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PIRELLI CYBERFLEET
Pirelli’nin Avea teknolojik altyapısıyla sunduğu CyberFleet teknolojisi sayesinde, filonuzdaki 

araçların konumları ile lastik bilgileri size anında ulaşır. Böylece yakıt verimliliği ve sürüş 
güvenliği artar, maliyetiniz düşer.* Şirketiniz zirveye daha sağlam adımlarla ilerler.

Kurumlara özel ürettiği çözümlerle büyük işletmelerin hayatını değiştiren Avea’ya
siz de gelin, yenilikçi başarılara beraber imza atalım. 

AVEA VE PIRELLI’DEN
 ŞiRKETiNiZi BAŞARIYA
ULAŞTIRAN TEKNOLOJi

TÜRKiYE’DE

BiR iLK

*CyberFleet sensörleri 2012 yılında bir yıl boyunca Almanya, İsveç, İtalya, Türkiye ve Brezilya’da 77 ağır vasıtada toplam 660 adet lastiğe monte edilerek, 30 milyon kilometrede 
test edildi. Testler CyberFleet sensörleri ile yakıt masraflarının bir yıl boyunca araç başına yaklaşık 1.000 Euro azaltıldığını ortaya koydu. (Tasarruf oranı ilgili ülkelerdeki 2012 yılı 
cari yakıt fiyatları üzerinden hesaplanmıştır.)
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YHT; the choice 
of modern life 
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 vİzyon
viSiON

Yüksek hızlı tren ağlarının toplumu 
nasıl dönüştürdüğüne tanık 
oluyoruz. Her gelişim, her yenilik 
mutlaka bir toplumsal etki doğurur. 
Bir dönüşüme, bir değişime yol 
açar. Demiryollarının, trenlerin 
toplumsal dönüşüme etkisi ise 
hem olumlu, hem kalıcıdır.
Demiryollarının Türkiye öyküsüne 
baktığımızda bunu görürüz.
Kentleşme, modern hayatın 
imkânlarının tabana yayılması, 
dahası kırılma ve savaş 
dönemlerinde ifa ettiği rol, trenleri 
bir araç olmaktan çıkarmış, 
neredeyse aileden birisi haline 
getirmiştir.
Adına türküler yakılması, ninniler 
söylenmesi, maniler düzülmesi 
ondan…
Treni sevmeyenimiz yok…
Birkaç kuşak geriye gittiğimizde 
hemen her ailenin trenle bir 
aşinalığı var.
Demiryolları kültürde merkezde 
duran kuruluşlardan biri olmuş…
Dahası kültürün taşıyıcı unsuru 
haline gelmiş...
Şimdi daha yenilikçi bir anlayışla, 
yüksek hızlı tren ağlarının toplumu 
nasıl dönüştürdüğüne tanık 
oluyoruz.
Sadece mesafeler kısalmıyor.
Sadece daha konforlu, daha 
çevreci, dışa bağımlı olmayan bir 
ulaşım sistemi kurulmuyor.
Yeni bir yolculuk kültürü de 
oluşuyor.
İstanbul yüksek hızlı trenin, 
Bursa’nın, Ankara-İzmir’in 
açılmasından sonra bu etkiyi daha 
yoğun göreceğiz.
Yolunuz açık olsun.
İyi seneler.

Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım

YHT; yeni 
hayatın tercihi

We are witnessing how high speed train 
networks are transforming our society.
Each development and each innovation 
certainly give rise to a social impact. 
They lead to transformation and 
change.
The effects of railways and trains on 
social transformation are both positive 
and enduring.
We see this when consider the history 
of railways in Turkey.
Urbanization, spreading the benefits of 
modern life to underprivileged, and the 
part they play in times of war have 
made trains no longer a means of 
transport but rather a family member.
That is why songs are composed, 
lullabies are sung and rhyming phrases 
are formed about them …
There is no one of us who does not like 
trains …
When you go back a few generations in 
the past, we see that almost each 
family had a familiarity with trains.
Railways have been among the central 
elements of culture …
Moreover, they have become carriers 
of culture...
Now, we are witnessing how high speed 
train networks are transforming our 
society with a new and innovative 
approach.
Distances are getting shorter.
A more comfortable and a more 
environmentalist transportation system 
not dependent on foreign sources is 
being established.
And together with them, a new travel 
culture is forming.
We will see this more intensively when 
high speed trains in İstanbul, Bursa and 
Ankara-İzmir are brought into service.
Have a good trip.
And happy new year.

Minister of Transportation, Maritime 
and Communication Binali Yıldırım

Acıbadem Mobil Sağlık’ın, kronik hastaları evden takip etmek için Avea teknolojisiyle sunduğu 

Teletıp hizmetiyle hastalar evlerinde yaptığı tansiyon ve şeker ölçüm sonuçlarını anında 

Medikal Çağrı Merkezi ve sağlık uzmanlarıyla paylaşabiliyor.

Avea, sunduğu çözümlerle işletmelerin hayatını değiştirmeye devam ediyor. 

ŞiRKETiNiZ iÇiN 
BAŞARI REÇETESi
AVEA TEKNOLOJiSi
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 HOŞGELDİNİZ
WElCOmE

2014 yılında aynı kararlılık ve 
heyecanla demiryollarına 
yatırımlar devam edecek. Son on 
yıldır her yıl “demiryolu yılı” 
desek yeridir. Hükümetimiz, 
Bakanlığımız demiryollarını 
öncelikli ulaşım politikası olarak 
ele aldı. Yollar yenilendi.
Çekirdek hızlı tren ağı oluşturuldu, 
oluşturulmaya devam ediyor. 
Bursa, Ankara-Sivas, Ankara-
İzmir YHT projelerinin yapımı 
devam ediyor. YHT işletmeciliği 
bir ulaşım markası oldu.
Yerli bir demiryolu endüstrisinin 
temelleri atıldı. Bu alanda 
şimdiden ülkemiz bölgesinde söz 
sahibi ülkelerden biri haline geldi. 
Kent içi raylı sistem çözümlerinde 
İzmir örneğinde olduğu gibi 
başarılar sağlandı. Lojistik 
merkezler kuruldu, kuruluyor.
Demiryollarının mimari mirası 
aslına uygun restore ediliyor.
Asrın projesi Marmaray açıldı, iki 
kıta denizin altının altından raylı 
sistemle birleşti. Milyonlarca 
insanımız Marmaray’da seyahatin 
keyfini yaşadı. Eskişehir-İstanbul 
YHT projesi yakında işletmeye 
açılıyor. Milli Tren projesi 
üniversitelerimizle, bilim 
kuruluşlarımızla, özel 
sektörümüzle, demiryolu sanayi 
kuruluşlarımızla müşterek 
başlatıldı. 2014 yılında da aynı 
kararlılıkla, aynı heyecanla 
demiryollarına yatırımlar ve 
hizmetler devam edecek.
“Demiryolu yılı” dememiz 
bundan…
İyi yıllar.
İyi yolculuklar…

TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman

Investments in railways will continue in 
2014 with the same determination and 
enthusiasm. It would not be wrong to 
say that every year has been “the year 
of railways” during the past ten years.
Our Government and our Ministry have 
handled railways as a prioritized 
transportation issue. Railroads have 
been renewed. A core high speed train 
network has been formed and continues 
to be formed. Bursa, Ankara-Sivas, 
Ankara-İzmir HST (High Speed Train/ 
YHT) projects are underway.
HST management has become a brand 
name in transportation. Foundations of 
national railway system have been laid. 
Our country has become one of the 
leading countries in the region in this 
field.
Success has been achieved in intra-city 
rail system solutions as in the case of 
Izmir. Logistics centers have been 
established and more are underway.
The architectural legacy of railways is 
being renovated in accordance with the 
originals. The Project of the Century, 
Marmaray has been put into service and 
the two continents have been connected 
via a rail system under the sea.
Millions of people have experienced the 
joy of travelling by Marmaray.
Eskişehir-İstanbul HST project will be put 
into service soon.
The National Train project was initiated in 
cooperation with our universities, 
institutions of science, private sector and 
railway industry corporations.
Investments and services in railways will 
continue in 2014 with the same 
determination and enthusiasm.
That is why we call “the year of railways” 
Happy New Year.
Have a nice trip…

Director General of the TCDD 
Süleyman Karaman

Demiryolu yılı

The year of railways 
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DOĞA / NAture

 C
oypu which are originally from South Amer-
ica and from the family of rodents, have been 
photographed after a long wait in the vicinity 
of Bulakbaşı village, in Karakoyunlu township 
in Iğdır, where they have found a habitat for 

themselves. 
Bein raised for their furs in South America in the late 

1800’s, these animals were brought, mainly, to the USA, 
Soviet Union and Europe to some production farms. Al-

though it is thought that coypus which are endangered 
species had come from Russia, Armenia, and 

Iran, it is not yet known how and where they 
came to Iğdır from. 

Those who want to see these special 
animals have to wait for very long be-
cause they always shy away from show-
ing themselves to people. Coypus, 
which are scared away even by a slight 

sound, are known to be the largest of 
rodents. 
Aras and Karasu Basins, which have a rich 

wildlife, host many rare species together with 
coypus, in part due to the scarcity of population and in 

part due to not being on migration paths. Particularly being 
1000-850 meters lower than the high valleys of Eastern 
Anatolia, Aras River Bird Sanctuary gives a unique oppor-
tunity of seeing 470 bird species in one wetland.  

Karasu Nehrİ’Nde su maymuNları görüNtüleNdİ
Coypus have been photographed in Karasu River 

 G
üney Amerika kökenli ve kemirgen sını-
fından olan su maymunları (koypu), ya-
şam alanı buldukları Iğdır’ın Karakoyunlu 
ilçesi Bulakbaşı köyü civarındaki Karasu 
Nehri’nde uzun bir bekleyişin ardından gö-

rüntülendi. 1800’lü yılların sonlarında Güney Ameri-
ka’da özel çiftliklerde kürk hayvanları olarak beslenen bu 
hayvanlar başta Amerika Birleşik Devletleri, Sovyetler 
Birliği ve Avrupa olmak üzere çeşitli üretim çiftliklerine 
getirildi. Nesli tükenme tehlikesi altındaki su maymun-
larının Rusya, Ermenistan veya İran’dan geldikleri 
düşünülse de Iğdır’a nereden ve nasıl geldikleri 
kesin olarak bilinmiyor. 

İnsanlara her zaman kendilerini göstermekten 
kaçan bu özel hayvanı görmek isteyenler, uzun 
süre beklemek zorunda kalıyorlar. En ufak ses-
lerden bile korkup kaçan su maymunları kemir-
genlerin en büyüğü olarak adlandırılıyor. 

Zengin bir yaban hayatı bulunan Iğdır’daki 
Aras ve Karasu Havzaları, gerek insan yerleşi-
minin yoğun olmaması, gerekse göç yollarında 
bulunmaları nedeniyle su maymunlarının yanı sıra 
farklı birçok ender türe de ev sahipliği yapıyor. Özellikle 
Doğu Anadolu’nun yüksek yaylalarından 850-1000 
metre daha alçakta olan Aras Nehri Kuş Cenneti, Türki-
ye’deki 470 kuş türünün çoğunun tek bir yerde görüle-
bildiği eşsiz bir sulak alan sunuyor.

       Su kamışlarını 
kemiriyorlar
Görüntüsü ilk bakıldığında 
kunduza benzeyen ve su 
kenarındaki kamışları kemirerek 
beslenen kemirgenlerin erkekleri 
ortalama 7, dişileri ise 5-6 
kilogram arasında değişiyor.

      They are chewing off 
reedmace (water cane)
At first look, these rodents look 
like beavers, and they feed on 
reedmace that grow on the 
riverside. On average, male 
rodents are 7 kg and female ones 
are between 5-6 kg.    

Bilgi / Info
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PrOje / the PrOject

 A
chocolate park will be built with the cooperation 
of Ordu Governorship and Eastern Black Sea 
Development Agency (EBDA). Within the park, 
there will be chocolate vending stalls, an obser-
vation terrace, a playground, a yacht pier, light 

show and chocolate research and development center. The con-
struction of the park will start in the  The project whose archi-
tectural design and animation phases are complete will be made 
up of three parts. On the one side, there will be a pier where ships 
can dock, and on the other about a 14-metre-high observation 
hill from which people will be able to see both the town and the 
Ordu-Giresun Airport, which is still under construction.  A 
train line will be built between the hill, on which there will be 
models of squirrels and walnuts, and the playground. In the 
middle sections,  by building up a ‘Chocolate Street’ in which 
there will be places to sell local products, hand-made chocolate 
and different varieties of Black Sea walnut. 

All over the world, there are a lot of large and small projects 
with the chocolate theme. In the year 2010, more than 1000 
art pieces made of chocolate were displayed in World Choco-
late Wonderland in Peking, capital of China. Also, 560 ‘Terra 
Cotta’ soldiers, one of the symbols of Chinese culture, and the 
Great Wall of China, which was made of chocolate, were dis-
played. 

türKİye’NİN ‘eN tatlı’ parKı
Turkey’s ‘sweetest’ park

 O
rdu Valiliği ve Doğu Karadeniz Kalkın-
ma Ajansı (DOKA) işbirliğiyle Gülyalı il-
çesinde Çikolata Parkı kurulacak. Parkın 
içerisinde çikolata satış yerleri, seyir te-
pesi, oyun parkı, yat iskelesi, ışık oyun-

ları ile çikolata araştırma ve geliştirme merkezi yer ala-
cak. 2014’ün ilk çeyreğinde yapımına başlanacak parkın 
2015’te tamamlanması planlanıyor.

Mimari tasarım ve animasyon haline getirilme aşama-
ları biten proje üç bölümden oluşacak. Bir bölümünde 
gemilerin yanaşabileceği iskele bulunacakken diğer bir 
bölümde ise insanların hem inşası devam eden Ordu-Gi-
resun Havalimanı’nı hem de ilçeyi rahatlıkla seyredebi-
lecekleri yaklaşık 14 metre yüksekliğinde seyir tepesi 
yer alacak. Sincap ve fındık maketlerinin de yer alacağı 
tepe ile oyun parkı arasında gidip gelecek bir tren hattı 
kurulacak. Ara bölümlerde ise ‘Çikolata Sokağı’ oluştu-
rulmak suretiyle Karadeniz fındığının farklı çeşitlerinin 
yanı sıra el yapımı çikolata ve yerel ürünlerin satışının 
yapılacağı mekânlar bulunacak.

Dünya genelinde çikolata temalı irili ufaklı birçok pro-
je bulunuyor. 2010 senesinde Çin’in başkenti Pekin’de 
açılan Dünya Çikolata Harikalar Diyarı’nda da çikolata-
dan yapılmış 1000’den fazla sanat eseri yer almıştı. Ay-
rıca Çin kültürünün simgelerinden olan 560 adet ‘Terra 
Kota’ askeri ve çikolatadan 10 metrelik bir Çin Seddi 
sergilenmişti.   

       Türkiye’de ilk
60 bin metrekarelik alan üzerinde oluşturulacak Çikolata 
Parkı, Türkiye’de alanında ilk olma özelliği taşıyacak.

         First in Turkey
The Chocolate Park, which will be built over an area of 60 
thousand square meters, will be the first of its kind in Turkey. 

Bilgi / Info
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SAĞlık / heAlth

 E
very year, Turkey, heals around 300 thousand for-
eign people. Especially, the health sector plays a 
significant role in medical tourism. While % 91 of 
the medical health tourism services is provided by 
private sector, % 9 of it is provided by public hospi-

tals. One of the most favorite fields in health tourism is oral and 
dental care fields. Providing quality health services in line with 
international standards but under more suitable conditions 
plays a key role in patients’ choice of Turkey. Very long patient 
wait time, expensive health services and narrowing insurance 
coverages in Western countries and the transformation that 
Turkish health system has gone through has turned our country 
from one that sends patients abroad to one that accepts pa-
tients from foreign countries, and one that is in the category of 
health distributing countries.    

Dental services crossed the boundaries 
Private health centers provide the same quality of service to 

group patients from abroad for % 35-40 more economical. 
They also help patients with transportation from airport and 
support with hotels to ensure that they travel comfortably and 
pass the healing time pleasurably. At the same time, the pa-
tients that come for healing have a chance to see the historical, 
cultural and natural beauties of İstanbul.

dİşler türK 
doKtorlara emaNet

Teeth care 
by Turkish doctors 

 T
ürkiye, her yıl yaklaşık 300 bin yabancı has-
taya şifa dağıtıyor. Özellikle özel sağlık sek-
törü, medikal turizmde önemli bir rol oy-
nuyor. Medikal turizm hizmetlerinin yüzde 
91’ini özel sağlık sektörü sunarken, yüzde 

9’unu kamu hastaneleri sunuyor. Sağlık turizminin en 
gözde alanlarından biri de ağız ve diş sağlığı tedavileri.

Kaliteli sağlık hizmetlerinin uluslararası standartlarda 
daha uygun koşullarda sunulması, hastaların Türkiye’yi 
tercih etmelerinde etkin rol oynuyor. Batı ülkelerinde 
hasta bekleme süresinin çok uzun olması, sağlık hizmet-
lerinin pahalı olması, sigorta kapsamlarının daralmaya 
başlaması ve son yıllarda sağlık alanında Türkiye’nin ge-
çirdiği dönüşüm ülkemizi yurtdışına hasta gönderen ülke 
olmaktan çıkarıp yabancı ülkelerden hasta kabul eden, şifa 
dağıtan ülkeler klasmanına dâhil etti. 

Diş hizmetleri sınırları aştı
Özel sağlık merkezleri grup olarak yurtdışından gelen 

hastalara, aynı kaliteyi yüzde 35-40 daha ekonomik sunu-
yor. Ayrıca havaalanı transferleri ve otel destekleri ile son 
derece rahat yolculuk etmeleri ve tedavi sürecini keyifle 
geçirmeleri konusunda yardımcı oluyorlar. Tedavi için 
gelen turistler bir yandan da İstanbul’un tarihi, kültürel 
ve doğal güzelliğini görme fırsatı buluyor.

        Tercümanlık desteği
Sağlık Bakanlığı, kurduğu çağrı merkezinde 7/24 Almanca, 
İngilizce, Arapça, Rusça, Farsça ve Fransızca dillerinde ter-
cümanlık desteği sağlıyor.

        Translation support
Ministry of Health, with its established call centre, provides 
translation service 24/7 in German, English, Arabic, Rus-
sian, Persian and French. 

Bilgi / Info
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 A
uthorized by the Ministry of Environment and Ur-
ban Planning in the issue of seperate collection of 
waste batteries and being the only corporation in 
Turkey in the collection of waste batteries, ‘Associ-
ation of Portable Battery Producers and Importers 

(APBPI) has been running the efforts of waste battery collection. 
All around the country, 399 tonnes of waste batteries have 

been collected with the help of waste battery collection bins put in 
public places such as, schools, mosques, hospitals and mukhtar-
ships and then put into use of economy. İstanbul, with 124 tonnes, 
has become the city that contributed to this effort most. Waste 
batteries are separated in two facilities in Turkey. Non-recycla-
ble waste batteries  are disposed of in regulated dump sites.  

Protect the Environment
When waste batteries are thrown in garbage, soil, sea, river and 

sewer, the heavy metals they contain contaminate the under-
ground water reserves. Besides, when batteries and accumulators 
are disposed of by burning them, poisonous oxides of  lead, mer-
cury and cadmium released into the air we are breathing. One 
small AA size battery contaminates 4 cubic metre of  soil and 
makes that soil unusable for many years. That’s why, it is very 
important for environmental protection that waste batteries be 
collected separately and regularly. 

doğaNıN pİlİ bİtmesİN
Don’t let nature run out of battery

 A
tık pillerin kaynakta ayrı toplanması 
konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yetkilendirilen ve Türkiye’de 
atık pil konusunda tek yetkili kuruluş olan 
‘Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları 

Derneği (TAP)’ 2004 yılından beri atık pil toplama 
çalışmalarını yürütüyor. 

Okul, cami, hastane, otel, muhtarlık gibi halka açık 
yerlere konulan atık pil toplama kutuları vasıtasıyla yıl 
içerisinde ülke genelinde toplam 399 ton atık pil 
toplanarak ekonomiye kazandırıldı. İstanbul 124 tonla 
bu rakama en çok katkı sağlayan şehir oldu. Atık piller 
Türkiye genelinde iki tesiste ayrıştırılıyor. Geri kazanımı 
mümkün olmayan atık piller, düzenli depolama 
sahalarında, bertaraf ediliyor. 

Çevreyi koruyun
Atık pillerin çöp, toprak, deniz, akarsu ve kanalizasyona 

atılması durumunda içerdikleri ağır metaller yeraltı su 
kaynaklarının kirlenmesine yol açıyor. Ayrıca, pil ya da 
bataryaların yakılarak bertaraf edilmesi sonucunda ise 
kurşun, civa ve kadmiyumun daha da zehirli olan 
oksitleri, gaz halinde soluduğumuz havaya karışıyor. 1 
adet küçük kalem pil 4 metreküp toprağı kirletiyor ve bu 
toprağı çok uzun seneler boyunca kullanılamaz hale 
getiriyor. Bu nedenle atık pillerin düzenli bir şekilde ayrı 
olarak toplanması çevre korunması için oldukça büyük 
önem arz ediyor.

        Pil toplama kutusu isteyin
Yaşadığınız yerde pil toplama noktası 
bulunmuyorsa TAP ile iletişime geçerek 
pil toplama kutusu talebinde bulunabilir, 
doğanın korunmasına katkıda bulunabil-
irsiniz.

        Ask for battery collection bins 
If there are no battery collection centers 
around where you live, you can contact 
TAP and ask for battery collection bins 
and contribute to the protection of the 
environment. 

Bilgi / Info
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 "İşletmenize hızlı ve doğru kararlar ile yön verebilmenize yardımcı olmaktır."
Amacımız;



 A
rtık kâğıt bile yerini bilgisayar sayfaları-
na bırakmışken, bundan asırlar önce 
Mısırlılar papirüsü bulmuştu. Sonrasın-
da parşömen denilen bir çeşit geliştirildi. 
Üzerlerine söylenceler, şiirler yazıldı ve 

bu eserler rulolar halinde kütüphanelerde saklandı. 
Kültürel birikimin kıymetlisi olan bu yerlerin bir 
düşmanı savaşlar sırasında onları ateşe veren asker-
ler, diğer düşmanı da kitapların malzemesini çok lez-
zetli bulan farelerdi. Farelerin en kadim düşmanları 
da her zaman olduğu gibi kediler… 

Kediler hâlâ Celsus’un önünde nöbet 
tutuyor

Antik Çağ’ın en önemli üç kütüphanesinden biri 
olan Efes Celsus Kütüphanesi için kediler kaç fareyi 
ölüm cezasına çarptırdı bilmiyoruz, bildiğimiz 
bugün bu kütüphanenin içinde tek bir kitap kalmasa 
da kedilerin hâlâ burada nöbet tuttuğu! Geçmişi 
M.Ö. 6000’li yıllara kadar dayanan Efes, tamamı 
mermerden inşa edildiği için bugün tüm heybetiyle 
ayakta. Öyle ki yaklaşık 8 kilometrekarelik alana 
yayılan kenti tam anlamıyla gezebilmek için bir 
gününüzü gözden çıkarmanız gerekiyor. Ancak 
emin olun ki buna fazlasıyla değiyor. Bu önemli 
yapıyı gezerken de size Efes’in sevimli sakinlerinin 
eşlik etmesi, gezinize ayrı bir güzellik katıyor. 

“Türklerin kedileri bu kadar sevdiğini asla 
düşünmezdim”

Avrupa’daki şehirleri gördüyseniz bilirsiniz, 
sokaklarında kedi ya da köpeklere rastlamanız 

 E
ven the paper has given its place to com-
puter pages however the Egyptians had 
found papyrus many centuries ago. Later 
on, a new type called parchment was de-
veloped. Legends and poems were written 

on it and those masterpieces were kept in libraries in 
the form of rolls. One of the enemies of those plac-
es were soldiers who set those places into fire during 
wars and the other enemy was the rats which find the 
materials of the books so delicious. The ancient ene-
my of the rats is the cats as usual….   

The cats are still standing watch in front 
of Celsus 

We don’t know how many of cats in Ephesus Celsus 
Library, one of the most significant three libraries of 
Ancient Age, sentenced the mice with capital 
punishment; the thing we know is that the cats are 
still standing watch in the library which doesn’t have 

any books any more. Since Ephesus which dates 
back to 6000 B.C. was completely 

constructed in marble, it still stands 
firm with its solemnity today. Such 

that, you have to sacrifice your 
whole day’s time to completely 
visit the city spread on an area 
of 8 km. Be sure that, however, 
it is far better worth this. 
Accompanying of those lovely 
inhabitants of Ephesus while 

visit that significant building 
adds an extra beauty to your visit.  

“I have never thought that Turks liked 
the cats so much”

If you have visited the European cities, you know that 
it is impossible to see cats or dogs on the streets. You 
can’t see any remarks of life showing there is life on the 
streets opposite in Turkey. The cat is an animal which 
is kept at home and put down (!) if they have no owner 
and Europeans never break the routine. One of the 
norms accepted by them is that Turkish people have 
mean strike. The German tourist expressing that “I 
have never thought that Turkish people like cats so 
much” is one of the Europeans employing the similar 
thoughts. They are interested in the cats more than the 
sarcophagus, pillars and statues. While the guides are 
explaining the elegancies of the city, an interfering cat 
diverts the attention of the whole group or they lose 
each other while they are trying to take the photos of 
cats. Even though the cats of Ephesus can’t find any 
mice to chase off, they have tasks rather than posing to 
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eFes’İN rol 
ÇalaN Kedİlerİ

THE CATS 
OF EPHESUS 
STEALING A ROLEEfes yılda yaklaşık 

1 buçuk milyon kişi tarafından 
ziyaret ediliyor ve ziyaretçileri 
başka hiçbir yerde 
göremeyecekleri bir sürpriz 
bekliyor… 

Approximately 1.5 million people 
visit Ephesus per year and a 
surprise which can’t be seen in 
any other parts is waiting for the 
visitors…

EYLÜL GÖKYURT BARIŞ TEKİN
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mümkün değildir. Türkiye’de olduğu gibi sokaklarda 
hayat olduğuna dair bir iz bulamazsınız. Kedi sadece 
evde beslenen, sahibi yoksa uyutulan (!) bir hayvandır 
ve Avrupalılar kalıplarının dışına çıkmaz. Bunun gibi 
kalıplarından biri de Türklerin sert karakterli insanlar 
olduğudur. “Türklerin kedileri bu kadar sevdiğini asla 
düşünmezdim.” diyen Alman turist bu şekilde 
düşünen Avrupalılardan sadece biri. Efes’teki 
lahitlerden, sütunlardan ve heykellerden çok onlarla 
ilgileniyorlar. Rehberler kentin inceliklerini anlatırken 
araya giren bir kedi bütün grubun dikkatini 
gülümseterek dağıtıyor ya da kedili fotoğraflar 
çekmek isterken birbirlerini kaybediyorlar. 

Efes’in kedileri, bugün bu kentte kovalayacak 
fare bulamasa da turistlere poz vermekten başka 
işleri var: Ziyaretçilerini Selçuk’un meşhur 
yılanlarından ve Ege’nin en eski canlılarından olan 
akreplerden korumak. 

Kendilerini sevdirmek için şekilden şekle giren bu 
minikleri kafanızda bir avcı gibi canlandıramazsanız 
cengâverliklerini müzenin güvenlik görevlilerine 
sorabilirsiniz. Vaktiniz varsa yine onlardan adlarını 
bile öğrenebilirsiniz. Zira onlarca kedinin her birinin 
kendine ait bir bölgesi var. Kütüphanenin önündeki 
duvarda uyuklayan Sarışın, Yamaç Evler’in önünde 
gelene geçene kafasını uzatan Badem, tiyatronun 
önündeki heykelin dibinde kendisini temizleyen 
Porsuk yerini sadece biri onları yemek için 
çağırdığında ya da turist rehberleri mermerlerin 
içine su içmeleri için yapılan oyuklara su döktüğünde 
terk ediyor. 

the tourists: protecting the visitors from the famous 
snakes of Selçuk and scorpions, one of the oldest living 
creatures of Aegean.    

If you can’t imagine those tiny animals which get into 
different shapes to endear themselves as a hunter, you can 
ask the security officers of the museum about their 
chivalry. If you have time, you can ask their names. 
Because, each cat among tens of them has its own 
territory. Blonde, napping on the walls of the library, 
Badem (Almond) which stare at everyone passing by, and 
Porsuk (The Badger) cleaning itself under the statue in 
front of the theatre leave their position only when 
someone calls them for meal or when the tourist guides 
pour some water into the hollows prepared in the marbles 
for them to drink water.

                    “Efes Antik Kenti Kedi Kuralları”
Efes’in sivil güvenlik ekibinin yaz ve bahar aylarında keyfi yer-
inde; çünkü bu kenti her gün binlerce kişi ziyaret ediyor. Bu 
misafirlerden bazıları ev sahiplerini düşünerek eli boş gelmi-
yor, onların varlığından habersiz olanlar da çantalarında 
yenilebilecek ne varsa elleriyle ikram ediyor. Siz de artık 
onların varlığını öğrendiğinize göre belki giderken hediyelik bir 
şeyler yaptırırsınız. Ancak götürdüğünüz yiyecekleri stoklay-
amadıkları için en iyisi kış aylarında mamaları Efes Örenyeri 
adresine yollamanız. Hatırlatalım: Bu kent onlar tarafından 
yıllar önce fethedildi, güvende olmak, sevilmek ve en güzel 
fotoğraflarla dönmek istiyorsanız “Efes Antik Kenti Kedi 
Kuralları”na uymalısınız.

Bilgi / Info

         “The Cat Rules of Ephesus Ancient Town”
The unmilitary security staffs of Ephesus are in high spirits in the 
seasons of spring and summer; because, thousands of people 
visit this city every day. Some of those guests bring something 
for those hosts; those who are unaware of them hand feed the 
cats using the edible things in their bags. It is fact that you are 
aware of their existence now, you take something for present 
when you go there. However, it is better to send the cat food to the 
address of Ephesus Historical Site in winter since they are unable 
to store the food. Let’s remind that this city was conquered by 
them many years ago; you have to obey “The Cat Rules of Ephe-
sus Ancient Town” to be safe, be caressed and return with the 
most beautiful photos. 

Duvarda uyuklayan Sarışın, gelene geçene 
bakan Badem, tiyatronun önünde kendisini 
temizleyen Porsuk kentten rol çalanlardan… 

Sarışın napping on the wall, Badem looking 
at the passing people and Porsuk cleaning 
itself in front of the theatre are among 
those which steal a role from the town…

eFeS / ePheSuS

Network
Breast Centres 

         
Güven Hastanesi Meme Merkezi

Avrupa Onkoloji Okulu projelerinden 
biri olan meme merkezleri ağının üyesidir

Erken tanı hayat kurtarır
Meme Kanseri

       

Şimşek Sok. No:29 Kavaklıdere, Ankara
312 457 25 25 www.guven.com.tr

       

Güven Hastanesi Meme Merkezi

guvenhastanesi guvenhastanesi guvenhastanesi



mostar ve mostar Köprüsü
Mostar and Mostar Bridge

 B
ir kente adını verecek kadar 
sembolleşmiş bir köprüye 
götüreceğiz sizi bu ay… Yolunuz 
Bosna Hersek’e düştüğünde 
dünyanın en duru, sakin ve güzel 

nehirlerinden birinin Neretva Nehri’nin 
üzerinde 1566 yılında inşa edilmiş Mostar 
Köprüsü’ne… 

Mimarların mimarı Mimar Sinan’ın öğrencisi 
Mimar Hayreddin’in inşa ettiği köprü, yüzyıllar 
boyunca binlerce insanın üzerinden geçtiği 
Balkanların da en önemli yapıları arasında yer 
alır; ta ki 1993 yılında yaşanan Bosna Savaşı’nda 
Hırvat topçu ateşiyle yıkılana dek…

Ancak tarihe tanıklık eden Mostar 
Köprüsü’nün savaşın şiddetli yüzü sebebiyle 
yok olup gitmesine izin verilmez, 1997 yılında 
UNESCO ve Dünya Bankası’nın da desteğiyle 
köprü aslına uygun tekrar yapılır. 

2005 yılında UNESCO Dünya Miras 
Listesi’ne de giren 30 metre uzunluğundaki ve 4 
metre genişliğindeki köprüye gelmeden önce 
gözlerinizi kapatın, o köprüyü adımlamış cesur 
insanları yüreğinizden geçirin, tarihi hissedin…  
Şehrin erkeklerinin, nişanlılarına cesaretlerini 
ispatlamak için düğün öncesinde köprüden 
atlamalarını hayal edin…

Hemen giriş kısmında bulunan Museum of 
Old Bridge yani Eski Köprü Müzesi’ne uğramayı 
da ihmal etmeyin… Hem köprünün tüm detaylı 
bilgilerine ulaşabilir hem de Mostar 
Köprüsü’nün Hırvat topçuları tarafından 
yıkımına tekrar tanık olabilirsiniz… 

 T
his month, we will 
take you to a bridge 
iconic enough to give 
its name to a city. To 
the Mostar Bridge, 

built in 1566 over Neretva River, a 
river one of the world ‘s most calm, 
serene and beautiful if you happen 
to visit Bosnia and Herzegovi-
na, The bridge, built  by Architect 
Hayreddin,a student of prominent 
architect Sinan was among the 
most important structures which 
thousands of people passed over for 
centuries in the Balkans until  ru-
ined by the Croatian cannon fire in 
the Bosnian War in 1993.

However, the Mostar Bridge 
that witness the history is not 
allowed to vanish due to severe 
face of the war. In 1997, with the 

support of UNESCO and the 
World Bank, the original bridge is 
rebuilt.

Before you come to the 30 
meters long and 4 meters wide 
bridge which also entered the 
UNESCO World Heritage List in 
2005, close your eyes , think 
about valiant people who had 
stepped over it and feel the 
history. Imagine the men of the 
city jumping off the bridge to 
prove their courage to their 
fiancees prior to marriage.

Do not forget to stop by the 
Museum of Old Bridge located at 
the entrance. You can both reach 
all the detailed information of the 
bridge and witness again the 
destruction of the Mostar Bridge 
by Croatian Artillery as well.
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TÜRKAN BALABAN
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 K
ış mevsimindeyiz, yabanıl hayvanlar bu 
mevsimde yiyecek bulmakta oldukça zorluk çe-
kiyor. Ama neyse ki bu hayvanları düşünenler 
var. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, “Yabanıl Mey-
veli Türler Eylem Planı”nı hazırladı. Böylece ya-

ban hayvanlarının daha kolay besin bulabilmeleri için meyve 
veren fidanlardan oluşan ormanlar oluşturulacak.

Yaban hayvanları ve kuşların besin zincirinde 
ormanlardaki meyveli ağaçlar çok önemli bir yeri tutuyor. 
Ancak son yıllarda bu ağaç türlerinde azalma söz konusu. 
Orman Genel Müdürlüğü de ormanlardaki yabanıl meyveli 
ağaç türlerini artırarak, hem biyolojik çeşitliliği koruyacak 
hem de yaban hayatı varlığına destek verecek.

38 milyon 610 bin meyveli tür ekilecek
Tabii ortamdaki yabanıl meyve varlığındaki düşüş doğrudan 

yabanıl hayvan varlığının azalmasına sebep oluyor. Bu durum 
biyolojik çeşitliliğin azalmasına, buna bağlı olarak da 

ekosistemin bozulmasını sağlıyor. Bu kapsamda öncelikli 
hedefi yaban hayatını desteklemek olan eylem planı ile beş yıl 
içinde 38 milyon 610 bin yabanıl meyveli tür toprakla 
buluşturulacak. Ayrıca 2014-2018 yıllarında uygulanacak 
eylem planı kapsamında rehabilite edilen bozuk orman 
alanlarının, erozyon kontrol alanlarının ve ağaçlandırma 
sahalarının uygun yerlerine de yabanıl meyveli türler dikilecek.

Yiyecek bulamayan yaban hayvanları köylere 
inmeyecek

Günümüzde kendi yaşam alanlarında yiyecek bulamayan 
ayı, domuz gibi yabani hayvanlar köylere ve tarım alanlarına 
inerek hem kendilerini tehlikeye atıyor hem de köylülere 
zarar verebiliyor. Yabanıl meyveli türlerin ormanlık alanlarda 
çoğalmasıyla vatandaşların yoğun bir şekilde şikâyette 
bulunduğu bu durumun da önüne geçilebilmesi için katkıda 
bulunulacak. Diğer taraftan, bu yabanıl meyveli türler, arılar 
için de nektar ve polen kaynağı oluşturacak.

 N
ow it’s wintertime and in this season it is quite diffi-
cult for the wild animals to find some food. But fortu-
nately there are those who care about these animals. 
Ministry of Water Affairs and Forestry prepared 
“Wild Fruit Species Action Plan”. According to this 

plan, the forests consisting of fruit-bearing trees will be created so 
that wild animals can find food in an easy way. 

In the food chain of wild animals and birds, wild fruit trees in the 
forests hold a very important place. However, in recent years these 
tree species have come to a reduction. Ministry of Water Affairs and 
Forestry, by increasing wild fruit tree species in the forests will not 
only protect biodiversity but provide support for the presence of 
wildlife as well.

38 million 610 thousand fruiting species will be 
planted

The fall in the presence of wild fruits in natural environments such 
as forests causes a reduction directly in the presence of wild animals. 

This case - while preparing the decline in biodiversity - makes 
degradation in ecosystem accordingly. In this context, with the 
action plan whose primary goal is to support wildlife, in five-year-
time 38 million 610 thousand species of wild fruit trees will have 
joined to the soil. Also within the scope of the action plan that will be 
implemented in 2014-2018, wild fruit species will be planted in 
appropriate places of degraded forest areas which had been 
rehabilitated before, erosion control areas and reforestation fields.

Animals will no more come down to the village for 
the pursuit of finding food.

Today, wild animals unable to find food in their own habitat such 
as bears, pigs can both endanger themselves and cause damage to the 
villagers by reaching villages and agricultural areas. With the 
proliferation of wild fruit species in forested areas, it will contribute 
to prevent this situation that citizens intensively complain about. On 
the other hand, this species of wild fruit will also create sources of 
nectar and pollen for bees.

KışıN yabaN hayvaNları da

besİNsİZ KalmayaCaKBESİNSİZ KALMAYACAK

Wıld aNımals Wıll No more starve

ıN the WıNter
Each of us gives a bowl of food to the street animals in our vicinities 
but how will the wild animals living in the forest be fed? 

Her birimiz kendi çevremizdeki sokak 
hayvanları için bir kap yemek koyuyoruz 
sokaklara ama ormanda yaşayan yabanİ 
hayvanlar nasıl beslenecek? 



 B
ileğimizde taşıdığımız saatler, aslında pek çok 
kişi için son derece önemli bir aksesuar. Bu saat-
ler, yakın gelecekte zamanı gösteren bir aksesuar 
olmanın çok daha ötesine geçecek bir donanıma 

sahip olacak. Bileklik şeklinde tasarlanan bu saatlerin temel-
leri şimdiden atılmaya başladı bile. İleri teknoloji yatırımlarını 
tasarımcıların kreatif ve inovatif çalışmalarıyla kombine eden 
markalar, yeni nesil saat tasarımlarıyla çığır açacak. İşitme 
engellilerin hayatını kolaylaştıracak, diyabet hastalarına umut 
olacak, unutkanlığa son verecek hatta davranışlarınızı göz-
lemleyerek ruh halinizle ilgili yorumlarda bulunacak.

 I
n fact, the watches we have been carrying on our wrists are 
accessories which are rather significant for many people. Tho-
se watches will have software which will go beyond being so-
lely an accessory to show the time.  The foundations of those 

watches which were designed in the form of wristbands are being 
laid. The brands which combine their high tech investments with 
creative and innovative efforts of the designers will mark an era 
through their new-generation watches. They will facilitate the 
life of hearing-impaired people, constitute hope for diabetic pa-
tients, finish the forgetfulness and even will interpret about your 
mood through observing your behaviors. 

FütürİstİK 
SAAT vE BİLEKLİKLER

FuturıstıC wATCHES 
AND wRISTBANDS 

Yeni nesil saat ve bileklikler yakın gelecekte 
hayatı hem kolaylaştıracak hem de 
kullanıcılarına farklı bir yaşam stili vaat edecek. 

New generation watches and wristbands will 
both facilitate life and promise a different life 
style to its users. 

GeleceĞİN tASArımlArı / DeSıGNS OF Future
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SELİN AKgÜN

Mnemonic 
unutkanlığa 
son verecek
Zaman zaman hepimiz iş ve özel 
hayat kargaşası içerisindeyken 
yapmak zorunda olduğumuz şeyle-
ri unutuyoruz. Kredi kartı borcunu 
ödemek, ilacınızı almak, kirayı yatır-
mak, hasta olan bir arkadaşınızı 
‘geçmiş olsun’ diye aramak ya da 
evlilik yıldönümünüze özel bir hedi-
ye almak… Bu liste uzayıp gidebilir. 
‘Mnemonic’ adlı bu özel saat bilek-
lik, size unutmamanız gereken şey-
leri hatırlatmak için programlanmış. 
Bu saat sayesinde artık hiçbir şeyi 
unutmayacak hatta zamanından 
önce harekete geçeceksiniz.

Diyabet 
hastalarına                            
özel Gluco (M)
Sağlık sektöründe farklı bir dönüşü-
me yol açacak bir diğer saat tasarı-
mı ise ‘The Gluco (M)’. Bileğe 
takılan bu özel saat bileklik sayesin-
de diyabet hastaları glikoz değerle-
rini kolayca gözlemleyebilecek. 
İçeriğindeki özel teknolojik sensor-
lar aracılığıyla insan bedenindeki 
glikoz örnekleri farklı bir elektrik akı-
mıyla monitöre yansıyor. Diyabet 
hastalarının kanlarındaki glikoz 
seviyesini her gün ölçmeleri ve bu 
seviyeye göre ne kadar insüline ihti-
yaç duyduklarını saptamaları gere-
kiyor. Bu nedenle Gluco (M)  bu 
rahatsızlığa sahip kişiler için son 
derece etkili bir çözüm olacak.

The Smile 
observes your 
mental state
The Smile’ model which Emo-
pulse specially designed really 
has a very different dynamics. 
The most significant characteris-
tics of The Smile which becomes 
prominent both as a wristband 
and a watch are its capacity to 
observe the mental state of the 
person who wears it. Namely, if 
the person who wears this wrist-
band is tired or needs to rest or 
sleep, a special warning comes to 
that person.  Supposing that you 
have overslept... The Smile auto-
matically starts the snooze mode. 
The people calling you are direct-
ed to leave a voicemail. 

The Smile ruh 
halinizi 
gözlemliyor
Emopulse’un özel olarak tasarla-
dığı ‘The Smile’ modeli, gerçek-
ten de çok farklı bir dinamiğe 
sahip. Hem bileklik hem de saat 
olarak öne çıkan The Smile’ın en 
önemli özelliği bilekliği takan kişi-
nin ruh halini gözlemleyebilmesi. 
Yani bu saat bilekliği takan kişi 
yorulduysa, dinlenmesi ya da 
uyuması gerekiyorsa o kişiye özel 
bir uyarı geliyor. Diyelim ki uyuya-
kaldınız… The Smile kendini oto-
matik olarak uyku moduna alıyor. 
Sizi arayan kişiler ise sesli mesaj 
bırakmaya yönlendiriliyor. 

Mnemonic will end 
the forgetfulness
From time to time; all of us forget 
the things we have to do due to the 
chaos of work and private life. Pay-
ing the credit card, taking medicine, 
paying for the rent, calling a sick 
friend to say “get well soon” or buy-
ing a special present for the wedding 
anniversary... This list may drag on. 
This special watch-wristband called 
‘Mnemonic’ was programmed to 
remind you about the things you 
shouldn’t forget. Thanks to this 
watch, you will never forget any-
thing and even you will act before 
the time comes. 

Gluco (M) especially 
for diabetic patients                                                                                
Another design of watch which may 
lead to a different transformation in 
health sector is ‘The Gluco (M)’. 
Thanks to this special watch-wrist-
band worn on the wrist, the diabetic 
patients will be able to easily observe 
their glucose levels. Through special 
technological sensors in their con-
tents, the samples of glucose in 
human body are reflected on the 
screen via a different electric current. 
The diabetic patients need to meas-
ure the levels of glucose in their body 
and determine the level of insulin 
they need according to this level. For 
that reason, Gluco (M) will be a very 
effective solution for the people with 
this disease. 
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Eliminate the 
problem of charging 
through Dyson 
energy wristband 
In the future, we will be carrying acces-
sories with functional characteristics on 
our wrists much more beyond a watch. 
Those watches in the shape of wrist-
bands will facilitate the life a lot more. 
For example, the new generation wrist-
band called ‘The Dyson Energy Brace-
let’ will enable you charge the battery 
of your mobile phone. This wristband 
developed by Mathieu Servais, Clem-
ent Faydi and Mickael Denie cuts out 
for those whose battery is continuously 
used up. The only thing you should do 
is to activate the mobile phone and 
your wristband at the same time. 

F.Bertrand brings 
the social media to 
your wrist 
think of such as watch that this 
watch is your tablet pc, your smart-
phone and your watch. The smart-
phone model by F.Bertrand designed 
to wear, automatically carries 
numerous technologies to your 
wrist.  The interface of this special 
watch design by the French art direc-
tor, F.Bertrand, shows similarity with 
iPhones. Its menu is extremely prac-
tical, functional and entertaining. 
No sooner than you wear this watch 
to your wrist, you will be informed 
about all the events occurring in the 
social media. 

Special design by 
Konstanstın Datz for 
hearing impaired. 
Konsantin Datz who became the cur-
rent issue with the design of special 
watch wristband turns the sounds 
into images. Thanks to this watch, 
you may protect yourself better 
against the hazards in the outer 
world. You may not hear the sound of 
horn, but an alarm comes to you 
through this watch and an image of 
a car horn appears on the screen of 
your watch. Thus, you will be warned 
about moving to pavement or mov-
ing to right or left direction. It is pos-
sible to multiply such examples... The 
technological rings in this model 
direct its user through turning the 
sounds into visual images.  

The Eole works with 
wind-power
‘The Eole’ watches, designed by a 
designer called Julien Moise, work 
with wind-power energy. The Eole 
with an extremely environmentalist 
infrastructure present a different life 
style for nature-lovers. Yes, your 
watch doesn’t work when there is 
no wind; but this is the characteris-
tics of The Eole which makes it dif-
ferent... Moreover, the batteries 
used in normal watches are directly 
thrown away when they are used up 
and this inevitably causes the envi-
ronmental pollution. The Eole 
watches are hundred percent envi-
ronmentalists.   

The Eole rüzgâr 
enerjisiyle           
çalışıyor
Julien Moise adlı bir tasarımcı tarafın-
dan yaratılan ‘The Eole’ saatleri rüz-
gâr enerjisiyle çalışıyor. Son derece 
çevreci bir altyapıya sahip olan The 
Eole saatleri, doğa düşkünlerine farklı 
bir yaşam stili sunuyor. Evet, rüzgâr 
olmadığı zaman saatiniz çalışmıyor 
ama The Eole’yi de farklı kılan bu 
özelliği… Ayrıca normal saatlerde 
kullanılan piller bittiğinde direkt çöpe 
atılıyor, dönüştürülemiyor ve ister 
istemez çevre kirliliği yaratıyor. The 
Eole saatleri ise yüzde 100 çevreci.

Dyson enerji 
bilekliği ile şarj 
derdine son
Gelecekte bileklerimizde saatten 
çok daha öteye geçen fonksiyonel 
özelliklere sahip aksesuarları taşıya-
cağız. Bileklik görünümlü bu saatler, 
hayatı çok daha fazla kolaylaştıra-
cak.Örneğin, ‘The Dyson Energy 
Bracelet’ adı verilen yeni nesil saat 
bileklik, cep telefonunuzu termoe-
lektrik enerjisiyle şarj etmenizi sağ-
layacak. Mathieu Servais, Clement 
Faydi ve Mickael Denie tarafından 
tasarlanan bu bileklik, cep telefonu 
şarjları sürekli biten kişiler için biçil-
miş kaftan. Tek yapmanız gereken 
şey cep telefonu ve bilekliğinizi aynı 
anda aktive etmek. 

Konstanstın 
Datz’s’ın işitme 
engellilere özel 
tasarımı
İşitme engellilere özel saat bileklik 
tasarımıyla gündeme gelen Konsantin 
Datz, bu tasarımıyla sesleri görüntülere 
dönüştürüyor. Bu saat sayesinde dış 
dünyadaki tehlikelere karşı kendinizi 
çok daha iyi koruyabiliyorsunuz. Korna 
sesini duymayabilirsiniz ama bu saat 
sayesinde bileğinize bir alarm geliyor 
ve saatinizin ekranına araba kornası 
imajı yansıyor. Böylece kaldırma çık-
manız ya da sola-sağa geçmeniz gibi 
konularda uyarılmış oluyorsunuz. Bu 
tip örnekleri çoğaltabilmek mümkün… 
Bu modelde yer alan teknolojik halka-
lar, sesleri görsel imajlara dönüştüre-
rek, kullanıcısına yol gösteriyor. 

F.Bertrand sosyal 
medyayı bileğinize 
taşıyor 
Öyle bir saat hayal edin ki bu saat 
hem tabletiniz hem akıllı cep telefo-
nunuz hem de saatiniz olsun. F.
Bertrand’nın giyilebilir şekilde 
tasarladığı akıllı saat modeli, gün-
lük hayatta ihtiyaç duyduğunuz 
pek çok teknolojiyi otomatik olarak 
bileğinize taşıyor. Fransız art direk-
tör F. Bertrand’ın bu özel saat tasa-
rımının arayüzü iPhone’lar ile 
büyük bir benzerlik gösteriyor. 
Mönüsü de son derece pratik, fonk-
siyonel ve eğlenceli. Bu saati bileği-
nize takar takmaz, sosyal medyada 
olup biten tüm haberlerden anında 
haberdar olabileceksiniz. 



mODA / FAShıON
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sloganlı t-shirtler
Sloganlı t-shirtler geçen sezonda olduğu gibi 
bu sezonda da moda. Göğsünüzü gere gere 
iletmek istediğiniz mesajları, ilginç esprileri 
bu sezonda da sloganlı t-shirtler ile iletebilir-
siniz.  

T-shirts emblazoned with slogans 
T-shirts with slogans are in vogue this sea-
son as in the previous. You can communicate 
messages which you wish to convey proud-
ly and interesting jokes via T-shirts with slo-
gans this year again.  

Her devirde smokin ceketler
Şal yaka ve lüks kumaşlarla beraber parlak 
renklerle kullanılmış smokin ceketler… Bu 
sezon da blazer ceketleri geride bıraktılar.

tuxedo jackets for all seasons 
Tuxedo jackets come in shawl collars, luxury 
fabrics and bright colors… Also, this season, 
they have outmoded blazer jackets.

Gençliğin eğlencesi püsküller
Great Gatsy akımı püskül modası yeni 
sezonda da bizi karşılayacak olan en eğlen-
celi trendlerden. Hem yirmili yaşlarından fır-
lamış bir flapper kızı, hem de 70’lerin bohem 
stil ruhunu taşıyabilirsiniz. Püskül modası 
kimi zaman en romantik haliyle karşılarken, 
kimi zaman da sanat eseri gibi kullanılacak. 
Üstelik deri ve ipekli, boncuklu detayları da 
çok hoş. 

Tassels as playthings for the youth 
The tassel craze in the Great Gatsby trend is one 
of the most amusing trends to confront us in this 
season. You can carry both the spirit of a flapper 
girl in her twenties and the bohemian style of the 
70s. At times, the tassel craze will appear in its 
most romantic form but at others it will be used 
as a work of art. Moreover, leather, silk and bea-
ded details are extremely pleasant. 

Kısa üstler
1980’lerde 
Madonna’nın Luck 
Star klibinde giydiği 
kısa bluz moda 
dünyasını etkisi 
altına aldı. Crop Top 
çılgınlığı bu sürede 
etkisini yitirmedi. 
Kısa üstleri 
kombinlerken; 
midenizin tamamını 
göstermek zorunda 
değilsiniz. Biraz daha 
uzun olanlarını tercih 
edebilirsiniz. Kalem 
etek ve pantolon ile 
kullanmak şıklığınıza 
şıklık katacaktır. 

short tops
The short (crop) top 
Madonna wore in her 
video clip Luck Star 
in the 1980s shook 
the fashion world. 
Crop Top has not lost 
its appeal in time. 
You do not need to 
expose all of your 
abdomen while 
combining short 
tops. You can go for 
those that are 
slightly longer. Using 
a pencil skirt and 
trousers will add to 
your elegance.

Veee etekler!
Kadınsı görünüme kavuşmak isteyen ve dişilik ile sevimliliğe dikkat 
çeken modeller 2014’te de yine kadınların gözdesi olacak gibi. 

aaaand skirts!
It seems that once again designs with female appeal combining 
femininity with cuteness will be in demand by women in 2014.

2014’te bizi 
Neler beKlİyor?
2014’ün ilk günlerini yaşadığımız şu günlerde kimimiz hedefleri-
mize ulaşmanın haklı gururunu yaşarken, kimimiz de yeni yıla yeni 
umutlar ile giriyoruz. Mağaza vitrinleri ise her sene olduğu gibi 
gelenekselleşmiş kırmızı rengiyle karşıladı yeni yılı… Tabii, 2-3 ay 
sonra vitrinler değişecek ve bize ilkbaharın renklerini sunacak. 
Yeni bir başlangıçta bizi neler mi bekliyor? İşte sizler için hazırladı-
ğımız moda tüyoları… 

These days, when we are in the first days of 2014, some of us take 
justified pride of having achieved our goals while others enter the 
New Year with high hopes. Shop windows, on the other hand, have 
met us with their traditional colors red as usual… Of course, shop 
windows will change within a few months and present us the colors 
of spring. What is awaiting us in this fresh start? Here are fashion tips 
we have prepared for you… 

what is awaiting us 
IN 2014?

NİdA dİLARA TARhAN



aksesuarlarınıza iyi bakın! 
Aksesuarlar kadınlar için vazgeçil-
mezdir. Ama bu aksesuarların aynı 
kutu içerisinde saklanması kadınlara 
zor anlar yaşatabilir. Mesela kolyele-
rin zincirleri birbirine karışabilir ve bu 
da aksesuarlara zarar verir. Peki, 
aksesuarlarımızı nasıl koruyabiliriz? 

İşte önerilerimiz: 
Küpeler: Kadın vücudu şeklindeki 
takı asacaklarından edinebilirsiniz. 
Hemen hemen her yerde karşınıza 
çıkabilir.
Yüzükler: Evinizde pek de kullanma-
dığınız küçük bir kutuyu yüzük kutu-
su olarak değerlendirebilirsiniz. 
Bileklikler ve kolyeler: Mantar pano-
lardan ya da mutfak askılarından 
yararlanabilirsiniz. Böylece zincirlerin 
iç içe geçmesini engelleyebilirsiniz.
Şapkalar: Şapkanız her şeyden önce 
iyi bir şapka kutusunda saklanmalı. 
Eğer uzun süre saklanacaksa bir 
dolabın en üst rafında üzerine başka 
bir ağırlık gelmemesine dikkat ede-
rek muhafaza edilmelidir.
Başörtüsü: Kırışan başörtüler kadın-
ların sıkıntısıdır. Başörtülerin kırış-
masını azaltmak ve yıpranmalarını 
engellemek için etek askılıklarından 
yararlanabilirsiniz. 

take good care of your 
accessories! 
Accessories are indispensable 
for women. However, keeping 
these accessories in the same 
box can create problems for 
them. For example, chains of 
necklaces can get entangled 
and this may do damage to the 
accessories. Well, then, how 
can we take care of our acces-
sories? 

Here are our suggestions: 
Ear-rings: You can buy jewel 
hangers in the shape of a 
woman’s body. You can find 
them almost everywhere.
Rings: You can utilize a small 
box, which you do not use 
much, as a ring box. 
Bracelets and necklaces: You 
can make use of cork boards or 
kitchen hangers. Thus, you can 
prevent chains from getting 
entangled.
Hats: First and foremost, your 
hat should be kept in a good 
hatbox. If it will be kept for a 
long time, it should be kept on 
the top shelf of a cabinet and 
care should be taken not to put 
anything heavy on it.
Headscarf: Wrinkled heads-
carves are a nuisance for 
women. You can make use of 
skirt hangers to reduce their 
getting wrinkled and prevent 
them from wearing away. 

İPucu / tıP kıSA kıSA / ıN BrıeF
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ted Baker türkiye’de!
Dünyaca ünlü İngiliz markası Ted Baker; çarpı-
cı renklerin, nefes kesen baskıların ve özel 
kumaşların yer aldığı iddialı koleksiyonu ile 
İstanbul ve Ankara’da moda severlere kapıla-
rını açtı.

Ted Baker in Turkey!
The world-renowned English brand Ted 
Baker has opened its doors to fashion enthu-
siasts in Istanbul and Ankara with its ambiti-
ous collection that involves breathtaking 
prints and special fabrics.

chanel’in yeni yüzü
Hem sokak stili hem de kırmızı halıdaki stili çok beğenilen 
Kristen Stewart, ünlü marka Chanel’in reklam yüzü oldu. 
Stewart’ın Chanel markasının tas arımcısı Karl Lagerfeld 
ile arası çok iyi olduğu biliniyor. Kristen Stewart’ın Chanel 
için vereceği pozlar ise merakla bekleniyor!

Chanel’s new face
Kristen Stewart, whose street style as well as her style 
on the red carpet was warmly received, became the new 
face of the famous brand Chanel in advertisements. It is 
known that Stewart is on very good terms with Karl 
Lagerfeld, Chanel’s designer. How Kristen Stewart will 
pose for Chanel is an object of huge interest!

10. yıla Damien Hirst imzası
Alexander McQueen’in kuru kafa figürlü ikonik fularları bu yıl 10. 
yılını kutluyor. Ünlü marka, bu kutlamayı daha özel kılmak için 
Damien Hirst’le bir iş birliği yaparak sınırlı sayıda üretilen bir fular 
koleksiyonuna imza attı.

Damien Hirst puts his stamp on the 10th year 
The iconic scarves by Alexander McQueen with skull figures are 
celebrating their 10th anniversary this year. The famed brand 
cooperated with Damien Hirst to make this anniversary 
memorable and produced a limited-edition scarf collection.
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Hermes firması, 1837 yılında eyer ve binicilikle ilgili deri aksesuarlar 
yaparak işe başladı. 1920’lerde fermuar patenti alarak, bunları kadın 
çantalarında kullanmaya başladı ve böylece firma kadınların hayatına 
girmiş oldu. Daha sonra çanta, eldiven, kemer ve kadın-erkek spor 
giyim ürünlerine yöneldi. 
Markayı tüm dünyaya tanıtan isim ise Monaco Prensesi Grace Kelly 
oldu. Kelly 1956 yılında, hamileliğini gizlemek için çantasını karnının 
üstüne tutmuş ve bu fotoğraflar tüm gazetelerde yayınlanmıştı. Bu 
çanta daha sonra ‘Kelly Modeli’ olarak ünlenmişti.
Birkin modelinin hikâyesi de bir o kadar ilginç... 1984’te aktris Jane 
Birkin’in çıktığı bir uçak yolculuğunda yanına Hermes’in Ceo’su 
Jean-Louis Dumas oturdu. Birkin, Hermes Kelly çantasını karıştırır-
ken, Dumas kendisine mükemmel bir kadın çantasının nasıl olması 
gerektiğini sordu. Ünlü aktris, elindeki çantanın günlük kullanım için 
pratik olmadığını söyledi ve Birkin modeli uçakta doğuverdi! Birkin 
modeli, çantaya ismini veren ünlü yıldızın istediği özelliklerle aynı yıl 
tasarlanıp, satışa sunuldu. 

6 yıl sıra bekleniyor
Hermes çantalarının en popüler modeli olan Birkin’den satın alabil-
mek için listeye adını yazdıran tutkunları, altı yıla kadar uzayabilen bir 

sıra bekliyor! Çünkü günümüzde Hermes’in Birkin modeli 
‘gücün ve statünün’ sembolü olarak gösteriliyor.

The Hermes company got into business in 1837 making leather accesso-
ries for saddles and horse-riding. It obtained a patent for zips in the 1920s 
and began to use them in women’s bags; this is how the firm got its place 
in women’s lives. Later on, it turned to bags, gloves, belts and casual men’s 
and women’s wear. 
The figure who made the brand well-known to the whole world was Grace 
Kelly, the Princess of Monaco. Kelly had kept her bag on her abdomen to 
hide her pregnancy in 1956 and photographs of this had been published in 
all the newspapers. This bag later gained fame as the ‘Kelly Model’.
The story of the Birkin model is also as interesting... CEO of Hermes, 
Jean-Louis Dumas sat next to actress Jane Birkin on a flight in 1984. While 
Birkin was browsing in her Hermes Kelly bag, Dumas asked her what a 
perfect woman’s should be like. The famous actress said the bag she was 
holding in her hand was not suitable for daily use and that is how the Birkin 
model was born on the plane! The Birkin model was so designed as to 
include all the features the famous star wanted and offered for sale in the 
same year. 

One waits 6 years in line 6 to get one
Enthusiasts who have their names entered the list to buy a Birkin, the 
most popular model of all the Hermes bags, may wait in line as long as six 
years! The reason is that today Hermes’s Birkin is regarded as the symbol 
of “power and status”.

klASİk / clASSıc

Evladiyelik çanta
hermes bİrKİN
Bu çantanın modası asla geçmez ve ömür boyu 
kullanabilirsiniz. 50 yıl sonra torununuz çantanızı 
gördüğünde dolabınızdan kaçırmak isteyebilir!

This bag is ageless and can use it all your life. When 
your grandchildren see your bag 50 years later, they 
may wish to run off with it! 

A bag made to last 
HERMES BIRKIN
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KarıN yaKıştığı soylu KeNt
A noble city which snow suits so much 

GeZİ / trAvel
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 K
ar, bir kente bu kadar yakışabil-
ir. Fırtınalı geçmişini karla bastıran, 
beyazı soylulukla taşıyan bir kent Kars. 
‘Egzotik Anadolu’ peşindeki gezgin 
için, Kars renksiz bir kent gibi dur-

sa da, Kars Çayı kıyısı, kale ve Taş Köprü’nün bu-
lunduğu Kalealtı Mahallesi ve geniş sokaklardaki 
Rus işgali döneminden kalma, görkemli taş evleri, 
burayı özellikli bir kent yapıyor. Toplam 24 metre 
genişliğindeki caddeler de kentin karakterine dam-
gasını vuruyor.

Kars’ın doğası ve iklimi, acımasız ve sert. 
Ancak, iki yanında söğüt ağaçlarının sıralandığı 
caddelerin asfaltı hiç açık vermeden, karla 
kaplandığında ortaya tartışmasız büyüleyici ve 
gizemli bir Anadolu kenti çıkıyor. Görülecek 
yerlerin hemen hepsi kent merkezine yakın. 
Kentin ızgara planlı olması ve caddelerin genişliği, 
gezmeyi kolay ve keyifli bir hale getiriyor. Çarpıcı 
Rus binalarının olduğu ve kentin kalbinin attığı 
caddelerde yürümelisiniz. Özellikle Erzurum- 
Ermenistan karayolunun devamı olan Faik Bey 
Caddesi ile Kars’ın en yaşayan caddelerinden Halil 
Paşa Caddesi, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi, 
sizi at heykeliyle karşılayan Atatürk Caddesi ve 
aslanlarla karşılayan Kazım Paşa Caddesi... Az da 
olsa, eski Osmanlı ve Ermeni evlerine de 
rastlanıyor.  

Kaleye giderken, Kars Çayı’nın karşı tarafında, 
On iki Havariler Kilisesi var. 930-937 yılları 
arasında, Ermeni Kral II. Abbas Tekver tarafından, 
havarilere atfen yaptırılan, koyu renk basalt taş 
yapının kubbesinin oniki kemerinde, oniki 

havarinin kabartmaları var. Burası, Kars 
Hıristiyanlar’ın elindeyken kilise, Osmanlılar’da 
cami (Kümbet Cami) olarak ve Ruslar’ın eline 
geçtiğindeyse tekrar dini amaçlı kullanılmış. 
Kilisenin önünden geçerek, fazla tırmanmadan, 2 
bin yıldır, bu noktada Kars Çayı’nı yukarıdan 
gözleyen, kentin sembolü kaleye on dakikada 
çıkmak mümkün. Ancak önce, kıyısında eski 
Osmanlı evlerinin olduğu Kars Çayı’na doğru 
dönerek, Taş Köprü’ye bir göz atın. Siyah beyaz, 
klasik bir film sahnesindeymişsiniz hissine 
kapılabilirsiniz. Volkanik malzemeden yapılmış 
köprü, III. Murat tarafından 1580’de restore 
edilmiş. Yakınında 18. yüzyıldan sonra yapılmış 
birkaç hamam var. 

İki bin yıldır, bu noktada bir kale olduğu 
biliniyor. Ermeni- Bizans yapı, Selçuklular 
tarafından onarılmış ancak Moğollar tarafından 
yerle bir edilmiş. Osmanlılar, 16. yüzyılın 
sonlarına doğru bu kaleyi tekrar inşa etmişler 
ancak Ruslar geldiklerinde yıkmışlar. 
Osmanlılar’ın kaleyi yeniden inşa etmesi 19. 
yüzyılı bulmuş. Yıllarca askeri bölge olarak, 
ziyaretçi kabul etmeyen kale, bugün artık bir park. 
Kaleye girer girmez sağda, Celal Baba Türbesi var. 
12. yüzyılda Gürcü- Kıpçak akınları sırasında şehit 
düşen Celal Baba’nın türbesi, Kars halkı tarafından 
ziyaret ediliyor. Kalede mescit, süvari ahırı gibi 
bölümler var. 

Canlı hayvan pazarı
Şehir turu bir yana Kars yerlilerinin peşine 

takılınca, sürprizler kaçınılmaz oluyor. Kars canlı 
hayvan pazarı, bunlardan biri. Pazarın yolunu tutan 
köylü, şöföre iki yolcu parası öder. Neden derken, 
yanında koyunu olduğunu fark ediyorsunuz. 
Karslılar ve köylüler için burası en önemli ekmek 
kapısı, mahşer günü gibidir. Kars, Türkiye’nin en 
büyük et deposu. Her gün, sabah 7 ile 11 arası, bu 

 S
now can suit a city only so much. Kars is 
a city that suppresses its tempestuous 
past with snow and carries white with an 
elegant nobility. Although, for a traveller 
in pursuit of ‘Exotic Anatolia’, Kars look 

like a city lacking in luster, the banks of the Kars Stream, 
the Castle and the Kalealtı Neighborhood, where Taş 
Köprü (Stone Bridge) is located, and magnificent stone 
houses from the era of the Russian occupation make this 
a prominent city. Streets as wide as 24 meters put their 
stamp on the character of the city.  

Nature and climate in Kars are cruel and harsh ancak 
when the tarmac-coating of the streets lined with willow 
trees on both sides is covered entirely with snow, an 
Anatolian city of undisputed beauty and mystery 
emerges. Almost all of the sights worth seeing are close 
to the city center. The fact that the city has a grid-like 
plan and has broad streets makes going around the city 
easy and enjoyable. You should walk in the streets where 
strikingly beautiful Russian buildings stand and the 
heart of the city beats. In particular, Özellikle Faik Bey 
Street, which is an extension of Erzurum- Armenia 
motorway and Halil Paşa Street, one of Kars’s busiest 
streets, Gazi Ahmet Muhtar Paşa Street, Atatürk Street 
surprising you with its horse statue and Kazım Paşa 

Street with its lion statues... Ottoman and Armenian 
houses can also be seen though few in number.  

On the way to the Castle opposite the Kars Stream is 
On iki Havariler Kilisesi, or the Church of Twelve 
Disciples. Reliefs of the twelve disciples can be seen on 
the twelve archs of the dome of the dark-colored stone 
basalt structure, which was built by the Armenian King 
Abbas Tekver II in honor of the twelve disciples 
between the years 930 and 937. When Kars was in the 
hands of Christians, this structure was used as a 
church, when in the hands of the Ottomans a mosque 
(Kümbet Mosque) and as a religious temple again when 
the city was invaded by the Russians. When you go past 
this church, it is possible to ascend to the castle, which 
is the symbol of the city and has been observing it for 2 
thousand years from this spot, within ten minutes after 
a short climb that does not require much effort. 
However, first, you should turn to the Kars Stream, 
whose banks are lined with old Ottoman houses, and 
take a look at the Taş Köprü (Stone Bridge). You may 
feel as if you are in the middle of a scene from a black 
and white classic film. Made of volcanic material, the 
bridge was restored by Murat the III in 1580. There are 
a few public baths nearby built after the 18th century. 

It is known that there has been a castle here for two 
thousand years. This Armenian-Byzantine structure 
was repaired by the Seljuks but devastated by the 
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Rus işgali döneminden 
kalma taş binalar göze 
çarpıyor.

Stone buildings still 
stand out from Russian 
occupation-era.

           Alışveriş
Kars’ın enfes kaşarı, gravyeri, bal ve tereyağı... Üstelik 
bir de tadarken, tandır ekmeği ve çay ikramı. Ariş 
Ticaret (Halitpaşa Cad. No: 254, 0474 223 13 13)

       Shopping
Superb kashar cheese, gruyere, honey and butter of 
Kars... Plus, while tasting them, treats including vil-
lage bread and tea. Ariş Ticaret (Halitpaşa Cad. No: 
254, 0474 223 13 13)

Bilgi / Info

GeZİ / trAvel

REYAN TUVİ YUSUf TUVİ

Kars’ın 
karakterine 
caddelerin 
genişliği 
damgasını 
vuruyor. 

Width of the 
streets marks the 
characteristic 
feature of Kars
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Antlaşması’yla yeniden Türk hakimiyetine 
girmişti. Bu yakın tarihin izlerini en can yakıcı 
olarak yansıtan bu anıt ve öyküsüdür. I. Dünya 
Savaşı’nda, Enver Paşa komutasındaki Türk 
ordusundan, bazı kaynaklara göre 30 bin, bazı 
kaynaklara göre de 90 bin asker, 1915 kışında, 
imkansızlıklar içinde aşmak istedikleri, Sarıkamış 
Allahuekber Dağları’nda, soğuktan donarak şehit 
olmuştu. Anıt, bu olayda şehit olanların anısına 
yapılmıştı. 

Sarıkamış’tan Osman Yüce tesisine giderken, 
solunuzdaki yamaçta Çarlık Rusyası döneminde, av 
organizasyonlarının düzenlendiği Katherina’nın 
Köşkü’nü de görmek mümkün.  

Binbir kilise şehir
Kars’a 50 km mesafedeki Ani, bundan bin yıl 

önce, günümüz Ermenistan ve Türkiye’sinin 
kuzeydoğusunun büyük bir bölümüne yayılmış, 
Bagrat Krallığı’nın başkentiydi. Bugünse kocaman, 
boş sayılabilecek bir düzlük. Oysa Ani, zamanında 
en az 100 bin kişilik nüfusuyla, ‘binbir kilise şehir’ 
olarak da anılan, zengin ve şöhretli bir yerleşimdi. 
Bugün terkedilmiş bir harabeler topluluğu olsa da, 
zamanının en mükemmel dini ve askeri yapılarına 
sahipti. Sarayları, kiliseleri ve surları, teknik ve 
sanat açısından, döneminin Avrupa’sının en 
gelişmiş yapıları arasındaydı. Ermeniler taş 
işçiliğindeki ustalıklarını, koyu volkanik taşlarla 
pembe- kırmızı kumtaşından yarattıkları 
kiliselerde gösterdiler. 

Bunlardan biri de Tigran Honents Kilisesi (Aziz 
Krikor Lusavoriç). Resimli Kilise olarak da 
adlandırılan kilisenin freskleri etkileyici. Kilisenin 
doğu cephesindeki yazıta göre, burası Tigran 
Honents adında zengin bir tüccar tarafından 
yaptırılmış ve 1215 yılında bitirilmiş. 

Ani’nin, en büyük ve en önemli yapısı, 989- 1010 
yılları arasında yapılan ve boyutlarına rağmen, tüm 
zerafetiyle duran Ani Katedrali. Mimarı, Ortaçağ 
Ermenistanı’nın en ünlü ustalarından olan Trdat 
Mendet. Kendisi bir depremde yıkılan İstanbul Aya 
Sofya’nın kubbesini onarmasıyla da ünlü. 1064 
yılındaki kuşatmanın ardından bu taş katedral, 
camiye dönüştürülmüş ve Fethiye Camii adını 
almış. 

Ani’deki bir başka yapı olan Menuçehr Camii, 
Anadolu’nun ilk Selçuklu camisi olarak kabul ediliyor. 
Caminin Arpaçay’a nazır, muhteşem manzaralı iç 
mekanına bakınca, daha çok bir saraya benziyor. 
Ani’nin en uç kuzeybatı köşesindeki yapı da Ani’nin 
tartışmasız, en saf İslami yapısı olan Selçuk Sarayı. 

Skiing in the Sarıçam Woods
Within a distance of 1.5 hours to Kars is Sarıkamış. 

For many, this is the best in Turkey. In fact, it is believed 
that in terms of the quality of snow and ski courses, it 
can be considered among the best in the world. You ski, 
through the Sarıçam Woods, on magnificent powder 
snow that never loses its quality. Home to Turkey’s 
severest winters, Sarıkamış is the homeland of famous 
skiers and ski instructors. The season lasts from mid-
November to mid-April. Thanks to Sarıkamış’s dry and 
cold climate, snow does not get humid and hence 
maintains its crystal state. Moreover, since the pine 
trees in the vicinity prevent winds, snows pile up. As ski 
courses are covered with Sarıçam Woods, there is no risk 
of landslide or avalanche in the area. 

The Tragedy of the Winter of 1915 
On the Kars- Sarıkamış motorway, especially when 

under snow, ‘Allahuekber Martyrs’ Memorial’ attracts 
attention. Having remained under Russian occupation 
for 40 years at the end of the 1877- 1878 Ottoman-
Russian War, Sarıkamış was liberated from Russian 
invasion on September 29, 1920 and came under 
Turkish rule with the Treaty of Gyumri. This memorial 
and its story reflect the traces of this recent history in 
the most poignant way. During Worl War I, according 
to some sources 30.000 and according to others 90.000 
Turkish soldiers under the command of Enver Pasha 
froze to death and became martyrs    in the winter of 

pazarın önünden geçen asfaltta, insanlarla 
hayvanlar arasında bir kovalamaca yaşanır. Hayvanı 
satma mücadelesi bir yana, onları zapt etmek başka 
bir derttir. Hele burnundan soluyan bir boğa 
diğerinin üzerine çıkmaya kalkışınca, bütün pazar 
birbirine girer. Her sabah, simsarlar, kolcular, 
satıcılar, kasaplar buradadır. Alırlar, satarlar, 
arabuluculuk yaparlar. Azeriler, Kürtler, Kafkas 
kökenli Terekemeler, Rus kökenli Malaganlar ve 
Osmanlı kökenli yerliler, yani Kars halkını 
oluşturan toplulukların her birini burada bulmak 
mümkündür. 

Sarıçam Ormanları’nın içinden kaymak
Kars’a 1.5 saat mesafede, Sarıkamış var. 

Birçoklarına göre, burası tartışmasız Türkiye’nin en 
iyisi. Hatta kar kalitesi ve pistleri esas alındığında, 
dünyanın en gözde kayak merkezleri arasına 
rahatlıkla girebileceğine inanılıyor. Sarıçam 
Ormanları’nın içinden süzülerek, kalitesini hiç 
kaybetmeyen, muhteşem bir toz karın üzerinde 
kayıyorsunuz. Türkiye’nin en kara kışlarına ev 
sahipliği yapan Sarıkamış, ünlü kayakçıların ve 
kayak hocalarının yurdu. Sezon, kasım ortasından 
nisan ortasına kadar sürüyor. Sarıkamış’ın, kuru ve 
soğuk iklimi sayesinde, kar nemlenmiyor ve kristal 
halini koruyor. Ayrıca civardaki çam ağaçları rüzgarı 
kestiğinden, karın birikmesine fırsat veriyor. Kayak 
pistleri Sarıçam Ormanları’yla kaplı olduğundan, 
bölgede heyelan ve çığ tehlikesi de yok. 

1915 kışının trajedisi
Kars-Sarıkamış karayolu üzerinde özellikle kar 

altındayken, ‘Allahuekber Şehitliği’ dikkat çeker. 
1877- 1878 Osmanlı- Rus Savaşı sonunda, 40 yıl 
süreyle Rus işgali altında kalan Sarıkamış, 29 Eylül 
1920’de Rus işgalinden kurtarılarak, Gümrü 

Mongols again. The Ottomans rebuilt this castle anew 
towards the end of the 16th century but when the 
Russians came, they demolished it. It took the Ottomans 
until the 19th century to rebuild the castle. Not 
admitting visitors for years due to being a military zone, 
the castle today serves as a park. Right at the entrance to 
the castle on the right right is the Celal Baba Türbesi 
(Tomb). The tomb of Celal Baba, who was martyred in 
the 12th century during the Georgian-Kypchak raids, is 
visited by the people of Kars. The castle includes sections 
such as a masjid and cavalry stables. 

Livestock Market
Apart from a city tour, when you follow locals of 

Kars, surprises become inevitable. Kars livestock 
market is one of them. Peasants heading for the market 
pay the driver for two persons. Thinking why this is so, 
you realize that there is a sheep by his side. For the 
residents of Kars and peasants this is the most 
important bread and butter and almost bursts at the 
seams. Kars is Turkey’s largest meat provider. Every 
day, between 7 and 11 a.m, a chase occurs between men 
and animals on the asphalt road passing in front of this 
market. In addition to the efforts aimed at cattle and 
sheep, controlling these animals is another huge task. 
Especially when a raging bull wants climb over another, 
the whole market turns into a battle field. Every 
morning, brokers, guards, sellers and butchers are here. 
They buy, sell and act as brokers. It is possible to find 
each of the different communities constituting the 
people of Kars, the Azeris, Kurds, Terekems of 
Caucasian origin, Malagans of Russian origin and 
Ottoman natives. 

        Kaçırmayın 
Doğu Anadolu’nun en zengin müzelerinden Kars Müze-
si’nde, Ardahan’da bulunan pişmiş toprak, aslan postu 
giymiş Herakles başını, Ortodoks kilisesine ait kabartma 
tekniğinde bitki motifli taş parçalarını, 1920 öncesine ait 
oyma tekniğiyle yapılmış kocaman kilise kapılarını ve 
döküm tekniğiyle yapılmış, üzerinde Rusça “Allah aşkına 
bu çanı çalıyorum” yazan devasa bronz çanı görün.

        Do Not Miss
In Kars Museum, which is one of the richest in Eastern 
Anatolia, see terra-cotta Heracles’s head dressed in 
lion’s fur found in Ardahan, stone pieces belonging to the 
Orthodox Church with plant motifs made in the form of 
reliefs, massive carved church gates made before 1920, 
and the enormous cast-bronze bell bearing the inscrip-
tion “I ring this bell for the sake of God” on it.

Bilgi / Info
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Canlı hayvan 
pazarı, yöre halkı 
için önemli bir 
ekmek kapısı.

Livestock market 
is an important 
source of 
livelihood for 
local people.

Ani’de Tigran 
Honents 
Kilisesi’nin 
fresklerini 
kaçırmayın.

Do not miss the 
frescoes of 
Tigran Honents 
Church in Ani.

GeZİ / trAvel
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Buzda balık avlamak
Kars’a 55 km mesafede Türkiye’nin, bir denizden 

daha fazla derinliğe sahip tek gölü Çıldır var. 
Marmara Denizi’nden daha derin bu volkanik göl, 
aynı zamanda, ülkedeki 2 bin metre yükseklikteki 
göllerin de en büyüğü. Çevresindeki 2700- 3000 
metreye ulaşan dağların oluşturduğu çarpıcı 
manzaraları seyrederek, gölün etrafında tam 70 km 
boyunca yol almak mümkün. Kışın, gölün buzlandığı 
altı ay boyunca, bu beyazlığın kahramanları, göl 
üzerinde saatler boyu, korkusuzca yürüyen balıkçılar 
ve çoban köpekleridir. Her yer bembeyaz 
olduğundan, kışın nerenin kıyı nerenin göl olduğunu 
anlamak oldukça zorlaşır. Karlara gömülmüş bir 
Osmanlı mezarlığı karşısında, önünde kazların 
gezindiği, kadınların sazan ayıkladığı, yirmi kişinin 
birlikte yaşadığı evlerinden yola çıkıp, donmuş 
Çıldır Gölü’nün üzerinde 45 dakika yürüyor 
balıkçılar. Yola çıkmadan önce hava durumunu 
dinlemiyor, o yüzden de eksi 13 derece olduğunu 
bilmiyorlar. Bilmeleri gereken tek şey, gölün aralık 
ayında buz tutup üzerinde yürünebilecek kalınlığa 
ulaştığı, cemreler düşmeye başladığında da, artık 
gölde dolaşmanın tehlikeli olduğu. Bütün yıl, Sarı 
Sazan, Kefal, Slorka, Karagöz, Çıldır Alası ve Sarı 
Balık avlayıp satıyorlar. Göl kenarındaki evler, böyle 
ayakta duruyor. Bir de kazlarla... Kars civarındaki 
birçok köy evinde sık sık kaz eti pişiriliyor. Balıkçılar, 
buz üzerine açtıkları çukurlara ağ geriyorlar. Doğa 
‘bana mısın?’ demiyor; sabah açtıkları çukurların 
üzerini kapanmış buluyorlar. Göl üzerindeki 
yükseltilere bakarak tekrar ağlarını buluyorlar. 

converted into a mosque and renamed Fethiye Mosque. 
Another building of interest in Ani, Menuchehr 

Mosque, is regarded as the first Seljuk mosque in 
Anatolia. When one looks at the magnificent interior 
of the mosque overlooking the River Arpaçay, it seems 
more like a palace. The structure on the northwestern 
tip of Ani, its unquestionably purest Islamic building, 
is the Seljuk Palace. 

     

Fishing in the ice 
55 km to Kars is Lake Cildir, Turkey’s only lake that is 

deeper than a sea. This volcanic lake, which is deeper than 
the Marmara Sea, is at the same time largest of the lakes 
in the country that are higher than 2 thousand meters. It 
is possible to move forward for 70 km around the lake 
while enjoying the striking scenes created by mountains 
around the lake reaching upto 2700- 3000 meters. In 
winter, when the lake freezes for six months, the heores of 
this whiteness are fishermen and dogs that walk fearlessly 
on the surface of the lake for hours. Since everywhere is 
snowwhite, it becomes really hard to distinguish which is 
the coast and which is the lake. Fishermen depart from 
houses opposite an Ottoman cemetery buried deep in 
snow where twenty people live together, women sort carp 
and geese walk about in the garden,  and walk on the 
frozen Lake Cildir for 45 minutes. They do not listen to 
the weather forecast for the day before they leave, so they 
do not know it is minus 13 centigrade. The only thing they 
need to know is that now it is dangerous to walk on the 
lake even when it freezes in winter and gets so thick as to 
allow walking on it and when three radiations of heat 
begin to fall. All year round, they catch and sell yellow 
carp, grey mullet, grey bream, Cildir Red and Yellow Fish. 
That is how the houses around the lake manage to survive. 
And the geese, too... Goose meat is often cooked village 
households in the vicinity of Kars. Fishermen lay their 
nets across the holes they dig on the ice. Yet, nature does 
not seem to care; in the morning, they see that the holes 
they have dug are covered with ice again. They find their 
nets by looking at the contours on the Lake. 

1915 when they attempted to cross over the Allahuekber 
Mountains despite adverse conditions. The memorial 
was built to commemorate those who were martyred 
there. 

On the way from Sarıkamış to Osman Yüce’s 
premises, it is possible to see Catherine’s Mansion on 
the slope on the left where, during the Tsardom of 
Russia, hunting parties were held.  

The city of a thousand and one churches 
Ani, which is 50 km to Kars, was the capital city of 

the Kingdom of Bagrat, which had spread to a large 
portion of today’s Armenia and northeastern Turkey a 
thousand years ago. Today, it is a huge and almost 
empty plain. Yet, Ani was once a wealthy and famous 
city also called “the city of a thousand and one 
churches” with a population of at least 100 thousand 
people. Though it seems like a collection of ruins 
today, it possessed the the best religious and military 
buildings of the time. Its palaces, churches and city 
walls were among the most advanced in Europe 
technically and artistically. Armenian people reflected 
their mastery in masonry in churches which they built 
of dark volcanic stones and pink-red sandstone. 

One of these buildings is Tigran Honents Church 
(Saint Krikor Lusavorich). The frescoes of this church, 
also called the Illustrated Church, are impressive. 
According to the inscription on the eastern facet of the 
church, this church was built by a rich merchant called 
Tigran Honents and completed in1215. 

The largest and the most important structure in Ani 
is the Ani Cathedral, which was built between 989 and 
1010 and still maintains its elegance despite its massive 
size. Its architect was Trdat Mendet, one of the best 
known masters of Medieval Armenia. He is also 
famous for repairing the dome of Hagia Sophia in 
Istanbul, which had collapsed in an earthquake. 
Following the besiege of 1064, this stone cathedral  was 

Çıldır Gölü 
donduğunda bile 
hayat devam eder… 

Life continues on 
even when the lake 
is frozen ...

trenle ulaşım:
Her gün, 
Ankara- Kars 
arasında Doğu 
Ekspresi’nin 
seferleri var.
TCDD 4448233

Transport by train:
There are 
departures with 
Doğu Ekspresi 
between Ankara 
and Kars every day.
TCDD 4448233

        lezzet Molası 
Kars’ın spesiyalitesi, fırında kaz kebabı. Kaz, kar 
yemeden kesilirse eti yavan olurmuş. Kaz Evi’nde 
(www.karskazevi.com) Nuran Hanım ve kızlarının 
lezzetlerini tadabilirsiniz.

         A Taste Break 
Roasted goose kebab is a specialty of Kars. Report-
edly, if goose is slaugtered before snows falls on it, 
then its meat tastes bland. You can sample dishes at 
Kaz Evi (www.karskazevi.com) prepared by Mrs. 
Nuran and her daughters.

Bilgi / Info

1 On İki Havariler Kilisesi, Osmanlı’da Kümbet Cami olarak kullanılmıştı.
2 Fethiye Camii, kubbesiz olmasıyla dikkat çekiyor.
3 Arpaçay Nehri üzerindeki İpek Yolu Köprüsü’nün sadece ayakları kaldı.
4 Ani Katedrali’nin mimarı Trdat Mendet…

1 Church of the Twelve Apostles was used as a mosque in the Ottoman Empire period.
2 Fethiye Mosque draws attention with its unique domeless Vault.
3 Silk Road Bridge over Arpaçay River has only its feet still intact.
4 Architect of The Ani Cathedral Trdat Mendet...
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GeZİ / trAvel



Geçtiğimiz günlerde 
UNESCO tarafından 
“Somut olmayan kültürel 
miraslar” listesine giren 
Türk kahvesi kültürü ve 
geleneği, Anadolu 
topraklarına asırlardır 
hayat veriyor… 

The culture and tradition of Turkish coffee, 
which has recently been included in the list of 
“intangible cultural heritage” by the UNESCO, 
have been infusing life into Anatolian soil for 
centuries… 
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A HUGE HERITAGE 
ıN lıttle Cups

mİNİK FİNCaNlarıN İÇİNde 
KoCa bİr mİras

 K
ahveyle ilgili hikâyelerin en 
meşhuru Yemen’de Kaldi 
adında bir çobanın keçil-
erini otlatırken başından 
geçenlerle ilgilidir. Kaldi, 

bir ağacın meyvesinden yiyen keçiler-
inin hareketlendiğini, hoplayıp zıpla-
maya başladıklarını görür. Ne olduğunu 
anlamak için kendisi de bu meyvel-
erden toplayıp kaynatarak suyunu içer 
ve enerjisinin arttığını hisseder. Kaldi 
bu işlemi ne kadar geliştirdi, kahvesini 
şekerli mi yoksa sert mi içmeyi severdi 
bilmiyoruz ama bildiğimiz bir şey var ki 
eğer bu hikâyenin aslı varsa ve bu mu-
cize bitkinin kâşifi oysa milyarlarca in-
san kendisine minnettar! Özellikle de 
Türkler; çünkü bu içecek sayesinde çok 
şeyler başardılar! Kız istediler, sohbet 
ettiler, fallarına baktılar, hatta bir fincanı 
sayesinde 40 yıllık hatır kazandılar. 

 T
he most famous story about coffee is related to a series of events that 
a shepherd in Yemen named Kaldi has experienced. Kaldi realizes 
that his goats eating from the fruit of a tree, have started to move 
and hop around. In order to understand what is happening, he, him-
self picks up these fruits, boils them and drinks their juice at which 

point he realizes that his energy is increasing. We don’t know to what extent Kaldi 
developed this process or he liked to drink his coffee with sugar or strong, but we 
do know that if this story is really true and that he is the true discoverer of this 
miraculous plant, billions of people are grateful to him now! Especially the Turks; 
because they have become successful in a lot of things due to this drink! Asking for 
the girl’s hand in marriage, chatted,  looked at the fortunes, or even earned a 40 
years of respect thanks to one cup of coffee.

tÜrk kAhveSİ / turkıSh cOFFee

EYLÜL GÖKYURT



Kimin kimde ne kadar hatırı var bilinmez ama 
gerçek olan bu topraklarda yüzlerce yıldan beri bir 
kahve kültürünün var olduğu. Osmanlı İmparatorluğu 
dönemine ait yazıtlar ve bulunan zarif fincanlar da 
bunun ispatı. Kahveyle tanışıklık çok daha eski olsa 
da İstanbul’da kahvehanelerin açılması 1550’li yıllara 
dayanır. Bu mekânlarda içilen şey kahve olunca 
sohbet koyulaşır, derinleşir, konu memleket 
meselelerine geldiğindeyse durum ciddileşir. Bu derin 
sohbetlerden rahatsız olan padişah III. Murat çareyi 
kahve içmeyi yasaklayıp, kahvehaneleri kapatmakta 
bulur. Hesap etmediği şey kahveyi bir kez içenin bir 
daha vazgeçemeyeceği gerçeğidir. Hele ki bu, dönemin 
mangallarında köze gömülerek pişirilen Türk 
kahvesiyse… Sonraki yıllarda III. Murat’ın yasaklarını 
kendisinin görmeye ömrünün yetmediği torunları 
bile delmiştir. Saraylar için kahve vazgeçilmez bir 
gelenektir. Sadece kahve pişirmekle görevli olan saray 
çalışanları bulunur, fincanların her biri birer sanat 
eseridir, cariyelere bu ritüeli kusursuz yapmaları için 
dersler verilir. Sarayın dışındaki tiryakilerse kahve 
pişirmenin inceliklerini kulaktan kulağa öğrenir. 
1871’de Mehmet Efendi kahveyi kavurup öğüterek 
ticaretini yapmaya başlayana dek herkes siyah incisini 
işlerdi. Kavrulan kahveler dibeklerde dövülürdü; 
şimdilerde zahmetli olduğu için yaygın olmayan 
“dibek kahvesi” de buradan gelir. 

Dibekler, saclar ve üzerleri işlemeli el değirmenleri 
artık sadece antikacılarda bulunsa da kahve ile 
Türklerin aşkı hiç bitmemecesine devam ediyor. 
Avrupalıların kocaman fincanların içine bir kaşık 

koyup, üzerine kaynar su dökerek saygısızlık ettiği 
bu lütuf hak ettiği değeri sadece bizim 
topraklarımızda buluyor. Köz bulunamazsa bakır 
cezvelerde pişiriliyor, fincanın yanına lokum yoksa 
çikolata konduruluyor ama mutlaka üzerindeki 
köpük gibi dost sohbetlerde ondan vazgeçilmiyor.   

Kahvenin yolculuğu
Kahve ağacı, kışın yaprak dökmeyen ve sadece 

tropik iklimde yetişen bir bitki. Her zaman parlak 
yeşil renkte olan yapraklarının yanında beyaz 
çiçekler ve kırmızı meyveler görebilmek için üç yıl 
sabretmek gerekiyor. Doğal şartlarda 10 metreye 
kadar ulaşsa da daha iyi verim alınabilmesi için 
budanarak en fazla dört metre boyunda tutuluyor. 
Bu aşama atlatıldıktan sonra o ağaçtan yaklaşık 40 
yıl boyunca aralıksız meyve alınıyor. Her bir 
meyvenin içinde bulunan ikişer çekirdek tanesi 
dışındaki zardan ayrıldıktan sonra işlenmeye hazır 
hale geliyor. Türk kahvesinin üretildiği türün ana 
vatanı ise Brezilya.  

make this ritual perfect. Other coffee addicts outside 
of the palace learn how to brew coffee from ear to ear. 
Everyone processed its black pearl until 1871, when 
Mehmet Efendi started to make its trade by grinding 
and browning the coffee. The roasted coffee was beaten 
in mortars, now it is uncommon because it is 

troublesome and ‘mortar coffee’ comes from here.
Although stone mortars, sheet metals and 

inlaid handmills are only found in antique 
shops, the endless coffee love of Turks continue. 
This blessing that the Europeans disrespect by 

putting a spoon of coffee into a big cup and pour 
boiling water over it is shown the value it deserves only 
in our land. If there are no embers they are cooked in 
copper pots, if there is not a Turkish Delight, chocolate 
is served with the coffee, but the the coffee is not 
abandoned in friendly chats like the foam on it.

Journey of coffee
Coffee tree is a plant that is ever green in winter and 

grows only in tropical climates. You have to wait for 3 
years to see its  white flowers and red berries besides its 
green leaves that are always bright in color. Although 
growing tall up to 10 metres under natural conditions in 
order to obtain better yields, coffee trees are pruned down 
to only four metres. After this stage is circumvented, 
fruits from that tree are picked constinuously for nearly 
40 years. Located in the two cores of each fruit becomes 
ready to be processed after they are seperated from the 
membrane surrounding them.

No one knows who has and how much respect on the 
other, but the real thing to keep in mind is that there is a 
coffee culture in these lands for hundreds of years. 
Inscriptions that belong to the era of the Ottoman Empire 
and these elegantly made cups are the evidence as well. 
Although the acquaintanceship with coffee dates back to 
countless years before, the openning of coffeehouses in 
İstanbul traces back to 1550s. When the drink is coffee in 
these places, the conversations intensify, deepen, and 
when it comes to the national issues, things get serious. 
Displeased with these deep conversations of the common 
folk, Sultan Murat III finds the remedy in banning the 
drinking of coffee and closing down the coffee shops. The 
thing he missed to take into account is that once someone 
drinks coffee, he will never give it up. Especially if it is 
Turkish Coffee, which is cooked and buried under the 
embers in barbecues of these days.

In the following years, even the grandchildren of 
Murat III whom he could not see broke his  banishments. 
Coffee in Palaces is an indispensable tradition. The 
palace has employees tasked with just coffee brewing, 
each cup is a work of art and concubines are tutored to 

        Kahve ritüelinin incelikleri 
•	 Türk	kahvesinin	ayrılmaz	parçası	olan	su,	kahveyle	birlikte	içmek	için	

değil, kahveden önce ağızdaki diğer tatlardan arınmak içindir. 
•	 Bol	köpüklü	olması	için	kahve	mutlaka	temiz	ve	soğuk	suyla	pişirilmeli,	

ateşe konulmadan önce iyice karıştırılmalıdır. 
•	 Sadece	suyu	içildiği	için	Türk	kahvesinde	bulunan	kafein	miktarı	diğer	

kahvelere oranlara daha düşüktür. 
•	 Fincanın	üzerindeki	köpük	tabakası	kahvenin	hızlı	soğumasını	engeller;	

köpüğünün değerli olmasının bir sebebi de budur.

        The Specifics of Coffee Rituals 
•	 Water,	which	is	an	integral	part	of	Turkish	coffee,	is	not	to	be	drunk	with	

the coffee but before the coffee to get rid of other flavors in the mouth.
•	 In	order	for	the	coffe	to	be	foamy	the	coffee	needs	to	be	cooked	in	clean	

and cold water and must be throughly mixed before being put into the 
fire.

•	 Since	only	the	water	is	drunk	the	amount	of	caffeine	inTurkish	coffee	is	
lower than the other coffees.

•	 The	foam	layer	on	top	of	the	cup	prevents	rapid	cooling;	this	is	one	of	
the reasons why foam is valuable.

Bilgi / Info

Türkler bu içecek sayesinde çok şeyler 
başardı! Kız istediler, sohbet ettiler, fallarına 
baktılar, hatta bir fincanı sayesinde 40 yıllık 
hatır kazandılar.

Turks have become successful in a lot of 
things thanks to this drink! Asking for the 
girl’s hand in marriage, chatted,  looked at the 
fortunes, or even earned a 40 years of 
respect thanks to one cup of coffee.

Türk kahvesinin ayrilmaz parçası 
olan su, kahveyle birlikte içmek 
için değil, kahveden önce ağızdakı 
diğer tatlardan arınmak içindir. 

Water, which is an integral part of 
Turkish coffee, is not to be drunk 
with the coffee but before the 
coffee to get rid of other flavors in 
the mouth.

Tarihi Mısır Çarşısı’nın yanında uzanan sokak, 1800’lerin 
ikinci yarısında burada kavrulan kahvelerin kokusunun 
güzelliğiyle “Tahmis” ismini alıyor. Bu ismin Osmanlıcadaki 
karşılığı “kavrulmuş kahve”dir. Bu sokak yaklaşık 150 yıldır 
yolu Eminönü tarafına düşenleri kokusuyla kendine çeker. 
Koku bütün sokağa yayıldığından kahvenin kaynağını bul-
makta zorlanırsanız, kalabalığın en yoğun olduğu noktaya 
doğru ilerlemeniz yeterli. Dar bir sokak olduğu için burada 
kahve pişirilen bir yer bulmanız ne yazık ki mümkün değil 
ama kesekâğıdının içinde satılan bu tarifsiz şey evinizde de 
Tahmis Sokak havasını solumanızı sağlıyor.   

The street next to the historic Spice Bazaar, is named 
“Tahmis” with beauty of the smell of coffees cooked here 
in the second half of 1800s. The meaning of this name in 
Ottoman is ‘roasted coffee’. This streets draws the people 
going to Eminönü with its smell for about 150 years. You 
might have difficulty in finding the source of the smell of 
coffee since it spreads to the whole street, heading to 
where the crowd is most dense would be enough. Unfortu-
nately it is impossible to find a place where the coffee is 
cooked because it is a narrow street, but this indefinable 
beauty sold in paper bags allows you to breathe the very 
air of Tahmis street at your homes.

KAhvElErin EfEndiSi

LORD OF COFFEES

tÜrk kAhveSİ / turkıSh cOFFee
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İYİleŞtİreN leZZetler / heAlıNG tASteS
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Senior Psychologist 
Zaza Yurtsever: 

wORK, SLEEP, 
EAT,  FIND 
HAPPINESS
Is it so hard to be happy? To 
psychologist Zaza Yurtsever, 
it is not… if you have an 
average income, if you have 
a relationship that makes 
you feel good, if you sleep 
well and eat tasty food, then 
you are happy! 

Uzman Psikolog Zaza Yurtsever: 

ÇalışıN, uyuyuN, 
yİyİN, mutluluğu 
yaKalayıN
Mutlu olmak çok mu 
zor? Psikolog Zaza 
Yurtsever’e göre 
değil... Ortalama bir 
gelire sahipseniz, 
kendinizi iyi 
hissettiğiniz bir 
ilişkiniz varsa, kaliteli 
uyuyorsanız, lezzetli 
yemekler yiyorsanız 
mutlusunuz! 
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İYİleŞtİreN leZZetler / heAlıNG tASteS

 H
ow are we gonna find the happi-
ness? Especially at the end of each 
year when we look back and think 
of what we did and we didn’t in the 
past days, weeks and months... 

We make lists for the coming year to resolve our 
regrets, sadnesses and what we could not achieve. 
Sometimes, the lists include money and some-
times love and weaknesses sometimes. Yet it is, 
in fact,  the happiness that we seek for. January 1, 
therefore, is awaited in an utterly different mood. 
So, the lists or the first of January; are they really 
needed to find happiness?       

It is completely wrong to base everything on 
just one day, according to Senior Psychologist 
Zaza Yurtsever, who spends half a month in 
Germany and the other half in Turkey and 
struggles to find solutions to the problems of 
those with different cultural backgrounds. 
Creating a red-white “new year” concept for 
her Raillife readers in her home-office in 
Nişantaşı, Zaza Yurtsever describes happiness 
as life satisfaction and says “if you sleep well, 
eat delicious food and have a healthy 
relationship, then you are happy”. Emphasizing 
that foods including glucose and carbohydrate 
need to be consumed in order to increase 
happiness especially in winter months when 
the amount of sunlight decreases, Yurtsever 
also recommends that we start the day with a 
mixture of a spoonful of honey and a glass of 
lukewarm water. “If you feel yourself good, 
your body will get thinner”, is the message she 
sends to those who make themselves suffer 
from prohibitions for fear of gaining weight. 

Is happiness something achieved easily?
Most people try hard to find the happiness. 

However, it is seen that those who struggle 
cannot get it. Happiness is something that 
comes naturally, something that comes from 
time to time, a kind of life satisfaction. Yet, it is 
necessary to think that everything goes well if 
you have a proper job, a good health and a good 
relationship in that life satisfaction. If any of 
them is lacking, the sadness is likely to occur. 
The sleep, in particular, needs to be sound. The 
nature regulates it in such a way that we should 
enjoy them, otherwise we can’t make it. Each of 
them has an aspect that brings happiness.   

Ispanak Yatağında 
Karides
300 gram ıspanak
Bir adet soğan
250 gram karides
3 diş sarmısak
Bir yemek kaşığı zeytinyağı
100 gram kaşar peyniri

Yapılışı: 
İnce doğradığınız soğanı 
ıspanakla birlikte soteleyin. Ayrı 
bir tavada zeytinyağında 
sarmısakları ve karidesleri 
soteleyin. Bir tabağa 
koyduğunuz ıspanağın üzerine 
yerleştirin. Rendelenmiş kaşar 
peyniriyle birlikte servis yapın. 

Prawns on a Bed of 
Spinach
300 gram spinach
1 onion
250 gram prawn
3 cloves of garlic
1 tablespoon olive oil
100 gram stager cheese

Directions: 
Sauté fine-chopped onion 
with spinach. Sauté garlic and 
prawns in olive oil in a separate 
frying-pan. Put it over the 
spinach in a plate. Serve with a 
grated stager cheese.  

 M
utluluğu nasıl yakalaya-
cağız? Özellikle de her yıl 
bitişinde geriye dönüp ay-
lar, haftalar, günler boyun-
ca yaptıklarımızı ve en çok 

da yapamadıklarımızı düşündüğümüzde... 
Pişmanlıklarımızı, mutsuzluklarımızı, elde 
edemediklerimizi çözebilmek için yeni bir 
yıla bir süre listeler hazırlarız. Listede yer 
alanlar bazen para, bazen aşk, bazen zayıflık 
olarak yer alır. Ama aslında aranan mut-
luluktur. 1 Ocak bambaşka bir ruh haliyle 
beklenir bu yüzden. Peki, mutluluğu elde 
edebilmek için listelere, illa 1 Ocak gününe 
ihtiyaç var mı? 

Ayın yarısını Almanya’da yarısını 
Türkiye’de geçiren, farklı kültürlerden 
danışanlarının sorunlarına yardımcı 
olabilmek için uğraş veren Uzman Psikolog 
Zaza Yurtsever’e göre sadece bir güne 
misyon yüklemek yanlış. Nişantaşı’ndaki 
evofisinde Raillife okurları için kırmızı 
beyaz bir ‘yeni yıl’ konsepti hazırlayan Zaza 
Yurtsever, mutluluğu hayat memnuniyeti 
olarak tanımlayarak, “İyi uyuyor, lezzetli 
yemek yiyor ve güzel bir ilişkiniz varsa 
mutlusunuz.” diyor. 

Özellikle güneş ışınlarının azaldığı kış 
aylarında mutluluğu artırabilmek için glikoz 
ve karbonhidrat içeren besinlerin alınması 
gerektiğine dikkat çeken Yurtsever, kişilerin 
her sabah güne bir bardak ılık suya bir kaşık 
bal karıştırarak başlamasını da öneriyor. 
Yurtsever, kilo korkusuyla kendini yasaklara 
boğanlara ise, “Siz kendinizi iyi hissederseniz, 
bedeniniz de incelecek.” mesajını veriyor. 

TÜRKAN BALABAN UYgAR TAYLAN
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Mutluluk kolay elde edilebilen bir şey 
midir?

İnsan çoğu mutluluğu elde edebilmek için 
çok fazla mücadele ediyor. Ancak 
baktığınızda, tam da o mücadele edenlerin 
bunu yakalayamadıklarını görüyorsunuz. 
Mutluluk kendiliğinden gelen, zaman zaman 
gelen bir şeydir, hayat memnuniyetidir. 
Oysa hayat memnuniyetinde senin düzgün 
bir işin, sağlığın yerindeyse, iyi bir ilişkin 
varsa her şeyin yerinde olduğunu düşünmek 
gerekir. Biri eksikse mutsuzluk görülür. 
Özellikle de uykunun doygun olması gerekir. 
Doğa bunu öyle bir ayarlamış ki bunlardan 
zevk almamız lazım, yoksa yapmayız. 
Üçünün de mutlu eden bir tarafı var. 

Besinlerle hayat memnuniyeti 
arasında nasıl bir ilişki var?

Mutluluğa yol açan beyindeki hormon 
serotonin. Bazı yiyecekler serotoninin 
artmasına sebep olur. Akşam yediğimiz 
yani içinde glikoz olan her şey serotonini 
tetikler. Makarna, çikolata, bal kabağı 
serotoninini yükseltir. Özellikle de güneş 
ışığının azaldığı zamanlarda bu tarz 
yiyecekleri yemeye özen göstermek lazım. 
Çünkü serotonini en fazla güneş ışığı 
yükseltir, o eksik olduğunda şeker ve 
karbonhidrat içeren besinlerle bunu 
dengelemek gerekir. Kışın insanların birkaç 
kilogram alması da gayet normal. Buna 
direnip ‘kilo almamalıyım, yememeliyim’ 
derseniz zayıf kalırsınız ama depresif bir 
zayıf olarak hayatınıza devam edersiniz.   

Böyle beslenmezsek ne olur?
Siz beslenmek istemeseniz de vücudunuz 

ister. Dönem dönem yeme krizlerine 
girilmesinin sebebi budur. İnsanlar 
bedenleriyle kilo uğruna bu kadar savaşa 
girmemeli. Bedenle bu kadar iktidar 
savaşına girenler zayıf ve hasta oluyor. 
Düşünün yanınızda sürekli gergin biri var. 
İş, sevgi, evlilik ilişkileri bozuluyor. Böyle 
bir ilişki daha fazla mutsuzluğa sebep 
oluyor, o zaman da daha fazla mutluluk 
yapacak karbonhidrata yönelme yaşanıyor, 
tekrar kilo alınıyor. Bir süre karbonhidrat 
yemeyip atak geçirdiğinde iki kilo makarna, 
üç tane pizza, iki paket çikolata yiyenler var. 
Az yiyin, dengeyi koruyun. 

Bu yıl mutlu olmak istiyorsak ne 
yapmalıyız?

Ortalama bir gelire sahipseniz, kendinizi 
iyi hissettiğiniz bir ilişkiniz varsa, kaliteli 
uyuyorsanız, lezzetli yemekler yiyorsanız 
mutlu olmamanız için bir sebep yok. Yeni yıl 
listenizden lütfen diyeti, yiyeceklerle ilgili 
yasakları çıkartın. İnsanın kendi bedeniyle 
ilgili de üçüncü bir şahıs gibi kenara çekilerek 
kararlar alması da doğru değil. Ben de 
danışanlarıma kilo vermesini hedeflemeden 
yardımcı olmaya çalışıyorum. Duygusal 
yemek yemelerini, onların ne yediğine 
karışmadan engellemeyi amaçlıyorum. Hem 
acıktığında hem de kararında yemeli. 

What sort of relationship exists between 
foods and life satisfaction?

Happiness is caused by serotonin, a hormone 
in brain. Some foods increase serotonin. 
Everything that we eat for dinner- that’s those 
including glucose-triggers serotonin. Pasta, 
chocolate or pumpkin increases serotonin. We 
should try to eat these kinds of foods especially 
when the light of sun fades because it is the 
sunlight that increases serotonin most; foods 
including glucose and carbohydrate should be 
taken in to compensate for serotonin when the 
sunlight is not available. It is quite normal for 
people to gain a few pounds in winter. If you 
resist and say “I should not eat, I should not put 
on any weight”, then you will probably have to 
continue your life as a thin but depressed 
person, as well.        

What if we don’t eat this way?
You body wants to be fed even if you don’t. 

That is why we go through binge eating from 
time to time. We should not be engaged in a 
fight with our body just for the sake of weight. 
Those who try to rule their bodies get weak 
and unhealthy in time. Imagine that you are 
always with a tense person. Business, love and 
marriage relationships deteriorate. Such a 
relationship brings more sadness, and one 
therefore begins to consume carbohydrates 
leading to more happiness and puts on weight 
again. Some even eat two kilos of pasta, 3 
pizzas and 2 packs of chocolate when they do 
not take carbohydrate for a while and have an 
attack. Eat less and keep the balance.

What should we do if we want to be 
healthy this year?

If you have an average income, have a good 
relationship that feels you good, sleep well 
and eat tasty food, then there is no reason to 
be upset. Remove from your New Year list the 
diet and the food-related restrictions and 
prohibitions, please. By acting as if a third 
person, it is not right either to make decisions 
about one’s own body. I try to help my clients 
by asking them to avoid weight loss. Without 
interfering with their diet, I am making 
attempts to keep them from eating emotional 
foods. One should eat when hungry and eat in 
moderation. 

Kurutulmuş domatesli 
Makarna
100 gram kurutulmuş domates
1 paket makarna
150 gr ceviz içi
4 diş sarmısak
3-4 dal taze kekik
Fesleğen
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Bir tutam tuz

Yapılışı: 
Makarnayı haşlayın. İnce 
doğradığınız kurutulmuş 
domatesi zeytinyağında 
soteleyin, sarmısakları katın. 
Ardından iri döğdüğünüz ceviz, 
ince doğradığınız kekik, 
fesleğen ve tuzu atın. Pişince 
servis tabağına aldığınız 
makarnanın üzerine dökerek 
harmanlayıp servis yapın. 

Pumpkin Soup
Ingredients (for four):
500 gram pumpkin
1 potato
1 onion
1 spoonful of olive oil
5 glasses of water
1 glass of milk
2 pinches of salt
2 pinches of black pepper
1/3 grated muscat

Directions:
Chop the pumpkin, onion and 
potato. Add onion, pumpkin 
and potato respectively in the 
olive oil and stir for one minute. 
Add water and milk and cook 
till vegetables soften. Add 
spices and make them into a 
puree using a beater. Boil once 
more and serve with freshly 
ground black pepper.

Çikolatalı Mousse
150 gram bitter çikolata
1/3 bardak süt
1 yumurta sarısı
4 yumurta akı
2 yemek kaşığı şeker

Yapılışı: 
Çikolatayı benmari usulü 
eritin. Ilık sütü üzerine 
ekleyin. Yumurta sarısı ve 
aklarını başka bir kapta 
çırpıcıyla köpürtene kadar 
karıştırın. Şekeri yavaş 
yavaş ilave edin. Köpüğün 
üçte birini çikolatalı karışıma 
ekleyip karıştırın. Sonra 
kalan köpüğü de ekleyip 
tekrar karıştırın. Servis 
tabaklarına paylaştırın, bir 
saat buzdolabında 
beklettikten sonra servis 
yapın. 

Chocolate Mousse
150 gram bitter chocolate
1/3 glass of milk
1 egg yolk
4 egg whites
2 tablespoon sugar 

Directions: 
Melt chocolate in a bain-
marie. Add lukewarm milk 
into it. Beat egg yolk and 
whites in separate bowl 
until light and fluffy. Add 
sugar little by little. Add a 
third of the fluffy blend into 
chocolate mixture and then 
stir. After that, add rest of 
the fluffy blend

İYİleŞtİreN leZZetler / heAlıNG tASteS
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EYLÜL GÖKYURT BARIŞ TEKİN

Türkiye’nin ikinci yabancı gol kralıydı; şimdi Kasımpaşa’nın başında Avrupa 
kapılarını zorluyor. Gürcülerin medar-ı iftiharı, Trabzonluların gözbebeği, 

Kasımpaşa’nın lokomotifi; tüm bunlar onu anlatıyor…

He was Turkey’s all-time second top foreign goal-scorer, now pushes the door to 
Europe in charge of Kasımpaşa. Georgian are proud of him, he is the pupil of Trabzon 

people, locomotive of Kasımpaşa, all of these tell about him…

Şota 
arveladze

Most loved foreign player
en sevilen yabancı futbolcu



 raillife OCAK jAnuAry 2014     0  5 90  5  8  raillife OCAK / jAnuAry 2014

kAPAk / cOver

“gürcüler ve Türkler birbirine 
benziyor”
“Gürcülerle Türkler birbirine çok benziyor. 
Gürcüler de saat 2’ye randevu veriyorsa o 2’yi 
10 geçedir. Trafik olur, biri hasta olur… Benim 
çocuklarım hâlâ akşam 9’da yatmıyor. Alman 
olsa yatar. Gürcüler Türklerden daha beter! 
Oğlum 3 aylıkken eşimle dedik ki gece 
ağlayınca yanına gitmeyelim, ağlar ağlar 
susar, öyle alışsın. Sonra annem çıktı ortaya, 
‘hasta mısınız, ben sizi öyle mi büyüttüm?’ 
dedi. Avrupa’da böyle değil ki. Gel de anneme 
anlat! Bizde kendi kendine uyuyan bebek mi 
var? Beş kişi yemek yediriyor, beş kişi yıkıyor. 
Ondan sonra da, ‘ne oldu bu çocuk?’ Don Kişot 
gelse bunu değiştiremez.

 “Georgians and Turks are alike”
“Georgians and Turks are very much alike. If 
the Georgians give an appointment for 2 
o’clock, they habitually arrive 10 minutes late. 
Heavy traffic on the roads, someone gets 
sick, etc. My children are still not sleeping at 9 
o’clock at night. But Germans do sleep early. 
Georgian people are even worse than Turkish 
people!	When	my	son	was	3	months	old,	my	
wife and I decided not to go to his room while 
he was crying at the middle of the night and 
we siad to him ‘Never mind, he will keep crying 
and stop anyway’. Then my mother came 
along and said ‘Are you sick, have I raised you 
in this way?’. It is not like that in Europe. You 
can not explain this to my mom ! Customarily, 
we don’t have a baby sleeping on his or own . 
Five people are feeding and washing the baby. 
After that , ‘what happened to this kid? ‘Even 
Don Quixote can not change this.

Your mother and your father are doctors. Haven’t you 
ever admired them as a child?

I never wanted to be a doctor, but fortunately they both were 
doctors. “On the papers my mother used for prescription to her 
patients, I used to write down ‘Shota will be unable to attend 
the last lesson today, ‘Shota will be unable to come to school 
tomorrow’. My teachers always used to believe in all these. I 
would write down higgledy-piggledy like doctors, and seal 
underneath with my mother’s stamp. Thanks to those papers, I 
used to escape from the school no matter when I got bored. Of 

course, most of the time I was bored!

How did you decide to become a 
footballer? Didn’t your family oppose to 

this?
At that time, you could not decide and 

you are just playing. At least, my mom 
and dad knew that I would not be a 
doctor.

Can you say the same things for 
your twin brother Arcil?
We are the same in every sense anyway. 

Every day we are talking to each other. He is 
now the sporting director of the national teams 

in Georgia. He has got a football school foundation. 
Taking donations from wealthy people, he tries to train 

footballers being in a bad financial situation.

During the Russia-Georgia war,  you were worried 
about Arcil. How did you survive those days?

When the war started in Batum, Arcil was on vacation with 
his family. He didn’t take his passport with him because he was 
not out of the country. Bombs began to fall over Tbilis. I do not 
want to count what I lost. When the war broke out, Arcil 
became miserable and anxious with his kids, fled to Turkey from 
Batum. At that time, Turkey did not even ask for passports from 
Georgians. I will never forget this kindness. I was camping in the 
Netherlands. I was frantic. I am praying so that no one will 
experience things like that .

Anneniz ve babanız doktor. Çocukken onlara hiç 
özenmediniz mi?  

Ben doktor olmayı hiç istemedim ama onların doktor 
olması iyi oldu. Annemin hastalarına rapor yazdığı kâ-
ğıtlara, ‘Şota bugün son derse katılamayacak’, ‘Şota 
yarın okula gelemeyecek’ yazardım. Öğretmenlerim de 
hep yerdi. Doktorlar gibi karman çorman yazar, altına 
da annemin kaşesini basardım. O kâğıtlar sayesinde 
okuldan sıkıldığım anda tüyerdim. Ki çoğu zaman sıkı-
lırdım! 

Futbolcu olmaya nasıl karar verdi-
niz? Aileniz karşı çıkmadı mı? 

O zaman karar veremiyorsun 
sadece oynuyorsun. Annemle 
babam doktor olmayacağımı 
biliyorlardı en azından. 

İkiz kardeşiniz Arçil için 
de aynı şey mi geçerli? 

Biz her anlamda aynıyız za-
ten. Her gün mutlaka konu-
şuyoruz. O şimdi Gürcistan’da 
milli takımların sportif direktörlü-
ğünü yapıyor. Futbol okulu var, futbol 
vakfı var. Zenginlerden bağış alarak mad-
di durumu iyi olmayan futbolcuları yetişti-
riyor.

Rusya–Gürcistan savaşında aklınız Arçil’de kal-
mış olmalı. Nasıl atlattınız o günleri? 

Savaş başladığında Arçil ailesiyle birlikte Batum’da 
tatildeydi. Ülke dışına çıkmadığı için yanına pasaportu-
nu almamış. Tiflis’e bombalar yağmaya başladı. Kaybet-
tiklerimi saymak istemiyorum. Savaş çıkınca Arçil ço-
cuklarıyla perişan oldu. Batum’dan Türkiye’ye kaçtı. 
Türkiye o zaman Gürcülere pasaport bile sormadı. Bu 
iyiliği asla unutamam. Ben Hollanda’da kamptaydım. 
Çıldırmıştım. Bir daha böyle şeyleri kimse yaşamasın 
diye dua ediyorum. 

“Annemİn hASTAlArınA rApOr YAzDığı 
KâğıTlArA ‘ŞOTA Bugün SOn DerSe 

KATılAmAYACAK’, ‘ŞOTA YArın OKulA 
gelemeYeCeK’ YAzArDım.                     
ÖğreTmenlerİm De hep YerDİ.”

“On ThE PAPErs WhICh My MOThEr usED FOr 
PrEsCrIPTIOn TO hEr PATIEnTs, I usED TO WrITE 
DOWn ‘shOTA WILL bE unAbLE TO ATTEnD ThE LAsT 
LEssOn TODAy’, ‘shOTA WILL bE unAbLE TO COME 
TO sChOOL TOMOrrOW’ My TEAChErs ALWAys 
usED TO bELIEvE ALL ThEsE.”

SAhADA Bİr OKul KAÇAğı vAr!
ThERE IS A SchooL fUgITIVE oN ThE fIELd!
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ArTıK TürKİYe’De BüYüK TAKım-KüÇüK TAKım YOK
No LoNgER gREAT TEAm - SmALL TEAm IN TURKEY

Şota’nın Türkçe ile imtihanı
“Trabzon’da bir gün bir gazeteci Arçil’le benim 
yanıma gelip soru sormaya başladı. O zaman 
da Türkiye’ye yeni gelmişiz, Türkçeyi çok iyi 
konuşamıyoruz. Yanımızda da bir aile dostu-
muz var. Her konuda bize yardımcı olmak isti-
yor. Türkçe biliyor diye bize yardım etmek 
istedi. Zaten internette dolaşan videoları 
gördüyseniz anlamışsınızdır. O röportajda da 
çok yardımcı oldu. Ben ‘evet’ diyorum, o da 
‘evet’ diyor!”

Shota’s first Turkish test
“One day in Trabzon Arcil and a journalist 
came to me and began to ask me a couple of 
questions. At that time, we had just arrived in 
Turkey, so we could not speak Turkish very 
well.	 We	 had	 a	 family-friend	 with	 us.	 He	
wanted to help us in every  respect. He knew 
Turkish. Therefore, he wanted to help us.You 
must have understood it if you had already 
seen the video which is still circulating on the 
Internet even today. He was very helpful in an 
interview. I said ‘yes’, then he says”.

When you were transferred to Trabzonspor how was 
the atmosphere? What are your experiences for those 
days?

It was really nice. I liked Trabzon a lot. People really love 
football there. Everyone is interested in football. For example, 
during the period in which I played, most of the matches were 
not televised. The fans couldn’t watch the match. Not long 
before we return to Trabzon, our news would come to those fans 
in advance. If the newspaper reads ‘Shota played well’, then 
everybody says ‘you are great’, if it reads something bad, ‘they 
say what a bad player?’.

As far as we watch you, you were a brave 
player. You would put your head underneath 

the other player’s shoes. How would you 
feel during the game? 

While playing, I could not realize 
what I was doing. After the match, I 
could not remember how I got all 
bruises on all over my body. I am 
going like ‘What is this blood!’   I was 
very surprised at times. After going to 
the dressing room, I would sit down, 

drink a glass of water and say to myself 
‘I am dead’. I could not even feel my head 

popped up.

You have a goal kingdom without a single 
penalty. Which one was the most beautiful goal?

I do not want to boast but I kicked very nice goals (laughs). 
I have two goals, I can not distinguish between the two. They 
are my children! I regret that I could not do hat-trick.

You had bad days, besides the good days in Trabzon. 
When you lost the championship against Fenerbahçe in 
1996, the whole town seemed like a funeral house. 
What’s left in your mind about that day?

Damn it you, Aykut Kocaman! ‘That’s it! You can’t 
forget it. I will never forget it throughout my life. Whenever 
I remember, my ears still wails. Now you are laughing, but 
then it was really bad. I did see the Black Sea real black on 
that day.

Trabzonspor’a transfer olduğunuzda nasıl bir 
ortam vardı? Neler yaşadınız?

Güzeldi. Trabzon’u çok sevdim. Orada insanlar futbolu 
gerçekten seviyor. Herkes futbolla ilgili. Mesela benim 
oynadığım dönemde futbol maçlarının birçoğu 
televizyonda yayınlanmazdı. Taraftarlar maçı 
izleyemezdi. Deplasmandan biz dönmeden haberimiz 
Trabzon’a gelirdi. Gazetede, ‘Şota iyi oynad’” yazıyorsa 
herkes, ‘harikasın’, kötü bir şey yazıyorsa da, ‘sen ne 
biçim oyuncusun?’ derdi.

Bizim izlediğimiz kadarıyla gözü kara bir 
futbolcuydunuz. Krampona kafa 
uzatırdınız. Siz neler hissederdiniz 
maçlarda? 

Maç oynanırken neler yaptığımı 
fark edemezdim. Maç bittikten 
sonra vücudumdaki morlukların 
nasıl olduğunu hatırlamazdım. 
‘Bu kan da nereden çıktı!’ diye 
çok şaşırmışımdır. Soyunma 
odasına gidip oturduğumda bir 
bardak su içip, ‘ölmüşüm’ derdim. 
Kafamı patlattığımı bile 
hissetmezdim.

Penaltı kullanmadan aldığınız bir gol 
krallığınız var. En güzel gol hangisiydi?

Hava yapmak istemiyorum ama çok güzel goller attım 
(gülüyor). İki golüm var, ikisini birbirinden ayırt edemem. 
Bu gollerim çocuklarım! Hat-trick yapamadım ona 
yanarım. 

İyi günleriniz kadar olmasa da Trabzon’da kötü 
günler de geçirdiniz. 1996’da şampiyonluğu 
Fenerbahçe’ye kaptırdığınızda bütün şehir cenaze 
evi gibiydi. Sizin aklınızda ne kaldı?

‘Nasıl koydu Aykut Kocaman!’ Bu kadar! Unutulur 
mu? Ömrüm boyunca unutmam. Hatırladıkça kulaklarım 
uğuldar. Şimdi gülüyoruz ama o zaman gerçekten 
kötüydü. Karadeniz’in gerçekten kara olduğunu o gün 
gördüm. 

“nASıl KOYDu AYKuT KOCAmAn!’ Bu KADAr! 
unuTulur mu? Ömrüm BOYunCA unuTmAm. 

hATırlADıKÇA KulAKlArım uğulDAr.”

“DAMn IT, AykuT kOCAMAn!’  ThAT’s IT! yOu CAn’T 
FOrgET IT. I WILL nEvEr FOrgET IT In ALL My LIFE. 
WhEnEvEr I rEMEMbEr, My EArs sTILL WAILs.”

kAPAk / cOver
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“Zihinsel hamleler de yapacağız”
“Kimsenin çıkıp da sezon başında, ‘kötü kamp 
geçirdik, bu neydi!’ dediğini duymadım. Sonra, 
‘aman hakem, aman şans’ denmeye 
başlanıyor. Devre arasında biz de neyi iyi 
yaptık, ne kötü oldu diye bakacağız. Hamleler-
imizi de buna göre yapacağız. Hamle yapmak 
sadece birilerini transfer etmek değil, zihinsel 
hamleler de yapacağız. Yardımcılarımla sürek-
li fikir alışverişi yapıyoruz. Mesela yardımcım 
Jean Nederburgh benden daha yaşlı; bazen bir 
şey söylüyor; ‘yok ya!’ diyorum. Sonra bir-
birimizi dinliyoruz.” 

“We will do mentally moves as well”
“At the beginning of the season, I have never 
heard	anybody	say	‘We	had	a	bad	camp,	what	is	
this!’ On the contrary, everybody starts to say 
‘oh, referee, my chance. During the interval of 
the season, we will review what we have done 
well	or	badly.	‘We	will	make	our	moves	accord-
ing to this. To make the move does not really 
mean transferring somebody but we will make 
mental	moves.	We	are	constantly	sharing	ideas	
with my co-workers. My assistant, Jean Neder-
burgh is older than me and when he sometimes 
expresses his ideas, I say no. But we listen to 
each other later on.”

What is  the chance of Kasımpaşa’s championship?
I have seen many championships everywhere I had been 

before and I’ll try to do so here. If you ask about the 
championship for this year, it seems to be difficult for the 
time being. There are many things we need to do. The 
support of the fans is quite important in this issue.

Do not you get the response you expect from the 
supporters? How is your relationship with them?

If they come to support us, we can get along well. The team, 
Kasımpasa has never experienced such good things 

before. Fans are friends and you can’t have them in 
one day. We want to make friends and  I think it 

has begun to be so. In order to be a good club, 
this is a must.

Since the day you took over 
Kasımpaşa, you have been talking 
about being a club rather than being a 
team. What does it mean to you to be a 
club?

If you build a good team, you will be 
champion one day. But being a club is very 

important. If you are strong enough, you are 
not contented with only one championship. You 

see Beşiktaş and Fenerbahçe, which are Turkey’s 
among the top four clubs. They faced many obstacles, but 

they are still big because they are clubs.

Does it lead the team to complacency to be near the 
top of the league continuously? It is more difficult to 
stay firmly at the top than chasing from behind...

While eating, you attack to meal instantly and your motions 
start to slow down after a while. We are human beings. If you 
were a machine, you would do the same things all the time. But 
you are not so. We always stick to our plana but we do not 
always get the same thing. We are always working according 
to a schedule. Even now next year’s plan is ready. Otherwise, 
whoever comes to take over the club, he will do things on his 
own way. If you don’t keep players’ statistics, he will say ‘who 
the hell is that’ and fire him. Everybody brings somebody else. 
After that, you speak extravagantly.

Kasımpaşa’nın şampiyonluk şansını nasıl 
görüyorsunuz? 

Ben gittiğim yerlerde çok şampiyonluklar gördüm, 
burada da olmak için çalışacağım. Bu sene için sorarsan 
şampiyonluk zor görünüyor. Daha yapmamız gereken 
çok şey var. Taraftarın desteği de bu konuda önemli.  

Taraftardan beklediğiniz dönüşleri alamıyor 
musunuz? Onlarla aranız nasıl?

Bizi desteklemeye gelirlerse aramız iyi oluyor. 
Kasımpaşa eskiden çok böyle iyi şeyler 
yaşamamış. Taraftar dost gibidir, öyle 
bir günde kazanamıyorsun. Biz 
dostlarımız olsun istiyoruz, 
olmaya başladı da bence. 
Kulüp olmak için bu şart. 

Kasımpaşa’da göreve 
geldiğiniz günden beri 
takım yerine kulüp 
olmaktan 
bahsediyorsunuz. Sizin 
için kulüp olmak ne ifade 
ediyor? 

İyi takım kurarsan bir gün 
mutlaka şampiyon olursun ama kulüp 
olmak çok önemli. Kulüp güçlü olunca bir 
kere şampiyon olup kalmazsın. Beşiktaş’ı, Fenerbahçe’yi 
görüyorsun, neler yaşıyorlar ama kulüp oldukları için 
yine büyükler. 

Sürekli ligin üst sıralarında olmak takımın bazen 
rehavete kapılmasına neden oluyor mu? Ligde 
yukarıda tutunmak geriden gelmekten daha zor… 

Bir yemeği yerken önce saldırıyorsun, sonra 
hareketlerin yavaşlıyor. Biz insanız. Makine olsan aynı 
şeyi hep yaparsın ama değilsin. Hep planlı çalışıyoruz. 
Şimdiden bir yıl sonrasının programı bile hazır. Yoksa 
her gelen kafasına göre bir şeyler yapar. Futbolcunun 
istatistiklerini tutmazsan, ‘aman bu kim?’ der, kovar. 
Herkes başkasını getirir. Ondan sonra da batarsın! Çok 
var böyle. 

“TArAfTAr DOST gİBİDİr, ÖYle Bİr günDe 
KAzAnAmıYOrSun. Bİz DOSTlArımız OlSun 

İSTİYOruz, OlmAYA BAŞlADı DA BenCe. Kulüp 
OlmAK İÇİn Bu ŞArT.”

“FAns ArE LIkE FrIEnDs, yOu DOn’T hAvE 
ThEM In OnE DAy. WE WAnT TO hAvE FrIEnDs. 
I ThInk IT hAs bEgun TO bE sO. IT MusT TO bE 
A gOOD CLub.”

IT wILL NoT BE A TEAm goINg To EURopE, BUT A cLUB
AvrupA’YA gİDen TAKım Değİl, Kulüp OlACAK

kAPAk / cOver
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Which cities in Turkey and in the world do you like the 
most?

Of course Tbilis is my indispensable. Even a part of my 
life... and İstanbul  comes after that. I used to come to 
Istanbul while I was playing football in Turkey and even 
after I had left Istanbul at every opportunity, I dreamed of 
living here. I went to the most popular cities in the world; 
even so, my mind has not changed. I am very happy here.

How many children have you got? Are they in Turkey 
as well?

I have a son and a daughter. They are attending high school 
here. We got married when we were at the age of 19. We had a 
happy life and so here, too. As in Georgia, people do not get in 
straight line, they round up and wait. When I see  people lined 
up, I start to pray lest someone can recognize me!

Do you listen to music, read a book or sleep while 
traveling ?

I used to read books before, but now I am reading messages 
from my handy set. In fact, technology is sometimes not a good 
thing.

Do you have any other skills apart from coaching? 
Anything else that you are good at?  At backgammon, 
tennis, cooking...

Once I have cooked, the food is inedible. Don’t ask about 
it, please! I play tennis, basketball but I am not good at both 
of them. Water-skiing and snow-skiing are very enjoyable as 
well. You know I am an advertising star! I had felt myself like 
a star but probably they did not like. However, I was saying 
very nice ‘mmmhh’.

Have you ever travelled in Turkey by train?
I took the subway in Istanbul. I also want to take Marmaray 

but I haven’t made much preparation yet. I’ll take my wetsuit 
and scuba with me.

Are you scared or what?
I’m kidding, man. I did not have time for this. Or I am very 

curious, I am sure that I will take the Marmaray soon.box

Dünyada ve Türkiye’de en çok hangi şehirleri 
seviyorsunuz? 

Tabii ki vazgeçilmezim Tiflis. Hatta hayatımın 
bir parçası… Sonra da İstanbul... Türkiye’de 
futbol oynarken de Türkiye’den ayrıldıktan sonra 
da her fırsatta İstanbul’a gelirdim; burada 
yaşamayı hayal ederdim. Dünyanın en popüler 
şehirlerine gittim ama fikrim değişmedi. Burada 
çok mutluyum. 

Kaç çocuğunuz var? Onlar da Türkiye’de mi? 
Bir oğlum, bir kızım var. Burada okuyorlar. 

Eşimle 19 yaşımızda evlendik. Çok da mutlu 
olduk. Burada da mutluyuz. Gürcistan’daki gibi 
burada da insanlar düz sıra olmuyor; yuvarlak 
olup bekliyorlar. Bir yerde sıra görünce biri beni 
tanısın diye dua ediyorum o yüzden!

Yolculuk yaparken müzik mi dinlersiniz, kitap 
mı okursunuz, uyur musunuz? 

Eskiden kitap okurdum ama artık telefonumdan 
mesaj okuyorum. Teknoloji bazen iyi bir şey değil. 

Teknik direktörlük haricinde başka bir 
maharetiniz var mı? İddialı olduğunuz başka bir 
şey? Tavlada, teniste, mutfakta… 

Bir kere benim yaptığım yemek yenmez. Onu geç. 
Tenis oynarım, basketbol oynarım ama bir iddiam 
yok. Kar kayağıyla su kayağı da çok zevkli. Reklam 
yıldızıyım bir de biliyorsun! Ben kendimi yıldız gibi 
hissetmiştim ama beğenmemişler demek. Çok güzel 
‘mmmhh’ diyordum oysa. 

Türkiye’de tren yolculuğu yaptınız mı? 
İstanbul’da metroya bindim. Marmaray’a da 

binmek istiyorum ama daha hazırlık yapmadım. 
Yanıma dalgıç kıyafetleriyle tüp alacağım. 

Korkuyor musunuz yoksa? 
Şaka yapıyorum yahu. Vaktim olmadı. Yoksa çok 

merak ediyorum, kesin binerim.

“gürCİSTAn’DA DA BurADAKİ gİBİ İnSAnlAr 
Düz SırA OlmuYOr. YuvArlAK Olup 

BeKlİYOrlAr. Bİr YerDe SırA gÖrünCe Bİrİ Benİ 
TAnıSın DİYe DuA eDİYOrum O YüzDen!”

“As In gEOrgIA, PEOPLE DO nOT gET In sTrAIghT 
LInE, ThEy rOunD uP AnD WAIT. WhEn I sEE PEOPLE 
hAvIng LInED uP, I sTArT TO PrAy LEsT sOMEOnE 
shOuLD rECOgnIzE ME!”

Top ScoRER IN ThE SUBwAY
meTrODA Bİr gOl KrAlı “Tren yolculuğu güzeldir”

“İlk tren yolculuğumu 14 yaşımda yaptım. Eski 
Sovyet trenlerinden biri olduğu için pek hoşl-
anmadım ama tren yolcuğu farklı bir deney-
imdi. Tren manevra yaptıkça üstümüze 
bavullar düşüyordu filan. Şimdiki trenler öyle 
değil. Avrupa’da tren yolculukları çok konfor-
lu… Hareketli bir adam olduğum için en çok 
yolculuk yaparken kalkıp yürüyebilmek hoşu-
ma gidiyor. Tren yolculuğu güzeldir.” 

“Train journey is awesome”
“When	I	was	14,	I	had	my	first	train	journey.	I did 
not like it much because it was one of the former 
Soviet trains but it was a different experience. 
As the train was maneuvering, our suitcases 
were falling down over us. On the other hand, 
today’s trains are not like that. Train journeys in 
Europe are really very comfortable... Because 
I’m a restless man when traveling I like standing 
up and walking around in the course of the jour-
ney. The train journey is awesome.”
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 T
ürk mutfağının tıpkı bir İtalyan, Fransız 
ya da Çin mutfağı gibi dünya çapın-
da bir tanınırlığa ulaşması için kolları 
sıvayan Mutfak Sanatları Akademisi 
(MSA), üç yıl önce ‘Dünyaya Türk Mut-

fağı Hareketi’ projesine başladı. Bu proje sayesinde 
Türk yemeklerine ait bir eğitim programı hazırlandı. 
ABD’deki Johnson&Wales Üniversitesi, İtalya’da-
ki Alma La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, 
Fransa’daki Le Notre, Hong Kong’daki VTC, Arjan-
tin’deki Mausi Sebess, New York’taki International 
Culinary Center ve Kanada’daki George Brown Col-
lege gibi dünyaca ünlü yemek okullarının eğitim mü-
fredatlarında artık Türk yemekleri de olacak.

Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri 
Derneği’nin (TURYID) verilerine göre Türk 
yiyecek-içecek sektörü 2012’yi yaklaşık 10 milyar 
dolar ciroyla kapattı. Bu da ortalama 40 bine varan 
işletmenin yarattığı bir rakam. 2004 yılında 
kurulan MSA’nın bu alana yönelik eğitimli personel 
ihtiyacını tespit eden ilk mesleki eğitim kurumu ve 
profesyonel mutfak okulu olduğunu söyleyen MSA 
Kurucusu Mehmet Aksel, sektöre kazandırdıkları 3 
bin 600’ün üzerinde eğitimli şef adayı ile 
Türkiye’deki mutfak profilini değiştirdiklerini 
önemle vurguluyor. Hem City&Guilds tarafından 
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düNyaya 
türK mutFağı 
hareKetİ’

başlıyor starts

turKısh CuısıNe 
to the World 
movemeNt’

‘‘

 R
olling up its sleeves to ensure that Turkish 
cuisine gains a worldwide recognition such 
as the Italian, French, or Chinese cuisines, 
Culinary Arts Academy (MSA) initiated 
the project of ‘Turkish Cuisine to the World 

Movement’ three years ago. Within the scope of this pro-
ject, a training program relating to the Turkish cuisine 
has been prepared. Now, Turkish cuisine will be included 
in the syllabuses of world-famous culinary schools such 
as Johnson&Wales University in the US, Alma La Scuo-
la Internazionale di Cucina Italiana in Italy, Le Notre in 
France, VTC in Hong-Kong, Mausi Sebess in Argentina, 
International Culinary Center in New York, and George 
Brown College in Canada. 

According to Tourism, Restaurant Investors and 
Operators Association (TURYID) data, Turkish 
catering industry achieved a turnover of nearly 10 
billion dollars in 2012. This figure was achieved by 
almost 40 thousand business firms. Stating that MSA, 
which was found in 2004, is the first vocational training 

institution and professional culinary school that 
determined the trained personnel requirement 

in this field, Mr. Mehmet Aksel, the 
founder of MSA strongly emphasizes 

that they have changed kitchen profile 
in Turkey thanks to more than 3 
thousand and 600 trained chef 
nominees that are active in this sector 
after having received training at 
MSA. Distinguishing as the only 

professional culinary school n the 
world that is accredited by City&Guilds 

and awarded by WACS, the trainees of 
MSA do not only develop in terms of 

knowledge – experience during their training, but 

SELİN AKgÜN
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akredite edilen hem de WACS tarafından 
ödüllendirilen dünyadaki tek profesyonel aşçılık 
okulu olarak öne çıkan MSA’de eğitim alan 
öğrenciler, eğitimleri sırasında sadece bilgi-beceri 
anlamında gelişmekle kalmıyor ayı zamanda 
sektörde işe başladıklarında karşılaşacakları her 
türlü sürece de hazırlanıyor. 4 aylık stajını hem 
Türkiye hem de dünyanın önde gelen otel ve 
restoranlarının mutfaklarında yapan öğrencilerin, 
profesyonel hayata daha eğitim sırasında 
hazırlanmaları sağlanıyor. MSA’in ağında 
Amerika’nın en büyük aşçılık üniversitesi olan 
Johnson&Wales ile İtalya’nın en önemli okulu 
ALMA La Scuola International di Cucina Italiana 
gibi birçok uluslararası büyük okul bulunuyor. Bu 
okullarla eğitmen değişimi ile bilgi ve tecrübe 
paylaşımı yapıyor, öğrenci değişim programları ile 
hem öğrencilere uluslararası tecrübe kazandırıyor 
hem onlara bazı ‘uzmanlık’ konularında eğitim 
imkanı sağlanıyor. MSA’da 4 ayı okulda, 4 ayı ise 
sektörün lider işletmelerinin mutfaklarında stajda 
olmak üzere toplam 8 aylık bir dönemi kapsayan 
‘Profesyonel Aşçılık’, ‘Profesyonel Pasta-
Ekmekçilik’ eğitimlerinin yanı sıra ‘Profesyonel 
Yiyecek-İçecek İşletmeciliği’, ‘Uzman Restoran 
Yöneticiliği’, ‘Servis Standartları Eğitimi’, 
‘Profesyonel Barmenlik ve Miksoloji’ eğitimleri de 
veriliyor. Türk mutfağını dünyaya tanıtmak 

amacıyla yenilikçi projeler geliştirdiklerini 
söyleyen Aksel ile MSA’in 3 yıl önce başlattıkları 
ve dünyanın en başarılı aşçılık okullarında ders 
olarak okutulacak ‘Dünyaya Türk Mutfağı Hareketi’ 
projeleri çerçevesinde konuştuk.

Sonbaharda Johnson&Wales gibi ABD’nin en 
başarılı aşçılık okullarının yanı sıra pek çok 
farklı ülkede MSA’nın 3 yıldır üzerinde çalıştığı 
Türk mutfağı eğitimi verilecek.  ‘Dünyaya Türk 
Mutfağı Hareketi’ projesini nasıl başlattınız?

MSA olarak başlattığımız ‘Dünyaya Türk 
Mutfağı Hareketi’ projesi, Türk mutfağını 
uluslararası akademik bir platforma taşımayı 
hedefliyor. Bu konu üzerine uzun süredir 
çalışıyoruz. Türk mutfağı eğitiminin araştırmaları 
3 yıl sürdü. MSA eğitmen şefleri ve danışmanları 
Türkiye’nin değişik bölgelerini dolaşarak, farklı 
gastronomik bölgeler bazında sayısız reçete ve 
ürün topladı, araştırma yaptı. Elde edilen veriler 
titiz bir şekilde kategorize edilerek kayıt altına 
alındı ve akademik çalışmalar başladı. Türk 
mutfağını eğitim müfredatına sokmak için bu 
alandaki isimler ve fikir önderleriyle iş birliği 
yaptık. Temel eğitim programını oluşturduktan 
sonra akreditasyon konusunda da bir ilke imza 
attık. Uzman akreditasyon kuruluşu Scottish 
Qualification Authority (SQA) ile yaptığımız 
çalışmalarla eğitimin içerik aktarımı ve 
değerlendirmesini uluslararası anlamda akredite 
ettirdik ve eğitim programını akademik bir iskelete 
oturttuk ve sonrada hayata geçirdik. 

Bu proje kaç kişilik bir ekiple oluşturuldu? Bu 
eğitimin dünya genelinde hangi aşçılık 
okullarında yaygınlaştırılması hedefleniyor?

Sadece profesyonel aşçılık okulu öğrencileri ve 
mezunlarının katılabildiği 2 haftalık teorik bilgi ve 
mutfak uygulamalı yoğun bir programdan oluşan 
Türk Mutfağı eğitimini başarıyla bitiren adaylar 
uluslararası geçerliliğe sahip Türk Mutfağı Eğitimi 
diplomasına sahip olacak. Eğitimde geleceğin şef 
adaylarının ‘Türk mutfağının temel pişirme 
teknikleri’, ‘gastronomik yerel ürün ve malzemeler’, 
‘klasik Türk mutfağının temel reçeteleri’, ‘Anadolu 
yöresel halk mutfaklarının bölgesel anlamda 
karakteristik özellikleri’ ve ‘Kahraman yemekleri’ 
gibi başlıklarda bilgi sahibi olmasının yanı sıra 
Türk mutfağının uluslararası profesyonel 
mutfaklara doğru bir tanımla girmesini hedefledik 
ve içeriği buna göre oluşturduk. Türk mutfağı 
eğitimi öncelikle ABD’deki Johnson&Wales 

also they are prepared for the entire processes that they 
will face upon starting to work in the industry. Trainees 
serve their 4-month internship at the kitchens of leading 
local and global hotels and restaurants; thus, they are 
prepared for the professional life already during their 
training. The network of MSA contains many 
international prestigious schools such as 
Johnson&Wales, the biggest culinary university of the 
US, and ALMA La Scuola International di Cucina 
Italiana, the most significant school in Italy. They share 
knowledge and experience through trainer exchange with 
these schools and provide their students with 
international experience and training opportunity on 
certain ‘specialization’ subjects through student 
exchange programs. In addition to ‘Professional 
Culinary,’ ‘Professional Pastry and Bakery’ training, 
which cover a total training period of 8 months that 
consist of 4 months at the school and 4 months 
internship at the kitchens of the industry’s leading 
establishments, MSA offers ‘Professional Catering 
Management,’ ‘Expert Restaurant Management,’ 
‘Service Standards Training,’ ‘Professional Bartending 
and Mixology’ trainings. Stating that they develop 
innovative projects to introduce the Turkish cuisine to the 
world, Mr. Aksel gave us an interview about their project 
of ‘Turkish Cuisine to the World Movement’ that was 
started 3 years ago that will be included in the syllabuses 
of the world’s most successful culinary schools. 

In autumn, the Turkish cuisine training, which is 
prepared by MSA after a 3-year effort, will be 
offered at the most successful culinary schools of 
the US such as Johnson&Wales and in many 
different countries. How did you initiate the 
project of ‘Turkish Cuisine to the World 
Movement?’

The ‘Turkish Cuisine to the World Movement’ that 
we started as MSA aims at moving Turkish cuisine to an 
international academic platform. We have been making 
efforts on this for a long time. The researches on the 
trainings for Turkish cuisine took 3 years. MSA’s trainer 
chefs and consultants traveled to the different regions of 
Turkey and collected numerous recipes and products on 
the basis of different gastronomic areas. The data so 
obtained was diligently categorized and recorded and 
the academic studies have been started. In order to 
introduce the Turkish cuisine to training syllabuses, we 
cooperated with the concerned persons and opinion 
leaders in this field. Following the creation of the basic 
training program, we broke new ground in terms of 
accreditation. Under the studies that we conducted with 
the specialized accreditation organization Scottish 
Qualification Authority (SQA), we had the content 
transfer and assessment of training accredited 
internationally, structured a frame for the training 
program, and then we have implemented the same. 

How many members has the team of this project? 
What worldwide culinary schools you are targeting 
to generalize this training?

The nominees, who successfully complete the 
Turkish Cuisine training that is only available to 
the provisional culinary school students and 
alumni and that consists of a 2-week dense 
program with theoretical knowledge and cuisine 
practice, will obtain an internationally recognized 
Turkish Cuisine Training diploma. In this training, 
we have not only aimed at providing the future chef 
nominees with knowledge on the titles such as ‘basic 
cooking techniques of Turkish cuisine,’ ‘gastronomic 
local products and materials,’ ‘basic recipes of 
the classical Turkish cuisine,’ ‘regional 
characteristic features of Anatolian 
local folkloric cuisine,’ and ‘Hero 
dishes,’ but also at ensuring 
the penetration of Turkish 
cuisine into professional 
kitchens with a correct 
definition and we have 
created the content 
accordingly. Turkish cuisine was 

GİrİŞİm / ımPrOvıNG tASteS

MSA Kurucusu 
Mehmet Aksel

Mehmet Aksel, The 
Founder of MSA 
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Üniversitesi müfredatına girdi. Müfredatına alması 
için görüştüğümüz ve olumlu dönüş yapan diğer 
okullarsa; İtalya’daki Alma La Scuola Internazionale 
di Cucina Italiana, Fransa’daki Le Notre, Hong 
Kong’daki VTC, Arjantin’deki Mausi Sebess, New 
York’taki International Culinary Center (French 
Culinary Institute) ve Kanada’daki George Brown 
College…

Eğitimlerin içeriği ile ilgili bilgi verebilir 
misiniz? 

Eğitim MSA’nın profesyonel mutfaklarında 
gerçekleşecek. 88 saatlik eğitim, ‘Klasik Türk 
Mutfağı’ ve ‘Yöresel Anadolu Mutfakları’ olmak 
üzere birer haftalık iki modülden oluşuyor. MSA 
eğitmen şeflerinin uzun süreli saha araştırmaları ve 
Ar-Ge çalışmalarının sonucunda yaratılan Türk 
mutfağı eğitimi, teorik ve pratik dersleri 
kapsamakta, ayrıca kültürel seminerler, demolar ve 
ziyaretler içeriyor. Türk mutfak kültürü, yöresel 
ürünleri ve geleneksel pişirme tekniklerini içeren 
ilk modülde, mutfağımıza ait klasik yemekler 
eğitmen şefler eşliğinde yaratılıyor ve 
yorumlanıyor. Yöresel Anadolu Mutfakları 
modülünde ise ülke mutfağı gastronomik bölgelere 
ayrılıyor, her bölgenin mutfağını etkileyen iklim ve 
coğrafi unsurlar işleniyor, ürünler tespit ediliyor ve 
her bölgenin ‘kahraman yemekleri’ yapılıyor. 
Eğitim sonrasında, program başarıyla tamamlayan 
katılımcılar uluslararası ‘Türk Mutfağı Diploması’ 
almaya hak kazanıyor.

2012’de hangi konulara odaklandınız? 2013 
hedefleriniz neler?

En yeni projemiz uluslararası büyük aşçılık 
okullarının eğitim müfredatlarına uluslararası 
sertifikalı Türk mutfağı eğitimini dahil etmek. 2013 
yılında bu konuya odaklandık.

Uzun vadede Türk mutfağı hareketiyle nasıl 
bir sonuca ulaşmak istiyorsunuz?

Uzun vadede amacımız Türk mutfağının tıpkı bir 
İtalyan, Fransız, Çin mutfağı gibi dünyada tanınmasını 
sağlamak. Dünyanın her yerinde bu eğitimi alan 
şeflerin sayısı arttıkça restoranlarda bu lezzetlere yer 
verilmeye başlanacağına ve zamanla herkes tarafından 
bilinen bir mutfağımız olacağına inanıyoruz. 

Peki iş dünyasından workshop-özel 
eğitimlerinize katılan isimler var mı?

Maalesef isim paylaşamıyoruz. Amatör 
programlarımıza her sektörden kişiler ilgi 
gösteriyor. Özellikle hobi ağırlıklı olması, iş çıkışı 
gelinen 2-3 saatlik etkinlikler olması sebebiyle, 
profesyonel kitleden büyük katılım oluyor. 
Profesyonel eğitimlerimize ise özellikle bankacılık 
ve insan kaynakları sektörlerinde çalışmış ancak 
aşçılık veya pasta-ekmekçilik alanında bir kariyer 
değişikliği yapmaya karar vermiş kişilerin daha 
yüksek oranda ilgi gösterdiğini görüyoruz. 
Okulumuzun kuralları ve sektör gerekleri 
çerçevesinde profesyonel eğitimlerde yaş sınırı 
olması sebebiyle iş dünyasından katılım sınırlı.

first included in the syllabus of Johnson&Wales 
University in the US. Other schools that we discussed and 
received positive opinion about inclusion in the syllabus 
are Alma La Scuola Internazionale di Cucina Italiana in 
Italy, Le Notre in France, VTC in Hong-Kong, Mausi 
Sebess in Argentina, International Culinary Center 
(French Culinary Institute) in New-York, and George 
Brown College in Canada…

Can you give information about the content of 
trainings? 

Training will be conducted at the professional 
kitchens of MSA. The 88-hour training is made up 
two modules: ‘Classical Turkish Cuisine’ and 
‘Regional Anatolian Cuisines.’ The Turkish cuisine 
training that has been created as a result of the long 
field studies and R&D activities of MSA trainer chefs 
contains theoretical and practical courses and also 
cultural workshops, demos, and visits. In the first 
module, which covers the Turkish culinary culture, 
local products, and traditional cooking techniques, 
the classical dishes of our cuisine are created and 
rendered to the accompaniment of trainer chefs. In 
the Regional Anatolian Cuisines module, the national 
cuisine is grouped into gastronomic regions, the 
climatic and geographic factors that have an impact 
on each region’s cuisine are discussed, the products 
are defined, and the ‘hero dishes’ of every region are 
prepared. At the end of the training, the trainees that 
successfully complete the training are entitled to 
obtain a ‘Turkish Cuisine Diploma.’

On what subjects you are focused in 2012? What 
are your targets in 2013?

Our most recent project is to include the Turkish 
cuisine training with an international certificate in the 
syllabuses of the leading international culinary schools. 
We are focused on this subject in 2012. 

What achievement you are expecting to make in 
the long-run with the Turkish cuisine movement? 

Our long-term target is to make sure the international 
recognition of Turkish cuisine just like Italian, French, 
and Chinese cuisines. We believe that restaurants will 
start serving these tastes and that our kitchen will be 
known by everyone over time as the number of chefs 
receiving this training increases all over the world. 

Do your workshops-special courses have trainees 
from the business world? 

Unfortunately we cannot share the names. Persons 
from all industries show interest in our amateur 
groups. Especially, we attract great attention of the 
professional group as they are 2 to 3 hour activities 
attended after work as a part of their hobbies. We 
observe that our professional training programs 
generally attract the persons that served in banking 
and human resources sectors, but willing to change 
their careers in the culinary or pastry-bakery field. As 
the professional training programs involve an age limit 
within the framework of our school’s rules and the 
industry’s requirements, participation from the 
business world is limited. 
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OTANTİK vE BüYüLEYİCİ BİR LABİRENT KENT

An authentic and fascinatingly labyrinthine city

GeZİ / trAvel

0  7  2  raillife OCAK / jAnuAry 2014  raillife OCAK jAnuAry 2014     0  7 3



 F
ez’de kaybolmuşsanız gerçek eğlence 
başlıyor demektir. Kuzey Afrika ülkesi 
Fas’ın kuzeydoğusunda, Riff ve Orta At-
laslar’ın arasındaki dar vadide kurulu Fez, 
her duyuyu harekete geçirebilecek bir 

yelpaze açar önünüze. Fez’in kuşkusuz en çekici yeri 
Fès el-Bali’nin (eski Fez) Medina’sı. Egzotik kokulu 
yiyecek tezgahlarıyla dolu dar geçitleri, sokakları, 
kapalı çarşıları, zanaat atölyeleri, kahveleri, cami-
leri ve rengarenk insan seliyle, yeniyle eski burada 
her adımda çakışır. Halen dar sokaklarda en önemli 
ulaşım şekli olan eşek ve katırlarının üzerindeki sa-
tıcılar cep telefonlarıyla sohbet ederken fonda gök-
yüzünü çanak antenler ve minareler doldurur. Baş-
langıçta başdöndürücü olsa da, kentin ritimine ayak 
uydurduğunuzda, Fez’in çekiciliğine kısa zamanda 
kapılırsınız. Fez, cazibesini en beklenmedik anlarda 
önünüze çıkarır. Çıkmaz gibi görünen geçitler, şa-
hane çeşmelerle süslü, bakır döven zanaatkarların 
vuruşlarıyla kendine özgü ritmin yankılandığı mey-
danlara açılır.

1200 yıllık kent
Medina’da yoğun bir boya badana ve restorasyon 

çalışması görmek doğal. Her taraf iskele doludur 
belki ama yine de Medina romantizminden hiçbir 
şey kaybetmez. Medina hayatının romantizmi bir 
taraftan yabancıları çekerken, Fezlilerin birçoğu bu 
yabancılara ortaçağ yaşantılarını satıp yeni kentte 
modern bir apartmana geçmeyi tercih eder. Yakın 
bir zamanda Fez bir turist destinasyonu olarak 
parladı. Yabancıların Medina’dan satın aldıkları 
riad’lar (Fas’ta bahçeli ya da avlulu geleneksel ev 
veya saray) ve yeni kentte yapılan park ve 
çeşmelerle, kente para aktı. Batı medyasındaki 
seyahat ve stil sayfalarına bakarak, Fez’in yeni 
Marakeş olduğunu söylemek abartı olmaz. Ancak 
bunu bir Faslıya söylediğinizde büyük ihtimal sizi 
ciddiye almaz. Bu kadim ve özgüvenli kent, aslında 
kendini hiçkimseye birşey ıspatlamak zorunda 
hissetmez. Kentin 1200 yıllık tarihinden hanedanlar 
ve fırtınalar gelip geçmiştir ve bu seyahat trendi 
hızını kaybedince de Fez uzun bir süre varlığını 
sürdürecektir. 

İşin sırrı hemen bu ortaçağ yaşamının içine 
dalmaktadır. Fez dünyanın en muhteşen müze 
şehirlerinden biri. Egzotik ortaçağ labirentleri 
büyüleyici ve şaşırtıcı. Fez-el Bali’ye bab’lardan (kapı) 
geçerken, zaman tüneline girmiş gibi olursunuz. 8. 
değil de 21. yüzyılda olduğunuzu hatırlatan tek şey, 
hemen hemen her çatıya kurulmuş olan çanak 

 I
f you get lost in Fez, this means a real adventure be-
gins. Situated in a narrow valley between Riff and 
Central Atlas mountains in the northeast of the 
North African country of Morocco, reveals before 
you a range of places that can move all kinds of feel-

ings. The most appealing part of Fez is without doubt the 
old Medina (town) of Fès el-Bali (old Fez). With its nar-
row passageways filled with food stalls giving off exotic 
scents, streets, covered bazaars, workshops, coffeehous-
es, mosques and colorful people, the old and the new in-
tersect at every step. While vendors riding donkeys and 
mules, which are currently the most important means 
of transport in those narrow streets, chat on their mo-
bile phones, satelite dishes and minarets fill the back-
ground. Though dizzying at the beginning, when you keep 
pace with the rhythm of the city, you get carried away by 
the fascination of the city soon. Fez reveals its beauties 
at the most unexpected moment. Passageways that look 
like dead ends lead to squares adorned with magnificient 
fountains where a unique rhythm reverberates at every 
beat of artisans striking copperware.

A 1200-year-old city  
It is natural to see intensive whitewashing, painting 

and restoration works underway in Medina. Everywhere 
may be full of scaffolding but Medina never loses its 
romantic appeal. While romanticism of Medina attracts 
foreigners on the one hand, most residents of Fez prefer to 
seel their medieval lives to foreigners and move to modern 
apartment blocks in the new city. In recent years, Fez has 
stood out as a tourist destination. With the riads that 
foreigners have bought in Medina (traditional houses and 
palaces with gardens or yards in Morocco) and parks and 
fountains built in the new city, money has flowed to the 
city. It would not be an exaggeration to say that Fez has 
become the new Marakach when one looks at travel and 
style pages in western media. However, when you say this 
to a Moroccan, it is highly likely that he will not take you 
seriously. This ancient and self-confident city does not 
feel compelled at ll to prove itself to anyone. Dynasties 
and storms have come and gone throughout its 1200-year-
old history and even when this travel trend loses 
momentum, Fez will continue its exitence for a while. 

The secret is to take a dip into this medieval life. Fez 
is one of the world’s most prominent museum cities. 
Exotic medieval labyrnths are fascinating and amazing. 
When you enter Fez-el Bali through babs (gates), it feels 
as if you are entering a time tunnel. The only thing that 
reminds you that you are in the 21st century, not the 8th 
century is satellite dishes that can be seen on almost 
every roof. When you pass by crowded kissarias (covered 
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Medina’nın 
labirentvari 
sokaklarında 
alışveriş 
meraklılarını 
cezbeden sayısız 
otantik dükkân var. 

Medina’s 
labyrinthine streets 
host countless 
authentic shops 
that attract 
shoppers.

1 Duvarlardaki 
zellij’ler (çini 
mozaikler) ve 
galabeyalarıyla 
sokağa çıkan 
Fez’li kadınlar, 
çarşılara renk 
katıyor. 

 The zellij (tile 
mosaics) on the 
walls and women 
of Fez taking to 
the streets in their 
galabeyas add 
color to the malls. 

2 Kalabalık 
çarşıların sazdan 
çatılarından 
süzülen güneş 
hüzmeleri, Fez’in 
yazının tipik 
görüntülerinden. 

 Rays of sun 
permeating 
through thatched 
roofs of crowded 
marketplaces are 
typical sights of 
summers in Fez. 

1 2

GeZİ / trAvel



Medina’nın havasına girmek için medresenin hemen 
karşısındaki Cafe Clock’ın (www.cafeclock.com) 
terasında bir kahve molası verin. Mönüsünde falafel, 
sebze ve deve burger gibi seçenekleri olan kafe 
programında da kaligrafi dersleri, konferanslar ve 
her pazar günbatımı konserlerine yer veriliyor. 
Yokuştan aşağı devam ederken yol üzerindeki 
dükkanları, souk (açıkta kurulan pazar) ve sokaklara 
yayılan tezgahları inceleyin. 

Chrabliyine’den (çarıkçılar sokağı) geçerken, 
Derb Fakharine’den sağa dönün ve Henna Souk’u 
keşfedin. Bu çarşı en eski alışveriş sokaklarından 
biri. Çınar ağaçlarının gölgesinde, serami ve kına 
gibi geleneksel kozmetikler satılıyor. Hala burada 
bulunan büyük tartılar, bir zamanlar burada görevli 
olan mohtassib’ı (fiyatları kontrol eden kişi) 
hatırlatıyor. Nejjarine Ahşap Sanatları ve Ürünleri 
Müzesi’ni yakındaki Nejjarine Meydanı’nda 
görebilirsiniz. Bu ilginç meydandaki müze, 
aslında18. yüzyıla ait, güzel bir şekilde restore 
edilmiş bir funduq (alt katlarda seyyah tüccarlara 
ait malların saklandığı ve satıldığı, üst katlarda ise 

For a true experience of Fez, stay in 1200-year-old 
Medina (the old city surrounded by walls) and set off 
on a course which includes the city’s important 
historical places but where you will also join life in the 
city. Enter Medina through Bab Bou Jeloud (Ebu Jelut 
Gate), walk along Talaa Kebira, and take a break to see 
one of the most neuatiful religious schools in Fez, Bou 
Inania Medersa (Ebu Inaniye Madrasa). Built by the 
Merenid Sultan Bou Inan (1340- 1357), the madrasah 
is attractive with its ornamented zellij (tile mosaic), 
carved plasterwork, mashrabiyyas (lace cages) made 
from cedar trees and gigantic brass doors. Although 
most madrasahs have unadroned worshippin space, 
what makes Bou Inania unusual is that it harbors a tue 
mosque within it with a green-tiled minaret. It is 
highly likely that the reason why a mosque was needed 
in the madrasah was that there was not a mosque 
nearby. The workmanship of its mihrab (altar) and 
onyx marble columns are impressive. Take a coffee 
break at the terrace of Cafe Clock (www.cafeclock.com) 
right across the madrasah to get in the mood for 
Medina. Including choices such as falafel, and 
vegetable and camel burgers on its menu, the cafe also 
offers calligraphy courses, conferences and sunset 
concerts every sunday. While you are going down the 
street, take a closer look at the shops on your way, the 
souks (open air markets) and stalls sprawled on the 
streets. 

When you are going through Chrabliyine (shoemakers’ 
street), turn right at Derb Fakharine and discover Henna 
Souk. This market is one of the oldest shopping centers. 
Traditional cosmetic products such as serami and henna 
are sold in the shade of sycamore trees. The large scales 
there remind one of the mohtassib once in charge there 
(the person whose job wa to check the prices). You can 

antenlerdir. Sazdan çatılardan güneş hüzmelerinin 
süzüldüğü kalabalık kissaria’lardan (kapalı çarşılar) 
geçerken, ezan sesi, kıyasıya pazarlıklar, nalbantların 
çekiç sesleri bambaşka bir atmosfere sizi davet 
ederken bir de bunun üzerine baharat, taze gübre, 
tabakhane ve kızaran et kokuları karışır.

marakeş’in rakibi
Fas’ın Arap ve Berber başkentlerinden biri olarak, 

eski kültür, eğitim ve sanat merkezi olarak kabul 
edilen Fez, UNESCO’nun Dünya Miras Listesi’nde. 
Fas’ın entelektüel ve ruhani merkezi olan Fez’de, 
dünyanın en eski üniversitelerinden al-Karaouine’in 
(al-Qarawiyyin) yanısıra dünyanın en büyük ve 
bozulmamış ortaçağ yerleşimlerinden biri de 
bulunuyor. Fez’in, tarihi ve kültürüyle Marakeş’in 
rakibi olarak Fas’ın en otantik ve büyüleyici 
kentlerinden olması tesadüf değil. Uluslararası 
festival ve şenlikler de burada tüm hızıyla 
düzenleniyor. Sufi Kültür Festivali ve Dünya Kutsal 
Müzik Festivali kentte farklı bir hava estiriyor. 

Gerçek bir Fez deneyimi için, 1200 yıllık 
Medina’da (surla çevrili eski şehir) konaklayın ve 
kentin önemli tarihi yerlerini de içine alan ancak 
hayata da katılmaktan geri kalmayacağınız bir 
güzergaha kendinizi bırakın. Medina’ya Bab Bou 
Jeloud’dan (Ebu Celut Kapısı) girerek Talaa 
Kebira’dan devam ederken, Fez’in en güzel dini 
okullarından biri olan Bou Inania Medersa’yı (Ebu 
İnaniye Medresesi) görmek için mola verin. Merenid 
Sultanı Bou Inan tarafından inşa ettirilen (1340- 
1357) medrese, süslü zellij (çini mozaikler), oymalı 
sıva işi, sedir ağacından yapılan mashrabiyya’lar 
(dantel kafes) ve devasa pirinç kapılarıyla dikkat 
çekici. Medreselerin çoğunda sade bir cemaat yeri 
olsa da Bou Inania’nın sıradışı özelliği, yeşil çinili 
minaresiyle içinde tam bir cami barındırması. 
Medresede bir camiye gereksinim duyulmasının 
nedeninin, o devirde yakınında başka bir cami 
bulunmaması olduğu yüksek ihtimal. Mihrabının 
tavan işçiliği ve oniks mermer sütunları etkileyici. 

bazaars) through the thatched roofs of which sun beams 
pass, sounds of calls to prayer from minarets, cutthroat 
bargains, and sounds coming from blacksmiths’ 
hammers invite you to a totally different atmosphere. 
Moreover, smells of spices, fresh manure, tanneries and 
grilled meat mix with them.

A rival to Marakach 
As one of Arab and Berber capitals of Morocco, Fez is 

regarded as a center of cold culture, education and art 
and included in UNESCO’s World Heritage List. In 
addition to one of the world’s oldest universities al-
Karaouine (al-Qarawiyyin), one of the world’s largest 
and intact medieval settlements  is located in Fez, which 
is Morocco’s intellectual and spiritual center. It is not a 
coincidence that Fez is, as a rival to Marakach with its 
history and culture, one of Morocco’s most authentic 
and fascinating cities. International festivals and 
carnivals are also organized here. Sufi (Mystique) 
Culture Festival and World Holy Music Festival add a 
different atmosphere to the city. 
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1 Nejjarine Ahşap 
Sanatları 
Müzesi, aslında 
18. yüzyıla ait 
kervansaray.

 The Nejjarine 
Wood Arts 
Museum is in 
fact a 
caravanserai 
dating from the 
18th century. 

 

2 Fez’in kurucusu 
Moulay Idriss’in 
mezarının 
bulunduğu 
zaviye, Fas’ın en 
önemli haç 
noktası. 

 The Islamic 
monastery 
where the tomb 
of Moulay Idriss, 
founder of Fez, is 
located, is the 
most important 
destination of 
pilgrimage in 
Morocco. 

        Alışveriş
Her ne kadar terasından tabakhaneleri izleyebi-
leceğiniz dükkanlar ticari bir atmosfere sahipse de, 
Fas’taki en iyi deri ürünler ve uygun fiyatlar burada.

         Shopping
Although the shops, from whose terraces you can 
watch the tanneries, have a commercial feel, the best 
leather products and the most reasonable prices in 
Morocco are here.

Bilgi / Info

 tıP
For a more memorable experience, go to 
the tanneries in the morning when the 
wells are filled with dyes.

  İPucu
Daha akılda kalıcı bir deneyim için 
tabakhanelere, kuyuların renkli boyalarla 
dolu olduğu sabah saatlerinde gidin.

Afrika’nın en büyük camisi olmasının yanı sıra en eski üniversitesi de olduğu iddia edilen 
al-Qarawiyyin, kentin görkemli yapılarından.

An unusual feature of Ebu Inaniye Madrasah, one of the best religious schools in Fez, is that 
it houses a full-fledged mosque with a green minaret.

Fez’in en güzel dini okullarından Ebu İnaniye Medresesi’nin sıra dışı özelliği, yeşil çinili 
minaresiyle içinde tam bir cami bulunması.

Al-Qarawiyyin, which is claimed to be the oldest university in Africa as well as being the 
largest mosque, is one of the landmark buildings in the city.

1 2

GeZİ / trAvel



al-Karaouine (al-Qarawiyyin) camii ve üniversitesi 
var. Burada farklı konularda verilen eğitimlerin, 
bugün Fez’in bir eğitim, kültür ve dini tolerans 
merkezi olmasında büyük etkisi olmuş. Bu kompleks 
kurulduğu 859 yılından beri oldukça genişletilmiş. 
Mahfilleri, mihrabı ve boya işleri, ahşap ve zellij 
süslemeleri, Endülüs’ün Alhambra’sına benzetilir. 
10. yüzyıla ait, kubbeli kare bir minaresi olan caminin 
çevresinde medreseler bulunuyor.

Yol, Blida mahallesine oradan da Chouwara 
Tabakhaneleri’ne varır. Fez tabakhaneleri, kentin 
en tipik görüntülerinden ve kokularındandır. 
Seffarine Meydanı’ndan duymaya başlayacağınız 
deri ve boya kokuları sizi deri bölgesinin merkezine 
götürür. Size yolu göstermek isteyen müşteri 
avcılarının bolluğu sayesinde burayı kaçırmanız 
imkansızdır. Boya kuyularının yanına yaklaşmaya 
izin verilmiyor, ancak hem misafirperverlik hem de 
satış konusunda yetenekli Faslıların deri 
dükkanlarının teraslarından bu kuyuları 
seyretmeniz mümkün. Satıcılar, deri boyama 
üzerine yapılan işlemlerle ilgili küçük bir bahşiş ya 
da tercihan alışveriş karşılığında bilgi veriyorlar. 

Buradan Seffarine Meydanı’na doğru ilerleyin: 
Bu güzel meydanın etrafında nalbantlar, demirciler 
malzemelerine şekil verirler. Bir nane çayı veya 
taze meyve suyu için Medina’da kaydadeğer bir 
konuma sahip Cremerie La Place’ta mola verin. Bir 
başka önemli meydan, Pl de l’Independence ya da 
bir diğer adıyla Batha. Meydan’da Cafe Firdaous ve 
La Maison Bleue (www.maisonbleue.com) var. 10. 
yüzyıla ait bir yaz sarayından dönüştürülen Batha 
Müzesi, geleneksel Fas sanat ve el işlerinin 
mükemmel bir kolleksiyonuna sahip. Gününüz, 
pişmiş salata, tajin, kuskus ve bastilla (börek) gibi 
Fas’ın tipik yemeklerini tadacağınız La Maison 
Bleue’de sona ersin. Fas usulü bu akşam yemeği, ud 
eşliğinde serenad, Gnawa şarkıları ve dans ile tam 
bir kültür şölenine dönüşecektir. 

century and has a domed and square-shaped minaret, is 
surrounded by madrasahs.

The road leads you to Blida neighborhood and form 
there to Chouwara Tanneries. The tanneries of Fez are 
among the city’s typical scenes and smells. Smells of 
hide and dye which you begin to feel at Seffarine Square 
take you to the very center of the tannery zone. It is 
impossible to miss here thanks to a wealth of customer 
hunters trying to show you the way. You are not allowed 
to go near the dye boxes, but it is possible to see these 
wells from the terraces of leather shops belonging to 
Moroccans, who are skilled both in hospitality and sales. 
Sellers give information about procedures involved in 
dyeing of hides in return for a small tip or preferably 
some shopping. 

Proceed from here towards Seffarine Square: Around 
this beautiful square are blacksmiths and ironsmiths 
shaping their materials. Stop over in Cremerie La Place, 
which has a prominent position in Medina, for mint tea 
or fresh fruit juice. Another important square is Pl de 
l’Independence, also called Batha. Cafe Firdaous and La 
Maison Bleue (www.maisonbleue.com) are in this 
square. Batha Museum, which was converted into a 
mueseum from a 10-century summer palace, houses a 
perfect collection of Moroccan handicrafts and  hand 
work. Let your day come to an end at La Maison Bleue, 
where you can taste typical Moroccan dishes such as 
cooked salad, tajin (sesame paste), couscous and bastilla 
(pastry). This Moroccan style dinner will turn into a real 
culture feast with serenades accompanied by the lute, 
Gnawa songs and dances. 

konaklanan bir kervansaray). Avlu etrafındaki 
odalarda geleneksel el yapımı ürünler, büyük 
tesbihler, berber kilitleri, sandıklar ve müzik 
aletleri sergileniyor. Çatıdaki kafeden Medina’nın 
güzel bir kuşbakışı manzarası var. 

Fez’in kalbi, kentin kurucusunun mezarının 
bulunduğu Zaouia Moulay Idriss’i (Moulay Idriss 
Zaviyesi) görmek için Bab Moulay Idriss’den 
geçmek gerekiyor. Burası, Fas’ın en önemli hacc 
noktası. 9. yüzyıla ait olup 17. yüzyılda büyütülen 
zaviyenin içinde bir cami, şadırvan ve de Moulay 
Idriss’in türbesi var. Binanın etrafında dolanınca, 
güzel işlemeli ahşap sundurmalar, duvar zellij’leri 
ve kapılarda boyalı ve işlemeli alçı kaplamalar göze 
çarpıyor. Zaviyenin etrafındaki sokaklarda 
hacıların ihtiyaçları için adak mumları, tespihler ve 
çeşitli tütsüler satılıyor.

Tolerans merkezi
Güzergahınızda kissariat’dan (kapalı çarşı) geçerek 

varılan ve Afrika’nın en büyük camii olmasının 
yanısıra, en eski üniversitesi de olduğu iddia edilen 

see the Nejjarine Woodwork Arts and Products Museum 
at Nejjarine Square. The museum in this interesting 
square is in fact an 18th-century funduq (a caravanserai 
where goods belonging to travelling vendors are stored 
and sold downstairs and people spent the night upstairs),  
which was exquisitely renovated. Hand-made products, 
large prayer beads, barbers’ keys, chests and musical 
instruments are on display in the rooms surrounding the 
yard. The cafe on the roof offers a beautiful bird’s view 
look on the Medina. 

You need to pass through Bab Moulay Idriss to see 
the heart of the city, i.e. Zaouia Moulay Idriss (Moulay 
Idriss Monastery), where the tomb of the founder of 
Fez is located. This is the most important place of 
pilgrimage in Morocco. It dates from the 9th century. 
It was enlarged in the 17th century and includes a 
mosque, a fountain and the tomb of Moulay Idriss. 
When you go behind the building, you see wooden 
sheds with beautiful decorations, wall zellij and 
painted and decorated plaster coating on the doors. 
Votive candles, prayer beads and various incenses are 
sold to meed pilgrims’ needs in the streets surrounding 
the monastery.

A center of tolerance
Our itenerary also includes al-Karaouine (al-

Qarawiyyin) mosque and university, which is accessed 
through the kissariat (covered bazaar) and claimed to be 
Africa’s largest mosque as well as being oldest university. 
Education provided on different topics here has had a 
substantial effect on Fez’s becoming a center of 
education, culture and religious tolerance. This complex 
has been significantly expanded since its inception. Its 
prayer spaces, altar and paintwork, wooden and zellij 
decorations are likened to those of Alhambra in 
Andalucia. The mosque, which dates form the 10th 
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Geçmişte 
al-Qarawiyyin’de 
verilen eğitimlerin, 
bugün Fez’in bir 
eğitim, kültür ve 
dini tolerans 
merkezi 
olmasında büyük 
etkisi var.

The lessons 
taught at 
al-Qarawiyyin in 
the past have a 
significant effect 
on the fact that 
Fez is a center of 
education, culture 
and religious 
tolerance today.

Fez tabakhaneleri, 
kentin en tipik 
görüntülerinden ve 
kokularındandır. 

The tanneries of 
Fez are among the 
city’s most typical 
sights and scents. 

 HOw tO Get tHere?
Take a look at the website of ONCF 
(www.oncf.ma) for train trips 
between cities in Morocco 
including Fez.

  nasıl GİDİlİr?
Fas’ta Fez dahil birçok kent 
arasında trenle ulaşım için, ONCF 
(www.oncf.ma) sitesine göz atın.

GeZİ / trAvel

         Aktivite
Azrou Berber kasabasından başlayan trekking 
turunda; Orta Atlaslar’ın ünlü sedir ormanlarından 
geçiyor, berberi makaklar olarak bilinen maymunları 
elle besleyebiliyor ve Berber çobanlarla birlikte 
yürüyorsunuz. 

         Activity
On the trekking tour beging at the Azrou Berber 
town, you pass through the famous cedar trees of 
the Central Atlases, feed monkeys known as Berber 
macaques and walk with Berber shepherds. 

Bilgi / Info
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İş hayatıNda 
sıKı KoNtrolle 

taNsİyoN ve mİde 
deNgede 

IN wORK LIFE, BLOOD 
PRESSURE AND STOMACH 
THROUGH BALANCED 
STRICT CONTROLS 

 İ
ş dünyasında zamansızlık, stres, sağlıksız bes-
lenme ve hareketsizlik birçok rahatsızlığa se-
bep olabiliyor. Yüksek tansiyon, gastrit ya da 
ülser gibi… Oysa biraz dikkat ederek bu rahat-
sızlıkları önleyebilir, var olan hastalıkları da 

dengede tutabiliriz. 
Dünyada yaklaşık olarak 1,5 milyar kişi bu 

rahatsızlıkla baş ederken, ülkemizde ise 
hipertansiyonu olan hasta sayısı neredeyse 15 
milyonu buluyor. Tansiyon kontrolünde en çok 
zorlanılan alanlardan birisi iş hayatı… Dışarda 
yemek yemek zorunda kalmak, sağlıksız beslenme 
ve hareketsiz yaşam maalesef kan basıncının 
kontrolünü zorlaştırıyor, hipertansiyonu 
tetikleyebiliyor. 

Liv Hospital Nefroloji Bölümü’nden Prof. Dr. 
Tekin Akpolat, birçok kişinin yaşamını etkileyen 
hipertansiyonun iş hayatında tetiklenmemesi için 
‘kontrol’ün çok önemli olduğunu söylüyor. Prof. 
Dr. Akpolat, şu önerilerde bulunuyor: “Öncelikle 

 I
n the business world, timelessness, stress, un-
healthy diet and physical inactivity can lead to 
many diseases such as high blood pressure, gastritis 
or ulcer. However, by a little care we can avoid from 
these inconveniences and keep already existing 

diseases balanced.
While approximately 1,5 billion people around the 

world cope with this disorder, the number of patients with 
hypertension in our country has reached to nearly 15 
million. Business life is one of the most difficult areas to 
cope with blood pressure. Having to eat outside, unhealthy 
diet and sedentary life, unfortunately, make it difficult to 
control blood pressure and can possibly trigger 

hypertension.
Dr Tekin Akpolat, from the Department 

of Nephrology in Live Hospital says that 
control is very important for the 

hypertension affecting the lives of many 
people in the business world not to be triggered 

by business life. Prof. Dr. Akpolat makes the following 

çalışma ofisinizde bir kan basıncı ölçüm aleti 
bulundurun. Hipertansiyondan kaçınmak için tuzu 
az kullanmak, ara öğünleri atlamamak ve doğru 
lokantaları seçmek önemlidir. Ara öğünlerde simit, 
kuru pasta gibi seçenekler tuz nedeni ile tercih 
edilmemelidir. Evden çıkarken yanınıza bir meyve, 
bir avuç fındık alabilirsiniz.” 

Akıllı beslenme ile mideniz yanmasın
Mide ağrısı, bulantı, yanma hissi gibi belirtilerle 

hastaların günlük hayatını olumsuz etkileyen 
gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi hastalıklarında 
beslenme büyük önem taşıyor. Anadolu Sağlık 
Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Melih 
Özel’e göre akıllı beslenerek midenizi 
rahatlatırsanız, gastrit ve ülser gibi hastalıkları 
durdurabilirsiniz. Tabii önceliğiniz düzensiz 
beslenmeyle, istirahat halindeki midenizin sürekli 
asit salmasına eden olmamak. 

Özel yanlış beslenme ile ilgili, “Kimi insanlar 
sabahtan akşama kadar bir şey yemezken, akşam 
aşırı yiyecek tüketiyor; kimileri de gece 
uykusundan uyanıp besleniyor ve tüm bunlar 
sindirim sisteminin işlevlerini bozuyor. Üç ana 
öğüne bölünmüş şekilde makul bir kalori 
alırsanız, sabah kahvaltısını atlatmazsanız, gün 
içinde öğünlerin arası çok uzadığında bir 
meyve ya da birkaç galetayla ara öğün 
yaparsanız, yatmadan iki saat önce beslenmeyi 
keserseniz rahat edersiniz.” diyor. Prof. Dr. 
Özel, özellikle sizi rahatsız edeceğiniz bildiğiniz 
yiyecekleri dikkatli tüketme uyarısında bulunuyor. 

recommendations: “First, keep a blood pressure measuring 
device in your work office. In order to avoid hypertension, 
it is important to use less salt, not to skip meals and 
choose the right restaurant. Between meals, options such 

as pretzels and dry cake should be avoided  due to 
salt..When leaving the house, you can get a 

handful of nuts a fruit with you. “

no heartburn  by                 
eating smart

Nutrition is of a great importance in 
the digestive system diseases adversely 

affecting daily lives of patients, such as 
gastritis and ulcers with symptoms of stomach pain, 
nausea and  burning sensation. According to Prof. Dr. 
Melih Özel, Specialist of Gastroenterology in Anadolu 
Medical Center, you can relax your stomach and stop 
diseases such as gastritis and ulcers by eating smartly. Of 
course, your priorities  should not cause your resting 
stomach to release acid continuously. Concerning with 
malnutrition Özel also says: “Some people eat nothing 
from morning until evening but consume excessive food in 
the evening; some other wake up at night and eat up and 
wake up in the middle of their sleep. All these are 
disturbing digestive system functions. If you take 
reasonable calories splitted into three main meals, if you 
get breakfast, eat fruit or dried bread between meals. As 
the time between meals gets longer during the day, stop 
eating two hours before going  to bed. Then you will feel 
comfortable. Prof. Dr. Özel warns you against consuming 
food carefully that you know is going to bother you.

        dışarıda yemek yerken:
• Çok aç yemeğe gitmeyin.
• Mönüyü dikkatle inceleyin ve tuzsuz, az yağlı, yağsız ürünleri seçin.
•  Porsiyonları oranlı tüketin.
• Kırmızı et yerine beyaz et tercih edin.
• Tatlı yerine meyve yiyin. 
•  Ara sıcaklarından kaçının.
• Su tüketimini artırın ve şekerli içeceklerden kaçının. 
• Yemeklerde tuz yerine limon ve baharat kullanın.

         When dining out:
•	Do	not	go	out		for	dinner	when	you	are	so	hungry.
•	Inspect	menu	carefully	and	select	salt-free,	low-fat	and	skim	products.
•	Consume	by	serving	proportionally.
•	Prefer	white	meat	instead	of	red	meat.
•	Eat	fruit	instead	of	dessert	.
•	Avoid	hot	meals.
•	Increase	consumption	of	water	and	avoid	sugary	drinks.
•	Use	lemon	and	spices	instead	of	salt	in	your	food.

Bilgi / Info

        rahat bir mide için: 
• Sigarayı elinizden geldiğince azaltın. 
•  Çay, kahve, asitli sıvılar ve meyve sularını da aç karnına içmemeye 

çalışın.  
• Süt ve süt ürünlerinin aşırı tüketimi asit salınımı artırıyor, dikkatli tüketin.  
• Sebzeleri pişmiş olarak tüketin, çiğ sebzeleri tek seçenek olarak 

yemeyin.  
• Aşırı tatlı şuruplardan kaçının.  
• Acı, baharat, sarımsak, soğan, sirke gibi keskin tatlardan uzak durun.  

        For a comfortable stomach:
•	 Reduce	smoking	as	you	can.
•	 Try	not	to	drink	tea,	coffee,	fizzy	and	fruit	juices	on	an	empty																				

stomach as well.
•	 Excessive	consumption	of	milk	and	dairy	products	increases	acid	

secretion, so consume with care.
•	 Consume	cooked	vegetables,	do	not	eat	raw	vegetables	as	the	only	

option.
•	 Avoid	from	overly	sweet	syrup.
•	 Stay	away	from	sharp	tastes	like	hot	pepper,	spices,	garlic,	onion,	vinegar.

Bilgi / Info
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uFaK estetİK doKuNuşlarla 
yaşlaNmayı durduruN

STOP AGING wITH 
THE SLIGHTEST 
TOUCH OF 
AESTHETIC

GÜZellİk / BeAutY

 H
uman with shiny, taut skin 
and sensetive mimics lives 
feeling himself better until 
30s. But  after his thirties,  
due to the lines beginning to 

appear little by little around the eyes, wan-
ing of influence of mimics and skin spots 
can enter a rapid ‘aging’ process. Specialist 
of Aesthetic Surgery Prof. Dr. Erol Kışlaoğ-
lu recommends the following to those who 
want to live aging tastefully but gradually.

botox for mimics
Botox is finishing mimics, which prevents 

the formation of facial lines. One of the 
reasons for aging of our face is melting and 
displacement of intercellular substance and 
fat tissue. With a reinforced filling in the 
adipose tissue location,  this crash might be 
prevented considerably.

spots reduced with laser
The laser can be utilized when veining 

and spots on the skin appear. Laser is a  
painless method at which leaves no 
irritation and redness on skin and require 
no recovery process in the post-treatment 
period. For example, crows feet around the 
eyes, forehead lines, facial wrinkles and 
slight sags can be treated by means of Nd 
Fat laser.

suspention for sagging cheeks 
Using fine instruments, entered into the 

scalp with small cuts and by setting 
forehead, eyebrows and mid-face area 
completely free, tissues are taken to the 
desired position. The biggest advantage of 
this method is to hang up the face sagging 
downward in the aging process to be reached 
the exact solution.

 İ
nsan parlak ve gergin bir ciltle, hissedilen mimikleriyle 30’lu yaşlara kadar 
kendisini iyi hissederek yaşıyor. 30’lu yaşlardan sonra ise ufak ufak baş-
layan göz kenarındaki çizgiler, mimiklerin etkisinin azalması ve cilt leke-
leri sebebiyle hızlı bir ‘yaşlanma’ sürecine girebiliyor. Estetik ve Cerrahi 
Uzmanı Prof. Dr. Erol Kışlaoğlu, yaşlanmayı tadında ama biraz yavaşça 

yaşamak isteyenlere şunları öneriyor: 

mimikler için botoks
Botoks mimikleri terbiye eder, yüzdeki çizgilerin oluşumunu engeller. 

Yüzümüzün yaşlanmasının nedenlerinden biri de hücreler arası maddenin ve 
yağ dokusunun erimesi, yer değiştirmesidir. Yağ dokusunun azaldığı yerlere 
dolgu takviyesi yapılırsa, bu çökme büyük ölçüde engellenir.

lazerle lekeler azalıyor
Ciltte damarlanma ve lekeler oluştuğunda, lazerden faydalanılabilir. Lazer; 

ağrısız, ciltte tahriş ve kızarıklık bırakmayan, tedavi sonrası toparlanma 
süreci gerektirmeyen bir yöntemdir. Örneğin göz kenarındaki kaz ayakları, 
alındaki çizgiler, yüzdeki kırışıklıklar ve hafif sarkmalar Nd - Yag lazer ile 
tedavi edilebilir.  

Yanak sarkmalarına askı
İnce aletlerle saçlı deriden kısa kesiler girilip alın, kaşlar ve orta yüz bölgesi 

tamamen serbestleştirilerek dokular istenilen pozisyona alınır. Bu yöntemin 
en büyük avantajı, aşağıya doğru olan yaşlanma sürecinde yüzün yukarıya 
asılarak kesin çözüme ulaşılmasıdır.

 D
iyetisyen 
Elvan Odabaşı 
Kanar, 2 ila 

6 yaş arasındaki 
çocukların kilo almadan 
beslenebilmeleri 
için yapılabilecekleri 
anlatıyor.

 Beslenme Uzmanı ve 
Diyetisyen Elvan 
Odabaşı Kanar, çocuklara 
ihtiyacından fazla besin 
verilmemesi konusunda 
uyarıyor: “Üzülerek belirtiyorum 
ki, çocuklarımızı ellerimizle kilolu ve 
sağlıksız bireyler haline getiriyoruz. Hem 
bir diyetisyen olarak hem de bir anne olarak şunu 
hatırlatmak isterim, biz anneler çocuklarımızın 
geleceğini besliyoruz.”

Kanar, 2-6 yaş grubu çocukların nasıl 
beslenebileceğini şöyle anlatıyor:

Kahvaltı
Çocuklarınıza sabah kahvaltısı alışkanlığını 

benimsetin ve kahvaltı öğününün aile bireyleri ile 
birlikte yapılmasına özen gösterin. Sağlıklı kahvaltı 
alternatifleri: 
• Haşlanmış yumurta, az yağlı beyaz peynir, tam 

tahıllı ekmek, mevsim sebzeleri ve meyveleri.
• 200 ml az yağlı süt ile hazırlanmış kahvaltılık 

gevrek.
• Sebzeli omlet ve yanında tüketeceği tam tahıllı 

ekmek.
• Yeşillikler ile birlikte az yağlı peynirden hazırlanan 

tost ya da sandviç.

Öğlen ve akşam yemeği
Öğle ve akşam yemeklerinde çocuğunuzun tabağını 

dörde bölerek öğününü dengeleyin. Öğle ve akşam 
yemeklerinde çocuğunuzun tabağını dörde bölerek 
öğününü dengeleyin. Protein kaynağı sebzeler, tam 
tahıllar, süt ve süt ürünlerini içerecek şekilde sağlıklı 
ve dengeli bir tabak oluşturun.

Ara öğünler
Süt, meyve, kuruyemiş gibi ara öğünler sadece sizin 

için değil çocuğunuz için de önemli.
Gün içerisinde sabah, öğle arası ve öğleden sonra 

okul dönüşü olarak planlayabilirsiniz. Sağlıklı ara 
öğün atıştırmalıkları olarak süt, yoğurt, ayran, taze 
meyveler, kuru yemişler ya da ev yapımı sağlıklı 
kekler öneririm.

 D
ietician Elvan Odabaşı Kanar explains what can be done 
for children aged 2-6 to eat without putting on weight.

Nutrition expert and dietician Elvan Odabaşı Kanar 
warns that children should not be given more than enough food: 
“I am sorry to say that we ourselves make our children 
overweight and unhealthy individuals. I would like to remind 
both as a dietician and a mother that we feed our children’s 
future.”

Kanar explains how children aged 2-6 can be fed as follows:

breakfast
Make sure that your children acquire the habit of having 

breakfast and that you have breakfast with the other members 
of your family. Healthy breakfast alternatives: 
• Boiled egg, low fat cheese, wholemeal bread, seasonal fruit 

and vegetables.
• Breakfast cereal prepared with 200 ml semi-skimmed milk.
• Omelette with vegetables and whole meal bread to go with it.
• Toast or sandwich prepared with vegetables and low fat 

cheese.

Lunch and dinner
Divide your child’s plate into four at lunch and dinner and 

balance their meal. Prepare a healthy and balanced plate 
consisting of vegetables rich in proteins, whole grains and milk 
and dairy products.

snacks
Snacks such as milk, fruit and nuts are as important for your 

children as they are for you.
You can plan them for morning, at lunch break and after 

school in the afternoon. I recommend milk, yoghurt, ayran, 
fresh fruit, nuts or home-made and cakes as healthy snacks.
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Çocuğunuz 
sağlıklı beslensin; 

Let your 
child eat healthy food and 

obeZİteye dur desİN 

STOP OBESITY
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Gücün, 
bağışlayıcılığın, 
şefkatin ve iyiliğin 
sembolü olarak öne 
çıkan atlar, 
koçluk ve terapi 
çalışmalarında etkin 
bir şekilde 
kullanılıyor.

atlarla 
terapİye 
var mısıNıZ?

 T
ürkiye’de atlarla koçluk 
ve terapi denildiğinde 
akla ilk gelen, engelliler 
için yapılan tedavi mak-
satlı çalışmalar oluyor. 

Dünyada ise 90’lı yıllardan bu yana 
her yaş grubundan kişiye, psikoter-
api, kişisel gelişim ve öğrenme 
çalışmaları yapılıyor. Atlarla koçluk 
ve öğrenme seansları, özellikle 
ABD’de 20-30 yılı aşkın bir süredir 
uygulanıyor. Yıllar içinde at destekli 
koçluk ve öğrenme programlarının 
artması, atların insan ruhuna iyi 
geldiğinin en önemli ispatı. Son 
zamanların en çok dikkat çeken 
trendlerinden biri olarak öne çıkan 
atlarla koçluk yönteminin Türki-
ye’deki temsilcisi Starseed Eğitim 
ve Danışmanlık Kurucu Ortağı Sevgi 
Saybaşılı ile bireylere ve kurumlara 
yönelik olarak hazırladığı özel pro-
gramlar hakkında konuştuk.

SELİN AKgÜN

READY FOR 
EqUINE 
THERAPY?
The horses known as 
a symbol of power, 
forgiveness, compassion 
and kindness are used 
effectively in the study 
of coaching and 
therapy.

 I
n Turkey, the first thing that 
pops the mind at any mention of 
coaching and therapy by means 
of horses is the treatment stud-
ies conducted for the benefit of 

the disabled. In the world since the 
1990s, people from all age groups 
have been applied psychotherapy, 
personal development and learning 
ability tests. Coaching and learning 
sessions through horses have been 
implemented over the past two dec-
ades, especially in the U.S. Over the 
years, the increase of horse-assisted 
learning programs and coaching  with 
the help of horses are the most impor-
tant evidence that they are good for 
human spirit. We talked to Saybaşılı, 
Co-Founder of Starseed Training 
and Consultancy and representative 
of management of coaching methods 
by means of horses in Turkey (one of 
the most noticeable trends of recent 
times), about the special programs 
which she prepared for individuals 
and institutions.



Starseed Eğitim ve Danışmanlık şirketinin 
kurucu ortağı olan Sevgi Saybaşılı, atlarla koçluk ve 
terapi eğitimleri kapsamında danışmanlık verdiği 
bireylerin günlük hayatta çözümleyemedikleri ve 
yaşam kalitelerini düşüren pek çok sorunu bu 
stratejiye yatırım yaparak çözüme kavuşturuyor. 
İstanbul, İzmir ve Kocaeli’nde eğitim ve koçluk 
seansları düzenleyen Saybaşılı, bu programları 
Türkiye genelinde yaygınlaştırmaya yönelik 
projeler geliştirdiklerini ve yeni tekliflere de açık 
olduklarını belirtiyor. Kastamonu’da bir otel ve 
binicilik merkezi ile her ay düzenlenecek bir eğitim 
programı üzerinde çalışan Saybaşılı, Bursa’dan 
gelen teklifleri değerlendirdiklerini, yaz başında ise 
Kapadokya’da farklı bir çalışmayı hayata 
geçireceklerini dile getiriyor. Starseed’in atlarla 
koçluk çalışmaları ise İstanbul’da Polonezköy-
Cumhuriyet Köyü’nde yer alan Pegasus Binicilik 
Kursu ve Zekeriyaköy-Gümüşdere’deki Tulya 
Kurtulan Binicilik Akademisi’nde yürütülüyor.

Dünyaca ünlü eğitmenlerden ders aldı
Sevgi Saybaşılı, Tamer Dövücü’den aldığı NLP 

Practitioner eğitiminin ardından Erickson 
Coaching International’da yaşam koçluğu ve 
takım koçluğu eğitimlerini tamamladı. Daha sonra 
atlara yönelik hayalini gerçekleştirmek için 
yurtdışına giden Saybaşılı, bu konuda Epona 
onaylı yaşam koçu Kathy Pike’tan ‘Equine 
Experimental Learning&Coaching Facilitator’ ve 
‘The Dance Of Authenticity Through The 
Wisdom Of The Horse’ eğitimlerini aldı. Ardından 
yine Epona ileri düzey onaylı eğitmen Sharon 
Bringleson ile atlar ve enerji alanları hakkında 
‘Medicine Wheel’ çalışmalarına katıldı. 
Saybaşılı’nın atlarla terapiye yönelik en büyük 
hedefi, insanların özgün benliklerini ortaya 
çıkarmalarına yardımcı olmak ve atların insanlara 
kişisel gelişim, şifa ve terapi alanlarında da faydalı 
olduğu bilincini Türkiye’de yaygınlaştırmak.

Atlar iç dünyamıza ayna tutuyor
Pegasus Binicilik Kursu ve Tulya Kurtulan 

Binicilik Akademisi’nde yapılan terapi çalışmalarına 
gelince; bu çalışmalar, yemyeşil bir doğada 
gerçekleştiriliyor. Atların son derece hassas, 
duygusal ve yüksek bilinç düzeyine sahip varlıklar 
olduğunu belirten Sevgi Saybaşılı, “Atlar, bizi 
iyileştiriyor, daha yüksek bilinç seviyesine 
ulaşmamıza yardımcı oluyor. Atların iç dünyamıza 
ayna tuttukları unutulmamalı.” diyor. Koçluk 
seanslarına katılan danışanlarıyla önce hangi konu 
hakkında çalışmak istediklerini belirlediklerini 
söyleyen Saybaşılı, sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Çalışmalardan başarılı bir sonuç alabilmek için 
öncelikle bireylerin hayatlarında hangi konuları 
düzeltmek istediklerine karar vermeleri gerekiyor. 
Ardından ahırda atlarla yansıtma çalışması 
yapıyoruz.”

Bireylerin hayatı A’dan z’ye değişebiliyor
Saybaşılı’ya göre bu çalışmanın en önemli kısmı 

danışanın seçtiği atla birlikte kapatılmış bir alanda 
yaptığı serbest çalışma. Bu süreçte çevrili alanın 
dışında kalan Saybaşılı, danışmanlık verdiği kişiyle, 
o kişinin seçtiği atı yalnız bırakıyor. Bu çerçevede 
hem atı hem de danışanı gözlemleyen Saybaşılı, 
gerekli yerlerde müdahale ederek at ve danışan 
arasındaki iletişime ya da iletişimsizliğe ışık 
tutuyor. “Atlar, danışan kişinin neye ihtiyacı varsa 
ona göre davranıyor. Atlar, insanların en 
derinlerinde sakladıkları duyguların, düşüncelerin 
ve iyileştirilmemiş travmaların açığa çıkmasına 
neden olabiliyor.” diyen Saybaşılı, daha ilk seansta 
bile bireylerin hayatlarını değiştirebilecek 
donelerin ortaya çıkabildiğini vurguluyor. Öne 
çıkan bulguların derinliğine inebilmek için 1 ya da 2 
seans daha yaptıklarını söyleyen Saybaşılı, bu 
seansların ortalama 3 saat sürdüğünü vurguluyor. 

Sevgi Saybaşılı, Co-Founder of Starseed Training and 
Consulting Company, by investing in this strategy, resolve 
many problems of individuals whom she provides with 
counseling within the scope of coaching and therapy 
training with horses which they can not solve in daily life 
and which reduce their quality of life.  Holding sessions in 
Istanbul, Izmir and Kocaeli, Saybaşılı states that they 
have developed these programs aiming at making the 
projects widespread across Turkey and also says that they 
are open to new offers. Working on a training program 
which is going to be held every month with a hotel and 
equestrian center in Kastamonu, Saybaşılı points out that 
they evaluate proposals from Bursa and in early summer, 
they will bring a different study into life in Cappadocia. 
And Starseed coaching studies with horses are being 
carried out in the Pegasus Riding Course located at 
Polonezköy–Cumhuriyet village in İstanbul and in Tulya 
Riding Academy in Zekeriyaköy–Gümüsdere.

she took lessons from world-renowned 
instructors

After NLP Practitioner training which she received 
from Tamer Dövücü, Sevgi Saybaşılı completed life 
coaching and team coaching training in Erickson Coaching 
International. Going abroad to realize her dreams about 
horses, Saybaşılı took ‘Equine Experimental Learning & 
Coaching Facilitator’ and ‘The Dance Of Authenticity 
Through The Wisdom Of The Horse’ horse training on 
this project from Epona certified life coach Kathy Pike. 
Then she  participated together with another advanced 
Epona approved trainer Sharon Bringleso in ‘Medicine 
Wheel’ studies with horses and energy fields. Saybaşılı’s 
biggest target is to help people uncover their indivudialties 
and spread the awareness of those horses which are 
helpful in personal development of people, healing and 
therapy areas.

horses mirror our inner world
 When it comes to therapy studies conducted in 

Pegasus Horse Riding Course and  Tulya Kurtulan 
Riding Academy, these studies are carried out in a lush 
nature. Indicating that horses are extremely sensitive, 
emotional creatures and having high level of awareness, 
Sevgi Saybaşılı says that “Horses heal and help us 
reach a higher level of consciousness. Horses should be 
noted that they hold a mirror to our inner world. 

•	 Bireyler,	sorunlarının	farkına	varıp,	engelleri	nasıl	
aşacaklarını öğreniyor.

•	 Yaşam	amaçlarını	çok	daha	kolay	belirleyebiliyorlar.
•	 Kendilerini	daha	iyi	tanıyıp	öz	benliklerine	

ulaşabiliyorlar.
•	 Bağımlılıklarından	kurtuluyorlar.
•	 Liderlik	becerilerini	geliştiriyorlar.
•	 Travmalarıyla	yüzleşerek	temiz	bir	sayfa	açabiliyorlar.
•	 Farkındalıklarını	artırıp	gerçek	duygularını	

gözlemleyebiliyorlar.

•	 Individuals	become	aware	of	the	problems,	how	they	will	overcome	learning	
obstacles.

•	 Life	goals	can	determine	a	lot	easier.
•	 Recognize	themselves	better	able	to	reach	their	self-identity.
•	 Get	rid	of	addiction.
•	 Leadership	skills	are	developing.
•	 Trauma	can	comfort	a	clean	slate.
•	 By	increasing	their	awareness,	they	can	observe	real	feelings.		

ATlArlA ÇAlIŞMAnIn fAYdAlArI

THE BENEFITS OF WORKING WITH HORSES

0  8  6  raillife OCAK / jAnuAry 2014

Starseed Eğitim ve 
Danışmanlık 
Merkezi Kurucu 
Ortağı Sevgi 
Saybaşılı

Photo caption: 
Sevgi SAYBAŞILI 
Co-founder of 
Starseed Training 
and Consulting 
Centre
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Starseed Eğitim ve Danışmanlık Kurucu 
Ortağı Sevgi Saybaşılı atlarla koçluk ve 
terapi çalışmalarını yemyeşil bir doğada 
gerçekleştiriyor

Training and Consultancy co-founder of 
‘Starseed’ Sevgi Saybaşılı coaching and 
therapy work with horses in a lush 
nature are being performed.
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Bu çalışmanın ücreti koçluk yapılan binicilik okulu 
ve anlaşma yapılan çiftliğe göre değişse de ortalama 
500 TL olarak öne çıkıyor.

Özgün liderlik çalışmaları
2013 yılında bireysel koçluk seanslarına, liderlik 

çalışmalarına ve kurumlara yönelik özel eğitim 
programlarına odaklandıklarını belirten Sevgi 
Saybaşılı, liderliğe yönelik çalışmalarda atlardan 
nasıl bir destek aldıkları hakkında ise şu bilgileri 
veriyor: “Atlar doğaları gereği liderlik konusunda 
son derece yetkin öğretmenler. Atlar gibi yırtıcı 
olmayan sürülerde görülen, herkesin yetenekleri 
doğrultusunda farklı rollere sahip olduğu bir 
liderlik düzeni kurulmalı. At sürülerinin liderleri; 
deneyimleri, algılarının açıklığı ve karar vermedeki 
yetkinliklerinin yanı sıra sürüde yer alan diğer 
atların da çıkarlarını gözeten bir bakış açısına 
sahip. ‘Özgün liderlik’ olarak adlandırdığım bu 
model, atların bu özelliğinden besleniyor.”

Kısıtlayıcı yargı ve inançlar tarihe karışıyor
Atlarla koçluk çalışmalarının ardından bireylerin 

kendilerine dayatılan bir hayatı değil, tatminkar, 
tutkulu, tekdüzelikten uzak ve başkalarına da 
faydalı olabilecekleri bir hayat yaşamaya 
başladıklarının altını çizen Saybaşılı, “Açık 
eğitimlere katılanlar, işte bu bakış açılarını 
edinmeyi ve kendilerini sabote eden kısıtlayıcı 

yargı ve inançlardan kurtulmayı öğreniyor. 
Kurumlar için liderlik eğitimlerimizi, kurumun 
mevcut ihtiyacı doğrultusunda iletişim, takım 
çalışması, yönetim becerileri gibi konulara ağırlık 
verecek şekilde düzenliyoruz.” diyor. Sevgi 
Saybaşılı, 2014 yılında odaklanacakları yeni projeler 
hakkında ise şu bilgileri veriyor: “2014 yılında 
öncelikle atlarla koçluk ve eğitim çalışmalarının 
Türkiye’de yaygınlaşmasına yönelik projeler 
geliştireceğiz. Gençlerle liderlik kampları 
düzenleyeceğiz. Atlardaki sürü dinamikleri ve 
liderlik modelinden çıkardığımız ‘güç’ konusuna 
odaklanacağız.  Bu konuda almış olduğum yeni 
eğitimlerle, kişisel gücümüzü artıracak ve gücü 
yönetmeyi becerebilir hale gelmemizi sağlayacak 
yeni eğitimler planlıyorum.”

and also helpful to others, Saybaşılı says “Open 
education participants learn acquiring this point of 
views and escaping from restrictive justice and faith 
sabotaging on their own. We regulate our leadership 
training for organizations depending on the current 
needs of with a way to focus on issues such as 
communication, teamwork and management skills. 
“Sevgi saybaşılı gives the following information: “In 
2014, at first we will develop projects that will make the 
coaching and training activities which are widespread in 
Turkey. We will organize leadership camps with the 
youth, we will focus on ‘power’ issue which we extract 
from horse herds, dynamics and leadership model 
existing in horses. With the new education, we will be 
able to increase our personal power and allow us to have 
the capability of managing power. 

Saying that they first determine on which topic they 
want to work together with the participants attending 
coaching sessions, Saybaşılı continues “In order to 
have successful outcomes from the studies, first of all 
they need to decide on what topic they want to fix in 
individuals lives.Then, we do reflect work with horses 
in the barn.”

Individuals lives change from A to z
According to Saybaşılı, the most important part of 

this work is freelance work of the person with the horse 
which he or she has chosen in an enclosed area. During 
this process, staying beyond the surrounded area, 
Saybaşılı leaves the  person alone with the horse he or 
she has chosen. In this context, observing both the 
horse and the person as well, Saybaşılı  sheds light on 
communication or miscommunication between horse 
and person by intervening when necessary, “Horses 
behave the way what a person needs. Horses can 
response people’s feelings, thoughts and untreated 
traumas which they keep at their depths disclose. She 
emphasizes that even in the first session some data 
which change individuals’ lives might come out. 
Saybaşılı says that they do another 1 or 2 sessions to be 
able to go deep into findings obtained and emphasizes 
that the session take an average of 3 hours. Even if the 
study fee varies depending on the riding school and the 
farm which an agreement made with, it stands out as 
an average of £ 500.

Proper leadership studies
Stating that in 2013, when they focused on 

individual coaching sessions, leadership workshops 
and special education programs aiming at institutions, 
Sevgi  Saybaşılı gives the following information about 
what kind of support they receive from horses in 
leadership  efforts: “Horses are highly competent 
teachers by nature about leadership. A leadership 
scheme seen in flocks which are not predators like 
horses and of which everyone has the ability to have 
different roles should be established. The leaders of 
horse herds, in addition to their experiences, 
perceptions of openness and competence in decision-
making have a point of view that safeguard the 
interests of other horses existing in the herds.’ Proper 
leadership is the model ‘which I have called is fed by 
this feature of the horses”.

restrictive judicial and beliefs vanish
Underlining that, after coaching studies with horses, 

individuals start to lead a life not imposed on them, but 
a life satisfactory, passionate, away from uniformity 

        hislerinizi saklamaya çalışmayın
Atların düşündükleri gibi değil, hissettikleri gibi 
davrandığını vurgulayan Sevgi Saybaşılı, “Bir at, ilk kez 
karşılaştığı kişinin vücut dili, ses tonu ve hareketlerin-
den önce hislerini algılar ve tepkisini bu hislere göre 
verir. Çok korksa da cesur ve güçlü görünmeye çalışan 
bir insanın sert duruşuna değil, korkusuna cevap verir.  
Veya mutsuz olduğu halde diğerlerine neşeli davran-
maya çalışan bir insanın üzüntüsünü direkt algılar. 
Atlar için önemli olan karşısındaki kişinin tutarlı 
olmasıdır. Atın algıladığı tutarlılık, onun için ‘bu insanın 
yakın olması güvenli’ mesajını taşır. Hisleri ile 
davranışları birbirine uymayan bir insanı güvenilir bul-
mazlar. Bu kişiler atlar için ‘tanımlanamaz’ kategoris-
ine girer, yani tehlikelidir. Atlar, yüz yüze geldikleri 
kişileri kendilerine dürüst olmaya, içi dışı bir olmaya 
zorlar” diyor.

          Do not try to conceal your feelings
Sevgi Saybaşılı, who emphasizes that horses behave 
as they feel, not as they think, says: ‘A horse per-
ceives feelings of a person, whom it meets for the first 
time, before the body language, the tone of voice and  
the movements of him and responds according to 
these feelings. Although it fears much, it responds to 
the fear, not the strict posture of a person who tries 
to seem to be bold and strong. Or becomes unhappy 
even though others try to act cheerfully and detects 
a persons’sadness directly. Horses that are impor-
tant to the person opposite are coherent. At the per-
ceived consistency, as to her ‘being safe near these 
people’ carries the message. Being incompatible with 
the behaviour does not find a reliable person. For 
these people, the horses ‘defined’ fall into the catego-
ry, which is dangerous. Frankly speaking, horses, 
which come face to face contact with them, are forced 
to be friendly.’ 

Bilgi / Info

Bireylerin hayatlarını A’dan Z’ye 
değiştiren terapi çalışmaları ortalama 3 
saat sürüyor. Etkili bir sonuç alabilmek 
için 3 seans yetiyor.

Changing the lives of individuals from A 
to Z therapy work an avarage of 3 hours. 
3 sessions are enough to get effective 
results.
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Boğaz’ın incileri:
yalılar

Pearls of Bosphorus: 
MANSIONS

İstanbul Boğazı binlerce 
yıllık tarihi ve bu tarih 
içinde yerini alan yalıları ile 
dikkat çekiyor. Boğaz’da 
336’sı tarihi eser, toplam 
660 yalı bulunuyor.

İstanbul Bosphorus attracts 
attention with its thousands of 
years of history and mansions which 
get places in this history. There are 
660 mansions in the bosphorus 
coast and 336 of them are 
historical.

 D
ünyanın hiçbir yerinde olmayan Boğaz 
hattı ve bu hatta inci bir kolye gibi sırala-
nan yalıları ile İstanbul göz kamaştırıyor. 
Binlerce yıllık tarihi ile dünyanın birçok 
kentini kıskandıracak kadar özel bir yere 

sahip olan, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan İs-
tanbul, dünyaca üne sahip. Yalılar da göreni büyüleyen 
İstanbul’u farklı kılan ve kente değer katan en değerli 
unsurlardan… Birbirinden değerli 366’sı tarihi eser 
olmak üzere toplam 660 yalının yer aldığı Boğaz’da 
yalıların değerleri metrekare fiyatı ile ölçülmüyor.

Statü sembolü 
Yalı sahibi olmak, Türkiye’de önemli bir statü 

sembolü... Çünkü yalı demek belli bir hayat standardı, 
belli bir ekonomik statüye sahip olmak anlamını 
taşıyor. Bu yalıların satışını gerçekleştirmek de 
sanıldığı kadar kolay değil. Çünkü Boğaz’da yıla 
almak kadar satmak da büyük bir gizlilik içinde 
gerçekleştiriliyor. Bir yalının satışı hiçbir zaman 
standart bir gayrimenkul gibi olmuyor. 

İki köprü arası en değerlileri
Boğaz’ın en değerli yeri Boğaziçi ile Fatih Sultan 

Mehmet köprüleri arasında kalan alan oluyor. Bu 
bölge Boğaz’ın en aydınlık ve en hareketli bölgesi 
olması nedeniyle her daim öne çıkıyor. Burada yer 
alan yalıların manzaraları da gece gündüz hep güzel. 
Boğaz’ın Karadeniz’e açılan kısmı olan Sarıyer’deki 
yalıların fiyatları ise diğerlerine göre daha düşük 
kalıyor. Çünkü o bölge gece karanlık olduğu için gece 
manzarasından yoksun. 

 İ
stanbul dazzles with Bosphorus, which is unique 
in the world and mansions which stand like a pearl 
necklace in this line. Being a world-renowned city, 
Istanbul has a special place that will make many cities 
of the world jealous of its thousands of years of his-

tory, and shine out with its historical and natural beauty. 
Mansions are one of the most valuable elements which 
are fascinating, make a different Istanbul and add value 
to the city as well. The value of mansions is not measured 
by price per square meter in Bosphorus, in which there are 
660 mansions and 336 of them are historical. 

The symbol of status
To have a mansion is an important symbol of status in 

Türkiye. Because the meaning of mansion is a certain 
standard of life and it has a certain economic status.  
The sale of these mansions is not so easy as it seems to 
be. Because selling a mansion is carried out in a great 
secrecy just as buying a mansion in Bosphorus. The sale 
of a mansion is never like a standard real estate.

The most valuable mansions are between 
the two bridges

The most valuable place of Bosphorus is between 
Bogazici and Fatih Sultan Mehmet Bridges. This 
region always stands out because of being the most 
bright and active region of Bosphorus. The scenery of 
mansions here is continually beautiful both in 
daytime and at night. The price of mansions in 
Sarıyer, which lie through Black Sea side, is lower 
because that region is in dark at nights and so they 
haven’t got nocturne.
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Ahmet Afif Paşa Yalısı , İstinye. istanbul

YAlılAr / mANSıONS

ELA dEmİRcİLER İllüstrasyon: mERAL ERdoĞAN
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Amcazade hüseyin paşa Yalısı en 
eskisi 

Boğaz’ın bilinen en eski yalısı Ali Ağaoğlu’nun 
kiraladığı Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı. Bu 
yalı Boğaz’daki en eski tarihi eser niteliğinde. 

Yalılar değerlerini yitirmiyor
Yalılar değerlerini hiç yitirmiyor. Kriz 

dönemlerinde bile bir yalı gerçek değerinin 
altında satılmıyor. Çünkü yalının alıcısı ve 
fiyatları belli. Yalıların fiyatları kriz 
dönemlerinde durağanlaşabilir ancak hiçbir 
zaman düşmez.  

Avrupalılara pahalı geliyor 
Yalıları daha çok Türk yatırımcılar alıyor. 

Boğaz’ın değerini onlar daha iyi biliyor. Boğaz 
ve yalılar Avrupalılara çok pahalı geliyor. Çünkü 

o fiyatlarla Avrupa’dan şato satın almak 
mümkün. Bu nedenle de bu kadar parayı bir 
yalıya yatırmayı pek istemiyorlar. Son dönemde 
İstanbul’da gayrimenkul alma yarışına giren 
Araplar daha içine kapanık yerlerde, sitelerde 
yaşamayı tercih ettikleri için yalıları almayı pek 
tercih etmiyorlar. Ancak meraklarından yalıları 
gezen Araplar oluyor. 

fiyatları değişken 
Boğaz’da 2-3 defa satışı gerçekleşen yalılar 

var. Oysa kimi yalılar, 60-70 yılda bir el 
değiştirebiliyor. Boğaz’daki yalı fiyatları çok 
değişkenlik gösteriyor. 2 milyon dolara da yalı 
var 200 milyon avroya da… Özellikle tarihi 
eser statüsündeki yalılar çok değerli oluyor.   

Tablo gibi… 
Yalılar bir tablo gibi değerlendiriliyor. Yan 

yana bulunan iki yalının bile fiyatları 
birbirinden çok farklı olabiliyor. Çünkü 

 The oldest one is Amcazade hüseyin 
Paşa’s mansion

The oldest mansion of Bosphorus is Amcazade 
Hüseyin Paşa’s mansion which Ali Ağaoğlu has 
rented. This mansion is the oldest historical 
artifact in Bosphorus.

Mansions never lose their value
Mansions never lose their value. A mansion is 

not sold below real value even in crisis. Because 
customers and prices of mansions are clear. The 
prices of mansions in crisis can be stabile but 
never lower.

 It sounds expensive to Europeans
Turkish investors buy mansions much more. 

They know the value of Bosphorus better. 
Bosphorus and mansions sound quite costly to 
Europeans because it is possible to buy a chateau 
in Europe with such prices. Thus, they don’t want 
to invest so much money in mansions. For that 

reason, the Arabic people who are competing with 
buying properties in Istanbul latterly prefer living 
in places more introverted like housing estates 
and they don’t prefer buying mansion. But there 
are Arabs browsing mansions out of curiosity.

The prices are changeable
There are some mansions which are sold 2-3 

times in Bosphorus. Whereas some mansions can 
change hands once in 60-70 years. The prices of 
mansions are very changeable in Bosphorus. There 
are mansions which are priced at 2 million dollar 
and 200 million euro, too. Especially historical 
mansions are very valuable.

Like a painting
Mansions are evaluated like a painting. Even 

the prices of two mansions which are side to side 

YAlılAr / mANSıONS
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yalının fiyatı belirlenirken denize cephesi, 
bahçe büyüklüğü, manzarayı at gözlüğünden 
ya da geniş açıdan görüp görmemesi gibi 
faktörler etkili oluyor. 

Yılda ortalama 35 yalı satışa çıkıyor 
İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakasında 

olmak üzere irili ufaklı ortalama 35 yalının 
satışı gerçekleştiriliyor. Ancak bunların 
büyük çaplı olanlarının sayısı 10’u geçmiyor. 
Yalı satın almak kârlı bir iş. Özellikle son 3-4 
yıl içinde yalı fiyatları enflasyonun üzerinde 
bir artış gösterdi. Bundan 7 yıl öncesinde 5 
milyon dolara satılan bir yalı bugün 15 milyon 
dolara satılabiliyor. Özellikle kriz 
dönemlerinde çok yalı satışı gerçekleştiriliyor. 

mal paylaşımı için satılıyor 
Bir yalının satılmasının çeşitli sebepleri 

olabiliyor. Ancak yalı sahipleri yalılarını 
sattıklarının bilinmesini istemiyor. Kimi 
zaman işlerin pek yolunda gitmemesi, yeni 
yatırım yapmak üzere nakit paraya duyulan 
ihtiyaç satışın sebebi olabiliyor. Ayrıca kimi 
yalı sahipleri de ölümlerinin ardından 
çocukları arasında mal paylaşımında sorun 
yaşanmaması için kendileri hayattayken 
yalılarını da satmak isteyebiliyor. 

Alıcıları belli 
İstanbul’un en değerli gayrimenkullerinden 

olan yalıların her dönem alıcıları belli. Yalıların 
müşterisi olan bu kişiler bir yalının satışa 
çıktığını bir biçimde öğrenip satışı yapan 
gayrimenkul ofislerine gidiyor. Yalı alma 
eğiliminde olan kişiler zaten Boğaz’daki yalılar 
ve sahipleriyle bağlantılı kişiler oldukları için 
de satışlardan en önce onlar haberdar oluyor. 

can be different. Because while the price of a 
mansion is identified, some factors are effective 
as in sea front, the size of garden and how it sees 
the scenery with wide or narrow angle.

An average of 35 mansions is up for 
sale in a year

35 mansions are sold in Asia and Europe side of 
Bosphorus including big and small mansions. The 
number of big mansions is not more than 10. 
Buying a mansion is a profitable business. The 
prices of the mansions have showed an increase 
above inflation, especially in the last 3-4 years. A 
mansion, which was sold for 5 million dollars in 7 
years ago, can be sold for 15 million dollars today. 
Especially in the crisis many mansions are sold. 

They are sold for division of property
There may be a number of reasons for selling of 

a mansion. But the owners of the mansion do not 
want to be known the selling of the mansion. 

Sometimes the reason of the selling can be 
something that goes wrong and needs money for 
new investments. In addition, some owners of 
mansions may demand to sell it when they are 
alive to avoid problems among children in division 
of property after they die.

The customers are clear
The customers of mansions, which are the 

most valuable real estates of Istanbul, are 
clear in every period. These customers learn 
the mansions for sale in a manner and go to the 
office which sells them. The people who tend 
to buy a mansion have already been associated 
with the owners of the mansions, and first of 
all they have learnt the selling.

 

Yaşar Dalkıran

 raillife OCAK jAnuAry 2014     0  9 50  9  4  raillife OCAK / jAnuAry 2014

YAlılAr / mANSıONS

Deniz Darıer

Aziz Torun

Ahmet Kamil Erciyas

Erol Toköz

Suzan Sabancı Dinçer  
Afif Paşa Yalısı

Suzan Sabancı Dinçer Tahsin Bey Yalısı



 raillife OCAK jAnuAry 2014     0  9 70  9  6  raillife OCAK / jAnuAry 2014

 TARİH
hiSTOry

17. YÜZYIL SEMALARINDA BİR  YILDIZ: 
KATİP ÇELEBİ

A STAR IN THE 17TH CENTURY: 
CLERK CHALABİ

Bizde Batı hayranı bilim ve düşünce çevreleri 
Katip Çelebi’yi Batılı göstermeye çalışır; Batılılar 
ise onu orijin Katip Çelebi’yi bize daha da 
yaklaştıran şey, paşa ailelerinden birine mensup 
olmayışı. Biyografisi 20. yüzyıl yazarlarından bile 
sıradan. al bir Osmanlı fikir adamı olarak görmek 
isterler. Birincisi zaten aşağılık kompleksinin 
ürünü, ikincisi gerçeğe daha yakın ama o da 
orijinallik peşinde koşma hastalığıyla malul. 

Katip Çelebi kesinlikle orijinaldi. Ama mutlak 
bir orijinallik değildi bu. Yani, Osmanlı’da hiç ilim-
bilim yokken, nakil ilimlerinin yanında aklı da 
kullanan kimse yokken Katip Çelebi zuhur etmiş 
değil. Batılı bakış açısının kusuru bu. İbn Haldun da 
Katip Çelebi de onlar için türlerinin tek örneği. 

Our western fan of science and philosophy circles tries 
to show Clerk Chalabi as if he were a Westerner. However, 
Westerners want to see him as a genuine Ottoman idea 
man. The first is already the product of an inferiority 
complex, the latter is closer to the truth, but it is also 
disabled by illness in the pursuit of authenticity. Clerk 
Chalabi was absolutely original. But it was not an 
absolute authenticity. That is to say, in the Ottoman 
Empire in the absence of any knowledge - science, in 
addition to knowledge transfer when nobody uses the 
mind, Clerk Chalabi had not been appeared yet. That is 
the flaw of Westerner’s point of view. Both Ibn Khaldun 
and Clerk Chalabi are also the only examples of their 
kind. In reality, both are a couple of brilliant stars. But 
they are together with numerous stars hard to count.

Gerçekte ikisi de parlak birer yıldız ama 
sayılamayacak kadar çok yıldızla birlikteler. 

Kim bu Çelebi?
Katip Çelebi tam bir 17. yüzyıl adamı; erken 

modernleşme fikriyatının mükemmel örneği. 
Yazdıklarının bir tarafı dine diğer tarafı rasyonel 
düşünceye açılıyor. Bir taraftan devletin 
memuruyken ilk fırsatta memuriyetten kurtulup 
kendini kitap ve kütüphane çalışmalarına veriyor. 
Erken modern mi, geç klasik mi orası ayrı… Ama 
Katip Çelebi’nin çağının ve toplumunun dışında 
bir adam olduğunu düşünmek yersiz. 

Katip Çelebi’yi bize daha da yaklaştıran şey, paşa 
ailelerinden birine mensup olmayışı. Biyografisi 20. 
yüzyıl yazarlarından bile sıradan. 1609’da doğdu, 
asıl adı Abdullah oğlu Mustafa’dır. Yeniçeri katipliği 
yaptığı için halk arasında Katip Çelebi olarak 
tanınırdı. Yeniçeri olan babası Abdullah’ın, Enderun 
eğitimi gördüğü için oğlunu da düşünce faaliyetlerine 
yönelttiği söylenir. Bu da aslında 17. yüzyıl 
Osmanlılarının medeniyette ne kadar ilerlediğinin 
bir göstergesi olarak da okunabilir. 

Katip Çelebi orduyla birlikte çok genç yaşında 
seferlere katıldı ve çok şey yaşadı, gördü. Bunun 
sosyolojik imgelemine ciddi katkı yaptığı 
anlaşılıyor. Uzak üstadı İbn Haldun gibi Çelebi de 
tarih ve coğrafyaya çok meraklıydı. Ayrıca çok 
okuduğu, ciddi kitap merakı olduğu 15 bin kitabın 
künyesini içinde barındıran “Keşfü’z-Zünun” adlı 
eserinden bellidir. Bu kitap dönemin kitap hazinesi 
konumundadır ki bugün bile Türkçede böyle bir 
kitap ansiklopedisine sahip değiliz. Mevcut kitap 
antoloji ve ansiklopedilerimiz zayıf dersek kimse 
bize kızmasın. 

Tecrübe ve görgüsünü daima yazıya tahvil 
etmesi ise Katip Çelebi’nin “erken modern” 
karakterini açıkça ortaya koyuyor. Kısa ömrünü 
adeta yazmak için yaşadı dersek abartı olmaz. 48 
yıllık hayatına sığdırdığı 23 eserin her biri hazine 
kıymetinde bugün. 

Saf bilimsel merak
Batının modern bilimdeki gelişmelerle hiçbir 

alakası olmadığı halde Katip Çelebi bunun 
farkındaydı. 10 bin yazar ve 15 bin kitap hakkında 
bilgi içeren “Keşfü’z-Zünun” kitabının adı, 
şüphelerin araştırılması, gerçeğin ortaya 
çıkarılması anlamına gelir. Tabii bu gerçek kitaplara 
dair bir gerçektir. 

Who is this Chalabi?
Clerk Chalabi is a man of 17th century; an excellent 

example of early modernization of thoughts. One side of his 
writings opens to religion and the other to rational thought. 
On the one hand, he is a state’s civil servant, and on the 
other hand, as soon as getting rid of service he gives himself 
to books and library work. If it is early, modern or late 
classic is another issue... But to think Clerk Chalabi outside 
the society and his age is groundless.

What makes us even closer to Clerk Chalabi is that he is 
not a member of any pasha family. His biography is even 
more ordinary than the authors of the 20th century. He was 
born in 1609, his real name is Mustafa son of Abdullah. He 
was known as Chalabi by the community just because he 
was the clerk of Janissaries. His father, Abdullah as a 
Janissary had taken Enderun training; therefore, it is said 
that he had led his son to the thinking activities as well. In 
fact, this can be read as an indication of how far the 
Ottoman of 17th century walked to the civilization.

Clerk Chalabi joined the expedition with the army at a 
very young age and experienced a lot of things. It is 
understood that this makes a significant contribution to the 
sociological imagination. Just as his far away master Ibn 
Khaldun, Chalabi was very curious with history and 
geography. His work of art, the book “ Keşfü’z-Zünun 
“containing tags of 15 thousands of books is a clear evidence 
that he read a lot and had a serious interest in the books 
accordingly. This book is a wealth of books of the era. Even 
today, we do not have such a book encyclopedia in Turkish. 
If we say that our current books, anthologies and 
encyclopedias are few, nobody should go mad at us.

His frequent bonding of experience and etiquette to 
writing reveals clearly that the Clerk Chalabi is an early 
modern character. It is not an exaggeration if we say that 
he spent all his short life on literally. Each of the 23 works 
which he fits his 48 -year life in is a worth of treasury 
today.

Pure scientific curiosity
While west has nothing to do with the developments in 

modern science, Clerk Chalabi was aware of that. His book 
“ Keşfü’z-Zünun “ containing information about 10 
thousand authors and 15 thousand books means 
investigation of the suspicions and uncovering the truth. 
Of course, this is true for real books.

17.century Ottoman Islam, in terms of science and 
thought tradition is regarded as threshing floor. Needles to 
say, the thrasher is Clerk Chalabi. In his masterpiece, 15 
thousand works of art and the name of 10 thousand authors 
which he registered remains evidence of this. Clerk Chalabi 
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17. yüzyıl Osmanlısı İslam, bilim ve düşünce 
geleneği açısından harman yeri sayılır. Harmancı 
da Katip Çelebi’dir. Şaheserinde kayıt altına aldığı 
15 bin eser ve 10 bin yazar adı bunu gösteriyor. 
Yani Katip Çelebi sadece mali işlerin katibi değil 
aynı zamanda İslam dünyasının yüzyıllar boyu 
birikmiş kütüphanesinin de katibidir. Bu şerefe 
Çelebi gevşemeyen merakı sayesinde nail oldu. 

“Keşfü’z-Zünun” bugün hâlâ bilimsel seviyede 
kullanılan bir bibliyografya kaynağı. Klasikler 
üzerine bir klasik. 

erken modern düşünce geleneği
Kınalızade Ali’nin “Ahlak-ı Alaî”si ile Namık 

Kemal’in İbret gazetesindeki hukuk yazıları 
arasında yani modern ile klasik arasında bir de 
erken modern veya geç klasik çağ vardır. 
Düşüncenin bu çağı, tıpkı tarihte olduğu gibi pek az 
bilinir. 

Tarihimizin o dönemlerindeki ekonomik 
buhranlar, isyanlar, halk arasında kargaşa, Avrupa 
askeri güçleri karşısında eski muzafferane edanın 
sönmeye yüz tutuşu vb. gibi haller bizi 17 ve 18. 
yüzyıllardan yüz çevirmeye itmiş. Lale Devri’nin 
tantanaları dışında o dönemin padişahları, 
vezirleri, şairleri hakkında bile fazla söz söylenmez. 
Kaldı ki düşünce adamları…

Halbuki Gelibolulu Mustafa Ali gibi, Katip 
Çelebi gibi, Naima gibi adamların yazdıklarına 
bakınca nereden gelip nereye gittiğimizi anlamak 
yolunda çok ciddi ipuçları bulabiliriz. 
Akademisyenlerimiz düşünür olmadıkları için 
bunlar hakkında bilgi verip, eski ezberleri tekrar 
edip geçiyorlar. 

Katip Çelebi de softalarla 
sufilerin kavgasını tarafsız 
biçimde anlatan makul biri 
olarak tanıtılıp geçiliyor 
aslında. Kadızadeliler-
Sivasiler konusunda 
Çelebi’nin ortaya koyduğu 
sosyolojik performansın 
binde birini 21. yüzyılda 
görememek tuhaf. Bugün asıl 
mesele Katip Çelebi’nin o 
mevzuda ne dediğinden çok 
meseleyi nasıl çözümlediği 
olmalı. Yani erken modern 
düşünce geleneği üstünde 
durmak lazım. 

is not only a clerk of the financial affairs but  at the same 
time he is the clerk of the library of Islamic world 
accumulated for centuries. Chalabi obtained this honor by 
means of his unrelenting curiosity.

“Keşfü’z-Zünun” is still today a source of bibliography 
used in scientific level. A classic over classics.

The tradition of early modern thought
Between Kınalızade Ali’s “ Moral-i ALAIYE “ and Namık 

Kemal’s articles about law in newspaper İBRET in other 
words, between modern and  classic also exist an early 
modern and late classic era. Little is known about the 
thought of this age, just as in history. Economic crisis in that 
period of our history, riots, public disorder, giving way of its 
old triumphantly posture against European military forces 
and such turned us away from the 17th  and 18th century. 
Apart from fanfare of Tulip Era, nothing too much can be 
sad about sultans, viziers and the poets of that era, too. Let 
alone thinkers...

However, with looking at the writings of men like 
Mustafa Ali a citizen of Gallipoli, Clerk Chalabi, Naima 
we can find very serious clues about understanding of 
where we are coming from and going to. Our academics, 
that is because they are not thinkers give information 
about them and repeat the old recitation.

Indeed, Chalabi is descibed as a reasonable person who 
describes the fight between the fundamentalists and  sufis 
in an unbiased format. It is strange not to be able to see 
one thousandth of Chalabi’s sociological performance 
about Kadızade and Sivasi in the 21st  century. Today, the 
real issue should be how he can find the solutions to the 
subject rather than what he is saying. That is to say, the 
tradition of early modern thought ought to be focused on.
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 KİTAP ANALİZ
ThE BOOK ANAlySiS

DEĞİŞEN İSTANBUL’UN RENKLERİ

COLOURS OF CHANGING İSTANBUL

 Jean Chesneau Hıristiyan bir Fransız, Dorina L. 
Neave ise Hıristiyan bir İngiliz. İki şahıs da İstanbul’da 
birer büyükelçinin yanında yaşarlar. Özel bir görevleri 
yoktur. İkisi de rahattırlar, istedikleri gibi gezip 
tozup, herhangi bir birime veya kişiye rapor yazmak 
şeklinde değil, kendi özel bakış açılarıyla, olay ve 
kişileri gözlemleme, bunları rahat bir şekilde yazma 
imkanına sahiptirler. Bu yüzden hatıratları çekici, 
rahat okunur ve önemli.

İki yazar da büyükelçinin yanında yaşadıkları için 
hem günlük hayata hem de siyasi olaylara yakın 
dururlar. Hatıratlar ne kadar bireysel tecrübelerden 
yola çıkılarak yazılmış olsa da dönemin siyasi 
atmosferini ve insanlarının anlayış ve yaşayış şeklini 
günümüze taşıyabilirler. Bu yüzden hatıratların 
karşılaştırılarak okunması birçok yönden ilginç fikir 
ve tespitlere ulaşmamızı sağlar.

Jean Chesneau, 16. yüzyılda, Kanuni Sultan 
Süleyman döneminde İstanbul’a gelir, orduyu ve 
resmi törenleri izleme şansına erişir. Chesneau 
Sultan Süleyman’dan “Büyük Efendi”, “Büyük Türk” 
diye söz eder. İfadelerinden derin bir saygı, daha 
doğrusu hayranlık, bir miktar da korku sezilir. 
Chesneau Osmanlı devlet ve ordusunun büyüklüğüne 

 Jean Chesneau is a Christian and French, Dorina L. 
Neave is a Christian and British. Each of them lived 
near an ambassador in İstanbul. They had no special 
mission. Both of them were cosy and they had the 
possibility to wander as they wish, observed events and 
people with their special perspectives and wrote them 
but not like a report to any unit or person. Because of 
this reason, their memoirs are attractive, important 
and legible.Because both writers lived near an 
ambassador, they remained close to the political 
events and the daily life. Although memoirs were 
written on the basis of individual experiences, they 
could carry the political atmosphere of the period and 
people’s understanding and the life style to these days. 
Therefore, collate memoirs allow us to reach 
interesting ideas and findings in a number of aspects.

Jean Chesneau came to İstanbul in the period of 
Suleiman the Magnificent in the 16th century and had 
chances to watch the military and official ceremony. 
Chesneau mentioned about Suleiman the Magnificent 
as “the Great Lord” and “the Great Turk”. With a deep 
respect and more precise admiration, some 
apprehension can be detected in his expressions. 
Chesneau witnessed the greatness of Ottoman State 

şahit olmuş, sultana karşı duyulan sevgi ve saygıyı 
hissetmiştir. Öyle ki kendi özel notlarında dahi ona 
karşı çirkin ifadeler kullanmaktan çekinmiştir.

Diğer taraftan Dorina L. Neave 19. yüzyılda yaşar 
ve II. Abdülhamid Han’la ilgili “Lanetli Sultan” veya 
“Büyük Katil” diye söz eder. Bireysel hatıratında bu 
ifadeleri rahatlıkla kullanabildiğine göre sultana 
dönük bir endişe, saygı, korku veya sevgi beslememiş, 
hatta ondan hiç çekinmemiştir. Madem II. 
Abdülhamid bu kadar “zalim”, “despot” ve “kan 
içici”ydi öyleyse bir İngiliz hanımefendisi, onunla 
ilgili nasıl böyle ifadeler kullanabilmiş? Bunu 
Osmanlı’nın 19. yüzyılda yaşadığı itibar kaybıyla 
açıklayabilir miyiz? Veya bu bakış açısından 
Osmanlı’nın 19. 
yüzyıldaki çöküşünü, 
dağılmasını, hatta yok 
olmasını okuyabilir 
miyiz?

İlginçtir, Neave yirmi 
altı, Chesneau yedi yıl 
kadar İstanbul’da 
yaşamalarına rağmen 
Müslümanlar ve İslam’la 
ilgili yanlış bilgilere 
sahiptirler. O kadar yıl İstanbul’da yaşadıktan sonra 
neden ve nasıl bu kadar yanlış bilgi ve fikir edinilmiş 
olabilir?  Hem 16. hem de 19. yüzyıllarda Batı, 
Osmanlı’yı ve Müslümanları tanımak ve anlamak 
istememiş. Onlar daha çok devletin gücü ölçüsünde 
Osmanlı’ya ve İslam’a dair görüş ve bakış açısı 
geliştirmişler. Ne zaman devlet güçten düşmüş, o 
zaman devletin olumsuz yönlerine odaklanmışlar. Ne 
zaman devlet gücünü bütün dünyaya gösterebilmiş, o 
zaman da devletin ve halkın olumlu yönlerine 
yönelmişler. Her ikisinde de gücün arkasındaki 
nedenlerini araştırmak, bulmak ve o güce bir şekilde 
sahip olmak niyetiyle hareket etmişler. 

Chesneau ve Neave Müslümanların şehrinde yine 
kendi dinlerinden insanlarla birlikte olmayı 
yeğlemişler. Onların hatıratları biraz da Osmanlının 
Hıristiyan tebaasının bakış açısını yansıtır. Sonuçta 
İslam’la ilgili Osmanlının Hıristiyan tebaasından bilgi 
almışlar; biraz da onların gözünden ve yorumlarından 
yola çıkarak İstanbul’a bakmışlardır. “D’Aramon 
Seyahatnamesi” ve “İstanbul’da Gördüklerim” bu 
açıdan okunduğunda ayrı bir öneme kavuşur, 
renklenir. Ne belli, belki de bu güne kadar görülmek 
istenmeyen veya karanlıkta kalmış birçok düşünceyi 
gün yüzüne çıkarır. 

and army, felt the love and the respect of public to the 
Sultan. Also, he bewared of using bad expressions about 
the Sultan in even his private notes.

On the other hand, Dorina L. Neave lived in 19th 
century and  she mentioned about II. Abdulhamid Khan 
as “the Cursed Sultan” or “the Major Killer.” Seeing 
that she used these expressions easily in her private 
memoir, she had not felt any concern, respect and love to 

the Sultan. Moreover, she 
had not had cold feet. Now 
that II. Abdulhamid was so 
“cruel”, “despot” and “blood 
sucker”, if so, how could a 
British lady use these kinds 
of expressions about him? 
Can we explain this with the 
loss of Ottoman’s reputation 
in 19th century? From this 
perspective, can we make out 
the Ottoman’s downfall, 
disintegration and even 

destruction in the 19th century?
It is quite interesting that Neave and Chesneau had 

wrong information about the religion Islam and Muslims 
although Neave lived for 26 years and Chesneau lived for 
7 years in İstanbul. After they had lived so many years in 
Istanbul, how and why could they be acquired so much 
wrong information and ideas? The West hadn’t wanted to 
recognize and understand the Ottomans and Muslims in 
both the 16th and the 19th century. They had developed 
opinions and perspectives about the Ottoman and Islam 
mostly with the extent of power of the State. Whenever 
the State had fallen from power, they had focused on the 
negative aspects of the State and whenever the State had 
showed its power to the whole world, they had focused on 
the positive aspects of the State and community. In both 
cases they had acted with the intent of searching and 
finding what reasons were on the back of power and 
possessed that power in any way.

Even so, Chesneau and Neave had preferred to be with 
people of their own religion in Muslim’s cities. Their 
memoirs reflect a few perspectives of Christian citizens in 
the Ottoman State. Eventually they had obtained 
information about the religion Islam from Ottoman’s 
Christian citizens, and they had looked at Istanbul based 
on their perspectives and comments. “D’Aramon Travel 
Book” and “What I Saw In Istanbul” may attain a special 
significance if they are read within this respect. Maybe,  
they uncover many thoughts which are not desired to be 
seen or benighted. 

 KİTAP ANALİZ
ThE BOOK ANAlySiS
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İÇİNDEN TREN GEÇEN YAZILAR
ThE ArTiClES ThAT TrAiN pASSES ThrOugh iT

TREN CEMİ

CEm of TRAIN

 Attila İlhan’ın (o varken hayatta başka ‘Kaptan’ 
tanımam, baştan söyleyeyim) çakır şiirleri de 
vardır, dizelerin ‘damalı’nın ön sol camından dışarı 
şöyle hafiften italik gibi yaslandığı şiirleri de. O 
zaman ‘italik’ yokmuş ne gam, şiir de mi yoktu, 
italik icat olunca bazı şiirler de elini kolunu koyacak 
yer buldu. Ahmed abi mi dediniz, hangi Ahmed 
abi? Bakmayın numara yaptığıma, bilmezden 
geldiğime, kaç Ahmed var adını şiirin ‘d’siyle 
yazan? Elbette Ahmed abim, elbette Ahmed Arif. 
Onun da fiyakası fiyakadır ama, yakası açılmadık 
cinsindendir, gömleğinin düğmesi darağacına 
kadar ilikli olanlardandır diyelim. Hem de italiğin 
İzmir’den çıkıp hem salına salına, hem sallana 
sallana, e hem de italik olduğu için eğile büküle, 
devrile kırıla Diyarbakır’a varması da nerdeyse bir 
cumhuriyet sürer, sürmüştür. Şükürler olsun 
cumhuriyetimizin eksik italiği de tamam olmuştur.

Attila İlhan, yani ya nam-ı diğer ya da nam-ı 
değer Kaptan. İki cihette de, iki cihanda da 
‘Kaptan’ımızdır o bizim. Ah şimdi bir başka Ahmet 
olacaktı ki azizim, yok ‘azizim’ demeyecektim, yazı 
içinde olsun birbirimize uyaklı bir cemiyet olalım 
diye öyle dedim, aslında ‘gözüm’ diyecektim, hem 

 Atilla İlhan (He is my only an one captain I have ever 
known) has soft poems as well as a bit italic-like poems 
like windscreen wiper. At that time italic could not be 
discovered yet. What a shame! But what about the poem? 
When italic is discovered, some poems found a place for 
themselves. Did you say big brother Ahmed? Which big 
brother Ahmed? Do not mind me pretending! How many 
Ahmeds do you know writing his name with the ‘d’ of the 
poem. Of course, my elder brother Ahmed. Certainly, 
Ahmed Arif. He has a great airs but some kind of never 
heard. Moreover, he is one of the assertive one. In 
addition to the adventure of ‘Italic’ from İzmir to 
Diyarbakır, which is jiggly and worm throughout due to 
the fact that it is italic, becomes too difficult for almost 
all of the foundation of the republic. Thanks God the 
Almighty that the deficiency of italic of our republic has 
been completed.

Atilla İlhan, in other words, Aka Captain. He is our 
captain both in the two worlds and in the two sides. Wish 
there was another Ahmed, my dear friend. No! I was not 
going to say my dear friend. I said it in order to unite a 
rhymed community at least in the article. In fact, I was 
going to say my beloved. What is more, my dear fellow 
Ahmet Kaya. While letters are falling like dark italics, 

de iki gözüm Ahmet Kaya diyecektim. Harfler 
karanlık italikler gibi devrilirken, gencecik fidanlar 
da onun sesinden, kahrından, öfkesinden ve 
suskunluğundan bizim anılarımıza her şafakta 
yeniden yeniden devrileceklerdir: “Saçlarıma yıldız 
düşmüş/koparma anne ağlama” dedikçe genç 
anılarımız, şimdi çoktan cigaranın, ekmeğin, 
ümidin ve hüsranın kapısında yorulmuş anılarımız 
son bir efkarla, “o mahur beste çalar müjganla ben 
ağlaşırız” diyebilmek için nöbeti sürdüreceklerdir.

Ey sözleri buğulu Kaptan, ey gözleri dumanlı 
Ahmed abim, ey bela çiçeği Ahmet iki gözüm, işte 
bir hareket memuru olarak gözümün yollarda 
kaldığı şu ıssız yaşımda, sizsiz, sözsüz günüm 
geçmiyor. Hem de geçmesin, çünkü böyle böyle 
sahipsiz olmadığımızı gördüm. Zaten trenin hep 
bir cem olduğunu düşünürdüm, tren cemi, yol 
cemi, böyle böyle çekip giderdi lokomotif, yürüyüp 
giderdi şimendifer, sürüp giderdi cem. O zaman 
dedim, insan insanın sahibidir, insan insana yoldur, 
hem de başka türlü cem nasıl kurulur, ben de şu 
uzuuuuuuuun cemin bekçisi olsam yeridir dedim, 
oldum. 

Hem de bu cem göçer cemidir, yürür cemidir, 
vardığı da cemdir geldiği de dedim, o an sözlerimin 
üstünde bir turna kuşunu gördüm. Cümle turnası. 
O da uçar cemidir, kanadını açar cemidir, gün olur 
konar cemidir dedim. Cümleye de konunca artık 
bildim: “Cemi cümle bir sofrada/muhannetlik 
kalmayana” dediğini duydum bir canın. Şiire 
sürgün bir can. “Bir yük vagonunda açtım gözlerimi. 
Bizi kamyona doldurdular. Tüfekli iki erin 
nezaretinde. Sonra o iki erle yük vagonuna 
doldurdular. Günlerce yolculuktan sonra bir köye 
attılar. Tarih öncesi köpekler havlıyordu.” demişti 
ilk sürgünlüğünü şiir sürgünlüğüyle değiştiğinde. 
Biz onu sonraları “cemi cümle bir trende” diye de 
okuduk. Cemi de cemali de güzel bir adamdan, 
Cemal Süreya’dan. 

Kimimiz kazma kürek yol işçisi olduk, kimimiz 
ray nöbeti tuttuk, kimimiz düdük çaldık, kimimiz 
bayrak salladık, ama hepimiz bu cemde bırakın bir 
cümle olmayı, bir inceltme işareti, bir virgül, en 
fazlasından bir harf olsak elverir dedik ve bize 
‘sizin cümleniz çok eski’ diyenlere de ‘yenisi kalsın’ 
demedik, ‘sizde dursun’ dedik yalnızca. Bazen 
insan insanın yerinedir, bazen yol yolun yerine, 
bazen de insan yolun yerine niye olmasın dedik. 
Yolun yerine geçtik, yol olduk. Cem kurduk, adını 
tren cemi koyduk. Böylece harekete memur olduk.

very young sons will fall over once again at every dawn with 
our memories by means of his voice, grief, rage and silence. 
As long as he says ‘Stars have fallen on your hair, do not pull 
them of mama, don’t cry!’’, our young memories which are 
already tired on the doorstep of cigarette, bread, hope and 
disappointment, will maintain the watch in order to say 
‘That Mahur Tune plays, and we weep together with 
Müjgan.’

Oh! Vaporous-worded Captain. Oh! Fume-eyed brother 
Ahmed. Oh! My dear fellow Ahmed, the flower of trouble. In 
that deserted age of mine that I have been waiting for a long 
time as a dispatcher, I am not having a day having passed 
without a word and mist. And I should not. Because I realize 
that we are not unattended like this. In any case, I have 
always thought train as a Cem. Cem of train, Cem of road. 
Would go away the train like this, would walk away the 
railroad. Would continue the road. I said at that time a man 
is the owner (master) of a man. A man is a road to a man. 
How else a Cem can be established? And I wished that I 
would become a warden of this looooong Cem. And I did. 
And furthermore, “this is the CEM of migrates, Cem of 
walks. The one where it comes from is a Cem as well as the 
one it goes to. At that moment I saw a Crane in my words, 
Sentence Crane. And it is the Cem of fly, The Cem of one 
that opens its wings. It is the Cem of one day in which it 
settles”, I said. And I knew when it settled on the sentence. I 
heard a brother saying “All together at the table/Muhanetlik 
Kalmayana”, I opened my eyes in a baggage of the car. They 
stuffed us into a truck. Escorted by two armed soldiers 
(private). After days of ride, they left us in a village. He said 
“Prehistoric dogs were barking” when he switched his first 
exile with the exile of poem. Afterwards, we read it as “All 
together in the train”. We learned both Cem and beauty 
(Cemal) from a good man, Cemal Süreyya.

Some of us became road worked with a pickaxe and shovel. 
Some of us kept rail watch. Some of us blew whistle. And 
some of us waved flag. However, we said, “In this Cem if we 
become not only a sentence but also a circumflex, a comma 
and at least a letter, it will work”. And we stated 
“we did not say ‘let the new one stay’ to the 
ones who said ‘your sentence is too old.’ 
We just said ‘You keep it’. Sometimes 
“man for a man”, sometimes “road 
for a road” and sometimes ‘’why not 
a human for a road’’, we said. We 
replaced ourselves with the road 
and we became road. Established 
a Cem. And we name it Cem of 
train. Thus, we have become the 
officer for the move.

İÇİNDEN TREN GEÇEN YAZILAR
ThE ArTiClES ThAT TrAiN pASSES ThrOugh iT

hAYdAR ERgÜLEN
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BİR TÜRKÜ DİNLE
liSTEN TO A BAllAd

İP ATTIM UCU KALDI

I THREw A RopE, ITS TIp REmAINEd

 Bir avuç sözcükle, ki o sözcüklerin bir kısmı da 
yinelemedir, hadi söyleyelim, 21 sözcükle yakılan 
ve sekiz dizeden, iki dörtlükten oluşan bir türkü 
nasıl bir romana dönüşür, nasıl ayrılığa, özleme, 
beklentiye, kaybetmeye, tekrar kavuşma ümidine 
dair insani hallerimizi kendinde toplar, inanılması 
zordur.

İnanılması zordur çünkü bir yaşanmışlık ancak 
bu kadar damıtılıp estetik kılınabilir.

İp attım ucu kaldı: Adam/kadın ilgilenmiştir, o 
ilgi karşılıksız kalmamıştır ancak tam karşılığını 
bulmamıştır. 

Tarakta gücü kaldı: Yarım kalmıştır. Gücü, yani 
kilim dokumada kullanılan o dokuma aleti, henüz 
kilim tamamlanmadan, yarı haldeyken o 
tezgâhtadır. Dokunma işi tamamlanmamıştır. İp 
atmakla başlayan ilginin dokuduğu gönül kilimi 
yarım kalmıştır. Bir açık yara düşünün, yarısı 
dikilmiş, yarısı dikilmemiş! Yaranın açık halinden 
daha fazla acı verir!

 With a handful of words and some parts of that 
words are repetition. How can a ballad, which is 
composed of 21 vocals, 8 lines and 2 stanzas, turns into 
a novel, how can it contain humanitarian status as 
regards separation, yearn, expectation, losing and 
hope of Reunion? It is hard to believe.

It is hard to believe because this is the best possible 
way of describing a true life experience.

I threw the rope, its tip remained: He or she has 
interested in. That interest has not been unrequited 
but could not find the full corresponding.

Its strength remained on the comb: It has remained 
half-finished (unfinished). His or her strength, in other 
words the tool which is used in weaving rug, is at the 
loom as the rug is unfinished yet. The heart rug woven 
by the interest starting with throwing a rope has 
remained unfinished. Think about an open wound 
which is half sewed. It hurts more than an open wound.

I loved but they took her/him away from me: It’s 
quite clear.

Ben sevdim eller aldı: gayet açık!
Yürekte acı kaldı: O yara, gönül ipinin hâlâ ele 

aldırdığı yerde kalmasının yarası elbette yürekte 
olacaktır.

Elmayı yüke koydum: Bu yanılgıdır. Yüke 
koydu sanmıştır elmayı, hani bu iş tamam, artık 
sevdiğim benim, demiştir.

Ağzını büke koydum: Sağlam bağlamamıştır 
demek ki. Fotoğraf şu, elma torbadadır, torbanın 
ağzı da, içinde bir elma var, hafif yana 
bükülmüştür yahut bağlamak için kıvırmıştır.

Aldın yâri elimden: Tanrı’ya şikâyet vardır 
burada, ben ne yapayım hali…

Boynumu büke koydun: Gayet açık, bir önceki 
dizeden daha derin daha dokunaklı bir 
bükülmedir bu, yürekteki acı ipinin yere çektiği, 
kendi kederine çektiği bir bükülme…

Türkü bu kadar… Bayram Bilge Tokel, yedinci 
dizeyi “ağzını dike koydum” diye okusa da, 
çokbilmişlik sayılmazsa, ki derlemede de öyledir, 
elmanın yükteki varlığı dikili bir şey içerisinde 
değildir; türkünün genel atmosferine de 
aykırıdır.

Türkü Keskin türküsüdür; Allah türküyü 
irfanımıza aktaran Seyit Çevik’e rahmet etsindir.

Bir de ilk dörtlüğü benzeyen, bir Bartın 
Türküsü vardır, Muzaffer Özden’in derlediği 
lakin sözleri de ezgisi de farklıdır.

İp Attım Ucu Kaldı türküsü, “Ankara’nın 
bağları” olarak da şöhret bulmuştur. 

Türküyü kimden dinlemelidir?
Ahmet Turan Alkan, her ne kadar, Bayram 

Bilge Tokel’i, Tufan Altaş’ı, Seyit Çevik’i önerse 
de, bizce bütün zamanlarda en güzel icra eden, o 
hüznü her harfin edasına, her tınının hücrelerine 
kadar sızdıran, sindiren kişi Feryal Öney’dir.

Feryal Öney’den dinlemelidir.

Hadi dinleyelim o zaman:
İp attım ucu kaldı
Tarakta gücü kaldı
Ben sevdim eller aldı
Yürekte acı kaldı
Almayı yüke koydum
Ağzını büke koydum
Aldın yâri elimden
Boynumu büke koydum
İyi hüzünlenmeler efendim. Tatlıdır bu acı da…

Pain remained in my heart: That wound that makes 
him suffer caused by heart rug of course will be in the 
heart.

I put the apple in the pouch: This is a delusion. He 
thought he put the apple into the pouch, in other words 
‘that takes care of that, I have my beloved now’ he said. 

And I twisted its opening: So he hasn’t tied it up 
firmly. This is the view; the apple is in the pouch and its 
opening is curled to the side or twisted to be tied up.

You took beloved from me: There is a complaint to the 
God. It is the situation of ‘What can I do sometimes?…’

And left me desperate: Quite clear. There is a deeper 
and touching desperation than the previous line. This is 
a desperation caused by his own grief, his suffering in his 
heart.

That is the end of the Ballad. Although Bayram Bilge 
Tokel sings the seventh line as ‘I sewed its opening, if it 
is not counted as a sophistication but we know it is like 
that in compilation, the existence of an apple in the 
pouch is not in something sewed. And it is also against 
the general atmosphere of the Ballad.

It is a ballad of Keskin region. May God rest Seyit 
Çevik’s soul who bestow this ballad to us and our 
culture.

There is also a Bartın Ballad the first stanza of which 
is similar and which was compiled by Muzaffer Özden. 
But both its lyrics and its melody are different.

The Ballad of ‘I threw the rope and its tip remained’ 
has also become famous as in Gardens of Ankara 
(Vineyards of Ankara).

From whom should we listen to this ballad?
Although Turan Alkan suggests us that we listen to 

Bayram Bilge Tokel, Tufan Altaş, and Seyit Çevik, we 
think Feryal Öney, who makes us feel that blues up to the 
cells of each timbre as well as each letter’s meaning, is 
the best render of this ballad of all times.

You should listen it from Feryal Öney.

Let’s listen it then:
I threw the rope, its tip remained
Its strength remained on the comb
I loved but they took her away from me
Pain remained in my heart
I put the apple in the pouch
And I twisted its opening
You took Beloved from me
And left me desperate
Have a good grieving. It is also sweet this pain

BİR TÜRKÜ DİNLE
liSTEN TO A BAllAd

mEhmET SAİm dEĞİRmENcİ



KENAN 
DOĞULU 
Kenan Doğulu who will 
meet the audiences for 
the first time in Jolly 
Joker Ankara is getting 
ready to give his fans an 
unforgettable night at 
22.00 o’clock on 
Saturday the 11th of 
January. 

keNAN 
DOĞulu 
Jolly Joker Ankara’da ilk kez 
seyirciyle buluşacak olan Kenan 
Doğulu, 11 Ocak Cumartesi 
akşamı saat 22.00’de 
hayranlarına unutulmaz bir gece 
yaşatmaya hazırlanıyor. 
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AjANDA / AGeNDA AjANDA / AGeNDA

İkİ kİtAP 
Bİr heveS
Sunay Akın, ‘İki Kitap Bir 
Heves’ adlı yeni oyunu ile 
24 Ocak Cuma saat 
20.30’da İstanbul KKM 
Gönül Ülkü Gazanfer Özcan 
Sahnesi’nde tiyatro 
severlerle buluşacak.

TWO 
BOOKS, AN 
AMBITION
Sunay Akın will meet his 
playgoers with his play 
“Two Books, One Ambition” 
in İstanbul KKM Gönül Ülkü 
Gazenfer Özcan Stage at 
08:30 pm on Friday, 24th 
of January.

SuZAN kArDeŞ 
ve BekrİYA 
BAND
Suzan Kardeş, on kişilik orkestrası 
Bekriya Band ile Balkan 
şarkılarından, sanat müziğine, 
arabeskten, pop şarkılara kadar 
yenilenen zengin repertuarı ile 6 
Ocak Pazartesi saat 21.00’de 
İstanbul BKM’de dinleyicilerine 
eğlence dolu saatler yaşatacak.

SUZAN KARDEŞ 
AND BEKRİYA 
BAND
With her band of ten people with the 
name of Bekriya Band; Suzan 
Kardeş will present fun-filled hours 
to her audiences through the 
updated rich repertuary from 
Balkan songs to classical music, 
from arabesque music to pop songs 
at 21.00 o’clock on Monday the 6th 
of January at İstanbul BKM.  

erkİN BABA 
SAhNeDe
Erkin Koray, 9 Ocak 
Perşembe akşamı saat 
21.00’de IF Performance Hall 
sahnesinde Ankaralılarla 
buluşuyor.

ERKİN BABA 
ON THE 
STAGE
Erkin Koray is going to meet 
the people of Ankara at the 
stage of IF Performance Hall 
at 21.00 o’clock on Thursday, 
the 9th of January.  

YeNİ tÜrkÜ 
ANkArA’DA
Yeni Türkü, 3 Ocak Cuma 
akşamı saat 22.00’de sevilen 
şarkılarını Jolly Joker 
Ankara’da sizler için 
seslendirecek.

YENİ TÜRKÜ 
IN ANKARA
Yeni Türkü will sing its 
popular songs for you at 
08.00 pm on Friday evening, 
the third of January in Jolly 
Joker Ankara.

BurSA’DA 
lAtİN mÜZİk 
rÜZGÂrı
Ayhan Sicimoğlu & Latin All 
Stars, 25 Ocak Cumartesi akşamı 
saat 20.30’da Bursa Tayyare 
Kültür Merkezi’nde Latin müzik 
rüzgârı estirecek.

THE WIND OF 
LATIN MUSIC 
IN BURSA
Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars 
will blow the wind of Latin music 
in Bursa Tayyare Culture Center 
at 20:30 on Saturday the 25th of 
January. 

AN EXCELLENT 
ALBUM FROM 
BEDÜK
The representative of electronic 
dance music in Turkey, Bedük, will 
sing his new Turkish album “ON” 
(TEN) in Ankara Noxus Bar at 22:00 
o’clock on Friday the 10th 
of January. 

BeDÜk’teN 
ON NumArA 
AlBÜm
Türkiye’deki elektronik dans 
müziğinin temsilcisi Bedük, 
yeni Türkçe albümü ‘ON’u 10 
Ocak Cuma akşamı saat 
22.00’de Ankara Noxus Bar’da 
dinleyicileriyle birlikte 
söyleyecek.  



Date of Coming Out: 17 January 2014
Type: Animasyon
Director: Chris Buck, Jennifer Lee
Vocalised by: Kristen Bell, Idina Menzel, 
Jonathan Groff 

THE SUMMARY OF THE FILM
When a divination doomed the 
kingdom to an eternal winter; 

Anna, a fearless optimist, set off in 
accompany with the highlander Kristoff 
and his assistant reindeer Sven in order 
to find her sister Elsa the Queen of 
Snowland and break the spell.  Anna and 
Kristoff who meet mystical trolls, magic 
and a surprising snowman start an 
enormous struggle to save the kingdom. 

SİNemA / cıNemA

vizyon tarihi: 17 Ocak 2014
tür: Animasyon
Yönetmen: Chris Buck, Jennifer Lee
Seslendirme: Kristen Bell, Idina Menzel, 
Jonathan Groff

FİLM ÖZETİ
Bir kehanet krallığı ebedi kışa 
mahkum edince, korkusuz bir 

optimist olan Anna dağ adamı Kristoff ve 
yardımcısı ren geyiği Sven ile bir olup kız 
kardeşi Elsa’yı yani Karlar Kraliçesi’ni 
bulmak ve bu büyüye son vermek için yola 
çıkar. Mistik trollerle, sihirle ve şaşırtıcı 
bir kardan adamla karşılaşan Anna ve 
Kristoff krallığı kurtarmak için büyük bir 
mücadele içine girerler.

KARLAR ÜLKESİ

FROZEN 

Date of Coming Out: 10 January 2014
Type: Tragedy
Director: Kürşat Kızbaz
Performers: Devrim Evin, Bülent Emin 
Yarar, Ahmet Mekin, Altan Erkekli, Burak 
Sergen 

THE SUMMARY OF THE FILM
The Anatolian villager, Yunus, who 
was stucked betweenblood and 

war doesn’t accept the soul given by Hacı 
Bektaş-ı Veli and is consoled with wheat. 
The regret he has experienced before 
long drifts Yunus towards the seeking for 
an untimely divine love. There is no wheat 
and no Yunus afterwards. While 
sacrificing all the beloveds in his way to 
seek the love, Yunus also ignores Balım 
Kız whom he has been interconnecting 
with an earthly love.     

vizyon tarihi: 10 Ocak 2014
tür: Dram
Yönetmen: Kürşat Kızbaz
Oyuncular: Devrim Evin, Bülent Emin 
Yarar, Ahmet Mekin, Altan Erkekli, Burak 
Sergen 

Fİlm ÖZetİ
Kan ve savaşın ortasında kalan 
Anadolu köylüsü Yunus, Hacı 

Bektaş-ı Veli’nin verdiği nefesi kabul 
etmez, buğday ile avunur. Kısa sürede 
yaşadığı pişmanlık Yunus’u zamansız bir 
ilahi aşk arayışına sürükler. Artık ne 
buğday vardır ne de Yunus. Aşkı arama 
yolunda Yunus tüm sevdiklerini feda 
ederken dünyevi aşkla bağlandığı Balım 
Kızı da görmezden gelir.

YuNuS emre 
AŞkıN SeSİ

YUNUS EMRE, THE 
VOICE OF LOVE
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İSPANYOl jOAN 
mİrO İStANBul’DA
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, 19 
Ocak’a kadar 20. yüzyılın en ilham verici san-
atçılarından biri olarak kabul edilen Joan 
Miro’nun sergisine ev sahipliği yapıyor. 1893 
yılında Katalonya’nın kalbi Barcelona’da doğan 
Joan Miro, özellikle kamusal alanlarında bulu-
nan eserleriyle aynı Gaudi gibi şehre mimari 
kimliğini kazandırmış bir isim oldu. Joan Miro, 
uzun kariyeri boyunca yalnızca yağlıboya, baskı 
resim ve kitap resimleri üretmekle yetinmemiş; 
eskiz, kolaj, seramik, heykel, sahne tasarımı, 
duvar resmi ve dokuma alanlarında da çalışma-
lar yapmıştır.

SPANISH JOAN MIRO 
IS IN İSTANBUL
Mimar Sinan Fine Arts University Tophane-i 
Amire Culture and Art Center hosts the exhibi-
tion of Joan Miro who is regarded as one of the 
most inspiring artists of the 20’th century 
until19 January. Joan Miro who was born in 
Barcelona, the heart of Catalonia in 1893 
became the name which provided architectural 
identity to the city such as Gaudi especially 
with his works in public spheres. During his 
long carrier, Joan Miro not only produced oil 
paintings, lithographs and pictures of books 
but also carried out the works on the fields of 
sketches, collages, ceramics, sculptures, 
stage design, mural painting, and weaving.  

kArANlıktA DİYAlOG
Dünya üzerinde 130 kentte 7 milyondan fazla insana ulaşan 
Dialogue in the Dark (Karanlıkta Diyalog) deneyimi, 19 Ocak’a 
kadar Gayrettepe metro istasyonundaki Diyalog Sergi 
Alanı’nda İstanbullularla buluşuyor. Katılımcılara tamamen 
karanlık bir ortamda günlük yaşamlarını deneyimleten proje, 
görme engelli rehberler eşliğinde herkesi ‘hayatı yeniden 
görmeye’ davet edecek. Diyalog Sergi Alanı da zamanla Diyalog 
Müzesi haline getirilerek, İstanbul’a çok özel bir müze 
kazandırılacak. ‘Karanlıkta Diyalog’ sizi parkta dolaşmak, bir 
caddede karşıdan karşıya geçmek, vapura binmek gibi günlük 
hayat deneyimlerine sokuyor. Ama tümüyle karanlıkta, 
duyularınızı uyandırarak ve farkındalığınızı derinleştirerek. 
Görme engelli rehberler, sizin dokunarak, koklayarak, tadarak 
ve duyarak ‘yeni ve farklı’ bir biçimde görmenizi sağlayacak ve 
sizi unutulmaz bir yolculuğa çıkartacak. 

THE DIALOGUE IN THE DARK
The experience of the Dialogue in the Dark which reaches to 7 
million people in 130 cities of the world meets the people from 
İstanbul in Dialogue Exhibition Field in Gayrettepe Subway 
Station until January 19. The project which provides experi-
ences of their daily life in a completely dark environment will 
invite everybody “to see the life again” in accompany with the 
visually impaired guides.  By the course of time, the Dialogue 
Exhibition Field will turn into the Dialogue Museum and İstanbul 
will have a very special museum. ‘The Dialogue in the Dark’ 
provides you the experiences of strolling in the park, crossing 
the streets, and getting on the boat.  However, all those expe-
riences are in completely dark environment which will arouse 
your senses and deepen your awareness. The visually 
impaired guides will enable you to see in a “new and different” 
way through touching, smelling, tasting and hearing and take 
you to an unforgettable journey.

SerGİ / exhıBıtıON
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KÜÇÜK SUV’LARIN REKABETİ 
BOYLARINI AŞACAK

The RivalRy of Small SUv’S 
Will Be oveR TheiR headS

Büyük ağabeylerini kıskandıran tasarımları, 
uygun fiyatları ve tutumlu motorlarıyla 
küçük SUV’lar şehirlerin yeni gözdesi. Bu 
sınıfta rekabet artıyor. 

Small SUV’s with their desings that make their 
elder brothers jealous, fair prices and their 
economcal engines, they have become the new 
idol of cities. the rivalry in this class is rising..
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Yola yüksekten bakıp, şehirlerde her geçen gün azalan park 
alanlarına kolayca sığabilen, karlı, buzlu yollarda sorunsuz 
ilerleyebilen, tutumlu motorlar sahip ve fiyatları uygun bir araç 
denilince artık akla küçük şehir SUv’ları geliyor. Avrupa’da 
satışları her geçen gün artan bu küçük şehir SUv’ları artık Türk 
tüketicilerin de otomobil tercihlerinde önemli bir yer tutmaya 
başladı. Birbiri ardına pazara sunulan yeni modellerin de katkısıyla 
küçük SUv’ların bu yıl toplam 30 bin adet satış rakamıyla 
pazardan daha büyük pay alması bekleniyor. işte Türkiye 
pazarının en çok tercih edilen küçük SUv’ları:

When someone talks about a vehicle that looks on the road from high up, 
that easily fits into parking areas in cities which are decreasing as days 
pass by, that keeps going without any problem on snowy and icy roads, 
that have economical engines and fair prices, the first things that come 
into mind are the Small SUV’s. These small city SUV’s the sales of which 
keep rising every day in Europe, now have an important place in Turkish 
consumers automobile preferences. The Small SUV’s are expected to take 
a larger share in the market with their total sales figure of 30000 this year 
with the contributions of introducing succesively new models to the 
market. Here are the most preferred small SUV’s in the market of Turkey;

OtOmOtİv / AutOmOtıve

ERTUĞRUL ASLAN



Peugeot 2008, is one of the most challanging models in its class. 
Peugeot 2008 with its 4.16 meters of lenght, is fully a city SUV. The 
vehicle is being introduced to our market with 1.2 liter VTi(82HP), 1.6 
liter VTi (120HP), petrol and 1.6 liter HDi (92HP) diesel engine options. 
Besides the  automatic gearbox,  rich comfort and safety 
equipments, the  grip control system which allows a safe drives on 
poor road conditions can also be purchased. Since the conrast 
controls of the dampers are set to optimize comfort and roadholding, 
driving pleasure does not decrease even on rough roads.

In this vehicle with its  automobile patterns forcing the traditional 
ones, 4.15 meters of lenght, variable interior features, there are 
other features such as special coatings on the front and rear, 
offroad type bumpers, side protection, bars of different colors 
and ceiling. Fiat 500L is being offered for sale in the market of our 
country with a total 4 engine options as 1.4 litre (95Hp) , 0.9litre 
(105Hp) petrol and 1.3 litre ( 85Hp) , the 1.6 litre (105Hp) diesel. 
1.3litre MultiJet diesel engine option can be purchased with an 
automatic transmission.

Peugeot 2008, sınıfının iddialı modellerinden. Uzunluğu 4.16 metre 
olan 2008, rakipleri gibi tam bir şehir SUV’u. Araç, ülkemiz pazarına 
1.2 lt VTi (82 beygir), 1.6 VTi (120 beygir) benzinli ve 1.6 lt HDi (92 
beygir) dizel olmak üzere 3 motor seçeneğiyle sunuluyor. Otomatik 
şanzımanın da sunulduğu araçta, zengin konfor ve güvenlik 
donanımı dışında, kötü yol şartlarında ilerlemeyi sağlayan Grip 
Control sistemi de alınabiliyor. Amortisörlerin sertlik ayarları konfor 
ve yol tutuşu optimize etmek üzere seçildiğinden bozuk yollarda 
bile sürüş keyfi azalmıyor.

Ülkemiz pazarında satılan Fiat’ın 500L modeli, küçük minivanlar 
kadar şehir SUV’larına da rakip olan bir otomobil. 4.15 metre 
uzunluğunda, değişken iç mekan özelliklerine sahip ve geleneksel 
otomobillerin kalıplarını zorlayan bu araçta, ön ve arka kısımdaki özel 
kaplamalar, off road tipi tampon, farklı tavan renkleri ve yan koruma 
barları bulunuyor. Fiat 500L ülkemiz pazarında, 1.4 lt (95 beygir), 0.9 
lt (105 beygir) benzinli ve 1.3 lt (85 beygir), 1.6 lt (105 beygir) dizel 
olmak üzere toplam 4 motor seçeneğiyle satışa sunuluyor. 1.3 lt 
Multijet dizel motor seçeneğinde otomatik şanzıman da alınabiliyor. 

Together with its muscular lines and stylish design, the new small 
SUV of the French manufacturer is a challenging one on the roads. 
Captur, with its structure high above the ground, wide toe-out and 
curved windshield, emphasizes that it is a stylish city car. The 
common feature of three options of engines Captur offers which are 
0.9 liter (90HP), 1.2 liter (120HP) petrol and 1.5 dCi (90HP) diesel is 
that in all three of them turbocharges are used. The diesel engine 
that comsumes  3.7 liters of fuel per 100KM according to the data of 
the factory and with the help of Stop & Start technology, it marks as 
the automobile with the minimum consumption values in its class. 

Fransız üreticinin yeni küçük SUV’u, kaslı hatları ve şık tasarımıyla 
yollardaki iddialı araçlardan biri. Yerden yüksek yapısı, geniş tekerlek 
açıklığı ve eğimli ön camıyla Captur, şık bir şehir aracı olduğunu 
vurguluyor. Captur’da 0.9 lt (90 beygir), 1.2 lt (120 beygir) benzinli 
ve 1.5 dCi (90 beygir) dizel olmak üzere sunulan üç motor 
seçeneğinin ortak özelliği turbo beslemenin kullanılıyor olması. Çift 
kavramalı otomatik şanzıman EDC şu anda 120 beygirlik motorda 
alınabiliyor. Stop&start teknolojisinin de yardımıyla fabrika 
verilerine göre 100 km’de 3.7 lt yakıt tüketen dizel motor, sınıfındaki 
en düşük tüketim değerlerinden birine imza atıyor. 

There two petrol engine options in Trax with 1.4 litre 140Hp and 1.6 
litre 115Hp. Automatic transmission can also be purchased optionally. 
The car has a feature that is SIRI (voice controlled commands) which 
is the first product of the collaboration between Chevrolet and 
Apple. Playing songs from the iTunes library, listening to messages 
and sending SMS by voice vontrol are also features that are included. 
In the Opel Mokka 3 different options are  offered with 1.6 liter 
(115Hp), 1.4 Turbo (140Hp) gasoline and 1.7 CDTi (130 Hp) diesel 
engines. The car which can also be purchased with an automatic 
transmission, shines out with its stylish design and rich features.

Fransız üreticinin yeni küçük SUV’u, kaslı hatları ve şık tasarımıyla 
yollardaki iddialı araçlardan biri. Yerden yüksek yapısı, geniş tekerlek 
açıklığı ve eğimli ön camıyla Captur, şık bir şehir aracı olduğunu 
vurguluyor. Captur’da 0.9 lt (90 beygir), 1.2 lt (120 beygir) benzinli 
ve 1.5 dCi (90 beygir) dizel olmak üzere sunulan üç motor 
seçeneğinin ortak özelliği turbo beslemenin kullanılıyor olması. Çift 
kavramalı otomatik şanzıman EDC şu anda 120 beygirlik motorda 
alınabiliyor. Stop&start teknolojisinin de yardımıyla fabrika 
verilerine göre 100 km’de 3.7 lt yakıt tüketen dizel motor, sınıfındaki 
en düşük tüketim değerlerinden birine imza atıyor. 

Renault Captur

FİAT 500L
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Opel Mokka Chevrolet Trax
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Small TIGUAN 

SIRADA On The LIne

YENİ MODELLERLE REKABET KIZIŞACAK
Şu anda piyasada olan Küçük SUV’lar dışında bu sınıftaki rekabet yollara 
çıkmaya başlayan yeni modellerle önümüzdeki günlerde daha da kızışacak:

the competıtıon wıll become hot 
wıth the new modelS
the rivalry in this class will rise in the days ahead with new models 
released except the Small SUVs that are currently on the market:

hAZIRLAnIYOR BeIng PRePAReD AS WeLL 

Honda Jazz

In this class, Japanese manufacturers are waiting to join the 
competition. Vezel, developed on Honda Jazz platform, will be 
introduced to the market of our country in 2015. The vehicle 
which can be described as a small CR-V in terms of design, 
powerfull and economical 1.0 litre and 1.5 litre volume 
turbocharged new engines will serve.

Bu sınıfta Japon üreticiler de rekabete dahil olmak için sıra bekliyor. 
Honda Jazz platformu üzerine geliştirilen Vezel, 2015 yılından 
itibaren ülkemiz pazarına sunulacak. Tasarım açısından küçük 
CR-V olarak tanımlanabilen araçta 1.0 lt ve 1.5 lt hacimli, turbo 
beslemeli, güçlü ve tutumlu yeni motorlar görev yapacak.

BeKLenİYOR ecOSPORT PenDIng 

The SUV fellow of Ford Fiesta,  EcoSport 2014, will enter the 
market with the options of 1.0 liter EcoBoost (125Hp) , 1.5liter 
(110Hp) petrol and 1.5 liter (90Hp) diesel engine.

Ford Fiesta’nın SUV kardeşi olan EcoSport 2014 ortasında 1.0 lt 
EcoBoost (125 beygir), 1.5 lt (110 beygir) benzinli ve 1.5 lt (90 
beygir) dizel motor seçenekleriyle pazara girecek.

OtOmOtİv / AutOmOtıve

The latest manufacturer to enter the small SUV market will be  VW. 
VW plans to intorduce their small SUV that they developed on the 
Polo platform next year. The new model that  will bear great 
smiliarities with the Tiguan in terms of design, is believed to be the 
candidate to determine the level of high standards in terms of high 
equipment level, developed engines,  price and quality as well.

Küçük SUV pazarına en son girecek üreticilerden biri de VW 
olacak. VW, Polo platformu üzerine geliştirdiği küçük SUV’u 
önümüzdeki yıl yollara çıkartmayı planlıyor. Tiguan ile tasarım 
açısından büyük benzerlikler taşıyacak olan yeni model yüksek 
donanım seviyesi, gelişmiş motorlarıyla fiyat ve kalite açısından 
da çıta yüksekliğini belirlemeye aday gösteriliyor.
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 L
astik üreticileri yol, yaya ve sürücü güvenliğinde 
maksimum güvenlik ve performans sağlamak için 
sürekli yeni teknolojiler geliştiriyor. Günümüzün kış 
lastikleri, özellikle karlı ve buzlu yol koşullarında çok 
etkili bir performans ve güvenlik sunuyor. 

Kış lastiği kullanmak için ağır kış koşullarını ve kar 
yağmasını beklemeyin. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına 
düştüğü zaman güvenli seyahat için kış lastiklerinin 
kullanılması gerekiyor. Bu derecede normal lastikler 
performanslarını önemli derecede yitirirken, kış lastikleri en 
verimli performansı sergiliyor.

Yaz lastiği ile kış lastiği arasındaki en büyük temel özellik, 
farklı kauçuk bileşenlerinin bir araya getirilmesidir. Kauçuk 
karışımının yanı sıra farklı sırt desenleri de kış lastiği ve yaz 
lastiğini birbirinden ayıran başka bir özelliktir. Bu desenler 
sayesinde bir kış lastiği frenleme anında yaz lastiğine oranla 
gözle görülür ve hayat kurtarıcı boyutta kısa mesafede durabilir. 

Kısa fren mesafesi sağlar
kış lastiklerinde diş derinliği, standart lastiklere göre genellikle 

daha fazladır. Böylece erimiş karlı ve çamurlu yüzeylerde daha iyi 
çekiş sağlanır. Bu ve bunun gibi farklı özellikler kış şartlarında 
daha fazla yol tutuşu ve kısa fren mesafesi sağlar. Hava sıcaklığının 
7 derecinin altında olduğu ıslak bir zeminde, 80 km/s hızla 
ilerleyen bir otomobil, tamamen durabilmek için yaz lastiğiyle 40 
metreye ihtiyaç duyar. Oysa kış lastiği, aynı koşullardaki zeminde 
34 metrede tamamen durabilir. Aradaki 6 metrelik fark, bir 
tehlike anında ciddi bir fark yaratır.  Zemin şartları ağırlaştığında, 
kış lastiklerinin etkisi daha da artar. 

ek maliyet getirmez
kış lastiği ile birlikte doğru mevsimde doğru lastik kullanımı, 

lastiklerinizin kullanım süresini uzatacaktır. Böylece kış lastiği 
düşünüldüğü gibi ek bir maliyet oluşturmamaktadır. 
Neredeyse her lastik bayisi, kış lastiği aldığınızda, yazlık 
lastiklerinizi ücretsiz saklıyor. Bu sayede depolama 
sorunundan kurtulduğunuz gibi, yaz lastiklerinin kullanım 
ömürleri de önemli derecede artıyor.

 T
ire manufacturers has constantly developing new 
technologies to ensure maximum performance on  
roads, pedestrian and driver safety Today’s winter 
tires, especially on snowy and icy road conditions, do 
not provide a very effective performance and safety.

Do not wait for heavy winter conditions and the snow . Winter 
tires should be used for safe traveling,  when the air temperature 
drops below seven (7) degrees,. At this degree  while normal tires 
loses its performance winter tires exhibit the most efficient 
performance. The largest basic feature between summer tires and 
winter tires is  the combination of different rubber components. 
Beside Rubber mixtures, different tread pattern is also another 
distinguished feature that seperating the  summer and winter 
tires from each other.Thanks to theese patterns a winter tire can 
stop in  short distance,be visible and as good as life saving extent  
in braking time in comparison with the summer tire.

Provides short brake distance
winter tires have more tread depth in comparison with the 

standard tires in general.So it  provides better traction on melt 
snow and muddy surfaces.This and different features like this 
provides shorter braking distance and more grip in winter 
conditions.

On wet pavement in which the air temperature is below 7 
degrees,  a 80 km / h fast going car,  needs  40 Meter to completely 
stop with the summer tire. However, winter tires, can completely 
stop in 34 meters under the same conditions. 6-foot difference 
between them  makes a difference in a time of danger. When 
ground conditions worsen, the effect of winter tires will further 
increase.

no need for additional cost
Along with the  winter tire, using the right tire in the right 

season, will extend the lifetime of your tires.So it does not provide 
an extra cost as considered. Almost every tire dealers,keeps your 
summer Tires for free when you buy winter tires. In this way not 
only you get rid of your storage problems but also the lifetime of 
summer tires increasing significantly.
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Güvenliğin anahtarı:
Kış lastİKlerİ

The key of the safety
wINTER TIRES

Kış lastiği kullanmak için ağır kış 
koşullarını ve kar yağmasını 
beklemeyin. Hava sıcaklığı 7 
derecenin altına düştüğü zaman 
lastikleri değiştirin. 

Do not wait for heavy winter 
conditions and the snow to use the 
winter tires. Change the tires when 
the air temperature drops below 
7 degrees.

OtOmOtİv / AutOmOtıve

illüstrasyon: mERAL ERdoĞAN

Karlı zeminde 50 
km/s’yle ilerleyen 
yaz lastikli bir araç 
ancak 63 metrede 
durabilirken, aynı 
özelliklerdeki kış 
lastikli araç tam 31 
metre önce 
durabiliyor.

While	an		50	km/h	
fast going 
summer tired  car 
needs 63 meter to 
stop, a car which 
has winter tire 
with the same 
features, can stop 
31 meter before



PlayStation 4 mü, 
XboX oNe mı?

PlayStation 4, or 
XboX oNe?

PlayStation ve Xbox’ın yeni 
modelleri, arka arkaya tanıtılınca, 
oyun dünyası hareketlendi. Ancak 
oyun severleri zor bir 
seçim bekliyor.

When the new models of PlayStation 
and Xbox were launched into the 
market successively, the world of 
games got stirred. Now, 
there is a difficult choice for 
game enthusiasts to make.

Microsoft, Xbox 360’ı tanıttığında yıl 2005; Sony, Play-
Station 3’ü tanıttığında ise 2006’ydı. Bu yüzden tercih 
yapmak daha kolay olmuştu. Ancak 2013’ün sonunda iki 
firma da uzun süredir beklenen yeni modellerini arka 
arkaya tanıtınca, seçim yapmak zorlaştı. Üstelik Xbox’ın 
eğlenceye de odaklanmış olması, PlayStation’ın ise sıkı 
bir oyuncunun istediği her şeyi sunması, şartları önceki 
karşılaşmaya göre değiştiriyor.

When Microsoft introduced Xbox 360, the year was 2005; 
when Sony launched PlayStation 3, it was 2006. Therefore, 
making a decision was. However, when the companies intro-
duced their long-awaited model one after the other at the end 
of 2013, making a choice became harder. Moreover, the fact 
that Xbox is now also focused on entertainment and PlaySta-
tion offers everything that a player wants, has changed the 
conditions compared with the previous comparison.

>

tasarım
Tanıtımda bile 
gösterilmeyen cihaz, ilk 
fotoğraflarından daha 
küçük boyutlarda. Güç 
kaynağı da içerisinde 
olmasına karşın, eskisine 
göre daha az yer 
kaplıyor. Çıkarılabilir sabit 
bir kapağı olan parlak 
bölümü ise çok havalı.

Design
Not shown even at its 
launching, the device is 
smaller in size than its 
initial photos. Although it 
has an in-built power 
supply, it occupies less 
space than before. The 
glossy section, which 
has a removable cover, is 
very cool.

Kumanda
Önceki modeldeki 
kumandaya göre çok 
daha ergonomik olan 
DualShock 4 oyun 
kumandasında, Start ve 
Select tuşları yerini 
Share ile Option’a bıraktı.
Asıl değişim ise 
tıklanabilen dokunmatik 
yüzey. Bu yüzey 
menülerde bir işe 
yaramıyor ama 
oyunlarda işe yarıyor.

Controller
The keys Start and 
Select gave way to 
Share and Option in the 
Dual Shock 4 game 
controller, which is far 
more ergonomic than 
the controller in the 
previous model.
The real change, 
however, is the clickable 
touch pad. This pad does 
not work in the menus 
but works well with the 
games.

Performans
Call of Duty ve 
Battlefield oyunlarının 
yeni sürümleri, Xbox 
One’a göre daha yüksek 
çözünürlükte 
oynanabiliyor. Ayrıca, 
PS4’teki 8 GB’lık bellek 
de GDDR5 olduğundan, 
daha seri bir kullanım 
sunuyor. Ne yazık ki, 
oyunları Full HD’nin dört 
katı 4K çözünürlükte 
çalıştıramıyor.

Performance
New versions of Call of 
Duty and Battlefield 
games can be played at 
higher resolutions 
compared with Xbox 
One. Moreover, since the 
8-GB memory in PS4 is 
GDDR5, it offers a faster 
use. However, it cannot 
operate the games at 4 
K resolution, which is 
four times the Full HD 
resolution.

Kamera
Xbox One’ın Kinect’i gibi 
PS4 kamerası kutudan 
çıkmıyor. Move’un 
gelişmiş sürümü olan 
PlayStation Camera ayrı 
satılıyor ve iki mercek ile 
derinlik ölçebiliyor. Ayrıca 
sahibini yüzünden 
tanıyarak giriş yapmayı 
sağlıyor. Sesle kontrol de 
oyunlar arası geçişte çok 
hızlı.

Camera
Like Xbox One’s Kinect, 
PS4’s camera is not 
included in the box. 
PlayStation Camera, 
which is an improved 
version of Move, is sold 
separately and can 
measure depth with two 
lenses. Also, it enables 
access recognizing the 
owner by face. Control 
via voice is very fast in 
passing between games.

teknik özellikler
8 çekirdekli AMD Jaguar 
işlemci, 500 GB 
(değiştirilebilir) sabit 
disk, 8 GB GDDR5 bellek, 
Blu-ray ve DVD sürücü, 
Ethernet, Wi-F, 
Bluetooth 2.1, 2 x USB 
3.0 bağlantı, 275 x 53 x 
305 mm boyutlar.

Technical features
8 core AMD Jaguar 
processor, 500 GB 
(expandable) hard disk, 
8 GB GDDR5 memory, 
Blue-ray and DVD driver, 
Ethernet, Wi-Fi, 
Bluetooth 2.1, 2 x USB 
3.0 connection, 275 x 53 
x 305 mm size.

PlayStation 4

PlayStation 4
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tasarım
İlk bakışta 90’lardaki 
VHS video çalarları 
andırıyor. Özellikle 
PS4’ün yanında biraz 
hantal duruyor. Ayrıca 
güç kaynağı da maalesef 
dâhilî değil, bu yüzden 
çirkin bir görüntü 
oluşturuyor. Konsolun 
dikey olarak 
konumlandırılamadığını 
da söyleyelim.

Design
At first sight, it reminds 
one of the VHS videos of 
the 90s. It looks ungainly 
especially when 
compared with PS4. 
Moreover, power supply 
is unfortunately not 
in-built, and so creates 
an unsightly scene. We 
should also add that the 
console cannot be 
positioned vertically.

Kumanda
Xbox 360’ın 
kumandasının ne kadar 
başarılı olduğunun 
farkında olan Microsoft, 
One kumandasını da 
benzer şekilde 
tasarlamış. Boyut ve 
ağırlık neredeyse aynı 
ama Home tuşu üstteki 
genişletilen alana 
konmuş, yön tuşları 
girintili, arka omuzdaki 
tuşlar ise oval.

Controller
Being aware of how 
successful Xbox 360’s 
controller is, Microsoft 
designed One’s 
controller in a similar 
manner. Size and weight 
are almost the same but 
the Home key is placed 
in the enlarged space 
above, direction keys are 
recessed and the keys 
on the back side are 
oviform.

Performans
Genelde 720p (HD 
Ready ya da 1280x720 
piksel) çözünürlükte 
oynanabilen oyunlar 
karşınıza çıkacak. Forza 
Motorsport 5 gibi 
1080p’lik oyunların sayısı 
ile zamanla artacak. 
Güçsüz gibi görünse de, 
TV ve eğlence 
yetenekleri ile telafi 
ediyor. Uydu alıcısını 
bağlayıp, sesle kontrol 
etmek mümkün.

Performance
You will usually see 
games that can be 
played at 720p (HD 
Ready or 1280x720 
pixels) resolutions. The 
number of games like 
1080p Forza Motorsport 
5 will increase in time. 
Weak though it may be, 
it makes up with other 
features such as TV 
entertainment. It is also 
possible to connect 
satellite receiver and 
control via voice.

Kamera
Kinect de Xbox One’ın 
tasarım çizgilerini taşıyor 
ve kutudan çıkıyor. 
Kızılötesi özellikli 1080p 
algılayıcısı, karanlıkta bile 
görebiliyor. Mesafe 
ölçümleri hızlı, hareketleri 
de rahatça algılıyor. Ses 
tanıma teknolojisi, bir kez 
alışınca kumandasız 
kullanımı kolaylaştırıyor.

Camera
Kinect carries the design 
style of Xbox One and is 
included in the box. Its 
1080p infrared sensor 
can see even at night. 
Measurements of 
distance are fast and can 
easily perceive 
movements. Voice 
recognition technology 
makes non-controller 
use easier once you get 
used to it.

teknik özellikler
8 çekirdekli AMD 1,75 
GHz işlemci, 500 GB 
(harici diskle artırılabilir) 
depolama, 8 GB DDR3 
bellek, Blu-ray ve DVD 
sürücü, Ethernet, Wi-Fi, 
Wi-Fi Direct, 3xUSB 3.0 
bağlantı, 333x274x79 
mm boyutlar.

Technical features
8 core AMD 1,75 GHz 
processor, 500 GB 
(expandable with 
external disc) storage, 8 
GB DDR3 memory, 
Blue-ray and DVD driver, 
Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi 
Direct, 3xUSB 3.0 
connection, 333x274x79 
mm size.

Xbox One

Xbox One
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MUSIC, 
ALwAYS 
wITH YOU

Kulak içi ve kulak 
üstü kulaklıklar ile 
müzikten her yerde 
ve her zaman daha 
fazla keyif almak 
mümkün. Gençlerin 
son dönemlerde 
büyük ilgi 
gösterdiği, kulak içi 
ve kulak üstü 
modelleri ile, 
kulaklıklar ve 
özellikleri:

It is possible to get 
more pleasure from 
music using in-ear 
and on-ear earphones 
everywhere and at all 
times. The in-ear and 
on-ear models that 
young people have 
taken a huge interest 
in recently, and the 
earphones and their 
features are as 
follows:

aKG K-328
Mikrofon ve ses kontrol ünitesi sayesinde 
kolayca kullanılabiliyor. Sesi kadar canlı renkleri 
de onu cazip kılıyor. Taşıma çantası ve üç farklı 
silikon da hediye geliyor. 

It can be used easily thanks to its speaker 
and sound control unit. Its bright colors as 
well its sound make it appealing. A carrier 
case and three different silicones are 
provided as gifts. 
165 TL |  tr.akg.com

Denon aH-D600
Kulak kalıpları hariç biraz büyük olduğundan, 
daha çok bilgisayar başında kullanmak 
mantıklı görünüyor. İş ses kalitesine gelince, 
Denon her zamanki kalitesinden ödün 
vermiyor.

Since it is somewhat large except for ear 
holders, it seems more appropriate for use at 
the computer. As for the quality of sound, 
Denon does not make any concessions 
regarding its usual quality.
346 USd | denon.com

JVc Ha-FX1X
Temiz bir ses veriyor ve kulağa rahat oturuyor. 
Özellikle bas tonlarının güçlü olmasını 
isterseniz, tam size göre. Ayrıca ses yalıtımı 
sayesinde kimse sizi rahatsız edemeyecek. 

It produces a clear sound and fits into the ear 
smoothly. If you wish especially bass tones to 
be strong, this is the right product for you. 
Moreover, no one will disturb you thanks to 
sound insulation. 
15 USD |  jvc.com.tr

audio-technica atH-m50
‘Taşınabilir’ ve ‘sadece ev kullanımı için’ 
çizgisinde; pürüzsüz ve temiz bir yapısı var. 
Ses kalitesi kadar malzeme kalitesi de çok iyi. 
Onu uzun süre kullanabilirsiniz.

It is in the line of ‘portable’ and ‘for home 
use only ‘; it has a smooth and clear nature. 
The quality of the material as well as the 
sound quality is very good. You can use it 
for a long time.
570 Tl | audio-technica.com

sennheiser ıe800
Fiyatı biraz yüksek ama bir kez kulağına 
takınca, hafifliği ve rahatlığına hayran 
kalmamak elde değil. Dinamik, detaylı ve her 
enstrümanı tek tek duyabileceğin kadar iyi.

Its price is a little high but once you fit into 
your ear, you can not help admiring its 
lightness and ease of use. It is dynamic, 
detailed and so good as to hear each 
instrument separately.
1000 USD | sennheiser.com

JVc Ha-sr75s
O kadar sağlam ki, fırtına kopsa bile 
kafanızdan çıkmayabilir. 70’lerin tasarım 
çizgilerini taşıyan cihaz, şık ve sağlam 
görüntüsü kadar,  güçlü ve dinamik sesiyle de 
etkileyici. 

It is so solid that it may not come off year 
head even if a storm breaks out outside. 
Bearing the feel of the designs of the 70s, 
the device is impressive thanks to its 
elegant and solid appearance in addition to 
its powerful and dynamic sound. 
124,99 USd | jvc.com

Kulak İçİ / In-ear

Kulak üstü / On-ear
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Un ve yağla
yapılan sos

Resimdeki
komedyen

İmtiyaz

Yasaklama
Abece İngilizce

bay
Can almak
ile görevli

melek
Halk edebi-
yatında şiir

Hüzün
veren

Çizgilik

Güzel kadın

Bilimsel

Mekan

Bilip
ayırmak,
seçmek

Fransiyum
simgesi

Kirpik
boyası

Siyah ile
beyaz arası

Kurutulmuş
uzun

peksimet

Serbest,
geniş

Gerektirici
sebep Ünite

Vietnam
plakası

Bakış, göz
atma

Araz

Bir renk
Yabancı

Bağırsak
solucanı

Telefon
sözü

Üvey
olmayan

Sıkı
denetim

Katışıksız
içki

Kara Kuv-
vetleri Ko-
mutanlığı

Başkaldıran

Ekin biçme
aracı

Ortamı
ısıtan araç

Zaviye

Mengene
Kadın Piston Teknenin iç

yanları

Ön çalışma Bir sayı

Çok ince
gözenekli
dokuma

Senatörle-
rin toplan-

dığı yer

Bellek Futbolda
bir kural Limonluk

Konut

Ağacın
çabuk
yanan
kısmı

Mühlet

Taşıt hızını
kesen

düzenek
Sebep

Yanardağ
ifrazatı

Afrika'da
bir ülke

Ata

Hititçe

Parlaklık

Müşteri

Suyla
çevrili kara

parçası

Sıkıntı,
çarpıntı

Zulüm Alt benlik

Ünlü bir
müzikal

Üç atla
çekilen
araba

Bakalım yukarıdaki kelimeleri
bulabilecek misiniz?

 ADALE
 AKİFE
 AMEDİ
 CETVEL
 ÇARIK
 ÇIKMAZ
 EMNİYETSİZLİK

 GETİRİ
 GÖZCÜ
 HAYSİYETLİ
 HİNDİ
 İTİYAT
 KARŞI
 NEMÇE

 PARMAK
 ŞEHİRCİLİK
 ŞEREF
 TAHİN
 TAHTEREVALLİ
 TASDİK
 VARSAYIMSAL

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.

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.

Sözcük Avı
 WOrd SEArCh

 Çengel Bulmaca
CrOSSWOrdS
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Çapraz Bağlar
 CrOSS liNES
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Takegaki
 TAKEgAKi



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

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

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

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

Her satırı, her sütunu ve  her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar
rakamlarla doldurmalısınız.

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

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

Un ve yağla
yapılan sos

Resimdeki
komedyen

M İmtiyaz

Yasaklama A Abece A İngilizce
bay

Can almak
ile görevli

melek A Halk edebi-
yatında şiir D Hüzün

veren

Çizgilik M
C E M Y I L M A Z Güzel kadın

Bilimsel E C E
Mekan

Bilip
ayırmak,
seçmek

Y E R Fransiyum
simgesi F R

Kirpik
boyası

Siyah ile
beyaz arası

R İ M E L
T A N I M A Kurutulmuş

uzun
peksimet G A L E T A

Serbest,
geniş N Gerektirici

sebep C Ünite B İ R İ M
Vietnam
plakası

Bakış, göz
atma

V N
D E G A J E Araz İ L İ N E K

Bir renk
Yabancı

Bağırsak
solucanı E L

Telefon
sözü

Üvey
olmayan

A L O
S A R I Ö Z Sıkı

denetim L
Katışıksız

içki
Kara Kuv-
vetleri Ko-
mutanlığı

S E K Başkaldıran

Ekin biçme
aracı A S İ

K K K Ortamı
ısıtan araç O R A K

Zaviye

Mengene A Ç I Kadın Piston N Teknenin iç
yanları

P R E S N İ S A
Ön çalışma İ Bir sayı I

Çok ince
gözenekli
dokuma

Senatörle-
rin toplan-

dığı yer
T Ü L

E T Ü T Bellek H Futbolda
bir kural O Limonluk S E R A

Konut

Ağacın
çabuk
yanan
kısmı

Mühlet
Ç I R A Taşıt hızını

kesen
düzenek F R E N Sebep B

E V Yanardağ
ifrazatı C Afrika'da

bir ülke

Ata F A S Hititçe

Parlaklık N E S A
Müşteri

Suyla
çevrili kara

parçası
A L I C I Sıkıntı,

çarpıntı A F A K A N
A D A Zulüm E Z İ Y E T Alt benlik İ D

Ünlü bir
müzikal E V İ T A Üç atla

çekilen
araba T R O Y K A

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

 Sudoku
SudOKu
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Cevaplar
 SOluTiONS

BERTAN KodAmANoĞLU

Eskişehir

Polatlı

Sincan

Ankara

9
1
0
0
1

9
1
0
0
3

9
1
0
0
5

9
1
0
0
7

9
1
0
0
9

9
1
0
1
3

9
1
0
1
5

9
1
0
1
7

9
1
0
2
1

İstasyon

ANKARA  - ESKİŞEHİR
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

9
1
0
1
9

06:45

07:06

07:24

08:15

08:10

08:31

08:49

09:40

09:10

--

--

10:40

11:00

11:21

11:39

12:30

12:45

13:06

--

14:15

15:00

15:21

15:39

16:30

16:30

16:51

--

18:00

19:00

19:21

19:39

20:30

18:00

18:21

--

19:30

21:00

21:21

--

22:30
Bursa bağlantısı
Kütahya bağlantısı

9
1
0
0
2

9
1
0
0
4

9
1
0
0
6

9
1
0
0
8

9
1
0
1
0

9
1
0
1
4

9
1
0
1
6

9
1
0
1
8

9
1
0
2
2

İstasyon

ESKİŞEHİR - ANKARA
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

9
1
0
2
0

Eskişehir

Polatlı

Sincan

Ankara

06:45

07:35

07:55

08:15

07:45

08:35

08:55

09:15

09:00

09:51

--

10:30

11:15

12:06

12:26

12:45

12:45

--

13:56

14:15

15:00

15:51

16:11

16:30

16:35

--

17:46

18:05

19:00

19:51

20:11

20:30

18:15

--

19:26

19:45

21:00

--

22:11

22:30
Bursa bağlantısı
Kütahya bağlantısı

9
1
3
0
2

9
1
0
0
4

9
1
3
0
3

İstasyon

ESKİŞEHİR - KONYA - ESKİŞEHİR
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

9
1
3
0
1

Eskişehir

Konya Eskişehir

Konya 09:35

11:35

18:55

20:55

08:00

10:00

16:00

18:00

Bursa bağlantısı
Kütahya bağlantısı

Konya

Polatlı

Sincan

Ankara

9
1
2
0
1

9
1
2
0
3

9
1
2
0
5

9
1
2
0
7

9
1
2
0
9

9
1
2
11

9
1
2
1
3

9
1
2
1
5

İstasyon

ANKARA  - KONYA
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

07:00

07:21

--

08:52

09:35

09:56

10:17

11:30

11:20

--

--

13:10

13:00

13:21

--

14:52

15:30

15:51

--

17:22

17:00

--

--

18:50

18:30

18:51

19:12

20:25

20:45

21:06

21:27

22:40

Ereğli bağlantısı
Karaman bağlantısı

İstasyon

KONYA - ANKARA
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

Konya

Polatlı

Sincan

Ankara

9
1
2
0
2

9
1
2
0
4

9
1
2
0
6

9
1
2
0
8

9
1
2
1
0

9
1
2
1
2

9
1
2
1
4

9
1
2
1
6

07:00

--

08:31

08:50

08:30

09:42

10:02

10:21

10:30

--

--

12:15

12:15

--

13:43

14:02

14:30

15:42

16:02

16:21

16:00

--

--

17:45

18:15

19:27

19:47

20:06

20:30

21:42

22:02

22:21

Ereğli bağlantısı
Karaman bağlantısı

YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ
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