an end with Reformer 

exercises. Enabling all the mus-

cle groups in the body to work 

simultaneously and equally, 

Reformer, unlike all the other 

exercise tools, empowers the 

body and remains as a safe 

device by reducing injuries to 

a minimum. Buse Levent, one 

of the founders of the Pozi-

tif Enerji Spor Merkezi, says 

“The purpose, while exercising 

on the Reformer, is to gain 

strength. When you stretch the 

body in the right way within 

its limits and when you stick 

to the principles of the right 

breath, the right tempo, con-

centration and fast-moving ac-

tion, you can lead a comforta-

ble life in a healthy body. You 

need to do sport regularly and 

adequately in order to main-

tain your health and beautify 

your appearance.”

Performans ve kondisyonda iyi 

seviyede olmayı sağlayan Re-

former, vücudunuzu kontrol 

edebilmenizi sağlıyor. Çalışır-

ken yaşanılan boyun ağrıları, 

eklem ağrıları ya da klavye 

kullanmaktan oluşan ağrılar, 

Reformer egzersizleriyle son 

buluyor. Vücuttaki tüm kas 

gruplarının aynı anda ve eşit 

düzeyde çalışmasını sağlayan 

Reformer, diğer tüm egzersiz 

aletlerinden farklı olarak vücu-

du kuvvetlendiriyor ve sakat-

lanmayı en aza indirerek gü-

venli olma özelliğini koruyor. 

Pozitif Enerji Spor Merkezi 

Kurucularından Buse Levent, 

“Reformer üzerinde egzersiz 

yaparken amaç güç kazanmak-

tır. Vücudu kendi sınırları için-

de doğru şekilde esnettiğinizde 

ve doğru nefes, doğru tempo, 

odaklanma ve akıcı hareket 

ilkelerine sadık kaldığınızda, 

sağlıklı bir bedenle rahat ya-

şam sürebilirsiniz. Hem sağ-

lığınızı korumak hem de gö-

rüntünüzü güzelleştirmek için 

düzenli ve yeterli şekilde spor 

yapmanız gerekiyor.” diyor.

REFORMER ILE KISA 
SÜREDE FIT BIR VÜCUDA 
KAVUŞABILIRSINIZ

YOU CAN GET A FIT BODY WITH 
REFORMER WITHIN A SHORT TIME 

      POZİTİF ENERJİ 
SPOR MERKEZİ 
KURUCULARINDAN 
BUSE LEVENT

      BUSE LEVENT, ONE 
OF THE FOUNDERS 
OF POSITIVE ENERGY 
SPORTS CENTER
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HILLSIDE CITY CLUB 
EĞITMENLERIYLE 
‘MOBIL’ SPOR 

“MOBILE” SPORT WITH 
THE TRAINERS OF 
HILLSIDE CITY CLUB 

iPad: https://itunes.apple.com/us/app/hillside‐fittube‐for‐ipad/id625272835?mt=8 
iPhone: https://itunes.apple.com/us/app/hillside‐fittube‐for‐iphone/id627422861?mt=8 

Android market: http://bit.ly/12CLbrS
Youtube channel: http://www.youtube.com/user/HillsideFittube

S
ağlıklı yaşam için egzersize ihtiyaç duyan 

herkes artık Hillside City Club’ın geliştirdiği 

Hillside FITTUBE uygulamasıyla form tu-

tuyor. Kolay kullanımıyla dikkat çeken uygu-

lamada yer alan videolar, Hillside eğitmenleri 

tarafından hazırlandı. Uygulamanın tamamı ‘gym’ 

hareketlerinden oluşuyor. Ekipmana göre ya da kas 

gruplarına göre egzersizler kategorilere ayrılabiliyor. 

Göğüs, omuz ya da karın; hangi bölge çalıştırılmak is-

teniyorsa arama sekmesine yazılıyor ve böylece uygu-

lanması gereken tüm hareketler ekrana geliyor. Hill-

side FITTUBE’da toplam 264 egzersiz bulunuyor. Her 

videoda yapılacak hareketlerin isimleri ve bunların uy-

gulama şekli gösteriliyor. Ayrıca dikkat edilmesi gerek-

en noktalar da detaylı bir şekilde anlatılıyor. Uygulama 

sayesinde kişisel antrenman programı aksatılmadan 

tatilde, seyahatte, kısacası istenilen her yerde spor 

keyfi kesintisiz devam ediyor. Hillside FITTUBE’un 

iPhone, iPad ve Android uygulamaları mevcut. Ayrıca, 

tüm videolara Youtube Channel üzerinden erişebil-

mek mümkün.

E
veryone who needs exercise for a healthy life now 

keeps fit Hillside FITTUBE program developed by 

Hillside City Club. Videos included in the program, 

which draws attention thanks to its ease of use, were 

prepared by Hillside trainers. The program consists of 

“gym” exercises. The exercises can be divided into categories 

according to equipment or muscle groups. Whichever part 

of the body one wants to work out, be it the chest, shoulder 

or abdomen, it is written on the search tab and thus all 

the moves to be performed appear on the screen. There are 

264 exercises within the scope of Hillside FITTUBE. Each 

video demonstrates the names of the movements to be 

performed and the way they will be executed. Moreover, 

points to take into consideration are also presented in a de-

tailed manner. Thanks to this application, personal exercise 

program and joy of sport is continued in an uninterrupted 

way, be it on holiday, during a journey, in short wherever 

one likes. Hillside FITTUBE has iPhone, iPad and Android 

applications. Moreover, it is possible to access all the videos 

through Youtube Channel.



HİNDİSTAN
INDIA

GÖKKUŞAĞININ RENKLERİNDEN, YERYÜZÜNDE BİR MASAL; 

PUSHKAR DEVE PANAYIRI
A TALE ON EARTH FROM THE COLORS OF RAINBOW;

PUSHKAR CAMEL FAIR
HINDU PILGRIMS GET RID OF THEIR SINS BY DIVING 

IN AND OUT OF THE HOLY LAKE AND PAY HOMAGE TO 

THE SOLE BRAHMA TEMPLE IN THE WORLD.

HİNDU HACILAR KUTSAL GÖLE BATIP ÇIKARAK 

GÜNAHLARDAN ARINIR VE DÜNYADAKİ TEK 

BRAHMA TAPINAĞINA SAYGI GÖSTERİRLER.

HİNDU HACILAR KUTSAL GÖLE BATIP ÇIKARAK 

GÜNAHLARDAN ARINIR VE DÜNYADAKİ TEK 

BRAHMA TAPINAĞINA SAYGI GÖSTERİRLER.

HINDU PILGRIMS GET RID OF THEIR SINS BY DIVING 

IN AND OUT OF THE HOLY LAKE AND PAY HOMAGE TO 

THE SOLE BRAHMA TEMPLE IN THE WORLD.
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İ
çlerine çiçek ve yağ 
lambaları yerleştirilmiş 
küçük yaprak kayıklar, 
kutsal gölün üzerine 
bırakılır. Sudaki titrek 
yansımalarıyla, adeta 

binlerce yıldız gibi göz ka-
maştırıcıdırlar... Hindis-
tan’ın kuzeybatısındaki 
iddiasız kasaba Pushkar’ın 
en romantik ve etkileyici 
görüntülerinden birine bir 
dolunay gecesinde şahit 
olursunuz. Pushkar, o gece 
kutsallığını bir kez daha 
kanıtlar. 

distan’da her festival ya da 
kutlamanın ardında derin 
bir felsefe ve inanış vardır. 
Pushkar Panayırı da öyle-
dir. 
Pushkar, dindar Hindu-
lar’ın, hayatlarında en ez 
bir kez ziyaret etmeyi arzu 
ettiği bir hac merkezidir. 
Tapınaklar kenti olarak da 
bilinen Pushkar’da 500 ta-
pınak ve 52 yıkanma ‘ghat’ı 
(merdiven) var. Çölün ke-
narına kurulu kasabada 
bulunan ve tepelerle çevrili 
yarım daire şeklindeki kut-
sal gölün etrafındaki yıkan-
ma ‘ghat’ları (merdiven), 
panayır sırasında hacıların 

akınına uğrar. Bir taraftan 
develer alınıp satılırken 
bir taraftan da kutsal gö-
lün kıyısında ibadet sürer. 
Hindu hacılar kutsal göle 
batıp çıkarak günahlardan 
arınır ve dünyadaki tek 
Brahma tapınağına saygı 
gösterirler. Her ‘ghat’ı çev-
releyen suya ayrı bir anlam 
yüklenir. Naga Kund doğur-
ganlık, Roop Tirth güzellik 
ve cazibe verir, Kapil Vyapi 
Kund cüzzamı iyileştirir, 
Mrikand Muni’ye batıp çık-
mak bilgelik getirir. Hindu 
hacılar kutsal göle batıp 
çıkarak günahlardan arınır 
ve Brahma’ya saygı göste-

Hindistan’ın kuzeybatısın-
daki Rajasthan, saray, kale 
ve tapınaklarıyla ünlü bir 
bölge. Doğusundaki 14 bin 
nüfuslu Pushkar ise, Delhi- 
Pushkar- Jaipur- Agra- Del-
hi altın üçgeninin içinde 
yer alan, geleneksel yaşa-
mın süregeldiği, uyuşuk bir 
kasaba. Ancak burası yılda 
bir kez, bir başka özelliğiy-
le akıllara düşer; Pushkar 
Deve Panayırı. 
Hindistan’ın dört bir ya-
nından köylüler deve, at, 
fil, sığır gibi hayvanlarını 
pazarlamak için dünyanın 
bu en ünlü büyükbaş hay-
van panayırında toplanır. 
Panayırın yer aldığı alan, 
Hindistan’ın en çılgın ka-
rakterlerine, oyunlarına, 
sirklerine sahne olur. Hin-

L
ittle leaf boats filled 

with flowers and oil 

lamps inside are left on 

the surface of the holy 

lake. They are dazzling 

like thousands of stars 

with their flickering reflections 

on the water... You witness 

one of the most romantic and 

impressive scenes of Push-

kar, an unassuming town in 

Northwest India. Pushkar 

proves its sanctity one more 

time that night. 

Rajasthan in northwest India 

is a region famous for its palac-

es, castles and temples. Push-

kar to its east, with a popula-

tion of 14 thousand, is a sleepy 

town with a traditional lifestyle 

located within the golden tri-

angle of Delhi- Pushkar- Jai-

pur- Agra and Delhi. Yet, this 

town comes to mind once a 

year with another feature of it; 

Pushkar Camel Fair. 

Peasants from all over India 

gather in this large cattle ba-

zaar, the largest of its kind 

in the world, to market their 

cattle such as camels, horses, 

elephants and cattle. The site 

where the fair is located is 

home to India’s craziest char-

acters, games and circuses. 

There is a deep philosophy and 

faith behind every festival or 

celebration in India and so is 

Pushkar Fair. 

rate meaning is attributed to 

each ‘ghat’ surrounded by the 

water. Naga Kund grant fertil-

ity, Roop Tirth provides beauty 

and appeal, Kapil Vyapi Kund 

cures leprosy, while taking a 

deep in Mrikand Muni brings 

wisdom. Long camel caravans 

proceeding in the deserts of 

Rajasthan brave an arduous 

journey to reach here. The 

Marusthali Desert, which is 

empty and gloomy for most of 

the year, witnesses an influx of 

people and a riot of colors dur-

ing this festival, which it is not 

used to at all. For Indians, this 

fair means forgetting poverty 

and struggle with harsh desert 

conditions for some time.

Pushkar is a center of pilgrim-

age which pious Hindus wish 

to visit at least once in their 

lives. Also known as the city of 

temples, Pushkar houses 500 

temples and 52 bathing ‘ghat’s 

(steps). The bathing ‘ghat’s 

(steps) in a town on the out-

skirts of the desert around the 

holy lake shaped like a half 

moon  surrounded by hills are 

flooded by pilgrims. While are 

camles are traded one the one 

hand, prayers continue on the 

shore of the lake on the other. 

Hindu pilgrims get rid of their 

sins by getting in and out of 

the holy lake and pay homage 

to the only sacred Brahma 

temple in the world. A sepa-

    NE ZAMAN? 
FESTİVAL, HER YIL, EKİM 
VE KASIM AYLARINA 
DENK GELEN, HİNDU AYI 
KARTİKA’DA, YANİ DOLUNAY 
ZAMANI YAPILIR.

    WHEN?
THE FESTIVAL IS HELD 
DURING THE FULL MOON IN 
THE HINDU MONTH CALLED 
KARTIKA CORRESPONDING 
TO OCTOBER OR NOVEMBER 
EVERY YEAR.

    EFSANE: 
PUSHKAR, “ÇİÇEK TARAFINDAN YARATILAN GÖL” ANLAMINA 
GELİR. EFSANEYE GÖRE, YARATICI TANRI BRAHMA KUTSAL 
KURBAN TÖRENİ İÇİN YER ARARKEN LOTUS ÇİÇEĞİNİ ELİNDEN 
DÜŞÜRÜR VE BURADA BİR GÖL OLUŞUR.

    LEGEND:
PUSHKAR MEANS “LAKE CREATED BY THE FLOWER” LEGEND 
HAS IT THAT, THE CREATOR GOD BRAHMA DROPS THE LOTUS 
FLOWER WHILE HE IS LOOKING FOR A PLACE FOR THE HOLY 
SACRIFICIAL RITE AND A LAKE FORMS THERE.

AKTİVİTE:

Büyük Hint Çölü’nde bir deve safariye 
katılın. Ortaçağ kasabalarından, 
pitoresk mezralardan geçip uzak 
köylerdeki yaşamlara tanık olun. 
Yeryüzünün en eski oluşumlarından 
Aravalli Sıradağları’nın kumulları, 
tepeleri, günbatımları ve 
gündoğumlarıyla birlikte, develerin 
ritminde, Thar Çölü’nün altın 
kumlarında yol alın. Çölde kamp kurar, 
Rajasthan yemekleri yer, çöl insanına 
daha yakınlaşırsınız. 
http://www.pushkarcamelsafari.com 

BİLGİ
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ACIVITY: 

Join a camel safari in the Great 
Indian Desert. Pass through 
Medieval towns, picturesque 
hamlets and observe life in distant 
villages. Proceed on the golden 
sands of the Thar Desert in tempo 
with the rhythm of camels along 
the sand dunes, hills, sunrises and 
sunsets of the Aravalli Mountain 
Ranges. Set up tents in the desert, 
sample Rajastan’s food and feel 
closer to the desert people. 
http://www.pushkarcamelsafari.com 

INFO



rirler. Rajasthan’ın çölle-
rinde yol alan uzun deve 
kervanları buraya gelmek 
için zahmetli bir yolculuğu 
göze alır. Yılın büyük bölü-
münde boş ve kasvetli olan 
Marusthali Çölü, bu festival 
sırasında hiç alışık olmadı-
ğı bir insan seline ve renk 
cümbüşüne sahne olur. Bu 
panayır, Hintliler için, yok-
sunluğu ve çöl koşullarıyla 
mücadeleyi bir süreliğine 
unutmak anlamına gelir.
Bir hafta süren bu panayır-
da iyi ticaret yapma umut-
ları yüksektir. Develer, 
inekler ve koyunlarla bir-
likte kadınlar ve çocuklar 
da gelir. İlk beş gün deve-

decorating oxen, horse dances 

and camel dances, headscarf 

tying contest, milking contest, 

and Indian bride contest add 

to the fun at the fair. 

The crowds in the fairgrounds 

are not limited to pilgrims 

or camel and animal deal-

ers. The fair is like a mutiny 

of colors in the monotony of 

the desert. The bright saris 

of women clothed in jewel-

lery from head to toe stalking 

around and the colorful tur-

bans of men add new aesthet-

ic dimensions to the fair’s aes-

thetics. Women in saris giggle 

accompanied by music. The 

way the camel carries itself, its 

decorations, to what extent it 

obeys its owner’s orders and 

its tricks all play a part in their 

chances of winning. Another 

competition that makes every-

one burst into laughter is ‘Laa-

doo oonth’ where how much 

burden a camel can carry is 

tested. A human tower tries to 

climb over the camel. When 

this tower collapses as the 

camel attempts to rise to its 

feet, a very funny scene occurs. 

Moreover, events such as crick-

et matches, footbal matches, 

ler, atlar, inekler, keçiler 
ve koyunlar satılır. Hayvan 
pazarlıklarını seyretmek 
başlı başına bir deneyimdir, 
bazen hiç bitmeyecekmiş 
gibi uzar, bazense göz açıp 
kapayana kadar el sıkışı-
lır. Deve alım satımı sakin-
leşince panayır sakinleri 
kendilerini eğlenceye verir. 
Pushkar’daki deve yarışı 
geleneği, Arap Yarımadası 
olduğu kadar Ortadoğu’nun 
çöl kültürüne de dayanıyor. 
Develer ulaşımın yanısıra 
eğlence için de kullanılıyor. 
Pushkar Panayırı bir taraf-
tan Rajasthan kültürünü 
yansıtırken bir taraftan 
da develerin çöl insanının 

Hopes for doing good business 

are high during this fair, which 

lasts for a week. Women and 

children, along with camels, 

cows and sheep, also come. 

Camels, horses, cows, goats 

and sheep are sold during 

the first five days. Watching 

bargains for cattle is in itself 

a worthy experience; it some-

times extends so long as if it 

will never end  and sometimes 

hands are shaken in the blink-

ing of an eye. When the heat 

of camel trade subsides, par-

ticipants of the fair are carried 

away in a wave of merriment. 

The traditionof camel races in 

Pushkar are based on the de-

sert culture of the Middle East 

as well as the Arab Peninsula. 

Camels are used for entertain-

ment in addition to transpor-

tation. Pushkar Fair reflects 

the culture of Rajasthan on 

the one hand, and underlines 

the significance of camels in 

the lives of desert people on 

the other. Camels act as if they 

were ostriches during the cam-

el races. When music comes to 

a halt, they have to pass their 

long necks through two poles. 

In the meantime, camel own-

ers manipulate their camels 

with a silk rope they tied to a 

ring attached to their noses. 

In the camel beauty contest, 

on the other hand, decorated 

camels parade before a jury 

hayatındaki öneminin al-
tını çizer. Deve yarışında 
develer adeta kendilerini 
deve kuşu sanır. Müzik du-
runca uzun boyunlarını iki 
sırığın arasından geçirme-
leri gerekir. Deve sahipleri 
develerini burunlarındaki 
halkaya bağladıkları ipek 
bir iple yönlendirir. Deve 
güzellik yarışmasında ise 
müzik eşliğinde, süslü de-
veler alay halinde jürinin 
önünden geçerler. Devenin 
yürüyüşü, süslemeleri, sa-
hibinin lafını ne derecede 
dinlediği, marifetleri hepsi 
şansında etkilidir. Herkesi 

kahkahaya boğan bir baş-
ka yarışma ise, devenin ne 
kadar yük taşıyabileceği-
nin test edildiği ‘Laadoo 
oonth’tur. Adam üzerine 
adam, deveye tırmanır. 
Deve ayağa kalkarken de 
bu insan kulesinin yıkıl-
ması son derece gülünçtür. 
Ayrıca kriket maçı, futbol 
maçı, öküz süsleme, at dan-
sı ve deve dansı yarışma-
ları, eşarp bağlama yarış-
ması, süt sağma yarışması, 
hint gelini yarışması gibi 
aktiviteler de panayırın eğ-
lencesine eğlence katar. 
Panayır kalabalığı, hacılar 

    FOTOĞRAF MOLASI: 
SAVITRI TAPINAĞI’NDAN GÖLÜN PANORAMİK GÖRÜNTÜSÜ 
İLE CİVARDAKİ KUMULLAR VE BİR SAATLİK BİR YÜRÜYÜŞLE 
TEPESİNE ÇIKILAN RANGJİ TAPINAĞI’NDAN GÜNDOĞUMUNDA 
GÖLÜN MANZARASI GÖRMEYE DEĞER.

    A BREAK FOR PHOTOGRAPHS: 
A PANAROMIC VIEW OF THE LAKE FROM SAVITRI TEMPLE, 
THE SAND DUNES AROUND AND THE VIEW OF THE LAKE AT 
SUNRISEFROM THE RANGJI TEMPLE, WHICH IS CLIMED AFTER 
AN HOUR’S WALK ARE WORTH SEEING.

    KAÇIRMAYIN: 
PUSHKAR’DA DEVE PAZARI VE DİĞER KAYDADEĞER 
AKTİVİTELER, BİRİNCİ GÜNDEN İTİBAREN BAŞLAYIP İLK ÜÇ GÜN 
BOYUNCA DEVAM ETTİĞİNDEN, FESTİVALİ EN CANLI HALİYLE 
YAKALAYABİLMEK İÇİN PUSHKAR’A ERKEN VARMAK ÇOK 
ÖNEMLİ. SON GÜNLER, DİNSEL AÇIDAN ÖNEMLİ OLDUĞUNDAN 
FESTİVAL OLDUKÇA KALABALIKLAŞIR. 

    DO NOT MISS: 
SINCE THE CAMEL BAZAAR AND OTHER MAJOR ACTIVITIES 
IN PUSHKAR START ON THE FIRST DAY AND CONTINUE 
DURING THE FIRST THREE DAYS, IT IS IMPORTANT TO ARRIVE 
AT PUSHKAR EARLY IN ORDER TO WITNESS THE FESTIVAL 
IN ITS MOST VIBRANT STATE. THE FESTIVAL GETS MORE 
CROWDED TOWARDS LATER DAYS DUE TO THEIR RELIGIOUS 
SIGNIFICANCE. 
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ya da deve ve hayvan ta-
cirleriyle sınırlı değildir. 
Panayır, çölün tekdüze-
liğinde, adeta renklerin 
isyanıdır. Tepeden tırnağa 
takılarla süslü, yalınayak 
dimdik yürüyen kadınların 
parlak sarileri, erkeklerin 
renkli türbanları panayırın 
estetiğine estetik katar. 
Dönmedolaplarda renk-
li sarileri içinde kadınlar 
kıkırdar, tezgahların önü 
meraklı alışverişçilerle 
dolar, şairler ve ozanlar et-
raflarını saranlara kahra-
manlık hikayeleri anlatır, 
çadır sinemalarda filmler 
gösterilir, karanlık inince 
akşam yemekleri hazırla-
nır, kamp ateşleri çölde yıl-
dızlar gibi parlar. Sokak sa-
tıcıları, müzisyenler, deve, 

hacca gelenler, dini ritüel-
lerinin bir parçası olarak, 
aydınlanma yolundaki sa-
dhu’lara yiyecek ve yorgan 
verir. 
Panayırın en can alıcı nok-
tası, Kartik Purnima yani 
ritüellerle adak adandığı 
gündür. Bu aynı zamanda 
festivalin kapanışıdır da. 
Ghat’larda yıkanma şafak 
vakti başlar. İğne atsanız 
yere düşmez. Pushkar Gö-
lü’nün mistik suları günah-
ları alır götürür. Yıkanma 
ritüelinin ardından inanç-
lılar Brahma’ya tapınmak 
için uzun kuyruklar oluş-
tururlar. Pushkar’ın en 
romantik ve etkileyici gö-

and tourists around, you find 

yourself in the middle of a car-

nival. Matchmakers or India’s 

holy people ‘sadhu’s are also 

there. It is believed in India 

that one has to get married to 

one’s caste, race, religion, eco-

nomic and educational sta-

tus. Advertisements are given 

to newspapers to this end or 

there are reliable people who 

are believed to arrange the 

desired kind of marriage. Sad-

ship Brahma. One of Pushkar’s 

most romantic and impressive 

scenes occur on the night of full 

moon. The next day, long car-

avans set off to take their new 

camels to their new homes. No 

camel knows who their owner 

will be in the next Pushkar.   

at ve eşek yarışı bahisçile-
ri, oyuncular, akrobatlar, 
komedyenler, dansçılar, 
dövmeciler ve turistlerle 
adeta bir karnavalın orta-
sında bulursunuz kendini-
zi. Evlilik için arabuluculuk 
yapanlar ya da Hindistan’ın 
kutsal kişileri ‘sadhu’lar 
da buradadır. Hindistan’da 
kast, ırk, din, ekonomik du-
rum ve eğitime göre evlen-
mek gerektiğine inanılır. 
Bunun için gazete ilanları 
verildiği gibi istenilen tür-
de bir izdivacı ayarlayaca-
ğına güvenilen kişiler de 
vardır. Dünyevi sahiplen-
meleri bir kenara bırakan 
sadhu’ların ise tanrıların 
yeryüzündeki temsilcileri 
olduğuna inanılır. Onlara 
saygı duyan ve Pushkar’a 

in ferris wheels, stalls are 

thronged by curious shoppers, 

poets and minstrels tell peo-

ple surrounding them stories 

about heroes, films are shown 

in tent cinemas, dinners are 

cooked when the evening falls 

and campfires glimmer like 

stars in the sky. With street 

vendors, musicians, wagerers 

of camel, horse and donkey 

races, actors, acrobats, co-

medians, dancers, tattooists 

hus, who cast aside mundane 

possessions, are believed to 

be representatives of gods on 

earth. Those how revere them 

and come to Pushkar on a pil-

grimage give food and clothes 

to sadhus on the enlighten-

ment road as part of their reli-

gious rituals. 

The culmination of the fair 

is Kartik Purnima, which is 

the day when vows are made 

in rituals. This is at the same 

time the closing event of the 

fair. Bathing in Ghats starts at 

dawn. The place bulges at the 

seams. The mystic waters of 

Lake Pushkar take away sins. 

After the bathing rite, believers 

line up in long queues to wor-

rüntülerinden biri dolunay 
gecesinde karşınıza çıkar. 
Ertesi gün, uzun kervanlar 
yeni develerini yeni evleri-
ne götürmek üzere dönüşe 
geçerler. Bir sonraki Pus-
hkar’da hiçbir deve sahibi-
nin kim olacağını bilemez. 

    DANIŞMA NOKTASI: 
RAJASTHAN BÖLGESİNDE DÜZENLENEN TURLARA KATILMAK 
VE FESTİVALLE İLGİLİ YARDIM ALMAK İÇİN BU ACENTEYE 
BAŞVURABİLİRSİNİZ.  
http://www.rajasthan-tour-operator.com 

    KAÇININ: 
GHAT’LARDA HALKIN ARASINA KARIŞABİLMEK İÇİN 
AYAKKABILARI ÇIKARTMAK, SİGARA İÇMEMEK VE FOTOĞRAF 
ÇEKMEMEK GEREKİYOR. HACCA GELENLER, TURİSTLERİN 
TAVIRLARINDAN RAHATSIZ OLABİLİYORLAR. 

AKTİVİTE:

Sabah erken ya da akşamüstü 
Pushkar üzerinde balonla uçun. 
Pushkar Gölü’nün üzerinde, 
kalabalığın içindeyken farkına 
varmadığınız bir manzara yakalarsınız. 
Dönmedolapların, deve kervanlarının, 
benzersiz bir renk mozaiğinin, Thar 
Çölü’nün kumullarının, turistlerin 
konakladığı lüks kamp yerlerinin 
üzerinden uçarsınız. Hiç ucuz değil. 
www.skywaltz.com 

BİLGİ
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ACIVITY: 

Fly above Pushkar in a balloon in early 
morning at dusk. When you are above 
Lake Puskar, you capture a view which 
you have not noticed when you were 
in the midst of the crowd below. You 
fly above ferris wheels, caravans of 
camel,a  unique mosaic of colors, the 
sand dunes of the Thar Desert and 
luxurious campsites where tourist stay. 
It is not cheap at all. 
www.skywaltz.com  

INFO

    INFORMATION: 
YOU CAN CONSULT THIS AGENCY TO JOIN TOURS ORGANIZED IN 
RAJASTHAN AREA AND GET HELP REGARDING THE FESTIVAL.  
http://www.rajasthan-tour-operator.com 

    AVOID: 
ONE SHOULD NOT TAKE OFF SHOES TO JOIN PEOPLE IN THE 
GHATS,OR SMOKE OR TAKE PHOTOGRAPHS. THOSE WHO HAVE 
COME ON A PILGRIMAGE MAY FEEL OFFENDED BY TOURISTS’ 
BEHAVIORS. 



KLEİST’İN TARTIŞMAK, 

DERS VERMEK, 

FİKİRLERİNİ AÇIKLAMAK 

AMACIYLA YAZDIĞI 

MİCHAEL KOHLHAAS; 

GAYET OKUNAKLI, ESTETİK 

AÇIDAN GÜÇLÜ, 

ETKİLEYİCİLİĞİ YERİNDE, 

SANATSAL YÖNÜNDEN 

TAVİZ VERİLMEDEN 

YAZILMIŞ, MERAK 

UYANDIRICI BİR KİTAPTIR.

MICHAEL KOHLHAAS, 

WHICH WAS WRITTEN BY 

KLEIST TO DISCUSS, 

LECTURE AND EXPLAIN 

HIS IDEAS, IS A HIGHLY 

READABLE, 

AESTHETICALLY STRONG, 

SUITABLY IMPRESSIVE 

AND INTRIGUING BOOK 

WRITTEN WITHOUT 

ARTISTIC CONCESSIONS.

T
ürkçede ikinci bas-
kısı Aralık 2011’de 
yapılan, Heinrich 
von Kleist’in “Mic-
hael Kohlhaas” (Can 
Yayınları) adlı uzun 

hikayesinde olaylar 16. yüz-
yılın ortalarında geçer. Yaza-
rın derdi; adalet kavramını 
tartışmak, değişik açılardan 
değerlendirmek ve bir sonuca 
ulaşmaktır. 19. yüzyılın ba-
şında vefat eden Heinrich von 
Kleist, diğer klasik dönem ya-
zarları gibi hikayelerini ders 
vermek amacıyla yazar.

DERS VERMENIN SANATI

Ders vermek amaçlı yazılan 
roman ve hikayeler neredey-
se 20. yüzyılın sonuna kadar 
hükmünü sürdürür. 20. yüz-

Yine de Kleist’in sanatçı tara-
fını küçümsememek lazım. 
Çünkü klasik dönem yazar-
larının sanatları, bir deneme 
veya inceleme kitaplarında 
bile mutlaka kendisini gös-
terir. Öyle olunca Kleist’in 
tartışmak, ders vermek, fi-
kirlerini açıklamak amacıyla 
yazdığı Michael Kohlhaas; 
gayet okunaklı, estetik açı-
dan güçlü, etkileyiciliği yerin-
de, sanatsal yönünden taviz 
verilmeden yazılmış, merak 
uyandırıcı bir kitaptır.

HIKAYENIN KALBI

Kitabın kahramanı Micha-
el Kohlhaas bir at taciridir 
ve kendisine dönük yapılan 
haksızlığın, imparatorluk 
yönetimiyle olan bağlantısını 

kurabilecek kadar zekidir. 
Adalet aşığıdır diyebiliriz. 
Bu aşıklık, kuru bir adalet 
düşkünlüğüyle açıklanmaz. 
Kohlhaas yol yöntem bilen, 
asilzade sınıfından olmasa 
dahi, kendi sınıfı içinde neler 
yapabileceğini kestirebilen, 
düşünceli, ahlaklı ve bilgili 
bir şahsiyet. Uğradığı haksız-
lığı bile önce yumuşaklıkla ve 
uyumlu bir şekilde hoş gör-
meye ve savuşturmaya çalı-
şır. Onun psikolojik sorunları 
yoktur. Giriştiği mücadeleyle 
kişisel hırslarını birbirine 
karıştırmaz. Dürüsttür, yapı-
cıdır. Aynı şekilde eşi de öyle. 
Eşi zaten kocasıyla beraber 
tam bir örnek aile tablosu or-
taya koyar. Her ikisi de yeni 
filizlenmekte olan Protes-
tanlık hareketine dahildir.
Tüm bunlar, neden bu şekilde 
ayrıntılarıyla, hatta okuyu-
cunun bilhassa dikkatini çe-
kecek şekilde anlatılmıştır? 
Çünkü yazar, okuyucusunun 
bütünüyle Kohlhaas’a güven-
mesini ister. Bu güven, kita-
bın kalbini oluşturur. Çünkü 
Kleist kesinlikle anarşist bir 
anlayışla hikayesini yazmaz. 
Onun derdi, devlet veya im-
paratorlukla değildir.

DOĞAYLA BAŞ BAŞA

Kohlhaas, Kleist’in kaleminde 
örnek bir kahramana dönü-
şür. Kahraman, haksızlığa 
karşı duran, mücadele eden 
ve bu uğurda her şeyi feda 
etmeye hazır olan kişidir. O, 
anarşist veya eşkıya değildir. 
Kleist devletin varlığından, 
iyi veya kötü olmasından 
şüpheye düşmez. Ona göre iyi 
veya kötü devlet ve imparator 
yoktur. İyi veya kötü yönetim 
ve imparatorun yardımcıları 
olabilir. Sistemi sitem yapan, 
imparatordan çok onun yar-
dımcı, danışman, hukukçu ve 

yılla birlikte edebiyatın, genel 
olarak da sanatın mutlaka bir 
şeyin hizmetin olması gerek-
mediği tartışılır. Sonuçta ede-
biyatçılar bu görüş etrafında 
ayrılıklar gösterir. Bazıları 
sırf sanat için sanatı savunur-
ken, sanatın başka bir şey 
için olmasını savunanlar da 
hiçbir zaman tükenmez. Bu 
açıdan bakıldığında Michael 
Kohlhaas’ın anlatıldığı hikaye 
yalnızca bir sanat eseri olarak 
önümüzde durmaz. Onun ya-
zıldığı döneme dair toplumsal 
gerçeklerle birlikte düşünce, 
felsefi akımlar, siyasi olaylar 
ve duygusal yönelimler de ta-
şıdığı söylenebilir.
Diyebiliriz ki Michael Kohl-
haas bir hukuk veya düşünce 
kitabı olarak da okunabilir. 

T
he events narrated in 

Heinrich von Kleist’s 

long story “Michael Kohl-

haas” , whose second edi-

tion in Turkish language 

was published in Decem-

ber 2011 (Can Publications) occur 

in the middle of the 16th century. 

The writer endeavors to discuss the 

concept of justice, assess it from dif-

ferent points of view and bring the 

reader to a conclusion. Heinrich 

von Kleist, who passed away at 

the beginning of the 19th century, 

wrote his stories to teach a lesson, 

just like the other writers of the clas-

sical period. 

THE ART OF GIVING A 

LESSON

Novels and stories written with 

the purpose of teaching a lesson 

prevailed almost till the end of the 

20th century. With the 20th centu-

ry, the idea that literature and art, 

in general, should not necessarily be 

in the service of something started 

to be discussed. In the end, men of 

letters showed differences of opin-

ion regarding the idea in question. 

While some merely supported the 

idea of ars gratia artis, those who 

argued that art is for the sake of 

something else never gave up. 

When considered from this point of 

view, the story of Michael Kohlhaas 

does not stand in front of us mere-

ly as a piece of art. Refiecting on it 

together with the social facts of the 

period in which it was written, it 

can be said that the story also bears 

philosophical thoughts, political 

events and emotional tendencies.

It can be said that Michael 

because Kleist does not write his 

story with an anarchist concep-

tion. His problem is not with the 

state or the empire.

ALONE WITH THE 

NATURE

Kohlhaas turns into a model hero 

in Kleist’s narrative. The protag-

onist is an individual who stands 

against injustice, struggles and is 

ready to sacrifice everything for 

this cause. He is not an anarchist 

or a bandit. Kleist does not have 

a suspicion of the existence of the 

state or its goodness or badness. 

In his opinion, there is no good 

or bad state or empire. Good or 

bad can be the governance and 

the associates of the emperor. 

What makes a system is not the 

emperor, but his aides, advisors, 

judiciary and judges. Kleist par-

ticularly attracts attention to this 

point. He also equips and guides 

Kohlhaas in this regard. In fact, 

all the heroism and noblesse of 

Kohlhaas is based on the em-

pire, because he strongly trusts 

the government of the state as 

the result of the injustice that he 

was the victim of. He files all the 

necessary appeals. He tries all 

the legal options. However, he is 

again wronged in spite of all these 

efforts; because the person he files 

a complaint about is a Junker, in 

other words, a German noble-

man, an aristocrat.

Nobleman Wenzel von Tronka 

is also a close relative of certain 

people who have a high status 

in the court. This works against 

Kohlhaas. His appeal is not exam-

ined as required, or even not cared 

much. The two horses that were 

left as pledge are put under hard 

work in the field and become thin 

and skinny as a beanpole because 

of lack of nourishment. The butler 

who was assigned to take care 

of the horses is beaten to death. 

Kohlhaas suffers psychologically 

Kohlhaas could also be read as 

a book of law or thought. Never-

theless, one should not underes-

timate the artistic side of Kleist, 

since the art of the authors of 

the classical period absolutely 

shows itself even in an essay or a 

review book. Therefore, Michael 

Kohlhaas, which was written by 

Kleist to discuss, teach a lesson 

and explain his ideas, is a highly 

readable, aesthetically strong, 

suitably impressive and intrigu-

ing book written without artistic 

concessions.

THE HEART OF THE 

STORY

The protagonist of the story, Mi-

chael Kohlhaas, is a horse seller 

and clever enough to make out 

the connection between the injus-

tice that he was the victim of and 

the imperial government. We can 

say that he is a lover of justice. 

This love cannot be explained 

through a simple fondness of jus-

tice. Kohlhaas is a character who 

has right conduct, although not 

a nobleman, can estimate what 

he can do within his social class, 

thoughtful, ethical and sophisti-

cated. At first, he tries to tolerate 

and avoid the injustice which he 

is the victim of leniently and in a 

congenial manner. He does not 

have psychological problems. He 

does not mix his struggle with his 

personal ambitions. He is honest 

and constructive. His wife also 

shows the same features. His 

wife, in the first place, totally 

presents a model family with her 

husband. Both of them are the 

members of the newly developing 

Protestant movement.

Why are all of these narrated in 

detail and even in a manner that 

peculiarly attracts the attention 

of the reader? This is because the 

author wants his reader to com-

pletely trust Kohlhaas. This trust 

composes the heart of the book, 

BİR ORTA ÇAĞ HİKAYESİ A MEDIEVAL STORY

KLEİST’İN TARTIŞMAK, 

DERS VERMEK, 

FİKİRLERİNİ AÇIKLAMAK 

AMACIYLA YAZDIĞI 

MİCHAEL KOHLHAAS; 

GAYET OKUNAKLI, ESTETİK 

AÇIDAN GÜÇLÜ, 

ETKİLEYİCİLİĞİ YERİNDE, 

SANATSAL YÖNÜNDEN 
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yargıçlarıdır. Kleist bu nok-
taya özellikle dikkat çeker. 
Kohlhaas’ı da ona göre donatır 
ve yönlendirir. Aslında Koh-
lhaas’ın bütün kahramanlığı 
ve yüceliği imparatorluktan 
ileri gelir. Çünkü o, uğradığı 
haksızlık dolayısıyla ülke yö-
netimine fazlasıyla güvenir. 
Gerekli bütün başvurularda 
bulunur. Hukuki yolların ta-
mamını dener. Fakat bütün 
bu uğraşlarına rağmen tekrar 
haksızlığa uğrar. Çünkü şika-
yetçi olduğu kişi bir Junker, 
yani bir Alman soylusu, asil-
zadedir.
Asilzade Wenzel von Tronka, 
ayrıca sarayda, çok üst ma-
kamlarda bulunan kişilerle 
yakın akrabadır. Bu durum 
Kohlhaas’ın aleyhine işler. Şi-
kayet dilekçesi gerektiği gibi 
incelenmez, önemsenmez 
bile. Rehin olarak bırakılan iki 
at, tarlalarda ağır işlere koşu-
lur; çok çalışmaktan, besin-
sizlikten zayıflamış, kemik-
leri görünür hale gelmiştir. 
Atlara göz kulak olması için 
yanlarında bırakılan kahya, 
kan kusuncaya kadar dövül-
müştür. Kohlhaas zorbalıklar 
nedeniyle hem psikolojik hem 
de maddi olarak hasara uğra-
mıştır. Fakat yapılan bütün 
kötülükler, kötülük yapan ki-
şinin yanına kar kalmaktadır. 
Öyleyse kanunların koruma-
dığı kişiler, toplum ve devlet 
tarafından dışlanmış demek-
tir. Kohlhaas canının, mülkü-
nün, ailesinin ve yanında ça-
lıştırdığı kişilerin, kanunların 
koruması altında olmadığını 
anladığı an, kendini doğayla 
baş başa bulur.
Doğayla baş başa olmak, 
kanunların geçersizleşmesi 
anlamına gelir. Buna insa-
nın doğaya, diğer deyişle 
temel, vazgeçilmez, doğuş-
tan kazandığı haklara geri 

dönüş denir. Devlet kişinin 
hakkını koruyamıyor ve gö-
zetmiyorsa, bunu kişi ken-
disi yapmalıdır. Kaba tabirle 
devlet kanunlarının bittiği 
yerde orman kanunları işle-
meye başlar.

KANT VE ROUSSEAU 

ÇIKMAZI

Kohlhaas’ın dürüst bir va-
tandaş olmasında, haklarını 
kanun yoluyla aramasında, 
mantığın dışına çıkmamasın-
da, kendine, ailesine, içinde 
bulunduğu toplum ve devlete 
karşı geliştirdiği ödev duygu-
sunda Immanuel Kant’ın fel-
sefesini bulunuruz. Kanunun 
dışına düştüğüne, toplumdan 
dışlandığına, bu yüzden top-
lum ve kanun tarafından bağ-
layıcılığın ortadan kalkışına 
dönük akıl yürütmesinde ise 
Jean Jacques Rousseau’nun 
felsefesini. Bunlar Kleist’in 
tartıştığı, çıkmazlara yol bul-
mak için başvurduğu filozof-
lardır.
Kleist sentezci bir sanatçı. Ya 
Kant ya da Rousseau demez. 
İkisinden birini seçmek ye-
rine, bunları hakikatin birer 
parçası olarak görüp değer-
lendirmek, şartlara göre 
birini diğerine tercih etmek 
yoluna gider. Ki kahramanı 
Kohlhaas’ta her iki filozofa 
dönük yönelimlere rastlarız. 
Fakat bir yerde hakikatin fi-
lozofların düşüncelerinden 
ibaret olmadığını da bilir. Kle-
ist felsefenin çaresiz kaldığı 
noktada, yardıma dini çağırır.
Uğranılan haksızlığa karşı 
kanunların üstünlüğüne baş-
vurmak, Kohlhaas’ın Kantçı; 
kanunların uygulanmaması-
na karşı, kanun dışı kaldığı-
na hükmedilip, isyan hareke-
tine geçilmesi Rousseauçu; 
fakat her iki yöntemin geçer-
siz kaldığı, kanunsuzluğun 

and physically because of this vio-

lence. However, the monger of all 

these misdeeds gets away with his 

evilness. So, it is obvious that those 

who are not protected by the law 

are cast out by the society and the 

state. As soon as Kohlhaas under-

stands that his life, family and his 

employees are not under the pro-

tection of the law, he finds himself 

alone in the nature.

Being alone in the nature means 

that the laws have become defunct. 

This is called the return of the hu-

man to the nature, in other words, 

to the basic and indispensable 

rights he is bestowed upon birth. If 

the state cannot protect and guard 

the rights of the individual, the in-

dividual should do this himself. In 

a colloquial manner, the law of the 

jungle becomes effective where the 

law of the state ends.

THE DILEMMA OF KANT 

AND ROUSSEAU

We find the philosophy of Imma-

nuel Kant in Kohlhaas as an hon-

est citizen, in his pursuing his rights 

through the law, staying within 

logic, and the sense of responsibili-

ty he develops for himself, his fam-

ily, the society he lives in and the 

state. When he finds himself out of 

the law and is excluded from the 

society, his logic towards the dis-

appearance of the binding force of 

the society and the law is found to 

be based on the philosophy of Jean 

Jacques Rousseau. These are the 

philosophers that Kleist discusses 

and consults in order to find ways 

to his predicaments. 

Kleist is a synthesis artist. He 

does not say either Kant or Rous-

seau. Rather than choosing one 

of these two, he regards and as-

sesses these philosophers as parts 

of the reality and prefers either 

of them depending on his con-

ditions. In fact, we find orienta-

tions towards both philosophers 

in Kohlhaas. However, at some 

point he knows that the reality 

is not all about the ideas of phi-

losophers. Kleist calls up religion 

at the point where philosophy 

becomes helpless.

We witness Kohlhaas’s Kantian 

side in his appealing to the superi-

ority of the law against the injustice 

he is faced with and his Rousseauist 

side in his revolt against the judg-

ment that he is out of the law. 

However, we see his Lutherian side 

at the point where both methods 

become defunct and illegality and 

rebellion start to harm the society 

and other people, everyone reach 

an impasse and solutions cannot 

be provided to problems.

CRIME AND 

PUNISHMENT

When left alone with his inner self, 

Kohlhaas pursues his right with his 

own hands. He takes his weapon, 

gets on his horse and strikes Wen-

zel von Tronka’s chateau. Tronka 

runs away from the chateau and 

manages to save his life. However, 

Kohlhaas chases Tronka. He goes 

to every place where people inform 

him of Tronka and burns villages, 

towns, even cities. At first, these 

actions cause a reaction among 

the people. But in time, the peo-

ple start to justify Kohlhaas. While 

Kohlhaas’s gang consists of ten 

people in the beginning, the num-

ber rises to twenty, then a hun-

dred; his success against military 

troops increases the number of his 

supporters.

ve isyanın topluma, diğer 
insanlara çok fazla zarar ver-
meye başladığı, herkesin bir 
çıkmaza girdiği, sorunlara 
bir türlü çözüm bulunamadı-
ğı noktada Martin Lutherci 
yönünü görürüz.

SUÇ VE CEZA

Doğasıyla baş başa kalan 
Kohlhaas, hakkını kendi elle-
riyle arayacaktır. Eline silahı 
alır, atına atlar ve Wenzel von 
Tronka’nın şatosunu basar. 
Tronka şatodan kaçıp canını 
kurtarmayı başarır. Kohlha-
as ise Tronka’nın peşine dü-
şer. Tronka nerede denilirse 
oraya gider ve köyleri, kasa-
baları, hatta şehirleri ateşe 
verir, yakar. Önce bu, halkın 
tepkisini çeker. Fakat sonra 
halk Kohlhaas’a hak verme-
ye başlar. Kohlhaas’ın çetesi 
on kişiden oluşurken, yirmi-
ye, daha sonra da yüze çıkar; 
askeri birliklerle yaptığı sa-
vaşlarda başarılı olması, des-
tekçilerini artırır.
Dönüş yine Kant felsefe-
sinedir. Fakat bir aracı va-
sıtasıyla. Bu aracı Martin 
Luther’den başkası değildir. 
Protestanlığın kurucusu 
Martin Luther, Kant’la Rous-
seau, üst sınıfla alt sınıf ara-
sında arabulucu konumdadır. 
Onun anlamı merhamettir. 
Hiçbir fikir ve insana yabancı 
veya düşman değildir. Onun 
düşmanı olduğu şey; günah, 
kanunsuzluk, şiddet, acı, göz-
yaşı, vicdansızlık, hukuksuz-
luk ve kötülüktür.
Martin Luther araya girer, 
imparatora ve sarayın üst sı-
nıf yöneticilerine başvuruda 
bulunur, mektup yazar. Azılı 
bir katile, isyancıya dönüşen 
Kohlhaas yalnızca Luther’i 
dinleyecektir. Luther, Koh-
lhaas ne kadar haklı olursa 
olsun, kanun dışına çıkama-

yacağını, sorunların mutlaka 
kanunlar yoluyla veya direkt 
imparatora ulaşılarak çözül-
mesi gerektiğini ihtar eden, 
gösteren, “kutsal” mercidir. 
Kohlhaas karısını ve kahya-
sını yitirir, çocuklarını öksüz 
bırakır, mülkünden olur, bir-
çok kişinin ölmesine neden 
olur, destekçileri de ona oyun 
oynamaya kalkışır. Fakat o, 
Luther’in gösterdiği yoldan 
ilerleyerek hakkını bulur. 
Mahkeme sonuçlanır. Asil-
zade Tronka cezasını çeker. 
Kohlhaas isyanının bedelini 
idam edilerek öder. Böylelik-
le kitabın sonunda Rousseau 
felsefesinden çıkılır, Kant 
felsefesine dönüş yapılır.
En başta söylediğimiz gibi 
Kleist ders vermek ama-
cıyla Michael Kohlhaas 
adlı kahramanı yaratır. Bir 
yandan imparator ve saray 
görevlilerine, diğer yandan 
dürüst vatandaşlara uyarı-
larda bulunur. Kleist’in uya-
rıları, aradan birkaç yüzyıl 
geçmesine rağmen geçerli-
liğini kaybetmemiş; değer-
lendirilmeli ve göz önünde 
bulundurulmalıdır.

trial ends. Nobleman Tronka gets 

what he deserves. Kohlhaas pays 

for his rebellion with his life. Thus, 

the philosophy of Rousseau is left 

at the end of the book to turn back 

to the philosophy of Kant. 

As we mentioned in the very be-

ginning, Kleist creates the protag-

onist Michael Kohlhaas in order 

to teach a lesson. He warns the 

emperor and the management 

of the palace on the one side, and 

the honest citizens on the other 

side. Kleist’s warnings have not 

lost their validity despite the a few 

hundreds of years that have passed 

and they should be reviewed and 

considered.

Then he again turns back to the 

philosophy of Kant. But his return 

is through an intermediary. Mar-

tin Luther is the very man in this 

regard. Martin Luther, the founder 

of Protestantism, is an intermedi-

ary between Kant and Rousseau 

and between the upper class and 

the lower class. His meaning is 

mercy. He is not a stranger or an 

enemy to any idea or human be-

ing. What he turns against is sin, 

illegality, violence, pain, tears, re-

morselessness and evil.

Martin Luther intervenes, appeals 

and writes letters to the empire 

and the upper management of 

the palace. Kohlhaas, who turns 

into a fierce murderer and a rebel, 

would only listen to Luther. Luther 

is a divine authority who warns 

and shows that it is necessary to 

stay inside the law and solve the 

problems definitely through the 

law and by reaching the emperor, 

although Kohlhaas is right.,

Kohlhaas loses his wife and his 

butler, leaves his children as or-

phans, loses his property, causes 

the deaths of many people and his 

supporters try to trick him. How-

ever, he pursues the way shown 

by Luther and gains his right. The 

Rousseau

Kant
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H
avaların soğuması, nemin azalması, günlerin kısalması, 

insanların kapalı ortamlarda daha fazla bulunması, birbir-

leriyle ve eşyalarla olan temasın artması hastalık etkenleri-

nin taşınmasını kolaylaştırıyor. Yine hareketsizlik ve soğu-

yan havalar vücut direncimizi azaltırken, hastalıklara 

yakalanma riskimizi de artırıyor. Memorial Şişli Hastanesi 

Dahiliye Bölümü’nden Uz. Dr. Özgür Mollaoğlu, bu dö-

nemde bizi bekleyen sağlık sorunlarının başında mikrobik hastalık-

lar geldiğini söylüyor. Özellikle grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklar 

en sık karşımıza çıkanlar. Mollaoğlu, “Soğuk algınlığı gibi genellikle 

sorunsuz iyileşen hastalıkların dışında; bronşit, zatürre (pnömoni), 

sinüzit gibi daha şiddetli seyreden durumlar da oluşabilir. Kimse bu 

hastalıklara yakalanmak ya da başkalarının hastalanmasına neden 

olmak istemez.” diyor. Mollaoğlu, korunmak için alınabilecek basit 

önlemleri de şöyle anlatıyor: 

C
old snap, reduced moisture, shortening of days, spending 

more time in indoor areas, and coming into contact with 

other people and things more facilitate to carry the illness 

agents. Also, physical inactivity and cold snap reduce our 

body resistance, while increasing our risk to catch diseas-

es. Mr. Özgür Mollaoğlu, an Attending Physician at the 

Internal Diseases Department of Memorial Şişli Hospi-

tal, expresses that the microbial diseases are the main health prob-

lems that we might face in this period. Especially, flue and the com-

mon cold are the diseases that we catch most frequently. “Other 

than the diseases such as common cold that clears up without any 

problem, there are more severe situations such as bronchitis, pneu-

monia, and sinusitis. Nobody wants to catch or cause other to 

catch these diseases.” says Mr. Mollaoğlu and describes the mea-

sures that can be taken for protection against them as follows: 

Elinizi sabunla, 20 saniye 

yıkayın

• Ellerin sabun ve sıcak suyla 

en az 20 saniye yıkanması 

hastalıkların yayılmasını 

önlemede en etkin yoldur. 

Sonrasında ellerin 

kurulanması ve nemli 

bırakılmaması gerekir. Bu 

durum, özellikle etrafınızda 

enfeksiyonu olan biri ya da 

sizde hapşırık, öksürük ile 

seyreden bir hastalık varsa 

sık sık tekrarlanmalıdır. 

• Hasta kişilerden mümkün 

olduğunca uzak durulmalıdır. 

Eğer burnu akan, öksüren, 

hapşıran birini görürseniz bu 

kişilerden uzak durmak sizi 

koruyacaktır. Birçok 

hastalığın hava yoluyla 

damlacık enfeksiyonu ile 

alınabildiğini unutmamak 

gerekir.  

HAPŞIRIRKEN AĞZINIZI 

KAPATIN

• Öksürürken, hapşırırken 

burnunuzu ve ağzınızı mendille 

ya da ellerinizle kapatmanız 

gerekir. Elleri sık yıkamak, 

çevredeki eşyalara özellikle 

telefon, masa, kapı kolları gibi 

herkesin dokunabileceği yerlere 

temas etmemek önemlidir. 

• Ateşiniz var ve soğuk algınlığı 

belirtileri gösteriyorsanız iyileşene 

kadar evinizde kalmanız gerekir. 

Mümkünse okula ya da işinize 

gitmeyip, ilaçlarınızı düzenli 

kullanıp hastalığın daha fazla 

yayılmasına engel olabilirsiniz. 

• Ateşiniz var ve soğuk algınlığı 

belirtileri gösteriyorsanız iyileşene 

kadar evinizde kalmanız gerekir.  

• Hava değişimiyle artış gösteren 

tüm bu 

hastalıklardan 

korunmada genel 

sağlık tedbirlerine 

uyulması, uykuya 

yeterli zaman 

ayrılması, sebze ve 

meyvelerden zengin 

dengeli bir beslenme 

düzeni, sigaradan uzak 

durulması, hasta 

kişilerden mümkün 

olduğunca 

kaçınılması 

uygun 

olacaktır.

COVER YOUR MOUTH 

WHEN COUGHING 

• You should cover your nose 

and mouth with your hands 

of handkerchief when 

sneezing or coughing. It is 

important to wash hands 

frequently and avoid from 

contacting the things that 

everyone might contact such 

as telephones, tables, door 

handles, etc….

• If have a fever and 

symptoms of the common 

cold, you should stay at 

home until your recover. 

Where possible, you can 

prevent the spread of the 

disease any more by calling 

in sick and taking your 

medicines. 

• If have a fever and 

symptoms of the common 

cold, you should stay at 

home until your recover.

• Complying with the general 

precautions for protection 

against these diseases that 

increase due to mid season 

conditions, taking the time 

to sleep, rich and balanced 

nourishment with vegetable 

and fruits, avoiding form 

smoking, and keeping a 

distance from patients as 

fasr as possible will be 

advisable. 

WASH YOUR HANDS 

WITH SOAP FOR 20 

SECONDS

• Washing hands with hot 

water and soap for 

minimum 20 seconds is an 

efficient way in preventing 

the spread of diseases. Then, 

hands must not be left 

moist and must be dried. 

Repeat this especially if 

there is an infected person 

around you or if you are got 

a disease that continues 

with sneeze and coughing.

• Keep away from patients as 

far as possible. If you see 

someone sniveling, sneezing, 

coughing, keeping your 

distance from these persons 

will protect you. Keep in 

mind that many diseases 

are air-borne.

KIŞ İÇİN BİZİ BEKLEYEN SAĞLIK 
SORUNLARI NELER?

WHAT ARE THE HEALTH PROBLEMS THAT 
WE FACE IN WINTER? 

SAĞLIK
HEALTH
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ÇOCUKLAR 

TEDBİRSİZLİKTEN 

HASTALANMASIN

Memorial Şişli Hastanesi Çocuk 

Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm 

Başkanı Prof. Dr. Metin 

Karaböcüoğlu, üst solunum yolu 

hastalıklarında sık yapılan 

yanlışlar ve çocuklarını korumak 

için anne ve babalara şunları 

öneriyor:

• “Çocukta ateş var.” diye 

gereksiz yere antibiyotik 

verilmemelidir. Bir uzmana 

danışılmalı ve çocuğun 

hastalığına göre tedavi 

uygulanmalıdır.

• Üç aydan küçük çocuğun her 

ateşlenmesinde doktoru 

haberdar edilmelidir. Üç 

aydan büyük çocuklarda tüm 

ateş düşürücülere rağmen 48 

saatten fazla uzun süren ateşi 

varsa, yemek yiyemiyor, 

kendisini halsiz ve mutsuz 

hissediyorsa hemen doktora 

gidilmelidir.

• Sağlıklı bireylerde gereğinden 

fazla C vitamini almanın 

hastalıklardan korumakla 

hiçbir ilgisi olmadığı 

açıklanmıştır. Anne ve 

babaların çocuklarına gerektiği 

kadar vitamin, meyve ve sebze 

yedirmeleri yeterlidir.

• Aileler çocuklarının yanında 

sigara içmemeli ve içilmesine 

izin vermemelidirler.

• Soğuk her ne kadar tek başına 

hastalık nedeni değilse de, 

aileler çocuklarını soğuk 

havalardan korumaya özen 

göstermelidir.

DO NOT LET CHILDREN 

GET SICK DUE TO 

NEGLIGENCE

Prof. Dr. Metin Karaböcüoğlu, 

Head of Pediatric Department at 

Memorial Şişli Hospital, 

recommends the following to 

parents regarding the frequent 

mistakes and preventive measures 

for upper respiratory tract 

diseases: 

• Do not give antibiotics unnec-

essarily as “the child has a 

fever.” Consult a specialist 

and apply a treatment that 

fits the child’s disease. 

• Inform the physician in every 

fever incident of children 

under the age of three 

months. For children above 

the age of three months, 

should a fever persists for 

more than 48 hours despite 

the antipyretics, and they 

cannot eat and feel unhappy 

and weak, immediately see a 

physician. 

• It has been stated that taking 

vitamin C more than the 

necessary does not help in 

healthy persons protecting 

themselves against diseases. 

It is sufficient for parent to 

make their children eat fruits, 

vegetables, and vitamins 

sufficiently. 

• Parents must not smoke 

when they are with children. 

• Although cold is not a reason 

of disease alone, families 

should be attentive to protect 

their children from cold 

weather. 

5 ADIMDA KIŞIN KİLO 

ALMAYIN

Memorial Şişli Hastanesi 

Beslenme ve Diyet Bölümü’n-

den Diyetisyen Yeşim Çelik, 

kışın ideal kilonuzu koruyabil-

meniz için şu beş öneriye kulak 

vermenizi öneriyor: 

• İyi bir kahvaltı ile güne 

başlamak hem direncinizi 

koruyacak hem kilo 

kontrolünde siz yardımcı 

olacak hem de metabolizma 

hızınızın yavaşlamasını 

engelleyecektir. 

• Metabolizmanızı 

çalıştırmak için susamasa-

nız bile günde 2-2,5 ) litre 

su tüketilmesi gerekmekte-

dir.

• Sıcak içecek olarak çay, 

kahve yerine kuşburnu çayı 

C vitamini içerdiği için, 

rezene çayı gaz sorunlarına 

iyi geldiği için tercih 

edilebilir. 

• Hastalıklardan korunmak, 

savunma mekanizmamızı 

güçlendirmek için de A ve C 

vitamininden yeterli 

beslenmek gerekir. 

Sonbahar ve kış sebze- mey-

veleri de bu konuda bize 

yeterli oranda A ve C vitami-

ni sağlayacaktır. Portakal, 

mandalina, greyfurt, havuç, 

kivi, karnabahar, lahana, 

brokoli, Brüksel lahanası, 

maydanoz, tere, ıspanak A 

ve C vitamininden zengin 

besinlerdir.

• Kış mevsiminin vazgeçil-

mez yiyeceklerinden kuru 

baklagillerin, kepekli 

tahılların (esmer ekmek, 

bulgur, kepekli makarna / 

pirinç / erişte / un) ve 

özellikle C vitamininden 

zengin sebze ve meyvelerin 

tüketimine ağırlık 

verilmelidir.

DO NOT PUT ON WEIGHT 

IN WINTER IN 5 STEPS 

Ms. Yeşim Çelik, Dietician at the 

Nutrition and Dietary 

Department of Memorial Şişli 

Hospital, recommends you to 

consider the following five advices 

to maintain your ideal weight in 

winter: 

• Starting the day with a good 

breakfast will protect your 

resistance, help you in the 

weight control, and prevent 

the slowing down of your 

metabolism. 

• You should consume 2 – 2.5 

liters of water per day for the 

functioning of your 

metabolism even if you are 

not thirsty. 

• As hot drinks, you can prefer 

rosehip team as it contain 

vitamin C and fennel tea as it 

is good for gas problems 

instead of tea and coffee. 

• You should intake foods that 

are rich for vitamins A and C 

to protect yourself against 

diseases and reinforce your 

defense mechanism. Autumn 

and winter fruits and 

vegetable will provide us with 

sufficient vitamins A and C 

for these purposes. Orange, 

mandarin, grapefruit, carrot, 

kiwi, cauliflower, cabbage, 

broccoli, Brussels sprout, 

parsley, cress, and spinach are 

the foods with rich content of 

vitamins A and C.

• Legumes, which are the 

indispensible foods of winter, 

whole cereals (brown bread, 

bulgur, whole-wheat pasta / 

noodle / flour / rice) and 

especially the fruits and 

vegetables rich for vitamin C 

should be consumed 

frequently. 

H
avaların soğumaya başlamasıyla birlikte cildimizde bulu-

nan nem miktarı azalır. Bu nedenle normal zamanlarda 

kullanılan cilt nemlendiricilerinizi değiştirmeniz gerekir. 

Sonbahar- kış aylarında cilt koruması için doğru beslenme ve 

düzenli bakım gerekir. Mevsim normallerinde nemlendirici 

içerikler cildinizi koruyabiliyorken, kış aylarında bunun yanına 

yağ içeriği ve onarıcı özelliği yüksek olanlar nemlendiriciler 

kullanılmalıdır.” 

M-Onep Etiler Kliniği’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Ömür Tekeli 

sonbahar-kış aylarına özel cilt bakımı ve dikkat edilmesi gereken-

leri şöyle tarif ediyor:

• Yüksek koruma faktörlü güneş koruyucu günlük kullanılabilir.  

• En azından kış aylarında eldiven takılabilir.

• Ev tipi peelingler aylık kullanımı veya doktor kontrolünde uygu-

lanabilen meyve asitli peelingler uygulanabilir.

• Yoğun etkili nemlendiricilerle cilt desteklenebilir.

• Cildi aktive eden ve yenileyen ilaç kremler, kış aylarında kür 

olarak kullanılabilir.  

• Deterjanlarla cildinizin temasını önleyebilirsiniz.  

• Çeşitli lazerler ile cilt lekelerinin tedavisi ve cildin gençleştiril-

mesi sağlanabilir.

A
s the weather gets colder, the moisture content of our skin re-

duces. Thus, you should change your skin moisturizers that you 

use normally. Correct nutrition and regular care are required to 

protect your skin in autumn and winter. While the moisturizer con-

tents can protect your skin under seasonal normals, use, in addi-

tion, the moisturizers with higher oil content and regenerative char-

acteristic in winter.”

Dr. Ömür Tekeli, a dermatologist at M-Onep Clinic in Etiler, describes the 
special skin care and points to take into consideration in autumn and 
winter as follows:
• You can use high factor sun creams on a daily basis. 

• You can wear gloves at least in winter.

• You can use homemade peelings or apply fruit acid containing 

peelings under physician supervision.

• You can support your skin with highly efficient moisturizers. 

• You can use ointments, which activate and regenerate the skin, 

in winter as a cure. 

• You can prevent the contact of your skin with detergent. 

• You can ensure the treatment of skin spots and skin rejuvenation 

with various laser applications. 

CİLDİNİZİ NEMLENDİREREK 
KIŞI KARŞILAYIN

WELCOME WINTER BY 
MOISTURIZING YOUR SKIN

DERMATOLOJI UZMANI DR. ÖMÜR TEKELI, 

DEĞIŞKEN VE SERINLEYEN HAVALARIN CILTTEKI 

NEM MIKTARINI AZALTTIĞINA DIKKAT ÇEKEREK 

UYARIYOR: SOĞUK HAVALARDA ÖZEL BAKIM 

UYGULAMALI VE DAHA GÜÇLÜ ÜRÜNLER 

KULLANMALISINIZ

DERMATOLOJİ UZMANI DR. ÖMÜR TEKELİ, 

DEĞİŞKEN VE SERİNLEYEN HAVALARIN CİLTTEKİ 

NEM MİKTARINI AZALTTIĞINA DİKKAT ÇEKEREK 

UYARIYOR: “SOĞUK HAVALARDA ÖZEL BAKIM 

UYGULAMALI VE DAHA GÜÇLÜ ÜRÜNLER 

KULLANMALISINIZ.
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DR. ÖMÜR TEKELI, A DERMATOLOGIST, DRAWS 

ATTENTION TO THE FACT THAT CAPRICIOUS AND 

COOL WEATHER REDUCES THE MOISTURE 

CONTENT OF YOUR SKIN AND WARNS: “APPLY 

SPECIAL CARE IN COLD WEATHER AND USE 

STRONGER PRODUCTS.”

DR. ÖMÜR TEKELI, A DERMATOLOGIST, DRAWS 

ATTENTION TO THE FACT THAT CAPRICIOUS AND 

COOL WEATHER REDUCES THE MOISTURE 

CONTENT OF YOUR SKIN AND WARNS: “APPLY 

SPECIAL CARE IN COLD WEATHER AND USE 

STRONGER PRODUCTS.”



TEKNOLOJİ
TECHNOLOGY

KULLANDIĞIMIZ TEKNOLOJIK CIHAZLAR VEEE 

TEKNOLOJILER ARASINA HER GÜN YENI BIRI 

EKLENIYOR. YENI YILDA HAYATIMIZI 

KOLAYLAŞTIRACAK VE AŞINA OLMAMIZ 

GEREKEN ÜRÜN VE HIZMETLERI BIR ARAYA 

GETIRDIK.

TEKNOLOJİDE 2014 
BİZE NE GETİRECEK?

WHAT WILL 2014 BRING FOR 
US TECHNOLOGYWISE?
EACH DAY, A NEW IS BEING ADDED TO THE TECHNOLOGIES AND DEVICES WE USE. 

WE HAVE BROUGHT TOGETHER THE PRODUCTS AND SERVICES THAT WILL 

FACILITATE OUR LIVES AND THEREFORE WE MUST BE FAMILIAR WITH.

XBOX ONE

B
lu-ray sürücüsü dışında PS4 ile ben-
zer teknik özelliklere sahip olan yeni 
Xbox, Kinect adlı hareket algılama 
sistemini de yeniliyor. Her mode-

lin kutusundan 1080p (Full HD) çö-
zünürlükte kamera çıkacak olan 
Xbox One, daha geniş bir açıda 
çalışıyor. Böylece aynı anda 6 ki-
şiyi ‘görebilecek’ ve bu kişilerin 
her birinin 25 eklem noktasını 
algılayarak daha keyifli bir oyun 
deneyimi yaşatacak. Micro-
soft’un açıklamasına gore sayısı 40’ı aşan 
yenilikle oyun kumandası da geliştirilmiş. 
Ancak satış fiyatı ve Türkiye’de ne zaman 
piyasaya çıkacağı henüz belli değil.

XBOX ONE

T
he new Xbox, which has similar fea-
tures to PS4 except for the Blue-ray 
driver, has also updated the move-
ment sensing system called Kinect. 

Offering a 1080p-resolution (Full HD) 
camera in each pack, Xbox One 

operates on a larger angle. Thus, 
it will be able to “see” 6 persons 
at the same time and help expe-
rience a more pleasurable game 
experience by perceiving 25 joints. 
According to Microsoft, the game 

controller has been improved with more 
than new features. However, its sale price 
and when it will be introduced to the market 
in Turkey is uncertain.

PLAYSTATION 4 

S
ene sonunda piyasaya çıkacak 
olan yeni PlayStation, siyah 
kasasıyla alışıldık görüntüsünü 
korurken, oyun kolları siyahın 

yanı sıra, kırmızı ve mavi renklerde 
de olacak. Yatay ve dikey olarak kul-
lanılabilen konsol, sekiz çekirdekli 
güçlü işlemcisi ve 8 GB belleği ile 
bir oyun canavarından beklenenleri 
karşılayacak. Cihazda ayrıca Blu-ray 
sürücü ile HDMI, USB 3.0, Wi-Fi ve 
Bluetooth bağlantıları yer alacak ve 
Instant-On özelliğiyle açılışta beklet-
meyecek. PlayStation 4, ülkemizde 
13 Aralık’ta satışa çıkacak ve 1399 TL 
fiyatla satılacak.

PLAYSTATION 4

T
he new PlayStation, which will be int-
roduced to the market at the end of the 
year, keeps its usual appearance with its 
new black color, the joysticks will come 

out in red and blue as well as black. The con-
sole, which can be used vertically or horizon-
tally, will be able to meet the expectations of 
a game monster with its octo-core processor 
and 8 gigabyte memory. The device will also 
contain a Blue-ray driver HDMI, USB 3.0, 
Wi-Fi and Bluetooth connections and thanks 
to its Instant-On feature, will not keep the 
user waiting much at the opening. PlaySta-

tion 4 will be introduced to the 
market on December 13 at a 
price of 1399 TL.

YENİ KONSOLLAR

NEW CONSOLES 

Aytun Çelebi
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KULLANDIĞIMIZ TEKNOLOJİK CİHAZLARA VE 

TEKNOLOJİLER ARASINA HER GÜN YENİ BİRİ 

EKLENİYOR. YENİ YILDA HAYATIMIZI 

KOLAYLAŞTIRACAK VE AŞİNA OLMAMIZ 

GEREKEN ÜRÜN VE HİZMETLERİ BİR ARAYA 

GETİRDİK.



KAVİSLİ EKRANLAR

CURVED SCREENS

AKILLI GÖZLÜKLER

SMART GLASSES

SAMSUNG GALAXY ROUND

G
alaxy serisinin orta kısmı basık gibi duran bu akıl-
lı telefonu, kavisli ekranıyla daha iyi bir görüntü 
deneyimi yaşatmayı hedefliyor. 5,7 inçlik Full HD 
çözünürlüklü ekranı kadar, dört çekirdekli Snapd-

ragon 800 işlemcisi ve 3 GB belleği, onunla yapılacak 
her işin süratli ve rahat olacağı anlamına geliyor. 13 
MP kamerası ise fotoğraf meraklılarını makine taşıma 
derdinden kurtaracağa benziyor. Cihazın Türkiye’de ne 
zaman satılacağı ve fiyatı açıklanmadı.

GOOGLE 
GLASS

S
adece geliştiriciler 
için satışa çıkarılsa da, 
herkesin merakla takip ettiği 
Google Glass, yakında daha geniş 

bir kitleye ulaşacak. Sağ gözün önünde görüş 
alanı içerisine bir görüntü yerleştirebilen Glass, 5 
MP kamerasıyla 720p video kaydedebiliyor, 12 GB depo-
lama alanı, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantıları bulunuyor. Ancak 
yaptığı en iyi iş cebinizdeki Android ya da iOS işletim sistemli 
telefonla bağlantı kurmak. Böylece telefonda olup bitenleri doğ-
rudan görebilmek mümkün oluyor.

SAMSUNG GALAXY ROUND

T
his smart phone of the Galaxy series looking obla-
te in the middle, is intended to offer a better view 
experience with its curved screen. In addition to its 
5,7 inch Full HD-resolution screen,  its quad-core 

Snapdragon 800 processor and 3 GB memory mean any 
operation performed on it will be fast and convenient. Its 
13 MP camera, on the other hand, seems to rid the pho-
tography enthusiasts of the need to carry cameras with 
them. When the device will be put on market in Turkey 
and what its price will be has not been announced yet.

APPLE, 
MICROSOFT, 
SONY

S
ince Google introdu-
ced its glasses, activity 
in the three biggest 
brands of technology 

has not ended. While crea-
tive and innovative touches 
are expected of Apple’s iG-
lass as in iPod, Microsoft’s 
glasses are expected to serve 
as a second screen in Kine-
ct-supported Xbox games. 
Sony, on the other hand, 
is expected to make use of 
Augmented Reality (AR) te-
chnologies by transferring its 
experience in smart watches 
to glasses. However, when 
all these products will appe-
ar on the market remains a 
mystery.

    LG G FLEX

P
lastik OLED ekranıyla 720p 
çözünürlüğe ulaşan 6 inçlik 
LG G Flex, son derece ince ve 
hafif kavisli yapısıyla dikkat 

çekiyor. Bataryası da kavisli şekilde 
üretilen G Flex, 3500 mAh kapasite 
sayesinde tüm gün rahatça kulla-
nılmak için tasarlanmış. Samsung 
gibi Qualcomm’un Snapdragon 
800 işlemcisini ve 13 MP çözünür-
lüklü bir kamera kullanan G Flex, 
kendine has Android arayüzü ile 
sene sonunda Avrupa’da satışa 
çıkacak. Türkiye tarih ve fiyatı ise 
henüz açıklanmadı.

    LG G FLEX

T
he 6-inch LG G Flex, with its OLED screen and 720p resolution, is appealing with its extremely 
slim and slightly curved appearance. Coming out with a battery also curved, G Flex has been 
devised to be used all day long with a 3500 mAh capacity. Using Qualcomm’s Snapdragon 800 
processor like Samsung and a 13 MP-resolution camera, G Flexwill be put on sale in Europe 

with its specific interface at the end of the year. Its date of launch and price for Turkey has not been 
announced yet.

APPLE, 
MICROSOFT, 
SONY

G
oogle, gözlüğü ta-
nıttığından bu yana 
teknolojinin üç büyük 
isminde hareketlilik 

bitmedi. Apple’ın iGlass’ın-
da iPod’daki gibi yaratıcı 
ve yenilikçi dokunuşlar 
beklenirken, Microsoft’un 
gözlüğünün Kinect destekli 
olarak Xbox oyunlarında da 
ikinci ekran işlevi görebil-
mesi bekleniyor. Sony’nin 
ise akıllı saatteki tecrübesini 
gözlüğe aktararak Zengin-
leştirilmiş Gerçeklik (AR) 
teknolojilerinden faydalan-
ması bekleniyor. Tüm bu 
ürünlerin ne zaman piya-
saya çıkacağı ise muamma 
olmayı sürdürüyor.
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GOOGLE 
GLASS

A
lthough launched only 
for developers, but 
closely followed by all, 
Google Glass will rea-

ch a larger audience soon. Glass, which fit an image 
inside the field of view in front of the eye,  can record 720p videos 

with its 5 MP camera; it also has a 12 GB storage capacity, and Wi-Fi 
and Bluetooth connections. However, the best thing it can do is to be 
able to connect to the phone in your pocket that has an Android or 
iOS operation system. Thus, it becomes possible to see what is going 
on in the phone.



SAMSUNG UE65F9000

S
amsung’s UE65F9000, which can offer 4K on its giant 65-inch screen, is the right address for those 
seeking high resolution but at the same time it is the right address for those seeking a chic design with 
its slim frame and body. However, a major quality of this TV is that when a change occurs either in 4K 
or another major technology, the “brain” in the back panel can be removed and a new one can be put 

in. Intending to present a natural view, this TV is quite challenging in 3D. Moreover, it can be used without a 
remote controller because it recognizes voices and images.

SONY KDL-65X9005A

B
ringing a Hi-Fi atmosphere to the living rooms with its shapely speaker on the side frame, 65X9005A’s 
most important feature is its ability to show a resolution four times that of Full HD on its 65-inch screen. 
This smart TV, with a resolution of 3840x2160 pixels, supports LED back lighting with its technologies cal-
led Triluminos and Motionflow XR 800Hz and thus renders action scenes more fast-moving and images 

more vivid. It also has 3D support.

4K İLE YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜK

HIGH RESOLUTION WITH 4K 

SONY KDL-65X9005A

Y
an çerçevedeki şekilli hoparlörleriyle 
Hi-Fi havasını evin oturma odasına 
taşıyan 65X9005A’nın en önemli 
özelliği, Full HD’nin dört katı çö-

zünürlüğü 65 inçlik geniş ekranında gö-
rüntüleyebilmesi. 3840x2160 piksel çözü-
nürlükteki bu akıllı televizyon, LED arka 
aydınlatmayı Triluminos ve Motionflow 
XR 800Hz adlı teknolojileriyle destekle-
yerek, hareketli sahneleri akıcı, görüntüle-
ri canlı hâle getiriyor. Üstelik 3D desteği 
de bulunuyor.

SAMSUNG 
UE65F9000

Y
üksek çözünürlük arayanlar için 
Samsung’un 65 inçlik dev ek-
ranında 4K sunabilen modeli 
UE65F9000, incecik çerçevesi 

ve gövdesiyle şık bir tasarım arayanlar 
için de doğru adres. Bu TV’nin asıl 
özelliği ise, ister 4K’da ister başka bir 
ana teknolojide değişiklik olduğunda 
arka paneldeki ‘beynin’ çıkartılarak, 
yerine yenisinin takılabilmesi. Doğal 
bir görüntüyü hedefleyen televizyon, 
3D’de ise oldukça iddialı. Üstelik ses ve 
görüntü tanıyarak uzaktan kumandasız 
da kullanlabiliyor.
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Otomotİv
AUTOMOTIVE

OTOMOBILDE YENI MODELLER AÇISINDAN HAREKETLI BIR 

YILIN BAŞLAMASINA ÇOK AZ KALDI. 2014 YILI IÇINDE 40’TAN 

FAZLA MARKANIN 200’E YAKLAŞAN YENI MODELLI YOLLARA 

ÇIKACAK. TÜMÜYLE YENILENEN MODELLER DIŞINDA 

MAKYAJLANAN, MOTOR VE DANANIM SEÇENEKLERI 

GELIŞTIRILEN OTOMOBILLER DE TÜRKIYE’DE OLACAK. İŞTE 

2014’TE ÜLKEMIZ PAZARINA DAMGASINI VURACAK YENI 

OTOMOBIL MODELLERI….

BU MODELLER 
2014’E DAMGASINI 
VURACAK

THESE MODELS 
WILL TAG ON 2014
THERE IS LITTLE TIME LEFT FOR THE BEGINNING OF AN ACTIVE 

YEAR FOR THE AUTOMOBILES. FOR THE YEAR 2014, 

APPROXIMATELY 200 MODELS OF NEW AUTOMOBILES BY MORE 

THAN 40 BRAND NAMES. EXCEPT THE MODELS WHICH HAVE 

BEEN COMPLETELY RENEWED; WINDOW-DRESSED WITH 

MODIFIES MOTORS AND HARDWARE WILL BE IN TURKEY. HERE 

ARE NEW AUTOMOBILE MODELS THAT WILL TAG ON THE 

MARKETS OF OUR COUNTRY IN 2014…

OTOMOBİLDE YENİ MODELLER AÇISINDAN HAREKETLİ BİR 

YILIN BAŞLAMASINA ÇOK AZ KALDI. 2014 YILI İÇİNDE 40’TAN 

FAZLA MARKANIN 200’E YAKLAŞAN YENİ MODELİ YOLLARA 

ÇIKACAK. TÜMÜYLE YENİLENEN MODELLER DIŞINDA 

MAKYAJLANAN, MOTOR VE DONANIM SEÇENEKLERİ 

GELİŞTİRİLEN OTOMOBİLLER DE TÜRKİYE’DE OLACAK. İŞTE 

2014’TE ÜLKEMİZ PAZARINA DAMGASINI VURACAK YENİ 

OTOMOBİL MODELLERİ…

Ertuğrul Aslan
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2
014’te yeni modellerle atak yapmaya hazırlanan lüks marka-
lardan biri de BMW olacak. Marka ilk kez üretmeye başladığı 
elektrikli i modellerini yıl içinde ülkemiz pazarına da sunacak. 
Elektrikli modeller içinde küçük otomobil i3 ile performans 

açısından Porsche ve Ferrari’ye bile rakip olmayı planlayan i8 itha-
latı başlayacak.
BMW’nin 2014 için en büyük yeniliklerinden biri de tümüyle yeni-
lenen başarılı SUV’u X5 olacak. Yılın ilk aylarından itibaren satışa 
sunulacak yeni X5’te ilk etapta güçleri 258 ile 450 beygir arasında 
değişen 3 farklı motor sunulacak. Ancak yeni X5, asıl sürprizi şubat 
ayından itibaren ithal edilmeye başlanacak 2.0 lt 218 beygir gücün-
deki dizel motorla yapacak. 

O
ne of the luxurious brands that are prepared to attack with new 
models in 2014 will be BMW. The brand will present its electri-
cal models which it has started to produce for the first time into 
the market of our country. Among the electrical models, the 

small automobile i3 and i8 which aims to compete with Porsche and 
Ferrari will be imported.  
One of the biggest innovations of BMW for 2014 will be successful 
SUV which has been completely renewed will be X5. In new X5 which 
will be offered for sale during the first months of the year, 3 different 
types of motor ranging between 258 horse power and 450 horse power 
will be presented at the first stage. However, new X5 will make the 
real surprise through 2.0 lt diesel engines with 218 horse powers which 
will be imported after february.  

BMW 2014’TE ATAĞA GEÇECEK BMW WILL PROCEED TO ATTACK IN 2014
YENİ BMW X5, GÖRSEL AÇIDAN ÇOK RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER 
YAPILMADAN YOLLARA ÇIKACAK. ARACIN ÜLKEMİZ İÇİN EN ÖNEMLİ 
YENİLİĞİ 2.0 LT DİZEL MOTORLU VERSİYONUN GELMESI OLACAK.

NEW BMW X5 WILL SET OUT WITHOUT ANY VISUALLY RADICAL 
CHANGES. THE MOST SIGNIFICANT INNOVATION OF THE CAR 
FOR OUR COUNTRY WILL BE THE 2.0 LT DIESEL VERSION. 

M
ercedes’in amiral gemisi S Serisi, markanın tarihinde 
ürettiği en teknolojik otomobil olarak tanımlanıyor. 500 
led lambanın kullanıldığı, yoldaki çukurları bile algılayıp 
süspansiyonunu otomatik olarak ayarlayabilen otomobil 

teknoloji üssü görünümü sergiliyor. İç mekânında geniş ekran 
başta olmak üzere yüksek teknolojinin kullanıldığı otomobil, 
2014’te yeni motorlara da kavuşacak. Biri dizel dördü benzinli 
olmak üzere 5 farklı motor seçeneğine sahip araçta kullanılan 
motorların güçleri 258-585 beygir arasında. 100 km’deki yakıt 
tüketimi 4.4 lt’ye kadar indirilebiliyor. Otomobilin ƒiyatı da özel-
likleri kadar yüksek.

T
he flagship of Mercedes, S Serial, is defined as the most tech-
nological model that the brand has ever produced in its his-
tory. The automobile which 500 led lamps were used and is 
able to automatically adjust the suspension through sensing 

the holes on the road shows the appearance of a technology base. 
The automobile which high technology including wide screen is 
used inside will have new motors in 2014. The power of the motors 
with 5 different motor options including one diesel and four petrol 
engines has the horse-power of 258-585. The consumption of petrol 
per 100 km may be decreased up to 4.4 lt. The price of the auto-
mobile is as high as its qualifications.  

MERCEDES’İN RÜYA GEMİSİ S SERİSİ THE DREAM-BOAT OF MERCEDES, S SERIALS

MERCEDES’İN 
AMİRAL GEMİSİ S 

SERİSI BU GÜNE KADAR 
ÜRETİLMİŞ EN TEKNOLOJİK 

OTOMOBİL UNVANINI DA 
TAŞIYOR. ARAÇ, YOLDAKİ 

ÇUKURLARI BİLE FARK 
EDİP AMORTİSÖRLERİNİ 

OTOMATİK OLARAK 
AYARLIYOR.

THE 
FLAGSHIP OF 

MERCEDES S SERIAL 
HAS THE TITLE OF THE 
MOST TECHNOLOGICAL 
AUTOMOBILE THAT HAS 

EVER BEEN PRODUCED. THE 
VEHICLE MAY RECOGNIZE 
EVEN THE HOLES ON THE 
ROAD AND ADJUSTS THE 

SHOCK ABSORBERS 
ACCORDINGLY.
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Y
ollara ilk kez 2007 yılında çıkan Nissan’nın kompakt SUV’u 
Qashqai de 2014’te tümüyle yenilenmiş olarak yollara 
çıkacak. Avrupa’da tasarlanan ilk model olacak Qashqai, 
İngiltere’deki Sunderland fabrikasında üretilecek. Yeni 

modelde 1.2 lt 114 beygir turbo beslemeli benzinli motor dışında, 
110 beygirlik 1.5 dCi ve 130 beygir gücündeki 1.6 lt dCi dizel 
motorların da kullanılması planlanıyor.

I
n the compact SUV of Nissan which set out first time in 
2007, Qashqai, will be completely renewed in 2014. Quash-
qai that will be produced for the first time in Europe will 
be produced in the factory in Sunderland. Except 1.2 lt 114 

horse power turbo-fed petrol engine, in the new model, 1.5 
dCi of 110 horse powers and 1.6 lt dCi 130 horse powers diesel 
engines are also planned to be used.

NİSSAN QASHQAI YENİLENİYOR NISSAN QASHQAI IS RENEWED

T
am bir sedan cenneti olan ülkemizde bu sınıfta da lüks 
seçeneklerin sayısı artıyor. Audi’nin Türkiye, Rusya, Çin 
gibi sedan otomobillerin ilgi gördüğü pazarlar düşünülerek 
ürettiği A3 Sedan modelinin satışı eylül ayında başladı. 

Ağabeyi A4’ü aratmayan görünüşü, DSG otomatik vites seçeneği 
ve 425 litrelik geniş bagaj hacmiyle dikkat çeken otomobil 1.4 
lt benzinli motorla pazara sunuldu. Otomobilin 1.6 TDI dizel 
motor seçeneğiyse 2014 model olarak Türkiye pazarındaki yerini 
alacak. Tutumlu motoru ve otomatik şanzımanıyla A3 Sedan, 
sınıfındaki en ilgi çekici modellerden biri olacak.

SEDAN PAZARINDA YENİ OYUNCU

I
n our country which is a complete sedan heaven, the number of 
luxurious options in this class is on the increase. A3 Sedan model 
of Audi which it produced considering Turkey, Russia and China 
where sedan automobiles draw attention started to be sold in Sep-

tember. The automobile which draws attention with its appearance 
reminding its elder brother A4, the option of DSG automatic gearbox 
and large baggage capacity of 425 lt was submitted to markets with 
the motor of 1.4 lt.  1.6 TDI diesel engine option of the automobile will 
take its place in markets in 2014. A3 Sedan with its economic motor 
and automatic gearbox one of the most attracting models of its class. 

A NEW PLAYER IN THE SEDAN MARKET 

M
azda’nın 2013’te 6 modeliyle başlayan yeni model ata-
ğı 2014’te 3 ile devam edecek. Kompakt sınıfta rekabet 
edecek Mazda 3, ailenin diğer üyeleri gibi SKYACTIV 
teknolojilerine sahip olacak. Yeni modelde güçleri 100-

120 beygir arasında değişen benzinli motorlar dışında 150 bey-
gir gücünde bir dizel motor da kullanılacak. Araçta ayrıca her 
ikisi de 6 kademeli olan manuel ve otomatik şanzımanlar da 
alınabilecek.

T
he attack of Mazda for new model which has begun with 
model 6 in 2013 will continue its attack with model 3 in 2014. 
Similar to the other members of the family, Mazda 3 that 
will compete in compact class will have the technologies of 

SKYACTIV. Beside petrol engines changing between 100-120 horse 
power in the new model, a diesel motor of 150 horse power will also 
be used. Moreover, both of the engines will have 6 graded manual 
and automatic gearboxes.  .

    MAZDA 2014’TE GAZA BASIYOR MAZDA WILL SPEED UP IN 2014

O 
pel which offered the 
facelift form of Insignia 
towards the end of 2013 
will start an attack of 

diesel motor. Opel which 
will offer 1.4 lt automatic 
version of the small SUV 
of the brand, Mokka, for 
sale will use 140 horse 
power new 1.6 turbo 
diesel motor in all the 

models. The diesel motor 
which will make a 

strong impress 
with its fuel econ-
omy besides its 
power will be in 
Turkish markets 
towards the mid-
dle of the year. 

    OPEL’S DIESEL 
MOTORS ARE COMING

MAZDA’NIN 
ŞIK KOMPAKT 
OTOMOBİLİ 3, 

BENZİNLİ VE DİZEL 
MOTORLARLA TÜRKİYE 

PAZARINDA SAHNE 
ALACAK.

    OPEL’İN DİZEL 
MOTORLARI GELİYOR

2
013 sonlarında Insignia’nın 
makyajlı halini satışa sunan 
Opel, 2014’ten itibaren dizel 
motor atağına başlayacak. 

Markanın küçük SUV’u Mok-
ka’da 1.4 lt otomatik vi-
tesli versiyonunu satışa 
sunacak olan Opel, 
140 beygirlik yeni 
1.6 lt turbo dizel 
motorunu bütün 
modellerinde kul-
lanmaya başlaya-

cak. Gücü ka-
dar sağladığı 

yakıt ekonomisiyle de 
göz dolduracak olan 
dizel motor, yıl orta-
sına doğru Türkiye 
pazarında olacak.

INSIGNIA, 
THE MODEL 

OF OPEL WHICH HAS 
EXPERIENCED A DRASTIC 

MAKEUP WILL HAVE 1.6 DIESEL 
MOTOR WITHIN 2014. WITH 

THIS ECONOMIC MOTOR, THE 
SELLING QUANTITY OF THIS 
AUTOMOBILE IS EXPECTED 

TO INCREASE. 

NISSAN 
QASHQAI WHICH 

IS ONE OF THE BEST 
SELLING VEHICLES OF ITS 

CLASS IN TURKISH MARKET 
WILL BE IMPORTED WITH ITS 
NEW VERSION WHICH HAS 

BEEN COMPLETELY RENEWED 
DURING THE FIRST 
MONTHS OF THE 

YEAR. 

DIESEL 
MOTOR OPTIONS 

OF AUDI A3 SEDAN 
WHICH EMERGED INTO 

THE COMPETITION AMONG 
THE LUXURIOUS SEDAN 
CARS WILL BE OFFERED 
FOR SALE WITHIN THIS 

YEAR. 

MAZDA’S 
STYLISH 

COMPACT 
AUTOMOBILE MODEL 

3 WILL BE IN TURKISH 
MARKETS WITH 

PETROL AND DIESEL 
ENGINES.

TÜRKİYE 
PAZARINDA 

SINIFININ EN ÇOK 
SATAN ARAÇLARINDAN 
OLAN NISSAN QASHQAI, 
YILIN İLK AYLARINDAN 

İTİBAREN TÜMÜYLE 
YENİLENEN VERSİYONUYLA 

İTHAL EDİLECEK.

LÜKS 
SEDANLAR 

ARASINDAKİ 
REKABETE 2013’ÜN 

SON AYLARINDA KATILAN 
AUDI A3 SEDAN’NIN DİZEL 

MOTOR SEÇENEKLERİ 
YIL İÇİNDE SATIŞA 

SUNULACAK.

OPEL’İN 
ÖNEMLİ BİR 

MAKYAJ GEÇİREN 
MODELİ INSIGNIA, 2014 YILI 
İÇİNDE 1.6 DİZEL MOTORUNA 
KAVUŞACAK. BU TUTUMLU 

MOTORLA OTOMOBİLİN 
SATIŞ ADETLERİNİ DAHA 

DA YÜKSELTMESİ 
BEKLENİYOR.
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DACIA DUSTER ARTIK 
DAHA DONANIMLI

DACIA DUSTER IS MORE 
EQUIPPED NOW

F
ransız üretici Peugeot’nun 2014 yılındaki en büyük kozu, tü-
müyle yenilenen 308 modeli olacak. 124 yıllık tarihinde bir mo-
deli yenilerken ilk kez aynı adın kullanıldığı 308, Alman rakip-
leri karşısında mücadele etmeye başlayacak. Bu güne kadar en 

radikal değişikliklerin yapıldığı model olarak gösterilen 308, yüksek 
donanımı, başarılı malzeme ve işçilik kalitesiyle dikkat çeken bir 
model. 2014’ün ilk yarısından itibaren Türkiye pazarına sunulacak 
otomobilde, 1.2 VTi (82 beygir), 1,6 THP 
(155 beygir), 1,6 HDi 92 (beygir) ve 
1,6 e-HDi (115 beygir) olmak 
üzere, 2 benzinli, 2 dizel 
motor seçeneği sunula-
cak. Peugeot 308, tam 
otomatik şanzımana 
yıl ortasından itiba-
ren kavuşacak.

PEUGEOT’NUN EN SON NUMARASI

T
he biggest trump card of French manufacturer for the year 2014 will 
be the model 308 which has been completely renewed. The model 
308 which the same name has been reused in the renewal of a 
model for the first time in the history of 124 years will start to strug-

gle against its German competitors. The model 308 which most radical 
changes ever has been executed so far is an attention-grabbing model 
with its highly equipped hardware, successful material and craftsman-

ship quality. In the automobile which will be presented into Turkish 
markets from the beginning of the first half of 2014,  2 petrol 

motor and 2 diesel motor options such as 1.2VTi (82 
horse power), 1,6 THP (155 horse power), 

1,6 HDi 92 (horse power) and 1,6 e-HDi 
(115 horse power) will be pre-

sented. The Peugeot 308 
will achieve its full au-
tomatic transmission in 
the middle of the year. 

LAST TRICK OF PEUGEOT

J
apon üretici Honda’nın 2014 yı-
lındaki en büyük kozu, CR-V mo-
delindeki dizel motoru olacak. 
Honda Civic ile başlayan dizel 

motor atağına CR-V ile devam edecek 
olan Honda, sınıfının en ekonomik 
ve sessiz motorunu ilk kez bir SUV 
modelinde kullanacak. 120 beygir 
güç, 300 Nm gibi etkili bir tork de-
ğerine sahip 1.6 i-DTEC motorla 
Honda CR-V, 100 km’deki 4.5 
lt tüketimiyle ekonomi yapmak 
isteyenlere seslenecek. Dizel 
motorlu versiyon 4x2 çekiş sis-
temiyle satılacak.

H
yundai’nin İzmit fabrikasında üretip dünya pazarlarına 
göndereceği küçük şehir otomobili i10 da yeni yıla dam-
gasını vuran modellerden olacak. Her ne kadar küçük 
otomobil sınıfında yer alsa da büyüyen boyutları, bir üst 

sınıf otomobilleri kıskandıran donanım paketi ve rekabetçi 
fiyatıyla Hyundai i10, kendine yeni müşteriler arayacak. Oto-
mobilde 66 beygir gücünde 1.0 lt ve 87 beygirlik 1.25 lt olmak 
üzere iki benzinli motor seçeneği sunulacak. Öncelikle 5 ileri 
manuel şanzımanla sunulacak i30, daha sonra 4 ileri otomatik 
şanzımanlı versiyonuna da kavuşacak.

H
yundai I10 is going to be produced at Hyundai’s Izmit plant 
and will be sent to world markets from there. This small ur-
ban car is going to be one of the models which will make 
its mark on the new year. Although it is amongst the small 

cars class, with its growing dimensions, competitive price and an 
equipment pack that makes upper class automobiles jealous, it 
is going to be on the look for new buyers. The automobile will be 
offered with a 1.0-liter 66 hp and a 1.25-liter 87 hp engines. It will 
be offered primarily with 5 speed manual transmission and later its 
4 automatic speed transmission version will follow. 

    HONDA DİZEL ATAĞINA 
DEVAM EDİYOR

HYUNDAI I10 BÜYÜKLERİ 
KISKANDIRACAK

HYUNDAI I10 IS GOING TO MAKE 
MAJOR BRANDS ENVIOUS

T
he biggest trump of Japanese manufacturer 
Honda in 2014 will be its diesel motor in CR-V 
model. Honda which has begun its diesel mo-
tor attack with Honda Civic and will contin-

ue with CR-V will use the most economic and the 
quietest motor of its class in a SUV model for the 

first time. With the 1.6 i-DTEC motor of 120 horse 
power and an effective torch value such as 300 
Nm; Honda CR-V will appeal to those who want 
to economize with 4.5 lt petrol consumption per 
100 km. the version with diesel motor will be sold 
with 4 X 2 traction system.  

    HONDA DIESEL CONTINUES ITS ATTACK

RADİKAL 
DEĞİŞİKLİKLERİN 

YAPILDIĞI PEUGEOT 
308, İSMİ DEĞİŞTİRİLMEDEN 

SATIŞA SUNULACAK. 
OTOMOBİLİN İŞÇİLİK VE 

MALZEME KALİTESİ ALMAN 
RAKİPLERE MEYDAN 
OKUYACAK KADAR 

YÜKSEK.

UYGUN 
FİYATIYLA ÖNEMLİ 
SATIŞ ADETLERİNE 

ULAŞAN DACIA DUSTER, 
GEÇİRDİĞİ MAKYAJ 

SONRASINDA DAHA ŞIK HALE 
GETİRİLMİŞ. ARACIN DONANIMI 

DA MÜŞTERİ TERCİHLERİNİ 
OLUMLU YÖNDE 
ETKİLEYECEK.

HONDA’NIN 
POPÜLER SUV’U 
İLK KEZ 1.6 DİZEL 

MOTORA KAVUŞTU. 120 
BEYGİR GÜCÜNDEKİ DİZEL 
MOTOR 100 KM’DEKİ 4.5 LT 
TÜKETİMİYLE TAM BİR YAKIT 

EKONOMİSTİ OLARAK 
GÖSTERİLİYOR.

TÜRKİYE’DE 
ÜRETİLİP DÜNYA 

PAZARLARINA GÖNDERİLEN 
HYUNDAI I10, KÜÇÜK 

OTOMOBİLLER ALANINDA DEVRİM 
YAPMAK İSTİYOR. TUTUMLU 

MOTORLARI, ZENGİN DONANIM VE 
REKABETÇİ FİYATI OTOMOBİLİN 

EN BÜYÜK KOZLARI 
OLACAK.

PEUGEOT 
308 WHICH 

EXPERIENCED RADICAL 
CHANGES WILL BE OFFERED 

FOR SALE WITHOUT CHANGING 
ITS NAME. THE CRAFTSMANSHIP 
AND MATERIAL QUALITY OF THE 
AUTOMOBILE IS HIGH ENOUGH 
TO CHALLENGE ITS GERMAN 

COMPETITORS.

DACIADUSTER 
WHICH ACHIEVES 

SIGNIFICANT SELLING 
QUANTITIES WITH ITS 

CONVENIENT PRICE HAS BEEN 
MADE DRESSIER AFTER THE 

MAKEUP IT HAS EXPERIENCED. IT 
WILL AFFECT THE CUSTOMER 

PREFERENCES POSITIVELY 
SINCE THE EQUIPMENT OF 

THE VEHICLE HAS BEEN 
INCREASED.   

THE 
POPULAR SUV 

OF HONDA GOT ITS 
1.6 DIESEL MOTOR FOR 

THE FIRST TIME. THE DIESEL 
MOTOR WITH 120 HORSE POWER 

IS SHOWN AS A COMPLETE 
FUEL ECONOMIST WITH ITS 
CONSUMPTION OF 4.5 LT 

PER 100 KM.

TÜRKIYE’DE 
ÜRETILIP DÜNYA 

PAZARLARINA GÖNDERILEN 
HYUNDAI I10, KÜÇÜK 

OTOMOBILLER ALANINDA DEVRIM 
YAPMAK ISTIYOR. TUTUMLU 

MOTORLARI, ZENGIN DONANIM VE 
REKABETÇI FIYATI OTOMOBILIN 

EN BÜYÜK KOZLARI 
OLACAK.

O
ne of the best selling SUV’s with its convenient price in 

Turkey is entering the year 2014 with innovations. In the 

Duster whose external view is reviewed, major changes has 

been carried out indoor. The indoor quality of plastic and 

craftsmanship which the wide touch 

screen monitor Dacia has also 

been using in the other mod-

els has been increased. 

The selling of Duster 

which will increase its 

assertion with its new 

version will start with 

the beginning of the 

year 2014. 

T
ürkiye pazarının uygun fiyatıyla en çok satan SUV’larından 

olan Dacia Duster, 2014 model yılına yeniliklerle giriyor. 

Dış görünüşü elden geçirilen Duster’da, asıl önemli 

değişiklikler iç mekânında yapılmış. Dacia’nın diğer 

modellerinde de kullanılan geniş dokun-

matik ekranın kullanılmaya başladı-

ğı iç mekândaki, plastik ve işçilik 

kalitesi de yükseltilmiş. Yeni 

versiyonuyla iddiası daha 

da artacak olan 

Duster’ın satışı-

na 2014 model 

yılıyla birlikte 

başlanacak.

1  2  2  raillife ARALIK / DECEMBER 2013  raillife ARALIK DECEMBER 2013     1  2 3



R
enault’un 2014 yılı yenilikleri içinde kapsamlı bir makyaj 
operasyonu geçirmiş Megane ailesi dikkatleri üzerine 
toplayacak. Markanın tüm yeni modellerinde olduğu gibi 
Renault Megane ailesi de yeni marka kimliğine kavuşacak. 

Megane Hatchback, Coupe ve Sport Tourer’da artık yeni bir 
tampon, yeni havalandırma ızgaraları ve siyah zemin üzerinde dikey 
olarak yükselen daha büyük Renault logosu, gündüz sürüş farları ve 
internete bağlı multimedya sistemi Renault R-Link yapılan önemli 
iyileştirmeler olarak karşımıza çıkacak. 2014 model Megane ailesi, 
EDC otomatik vites kutusuyla eşleştirilmiş 130 beygirlik benzinli 

motorun kullanıldığı ilk model unvanını da kazanacak.
2014 için Renault’un sürprizleri Megane ile sınırlı 

kalmayacak. Elektrikli küçük şehir otomobili 
ZOE ve motosiklet tarzı kullanım sunan 
elektrikli dört tekerlekli aracı Twizy de yıl 
içinde satışa sunulacak. Özellikle Twizy, sıra 
dışı görünümüyle yollarda dikkatleri üzerine 

toplayan Renault markalı araç olacak.

T
he Megane family of Renault which has experienced a com-
prehensive makeup operation in 2014 will draw all the atten-
tion. As seen in all new models of the brand, Renault Megane 
family will receive a new brand identity. In MeganeHatchback, 

Coupe and Sport Tourer; new bumpers, new ventilation grilles, and 
bigger Renault logo which vertically uprising on a black platform, day 
driving headlights, and a multimedia system connected to internet 
Renault R-Link will confront us as significant improvements carried 
out. 2014 model Megane family will assume the title of first model to 
which a 130 horse power petrol engine linked to 
EDC automatic gear box.
The surprises of Renault for the year 
2014 will not be limited with Me-
gane. Electrical tiny urban automo-
bile ZOE and four wheeled electrical 
vehicle Twizy which presents motor-
bike-style riding will be offered for sale 
this year. Especially, Twizy will be the 
Renault branded vehicle will be on the roads 
with its extraordinary appearance. 

RENAULT MEGANE’A 
ESTETİK OPERASYONU

COSMETIC SURGERY ON 
RENAULT MEGANE

     ELECTRICAL RENAULT TWIZY WHICH PRESENTS A USAGE 
BETWEEN AUTOMOBILES AND MOTORBIKES THROUGH ITS 
EXTRAORDINARY APPEARANCE WILL DRAW ATTENTION ON THE 
ROADS IN OUR COUNTRY.

     SIRADIŞI GÖRÜNÜŞÜYLE OTOMOBİLLER İLE MOTOSİKLETLER 
ARASI BİR KULLANIM SUNAN ELEKTRİKLİ RENAULT TWİZY, 
ÜLKEMİZ YOLLARINDA BAKIŞLARI ÜZERİNE TOPLAYACAK.

      ELECTRICAL SMALL URBAN AUTOMOBILE RENAULT ZOE WILL 
BE OFFERED FOR SALE AS AN ATTRACTIVE ENVIRONMENTALIST 
AUTOMOBILE WITH ITS ENOUGH RANGE AND TRANSPORTING ORDER UP 
TO 5 PEOPLE. 

      ELEKTRİKLİ KÜÇÜK ŞEHİR OTOMOBİLİ RENAULT ZOE, YETERLİ 
MENZİLİ VE 5 KİŞİYE KADAR SUNDUĞU TAŞIMA DÜZENİYLE İLGİ ÇEKEN 
ÇEVRECİ BİR OTOMOBİL OLARAK SATIŞA SUNULACAK.P

orsche’nin 2014 için hazırladığı SUV’u sınıfında sükse yapacak 
araçlardan olacak. Audi Q5 ile aynı platformu kullanarak üreti-
len Porsche’nin yeni bebeği Macan, BMW X3, GLK ya da Q5′e 
de rakip olacakmış gibi görünse de, süper lüksler seviyesinde 

uzun süre rakipsiz bir model olarak yarışacak.
4 metre 60 santimetre uzunluğa ve 1 metre 65 santimetre yüksek-
liğe sahip 1.650 mm yüksekliğe sahip Porsche Macan, ağabeyi Ca-
yenne’den 21 santimetre daha kısa. Almanya’da 380 beygirlik 3.0 litre 
hacimli V6 ile sükse yapacak olan ‘küçük kaplan’ Türkiye’de pazara 
uygun ‘vergi avantajlı’ motorlarla satılacak.

S
koda’nın popüler ve satışların yüksek olduğu kompakt sınıfta 
yer alacak ilk hatchback modeli olan Rapid Spaceback, 2014 yı-
lının mart ayından itibaren Türkiye’de yollara çıkacak. Dinamik 
ve şık tasarımıyla genç tüketicilere de hitap edecek olan Rapid 

Spaceback, panoramik cam tavan ve uzatılmış arka cam gibi kişisel-
leştirme seçenekleriyle dikkat çekecek. Sunduğu akıllı çözümlerle 
beğeni toplayacak olan yeni otomobilde yükleme bölümünde farklı 
yükler için yatay iki ayrı alan yaratılabilen bagaj zemini, çift taraflı 
kullanılabilen bagaj kaplaması, yakıt kapağı içinde buz kırıcı, kapı 
içinde çöp bölümü, bilet tutucu, multimedia cihazlarının konulabile-
ceği özel alan, ön ve arkada bardak tutucular gibi unsurlar bulunacak. 
Yeni Skoda Rapid Spaceback Türkiye’de üç benzinli ve iki de dizel 
motor seçeneğiyle sunulacak. Bu motorların güçleri 75 ile 122 beygir 
arasında değişirken, DSG otomatik şanzıman da isteğe bağlı olarak 
satın alınabilecek.

PORSCHE’DEN BEBEK SUV

     SKODA’DANIN KOZU RAPİD      SKODA’DANIN KOZU RAPİD

I
ts SUV which Porsche has prepared for 2014 will be one of the 
hitting vehicles in its class. Although new baby of Porsche, Macan, 
which has been produced using the same platform with Audi Q5 
seems to compete with BMW X3, GLK or Q5; it will keep on com-

peting as a peerless model for a long time thanks to its super luxuries. 
Porsche Macan, having 4 m 60 cm length and 1 m 65 cm height or 
1.650 mm height, is 21 cm shorter than its elder brother Cayenne.  
“The small tiger” which will make a hit in Germany with its 380 
horse power and the volume of 3.0 liters V6 motor will be sold in 
Turkish markets with the “tax advantage”.

R
apid Spaceback, which will be Skoda’s first hatchback model in the 
compact class, which includes cars that are popular sell well, will 
hit the roads in Turkey in March 2014. Targeting young consumers, 
too, with its dynamic and chic design, Rapid Spaceback will stand 

out with such customization options as panoramic glass ceiling and ex-
tended rear window. The trunk of the new car, which will popular with 
smart solutions it offers, will have features such as a trunk floor that can 
create two separate spaces for different loads, a reversible trunk coating, 
an ice-breaker within the fuel fill cap, a garbage section inside the door, a 
ticket holder, a special space to place multimedia devices, front and back 
glass holders.  The new Skoda Rapid Spaceback will be offered in three 
gasoline and two diesel engine options in Turkey. The power of these en-

gines will vary between 75 hp and 122 hp and DSG automatic 
gearbox will also be offered optionally. 

A BABY SUV FROM PORSCHE

PORSCHE’NIN 
KÜÇÜK SUV’U 

MACAN, TUTUMLU 
MOTORLARI VE VERGI DILIMI 

DÜŞÜK HACIMLERIYLE ÜLKEMIZ 
PAZARINDA DA TERCIH 
EDILEN LÜKS ARAÇLAR 

ARASINA GIRMEYE ADAY 
GÖSTERILIYOR.

YENİ 
SKODA RAPID 

SPACEBACK, GÜÇLERİ 
75-122 BEYGİR ARASINDA 

DEĞİŞEN BENZİNLİ VE DİZEL 
MOTOR SEÇENEKLERİYLE 

SATIŞA SUNULACAK. 
OTOMOBİLİN PRATİK 
AYRINTILARI DİKKAT 

ÇEKİCİ.

KAPSAMLI 
BİR MAKYAJ 
GEÇİREN VE 

DONANIM PAKETLERİ DE 
GELİŞTİRİLEN RENAULT 

MEGANE AİLESİ, YILIN İLK 
ÇEYREĞİNDE SATIŞA 

SUNULACAK.

THE SMALL SUV 
OF PORSCHE MACAN, IS 

NOMINATED ENTERING INTO 
THE LUXURIOUS VEHICLES 

PREFERRED IN THE MARKETS 
OF OUR COUNTRY THANKS TO 

ECONOMIC MOTORS AND 
VOLUMES OF LOWER 

TAX BRACKETS.  

NEW SKODA RAPID 
SPACEBACK WILL BE 

OFFERED FOR SALE WITH 
GASOLINE AND DIESEL ENGINE 
OPTIONS RANGING FROM 75 TO 

122 HP. PRACTICAL DETAILS 
OF THE CAR ARE WORTHY 

OF ATTENTION.

THE RENAULT 
MEGANE FAMILY WHICH 

HAS EXPERIENCED A 
COMPREHENSIVE MAKEUP 
AND WHOSE HARDWARE 
PACKAGES HAVE BEEN 
DEVELOPED WILL BE 

OFFERED FOR SALE IN 
THE FIRST QUARTER 

OF THE YEAR. 

1  2  4  raillife ARALIK / DECEMBER 2013  raillife ARALIK DECEMBER 2013     1  2 5



MARMARAY TÜM ONAYLARDAN SONRA AÇILDI. 10 DAKİKADA BİR SEFER YAPIYOR. 

KITALAR ARASI YOLCULUK 4 DAKİKA SÜRÜYOR. YOLCULAR ‘ACİL DURUM’ KOLUNU 

SÜREKLİ ÇEKEREK AKSAMAYA NEDEN OLUYOR. 

MARMARAY HAS BEEN AFTER RECEIVING ALL THE NECESSARY APPROVALS. TRAINS RUN EVERY 

TEN MINUTES. AN INTERCONTINENTAL TRIP TAKES 4 MINUTES. PASSENGERS ARE CAUSING 

DELAYS BY CONSTANTLU PULLING THE “EMERGENCY” LEVER. 

Demİryolları
RAILWAYS

kumanda merkezlerinden 

yönetiliyor. Burada bulunan 

CBTC sistemi, trenleri ma-

kiniste gerek duymadan ça-

lıştırabiliyor. Trenin nerede 

ve hangi hızda gittiği an be 

an izleniyor. Bir sıkıntı yoksa 

sistem otomatik işliyor, varsa 

buradan hemen müdahale 

ediliyor. Yetersiz iddiası doğ-

ru değil.

İlk seferinde arızalandı mı?

Açılış töreni nedeniyle Üskü-

dar’a gelen 10 binlerce kişi 

aynı anda trene binmek istedi. 

İzdiham sonucunda bazı ak-

saklıklar yaşandı. Artık böyle 

bir sorun yok.

Trenin sık sık arıza yapması 

bundan mı?

Aslında trenin bir arıza yaptığı 

yok. Trende acil durum kolu 

ve kapı açma butonları var. 

Yolcular gün içinde onlarca 

kez acil durum fren kolunu 

çekiyor. Kol çekilince de tren 

otomatik olarak duruyor. Za-

ten kol bunun için var. Kapı 

açma butonları da öyle. Yol-

cular, bunu gün içinde onlar-

ca kez çekince, tren otomatik 

olarak duruyor. Diğer yolcular 

da arıza oldu zannediyor. Sık 

sık araza oluyor iddialarını 

hikâyesi bu.

4 dakika dediniz niye 

10 dakikada bir sefer 

yapıyorsunuz?

Bu da bir başka yanlış anlaşıl-

ma. 4 dakika Asya ile Avrupa 

kıtalarına geçiş süresi. Yani 

Üsküdar ile Sirkeci arasındaki 

seyir süresi. 10 dakika ise se-

ferler  arasındaki süre. 12 tren 

seti ile günlük 216 sefer yapı-

yoruz. İleride yolculuk sayısı-

na göre bu sefer artırılabilir. 

Sefer süresi 10 dakikadan 2-3 

dakikaya çekilebilir.

Tüpten su sızar mı?

Bu mümkün değil. Çünkü Mar-

maray denizin dibine tüp şek-

linde indirildi ve orada hazır-

lanan zeminin üzerine tüpler 

birbirine klape ile bağlandı. Bu 

su geçirmez şekilde bir conta. 

Su geçirmesi mümkün değil. 

Bu da yetmedi contanın iç tarafı 

betonla kapatıldı ve rijit hale ge-

tirildi. Böylece, tüp boydan boya 

bin 400 metre bir tüp şekline 

dönüştürüldü. Onun için bura-

da bir sızma mümkün değil. Bu 

çok teknolojik bir proje.

Is the control center 
inadequate?
Marmaray commuter trains 

are managed from control 

centers located in Üsküdar. 

The CBTC system there can 

run the trains without need-

ing a driver. Where and at 

what speed a train is going is 

monitored closely. If there is 

no problem, the system runs 

automatically, but if there is 

one, then immediate action is 

taken. The claim that it is in-

adequate is not true.

Did it break down on its first 
trip?
Tens of thousands of people 

who came to Üsküdar for the 

opening ceremony wanted to 

get on the train at the same 

time. Some problems arose as 

a result of overcrowding. Now 

we do not have such a problem.

Is this why the trains often 
break down?
In fact, the trains do not break 

down. The trains have emer-

gency levers and buttons to 

open the doors. Passengers 

pull the emergency levers tens 

of times during the day. When 

the lever is pulled, the train 

stops automatically. After all, 

the lever serves that purpose. 

So do the buttons to open the 

door. When passengers pull it 

tens of times a day, the train 

halts automatically. And oth-

er passengers think there is a 

breakdown. That is the story 

behind the allegations that the 

trains often break down.

You said 4 minutes, why do the 
trains depart every 10 minutes?
This is another misunderstand-

ing. 4 minutes is the time that 

takes to trvael from Asia to Eu-

rope. In other words, it is the 

duration of trip between Üskü-

dar and Sirkeci. 10 minutes is 

the intervals between trips. We 

make 216 trips with 12 train 

sets daily. The number of these 

trips can be increased depend-

ing on the number of passen-

gers. The durations of trips can 

be reduced from 10 minutes to 

2 or 3 minutes.

Can water leak in through the 
tube?
This is not possible because 

Marmaray was laid down at 

the bottom of the sea as a tube 

and the tubes were connected 

to one another with clasps on 

the ground prepared there. 

These are water-proof seals. It 

is impossible for them to allow 

water to leak. Considering it 

not enough, the inside of the 

seal was covered with concrete 

and thus made more rigid. 

Thus, the tube was turned 

into a tube of 1400 meters 

in length. Therefore, no such 

leakage is possible here. This is 

a very technlogical project.

MARMARAY İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER
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MARMARAY HAS BEEN AFTER RECEIVING ALL THE NECESSARY APPROVALS. TRAINS RUN EVERY 

TEN MINUTES. AN INTERCONTINENTAL TRIP TAKES 4 MINUTES. PASSENGERS ARE CAUSING 

DELAYS BY CONSTANTLU PULLING THE “EMERGENCY” LEVER. 

T
CDD Genel Müdür 

Süleyman Karaman, 

işletimini yaptıkları 

Marmaray ile ilgili ka-

muoyunun gündemine 

gelen, “Marmaray tamamlan-

madan işletmeye açıldı.” ve 

“Marmaray ilk seferlerinde 

arızalandı?” gibi iddialara ce-

vap verdi. Genel Müdür ayrıca 

Marmaray ile ilgili doğru bili-

nen yanlışları ve merak edilen-

leri de yanıtladı.

Marmaray tamamlanmadan 

mı işletmeye açıldı?

Marmaray tamamlandı. İn-

şaatı yapan müteahhit firma 

bize  buranın tamamlandı-

ğını bildiren bir rapor verdi. 

Müşavir firma da buranın 

tamamlandığına dair raporu 

onayladı. Sonra inşaatın kont-

rolörlüğünü yapan Bakanlığı-

mız Altyapı Yatırımları Genel 

Müdürlüğü ‘burası tamamlan-

dı’ diye kabulünü  yaptı. Biz de 

uluslararası sertifikasyon ku-

ruluşu TÜV-SÜD’den banliyö 

sisteminin güvenle işletilebilir 

olduğuna dair belge aldık ve 

onun üzerine işletmeye başla-

dık. Marmaray’ın tamamlan-

madan açıldığı iddiaları doğru 

değildir.

Marmaray çöker mi?

Böyle bir durum asla yaşan-

mayacak. Daha projenin in-

şaatına başlanmadan denizin 

altındaki toprağın iyileştiril-

mesi için çalışmalar yapıldı. 

Ardından da kazıklar çakılarak 

denizin altı iyileştirildi. Dola-

yısıyla böyle bir çekmenin ol-

ması mümkün değil.

Kumanda merkez yetersiz mi?

Marmaray trenleri Üskü-

dar’da bulunan modern 

T
he Director General of 

The Turkish Republic 

State Railways (TCDD) 

replied claims about 

Marmaray, which they 

are running, like “Marmaray 

was put in service before it had 

been completed.” or “Mar-

maray broke down in the first 

few departures.” The General 

Director also corrected wrongs 

believed to be right about Mar-

maray and explained what the 

public wants to know.

Was Marmaray put in service 
before it had been completed?
Marmaray has been completed. 

The company that undertook 

the construction submitted us 

a report confirming that it had 

been completed and the consul-

tancy firm approved the report 

about its completion. Then, our 

Ministry’s General Directorate 

of Infrastructural Investments, 

which undertook the supervision 

of the construction work, recog-

nized that “it had been com-

pleted”. We, in turn, obtained a 

certificate form the internation-

al certification institution TÜV-

SÜD stating that the suburban 

system is operable and upon 

that we began to run it. The 

allegations that Marmaray was 

opened before it was fully com-

pleted are untrue.

Is it likely that Marmaray will 
collapse?
Such a situation will never 

occur. Work was done to im-

prove the soil under the sea 

even before the construction 

of the project was undertaken. 

Following that, the land below 

the sea was improved by driv-

ing stakes. Therefore, such a 

collapse is not possible.

WHAT THE PUBLIC WANTS TO KNOW ABOUT MARMARAY 

     “12 TREN SETİ İLE GÜNLÜK 
216 SEFER YAPIYORUZ. 
İLERİDE YOLCULUK 
SAYISINA GÖRE BU SEFER 
ARTIRILABİLİR. SEFER 
SÜRESİ 10 DAKİKADAN 2-3 
DAKİKAYA ÇEKİLEBİLİR.”

     “WE MAKE 216 
DEPARTURES A DAY WITH 
12 TRAIN SETS. THIS FIGURE 
CAN BE INCREASED IN THE 
FUTURE DEPENDING ON 
THE NUMBER OF TRIPS. THE 
DURATION OF TRIPS CAN BE 
REDUCED FROM 10 MINUTES 
TO 2-3 MINUTES.”

MARMARAY TÜM ONAYLARDAN SONRA AÇILDI. 10 DAKİKADA BİR SEFER YAPIYOR. 

KITALAR ARASI YOLCULUK 4 DAKİKA SÜRÜYOR. YOLCULAR ‘ACİL DURUM’ KOLUNU 

SÜREKLİ ÇEKEREK AKSAMAYA NEDEN OLUYOR. 

TCDD GENEL 
MÜDÜRÜ
SÜLEYMAN 
KARAMAN

DIRECTOR GENERAL 
OF THE TURKISH 
REPUBLIC STATE 
RAILWAYS (TCDD) 
SÜLEYMAN 
KARAMAN



AJANDA
AGENDA

BİR TANGO GECESİ
Tangoloji Dans Stüdyosu’nun bu sene 
4. kez ev sahipliği yaptığı Uluslararası 
Tango Festivali ‘Ankara Tango Carnaval’ 
harika bir kapanış konseriyle tangonun 
büyülü dünyasını Ankara’ya getiriyor. 
Bir Tango Gecesi, 1 Aralık Pazartesi 
akşamı saat 20.30’da AnkaMALL 
Sanatolia Sahnesi’de.  

A TANGO NIGHT
The International Tango Festival 
“Ankara Tango Carnival” which has 
been hosted by Tangology Dance Studio 
for the fourth time this year is bringing 
together Ankara and the fascinating 
world of tango through a marvelous 
closing concert. A Tango Night will be 
staged at AnkaMALL Sanatolia Stage 
on Monday evening at 20:30 on 1st 
December.    

NİLGÜN BELGÜN’LE 
AŞK VE KOMEDİ
Nilgün Belgün’ün 
hayat hikâyesinden ve 
anılarından yola çıkarak 
sahnelediği ‘Nilgün 
Belgün’le Aşk ve Komedi’ 
adlı müzikli danslı gösteri 
13 Aralık Cuma akşamı 
saat 21.00’da ODTÜ 
KKM Ankara’da seyirciyle 
buluşuyor.

LOVE AND COMEDY 
WITH NİLGUN 
BELGÜN
The musical theatre 
called “Love and Comedy 
with Nilgün Belgün” in 
which Nilgün Belgün 
presented her life-story 
and memories is meeting 
with the audience on 
Friday evening at 21.00 on 
13 December at METU 
KKM Ankara. 

      HERKES AYNI 
HAYATTA
Mehmet Erdem 6 Aralık 
Cuma akşamı saat 21.00’da 
Antalya Tudors Arena’da 
konser verecek. Uzun 
yıllardır yaptığı film ve dizi 
müzikleriyle isminden sıkça 
söz ettiren ve bu başarısını 
bir de Altın Portakal ile 
taçlandıran Mehmet 
Erdem, ilk solo çalışması 
‘Herkes Aynı Hayatta’ adlı 
albümünü 2012 Nisan 
ayında Sony Music etiketiyle 
müzikseverlerin beğenisine 
sundu.

      EVERYONE SHARES 
THE SAME LIFE
Mehmet Erdem is giving 
a concert at 21:00 on 6 
December in Antalya Tudors 
Arena. A long-standing 
popular name after his film 
and TV-series music and a 
winner of the Golden Orange 
Award, Mehmet Erdem 
released his first solo album 
“Herkes Aynı Hayatta” in 
April 2002 under Sony Music 
label.  

      ULUSLARARASI VUSLAT YILDÖNÜMÜ
Hz. Mevlana’nın 740. Vuslat Yıldönümü (Şeb-i 
Arus) Uluslararası Anma Törenleri 7-17 Aralık 
tarihlerinde Konya’da kutlanacak. 

      THE INTERNATIONAL REUNION 
ANNIVERSARY
The International Commemoration Ceremonies for 
740th Reunion Anniversary of Hz. Mevlana (Şeb-i 
Arus) will be held in Konya between 7th and 17th 
December.

       ATALAY DEMIRCI’DEN KEL ALAKA
Yetenek Sizsiniz’in şampiyonu Atalay Demirci 
hiç duymadığınız yeni ve birbirinden eğlenceli 
hikâyeleriyle sizlerle buluşmaya devam ediyor. 
Atalay Demirci yeni oyunu ‘Kel Alaka’ ile 10 Aralık 
Salı akşamı saat 20.30’da Bursa Tayyare Kültür 
Merkezi’nde Bursalı hayranları için sahneye çıkıyor.

       KEL ALAKA BY ATALAY DEMIRCI
Atalay Demirci, the winner of You Are The Talent, 
continues his performances for you with his totally 
new and funny jokes and stories that you have never 
heard before. With his new performance “Kel Alaka”, 
Atalay Demirci is taking to the stage for his fans in 
Bursa at 20:30 on December 10, Tuesday Evening in 
Bursa Tayyare Culture Center.  

       ANADOLU ATEŞI
Anadolu Ateşi, aralık ayında da yanmaya devam ediyor. 
Topluluk, 18 Aralık Çarşamba İzmir’de, 20 Aralık Cuma ve 
21 Aralık Cumartesi günü de Diyarbakır’da performanslarını 
sergileyecek.

       FIRE OF ANATOLIA
Fire of Anatolia keeps burning in december. 
The group performs in İzmir on 
December 18 and in Diyarbakır on 
December 20-21.

       GEZİCİ FESTİVAL
Ankara Sinema Derneği tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 
düzenlenecek Gezici Festival, 19. yolculuğuna hazırlanıyor. 27 Kasım–9 Aralık 
2013 tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak olan festival, bu yıl ilk 
gösterimlerini 27 Kasım’da Edremit’te gerçekleştirdi. Gezici Festival, 29 Kasım-5 
Aralık’taki Ankara gösterimlerinin ardından, 6-9 Aralık tarihleri arasında son iki 
yıl coşkulu bir şekilde festivale ev sahipliği yapan Sinop Valiliği, Sinop Belediyesi 
ve Sinop Kültür ve Turizm Derneği’nin katkılarıyla Sinop’a konuk olacak.

       FESTIVAL ON WHEELS
Organized by the Ankara Cinema Association and with the contributions of 
Turkish Ministry of Culture and Tourism, the Festival on Wheels is getting ready 
for its 19th journey. The festival that will meet film enthusiasts between 27th 
November  and 9th December 2013 will start out  in Edremit on 27th November. 
Following Ankara program between 29th November-5th December, it is finally 
travelling to Sinop for the screenings between 6th and 9th November, where it has 
been welcomed enthusiastically for the last two years.  

1  2  8  raillife ARALIK / DECEMBER 2013  raillife ARALIK DECEMBER 2013      1  2 9



SİNEMA
CINEMA

SERGİ
EXHIBITION

ANİSH KAPOOR ESERLERİ 
İSTANBUL’DA
S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi, çağdaş sanatın 
önde gelen isimlerinden Anish Kapoor’un 
Türkiye’deki ilk kapsamlı sergisine ev sahipliği 
yapıyor. Anish Kapoor’un eserleri 5 Ocak’a 
kadar sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. 
Sir Norman Rosenthal’in küratörlüğünü 
yaptığı sergi, sanatçının mermer, kaymaktaşı 
gibi malzemelerle yapılan, çoğu daha önce 
sergilenmemiş taş eserlerine odaklanan ilk sergi 
olma özelliğini taşıyor. ‘Gök Ayna’ ve ‘Sarı’ gibi 
heykel, mimari, mühendislik ve teknolojiyi bir 
araya getiren ikonik eserleri içeren sergi, Sakıp 
Sabancı Müzesi’nin galerileri ve bahçesinde 
görülebilecek.

BİZ OLMADAN ASLA
Muhteber Demirtaş’ın ‘Biz Olmadan Asla’ adlı 
resim sergisi 15 Aralık Pazar gününe kadar 
Krişna Sanat Merkezi Ankara’da sanatseverlerle 
buluşuyor. Muhteber Demirtaş, 1952’de Ordu’da 
doğdu. 1971’de İstanbul İlk öğretmen Okulu 
“Resim Semineri”nden mezun oldu. 1980’de Gazi 
Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü’nü bitirdi. 
1988’de G.Ü. Eğitim Fakültesi, Resim-İş Bölümü 
Resim Ana Sanat Dalı’nda lisans eğitimini 
tamamladı. Çalışmalarını Ankara’da kendi 
atölyesinde sürdürüyor. Birleşmiş Ressamlar ve 
Heykeltıraşlar Derneği üyesi. 

Vizyon Tarihi: 13 Aralık 2013
Tür: Fantastik,  Macera
Yönetmen: Peter Jackson
Oyuncular: Martin Freeman,  Richard 
Armitage,  Ian McKellen,  Cate Blanchett,  
Evangeline Lilly
Diğer Adı: Hobbit 2

FILM ÖZETI

Hobbit serisinin merakla beklenen ikinci filmi; 
Misty Dağları’ndan başarıyla geçen Thorin ve 
beraberindekilerin Mirkwood ormanındaki 
zorlu maceralarına odaklanıyor. Yanlarında 
Büyücü Gandalf olmadan ormanı geçmek 
zorunda olan Hobbitler insanların yaşadığı 
bölgeye ulaştığında Bilbo Baggins’in cücelerle 
olan anlaşması da son bulacak. Yalnız dağa 
ulaşmak zorunda olan ekip ulu ejder Smaug’un 
saklandığı inine giden Gizli kapıyı bulabilecekler 
mi? Peki güneye doğru gizli bir görev peşinde 
olduğunu söyleyen Gandalf nerede?
Hobbit: Smaug’un Viranesi adıyla da bilinen film, 2013 
Aralık ayında gösterime girecek.

Release Date: 13 December 2013
Genres: Adventure, Fantasy
Director: Peter Jackson
Cast: Martin Freeman, Richard Armitage,  Ian 
McKellen,  Cate Blanchett,  Evangeline Lilly
Also Known As: Hobbit 2

PLOT

Eagerly being looked forward to by many, the se-
cond instalment of the Hobbit series focuses on the 
dangerous adventures of Thorin and his fellows, 
who safely crossed over the Misty Mountains, 
into the forest of Mirkwood. When the Hobbits, 
who have to walk through the forest without the 
wizard Gandalf, reach the human settlement, it 
will be time for Bilbo Baggins to finish his contra-
ct with the dwarves. Yet, will the party complete 
the journey to Lonely Mountain and seek out the 
Secret Door that will give them access to the ho-

ard of the dragon Smaug? And, where has Gandalf got off 
to and what is his secret business to the south?
The Hobbit: “Desolation Of Smaug”, this film will be released 
on December 2013.

Vizyon Tarihi: 06 Aralık 2013
Tür: Komedi,  Müzikal,  Romantik
Yönetmen: Ragga Oktay
Oyuncular: Sümer Tilmaç,  Lemi 
Filozof,  Ragga Oktay,  Özay Fecht, 
Gülüm Baltacıgil
Senaryo: Ragga Oktay

FILM ÖZETI

Öksüz bir çocuk camide polisler tarafın-
dan bulunur ve adını Dandik koyarlar. 
Yıllar sonra Dandik’in beraber büyüdüğü 
kız karşısına çıkar. Kötü bir adam da kıza 
kafayı takmıştır ve ona senet imzalattırır. 
Dandik de senedi ödeyip kızı kurtarmak 
ister. O sırada ‘Yetenek Avcısı’ diye bir ya-
rışma düzenlenir. Zamanında çok popüler 
olan fakat yediği kazıklardan piyasaya küsen 
bir ustanın peşine düşerler. Yarı deli yarı 
derviş Mc Sallama. Herkesin içinde ezilmiş, 
tokatlanmış zavallı bir dandik vardır. Temiz, 
terbiyeli bir çocuğun çabası birçok insan örnek alacak. Filmin bir 
önemli özelliği de Türk sinemasında benzeri olmayan kalitede 
müzikleri ve dansları olması…

Release Date: 6 December 2013
Genre: Comedy, Musical, Romance
Director: Ragga Oktay
Cast: Sümer Tilmaç,  Lemi Filozof,  Ragga 
Oktay,  Özay Fecht, Gülüm Baltacıgil
Scenario: Ragga Oktay

PLOT

An orphan is found in a mosque by the poli-
ce and he is given the name “Dandik”. Years 
later a girl who has grown up with Dandik 
turns up. A bad guy is obsessed with this girl 
and makes her sign a bill. Dandik wants to 
pay up the bill and save her. Meanwhile, a 
competition called Talent Scout is organized. 
They head out for a man who once was very 
popular but was very angry with others beca-
use of the rip-offs he has suffered from. Half-
mad and half-wise Mc Sallama... There is 
a poor –suffering and belittled – Dandik in 
almost everyone. Struggle of a well-behaved 

and kind-hearted boy that will be taken as an example by everyone... 
Another important feature of this film is its unique quality music and 
dances which are matchless in Turkish cinema.

    HOBBİT: 
SMAUG’UN VİRANESİ

MC DANDİK

THE HOBBIT: THE 
DESOLATION OF SMAUG

MC DANDIK

NEVER WITHOUT US
The art exhibition by Muhteber Demirtaş called “Biz Olmadan Asla (Never Without Us)” will be displayed in Krishna Art Centre Ankara until 
15th December. Muhteber Demirtaş was born in Ankara in 1952. In 1971 she graduated from Istanbul İlköğretmen Okulu “Resim Semineri”. She 
completed Gazi Education Institute Department of Art-Teaching in 1980. She completed her undergraduate study at Gazi University Faculty 
of Education, Department of Art-Teaching Art-Painting Department in 1988. She continues her works in her own workshop in Ankara. She is a 
member of the United Artists and Sculptors Association.

WORKS OF ANİSH KAPOOR IN İSTANBUL
Sabancı University Sakıp Sabancı Museum is hosting the most comprehensive exhibition of Anish Kapoor-a prominent name in the modern 
art. Works of Anish Kooper can be seen until 5th January. The exhibition curated by Sir Norman Rosenthal is the first one to centers on the stone 
works of the sculptor which are made of materials like marble and alabaster and which have never been displayed before. Including iconic works, 
like “Sky Mirror” and “Yellow”, which blend sculpture, architecture, engineering and technology, this exhibition can be seen in the galleries and 
in the garden of Sakıp Sabancı Museum.
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 Çengel Bulmaca
CROSSWORDS

Sözcük Avı
 WORD SEARCH

Çapraz Bağlar
 CROSS LINES

Takegaki
 TAKEGAKI

Bakalım yukarıdaki kelimeleri
bulabilecek misiniz?

 AFAKİYE
 BANKA
 ÇAKAL
 DİKKATSİZLİK
 EAZIM
 ESASİ
 ETKİN

 KARNABAHAR
 MANEVİYAT
 MEMNU
 MEŞİN
 REFİK
 REKOR
 TRANSFORMASYON

 SABIR
 SAKAL
 SEÇİM
 SERSEM
 TESCİL
 TEŞBİH
 YIĞIN

1) Her karenin içinde çapraz bir çizgi olmalı.
2) Her sayı, üzerinden kaç tane çapraz çizgi  
geçtiğini gösteriyor.
3) Çapraz çizgiler kapalı bir şekil
oluşturmamalı.

Kolay gelsin...

Noktaları birleştirerek kapalı bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Ama belli kurallar dahilinde!
Verilen rakamlar, o rakamın çevresinden kaç tane çizgi geçtiğini gösteriyor.

Rakam olmayan yerden de çizgi geçebilir.
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SUDOKU
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rakamlarla doldurmalısınız.
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