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TURKCELL’Lİ OLDUĞUNUZ HER GÜN
SARI KUTU’DA PUANLARINIZ BİRİKİR!

Siz de hemen katılın, hediyelerinizi seçin.

Kurumsal hatlar, data hatları ve abonelik yaşı 1 yıldan küçük olan bireysel aboneler programa katılamaz. Programa katılım SMS’i KDV ve ÖİV dahil 0,40 TL’dir. 
Abonenin kesintisiz olarak, Turkcell abonelik hizmeti almaya başladığı günden, programa katılım talebinin alındığı güne kadar geçen her 1 (bir) gün için hattına 1 (bir), 
daha sonraki her gün için 10 (on) devam puanı yüklenir. Programa katılım gününü takip eden ayların aynı günlerinde, o ay içindeki gün sayısı x 10 puan şeklinde toplu 
olarak yüklenecek olan devam puanlarını kazanmak için, ön ödemeli abonelerin ilgili ayda minimum 20 TL yükleme yapmaları veya POS’tan paket almaları gereklidir. 
Puanlar, yüklendikleri tarihten bir sonraki takvim  yılının sonuna kadar geçerlidir. Hediyeler stoklarla sınırlıdır. Numara taşıma ve hat kapama yapılması durumunda 
puanlar sıfırlanır. Puanlar ve hediyeler bir başka aboneye transfer edilemez. Aynı kişiye ait farklı hatlardaki puanlar birleştirilemez. Programa son katılım tarihi 15 Mayıs 
2014’tür. Turkcell programın içeriğini, puanları, hediyeleri ve hediye geçerlilik sürelerini değiştirme hakkını saklı tutar. Detaylar www.turkcell.com.tr‘de.
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Kullanımınıza 
göre kendini 

ayarlayan
paketler

Yurtdışında

60DK
aranma
hediye

Avea Prime ile yurtdışı
seyahatinin tadını çıkarın.

PY 3910
Servis kayıt için PY yazıp 3910’a gönderebilirsiniz. Servisten Prime tarifelerindeki müşteriler faydalanabilir. Yurtdışında ilk kullanımda o ülkede geçerli olan ve fatura kesim 
tarihine kadar geçerli ses veya internet paketinin ilk kademesi devreye girer. İlk konuşma dakikasında konuşma, ilk internet kullanımında internet paketi tanımlanır. Kullanım 
yapılmazsa ücret yansımaz. Kullanıma bağlı paket aşımı olmaması için otomatik olarak uygun paket kademesine geçilir. Ücretlendirme periyodu; konuşma paketlerinde 60 saniye, 
internet10KB’tır. Servise 1 kez üye olunması yeterlidir. İptal edilmedikçe üyelik devam eder ve bir sonraki seyahatte ilk kullanımla devreye girer. IPTAL için PY yazıp 3910’a 
gönderebilirsiniz. Servisi iptal ettiğinizde daha önce geçilmiş kademelerdeki kullanılmamış kota silinir. Servis diğer yurtdışı paketleri ile beraber kullanılabilir. Yurtdışı paketinin 
kotası bitince Prime Yurtdışı otomatik devreye girer. Fatura kesim tarihi geldiğinde pakette kalan haklar sıfırlanacaktır. Yurtdışında kullanıma devam edilirse ilk kademe paketi 
üzerinden ücretlenmeye devam edilir. 1. Bölge ülkelerinde 500 dakika ve 400MB’a kadar internet kullanımları, 2. Bölge ülkelerinde 180 dakika ve 100MB’a kadar internet 
kullanımları paket kapsamında değerlendirilir. Aşımlar tarifenin yurtdışı ücreti üzerinden ücretlendirilir. Paket aşımları 1. Bölge ülkelerinde ses için vergiler dahil 6 TL/dk, internet 
için ilk 20MB 9 TL/MB, 20MB üzeri kullanımlarda 6 TL/MB üzerinden 2. Bölge ülkelerinde ses için vergiler dahil 6 TL/dk, internet için ilk 20MB 25 TL/MB, 20MB üzeri kullanımlarda 
15 TL/MB üzerinden ücretlendirilir. Prime tarifelerindeki müşterilere fatura dönemine kadar geçerli 60 dk aranma ücretsizdir. Paketler, uydu ve maritime operatörlerinde geçerli 
değildir. Fiyatlara tüm vergiler dahildir. Detaylar için: www.aveaprime.com.tr
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Trenler… Trenler… Trains…Trains…
Ulaştırmanın her alanında, 
havacılıkta, karayollarında, 
denizcilikte; bilişimde, uzay ve uydu 
hizmetlerinde Türkiye’nin bugüne 
kadar özlemini çektiği pek çok 
proje hayata geçirildi.
Türkiye’nin çehresini değiştiren bu 
projeler içerisinde kuşkusuz 
demiryollarında yapılanlar da 
büyük önem arz ediyor.
Yüksek Hızlı Tren ve Marmaray 
başta olmak üzere, demiryollarımızı 
ayağa kaldıracak, toplumun 
ihtiyacını, beklentisini karşılayacak 
projeleri gelecek kuşakları ve 
ülkemizin gelecek perspektifini 
dikkate alarak yapıyoruz.
Ankara-Eskişehir…
Ankara-Konya…
Eskişehir-Konya…
Yakında hizmete vereceğimiz 
Eskişehir-İstanbul…
Yapımı devam eden Ankara-Sivas, 
Bursa, Ankara-İzmir…
Bütün bu projeler nüfusumuzun 
yüzde 46’sına tekabül eden 15 ilin 
yüksek hızlı trenlerle birbirine 
bağlanması demek…
Bir kentten bir kente yolculuk, 
neredeyse kent içi yolculuk 
süresine inmekle kalmıyor, hızın, 
konforun, ergonominin, insan 
merkezli ulaşım anlayışının da 
kültürü oluşuyor.
Bir zamanlar kara trenlerden, posta 
trenlerinden büyük sevinç duyan 
insanımızın yüksek hızlı trenlerden 
duyduğu sevinci tarif etmek zor…
Bu sevinci yaşatan ve yaşayan 
herkese teşekkür ediyorum.
İyi yolculuklar…

Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı 
Lütfi Elvan

Various projects that Turkey has long 
yearned for have been implemented in 
every field of transportation, that is in 
aviation, motorways, maritime, 
communication, space and satellite 
services.
Undoubtedly, among the projects that 
have transferred the face of Turkey, 
those that have been implemented in 
the field of railways are of great 
significance.
We are conducting projects that will 
reinvigorate our railways and meet our 
society’s needs and expectations, 
notably High Speed Trains and 
Marmaray, taking into consideration 
future generations and the future 
perspectives of our country.
Ankara-Eskişehir…
Ankara-Konya…
Eskişehir-Konya…
Eskişehir-İstanbul, which will soon be 
put into service…
Ankara-Sivas, Bursa, Ankara-İzmir, 
which are in progress…
All these projects mean connecting 15 
provinces corresponding to 46 percent 
of our population via high speed 
trains…
Not only are intercity journeys 
becoming as short as a journey within 
a city but also a culture of speed, 
comfort, ergonomics and people-
oriented transportation is arising.
It is hard to describe the joy of high 
speed trains felt by our people who 
once admired coal-driven trains and 
mail trains…
I thank everyone who has 
experienced this joy and made others 
feel it.
Have a nice trip…

Minister of Transportation, Maritime 
and Communication Lütfi Elvan

 vİzyON / viSiON
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Konya Büyükşehir Belediyesi, TÜBİTAK 
destekli Türkiye’nin ilk Bilim Merke-
zi’nin yapımını tamamladı. Türkiye’de 
bundan sonra kurulacak bilim merke-
zlerine örneklik teşkil eden Konya Bilim 
Merkezi, mimari özelliklerinin yanında 
planetaryumu, gözlemevi, sergi alan-

ları, toplantı salonları, idari merkezleri 
ile dikkat çekiyor. Konya’nın yeni sem-
bollerinden olan Bilim Merkezi’ne 
Konya Büyükşehir Belediyesi 85 mily-
on lira harcarken TÜBİTAK’ın da sergiler 
için yaptığı harcamalar yaklaşık 30 
milyon lira. 
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  HOŞGELDİNİz / WELCOmE

Bir kış gecesi 
eğer bir yolcu…”

“ “On a winter night,              
if a passenger…”

Başlık, Italo Calvino’nun 
romanından… Eskiden, kış mevsimi, 
kar yolları kapattığında, yalnızca 
trenler çalışırdı. Tren, en güvenli 
ulaşım aracı olarak ülkemiz insanına 
bir buçuk asrı aşan bir zamandır 
hizmet verdi, vermeye de devam 
ediyor. Karın ve kışın trenle 
barışıklığı neredeyse hiçbir ulaşım 
aracında yok. 2009 yılından itibaren 
ülkemizin yüksek hızlı tren ülkesi 
olmasıyla bu durum daha da pekişti. 
Hava koşullarına aldırmadan trenler 
yoluna devam ediyor. Metaforik 
anlamıyla bakarsak, demiryollarının 
kışı, ihmal edildiği yıllar… O kışı, son 
on yıldır devletimizle, 
hükümetimizle, bütün 
paydaşlarımızla bahara çevirmeye 
çalışıyoruz. Yüksek hızlı tren projeleri 
devam ediyor. Milli bir demiryolu 
endüstrisi oluşuyor. Mevcut yolların 
neredeyse tamamı yapıldı. Mevcut 
yollar elektrikli ve sinyalli hale 
getiriliyor. Lojistik merkezler 
kuruluyor, demiryolları üretim 
merkezlerine ve limanlara 
bağlanıyor. Modern İpek Demiryolu 
hayata geçiriliyor. Özgün kent içi 
raylı sistem projeleri 
gerçekleştiriliyor. Bütün alanlarıyla 
demiryolu sektörü ülkemizin gözde 
sektörlerinden biri haline getirildi; 
getiriliyor. Yeni bir ulaşım kültürü 
oluşuyor böylece…
Ülkemize ve insanımıza yakışır bir 
demiryolu altyapısı ve hizmet 
anlayışı…
Her yolcumuzun her insanımızın 
duası ve desteğiyle…
İyi yolculuklar…

TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman

The title is from a novel by Italo 
Calvino… In the past, when snows 
blocked roads in the winter, only trains 
would run. The train has, as the safest 
means of transport, been serving the 
people of our country for more than 
one and a half centuries. The 
reconciliation between the snow and 
the winter and the train cannot be seen 
in any other means of transport. This 
situation has been further reinforced 
since our country became a country 
that had speed trains in 2009. Trains 
continue to go on their way irrespective 
of weather conditions. Metaphorically 
speaking, the winter of railways was 
the years when they were neglected… 
In the course of the past ten years, we 
have been trying to turn that winter 
into spring in collaboration with our 
state, our government and all our 
partners. High speed train projects are 
in progress. A national railway industry 
is being born. Almost all existing lines 
have been completed. Existing lines are 
being electrified and signalized. 
Logistics centers are being founded 
and railways are being linked to centers 
of production and to ports. A modern 
silk road is being actualized. Unique 
urban railway projects are being put 
into effect. The railway sector in all its 
aspects has been made one of the 
favorite sectors in our country. 
Accordingly, a new transportation 
culture is coming into being… A railway 
infrastructure and an understanding of 
service fit for our country and our 
people… With the prayers and support 
from every one of our passengers…
Have a good trip…

Director General of TCDD
Süleyman Karaman
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Huawei, sunduğu bilgi iletişim sistemleri ile demiryollarına güvenli bir işletme altyapısı
sağlamakla beraber, yolculara da konforlu internet erişimi sunuyor. 

HUAWEI ENTERPRISE ICT SOLUTIONS A BETTER WAY

  

Huawei
ile

Güvenli tren, konforlu seyahat.

Ülkemizin hedefleri büyük, bu hedeflere ulaşılmasında katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz.
Yıllık gelirimiz %10' unu Araştırma ve Geliştirme yatırımı, 62.000' den fazla çalışanımız ile
bilgi ve iletişim teknolojilerinde elde ettiğimiz liderlik, 20.600 km’ den fazla demiryolunu 
GSM-R ağlarıyla donattık, 65.000 km demiryolu sistemlerimiz ile haberleşme sağlıyor.
Dünya ile iletişimde kalarak, güvenli seyahatiniz için çalışıyor.

Detay için  adresini ziyaret edin. enterprise.huawei.com
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ETKİNLİK / ACTiviTy

TRT MÜZESİ VAGONU YOLA ÇIKTI
TRT RailcaR museum on iTs way

‘TRT Yayıncılık ve Tarih Müzesi’ olarak yurtiçinde ve 
yurtdışında kullanılmak üzere hazırlanan ‘TRT Müzesi 
Vagonu’, Ankara Garı’ndan uğurlandı.

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlü-
ğü’nün 50. yıl kutlamaları çerçevesinde ‘TRT Yayıncı-
lık ve Tarih Müzesi’ olarak yurt içinde ve dışında kul-
lanılmak üzere hazırlanan ‘TRT Müzesi Vagonu’, Ulaş-
tırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, 
TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin, TCDD Genel Mü-
dürü Süleyman Karaman tarafından Ankara Garı’ndan 
uğurlandı.

TRT ve TCDD’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen TRT 
Vagonu projesi ile o dönemi bilenlerin yaşadığı duygu-
ları, müzeyi ziyaret eden çocuk ve gençlerin de yaşama 
imkânı bulacağını belirten Bakan Elvan, “Bir anlamda 
bu vagon geçmişimiz ile bugünümüzü buluşturuyor ve 
iki dönem arasında bir gönül bağı kuruyor.” dedi.

TCDD Genel Müdürü Karaman da TCDD’nin bir 
yandan demiryollarını her alanda ayağa kaldırmaya 
çalışırken, bir yandan da sosyal ve kültürel projeleri 
hayata geçirdiğini söyledi. TRT Genel Müdürü İbrahim 
Şahin ise düzenlenen 50. yıl etkinlikleri içerisinde en 
anlamlı olanının TRT Vagonu olduğunu söyledi. 

‘The TRT Railcar Museum”, which was prepared to be used at home 
and abroad as the “Broadcast and History Museum”, was seen off 
from the Ankara Train Station. 

‘The TRT Railcar Museum”, which was prepared to be used at 
home and abroad as the “Broadcast and History Museum” within the 
framework of the 50th anniversary of the General Directorate of the 
Turkish Radio and Television (TRT) was seen off from the Ankara 
Train Station by Lütfi Elvan, the Minister of Transportation, Mari-
time and Communication, İbrahim Şahin, General Director of the 
TRT, and Süleyman Karaman, General Director of TCDD (Turkish 
Republic State Railways).

Stating that with the TRT Railcar Project, which was put into 
practice in collaboration with TRT and TCDD, the feelings experi-
enced by those who knew that period will now be experienced by 
children and young people who visit the museum, Elvan added “In a 
sense, this wagon meets our past and present and sets up a spiritual 
connection between the two periods.” 

TCDD General Director Karaman, in his turn, said that TCDD is 
on the one hand trying to set the railways on solid ground in all fields 
and at the same time actualizing social and cultural projects on the 
other. TRT General Director İbrahim Şahin said that the most mean-
ingful of the 50th anniversary activities that have been organized is 
the TRT Railcar. 

Bilgi / Info
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        AtAtürk’ün kullAndığı 
mikrofon BurAdA
Yayıncılık tarihinin en eski 
mikrofonlarından bugünün sanal 
stüdyolarına, tarihi giysilerden 
Atatürk’ün kullandığı mikrofonlara, radyo 
tiyatrolarından tarihi filmlerde kullanılan 
oklara kadar birçok objenin yer aldığı TRT 
Müzesi Vagonu; dört yıllık bir çalışmanın 
sonucu hazırlandı.

        ThE MICRoPhoNE ATATüRk 
USED IS hERE 
The TRT Railcar Museum, which 
includes various objects ranging from 
the oldest microphones of the 
broadcasting industry to today’s virtual 
studios, from historical costumes to 
microphones used by Atatürk, from 
radio dramas to arrows used in 
historical films, has come to life as a 
result of efforts that took four years.
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         770 Bin öğretmene 
eğitim verilecek
Derslerde bilgisayar 
teknolojilerinin kullanımı için 
183 bin öğretmen hizmet içi 
eğitim aldı. Bu yıl da 64 eğitim 
programı düzenlenerek 
yaklaşık 770 bin öğretmene 
eğitim verilecek. 

         770 ThoUSAND 
TEAChERS wILL bE 
GIVEN TRAINING 
183 thousand teachers 
received training in the use of 
computer technologies in 
classes. This year, too, 64 
education programs will be 
held and 770 thousand 
teachers will be given training. 

Tivibu_eskici_21x27_R14_conv.pdf   1   21.02.2014   10:10

TABLETLER SINIFLARA GELİYOR
TaBleTs aRe on THeiR way inTo classRooms 

‘Eğitimde Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme 
Hareketi (FATİH)’ projesi kapsamında mart sonuna ka-
dar 81 ilde 675 bin tablet bilgisayar dağıtacak. 

Milli Eğitim Bakanlığı, 2010’dan itibaren eğitimde ve 
öğretimde fırsat eşitliğini sağlamak ve okullardaki tek-
nolojiyi iyileştirmek için bilişim teknolojisi araçlarının 
derslerde etkin kullanımı sağlamak amacıyla FATİH 
projesini başlattı. Proje kapsamında, 2011-2012 eği-
tim-öğretim yılında, 17 pilot ilde, 52 okulda 8 bin 500 
tablet dağıtıldı. Genişletilmiş pilot proje kapsamında da 
2013’te 81 ilde 217 okulda 49 bin tablet bilgisayar dağı-
tımı yapıldı. Bugüne kadar pilot proje kapsamında 9. 
sınıftaki öğrencilere ve öğretmenlere 62 bin 800 tablet 
bilgisayar dağıtımı gerçekleştirildi. Mart ayı sonuna 
kadar ise 3 bin 500 okulda, 675 bin tablet bilgisayar da-
ğıtılacak. Ayrıca bakanlık 2014 sonuna kadar da 1 mil-
yon 200 bin öğrenci ve 100 bin öğretmenin sınıf içi 
uygulamalarında tablet kullanmasını hedefliyor. 

18 bin içerik üretilecek
FATİH projesi için 1 milyar 370 milyon lira kaynak 

tahsis edecek olan bakanlığın 2014 hedefleri arasında 
etkileşimli tahtalar için üretilen içerik sayısını 18 bin 
500’e ulaştırmak da bulunuyor.

675 tablet computers will be distributed in 81 provinces until 
the end of March within the scope of a project entitled ‘The 
Movement for Enhancing Opportunities in Education, and Im-
proving Technology (FATİH)’. 

The Ministry of National Education launched the FATİH Pro-
ject in 2010 for the purpose of enabling effective use of tools of 
information technology in classes in order to ensure equality of 
opportunity in education and improve technology at schools. 
Within the scope of the project, 8500 tablet computers were 
distributed at 52 schools in 17 pilot provinces in 2011-2012. 
Then, within the scope of the extended pilot project, 49 thousand 
tablet computers were distributed at 217 schools in 81 provinces 
in 2013. So far, 62 800 tablet computers have been distributed to 
9th grade students and teachers within the scope of the pilot 
project. By the end of March, 675 000 tablet computers will have 
been distributed at 3500 schools. Moreover, the Ministry aims to 
ensure that 1 million 200 thousand students and 100 thousand 
teachers use tablet computer in classrooms. 

18 thousand contents will be created 
Among the 2014 targets of the Ministry, which will allocate 1 

billion 300 million liras for the FATİH Project, is to raise the 
number of contents to be produced for interactive boards to 
18500.
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Turizmde devler ligine giren Türkiye’nin tanıtım yüzü, 
Hollywood yıldızı Julianne Moore oldu. Moore’un rol 
aldığı yeni tanıtım filmini Los Angeles’ta çekiliyor. 

Turizmde çeşitliliğin sağlanması ve yüksek gelir elde 
edilmesi için şehir turizmi, sağlık turizmi, kültür turiz-
mi, termal turizm, golf turizmi, inanç turizmi ve kongre 
turizmi gibi alanlarda çalışmalara hız veren Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Türkiye’nin zenginliğini dünyaya bir 
Hollywood yıldızıyla anlatacak.

‘Hannibal’, ‘Kaçak’ ve ‘Jurassic Park’ gibi yapımlarda 
da rol alan Julianne Moore ile anlaşan Bakanlık, çekim-
lere kısa süre önce başladı. Moore şu sıralar Los Ange-
les’ta Türkiye’nin yeni tanıtım filminin çekimlerini 
gerçekleştiriyor. Julian Moore mart ayında filmin tanı-
tımı için Türkiye’ye gelecek.

Hollywood’dan Türkiye’ye transfer
‘The Edge of Night’ gibi TV dizilerinde de görünen 

Moore, ‘As the World Turns’ adlı dizideki rolüyle Emmy 
ödülünün sahibi oldu. Moore, 2003 yılında The Hours ve 
Far from Heaven filmlerinde rol aldı. O yılın Oscar ödül-
lerinde ‘En İyi Yardımcı Aktris’ ve ‘En İyi Aktris’ dalında 
ödüle aday oldu. ‘Far from Heaven’ filmi ile Venedik Film 
Festivali’nde En İyi Aktris ödülü (Volpi Cup) kazandı.

The new Face of Turkey, which is in the giants league as far as 
tourism is concerned, became Hollywood star Julianne Moore. 
The promotional film featuring Moore is being shot in Los An-
geles. 

Intensifying its efforts in areas such as health tourism, city 
tourism, culture tourism, thermal tourism, golf tourism, faith 
tourism and congress tourism to ensure diversity in tourism and 
raise revenues, The Ministry of Culture and Tourism will tell 
the world of Turkey’s riches through a Hollywood star.

Having struck a deal with Julianne Moore, who acted in films 
such as ‘Hannibal’, ‘The Fugitive’ and ‘Jurassic Park’, began 
shooting the promotional film within a short time. Moore is 
nowadays in Los Angeles acting in Turkey’s new promotional 
film. Julian Moore is scheduled to be in Turkey in March for the 
film’s promotion.

Transferred from Hollywood to Turkey 
Having acted in TV series like ‘The Edge of Night’, Moore 

won an Emmy Award with her role in ‘As the World Turns’. 
Moore took a part in the films The Hours and Far from Heaven 
in 2003. She was nominated for ‘The Best Supporting Actress’ 
and ‘The Best Actress’ Oscar awards that year. She won the Best 
Actress Award (Volpi Cup) for her part in the film ‘Far from 
Heaven’ in Venice Film Festival.

JULIANNE MOORE 
TÜRKİYE’NİN TANITIM 
YÜZÜ OLDU
Julianne mooRe Became 
THe Face oF TuRKey 

Her hafta
yeni bir Woops

MARKALARDA
İNDİRİM

yeni bir Woops
ÇEŞİT ÇEŞİT 
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AVANTAJLI
TARİFELER
AVANTAJLIAVANTAJLIAVANTAJLI
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AVANTAJLIAVANTAJLIAVANTAJLI
TARİFELERTARİFELER
AVANTAJLIAVANTAJLIAVANTAJLI
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Woops fırsatlarından yalnızca Woops üyeleri yararlanabilmektedir. Woops’a üye olmak için Avea hatlarından WOOPS yazılıp 4545’e ücretsiz SMS gönderilmesi 
gerekmektedir. Woops’a 7-25 yaş arasındaki Avea bayilerinden tesis edilmiş olan faturalı ve faturasız bireysel Avea hat kullanıcıları üye olabilir. Bir TC kimlik numarası ile 
Woops’a bir kez üye olunabilir. Detaylar için: www.woops.com.tr
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Tarihi el yazmaları için Türkiye’nin ilk ve tek yazma 
eser konservasyon merkezi kuruluyor. Yüzlerce yıllık 
Kuran-ı Kerim’ler, kitaplar şifa bulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bilim ve sanat dünyası-
nın ilk elden kaynakları olan yazma eserler için harekete 
geçti. Din, dil, felsefe, coğrafya, astroloji, fen bilimleri 
gibi çeşitli konularda yazıldığı dönem ve yere ait temel 
bilgileri bünyesinde toplayan el yazmaları için artık za-
man duracak. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eserler 
Kurumu Başkanlığı’nca hazırlanan projeyle, yüzlerce 
yıllık Kuran-ı Kerim’ler, kitaplar, cönkler, seyahatna-
meler Süleymaniye’de şifa bulacak.  

İlk etapta 170 bin cilt eser restore edilecek
Eskiden Süleymaniye Doğumevi olarak kullanılan 

bina, şu anda elden geçiriliyor. Binadaki güçlendirme ve 
tadilat çalışmalarının ardından oluşturulacak Süleyma-
niye Kitap Şifahanesi, Türkiye’nin tarihi ve kültürel 
hafızasını koruyacak. Daha önce Süleymaniye Yazma 
Eserler Kütüphanesi’nde belirli olanaklarla yapılan res-
torasyon çalışmaları artık, açılacak şifahanede büyük bir 
titizlikle yürütülecek.

Türkiye sınırlarını aşacak
Öncelik Bakanlığın korumasındaki yazma eserlere 

verilecek ama bu hizmetlerden üniversiteler ve şahıs-
lar da yararlanabilecek. Ayrıca şifahane, Türkiye ile 
sınırlı kalmayacak, yurt dışından gelen taleplere de 
cevap verecek.

Turkey’s first and only manuscript conservation center for histori-
cal manuscripts is in process of being founded. Holy Qurans and 
other books dating from hundreds of years before will be restored.

The Ministry of Culture and Tourism took action to preserve 
manuscripts, which are first-hand sources of the world of art and 
science. Now, time will come to a standstill for manuscripts, which 
contain fundamental information about the periods and locations 
they were written as well as about religion, history, philosophy, 
geography, astrology, language and science. Thanks to the project 
undertaken by The Institution for Manuscripts, which is affiliated 
with The Ministry of Culture and Tourism, Holy Qurans, books, 
poetry compilations and travel books will be restored at Süley-
maniye.  

Initially, 170 thousand volumes will be restored 
A building which used to serve as Süleymaniye Maternity Hospi-

tal is now being renovated. Süleymaniye Book Hospital, which will 
be established when the fortifications and changes in the building 
are completed, will preserve Turkey’s historical and cultural mem-
ory. The book restorations that were made at Süleymaniye Manu-
scripts Library with limited means will be performed at the present 
time with more precision at the new book hospital.

Turkey will cross over borders
Priority will be given to manuscripts which are held under the 

protection of the Ministry but universities and individuals will also 
be able to benefit from these services. Moreover, the book hospital 
will not be limited to Turkey only; it will try to meet the demands 
from abroad as well.

TÜRKİYE’NİN İLK KİTAP ŞİFAHANESİ KURULUYOR
TuRKey’s FiRsT BooK HosPiTal is BeinG FounDeD 

ççğğr açan teknoloji
Demiryolu ulaşmnda 
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Divan-ı Lügati-t Türk ile Kültepe Tabletleri’nin, insanlığın 
ortak hafızası olarak ‘Dünya Belleği’nde yer alması için öneri-
lecek. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Öcal Oğuz, 
bu yıl Divan-ı Lügati’t-Türk ve Kültepe Tabletleri’nin UNES-
CO Dünya Belleği’ne alınması için başvuracaklarını açıkladı. 
1072-1074 yıllarında Kaşgarlı Mahmud tarafından yazılan ve 
Türk dilinin Arapça sözlüğü olan Divan-ı Lügati’t -Türk’ün, 
dilbilimciler için çok önemli olduğunu belirten Oğuz, “Divan-ı 
Lügati’t -Türk demek, yaklaşık 80 ülkeyi yakından ilgilendiren 
bir kültürel hafızadan söz ediyoruz demektir.” dedi.

Oğuz, Kaşgarlı Mahmud’un,  eserinde çizdiği dünya haritasıy-
la topografi, harita belleği ve kültürü açısından da önem taşıdı-
ğını vurguladı. 

Anadolu’dan insanlığa 
Kayseri’deki Kültepe kazılarında gün ışığına çıkarılan ve çivi 

yazısıyla Asurca yazılan Kültepe Tabletleri de Dünya Belleği’ne 
girmeye hazırlanıyor. Oğuz, Anadolu’da Türklerden önceki Sü-
merlerden Hititlere kadim uygarlıklarının izlerinin yer aldığı 
tabletlerde, insanlık tarihini aydınlatacak önemli bilgiler, anlaş-
malar, yazışmalar bulunduğunu söyledi. 

Divan-ı Lügati-t Türk and Kültepe Tablets will be 
suggested for inclusion in the “Memory of the World” 
as a common memory of mankind. Head of UNESCO 
Turkish National Commission, Öcal Oğuz stated that 
they would apply for the inclusion of Divan-ı Lüga-
ti’t-Türk and Kültepe Tablets in UNESCO Memory 
of the World. Indicating that Divan-ı Lügati’t –
Türk, which was written byMahmoud of Kashgar be-
tween 1072 and 1074 and is a dictionary of the Turk-
ish language in Arabic, is extremely important for 
linguists, Oğuz said “when we mention Divan-ı Lüga-
ti’t –Türk, we mean a cultural memory that concerns 
about 80 countries.” 

Oğuz also pointed out that Kaşgarlı Mahmud is 
also important by virtue of the world map he drew in 
his work in terms of topography, map memory and 
culture. 

From Anatolia to humanity 
Kültepe Tablets, written in Assyrian language in 

runic script and unearthed during the Kültepe exca-
vations in Kayseri, are getting ready to be included in 
the Memory of the World. 

Oğuz stated that the tablets, which bear traces of 
ancient civilizations in Anatolia before the Turks 
such as the Hittites and the Assyrians, contain im-
portant information, treaties and correspondence 
that may shed light on the history of mankind. 

‘DÜNYA BELLEĞİ’NE İKİ TÜRK MİRASI
Two TuRKisH HeRiTaGes aRe To Be aDDeD To ‘memoRy oF THe woRlD”

•	High	Frequency	Battery	Charge	Unit
•	Medel	Auxiliary	Power	Supply	Unit	(APU)
•	 Battery	Charge	Unit
•	Multi	Voltage	Converter	UIC	EBU
•	Auxiliary	Inverter	System	for	E-14000	Electrical	Inverter
•	Medel	Air	Condition	Control	Unit
•	 E72-220	Inverter
•	 D72-24	Inverter
•	 Energy	Supply	And	Cooling	Control	System	(Jv07-EBU)
•	 Sanitary	Systems	For	Rolling	Stock
•	 Traction	Motor	Test	Unit
•	 Information	Display
•	APS	750	-	380	SH
•	 IRR	Power	Supply	Unit
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MEDEL Elektronik Elektrik 
Makina Demiryolu Araçları Üretimi ve 

Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

BAŞVuRu NE 
ZAMAN?

When is the 
application due?

Yazım çalışmaları devam eden her iki 
dosya, 31 Mart’a kadar UNESCO Genel 
Merkezi’ne sunulacak. 

Both files, which are in process of being 
written, will be submitted to UNESCO 
Headquarters by 31 March. 



BARCELONA VE POPLE ESPANYOL
BaRcelona anD PoPle esPanyol

 M
ontjuic Dağı’na çıkıp Pople Espanyol 
Köyü’nü ziyaret ettiğinizde İspanya’nın 
tüm bölgelerinin kültür ve tarzını bir 
arada görebileceksiniz. 

İspanya ve Barcelona denildiğinde 
birçok kişinin aklına, futbol takımı, tapasları, okyanus 
ve kumsalı gelir ama sizi bu ay bir açık hava mimari 
müzesine davet etmek istiyoruz. 

Adeta bir müzeyi andıran Montjuic Dağı’nın tepesine 
çıktığınızda aslında 1929 yılında düzenlenen bir 
uluslararası fuar için inşa edilen bir İspanyol Köyü’ne 
ulaşıyorsunuz. 49 bin metrekarelik alanda İspanya’nın 
farklı yerlerinden mimari tarzlarda 117 yapıyı 
bünyesinde barındıran Pople Espanyol (İspanyol Köyü) 
sizi adeta bambaşka bir dünyaya sürükleyecek… 

Bask bölgesinden Aragon’a, Endülüs’ten Galice’ye 
kadar İspanya’nın farklı yerlerinin mimarisi, tarzı ve 
kültürünün sunulduğu, Mimarlar Francesc Folguera ve 
Ramon Reventos tarafından hayata geçirilmiş… 
Başlangıçta 6 aylığına yapılan ancak çok beğenilince 
kalıcı olması istenen köyün ‘Fondation Fran Daurel’ adı 
verilen kısmında Miro, Picasso, Tapies ve diğer ünlü 
sanatçıların modern sanat eser koleksiyonlarını da 
görme imkânınız var. Girişin ücretli olduğu köyde önce 
Castellana Meydanı’nın kopyasını görebilir, oradan da 
Plaza Mayor’a geçebilirsiniz… 

Burayı ziyaret ederken sesli rehber hizmetinden 
faydalanabilirsiniz. Gezerken cam ya da deri işi ile 
uğraşan ustaları canlı izlemek de mümkün. Ayrıca 
fayans üzerine yapılan işlemelerin sergilendiği ve 
satıldığı dükkânlar da ilginizi çekebilir. 

Turistik bir yer olduğu için çok sayıda kafe, restoran 
ve eğlence mekânının da olduğu köyde, şanslıysanız bir 
Flamenko gecesine de rastlayabilirsiniz. Müze 
dediğimize bakmayın; toplantıların, eğlencelerin 
yapıldığı, halkın bir araya geldiği köy meydanını şirin 
restoran ve kafeleriyle çok etkileyici bulacaksınız. 

 W
hen you climb up the MontJuic 
Mountain and visit Pople Espanyol 
Village, you would be able to see 
Spain’s complete regional cultures 
and ways all together.

When people hear Spain and Barcelona, they think of 
football team, tapas, ocean, and beaches, but we would 
like to invite you to an open-air architecture museum.  

When you go up to the peak of Montjuic Mountain, 
which looks like a museum, you actually arrive at a 
Spanish village that was built for an international fair 
in 1929.  With its 49 thousand square meter area and 
117 different Spanish architecture type structures, 
Pople Espanyol Village will drag you to a different 
world.  

From the Bask region to Aragon, Andalosia to 
Galicia, different regions of Spanish architecture, 
styles and cultures are displayed and this was brought 
to life by architects Francesc Folguera and Ramon 
Reventos… At the beginning, even though the village 
was built for 6 months, people were very attracted to it 
and wanted it to stay permanently. At the ‘Fondation 
Fran Daurel’ part of the village, you are able to famous 
artists’ modern artwork collections such as Miro, 
Picasso, Tapies and other artists. With the entrance to 
be paid, first you can see Castellana Arena’s replica, 
and then go onto Plaza Mayor. 

While you are visiting here, you can take advantage 
of the audio guides. It is possible to see masters who 
work with leather or glass. The stores that display and 
sell handcrafted tiles may grab your attention as well.

Because it is a touristic village, there are many cafes, 
restaurants, and recreation venues, and you can even 
come across a Flamenco Night. Do not mind us calling 
it a museum; you will find it very attractive with its 
village center arena restaurant and cafes where the 
people gather.  

KENTLER vE SEmBOLLER / CiTiES AND SymBOLS

TÜRKAN BALABAN
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en PaHali TİcaRİ meKân: 

KAPALIÇARŞI

mEKÂN / PLACE
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The Grand Bazaar: The most expensive commercial venue



 A
lışveriş dediğimizde hemen herkesin aklına alışveriş 
merkezleri (AVM) geliyor. İstanbul’dan Adana’ya An-
kara’dan İzmir’e Diyarbakır’a kadar Türkiye’nin dört 
bir yanında birbiri ardına AVM’ler açılıyor. Bunların 
bir kısmı yanlış uygulamalar nedeniyle kapanmaya 

mahkûm oluyor… Kriz dönemlerinde döviz ile kiralanan AVM ma-
ğazaları zor duruma düşerken 550 yıldan bu yana faaliyet gösteren 
Kapalıçarşı, İstanbul’da sessiz sedasız büyük cirolara ulaşan ve rekor 
dükkân fiyatlarına sahip olması ile hala popüler bir mekân oluyor.

Öyle ki dünyanın en pahalı caddelerinden biri olan Paris’in Champs 
Elysées’si ile yarışacak kadar iddialı. Sadece Türkiye’nin değil 
dünyanın en pahalı mekânlarından biri olarak öne çıkıyor. EVA 
Gayrimenkul Değerleme’nin araştırmasına göre Kapalıçarşı’daki 
dükkân fiyatları İstanbul’un en popüler caddelerindeki ticari 
mekânlardan çok daha değerli. Araştırma, dünyanın en pahalı ticari 
mülklerinin New York 5. Cadde, Hong Kong Causeway Bay ve Paris 
Champs Elysées’de olduğunu ortaya koyuyor. Bu mekânlarda 
metrekare fiyatları 700 ila 900 bin ABD doları arasında değişiyor. 

Araştırmada, Kapalıçarşı’nın ‘Grand Bazaar’ namıyla dünya 
çapında bir üne sahip olduğuna da dikkat çekiliyor. İstanbul’a gelen 
yabancı turistin önemli bir bölümünün Kapalıçarşı’yı ziyaret 
etmeden Türkiye’den ayrılmadıklarına da işaret ediliyor.

Günde 500 bin kişi
Perakende ticari hayatta Türkiye’nin en büyük değerinin 

Kapalıçarşı olduğuna dikkat çekilirken, 1461 yılında inşasına 
başlanan Kapalıçarşı’da bugün 64 cadde ve sokak, iki bedesten, 16 
han ve 11 ana kapı bulunuyor. Toplamda 30 bin metrekare 
büyüklüğündeki çarşıda 3 bin 600 dükkân yer alıyor. Günümüzde 
yanlış tercihler nedeniyle modern AVM’lerin bir bölümü kısa bir 
zamanda fonksiyonlarını yitirip kapanmaya yüz tutarken günde 
500 bin kişi tarafından ziyaret edilen Kapalıçarşı’nın her yıl rekor 
üstüne rekor kırdığına işaret ediliyor.  

Lonca mantığı
Lonca mantığı çerçevesinde aynı işi yapan meslek erbabının belli 

bir sokakta faaliyet gösterdiği Kapalıçarşı, bu özelliği ile de ayakta 
kalmayı başardı. Bu yapı da çarşıdaki sokak isimlerinin günümüze 
yorgancılar, kalpakçılar, aynacılar, terlikçiler, fesciler, keseciler 
olarak gelmesini sağladı. Zaman içinde yaşanan değişimlere 
Kapalıçarşı’nın hızla ayak uydurduğu da gözleniyor. Kalpakçılar 
Caddesi’nde bugün sadece kuyumcuların faaliyet göstermesi bunun 
en güzel örneği. 

 W
hen we mention about shopping, the first thing 
which springs to almost everyone’s mind is shop-
ping malls (AVM). Across Turkey, from Ankara to 
Adana from İstanbul to İzmir and Diyarbakır open 
up new shopping malls in succession. Some of these 

are doomed to be shut down due to false applications. While mall stores 
have hard time in surviving during crisis, the Grand Bazaar in İstanbul 
which has been operational for 550 years is still a popular venue by lead-
ing to great revenues quietly and high store prices. 

That is to say, it is as ambitious as to compete with one of the world’s most 
expensive streets, Paris Champs Elysées. It is not only the most expensive 
venue in Turkey but also in the world. According to a survey which EVA real 
estate has carried out, shops in the Grand Bazaar are far more valuable than 
commercial shops in İstanbul’s most popular streets. The survey revealed 
that the most valuable commercial real-estates are 5th Street in New York 
Causeway Bay in Hong Kong and Paris Champs Elysées. The square-meter 
price of these venues varies from 700 to 900 thousand U.S dollar. 

 The survey also reveals that the Grand Bazaar has a worldwide 
noteworthy reputation. The survey also points out that an important 
part of the foreign tourists who came to İstanbul do not go back with-
out visiting the Grand Bazaar.

500 thousand people visit daily 
It has been admitted that the Grand Bazaar is Turkey’s most valuable 

asset in the retail trade. Started to be built in 1461, the Grand Bazaar has 
64 streets, two covered bazaars, 16 caravanserais and 11 main gates today. 
Having a total of 30 thousand square meters area, the Grand Bazaar has 
3600 shops. Today, on account of the wrong choices, while modern shop-
ping malls are losing their functions and on the verge of closing down in a 
very short time, it is pointed out that the Grand Bazaar, which is visited by 
five thousand people each day, attracts attention with its great revenues 
and breaks more and more records.

The logic of the guild 
Within the framework of the same profession in the business logic 

of the Guild, in which they run on a certain street, the Grand Bazaar 
also managed to stay afloat thanks to this feature. This structure also 
enabled the street names of the Grand Bazaar to come in the present day 
as yorgancılar, kalpakçılar, aynacılar, terlikçiler, fesçiler and keseciler. 
It is observed that the Grand Bazaar quickly keeps pace with the chang-
es which have occurred over time. The fact that only jewelers run their 
shops on the Kalpakçılar Street today is the best example of this. 
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        BurAdA gelenek hâkim
Kapalıçarşı’daki ticari mantığın arkasında gelenek ve göreneğin 
önemli bir rolü olduğu aşikâr. Çarşıda hala dükkân satış fiyatlarının kilo 
altın üzerinden yapılması, dükkân satışa çıkarılmadan önce nezaketen 
komşu dükkân sahiplerine alıp almayacaklarının sorulması ve satışla-
rın bu mantık doğrultusunda sessiz sedasız yapılması gibi…

         TRADITIoN IS PREVALENT hERE 
It is obvious that tradition and custom play an important role in the 
commercial logic in the Bazaar. The price of the deal of stores are still 
carried out by gold in the Bazaar, asking the next door neighbors 
whether they are eager to buy the store as a courtesy before making 
the shop for sale and sales are made quietly in accordance with this 
point of view are some of these traditions and customs... 

Bilgi / Info
Bilgi / Info



balkon ve kat 
bahçesi yılı olacak 

2014 will be the year of balconies and terrace garden 

yAŞAm / LiFE

 L
imited garden life in big cities such as İstanbul has 
urged people to set up new projects to build houses 
with large balconies and terrace garden recently. 
With the new zoning regulation, 2014 will be the 
year of terrace garden and balcony…

 A lot of people almost everywhere in the world prefer to 
live in houses with garden located on which green areas are 
abundant. However, in Turkey, particularly in big cities, 
houses with garden are very few. And not everybody can 
afford already existing ones. People living in intensely 
urbanized big cities such as İstanbul, Ankara and İzmir are 
dreaming up a little garden or a large balcony on which they 
can take fresh air. Therefore, recent housing projects are 
designed by taking people’s demand into consideration.

Balconies reappear
In this period of time when urban renewal and urbanization 

efforts speed up, a regulation that supports this growth has 
been implemented in the last months of the previous year 
with the effect of people’s heavy demand. Having been 
almost vanished due to the zoning regulations in recent 
years, balconies reappear. Zoning Ordinance will make 
houses with balconies widespread by keeping balconies and 
terrace gardens out of town planning.

 

People will take a deep breath
With the new regulation prepared and implemented by the 

Ministry of environment, buildings with balconies will come 
to life again and green areas on which people can breathe will 
be brought about. Lawyer Ali Yüksel, the Chairman of the 
Institute of Real Estate says that houses with balconies will 
come back in the period of time with the new regulation. 
Yüksel says: “The previous regulations were counting 
balcony with the apartment’s total square meter, but now 
they keep balcony out of it. This means that projects of 
balcony and terrace garden will be set up a lot more in the 
coming period.”

 İ
stanbul gibi büyük şehirlerde bahçeli yaşamın sınırlı kal-
ması insanları son dönemde geniş balkonlu kat bahçeli 
projelere yönlendiriyor. Yeni imar yönetmeliğiyle 2014 
kat bahçesi ve balkon yılı olacak…

Dünyanın hemen her yerinde insanlar yeşil alanların 
bol olduğu, bahçeli evlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Ancak 
Türkiye’de özellikle de büyük şehirlerde bahçeli ev sayısı 
yok denecek kadar az. Olanların fiyatları da herkesin 
ulaşabileceği bir seviyede değil…

İstanbul, Ankara, İzmir gibi yapılaşmanın yoğun olduğu 
büyük kentlerde insanlar nefes alabilecekleri minik bir bahçe 
ya da geniş bir balkon hayal ediyorlar. Son dönemde üretilen 
konut projelerinde de insanların bu istekleri dikkate alınarak 
tasarlanıyor.

Balkonlar geri geldi
Kentsel dönüşüm çalışmalarının, şehirleşme çalışmalarının 

hız kazandığı bir dönemde insanların taleplerinin de etkisiyle 
bu trende destek veren bir yönetmelik geçtiğimiz yılın son 
aylarında hayata geçti. İmar yönetmelikleri nedeniyle son 
yıllarda neredeyse yok denecek kadar azalan balkonlar 
yeniden gündeme geliyor. Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 
balkonları ve kat bahçelerini imar dışında tutarak balkonlu ev 
sayısını yaygınlaştıracak.

Rahat nefes alınacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanıp 

uygulamaya konulan yeni yönetmelikle balkonlu binalar geri 
gelecek ve insanların rahat nefes alabilecekleri alanlar 
oluşturulacak.

Yaşanan bu gelişmeyi yorumlayan Gayrimenkul Hukuku 
Enstitüsü Başkanı Avukat Ali Yüksel, yeni yönetmelikle 
balkonlu evlere geri dönüş döneminin başlayacağını söylüyor. 
Yüksel, “Önceki yönetmelik balkonu dairenin metrekaresine 
sayıyordu. Şimdi balkon dairenin metrekaresi dışında 
tutuluyor. Bu da balkon ve kat bahçeli projelerin önümüzdeki 
dönemde daha çok yapılacağı anlamına geliyor.” diyor.

NİL DEMİRCİLER

2014
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HiRsizliKla İlGİlİ   
   DOĞRU BİLİNEN     

YANLIŞLAR
misinformation 

believed to be 
true about theft

Yanlış: “Evin kapısı ve kilitleri çok sağlam.”
Doğru: Tüm kapılar ve kilitler açılmak üzere tasarlanmıştır. 
Kapıda kalındığında bir çilingir kapıyı kolayca açabiliyorsa, 
hırsızların da kapıyı açma ihtimali her zaman vardır.

Yanlış: “Elektronik güvenlik sistemleri çok pahalı.”
Doğru: Günden güne yaygınlaşan elektronik güvenlik 
sistemlerine çok uygun fiyatlarla abone olunabiliyor.
 
Yanlış: “Yüksek bir katta oturuyorum, buraya hırsız 
çıkamaz.”
Doğru: Türkiye’de yaşanan hırsızlık olaylarının yüzde 80’i 
kapıdan izinsiz giriş şeklinde gerçekleşiyor. Hırsızlar, 
tırmanamayacakları yükseklikteki mekanlara kapıyı ya da 
kilidi kırarak giriyor.

Yanlış: “Evde her zaman birisi oluyor, ev hiç boş kalmıyor.”
Doğru: Türkiye’deki hırsızlık girişimlerinin önemli bir kısmı 
hane halkı evdeyken gerçekleşiyor.

Yanlış: “Evde değerli eşya bulundurmuyoruz.”
Doğru: Hırsızlar bir evde değerli eşya olup olmayacağını 
bilemezler ve bulmak amacıyla tüm evi altüst edebilirler. 
Araştırmalara göre, hırsızlık kurbanı olanlar travma yaşıyor 
ve yüzde 80’lik bir kesimi evden taşınmayı tercih ediyor.

Yanlış: “Konut sigortam var.”
Doğru: Hırsızlık sigortası ya da bu teminatı kapsayan konut 
sigortası ancak hırsızlık sonrası zararları karşılar; hırsızlığı 
engellemez. 

Yanlış: “Demir parmaklık, panjur, kırılmaz cam, çelik kapı 
beni hırsızlardan korur.”
Doğru: Bu tür mekanik önlemler hırsızları ancak yavaşlatır 
ancak durdurmaz. Mekanik önlemlerin faydalı olabilmesi için 
alarm sistemi ile desteklenmesi gerekir.

Yanlış: “Sitenin girişinde güvenlik görevlisi var; eve hırsız 
girmesi imkânsız.”
Doğru: Güvenlik görevlisi caydırıcı bir unsur olsa da çok 
sayıda kişinin yaşadığı sitelerde içeri giren herkesi tanımak 
ve kötü niyetli kişileri ayırt etmek her zaman mümkün 
değildir.

Yanlış: “Evde kasamız var.”
Doğru: Hırsızlar farklı yöntemlerle kasaları açabildikleri gibi, 
onlarca kilo ağırlıktaki kasaları da taşıyabilirler.

Wrong: “The doors and locks of the house are totally safe.”
Right: All doors and locks are designed to be opened. If a 
locksmith can easily unlock the door when someone is 
locked out, there is always the possibility that thieves can 
open doors.

Wrong: “Electronic security systems are very expensive.”
Right: You can easily subscribe, at reasonable prices, to 
electronic security systems, which are becoming 
widespread day by day.
 
Wrong: “I live on a high floor, so thieves can not climb here.”
Right: About 80 percent of the theft cases in Turkey occur 
as break-ins. Thieves enter spaces that are too high to 
climb by breaking the door or the lock.

Wrong: “There is always someone at home, it is never 
empty.”
Right: A large majority of the theft attempts in Turkey take 
place when people are at home.
 
Wrong: “We do not keep our precious possessions at 
home.”
Right: Thieves cannot know whether there are valuable 
items in a house or not; and thus may rummage the whole 
house to find them. According to research, victims of theft 
experience a trauma and about 80 percent of them prefer 
to move out.

Wrong: “I have home insurance.”
Right: Theft insurance or home insurance covering this 
meets damage only after a theft case; it does not prevent 
theft. 

Wrong: “Iron railings, blinds, safety glass, steel door protect 
me from thieves.”
Right: Such mechanical measures can only slow down 
thieves but cannot stop them. In order for mechanical 
measures to be effective, they need to be supplemented 
with alarm systems.

Wrong: “There is a security guard at the entrance to the 
building complex; it is impossible for thieves to break in.”
Right: Security guards may be a deterrent but it is not 
always possible to recognize everyone entering the house 
and distinguish those who are ill-willed.

Wrong: “We have a safe at home.”
Right: Thieves can open safes using different methods and 
carry very heavy safes.

Giderek kalabalıklaşan kentlerde 
hırsızlık vakalarında da artış 

gözleniyor. Hırsızlıktan korunmak için 
hepimizin doğru bildiği yanlışlar da 
bulunuyor. Güvenlik Uzmanı Aydın 
Bolkar, hırsızlık konusunda yanlış 

bilinen doğruları da şöyle özetliyor:

Cases of theft are on the rise in cities that 
are getting more and more crowded. We 

all have ample misinformation about 
avoiding theft which we believe to be true. 

Security specialist Aydın Bolka 
summarizes the rights believed to be 

wrong about theft as follows:

GÜvENLİK / SECURiTy
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İŞ DÜNYASI VaHŞİ yaŞami 
FoToĞRaFliyoR

HOBİ / HOBBy
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The business world has been photographing wildlife 
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 A
slan, leopar, çita, kaplan, kar leoparı, puma ve 
jaguar gibi yeryüzünün en büyük yedi kedi-
sini fotoğraflayan Süha Derbent, Setur ile ilk 
adımlarını attığı Sedventure markasıyla kişi-
ye özel turlar organize ediyor. Derbent’in da-

nışmanlığında düzenlenen geziler Afrika’dan Antarktika’ya, 
Tayland’dan Meksika’ya kadar uzanıyor. Kenya, Myanmar, 
Amalfi Kıyıları, Küba, Bhutan, Tanzanya, Galapagos, Namib-
ya, Nepal gibi farklı coğrafyalara butik seyahatler düzenleni-
yor. Bu turlara özellikle işadamları büyük ilgi duyuyor. Süha 
Derbent’in şimdiye kadar birlikte çalıştığı işadamları arasın-
da Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, Turk-
cell’in eski CEO’su Dost Enerji’nin Yönetim Kurulu Başkanı 
Muzaffer Akpınar, The Lifeco’nun kurucusu Ersin Pamuksü-
zer, Ten Çamaşırları CEO’su Deha Orhan, Çuhadaroğlu Yö-
netim Kurulu Üyesi Murat Çuhadaroğlu gibi isimler var.

Kendime giden yol…
Süha Derbent, kısa özgeçmişini yalnızca 3 kelime ile 

anlatıyor: Kendime giden yol… Vahşi yaşamı fotoğraflamaya, 
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde hayvan davranışı eğitimi 
alarak başladığını söyleyen Süha Derbent, kendisini şöyle 
anlatıyor: “Eğitimi tamamladıktan sonra, başta Afrika 
ülkeleri olmak üzere dünyada yaban hayatı olan birçok yere 
seyahatler yaptım. 2001 yılında ‘Yüz Yüze’ adlı kitabım 
yayınlandı. Bu süreç içerisinde vahşi yaşamı fotoğraflamak 
isteyenler benimle iletişime geçerek, birtakım projelerini 
gerçekleştirmek istediler. Bunun üzerine ben de 
onlara yaban hayatı, fotoğraf, seyahat ve hayvan 
davranışı gibi konularda danışmanlık 
vermeye başladım.” 

 P
hotographing earth’s largest seven cats such as lion, 
leopard, cheetah, tiger, snow leopard, puma and 
jaguar, Süha Derbent organizes, under the brand 
of Sedventure, private tours into which he took his 
first step under the name of Setur. The excursion 

organized by Derbent’s consultancy stretches from Africa to 
Antarctica and from Thailand to Mexico. Boutique trips are or-
ganized to a variety of countries such as Kenya, Myanmar, and 
Amalfi coast, Cuba, Bhutan, Tanzania, Galapagos, Namibia and 
Nepal. Especially, businessmen are interested in these tours. 
Among the reputable businessmen who Süha Derbent has so far 
accompanied during the tour are Mustafa KOÇ (the Chairman 
of the Board of Directors of Koç Holding), Muzaffer Akpınar 
(the former CEO of Turkcell and now the Chairman of the Board 
of Dost Energy), Ersin Pamuksüzer (the founder of The Lifeco), 
Deha Orhan (the CEO of Ten Çamaşırları) and Murat Çuha-
daroğlu (the member Çuhadaroğlu Board of Directors).

The road going to myself… 
Süha Derbent tells her short life story with only 3 words: The 

road to myself… Saying that he first started to photograph wild-
life after taking training on animal behavior in the Republic of 
South Africa, Süha Derbent talks about himself “after complet-
ing the training, I have travelled to many countries where wild-
life exists, in particular to African countries. In 2001, my book 
‘face to face’ was published. During this period of time, those 

who were keen to photograph wildlife wanted to per-
form some of their own projects by getting in 

contact with me. As a result of this, I started 
to consult on the subject of wildlife, pho-

tography and animal behavior.” 

DUYGU SAYINER

HOBİ / HOBBy
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Kişiye özel turlar
Sedventure, vahşi yaşam fotoğrafçılığı alanında profesyonel 

ve kurumsal hizmet veren ilk şirket olarak dikkat çekiyor. 
Markanın isim babası da Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Mustafa Koç. Şirket, içerisinde fotoğrafın yer alabileceği her 
alanda faaliyet gösteriyor. Kentleri, kültürleri ve yaşam 
biçimlerini fotoğraflamaktan tutun da, yaban hayatının en az 
gidilen yerleri de buna dâhil. Ağırlıkla yaban hayatı konusunda 
hizmet veriyor. Hobi turizmi de faaliyet alanları arasında. Yaban 
hayatı ve fotoğraf ise bütün faaliyetlerin başında geliyor. Süha 
Derbent, düzenledikleri turlarla ve gelecekteki hedefleriyle ilgili 
şunları söylüyor: “Birkaç tip organizasyon yapıyoruz. Sadece 
bayramlarda yaptığımız grup turları, kişiye özel seyahatler, 
firmalar için düzenlediğimiz kurumsal seyahatler ve benim 
katılımımla yaban hayatında hayvan davranışı ve fotoğraf 
danışmanlığı içeren seyahatler. Yaban hayatı ve Afrika 
seyahatleri burada öne çıkıyor. Benim danışmanlığım ile 
seyahate gelenler hayvanın bulunması, bulunan hayvanın tüm 
davranışlarının incelenmesi gibi bir hizmet alıyorlar. Biz 
hayvanı bulup göstermeyi değil, yakın mesafeden özel anların 
fotoğrafını çekmeyi garanti ediyoruz. Gelecekte, kurumsal 
seyahatler konusunda firma çalışanlarına, bayilerine, iş 
ortaklarına yaban hayatının yerinde yaşatıp bu deneyimi 
işlerine yansıtabilmelerinde katkıda bulunmak istiyoruz.”

Private journeys
Sedventure is the first company to give services professionally 

and institutionally in the field of wildlife and photography. The one 
who gave the name of this brand name is Mustafa Koç, the Chairman 
of Koç Holding of which Süha Derbent works for as an advisor. The 
company is engaged in all activities associated with photography 
including photographing cities, cultures, lifestyles and remote wild 
life areas.

It offers services heavily on wildlife. Hobby tourism is among 
the activities. But, wildlife and photography take first place among 
the activities. Süha Derbent makes the following statements about 
the tours which they organize and their future targets: “We have a 
few types of organization. Group tours on holidays, private jour-
neys, institutional travel for companies and trips related to animal 
behavior and photography with my attendance under my consul-
tancy. Wildlife and Africa travels here come to fore. Those trav-
eling under my consultancy receive some services such as finding 
an animal and observing animal’s behavior. We guarantee pho-
tographing of special moments at close range, but not finding and 
showing the animal. In the future, with the service of Sedventure 
in institutional trips, we would like to contribute to employees, 
dealers, business partners by making them take advantage of going 
through this experience and reflecting it to their work by getting 
them to feel perfect balance of wildlife.” 

İşADAMLARı  VE foTo-SAfARİ
 İşadamları ağaçta leopar çekmek 

istiyor veya avını yere indirirken...

 Hayvan davranışı konusunda bilgi 
sahibi olmak istiyorlar. 

 Zamanları çok kısıtlı olduğu için nokta 
atışı yapmak istiyorlar. Hepsinin ortak 
özelliği kararlılık…

BuSInESSMEn And phoTo-SAfARI
  The businessmen are keen to 

photograph leopard on a tree or the 
moment bringing its prey down on 
the ground...

 They would like to get information 
about behavior of the animal. 

 As their time is very limited, they 
want to make point shot. Their 
common characteristics is 
determination. 



hedef: impArAtor penguenler
fotoğraf için uygun zaman, çekilmek istenen hayvana ve onun 
hangi coğrafyada çekilmek istendiğine göre değişiyor.  En çok 
merak edilen hayvanlar ise vahşi kediler. Aslan, leopar, çita, 
kaplan, puma, jaguar ve kar leoparının yanı sıra kutup ayısı, dağ 
gorilleri, penguen ve balık kartalı da en çok ilgi gören hayvanlar 
arasında yer alıyor. Süha Derbent, yakın bir gelecekte Antarkti-
ka’da imparator penguenlerle ilgili özel bir çalışma yapmayı 
planladığını söylüyor. 

TARGET: EMPERoR PENGUINS
Convenient time for the photo chances depending on animal at 
which is aimed and the   region. Animals which people are eager 
to see most are wild cats. Lion, leopard, cheetah, tiger, puma, 
jaguar and snow leopard, as well as the polar bear, mountain 
gorillas, penguins and fish eagles also are among the animals 
which draw most attention. Sü ha derbent says that he is plan-
ning to carry out a special study on emperor penguins in Ant-
arctica in the near future.

HOBİ / HOBBy

Foto-safari iş yaşamına olumlu katkı sağlıyor
Süha Derbent’in şimdiye kadar düzenlediği seyahatlerde 

işadamlarıyla ilgili yaptığı gözlemlere göre onlar hobileri 
olan ve buna gereken önemi veren insanlar. Derbent, 
hobilerine ayırdıkları zamanın onları zenginleştirdiğini ve 
iş yaşamlarına olumlu katkısını fark edebilme ayrıcalığında 
olduklarını düşünüyor. Derbent, bu konuyla ilgili, 
“Özellikle vahşi yaşam fotoğrafçılığı bir yönetme ve karar 
verme becerisi ister ki, bunlar işadamlarında zaten var 
olan özelliklerdir.” diyor. Derbent, işadamlarının ‘foto-
safari’deki davranışlarıyla ilgili şu açıklamaları yapıyor: 
“Her türlü iklim koşulunda insana sabrının sınırlarıyla 
yüzleşmeyi öğreten bir iştir vahşi yaşam fotoğrafçılığı ve 
ancak sabrettiği ölçüde ödülünü alacaktır fotoğrafçı. Vahşi 
doğada başarılı fotoğraf çekebilmenin bir başka şartı da 
kusursuz bir donanımdır. Elbette yalnız teknik donanımdan 
söz etmiyorum. Bu donanım, doğa ve hayvana sevgi, 
onlarla barışık olabilme, önceliği onlara tanıyabilme 
özelliği ile başlar ve onlara saygıyla devam eder. Fotoğrafçı 
bu donanıma sahip değilse elindeki teknik ekipman 
işlevsiz kalmaya mahkumdur. Benimle gelen işadamları bu 
özelliklere fazlası ile sahip insanlar.”

Photo-safari makes a positive contribution to 
business life 

According to observations which Süha Derbent has made so far 
with respect to the businessmen on journeys that he organized, they 
are the ones who have hobbies and give required importance. Der-
bent thinks that the times they devote to hobbies enrich them and 
make them have the ability of privilege to realize the positive con-
tribution to their business life. Derbent, related to this topic says, 
“Especially, wildlife photography requires ability of managing and 
decision making and businessmen already have these features.” 
Derbent makes the following comments on businessmen’s behav-
ior during ‘photo-safari’: “Wildlife photography is a hard work to 
teach a person how to face with his limits of his or her patience in all 
climate and weather conditions and   the photographer takes his or 
her award to the extent which a person puts up with. Another must 
for a successful photo in wilderness is to have perfect equipment. 
Of course, I’m not only talking about the technical equipment. This 
equipment starts with the feature of loving nature and animals, be-
ing at peace with them, giving them priority property and continues 
respecting them. If the photographer does not have this equipment, 
he or she is doomed to possess dysfunctional equipment. The busi-
nessmen who have travelled with me strongly have these features.” 
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Ege ve Akdeniz’de tarih adeta topraktan fışkırır. Her antik kentin ait olduğu 
farklı bir coğrafya ve farklı bir hikâyesi vardır. Bazıları turist akınına 
uğrarken bazılarıysa öylesine kuytuda, ehlileştirilmemiş bir doğanın ya da 
mütevazı bir köy yaşamının içine saklanır.

The history of Aegean and Mediterranean literally sprouts from the soil. Every 
ancient city has different geographical features and stories to which it belongs. 
Whereas some of them are influxed with tourists, some are hidden in a secluded 
and untamed nature or in a modest village life. 
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 Arkeoloji ve tarih merak-
lıları için Türkiye’nin en 
ilginç rotalarından biri, 
Fethiye- Kalkan arasında 

uzanan bereketli Xanthos Vadisi’dir. 
Sarp kayalıklarda yerleşimler kuran 
Likyalılar’ın mezarları bu uygarlığın 
en dikkat çekici özelliği. Ev, Yunan 
tapınağı ve lahit tarzındaki mezarla-
ra ölüler, takılarıyla gömülüyorlardı. 
Ancak birçoğu 2 bin yıldır süregelen 
mezar soygunculuğu yüzünden tah-
rib edildi. Yaz gelmeden, yemyeşil bir 
doğanın içinde sessizliğe gömülmüş 
bu vadideki kalıntılar, çiçek açan ba-
demler, eli kulağında portakal çiçek-
leri, laleler ve Akdeniz’in turkuazıy-
la daha unutulmaz oluyor. Xanthos 
Nehri yani bugünkü Eşen Çayı bo-
yunca uzanan yol üzerinde, Likyalı-
lar’ın kentleri sıralanıyor, bazıları he-
nüz tam olarak ortaya çıkarılmamış. 
Bazılarının da yolu sapa olduğundan, 
buralara fazla turist uğramıyor. 

 O ne of the most interest-
ing routes of Turkey for 
archeology and history 
enthusiasts is the fertile 

Xanthos Valley lying between Fethiye 
and Kalkan. Tombs of Lycians settled 
in cliffs are the most conspicuous fea-
ture of the civilization. Dead people 
were entombed with their jewellery 
into the houses, Greek temple and sar-
cophagus style graves. However, most 
of them were ravaged due to ongoing 
tomb raiding for the past two thou-
sand years. Before summer comes, the 
ruins that keep in silence within a lush 
nature through the valley are getting 
much more memorable with flowering 
almonds, orange flowers in the offing, 
tulips and turquoise Mediterranean. 
On and along the road lying by the River 
Xanthos, known as “Eşen Çayı” today, 
Lycian cities, some of which have not 
been revealed yet, are lined. Besides, a 
few tourists visit some of these cities as 
they have remote byroads.         

 L
ikya kentlerinin en bakir ve 
görkemlilerinden biri Pınara. 
Pınara, Likya dilinde, ‘yuvar-
lak’ anlamına geliyor. Adını bu 

devasa, kızıl kayanın kavisli şeklinden 
alıyor. Yer yer keçiler gibi tırman-
mak gerektiğinden, burayı diğer Likya 
kentleri kadar çok turist gezmiyor. Bu 
nedenle de gizemli halini hep koruyor. 
Pınara’nın en etkileyici yapıları, etrafa 
dağılmış kaya mezarları. Özellikle ka-
bartmalarıyla dikkat çeken Kral Me-
zarı, kalıntıları gezmeye başlamak için 
doğru bir nokta. Mezarın üzerinde, 
surlarla çevrili, siperleri olan dört kent, 
kapıları, evleri ve mezarlarıyla, kentin 
2400 yıl önceki halinin ipuçlarını ve-
riyor. Tepeden baktığınızda, zengin 
tarım alanlarına ve kızıl yamaca hakim 
yeşillikler içinden tiyatro sivrilir.

 One of the most untouched and 
gorgeous Lycian cities is Pı-
nara. The word Pınara means 
“round” in Lycian language. 

It is named due to the curved shape of the 
huge and red rock. As sometimes it is nec-
essary to climb up like goats, not as so many 
tourists visit this city as they visit others. 
Therefore, it maintains its mysterious 
state. The most fascinating structures of 
Pınara are scattered rock tombs. Especially 
the King’s Tomb with its remarkable reliefs 
is the right spot to start visiting the ruins. 
Four different cities with trenches and sur-
rounded by walls rising over the tomb offer 
clues regarding the 2400 year-old state of 
the city with its doors, houses and tombs. 
When viewed from above, the theatre in 
the countryside dominated by rich farm-
land and red slopes stand out. 

XANThos PıNARA

GEzİ / TRAvEL
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 Yolu biraz sapa kaldığın-
dan, daha çok arkeoloji 
meraklılarının, buradan 
geçen ya da burada kamp 

kuran Likya Yolu yürüyüşçülerinin 
ve yabancı turistlerin uğradığı Sid-
yma, vadinin en ilginç antik kent-
lerinden. Burası da, bölgedeki bir-
çok antik yerleşim gibi henüz tam 
olarak kazılmamış. Sidyma’nın en 
dikkat çekici karakteristiği, kalın-
tıların köy yaşamıyla içiçe olması. 
Etrafa dağılmış mermer kalıntıla-
rının arasında keçi sürüleri dolaşı-
yor. Kalıntılar arasında görülebile-
cek en belirgin yapılar nekropolde. 
Her yerinden çalıların fışkırdığı ve 
etrafında keçilerin dolaştığı, çoğu 
üçgen çatılı mezarların arasında 
biri daha ilginç. Bu mezarın kare 
desenli tavanında, çiçekler ve insan 
yüzleri göze çarpıyor. Hemen ya-
nıbaşındaki mezarın kapağında ise 
Eros ve iki ucunda da Medusa ka-
bartmaları var.

 As it is in a bit remote by-
road, being visited by ar-
cheology enthusiasts, trek-
kers walking by or camping 

by Lycian Road and foreign tourists, 
Sidyma is one of the most interesting an-
cient city of the valley. Like many other 
ancient settlements in the region, here 
has also not been entirely revealed yet. 
The most remarkable characteristic of 
Sidyma is that the ruins are blended with 
village life. Herds of goats are roam-
ing around the scattered marble ruins. 
The most remarkable structures to visit 
in the ruins are in necropolis. Of all the 
mostly gabled tombs the surroundings of 
which are wandered by goats and sprout-
ed by woods, one is more remarkable. On 
the ceiling with square patterns, flowers 
and facial patterns attracts attention. 
On the doorstep, there are reliefs of Eros 
on the cover and Medusa on both ends of 
the tomb.          

sıDYmA

 Milas- İzmir karayolunun 12. km’sinde, 
Köşk köyünün bulunduğu sapaktan 17 
km sonra İassos’a varılır. Güllük’ten 
tekne ile de bu antik kente gitmek müm-

kün. Toprağının fakirliğine rağmen M.Ö. 1900’den beri 
burada yerleşim olması balıkçılığa bağlı. Bugüne kalan 
kalıntılarsa, Roma devrinde tekrar canlanan kentten 
kalma. Tepenin üzerindeki kale St. Jean Şövalyeleri’ne 
aitti. Ancak Türkler’in burayı ele geçirmesinden son-
ra buranın ağası olan Asim Ağa’dan adını alarak buraya 
Asim Kalesi denilmiş. Taşlar, Osmanlı devrinde İstan-
bul’daki yapılara inşaat malzemesi olarak götürülmüş. 

 O n the 12th kilometer of the Milas-İzmir main 
road, 17 kilometers after the junction where Köşk 
village stands, Iassos is reached. It is also pos-
sible to reach the ancient city by taking a boat 

from Güllük. Despite its fertile land, the reason why there have 
been settlements here since 1900 B.C. depends on fishery. The 
current ruins are from the Roman Period when the city was 
refreshed. The castle on the hill belonged to St. Jean Knights. 
However, after the Turks had captured the land, it was named 
after the landowner Asim Ağa and called as Asim Castle. The 
stones were carried to Istanbul as building materials during 
Ottoman Period. 

ıAssos

GEzİ / TRAvEL
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 Bir yanınız Ege Denizi, bir yanı-
nız Akdeniz’dir... Datça Yarı-
madası’nın en uç noktasındaki 
Knidos, muhteşem konumuyla 

bölgenin en güzel antik kentlerinden biri. 
Knidos, Datça’ya 40 km mesafede, antik 
çağda Kap Krio olarak bilinen Deveboy-
nu Burnu’nda yer alıyor. Antik çağın 
en ünlü ve zengin kentlerinden biriydi. 
M.Ö. 800’lerde Dorlar tarafından kurul-
du. Kentin efsaneleşmesinin nedeniy-
se Afrodit… Heykeltıraş Praksiteles’in 
M.Ö. 4. yüzyılda yaptığı bu eserin ünü, 
dünyada çıplak olarak tasarlanmış ilk kült 
Afrodit heykeli olmasından kaynaklanı-
yor. 1987 yılından beri kazıların devam 
ettiği ören yerinde, iki tiyatro, agora, 
Apollon Tapınağı ve Sunağı, güneş saati, 
Demeter Kutsal Alanı ve odeon kalıntıla-
rı var. Geriye pek fazla bir şey kalmamış 
olsa da, burada günbatımını seyrettikten 
sonra, Afrodit’in böylesine ünlenmiş ol-
masına daha da hak vereceksiniz.

 One side of you is the Aegean 
Sea and the other side is the 
Mediterranean Sea. Knidos 
on the end point of Datça 

Peninsula is one of the most beautiful 
ancient cities with its splendid location 
in the region. 40 kilometers away from 
Datça, Knidos is located in Deveboynu 
Cape known as Kap Krio in ancient ti-
mes. It was one of the most reputable and 
prosperous cities of ancient times. It was 
established by Doris in the 800s BC. The 
reason for the city’s being legendary is 
Aphrodite. The reputation of the work 
made by Sculptor Praksiteles in the 4th 
century BC comes from being the first 
naked designed cult statue of Aphrodi-
te. In the ruins where excavations still 
go on since 1987, there are two theatres, 
the Agora, and the Altar and the Temp-
le of Apollo, sundial as well as the ruins 
of Sanctuary of Demeter and the Odeon. 
Even though there are a few things left, 
after watching the sunset, you will realize 
how Aphrodite was fascinated and will 
better entitle Aphrodite. 

 İzmir- Muğla yolu üzerinde, Bod-
rum yoluna girip, Yatağan’ı geç-
tikten 7 km sonra sağınızda kömür 
ocakları göreceksiniz. Yatağan 

Termik Santralı’ndan geçip hayalet 
köy Eskihisar’a varılıyor. Yaşamın da 
harabeye dönüştüğü bir yer Stratoni-
keia antik kenti. Kahve ve fırın terke-
dilmişliğin ilk görüntülerini veriyor. 
Köy, bir kömür havzası üzerinde kuru-
lu olduğundan 1984’te evler ve araziler 
kamulaştırılmış, köylüler başka yerlere 
taşınmış. Bugün köyde birkaç hane var. 
İskender’in kumandanlarından Seleu-
kos’un oğlu Antiochos’un, yasak aşkı 
için kurduğu ve sevdiğinin ismini ver-
diği Stratonikeia antik kenti, kalkanı 
düşmüş bir savaşçı gibi duruyor. 

 Entering the road leading to Bod-
rum on İzmir-Muğla main road 
and 7 kilometers after Yatağan, 
you will see coal mines on the 

right hand. The ghost village, Eskihisar 
is reached by passing through Yatağan 
Thermal Plant. The ancient city Stra-
tonikeia is a place in which life has also 
been ravaged. Coffee house and bakery 
shows the pictures of desolateness. As 
the village was established on a coal ba-
sin, all houses and land were publicized 
in 1984 and the peasants were moved to 
other places. There are only a few hou-
ses in the village currently. Establis-
hed by Antiochos, the son of Seleukos 
being a commander of Alexander, for 
his liaison and named after the lover of 
him, the ancient city Stratonikeia today 
stands like a warrior without a shield.       

KNıDos sTRAToNıKEıA
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 M
utlu bir evlilik ve düzenli bir yaşam, kişinin ka-
fasındaki bir takım sorumlulukların eve yön-
lendirilmesine yardımcı olur. Her şeyden önce 
eş ve çocuklarla belli sorumluluklar düşünülür. 
Bu durum kadın için de, erkek için de geçerlidir. 

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener, düzenli ve mutlu bir evliliğin 
kalp krizi riskini de düşürdüğüne dikkat çekiyor. Bunu da, “Çünkü 
bekârların konsantrasyonları dağınıktır. Sosyal açıdan da toplum 
tarafından kabul görmedikleri için büyük bir stres altına girerler. 
Bu stres de kalp krizi riskini tetikler.” sözleriyle anlatıyor. 

Evliler daha çok kabul görüyor
Evli olmanın genelde toplumda kabul görmek anlamına 

geldiğini de ifade eden Dr. Şener, “Evliler toplumda sosyal barışı 
yakalar ve bunun getirdiği stres faktörlerinden uzak olur. Bekâr 
insanların ise konsantrasyonları dağınık olur. Sosyal açıdan 
toplum tarafından kabul görmedikleri için büyük bir stres altına 
girerler. Bu yaşadıkları stres de kalp krizi riskini tetikler. Evliler 
ise her şeyden önce eşlerini ve çocuklarını düşünürler” diyor.  

Boşanan erkeğin kalbi tekliyor
Yalnız yaşayan erkeklerin kalp hastalıklarına yakalanma ya 

da kalp krizi geçirme riskinin, evli olan erkeklere göre daha 
fazla olduğunu da vurgulayan Şener şunları söylüyor: 
“Boşanma sonrası özellikle erkeklerde kötü beslenme, sigara 
ve alkol alışkanlığı ile stres çok daha fazla görülüyor. Bu yaşam 
şekli de kalp ve damar hastalıklarına zemin hazırlıyor. Bir eşe 
sahip olmak, bir işte çalışıyor olmak, kalp hastalıklarına 
yakalanma ve kalp krizi geçirme riskini azaltır. Ancak kötü 
giden bir evlilik sonrası boşanma, kadınlarda kalp hastalıklarına 
yakalanma ve kalp krizi geçirme riskini önemli ölçüde düşürür. 
Bunun en önemli nedeni ise kötü evliliklerin yarattığı 
sıkıntının ortadan kalkması ve evlilik dönemindeki stresin 
sona ermesidir.” 

Gülümsemek önemli
Şener, sağlıklı bir kalp için en önemli duygunun gülmek 

olduğunu da anlatıyor. Deniz Şener, “Kişi gerçekten durumu 
kafasında algılayarak mizah duygusu ile hareket ederek gülerse, 
büyük oranda rahatlar. Gülmek, keyif hormonlarını salgılar ve 
stres hormonlarının baskılanmasına yardımcı olur. Bu sayede 
kalbe zararlı olan faktörler de ortadan kalkar.” diye konuşuyor. 

 H
appy marriage and a regular life help a person di-
rect some of the responsibilities to home. Above 
all there would be thoughts of responsibilities for 
spouses and children. This is true both for wom-
en and men. Cardiology specialist Dr. Deniz Şener 

points out that a regular and a happy marriage lowers the risk of 
a heart attack. She describes this with: “Because the single peo-
ple’s concentration is scattered. Since they are not approved by 
the society, they are under a big stress.  And this stress triggers 
the risk of an heart attack.”  

The married are more accepted
Dr. Şener, who states that being married generally means 

that you are more accepted in society, says that “Married 
people in society reach social peace and they are far away from 
stressful factors. On the contrary, single people’s concentration 
is scattered.  Since they are not socially approved by the 
society, they are under a big stress.  And this stress that they 
experience triggers the risk of a heart attack. But the married 
people first think of their spouses and children.”

The Divorced Man’s heart malfunctions
Şener, who emphasizes that men who live alone are more 

prone to diseases and under risk for a heart attack compared 
with men who are married and says that: “Especially after a 
divorce, it is common to see unbalanced eating, cigarettes and 
alcohol habits are common under stress. This way of life leads 
up to heart and vein risks. To have a spouse, to be working at a 
job lowers the chances of the risk of heart diseases. But after a 
bad marriage and divorce, developing a heart disease and risk 
of a heart attack is lowered in women. The most important 
reason for this is the fact that the distresses of the bad 
marriage disappears and the stress during the marriage ends.”

Smiling is important
Şener explains that the most important emotion for a 

healthy heart is laughing.  Deniz Şener expresses that: “If a 
person perceives the situation in his/her mind and acts out 
with a sense of humor and laughs, he/she relaxes substantially. 
Laughing releases pleasure hormones and suppresses stress 
hormones. This way the factors that are harmful for the heart 
fade away.”

DÜZENLİ VE MUTLU 
BİR EVLİLİK KALBİ KORUYOR

SAĞLiK / HEALTH

NEHİR DEMİR

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener 
eşleri ve çocukları için özenen, 
mutlu bir aile ortamında 
yaşayanların kalp krizi riskinin 
azaldığını söylüyor. 

Cardiology Specialist Dr. Deniz Şener 
says that people who aspire for their 
spouses and children, and live in a 
happy family environment have a low 
risk of a heart attack.  

Regular and happy marriage protects the heart
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 B
ir kişinin hiçbir risk faktörü altında olmasa dahi 
hayatı boyunca kalp krizi geçirme riski yüzde 1’dir. 
Ancak yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, sigara 
kullanımı, ailede kalp hastalığı öyküsü, hareketsiz 
yaşam ve 40 yaş üzeri olma gibi faktörler, kişinin 

kalp krizi geçirme riskini yüzde 50 oranında artırmaktadır. 
Sürekli masa başında olan insanların kalp hastalıklarına yakal-
anma riski yüksektir. Hareketsiz olarak 2 saati masa başında 
geçirmek, ciddi bir kalp krizi riski oluşturmaktadır. Bunun için 
kişilerin öncelikle masa başından kalkması gerekir. Her gün 
tempolu olarak yapılan 45 dakikalık yürüyüş de kalp sağlığı için 
çok önemlidir. Otururken yapılacak egzersizler çok önemlidir. 
Bunlar boyun çevirme, bacakları karna çekip uzatma, pedal 
hareketi yapma ve kolları arkaya doğru açarak germedir. 

 H
ow much do we pay attention to the symbol of 
our hearts and the hearts of our children who 
are our future? Pediatric Cardiology Special-
ist Prof. Dr. Gülendam Koçak points out that 
every year about 12 thousand children are 

born with a heart disease, and about 200,000 children who 
are born with it, live with a heart problem.  Prof. Dr. Koçak 
warns families to pay attention to the complaints of frequent 
breathing, empurpling, not being able to gain weight, get-
ting easily tired; and says: “In older children heart diseases 
in the form of chest pain, seizures, difficulty breathing, get-
ting tired easily and symptoms of palpitation may be seen. 
Assessing the children’s getting easily tired; they need to be 
compared with their peers. If your children have these symp-
toms, you should consult a pediatric cardiologist. No matter 
how healthy your child may look, in the case of a complaint, 
it should be investigated for the health of the heart. With an 
easy and harmless process, with echocardiography, you can 
be sure of your children’s physical health and heart health.”

 S
evginin simgesi kalbimize, özellikle geleceğimiz 
olan çocuklarımızın kalbine ne kadar özen gösteri-
yoruz? Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. 
Gülendam Koçak ülkemizde her yıl yaklaşık 12 bin 
çocuğun kalp hastalığıyla doğduğuna, doğuştan 

kalp hastalığı problemi yaşayan yaklaşık 200 bin çocuk old-
uğuna dikkat çekiyor. Ailelerin bebeklerinde gördükleri sık 
nefes alıp verme, morarma, kilo alamama, çabuk yorulma gibi 
yakınmaları dikkate almalarını isteyen Prof. Dr. Koçak, şöyle 
konuşuyor: “Daha büyük çocuklarda ise göğüs ağrısı, bayıl-
ma, nefes darlığı, çabuk yorulma ve çarpıntı gibi bulgularla 
kalp hastalıkları kendini gösterebilir. Çocukların çabuk yorul-
masını değerlendirirken akranlarıyla karşılaştırılmaları fay-
dalı olur. Çocuklarınızda bu belirtiler varsa mutlaka bir çocuk 
kardiyoloğuna başvurmalısınız. Çocuğunuz ne kadar sağlıklı 
görünürse görünsün şüphe uyandıran bir yakınması varsa mut-
laka kalp sağlığı yönünden araştırılmalıdır. Çok basit ve zararsız 
bir işlem olan ekokardiyografi ile çocuğunuzun beden sağlığının 
yanı sıra kalp sağlığından da emin olabilirsiniz.”

A 
person who does not have any 
risk factors even is under 1% 
risk for a heart attack in his/
her lifetime. But factors such 
as high cholesterol, high blood 

pressure, cigarette use, heart disease histo-
ry in the family, inactive life, and being over 
40 years old, increase the person’s risk for a 
heart attack by 50%. People who are con-
tinually working at a desk are at a higher risk 
for a heart disease. To spend time sitting at a 
table without any movement for two hours, 
may create a serious health attack risk. For 
that reason, people first need to get up from 
the table. Walking with a rhythm for 45 min-
utes a day is very important for a healthy 
heart. The exercises that are done while sit-
ting are important as well. These are turning 
your neck, pulling up your legs up to your ab-
domen, dong pedal movements and stretch-
ing your arms toward the back.

SPOR KALBE İYİ GELİR 

ÇOCUĞUNUZUN KALBİNİ 
İHMAL ETMEYİN

DO NOT NEGLECT 
YOUR CHILD’S 
HEART

EXERCISING IS 
GOOD FOR THE 
HEART

Her gün tempolu olarak yapılan          
45 dakikalık yürüyüş, otururken 
yapılacak egzersizler kalp sağlığı için 
çok önemlidir.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. 
Gülendam Koçak uyarıyor: Çocuğunuz 
sağlıklı görünse de şüphelendiğiniz an 
kalp kontrolü yaptırın.

Cardiology Specialist Prof. Dr. 
Gülendam Koçak warns: Even if your 
child may look healthy, if you are 
suspicious, make sure to get a heart 
check up.  

Walking with a rhythm 
everyday for 45 minutes, 
the exercises while sitting 
are very important for a 
healthy heart.  

SAĞLiK / HEALTH SAĞLiK / HEALTH
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İyİLEŞTİREN LEzzETLER / HEALiNG TASTES

İyİ Ve KÖTÜ GiDayi 
AYIRAMIYORUZ

we cannoT sePaRaTe 
THe GooD anD BaD FooD

Kanserle beslenme arasında ciddi bir ilişki 
olduğuna dikkat çeken Yard. Doç. Dr. Yavuz 
Dizdar uyardı: “İnsanlar iyi gıda ile kötü gıdayı 
ayıramıyor ama hayvanlar ayırabiliyor. O 
yemiyorsa siz de yemeyin.”

Asst. Prof. Dr. Yavuz Dizdar pointed out that 
there is a serious relationship between cancer 
and nutrition and warned: “People cannot 
separate good and bad food but animals can. If 
they do not eat then you should not eat.”
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İyİLEŞTİREN LEzzETLER / HEALiNG TASTES

tarhana çorbası
 1 çorba kaşığı zeytinyağı  1 çorba kaşığı domates salçası  1 çorba kaşığı 

biber salçası  1 orta boy domates  1 su bardağı tarhana  3 diş sarımsak 
 Tuz  1 çay kaşığı kırmızıbiber

Yapılışı:
Tencereye 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 1 çorba kaşığı domates ve 1 çorba kaşığı 
biber salçasını koyup karıştırın. Domatesi küçük küçük doğrayın ya da rende-
leyip ekleyin. Yağlı salçalı karışıma tarhanayı ekleyip kavurun. Yavaş yavaş 
karıştırarak 5 su bardağı suyu ilave edin. Dövdüğünüz sarımsağı da ekleyin. 
Kısık ateşte, kaynayana kadar çorbayı aynı tarafa doğru yavaş yavaş karıştı-
rın. Kaynadıktan sonra 1 çay kaşığı kırmızıbiber ilave edip servis yapın. Arzu 
ederseniz sumak da koyabilirsiniz.

Tarhana soup
 1 tablespoon olive oil  1 tablespoon tomato paste  1 tablespoon pepper 

paste  1 medium sized tomato  1 cup tarhana powder  3 cloves of garlic  Salt 
 1 teaspoon red pepper

preparation:
In a pot add 1 tablespoon olive oil, 1 tablespoon tomato paste, 1 tablespoon 
pepper paste and stir. Cut the tomatoes in small cubes or grate it and add. 
Add the tarhana powder into the mixture and sauté. Stirring slowly add in 5 
cups of water. Add in the crushed garlic. At low heat, stir the soup slowly until 
it boils. After it boils add in the 1 teaspoon of red pepper and serve. You may 
add sumac if you wish.

fırında hamsi
 1 kilogram hamsi  2 orta boy soğan  1 domates  3 diş sarımsak
 2 yeşilbiber  Yarım çay bardağı zeytinyağı  Tuz

Yapılışı:
Hamsilerin kılçıklarını çıkarıp tuzlayın ve ikişer ikişer birbirine yapıştırın. Soğan-
ları yarım halka ve sarımsakları ince doğrayıp karıştırın ve fırın tepsisine dizin. 
Üzerine hamsileri yerleştirin. Domatesi dilimleyin, biberleri de ince uzun şeritler 
halinde kesip hamsilerin üzerine koyun. Zeytinyağını üzerinde gezdirip önceden 
200 derecede ısıtılmış fırında yarım saat pişirin.

hamsi in the oven
 1 kg. hamsi  2 medium sized onions  1 tomato  3 cloves of garlic  2 green 

peppers  Half cup of olive oil  Salt

preparation:
Take out the bones of the fish and sprinkle salt and put them together. Slice the 
onions in rings, cut up the garlic in small pieces and lay them on the oven tray. 
Then put over the fish over these. Slice the tomatoes in rounds, slice the pep-
pers in long slices and add over the fish. Add the olive oil and bake in the 200 
degree pre-heated oven.  

 İ
stanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji 
Enstitüsü’nde Radyasyon Onkolojisi Uzma-
nı olarak çalışan Yrd. Doç. Dr. Yavuz Dizdar’ı 
sabahın yedisinden akşama kadar İstanbul Tıp 
(Çapa) Fakültesi’nde hasta bakarken bulabi-

lirsiniz. Bu kadar yoğun hasta hikâyesine tanık 
olduğu için mi bilinmez, tedavinin yanı sıra ko-
runmaya odaklıdır araştırmaları… Evinde ilginç 
deneyler de yapar… Özellikle gıda üzerine bi-
reysel araştırmaları da olan Yrd. Doç. Dr. Dizdar, 
bazen yumurtaların kaç günde koktuğunu, bazen 
sütün ne kadar sürede bozulduğunu, bazen de yo-
ğurdun ekşime düzeyini araştırır.

Yediğinizin içeriği önemli
Kanser ve beslenme ilişkisini, “Ne yediğimizin 

önemi yok, yediğimizin içeriği önemli. Sonunda 
her halükarda karnımız doyuyor. Ancak içeriği 
bozuk, iyi olmayan gıdalarla beslenirseniz 
kansere davetiye çıkarırsanız.” sözleriyle 
anlatıyor. Her zamanki gibi evinde bir deneyle 
uğraştığı için bu defa yemek stilisti İnci Bak’ın 
sıcacık, samimi atmosferli ‘eat.drink.shoot 
studio’ isimli yemek stüdyosunda ağırlıyor bizi 
Yavuz Dizdar… Mönüyü oluştururken 
annesinden ne öğrendiyse ona dikkat ettiğini 
söyleyen Dizdar’a göre, yemekler aynı bile olsa 
içerikleri aynı değil. Dizdar, “Biz çocukken 
makarnanın tadı, domatesin tadı ayrıydı, şu an 
onu kaybettik. Sütler şeker tadında, yoğurtlar 
ekşi, meyve lezzetliydi… Şimdi hepsinin tadı 
birbirine benziyor. Çünkü gıdaların tadı, içeriği 
azaldı.” diyor. Sorularımızı da şöyle yanıtlıyor:

 Y
ou can find radiation oncology specialist 
Asst. Prof. Dr. Yavuz Dizdar, who works 
at Istanbul University Medical School’s 
Oncology Institute, seeing patients from 
early morning until the evening. We do 

not know whether it is because he is a witness to many 
patient stories, his research is focused on not only 
treatment but also on prevention. He conducts inte-
resting experiments at his house. Especially focusing 
on personal food experiments, Dr. Dizdar looks at 
how many days it takes for eggs to rot, sometimes how 
long it takes for the milk to rot, and the fermentation 
process of the yogurt.

The ingredients of what you eat is important
He explains the relationship between nutrition and 

cancer as “What we eat does not matter, the 
ingredients of what we eat is important. After all we 
get full. But if you eat food that contains bad 
ingredients, and eat bad food you would be inviting 
cancer.” As always since he is experimenting 
something at his house, this time Yavuz Dizdar is 
hosting us at his food stylist Inci Bak’s warm, friendly 
studio atmosphere named ‘eat, drink, shoot studio’. 
According to Dizdar, even if the food is the same the 
ingredients are not, thus as he is creating the menu he 
pays attention to everything that he learned from his 
mother. Dizdar says: “When we were a child the taste 
of pasta, the taste of tomatoes were different, we lost 
it now. The milk tasted like sugar, yogurt sour, fruit 
was tasty… Now they all taste similar to each other. 
Because the taste and the ingredient of the food 
decreased.” And he answers our questions like this:

Tarhana çorbası
Fırında hamsi

Domatesli, biberli erişte

Tarhana Soup
Hamsi in the oven

Homemade pasta with tomatoes and 
peppers

TÜRKAN BALABAN UygAR TAyLAN
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İyİLEŞTİREN LEzzETLER / HEALiNG TASTES

 Bir gıdanın içeriğinin azalması ne anlama geliyor?
İnsanlar sağlıklı yaşamak için aromatik bileşiklere ihtiyaç 

duyar. Doğadaki gıdaların içerisinde bulunan ve insan 
vücudunun yapamadığı bu maddeler, ara geçiriciler yani 
sinirlerin arasındaki iletişimi sağlayan maddelerdir. Eksik 
kaldığında işlev değişiyor ve kanserle ilişki başlıyor.

 Hangi değişimler gıdaları etkiledi?
Gıdaların paketlenmesi ve daha uzun süre korunması için 

aşırı fiziksel işlem yaşanıyor. Basınç gibi… Normalde gıdada 
basınç işlemi olmaz. Siz alıyorsunuz bunu 140 bar basınçtan 
geçiriyorsunuz. Bu aşağı yukarı 1.400 metre su basıncı. 
Basıncı aşırı verdiğiniz zaman çapraz bağlar oluşmaya 
başlıyor. Süt kokmuyor, yoğurt ekşimiyor… Yani bu maddeler 
eksik demek ki… Bazen de süreyi kısaltmak için bazı işlemler 
yapıyorlar. Gıda sanayi, besinlere zararlı bir şey koymuyor, 
kullandıkları yöntemler yüzünden gıdaların içeriğindeki iyi 
maddelerin yok olmasına sebep oluyorlar… Tabii GDO’lu 
ürünü yememek değil, o ürünlerle beslenen hayvanların 
gıdalarını da tüketmemek lazım. Kanser vakalarının artma 
sebeplerinden birisi de bu.

 Arıların, sineklerin besinlere artık konmaması da bu-
nunla mı ilgili?

Elbette… Arı ve sinek gazlı, şekerli içeceğin peşinde koşardı. 
Şimdi isterseniz önüne dökün gelmiyorlar. İnsanların 
yenilenebilecek şeyleri ayırma yeteneği yok. Ama hayvanların 
dürtüsel ya da verilmiş bir yetenek olarak ne yenip neyin 
yenmeyeceğini ayırma gücü var. Bazı sosisleri yemeyen kediler, 
köpekler var. İşlemden geçirilmiş sütü içmiyorlar. Çok basit bir 
test, özellikle et türevi bir şeyi yemeden önce kedinize, 
köpeğinize ya da sokaktaki herhangi bir hayvana vermeyi 
deneyin. Yiyorsa yiyebilirsiniz, yemiyorsa siz de yememelisiniz. 
Size ilginç bir örnek verebilirim. Örneğin eski kaşarı biraz ocağın 
üzerindeki ateşte tutun. Erimiyorsa gerçektir, eriyorsa iyi kaşar 
değildir. Bağırsağın içinde tutulmayan sucuk da alınmamalı.  

 İnsanlar ne yiyip ne içecekler o zaman?
Hayvanın kaliteli ve doğal beslenmesi lazım. Anadolu’dan 

zaman zaman süt getirtiyoruz. Doğrusunu isterseniz 
neredeyse muhallebi tadında o sütler. Çok lezzetli. Ekşidiğinde 
de çok keskin bir ekşime düzeyine erişiyor. Oysa birçok süt 
ve yoğurtta böyle bir tat yok. Balık yediğinizi düşünüyorsunuz 
ama çiftlik balıklarında deniz tadı yok. Üstelik de göç eden 
balık olmalı. İyi gıda ile beslenen insanlar kilo almaz.

 İyi gıdalar arasında bizi koruyan gıdalar var mı?
Etin iliğinin içinde bulunduğu çorbalar ve yemekler sağlığa 

çok faydalı. Örneğin paça çorbasını hem hastalanmak 
istemeyenlere hem de kendi hastalarıma öneriyorum. 
Yemeklere kemik koymaya çalışsınlar. Tam tahıllı ekmekler 
yenilebilir. Keşkek çok besleyici. Şekerle de ilişki kesilmeli.

 What does it mean for the ingredient of the food to be decreased?
People need aromatic compounds to live healthy. These compounds 

that are available in natural foods and cannot be made by human bodies, 
and these supply the communication between the interim permeators 
like nerves. When these are not supplied enough, the function changes 
and the relation with cancer starts.

 Which changes affected the food?
For the food to be packaged and in order to protect it longer, there 

are too many physical processes that take place.  Such as pressure… 
Normally there should not be a pressure process in food. You take it 
and then process it with 140 bars pressure.  This is around 1400 
meters water pressure. When you put too much pressure, it creates 
cross links. The milk does not smell, the yogurt does not go bad… It 
means that these ingredients are absent… Sometimes they actually 
do other processes in order to decrease this period.  Food industry 
does not put anything harmful in the foods, but because of the 
methods they use, they cause the good stuff to die out… Of course, 
not only you should not eat genetically modified products, but also 
you should not consume products of animals that are fed by them. 
This is one of the reasons that the cancer cases have increased.

 Is it related to the reason why the flies and bees do not fly on our 
food anymore?

Of course… The bees and flies are after the gassy and sweet drinks. Now 
even if you pour it in front of them they do not come. People do not have 
the ability to differentiate things to eat. But animals have the impulse the 
given ability to separate what can be eaten or not.  There are cats and dogs 
that do not eat certain sausages.  They do not drink processed milk.  It is 
an easy test, especially before you eat any animal product you should try 
to serve it to your cat, dog, or the animals on the street. If they eat it, then 
you may eat it, but if they do not then you should not eat it. I can give you 
an interesting example. For instance, you should put aged cheddar cheese 
on the stove. If it does not melt, then it is real, but if it melts it is not a good 
cheese. You should not buy the sausage that is not kept in intestine skins.

 So what would people eat and drink then?
The animals should be fed with natural and quality foods. From time to 

time we bring milk from Anatolia. To tell you the truth those milks taste like 
a pudding. Very delicious. When it goes bad, it reaches a strong fermentation 
state. Though in most milk and yogurt this taste is not present. You think 
that you are eating fish, but in farm raised fish the taste of sea is not there. 
Additionally it needs to be a migrating fish. People who are eating good 
nutrition would not gain weight.

 Are there good foods that protect us?
The soups and dishes that contain bone marrow broth are good for 

your health. For example, I recommend sheep’s foot soup to those who 
do not want to get sick and my patients as well. They should try to add 
bones into their foods. Whole wheat bread can be eaten. Ground wheat 
dish (specialty called keshkek) is very nutritious. The relationship with 
sugar should be disengaged.  

domatesli erişte
 400 gram erişte  2 orta boy soğan  3 yeşilbiber  2 domates  2 diş 

sarımsak  Tuz  2 yemek kaşık zeytinyağı  1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı:
Soğanları zeytinyağında kavurun, ince doğradığınız sarımsakları ve yeşilbi-
berleri ekleyin. Küp küp doğradığınız domatesleri ilave edin. Erişteyi de 
tencereye koyup biraz karıştırın. Tereyağını ekleyip karıştırdıktan sonra 
üzerinde bir santimetre kalacak şekilde su ilave edin. İlk kaynamanın ardın-
dan kısık ateşte pişirin.

homemade pasta with tomatoes
 400 grams of homemade pasta  2 medium sized onions  3 green pep-

pers  2 tomatoes  2 cloves of garlic  Salt  2 tablespoons of olive oil  1 
tablespoon of butter

Preparation:
Sautee the onions in olive oil, add in the small diced garlics and the green 
peppers. Add in the cubed tomatoes. Add the homemade pasta and stir a 
little. Add the butter and water that would be just above the mixture. After 
the first boil, cook it in low heat.
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NASIL POPÜLER OLDU?
NACİYE TEYZE 
How did aunt naciye become popular?
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Herkes gibi bir yaşantısı 
olan Anadolu kadınıydı 
Naciye Acaroğlu. Tüm 
Türkiye onu, oğlu 
Mevlüt’ün katıldığı 
yarışma programında 
tanıdı. Ardından birçok 
projeye imza attı ama onun 
için değişen bir şey olmadı. 
O hala ilk günkü 
samimiyetiyle bir Anadolu 
kadını… Şu günlerde kalp 
ameliyatı olan eşiyle 
ilgilenen Naciye Teyze, 
bize evinin kapılarını 
açarak, kendi elleriyle 
yaptığı ünlü 
gözlemelerinden ikram etti.

Naciye Acaroğlu is a typical 
Anatolian woman leading an 
ordinary life like everyone 
else. Everybody across 
Turkey got to know her 
through one of the 
competition program in 
which her son Mevlüt took 
part. Afterwards, she signed 
various projects, but her way 
of living has never changed. 
She is still a typical 
Anatolian woman endowed 
with a sincerity just like on 
her first day... Aunt Naciye, 
who has been currently 
taking care of her husband 
who underwent a heart 
surgery opened the doors of 
her home to us and offered 
some of special pancakes, 
which she made with her own 
hands.

HİLAL BAYSAL
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KAYBETTİĞİ YARIŞMAYLA HAYATI DEĞİŞTİ
 Bize öncelikle tanınmadan önceki yaşantınızdan 

bahsedebilir misiniz?
Konya’nın köyünde doğdum ve altı kardeşli bir ailede bü-
yüdüm. Bizim zamanımızda kadınları bırakın çalıştırmayı 
okutmazlardı bile. Kapıdan dışarıya dahi bakamazdık ama 
yine de çok mutluyduk. Yıllar sonra babam Konya’da bir 
fabrikada işe girdikten sonra bizi oraya taşıdı. Zaten çok 
geçmeden de evlendim. 

 Evlendiğinizde kaç yaşındaydınız?
16 yaşındaydım. O yıllarda öyleydi kuzum. Ailelerimiz ne 
zaman derse, kimi uygun görürse onunla evlenir-
dik. Ama kimse birbirine karşı sevgi ve saygı-
da kusur etmezdi. Bir kuru ekmeğe yoğurt 
sürer yerdik. Onun tadını bile bugünün 
bal kaymağına değişmem. 

 Düğününüz nasıl oldu?
12 saman yastığı, bir eski soluk halı ve 
bir de gıcırdayan karyolayla gelin edil-
dim ben. (Gülüyor.) 43 sene geçti hala 
çok mutluyum. Pırlanta gibi 5 evladım 
oldu. 3’ü evli. Şimdi gençler evleniyor, 
ardından hemen boşanıyor. Anne baba 
onaylamadığı için oluyor bu aslında. O yüzden 
Mevlüt, ‘anne sen bul evleneceğim kızı’ diyor.

YARIŞMADAN 10 TL KAZANDILAR
 Mevlüt sizi Türkiye’ye sevdiren yarışmaya nasıl 

katıldı?
2001 yılında eşimin işlettiği market kriz sebebiyle kapandı-
ğından oğlum çalışmak için İstanbul’a gitti. O sırada progra-
ma başvurmuş ve kabul edilmiş. Sevindik tabi ki. Rabbim bir 
kapıyı kapatıp diğerini açıyor, çok şükür.

 Siz programda ne zaman yer aldınız?
Acun yarışmacıların kurada çıktığı gün, yanında ailesinden bi-
rinin yer almasını istiyordu. O katıldıktan iki ay sonra eşim ve 
kızımı burada bırakıp oğlumun yanına gittim. Gidiş o gidiş. 9 
ayı buldu inan. Çocuk olsa doğardı. (Gülüyor.) Sarı Acun’um 
sağ olsun sevdi bizi. Bırakmadı.

 Sarı Acun mu?
Ben tüm evlatlarımı ‘sarı kuzum’ diye severim. Seviş tarzım 
öyle, ne yapayım. Acun da benim sarı kuzum, evladım gibi 
seviyorum onu. Dualarım hep onunla.

 Sonradan Acun’la görüşmeleriniz devam etti mi?
İstanbul’a her gittiğimizde görüşürüz mutlaka. Bir kere-

HER LIFE HAS CHANGED FOLLOWING THE 
COMPETITION SHE FAILED TO WIN
 In the first instance, can you tell us about your life before 

your first recognition?
I was born at one of the villages belonging to Konya province and 
grew up in a family with six siblings. In our time, they did not 
even allow girls to go to school let alone let them work; we were 
not even allowed to look outside through the door, but we were 
still happy. Years after my father had grabbed a job in one of the 
factories in Konya, he took us there too. In addition, I married 
shortly after that anyway.

 How old were you when you got married?
I was 16 years old. Girls would marry customarily at 

an early age those days, my chuck. We used to 
get married to a man who our families 

approved and whenever they want us to 
marry regardless of age. We would have 
compassion and mutual respect in the 
family. We would spread some yogurt on 
dried bread and eat it. I would not change 
it for today’s milk and honey.

 How was your own wedding?
I was a bride in poverty with only 12 pillows 

inside of which were filled with straw, an old faded 
carpet and creaking bedsteads (laughing). 43 years left 

behind and I am still happy. I have five kids like diamonds in 
my eyes. Three of them got married. Nowadays, young people 
are getting married and divorcing right after. That is because 
their parents disapprove their marriages in reality. For that 
reason, Mevlüt says, ‘mom, you do find a right girl for me to 
get married to.’

THEY MADE 10 TL FROM THE COMPETITION  
 How did Mevlüt participate in the competition, which 

made you popular in Turkey? 
In 2001 financial crisis, on the ground that my husband was 
obliged to close down the market, which he had been already 
running, my son, went to Istanbul in an attempt to grab a work. 
He had applied for a competition program on TV and been 
accepted to. Of course, we were happy. My Lord closes one door 
and opens the other, thank goodness.

 When were you involved in the program?
Acun (Turkey’s most famous producer) was drawing lots to 
decide who would be the competitor wanted, on the first day, all 
participants to be accompanied with any one of their family 
members. Two months after my son’s participation, I went there 
to stay with him leaving my daughter and husband behind. I left 
forever without returning. Believe me nine months have already 

KAPAK / COvER
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internete el attı
Son dönemlerde reklam filmiyle ilgi toplayan Naciye Teyze kazandığı paraları oğlu için 
kullanmış: “Sarı kuzum Mevlüt’e ‘osenin.com’ diye internet sitesi kurdum. Çarşı-pazar 
dolaşıp neresi ucuz diye yorulmak eskide kalmış yavrum. Ben de öğrendim kullanmayı. 
Eve alacağım kap kacağı birkaç tuşa basarak oradan alıyorum. Herkese tavsiye ederim.”

She has engaged in internet recently
Aunt naciye, who has recently taken public’s attention with the ad film, had used the 
money she earned for the benefit of her son: “I built a brand new website ‘osenin.com’ 
in the name of my son Mevlüt. It was in the past to wander around a marketplace labo-
riously in an attempt to find cheap stuffs, my baby. I learned how to use the internet as 
well. I buy kitchenware and utensils through internet with just a couple of clicks. I would 
absolutely recommend everybody try to do it. ”

“ESKİDEN KADINLAR 
BIRAKIN çALIşMAYI, 

oKUMAzDI BİLE. KApIDAN 
DIşARIYA BAKAMAzDIK AMA YİNE 

DE MUTLUYDUK.”

“In THe PAST, woMen DID noT even 
go To ScHool, leT Alone work. 
we were noT even AlloweD To 

look ouTSIDe THrougH THe 
Door, BuT we were 

STIll HAPPy.”
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sinde de o bizim Alaçatı’da bulunan butik otelimize geldi 
ekibiyle. Çok kadir kıymet bilen birisi. Allah ondan razı 
olsun.

 Hatırladığımız kadarıyla yarışmadan sadece 10 TL 
aldınız. Bu durum sizi üzdü mü?
Herkes sorardı, ‘para kazanamazsanız üzülür müsün?’ diye. 
‘Üzülmem’ derdim ama 10 TL çıkınca da oturduğum yer-
den belimin ipliği koptu sandım. O dönem eşimin işleri 
kötü gittiğinden paraya çok ihtiyacımız vardı. Ama Mev-
lâm çok büyük, bir kapıyı kapattı diğerlerini açtı. Reklam 
ve program teklifleri almaya başladık.

ANADOLU’YU GEZDİ
 Ünlü olduktan sonra ‘Ana Kuzusu’ 

diye bir gezi programı yaptınız değil 
mi?
Evet, kuzum hiç sorma. Elimizde va-
liz bir uçaktan inip diğerine bindik. 
Hostese döndük inan. Ama yorucu 
olsa da bizim için çok keyifliydi. Ne 
güzel yerler var canım ülkemde. Yöre 
yöre, il il gezerek yaptık programımızı.

 Sonra ne oldu o program?
Bir süre sonra yaşım itibariyle bana yorucu 
gelmeye başladı. Burada beyim, kızım da yalnız 
kalıyordu. O yüzden programı bitirmeye karar verdik.

 Sizi televizyondan tanıyan kişilerin ilgisi nasıldı?
Gençliğin önüne, kocalığın sonuna, ahir vakti işte, o da geldi 
başıma yavrum. Hiç sorma. İstanbul’dayken yolda yürüye-
mezdik inan. Bir ‘pazara gidelim’ desek, herkes durdururdu 
bizi. Sevenlerden de sevmeyenlerden de Allah razı olsun. 
Şimdi de yürüyemiyorum. Çarşıya çıksam, işimi bitiremi-
yorum. Herkes durdurup konuşmak, fotoğraf çektirmek is-
tiyor. 

 Peki, sizce neden bu kadar sevildiniz?
Ben kendi dünyamla barışık bir insanım. Kederimi kimse-
ye yansıtmam. Ortama çok çabuk uyarım. Ölü varsa ağla-
rım. Şenlik varsa şenlenirim. Benim doğal halim bu. Dedi-
koduyu, insanları kırmayı hiç sevmem. Bir bardak suyla da 
olsa bir insanı mutlu edeyim yeter bana. Bundan sevdiler 
sanırım. 

ELİMDE DEĞİL, GÜLERİM BEN…
 İşleriniz çoğunlukla İstanbul’da. Oraya taşınmayı 

düşünmediniz mi hiç?
Kırkımdan sonra dünyaya gelen bir kızım var. O liseyi bu-
rada okumak istedi. Onu kıramadık. Bu sene üniversite 

passed. Even a pregnant woman would give a birth to a baby 
during this period. (Laughing). Thanks my blond Acun, he loved 
us and did not let us go.

 Blond Acun?
I call all my kids in an affectionate way ‘my blond chuck ‘That is 
the way I do. Acun is also my blond chuck; I love him as if he is 
my own son. I always pray my God for the sake of him.

 Did you keep on meeting with Acun later on? 
Every time I visit İstanbul, I see him. On one occasion, together 

with his team, he came to our boutique hotel in Alaçatı. He 
has high value of esteem. God bless him.

 As we remember, you have received only 
10 TL from the contest. Did this 

situation cast you down? 
Everyone would ask, ‘Would you get sad 
if you didn’t make money?’ I’d say ‘I 
wouldn’t worry’, but when we won only 
10TL I felt like a fibroid broke off 
somewhere inside my waist. At that time, 

since my husband’s work went bad, we 
badly needed a lot of money. But my god is 

great, shut the one door, and opened the other. 
We had started to receive various offers for 

advertising and programs.

SHE TRAVELED ALL OVER ANATOLIA
 After you gained fame you made an excursion program 

‘Ana Kurusu’, didn’t you?
Yes, my chunk never mentions it. We got out off one plane and 
boarded another with suitcases in our hands. We were like flight 
attendant. Even if it was tiresome, we took pleasure of it. There 
are so beautiful places in my lovely country. We have made our 
program visiting many cities and regions.

 So what happened to that program later on?
After a while, it began to become tiresome due to my old age. My 
husband and daughter were likewise staying here alone. 
Therefore, we decided to finish the program.

 How was the reaction of people who know you from TV?
Never mention it. Fame came to me too late, my son. Now I am 
old and have an old husband and we are nearly at the end of life. 
When we were living in Istanbul, we could hardly walk in the 
streets because of local’s interests. When we went to market 
place, everybody stopped us and wanted to talk. God bless 
everybody who likes us or dislikes. I have difficulty to walk now. 
Everybody makes me stop and wants to talk and get a picture 
taken together.

KAPAK / COvER

Yarışmaya motosikletle gidip geldi
“Yarışma çekimlerine Mevlüt’ün motosikleti ile gider gelirdik. Ben arkada, oğlum önde. 
Bir gün stüdyonun önünde motosikletimizden inerken Acun’la karşılaştık. ‘Naciye 
Teyze, sen bu motorla, bu yollardan nasıl geliyorsun?’ diye şaşkınlıkla sordu. Cesaretime 
hayran kaldı ve ‘bunu herkes görmeli’ diyerek, geliş gidişimizi kameralara çektirdi.” 

She always came to the contest on a motorcycle 
“We would go to competition shooting on Mevlüt’s motorcycles. I was sitting behind his 
back. one day Acun saw us incidentally jumping down from the motorcycle in front of 
the studio and asked in amazement. ‘Aunt naciye, how do you trip on this machine on 
such roads?’ he asked. he admired my courage and saying that’ everyone should see 
it; he had our motorcycle ride pose for the cameras.”

“ELİMİzDE VALİz BİR 
UçAKTAN İNİp DİğERİNE 

BİNDİK. HoSTESE DöNDüK İNAN. 
YöRE YöRE, İL İL GEzEREK YApTIK 

pRoGRAMIMIzI.”

“we goT ouT oFF one PlAne AnD 
BoArDeD AnoTHer wITH SuITcASeS 

In our HAnDS. we were lIke 
FlIgHT ATTenDAnT. we HAve 

MADe our ProgrAM vISITIng 
ProvInceS AnD 

regIonS. “
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sınavlarına giriyor. İnşallah İstanbul’u kazanırsa hep bera-
ber Sarı Mevlüt’ümün yanına gideceğiz. 

 Bu arada bir de butik otel işlettiniz sanırım?
Evet. Büyük oğlum turizmci benim. Medya sektörünün de 
yarını olmadığını düşündüğümüzden Alaçatı’da, ‘Naciye 
Teyze Konağı’ diye bir yer açmaya karar verdik. Orada 
oklavacı, bazlamacı oldum yıllar boyu evlatlarım için. 
Gelen misafirlere kendi ellerimle yaptığım yöresel ye-
meklerden ikram ettim.

 En çok neyi seviyorlardı?
Zeytinyağlılarımız, sarmalarımız vardı. Ama en çok bazla-
ma ve gözlemeyi seviyorlardı. 

 Çok ses getiren reklam filminde yer almanız nasıl 
gerçekleşti?
Bu tür teklifler hep geliyordu zaten. Mevlüt karar verdiği 
için çoğundan haberim olmuyordu bile. Bunun bizim tarzı-
mıza uygun olacağını düşünmüş bana sordu. Ben de kabul 
ettim.

 Reklamın bu kadar etki bırakacağını düşünmüş 
müydünüz?
Düşündüğümüzden çok daha iyi oldu. İçecekler çok ilgi 
topladı. Üretim alanları büyüdü. İyi iltifatlar da kötüler de 
olmuştur elbet. Ama biz hep iyileri duyduk. 

 O içeceği gerçekten sizin yapıp yapmadığınız merak 
ediliyor. 
Biz senaryo gereği ne dedilerse onu yaptık kuzum.

 Bir de gülmenizle dikkatleri üzerinize topladınız siz…
Rol yapmaya kalksam yapamam. Elimde değil kuzum, ken-
dimi tutamam gülerim ben. O da beğenildi çok şükür.

 So why did people love you so much?
I am a person who is at peace with my inner world. I do not want 
anybody to aware of my grief. I harmonize with anybody in every 
environment. I cry for the dead. I am a cheerful woman. That is 
by nature. I dislike gossiping and breaking people’s heart. It is 
enough for me to make one happy even with a glass of water. I 
guess that is why they loved me that much.

I CAN NOT HELP LAUGHING…
 Most of your businesses are in Istanbul. Have you ever 

considered moving there?
I have daughter born after my forties. She wanted to go to a high 
school here. Accordingly, we sticked to her desire. This year she 
is going to take the university entrance exam. I wish she would 
study at a university here, and so we will go there and stay with 
Mevlüt.

 In the meantime, I think you have been running a boutique 
hotel as well.
Yes. My older son is in tourism business. We thought that media 
sector is no future promising and in Alaçatı, we decided to open 
up hotel called ‘Naciye Teyze Konağı’.There I cooked bazlama 
(special Turkish cuisine a bit like pita bread with abundant oil) 
for years for my son’s future. For the guests I prepared regional 
dishes, which I made with my own hands.

 What did they like most?
Our olive oil, sarma (one of the special Turkish dishes which has 
rice and ground meat inside a rolled up grape leaf). However, 
they happily ate and loved bazlama and pancake a lot.

 How were you involved in the acclaimed ad film?
We were already receiving such an offer anyway. Mevlüt decided 
that I was not even aware of most of them. He thought that it 
was a film we could handle with. He asked me about it and I 
accepted without thinking.

 Have you anticipated that ad film would receive so much 
impact?
It was much better than we expected. Drinks have garnered a lot 
of interest. Production areas have expanded. Of course there 
might have been good or bad compliments. However, we have 
always heard good ones.

 Everybody wonders whether you prepared the drink or not.
We did what we were supposed to do according to requirement 
of scenario, my son.

 You caught much attention with your smile too... 
If I try to do a role I would fail to manage. I cannot help laughing, 
my chuck. Thanks, God. Everybody liked it.

“İçECEKLER 
çoK İLGI TopLADI. 
İYİ İLTİFATLAR DA 

KöTüLER DE oLMUşTUR 
ELBET. AMA Bİz HEp İYİLERİ 

DUYDUK.”

“DrInkS HAS gArnereD A loT oF 
InTereST. THere MIgHT HAve 

Been gooD or BAD 
coMPlIMenTS, oF courSe. 

BuT we AlwAyS HeArD 
ABouT gooD oneS.”
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7 yılda Irak Basra’yı baştan yaratan 
Filiz Bıldır, Ortadoğu’nun ardından 
Türkiye’de özgün projelere imza 
atmaya hazırlanıyor

Filiz Bıldır, who has recreated 
Iraq in seven years, is preparing to 
carry out projects in Turkey after 
Middle East.

BasRa’ya 
HAYAT VEREN 
MİMAR  M

imar Filiz Bıldır’ın kariyer öyküsü, adeta bir 
film gibi. Başarılı bir mimar, özverili bir anne 
ve gözü pek bir girişimci olan Bıldır, İkinci 
Körfez Savaşı’nın ardından Amerikan Hü-
kümeti’nin teklifiyle 2007’de Irak Basra’ya 

giderek, harabeye dönen şehri sil baştan inşa etti. Hastane, 
otel, havaalanı, terminal, kamu binası, okul, lüks konut ve 
villa inşaatlarıyla Basra’yı adeta yeniden tasarlayan Bıldır, 
altı yılda 250 bin metrekarelik alan inşa ettiklerini söylüyor. 
2013’ü yaklaşık 100 milyon dolarlık iş hacmiyle kapattıkları-
nı vurgulayan Bıldır; Libya, Katar, Kuveyt ve Irak’ın ardından 
Türkiye’ye yönelik projelere hız vermiş durumda…

THe aRcHiTecT 
THaT GiVes liFe 
To BasRa

 A
rchitect Filiz Bıldır’s career story is like a film. A 
successful architect, devoted mother and a bold 
entrepreneur, Bıldır went to Basra in 2007 with 
an offer from the United States government af-
ter the Second Gulf War, and rebuilt the city in 

ruins.  With hospitals, hotels, an airport, terminals, govern-
ment buildings, schools, luxurious houses and villas, Bıldır has 
redesigned Basra, and she says that they have built 250 thou-
sand meter square area within six years. Emphasizing that they 
completed the year 2013 with about 100 million dollars worth 
of trade; Bıldır has expedited her projects directed toward Tur-
key after Libya, Qatar, Kuwait and Iraq.  

GİRİŞİm / iNiTiATivE

SELİN AKGüN
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Mart sayımızda çok başarılı bir kadın mimarı konuk ediyoruz. 
Risk almaktan korkmayan, İkinci Körfez Savaşı sonrasında 
gözünü bile kırpmadan Irak Basra’ya giden Filiz Bıldır, Dore 
Mimarlık çatısı altında pek çok başarılı projeye imza attı. 
2007 yılında Basra’ya geldiğinde harabe bir şehirle 
karşılaştığını söyleyen Bıldır, Basra’ya gelen şirketlerin 
inşaat işlerini yarıda bırakıp şehri terk ettiklerini belirtiyor. 
Basra’da ilk olarak kendi inşaat ofisini inşa eden Bıldır, 
enkaza dönen şehre hayat veren en önemli isimlerden biri. O 
dönemde Irak’ta kaosun hüküm sürdüğünü dile getiren 
Bıldır, bu riskli ortamı fırsata çevirmek için kolları sıvadı. 
Havalimanı inşaatını 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlayarak 
büyük bir başarıya imza attı. Bu sayede Basra’da iş yapmak 
isteyen global şirketlerin de dikkatini çekti. Havalimanı ve 
villa inşaatlarında hız ve kaliteye yatırım yaparak 
ilerlediklerini söyleyen Filiz Bıldır, ilk başlarda korumalarla 
gezdiği Basra sokaklarında bugün, halkın çok sevdiği biri 
olarak dolaşıyor. Basra’yı 400 kişilik ekibiyle A’dan Z’ye 
yeniden inşa eden Bıldır; Irak, Katar ve Kuveyt başta olmak 
üzere pek çok ülkede özel projeler geliştiriyor. 

zorluklara meydan okudu
Baretini takıp, tulumunu giyen ve sabahtan akşama kadar 

işinin başında duran Filiz Bıldır, bir kadın için Basra gibi 
dünyanın en tehlikeli savaş bölgesinde iş yapmaya karar 
vermenin son derece zor olduğunu ifade ediyor. Bıldır, “Basra’ya 
gittiğimizde oğlum, henüz daha 1 yaşındaydı. Onu İstanbul’da 
bırakıp uçakla Basra’ya gitmek ve orada sıfırdan bir iş kurmanın 
büyük zorluklarını yaşadım. Savaştan yeni çıkmış petrol zengini 
bir şehir bulduk karşımızda. Güvenlik nedeniyle pek çok proje 
daha inşaat aşamasında yarıda bırakılmış. Adeta terk edilmiş bir 
yapıdaydı. Amerikan hükümetinin teklifiyle Basra’da ilk işimize 
başladık. Amerikan hükümeti için askeri bir havalimanı yaptık. 
Radara yakalanmayan son teknolojinin eseri bu projemiz çok 
beğenildi.” diyor.

“İşimizi asla yarım bırakmadık”
Projeyi vaat ettikleri süreden daha kısa sürede teslim 

ettiklerini ifade eden Bıldır, sözlerine şöyle devam ediyor: 
“Havaalanı projesinde adeta zamanla yarıştık. 9 ay gibi kısa bir 
sürede en ufak detayına kadar titizlikle projelendirilmiş bir işi 
layıkıyla teslim ettik. Amerikan standartlarında teslim hızımız 
ve titizliğimiz Amerikalıların çok hoşuna gitti. Afganistan’daki 
projeleri için de bizimle çalışmak istediklerini söylediler. Fakat 
biz Basra’da kalmaya karar verdik. Basra’nın önde gelen 
ailelerine ve yöneticilerine lüks villalar tasarladık. İçerisinde 
berberinden hamamına kadar her türlü detayı düşünülmüş ultra 
lüks yapılar inşa ettik. İşlerimizdeki başarımız sonrası köprü, 
hastane, okul gibi nitelikli binaların inşa ve tasarımını yapmaya 
başladık. İlk zamanlarda insanlarda güven sorunu vardı. Bizim 
de işi yarıda bırakıp kaçacağımızı düşünüyorlardı. Fakat zamanla 

We are hosting a successful architect in our March issue. Filiz 
Bıldır, who is not afraid of taking risks, had gone to Basra, Iraq 
after the Second Gulf War, and had carried out many successful 
projects under Dore Architecture. Bıldır tells that she was con-
fronted with ruins in the city when she first arrived in 2007, and 
says that many construction companies had left the city leaving 
their construction incomplete. Bıldır, who firstly built her own 
construction office in Basra, is an important name in giving life to 
the city in debris. At that time when chaos reigned in Iraq, Bıldır 
rolled up her sleeves to turn this risky situation into an opportu-
nity. By finishing up the airport construction within a short period 
of nine months, she signed off a great success. By this means, she 
gained attention of global companies that wanted to do business 
in Basra. Filiz Bıldır tells that they are progressing through speedy 
and quality investment in airport and villa construction, and even 
though she used to walk on streets of Basra with security guards 
at the beginning, today she walks on the streets as someone who 
is respected by the community. Bıldır, who had rebuilt Basra from 
A-Z with 400 staff on her team, also develops special projects in 
countries like Iraq, Qatar, and Kuwait.  

challenged difficulties
Filiz Bıldır, who puts on her hard helmet and overalls and stays 

at work from morning until the night, emphasizes that it is very 
difficult for a woman to decide to be in one of the world’s most 
dangerous war zones like Basra. Bıldır says: “When we went to 
Basra, my son was just a year old. I had many difficulties when 
I left him in Istanbul and went to Basra and started a brand new 
business. We were faced with an oil-rich country which just came 
out of a war. Due to security reasons many projects were left in-
complete. It was just like a deserted state. With an offer from 
the U.S. government we started our first job in Basra. We built a 
military airport for the U.S. government.  Our project was well-
liked with it features of latest technology and its ability not to be 
caught by the radar.”

“we never left any of our jobs unfinished”
Bıldır, who says that they always delivered the project earlier 

than promised, continues her speech “We nearly competed with 
time. Within just a short time of nine months, we completed and 
delivered a carefully planned and detailed project.  Americans re-
ally liked our short delivery speed and rigor with American stand-
ards.  They told us that they wanted to work with us on Afghani-
stan projects, too.  But we decided to stay in Basra. We designed 
luxurious villas for the prominent families and executives in Basra. 
We built ultra luxurious villas in which each detail such as a barber 
and a hamam inside had been considered. After our success in our 
work, we started to design and build quality bridges, hospitals and 
schools. At first, there was a problem with trust. They thought that 
we would also leave it unfinished. When at first we had to walk 
here with security guards, we no longer need it. Because the Iraqi 
people and Turkish people are very similar. When they trust you, 
they see you as someone who is part of their family. Now it is possi-
ble to see someone we know whenever we knock on a door.”

She has a fighter and a persistent soul
Bıldır voices that they had to fight with the problem of finding 

construction materials locally in Basra, and says “Because of this 
we had to go for a strong configuration in the export and logistic 
area. The businessmen in Basra appreciated our work. After that 
we became a brand in Basra. Working in a country after a war is 

GİRİŞİm / iNiTiATivE

Dore Mimarlık’ın Kurucusu Filiz Bıldır
Filiz Bildir, founder of Dore Architecture

Basrada ofis projesi  / Office project in Basra Erbil İtfaiye Binası  / Erbil Building FireErbil Medical Center / Erbil Medical Center Basra  Havalimanı içindeki  kreş / Kindergarden in Basra Airport
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“Amerikan standartlarındaki teslim hızımız ve 
titizliğimiz Amerikalıların çok hoşuna gitti. Bu 

da bize yeni projelerin yolunu açtı”

“our delivery speed and daintiness on par 
with American standards pleased the 

Americans much, which paved the way for us 
to do new projects.”



GİRİŞİm / iNiTiATivE

Bilgi / Info

        filiz Bıldır kimdir?
İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nü 1997’de bitiren 
filiz Bıldır, 8 yıl boyunca Türkiye’nin önde gelen şirketlerinde 
çalıştı. Ardından 2005 yılında kendi şirketi olan Dore Mimarlık’ı 
kurdu. 3 kişilik bir ekiple yola çıkan şirket, bugün 400 kişiyi istih-
dam ediyor.  Dore Mimarlık’ın ardından Kor Yapı ve Dore Gayri-
menkul Değerleme olmak üzere 2 ayrı şirket daha faaliyete 
geçti. Türkiye’de villa ve lüks konut tasarımına imza attı.

işimize verdiğimiz değeri gördüklerinde kalıcı olduğumuzu 
anladılar. İlk başlarda Basra’da korumalarla gezerken şimdilerde 
buna gerek duymaz hale geldik. Size güvendiklerinde ailelerinin 
bir parçası olarak görüyor. Şu an hangi kapıyı çalsak bir tanıdığa 
rastlamak mümkün.”

Mücadeleci ve inatçı bir ruha sahip
Basra’da inşaat malzemelerinin yerel olarak temin edilememesi 

gibi bir sorunla mücadele etmek zorunda kaldıklarını dile getiren 
Bıldır, “Bu nedenle ithalat ve lojistik alanda güçlü bir yapılanmaya 
gitmek durumunda kaldık. Basra’da işadamları işlerimizi övgü 
ile karşıladı. Ardından Basra’da bir marka haline geldik. Savaş 
sonrası bir ülkede çalışmak erkek ya da kadın ayırt etmeksizin 
zorlayıcı bir durum. Kadın bir mimar ve girişimci olarak Basra’da 
iş yapmak bizi her zaman en zor şartlara göre kendimizi 
hazırlamamızı ve mücadeleci inatçı bir ruha sahip olmamızı 
sağladı. Basra’da iş yapmak için çok sabretmeniz ve az hata 
yapmanız gerekiyor.” diyor.

Türkiye’ye özel projeler
Ortadoğu dışında son bir yıldır Türkiye pazarına dönük müze, 

kongre merkezi, AVM, konut, iş merkezi ve hastane inşaatlarına 
odaklandıklarının altını çizen Filiz Bıldır, 2014 hedefleri hakkında 
ise şu bilgileri veriyor: “Türkiye pazarına da büyük önem 
veriyoruz. Özellikle kentsel dönüşüm, mütekabiliyet gibi 
fırsatları değerlendireceğiz. Nitelikli özgün binalar tasarlayıp inşa 
edeceğiz. Yabancı sermaye gruplarıyla birlikte yatırım ve iş birliği 
fırsatlarına odaklanacağız. Türkiye pazarında ve Ortadoğu 
pazarında uzmanlık alanımız olan nitelikli yapılara yoğunlaşacağız. 
Gerek kendi sermayemizle gerekse de stratejik işbirlikleri 
içerisinde yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

difficult no matter if you are a man or woman. Being a woman 
architect and entrepreneur and doing business in Basra, we had 
prepared ourselves for the most difficult situations and to have 
a fighter and persistent soul. In order to do business in Basra you 
have to be very patient and make very little mistakes.”

Special projects in Turkey
Other than the Middle East within the past year having fo-

cused on Turkish oriented market museums, conference centers, 
shopping centers, real-estate, business centers and hospitals, 
Bıldır underlines and gives information about their 2014 goals: 
“We attach high importance to Turkish market. Especially we 
will take advantage of the opportunities in the area of urban 
transformation and mutuality. We will design and build quality 
and unique buildings. We will focus on collaboration and invest-
ment with foreign investor groups. We will focus on our exper-
tise of quality buildings in Turkish and Middle East markets. We 
will continue our investments either with our own capital or with 
strategic collaborations.”

Basra’daki Ali Ağa Cafer villası / Ali Ağa Cafer villa in Basra Irak Hastanesi / Iraq Hospital
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“Basra’da iş yapmak kendimizi zor şartlara 
hazırlayıp, mücadeleci ve inatçı bir ruha sahip 

olmamızı sağladı”

“doing business in Basra provided us to 
prepare ourselves for difficult conditions and 

to have a combative and obstinate spirit.”

        who IS FILIz bILDIR?
After graduating from architecture department in Istanbul 
Technical university in 2007, she worked in Turkey’s famous 
companies for 8 years. Afterwards she established her own 
company dore Architecture. having started with only 3 peo-
ple at the beginning, the company currently employs 400 
people. After dore Architecture, 2 more companies which are 
called Kor Construction and dore Real-Estate have been 
started. We signed off on designing luxurious villas and 
real-estate in Turkey.”

info@etkcacrm.com(312)385 47 49(312)354 10 67-68

www.etkacrm.com

www.etkacrm.com

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



GezeGenİn en BÜyÜK soKaK PaRTİsİ: 

The biggest street party of the planet: olinda carnival

GEzİ / TRAvEL

OLİNDA 
KARNAVALI
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 H
er ölümlü en az bir kez karnavalı tat-
malı’ diye geçirdim aklımdan… Her 
köşeden yayılan farklı melodilerin 
eşliğinde, çoğu kostümlü, çılgın bir 
güruhun arasına sıkışmış, ayaklarım 

yerden kesilmiş sürükleniyordum. 
Brezilya’da karnaval böyle bir şey işte. 

İzledikleriniz ve duyduklarınız karnavalı anlamakta 
yetersiz kalıyor, yüzlerce, bazen de binlerce insanın 
bir arada şarkı söyleyip dansettiği, gezegenin bu en 
büyük sokak partisinin ruhuna girebilmek ancak 
yaşayarak mümkün olabiliyor. 

“Karnaval için Rio de Janeiro’dan başka yere 
gidilir mi?” diye itiraz etmeyin. Yolunuz 
Brezilya’nın Pernambuco bölgesinde yer alan tarihi 
sahil kasabası Olinda’ya düşerse, karnavalı küçük 
bir yerde yaşamanın size nasıl renkli ve yapaylıktan 
uzak bir dünya sunabileceğini teslim edersiniz. Pek 
de turistik olmayan, teknolojinin getirdiği 
nimetlerden uzak, halkın içinde eriyebileceğim bir 
karnaval hayal ediyordum Olinda’ya giderken. 
Gerçekten de Olinda, bu festivallerle dolu ülkenin 
büyük kentlerinde rastlanmayan bir samimiyet 
taşıyor. 16. yüzyıldan kalma bu pitoresk, kolonyal 
kasabada, karnavalı yaşarken bir taraftan da hayatın 
dışında kalmayarak kasabanın günlük ritmine ayak 
uydurmak da zor olmuyor. 

 I 
think of , “Every mortal must experience a carnival at 
least once…” In the company of different melodies 
emanating from every corner, I had been drifting away 
having been swept away and stuck in a crazy crowd 
most of whom were in costumes. 

The carnival in Brazil is something like this. What you 
hear and see are insufficient to understand the carnival, 
and feeling the atmosphere of the biggest street party of 
the planet with hundreds and thousands of people singing 
and dancing together could only be possible by experience. 

Do not object to stating, “Where else could someone go 
for a carnival except Rio de Janeiro?” If you happen to go 
to Olinda, a historical coast village located in Pernambuco 
region in Brazil, you will better understand how having a 
carnival in a small place could offer you a colorful and 
artless world. Indeed, while going to Olinda, I was 
dreaming of a carnival that is not so touristic, away from 
the advent of technology and where I can be lost in 
crowds. In reality, Olinda has the sincerity that is difficult 
to find in mega cities of the country teemed with such kind 
of festivals. In the picturesque and colonial town dating 
back to the 16th century, it is not difficult to enjoy the 
carnival while keeping up with the daily rhythm of the 
town without staying out of life.      

Settled around a hill covered with trees, Olinda 
deserves to have the reputation for being one of the most 
beautiful and well-preserved colonial town of Brazil with 

Karnaval boyunca, 
kostüm ve renklerle 
bir cümbüş yerine 
dönen Olinda’nın 
sokaklarında kağıt 
hamurundan yapılan 
ve Boneco olarak 
bilinen kuklalar 
dolaştırılır.

In Olinda’s streets 
which turn into 
carousal ground with 
costumes and colors 
during carnival, you 
see people carrying 
paper pulp puppets 
called Boneco.

GEzİ / TRAvEL
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REYAN TUVİ



Olinda’nın en güzel panoramik 
görüntüsü için, Alto da Se’ye 
(Katedral Tepesi) çıkın.

To have the most beautiful 
panoramic view of Olinda, climb up 
the hill, Alto de Se (Cathedral Hill).

Ağaçlarla örtülü bir tepenin etrafına kurulmuş 
olan Olinda, bohem mahalleleri, sanat galerileri, 
sanatçı atölyeleri, müzeleri ve sömürge dönemi 
kiliseleriyle, Brezilya’nın en güzel ve en iyi 
korunmuş kolonyal yerleşimlerinden biri olma 
ünvanını hak ediyor. Atlantik Okyanusu’na bakan 
bir tepedeki tarihi merkezi, renkli evlerin sıralandığı 
kıvrım kıvrım sokakları, tepelere çıktıkça, ağaçların, 
kilise kulelerinin ve kiremit çatıların üzerinden 
daha da etkileyici görünen manzarasıyla Olinda, 
her haliyle özel bir yer.

Yürüyerek gezmek kolay
Olinda’yı yürüyerek gezmek hem kolay hem de 

zevkli. Kültürel olarak çok doyurucu olmasa da 
güzel bir kasabanın arnavut kaldırımı yollarında, 
kiliselere girip çıkarak yürümek ve birkaç iddiasız 
ancak hoş müze görmek, bu yerle ve insanlarıyla 
olan yakınlığınızı güçlendiriyor. Güney 
Amerika’nın diğer ülkelerinden buraya gelerek takı 
satan ve kazandıkları üç beş kuruşla kıtayı gezmeyi 
sürdüren gençlere sıklıkla rastlamak da mümkün. 

Müze meraklıları, kutsal objeleri ve Olinda’nın 
eski ve yeni fotoğraflarını görmek için Museu de 
Arte Sacra de Pernambuco’ya uğrayabilir. 
Görülmeye değer bir başka müze de, engizisyon 
sırasında Katolik Kilisesi tarafından kullanılan 18. 
yüzyıldan kalma bir hapishane olan Museu de Arte 
Contemporanea. 1540 tarihli Igreja da 
Misericordia’nın içinde Portekiz çinileri ve yaldızlı 
oymalar var. 

Dev kuklalar
Olinda karnavalı boyunca Boneco adı verilen dev 

kuklalara rastlarsınız. Kağıt hamurundan yapılan 
Bonecoları altlarından sırtlayarak taşıyan adamlar, 
belirli gün ve saatlerde Olinda sokaklarında dolaşır. 
Bu kuklaları yapanlar ve taşıyanlar bu konuda 
uzmanlaşmış kişiler. Karnavalda sık sık sokaklarda 
arzı endam eden bu kuklaları daha yakından 
incelemek ve geleneğin tarihçesi hakkında bilgi 
edinmek için Casa dos Bonecos (Boneco Evi) 
kaydadeğer bir yer. Sanat galerileri ve hediyelik 
eşya satan dükkanları toplu olarak, 18. yüzyıldan 
kalma Mercado da Ribeira’da bulmak mümkün. 16. 
yüzyıldan kalma bir manastır olan Mosteiro de Sao 

its bohemian neighbourhoods, art galleries, artisan 
workshops, museums, and churches of colonial period. 
With its historic center on a hill overlooking the Atlantic 
Ocean, winding streets lined with colorful houses, and 
with its more impressive appearing view above the hills, 
trees, church towers and tiled roofs, Olinda is a special 
place. 

It’s easy to walk in 
It is both easy and tasteful to walk in Olinda. Though it 

is not culturally satisfying, walking in cobblestone roads 
of the beautiful town by visiting some churches and and 
unpretentious museums strengthens your intimacy 
regarding this place and its people. It is also possible to 
run across young people from different countries of 
Southern America coming here to sell some jewellery and 
to visit the continent with this little income. 

The enthusiasts of museum could visit the Museu de 
Arte Sacra de Pernambuco to see sacred objects and old 
and new photos of Olinda. Another museum worth seeing 
is the Museu de Arte Contemporanea, an old prison from 
the 18th century used by Catholic Church during 
inquisiton. In Igreja da Misericordia built in 1540, there 
are Portuguese tiles and gilded carvings. 

giant puppets
In the course of Olinda Carnival, you come across huge 

puppets called “Boneco.” Men carrying Bonecos made 
from paper pulp roam the streets of Olinda at specific 
days and times. Makers and carriers of these puppets are 
specialized in this regard. To have a closer look at these 
huge puppets exhibited frequently during the carnival and 
to get informed about the history of the tradition Casa 
dos Bonecos (Boneco House) is a significant place. Art 
galleries and shops selling souvenirs are all in place in 
Mercado da Ribeira dating back to the 18th century. 
Mosteiro de Sao Bento, a monastery from the 16th 
century, is in vogue with the carvings on its chapel as well 
as the rites performed on sundays. It is also the first law 
school of Brazil.   

        AlıŞveriŞ
Katedral Tepesi’ndeki el sanatları pazarında, ahşap 
oyma biblolar ve meyve çekirdeklerinden yapılan 
takılar satılıyor.

        Do NoT MISS IT oUT!
on Cathedral hill, wood carving trinkets and 
jewellery made from fruit seeds are sold in the 
crafts bazaar. 

Bilgi / Info
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Olinda, renkli evlerin 
sıralandığı kıvrım 
kıvrım sokakları, 
kilise kulelerinin ve 
kiremit çatıların 
üzerinden görünen 
manzarasıyla, 
yüzünü Atlantik 
Okyanusu’na 
dönmüştür.

Olinda turns its face 
to the Atlantic Ocean 
with its twisting 
streets of colorful 
houses lined up and 
gorgeous views over 
church towers and 
red-tile roofs.
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Bento, hem şapelindeki ahşap oymaları hem de 
pazarları yapılan ayinleriyle rağbet görüyor. Burası 
aynı zamanda Brezilya’nın ilk hukuk okulu. 

11 gün süren karnaval
Olinda, şubat ayına rastlayan karnaval zamanı 

kuşkusuz daha da renkli. Karnaval tam 11 gün 
sürüyor burada. Samba geceleri düzenleniyor, 
daracık sokaklardan dansçılarıyla birlikte frevo 
çalan bandolar geçiyor. Boneco’lar tezahüratlarla 
bütün Olinda’yı saatlerce dolaşırken bu kuklaları 
taşıyanlar bir kahramanmışcasına alkışlanıyor. 

En ünlü şef burada 
Karnavalda sadece eğlence değil yeme içme 

çılgınlığı da yaşanıyor. Brezilya mutfağı pek ahım 
şahım olmasa da Olinda’da bu konudaki önyargıları 
yeniden gözden geçirmeyi gerektirecek bir yer var: 
Oficina do Sabor. Ününü duyduğum bu restoranın 
manzaralı masalarından birine yerleştim ve garsona 
şefin spesiyalitesini sordum, “Jerimum recheado com 
lagosta ao coco.” diye cevap verdi. Sözlüğümden 
anahtar kelimeleri buldum; Balkabağı, ıstakoz, 
hindistancevizi sosu… Hindistancevizi sosunda 
pişirilmiş ıstakozla içi doldurulan balkabağından 
yapılan bu yemek, Brezilya mutfağının en özel 
lezzetlerinden biri olabilir. Şef ayrıca karides, ahtapot 
ve yengeç gibi diğer deniz mahsüllerini mango gibi 
egzotik meyveler, zencefil, üzüm ve fıstık gibi 
malzemelerle de pişirerek enfes tatlar yakalıyor. 

11-day lasting carnival
Olinda is admittedly more colorful during the carnival 

period corresponding to february. Here, the carnival lasts 
for 11 days. Samba is organized at nights, bands playing 
Frevo with dancers parade in narrow streets. As Bonecos 
roam in Olinda in cheers for hours, carriers of these 
puppets are lauded like heros.    

The best-known chief is here
During the carnival, not only entertainment spree is 

experienced, but also food. Though Brazilian cuisine is 
not so flashy, there’s a place in Olinda to think over your 
prejudices in this respect: Oficina do Sabor. I sat at one of 
the scenic tables in the restaurant of whose reputation 
I’ve heard and asked the waiter about the specialty of the 
chief, “Jerimum recheado com lagosta ao coco.” he 
replied. I looked up the keywords in the dictionary; 
pumpkin, lobster, coconut sauce… The dish made from 
pumpkin by filling inside with lobster cooked in coconut 
sauce might be one of the most special tastes of Brazilian 
cuisine. By cooking other seafood such as shrimps, crabs 
and calamari with different ingredients like ginger, grapes 
and peanuts and with exotic fruits like mango, the chief is 
cathing up delicious flavors. 

inFo

BİLGİ

Brezilya’ya yolunuz düşerse, karnaval zamanı 
olmasa bile Olinda, mimarisi ve şirinliğiyle 
destinasyonlar listenizde yer alabilir.

If you happen to go to Brazil, even if it is not during 
carnival, Olinda could be in the list of your 
destinations with its architecture and loveliness.

Brezilya’nın 
çoğunlukla tropikal 
olan iklimi ve uçsuz 
bucaksız plajları, 
rahat ve eğlenceye 
düşkün bir yaşamı 
cesaretlendirir.

Brazil’s 
predominantly 
tropical climate and 
vast beaches 
encourage a life 
addicted to comfort 
and fun.
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EBRU
Türk kâğıdı

Turkish paper 
EBRu

Ebru sanatı keşfedildiğinde Osmanlı tarafından 
öyle çok benimsendi ki, tüm dünyada ebru eseri, 
‘Türk kâğıdı’ ismiyle bilinir oldu. 

When the Ebru art was discovered, it 
was adopted by the Ottoman Empire so 
much that, the marbling art came to be 
known as “Turkish paper” all over 
the world.
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 E
bru sanatı, tüm dünyada 
‘Türk kağıdı’ olarak ünlendi. 
Osmanlının çok fazla kul-
landığı sanat, Cumhuriyet 
döneminde biraz gerileme 

yaşadı. 1970’li yıllardan sonra tekrar 
kıymeti anlaşılmaya başlandı. Ebru us-
talarının sayısı hızla artarken son yıl-
larda en çok dikkat çeken nokta, ebru 
icazetnamesi alan kadınların artık er-
kek ustalardan daha fazla olması... 

Kadın ustalardan biri de Hülya 
İlter... 2002 yılından bu yana geleneksel 
ebru sanatı çalışmalarını sürdüren 
Hülya İlter, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından verilen ‘Türk Süsleme 
Sanatları Sanatkârı Tanıtma Kartı’na 
sahip. İlter aynı zamanda Bakanlığın 
geleneksel sanatlar alanındaki 
komisyon üyeliğini de yapıyor.

 E
bru Art has become famous 
as “Turkish paper” all over 
the world. The art that Otto-
man Empire used too much, 
experienced a decline during 

the Republican period. Then its impor-
tance began to be realized again after 
1970s. While the number of Ebru masters 
are rapidly increasing, the most noticea-
ble point in recent years is that right now 
there are much more women who has Ebru 
diploma than male masters.

One of the woman masters is Hülya İl-
ter.  Hülya İlter, who has been continuing 
the traditional Ebru art since 2002, has 
the “Turkish Decorative Arts Artisans 
Promotion Card” which is endowed by 
Ministry Of Culture And Tourism. İlter 
is also serving as a commission member 
of Ministry in the department of tradi-
tional arts.

Ebru art, which is the only type that 
water is used in traditional arts, looks 
simple when it is seen from a distance. 
However, it requires great efforts to re-
veal works of art in a real sense. Hülya 
İlter tells about her mood when she makes 
Ebru art by saying “You give direction 
to colors in the water. Water takes the 
shape you want and can be affected from 
everything. The temperature of the room, 
your breath, your psychology… You can 
feel the power of all these in the mixture 
of those colors.

ebru is like a fingerprint
According to the master artisan Hülya 

İlter, the number of those who devote 
themselves to the Ebru art has rapidly in-
creased. However, there are imitators of 
the art and there are the ones who see the 
art as a simple hobby. They damage the 
reputation of the quality of real masters. 
İlter describes an Ebru art, which is made 
by a real master in this way: “Think of 
Ebru art as a fingerprint… It might have 
a similar but never exactly the same. An-
other feature of the artwork made by Ebru 
art is that no correction is done on the 
work after leaving the boat.”  

Although it looks simple when it is 
seen from a distance, according to İlter, 

Bilgi / Info

        eBru türlerı
Battal Ebru, şal Ebru, İspanyol (Dal-
galı) Ebru, Gelgit Ebrusu, Taraklı 
Ebru, Hatip Ebrusu, Çiçekli Ebru 
(Necmettin Ebrusu), Bülbül Yuvası 
Ebrusu, Hafif Ebru, Kumru Ebru, 
Akkase Ebru, Yazılı Ebru, Koltuk 
Ebrusu
    
   
        EbRU TyPES
Battal Ebru, Shawl Ebru, Spanish 
(wavy) Ebru, flux and Reflux Ebru, 
Splayed Ebru,  Ebru of the preach-
er, flowered Ebru, Ebru of the 
nightingale’s nest, Light Ebru, 
Turtledove Ebru, Akkase Ebru, 
Inscriptive Ebru, Koltuk Ebru.

HİLAL BAYSAL

zANAAT / CRAFT

Güzel sanatlar içerisinde suyun 
kullanıldığı tek tür olan ebru sanatı, 
uzaktan bakıldığında basit gibi 
görünüyor. Ancak gerçek manada 
sanat eserleri ortaya çıkarabilmek 
için çok uzun uğraşlar gerektiriyor. 
Hülya İlter, ebru eseri yaparken 
oluşan ruh halini, “Suyun içinde 
bulunan renklere siz yön 
veriyorsunuz. Su sizin istediğiniz 
şekli alıyor ve her şeyden 
etkilenebiliyor. Odanın ısısı, 
nefesiniz, psikolojiniz... Bunların 
hepsinin gücünü o renklerin 
karışımında hissedebilirsiniz.” diye 
anlatıyor. 

Ebru parmak izi gibidir… 
Usta sanatçı Hülya İlter’e göre 

ebru sanatına gönül verenlerin 
sayısı hızla artmış durumda. Ancak 
sanatın taklitçileri ve ebruyu basit 
bir hobi olarak görenler var. Bunlar 
da gerçek ustaların kalitesine gölge 
düşürüyor. İlter, gerçek ustanın 
elinden çıkan bir ebru eserini şöyle 
tanımlıyor: “Ebru eserini parmak izi 
gibi düşünün. Benzeri olabilir ama 
birebir aynısı asla olamaz. Ebruyla 
yapılan eserin bir diğer özelliği ise 
tekneden çıktıktan sonra üzerinde 
hiçbir oynama yapılamamasıdır.”

Uzaktan izleyince kolay bir sanat 
gibi görünse de İlter’e göre zor bir 
uğraş ebru sanatı. Özellikle boya 
aktarımı sırasında titizlik ve dikkat 
isteyen bir iş. Aynı zamanda da 
teknelerinin kurulması ve 
toparlanması açısından biraz 
zahmetli. O yüzden bu sanatla 
uğraşan kişilerin gözlem yaparak 
sanatla sürekli iç içe olması ve çok 
sevmesi gerekir. 

Asıl amacının ebru sanatının doğru 
ellerden öğrenmek isteyenlere 
ulaşmak olduğunu dile getiren Hülya 
İlter, atölye çalışmalarını devam 
ettiriyor. Yurt dışı fuarları, 
festivalleri ve Türk günlerine 
katılıyor. Böylelikle geleneksel Türk 
sanatının orijinal haliyle dünyaya 
tanıtımına katkı sağlıyor. 

Ebru is a difficult artwork. It is work that 
requires meticulousness and attention 
especially during the dye transfer. At 
the same time, it is a bit troublesome in 
terms of the establishment and removal 
of the Ebru boat. So the people who labor 
this art need to constantly be concerned 
with the art by observing and loving it too 
much.

Hülya İlter, who mentions that her 
main purpose is to reach to the ones who 
want to learn Ebru art from the knowl-
edgeable masters, continues workshops. 
She attends fair, festivals, and Turkish 
days abroad.  Thus, she contributes to the 
promotion of traditional Turkish art to 
the world in original form.

Bilgi / Info

        ünlü uStAlAr
Türkler, Hatip Mehmet Efendi (18. 
yüzyıl), şeyh Sadık Efendi (19. yüz-
yıl), Bekir Efendi (20. yüzyıl başları) 
gibi birçok usta yetiştirdi. Bu sanatın 
Necmettin okyay’dan sonra yetişen 
son ustaları arasında, Mustafa Düz-
günman ve Niyazi Sayın özellikle 
anılıyor.

         FAMoUS MASTERS
Turks schooled many masters 
such as hatip Mehmet Efendi 
(18th century), Şeyh Sadık Efendi 
(19th century), Bekir Efendi 
(early 20th century) in Ebru art. 
Mustafa düzgünman and niyazi 
Sayın are especially mentioned 
among the latest masters which 
are schooled after necmettin 
okyay.
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YİNE BUGÜN YARALANDIM TODAY, I GOT HURT AGAIN!
“Ah gene bugün yaralandım
İndim etrafı dolandım
Dertli canımdan usandım

Yıldız, yıldız, yıldız, of
Sana derler Kervankıran, beller büken,
Evler yıkan yıldız of

Yıldızlardan ürüşansın (ruşensin)
Benim gibi perişansın
Yardan bana bir nişansın

Yıldız, yıldız, yıldız of…
Gene doğdun sarı yıldız, mavi yıldız of”

Türkü bu haliyle Rahmetli Muzaffer Sarısözen derlem-
esi… Üstat 1942 yılında derlemiş ve notaya aktarmış… 
Erzurum’dan derlenen türkünün kaynak kişileri Sadet-
tin Akatay ve Faruk Kaleli…

Bir de 1929’da kaynak kişisi Bayburtlu Dede çavuş olan 
bir derleme var… İstanbul Konservatuarı Müdürü Ziya 
Bey ve arkadaşlarının derlemesi… Oradaki kayıt ise 
şöyle:

“Yine bugün yaralandım
İndim etrafı dolandım
Tatlı canımdan usandım

Yıldız yıldız yıldız yıldız hey
Evler yıkan beller büken
Kervan kıran yıldız hey yıldız yıldız

Bir yıldız gördüm nur ile
Âlemi yaktı zar ile
Niye doğdun mavi yıldız

Yıldız yıldız yıldız yıldız hey
Evler yıkan beller büken
Kervan kıran yıldız hey yıldız yıldız”

İcra edilen çeşitlemem Muzaffer Sarısözen 
derlemesidir. 

“Ah, I was injured again, today
I went down and walked around 
I am sick of my suffering life 

Star, star, star, oh
They call you Venus, crippling, 
Demolishing star, ah

You are brighter than the stars 
You are as miserable as me
You are a gift from my lover

Star, star, star, oh…
You raised again yellow star, blue star ah” 

The folk song was compiled by the deceased Muzaffer Sarısözen in this 
form… The Master compiled and noted the folk song in 1942… The 
source people for this folk song which was compiled in İzmir are Sadettin 
Akatay and Faruk Kaleli… 

In addition to this, there is another compilation dating back to 1929 
which was compiled by Dede Çavuş from Bayburt as the reference 
person… It is compiled by Ziya Bey, the Manager of İstanbul Conservatory, 
and his friends… The recording there is as follows: 

“I got hurt again, today
I went down and walked around, 
I am fed up with my sweet life, 

Star, star, star, star hey!
Demolishing houses and crippling the bodies, 
Star the Venus, hey star, star

I saw a star shining, 
It ruined the world with a small glance
Why did you raise blue star? 

Star, star, star, star hey!
Demolishing houses and crippling the bodies, 
Star the Venus, hey star, star”

My variation which has been performed is compiled by Muzaffer 
Sarısözen.

MEHMET SAİM DEğİRMENCİ

BİR TÜRKÜ DİNLE  / LiSTEN TO A BALAD

Efsane şöyledir: Kıtalar, 
ülkeler, kentler arasında 
yüklerin kervanlarla 
taşındığı, kervan 
yolculuğunun aylar sürdüğü 
zamanlarda, Anadolu’da bir 
kervan menziline yakın kışa 
yakalanır. Fırtına vardır. 
Fırtına yola devama imkân 
vermez. Kervancı başının 
emriyle kervan kayalık, 
ören yerinin bulunduğu bir 
duldaya çekilir. Kısmen 
güvenli bir alandır. Vakit 
akşama yakındır. Ertesi 
güne kadar burada 
konaklamaya karar verilir. 
Yükler çözülür. Gece olur. 
Kervancılar bakarlar ki 
ufukta bir mavilik, bir 
aydınlık… Uyuyanlar 
uyandırılır. Yükler bağlanır. 
Yola çıkılır. Fırtına hafiften 
artmaya başlar. ‘Nasılsa 
gün doğuyor, bir çaresi 
bulunur’ diye yola devam 
edilir. Fırtına ve karanlık 
artıkça artar. Beklenen 
güneş doğmaz. Ufuktaki 
mavilik, güneş değil, 
bulutlar arasından bir 
yıldızdır. 

Mavi yıldız…
Ah, doğmayası mavi 
yıldız… Nasıl bir yanılgıdır 
bu… Fırtına artar… 
Kervancılar, kervan, öyle 
bir savrulur ki, sonrasında 
bu acı, bizim binlerce yıllık 
kıyımlarımızın, 
kırımlarımızın, yolda belde 
kalmışlığımızın bütün 
hikâyesini anlatan, 
romanlaştıran, sözden ve 
ezginden bir ağıt heykeline 
dönüştüren bir türkü 
olarak yakılır…

This is the legend: During a 
time when the loads were carried 
through caravans between the 
continents, countries and cities 
and the travel of a caravan took 
months; a caravan was caught to 
winter close to a caravanserai in 
Anatolia. There was a storm. 
The storm prevents them from 
keeping on their travel. With 
the command of the head of the 
caravan, the caravan moves to a 
rocky sheltered place where 
there is a ruin.  It is a safe place 
in part. The time is almost 
evening. They decide to spend 
the night until the next day.
They loads are unpacked. The 
night comes. When the caravan 
staff looks, they see blueness, an 
illumination on the horizon. 
Sleeping people are woken up. 
The loads are packed again. 
They set off. The wind starts to 
increase. They keep on their 
journey saying that “In any case, 
the sun rises and a resort can be 
found”. The storm gradually 
increases and it is getting much 
darker. The expected sun doesn’t 
rise. The blueness on the horizon 
is not the sun, but a star among 
the clothes.   

The blue star…
Ah, blue star, wish you didn’t 
come out any more… What an 
illusion is this!... The storm 
increases… The members of 
caravan and caravan are 
drifted away; such that, the 
pain causes of a folk song 
which narrates, novelizes our 
slaughters and ravages going 
on for thousands of years and 
our strand and transforms into 
a statue of mourning full with 
melodies… 

kimden dinlemeli?
Türküyü, Neriman Altındağ Tüfekçi’den 
dinlemelidir.

FRoM whoM ShoULD wE LISTEN To?
The folk song should be listened from neriman 
Altındağ Tüfekçi.
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Mahmud Erol Kılıç’ın yeni kitabı olan Hayatın Satır Araları 
(Sufi Kitap, 2013) üç bölümden oluşur: Kendini Bulmak, 
Modern Zamanlar, Anadolu’nun Ruhu. Kitabın diğer ismi 
Modern Zamanda Kendini Bulmak.

Kitap sade bir Türkçeyle yazılmış. Mahmud Erol Kılıç’ın 
akıcı bir üslubu var. Denemelerde çok ağır konu ve sorular 
işlenir, buna rağmen okuyucuyu hiç sıkmaz ve bunaltmaz. 
Bu kadar ağır konuların sade, akıcı, adeta sohbet havasında 
işlenmesi Kılıç’ın bir yazar olarak başarısı. Sadelik ve 

akıcılıkta Kılıç’ın açık, net ve bilen biri olarak düşünmesinin 
de etkisi büyük. O, modern insanın kafa karışıklığından söz 
eder, fakat okuyucusunun kafa karışıklığını bir nebze de 
olsa giderecek şekilde. Okuyucu Hayatın Satır Araları’nda 
birçok sorunun cevabını nerede ve nasıl bulacağına dair 
işaretlerle karşılaşır.

Kitabın ilk iki bölümü tartışmalara ayrılmış. Tartışmadan 
kasıt kesinlikle polemik yapmak değil düşünmek, 
meselelere değişik açılardan bakmak; onların aslını ve 
gayesini bulmaktır. Kılıç özellikle tasavvufla ilgili 
kavramların yanlış kullanımına ve bilgiye dayanmayan, 
aşırı yorumların tehlikelerine dikkat çeker. Önce konuya 
dair yanlış bilgileri giderir, daha sonra da bunlar üzerinden 
kendi düşüncelerini geliştirir.

Üçüncü bölüm Kılıç’ın tezidir. 
‘Modernleşmenin yol açtığı yabancılaşmayı 
nasıl aşabiliriz, nasıl yeniden kendimiz 
olabiliriz?’ sorularına verdiği cevap. 
Günümüz problemlerine karşı Kılıç, ananeye 
bakmamız, oradan istifade etmemiz 
gerektiğini söyler. Çünkü modernizm 
Türkiye’de reddi miras olarak anlaşıldı. Bu 
yanlıştan biran önce dönülmeli, özellikle 
Selçuklu-Osmanl ı  prat iğ inden 
yararlanılmalıdır. Çünkü Türkiye’nin aslını 
meydana getiren hamur o dönemlerde 
yoğrulmuş. Doğru biçimde düşünmemizi 
sağlayacak, sıkıntılarımıza çözüm olacak 
örnekler Selçuklu-Osmanlı’da bulunabilir. 
Öyle ya Batılılar halen bir soruna çözüm 
bulmak için Aristoteles’e kadar gitmektedir.

Ananelere bakmak, geleneği yeniden 
düşünmek nasıl olacak? Kılıç’ın en çok karşı çıktığı nokta, 
şekle bağlı kalmaktır. Şekil tabii ki önemli; aslın 
korunmasında ve gösterilmesinde etkilidir. Fakat ruhu 
olmayan bir şeklin, içi boş bir kabuktan farkı yok. Aslını 
kaybetmeden ve şekle takılıp kalmadan geleneği yeniden 
üretmeli, oradan dersler çıkarmalıyız. Örneğin dervişlik 
meselesi. Kılıç dervişliğin yalnızca tekkede, sarık takılarak 
veya bir dağ köşesinde inzivaya çekilerek yapılmadığını 
söyler. Bunlar şekilden ibaret. Dervişliğin bu şekilde 
anlaşılması, sarığa ve inzivaya indirgenmesi yanlıştır. 
Onun anlamı, hayata bakışı, insana yaklaşımı 
benimsenmeli ve anlaşılmalıdır. Bunlar her zaman ve 
yerde yaşanabilir. Çünkü insandan söz etmekteyiz. Ve 
dervişlik insan özünün, fıtratının bir gereği, tekamülü, 
huzura erişidir.

Anadolu’nun Ruhu tasavvuftur. “Çok’lukta bir’lik, 
bir’likte çok’luk müşahedesi.” Diğer deyişle İbn Arabi, Hz. 
Mevlâna, Yunus Emre, Niyazî-i Mısrî, Hacı Bektaşi Veli, 
Erzurumlu İbrahim Hakkı gibi mutasavvıfların eserlerinde 
yakalanabilecek işaret ve anlam.

Mahmud Erol Kılıç’s new book, The Line Breaks of Life (Sufi 
Book, 2013) is made up of three chapters. Finding Yourself, 
Modern Times and the Spirit of Anatolia. The other name of 
the book is Finding Yourself in Modern Times.

The book is written in plain Turkish. Mahmud Erol Kılıç has a 
fluent wording. There are very heavy topics and questions in his 
essays; however, he does not bore and oppress the reader. The 
handle of these so heavy issues in simple, flowing and almost 
conversational tone is the success of Kılıç as a writer. It has a 

great effect on simplicity and fluency that Kılıç is thinking as a 
knowledgeable, loud and clear person. He mentions the confusion 
of modern man but in a style that resolves the confusion of the 
reader even if just a pinch. Readers encounter with insignia about 
where and how they will find the answer of many questions.

The first two sections of the book are reserved for discussions. 
The intention in discussions is not the polemical debate but 
thinking, looking at the issues from different angles and finding 
their origin and purpose. Kılıç points out especially the misusing 
of the concepts about Islamic mysticism and the dangers of 
excessive comments which is not based on information. First he 
corrects the misinformation on the subject, and then develops 
his own thoughts over these.

The third chapter is the thesis of the Kılıç. It is the answer of 
the question of “How can we overcome the 
alienation caused by modernization, how can we 
become ourselves again?” Kılıç remarks to look at 
the tradition for nowadays problems and take 
advantage of it. Because modernism was 
understood as the denial of legacy in Türkiye. It 
must be returned from that wrong immediately. It 
should be utilized from the practice of Seljuk and 
Ottoman. Because the major factor that generates 
the origin of Türkiye has taken place  in that 
period. The examples which enable us to think 
correctly and would be the solution to our troubles 
can be found in Seljuk-Ottoman. That’s the way 
it is as the Westerners still probe till to Aristotle 
to find a solution to their problems.

How will we rethink the customs, look into 
tradition? The point to which Kılıç objects most is 
being stuck to the form. Of course, the form is 

important; it is effective in protecting and displaying the 
original. But a shape without a spirit has no difference than an 
empty box. We should reproduce the tradition without losing 
its origin and being stuck to the form, take lessons from them. 
For example, the matter of being dervish (asceticism). Kılıç says 
that being a dervish is not performed just in Islamic monastery, 
by wearing imamah or by living in seclusion on a corner of a 
mountain. These are composed of the form. It is wrong to 
understand being dervish (asceticism) in this way and reduction 
of it with only imamah and seclusion. Its meaning, outlook on 
life, approach to human should be understood and adopted. 
These can occur at any time and place, for we have been talking 
about people. And being a dervish (asceticism) is the requirement 
of human essence, nature (creation), its maturation and finding 
the peace.

Sufism is the Spirit of Anatolia. It is the attitude of unity in 
multitude and multitude in unity. In other words, it is the signs 
and meanings that can be obtained from the works of Sufis such 
as İbn Arabi, Rumi, Yunus Emre, Niyazî-i Mısrî, Hacı Bektaş 
Veli and İbrahim Hakkı of Erzurum.

TASAVVUFTA BULUŞMAK

 KİTAP ANALİz / THE BOOK ANALySiS

HAYDAR ERGüLEN

MEETING In THE SUfISm
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Denize bakarak treni özlemek… Hep tersi özlenir aslında. 
Ankara gibi, Eskişehir gibi, Konya, Erzurum, Sivas, 
Erzurum, Diyarbakır gibi denizaşırı değil ama ‘trenaşırı’ 
şehirlerde, ‘şu tren beni alıp götürse’ duygusunun açıldığı 
bir yer vardır. O yer İstanbul’dur ve İstanbul Türkiye’nin 
deniz kapısıdır, deniz rüyasıdır. Tren yolcuları İstanbul’la 
denizi karıştırdıklarından mı, değil, belki de düşlerinde 
İstanbul’u bir bebek gibi denizle avuttuklarından, 
İstanbul’un yansımalarını, gölgelerini İstanbul’un sularına 
işlediklerindendir bu güzel yanılsama. Denizi özleyince 
İstanbul’u, İstanbul’u düşleyince denizi, akla, fikre, rüyaya, 
hayale getirmek de varsın yanılsama olsun, yeter ki karası 
İstanbul, suları İstanbul Mavisi olsun. 

Balkonun şiiri çoktur, etkilidir, güzeldir, acıdır, keskindir, 
yoğundur, doludur. Sezai Karakoç’tan Gülten Akın’a 
şairlerin de en gözde konusu demeyelim de, şiirlerinin 
vazgeçilmez uğrak yeridir. Onların şiirleri ne yapıp eder 
balkona çıkar, hayata, çocuklara, annelere, zamana, 
geleneğe, eskiye yeniye ve elbette insanın içine bir de 

buradan bakmayı dener diyelim. Bazılarının hayatlarıyla 
denediğini onlar da şiirleriyle denemişlerdir. İstanbul 
denize bir balkon gibi kurulmasını da bilmiştir. Balkon 
İstanbul’da bazen denize uzanan bir sofra, bazen asude 
zamanlara çekilen bir küçük müze, bazen de ölülerimizin 
hatıralarının saklandığı bir aile mezarlığıdır. Balkon 
kedilerin de yaz mevsimidir. Balkona çıkan kedi yaza 
çıkmış, güneşin ülkesinde binbir çeşit özgürlükle tüylerini, 
patilerini, gözlerini, gövdesini, gönlünü şımartmaya 
hazırdır. İnsan bazen ‘ah o kedinin yerinde ben olsaydım…’ 
diye geçirebilir içinden. Neden olmasın, insan bu! 

Şubat güneşi herkese eşit davranıyor, gece gibi değil. 
Gündüz görünüşte eşitlik meydanı, geceyse her bakımdan 
eşitsizlik kaynağı. Şubat güneşinde ciğercinin kedisiyle 
sokak kedisi eşit, sokak kedisi de balkon kedisiyle eşit. Eh 
işte yazı da kendisine bir yer buluyor güneşin altında, 
yazının güneşi şimdilik balkonda, geceye kalmasın, hem o 
kadar koyu bir yazı da olmasın. Güneş sarı diyelim, 
deniz mavi, özlemse koyu. İyi de bu 
cümlenin bir yerinde kedi de olmalıydı, 
kediler, iki beyaz, bir kül kedisi: 
Safo, Cano ve Çilek. Benim 
denize bakıp treni özlediğim 
gibi, onlar da balkona bakıp 
güneşi özlemişler belli. 

Özlenen her zaman insanın 
özlediği yerden mi geliyor 
bilinmez. Özlenen ile yolu 
gözlenen arasındaki benzerlik 
yalnızca uyaklı olmasından 
değil, galiba insan en çok da 
gözleriyle özlüyor. ‘Göresim geldi’ 
demez miydi babaannelerimiz 
gözlerimizden gözleriyle öperek, 
kalpleriyle öperek. Nazım Hikmet “Taranta 
Babu’ya Dokuzuncu Mektup” şiirinde “Bugün aklıma/
yazısız ve çizgisiz/bir resim geldi Taranta Babu!/ve benim, 
birdenbire/yüzünü değil,/gözünü değil/senin sesini 
göresim geldi, Taranta Babu” der… Sesini göresi gelmek, bu 
ne imgedir ne de söz sanatı. Özlemenin ta kendisidir.

Ben de özledim. Benim de sesini göresim geldi. Yıllarca o 
sesle yolcu oldum, o ses yaklaştığında çoğu kere sevinçle, 
bazen de kederle doldum, ama o sesten hep iyilik umdum, o 
sesin gelişinde hep bir güzellik buldum. O ses bazen geceyi, 
bazen şehri ikiye bölerek geçti gitti, bazen de beni böldü 
tam ortadan ikiye, bir yanım durdu, bir yanım yolcu oldu. 
Ama artık çok oldu, “gözleyi gözleyi gözüm dört oldu”, bir 
sesini duysam yeter bana. Şu İstanbul balkonuna çıkmış, 
Eskişehir tarafına bakıyorum, arada deniz var, olsun, ona 
bakarak seni özlüyorum. Gel artık beni Eskişehir’e 
götürecek güzel trenim. Şehrimi de, seni de, sesini de 
göresim geldi. 

Longing for the train by looking at the sea … In fact, invariably 
the opposite is yearned for. In cities such as Ankara, Eskişehir, 
Konya, Erzurum, Sivas, Erzurum and Diyarbakır, which are not 
overseas but “overtrains”, there is always a place where one 
wishes “if only that train took me away”. That place is İstanbul 
and İstanbul is Turkey’s gateway to the sea, the maritime dream. 
This beautiful illusion arises perhaps because the train passengers 
mix İstanbul with the sea, perhaps not, or perhaps because they 
soothe İstanbul with the sea like a baby in their dreams, perhaps 
because they engrave Istanbul’s reflections and shadows on 
Istanbul’s walls. Let it be an illusion that when one misses the 
sea, he brings to mind İstanbul, and when one dreams of İstanbul, 
he brings the sea to mind and dream, as long as the land is 
İstanbul and the waters are İstanbul’s blue. 

The balcony has a lot of poems; they are moving, beautiful, 
bitter, biting, intense and full. From Sezai Karakoç to Gülten 
Akın, it is an indispensable stop for poets, if not the most 
favorable topic for them. Let us say that their poems somehow 
manage to go out to the balcony and try to look at life, children, 

mothers, time, traditions, old and new and of course the heart of 
man from here. They have tried via their poems what others have 
tried with their lives. İstanbul has successfully situated itself on 
the sea like a balcony. The balcony in İstanbul is sometimes a 
dinner table extending over the sea, sometimes a small museum 
that takes you to tranquil times and sometimes a family graveyard 
where memories of our dead are kept. The balcony is at the same 
time the summer of the cats. A cat that goes out to the balcony 
feels as if it is summer and is ready to indulge its hair, paws, eyes, 
body and heart in the land of the sun with a thousand different 
freedoms. Occasionally, one can wish ‘if only I were in the shoes 
of that cat…’ Why not, this is man after all! 

The February sun treats everyone equally, unlike the night. In 
the daytime, it looks like a source of equality but at night it is a 
source of inequality in all respects. In the February sun, the 
butcher’s cat and the street cat are equal and the street cat is on an 
equal level with the balcony cat. This way, the article also finds 
itself a place in the sun; the sun of the article is on the balcony for 

the time being; let it not be delayed to the night, nor be it so dark 
an article. Say the sun is yellow, the sea blue and the desire 

dark. But, there should have been a cat somewhere in this 
sentence, cats, two white and a Cinderella: Safo, 

Cano and Çilek. Apparently, they must have missed 
the sun looking at the balcony just as I miss the 
train looking at the sea. 

One never knows whether the times that are 
longed for belong to the places one longs for. The 
similarity between the two senses of missing is 
obvious: one misses most what one has lost. In 

Turkish, there is a rhyme between “özledim” (I 
miss) and “göresim geldi” (I wish to see). Did not our 

grandmothers use to say ‘I wish to see you”, kissing our 
eyes with their eyes, with their hearts. Nazım Hikmet says 

in the poem “The Ninth Letter to Taranta Babu” “Today, a 
picture without writing and drawing occurred to me Taranta 
Babu!/and suddenly Taranta Babu, I wanted to see your voice, 
not your face or your eyes…” Wishing to see one’s voice; what an 
image this is, what imagery it is. It is the very self of the missing.

I miss, too. I wish to see your voice as well. With that voice, I 
have been a passenger for years, I have been filled with joy many 
times and sometimes with grief when that voice has drawn 
nearer; but I have always expected good things of that voice and I 
have always found beauty with the coming of that voice. That 
voice has divided into two sometimes the night and sometimes 
the city, and sometimes divided me into two right in the middle, 
one side of me remaining while the other half being a passenger. 
However, now it is too late, I am dying to see you; I would be so 
happy if only I could your voice once. I went out to this balcony 
called İstanbul and looking at where Eskişehir should be located; 
there is the sea between us but I miss you looking at it. Come now 
my beautiful train to take me to Eskişehir. I miss seeing my city, 
you and your voice. 

“…SESİNİ 
GÖRESİM GELDİ”

TREN yAziLARi   / TRAiN ARTiCLES

HAYDAR ERGüLEN

 “…I MISS 
SEEInG YOUR VOICE”
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HAKAN ARSLANBENzER

İslam musiki geleneğinde “üstad-ı salis” denen Abdülkadir 
Meragi’nin eserlerinin 14. yüzyıldan beri yaşıyor olması 
tarihte nadir görülen mucizelerdendir. Meragi’nin 
“salis”liği musiki teorisinde Farabi ve İbn Sina’dan sonra 
geliyor olmasından. Yoksa İslam geleneğinde tek bir musiki 
üstadı seçilecekse bu hiç kuşkusuz Abdülkadir Meragi’dir. 

Meragi’yi biraz tanımak gerekirse; 14. yüzyılın ikinci 
yarısında bugün İran’ın Güneybatı Azerbaycan eyaleti 
sınırları içinde kalan Meraga şehrinde dünyaya geldi. 
Meraga, Urmiye’nin doğusuna, Tebriz’in batısına düşen 
küçük bir şehirdir. Kültürel coğrafya açısından Tebriz 
Okulu denilen İslam sanatı gelişmelerinin etki alanına 
girer. Ayrıca 13. yüzyılda kısa bir süre İlhanlılar devletine 
payitahtlık yaptığından olsa gerek ilim ve sanat açısından 
kayda değer bir şehirdir. Abdülkadir Meragi’nin biraz 
fırtınalı geçen hayatının ilk döneminde bölgeye Celayirliler 
hâkimdi. Daha sonra Timur’un batıya seferi sırasında tüm 
Azerbaycan gibi Meraga da Timurlulara geçti. 

Abdülkadir’in ilk öğretmeni babası Gıyaseddin Gaybi’dir; 
hatta kendisinden babasına nispetle İbn Gaybi olarak da söz 
edilir. Babası onu hafız ve musikişinas olarak yetiştirdi. 
İslam geleneğinde din ve din dışı gibi bir ayrım olmadığı 
için bu da normaldi. Musikişinaslarımızın önemli kısmı 
aynı zamanda hafız, kurra, müezzin olarak da hizmet 
vermişlerdir. 

Meragi genç yaşında Celayirli sarayına nedim olarak 
girdi. Yeteneği anlaşıldığı için hükümdarın has 
musikişinaslarından oldu. Ne var ki, Celayirli ülkesi kargaşa 
içindeydi; şehzadeler taht için vuruşuyordu. 1386’da 
Timur’un Azerbaycan’ı istilası, Abdülkadir Meragi’nin 
hayatında da yeni bir sayfa açıyordu. Ahmed Celayiri’nin 
nedimi olan Abdülkadir memleket elden gidince önce 
Ahmed’in maiyetinde Bağdat’a gitti. Timur Bağdat’ı da ele 
geçirdi. Ahmed Celayiri Yıldırım Bayezid’e sığındı; 
Abdülkadir Meragi de Timur’a kaldı. 

O çağlarda ilim ve sanat erbabı da bir anlamda hazine 
kabul edilirdi. Timur İslam dünyasının önemli kısmını ele 
geçirdiği zaman âlim ve sanatkârları da kendi payitahtı olan 
Semerkant’a toplayarak burayı bilinen dünyanın merkezi 
haline getirmeye çalışıyordu. Abdülkadir de mecburen 
Semerkant’a gitti. 

Efsaneye göre Bağdat’ın istilası sırasında saklanan 
Meragi’nin şansı yaver gitmez ve yakalanıp Timur’un 
huzuruna çıkarılır. Şiddetli ve hiddetli bir hükümdar 
olan Timur, tam idamına ferman vereceği sıra 
Hace Abdülkadir ezberinden Kur’an okumaya 
başlar. Meragi’nin sesi o kadar hüzünlüdür 
ki bundan etkilenen Timur canını 
bağışlar. Bu hikâyenin doğru olmadığı 
besbelli. Ama Meragi’nin musikide ne 
derecede etkili olduğunu anlatıyor. 
Timur’dan ilim ve sanat erbabının pek 
hoşlanmadığını da anlatıyor, o ayrı. 

Meragi’nin Timur sarayında 
bulunmaktan fazla hazzetmediği 
anlaşılıyor. Zira oğlu Abdülaziz’i Sultan II. 
Murad’ın cülusu sırasında Bursa’ya 
göndermiştir. Abdülaziz, yanında Meragi’nin 
musiki teorisinin önemli kitaplarından Makasıdü’l-
Elhan’ı (Müziğin Amacı) götürerek Osmanlı’nın gazi 
sultanlarından II. Murad’a arz etti. Bazıları Meragi’nin 
bizzat Bursa’ya geldiğini de söyler. Murad’ın cülusu 1421 
yılındadır. Meragi o sırada Timur’dan sonraki sultan 
Şahruh’un maiyetinde bulunuyordu. Yani buna imkân 
yoktur. Meragi’nin 1435’ta Herat’ta ölmüş olması da Bursa 
seyahatinin imkânsız olduğunu gösterir. Bursa’ya gidip 
Sultan Murad maiyetine girmiş olsaydı, muhtemelen bir 
daha çıkmazdı. Zira Murad sanatkârlara çok büyük değer 
verirdi. Timur ve Şahruh’un aksine çok da sevilen bir 
sultandı. Ki Meragi’nin oğlunu bir eseriyle birlikte sultana 
göndermiş olması da bunu anlatmaya yeter. 

Meragi’nin doğrudan değil ama oğlu ve torunu üzerinden 
Osmanlı saray musikisine derinden tesir ettiği söylenebilir. 
Olgunluk çağında şöhreti Maveraünnehir’den Bursa’ya, 
Bağdat’tan Kahire’ye kadar İslam dünyasını kuşatan Hace 
Abdülkadir Meragi hem Farabi ve İbn Sina gibi müziğin 
tarifi, makam ve usul gibi o dönemin önemli konularında 

It is an historical miracle to see what is called “ustad-
ısalis”, Abdulkadir Meragi’s works that have been living 
since the 14th century within the Islamic traditional 
music.  Meragi’s ‘salis’ in musical theory comes after 
Farabi and Avicenna. But if there was a master to be 
chosen from the Islamic traditional music, it would be 
Abdulkadir Meragi.

If we get to know Meragi slightly closer; he was born in the 
second half of the 14th century, in what is today Iran’s 
southwest Azerbaijan state’s boundaries called Meraga. 
Meraga is a small city in the east of Urmiye, west of Tabriz. 
From a cultural geographical standpoint, it is within what is 
called the Tabriz School sphere of influence. Besides, since it 
served as a capital city to the lkhanids State, it has been a 
city worthy of education and art. During the first period of 
Abdulkadir Meragi’s stormy life, the Algerians reigned the 
region. After that during Timuri’s war in the west, like all of 
Azerbaijan Meraga also passed to Timurids.  

Abdulkadir’s first teacher was his father, Gıyaseddin 
Gaybi; even compared to his father they call him İbn Gaybi.  
His father raised him as a reciter (who memorizes the 
Quran) and music lover. Within the Islamic tradition there 
was no separation of religious or non-religious, so this was 
normal. Most of the music lovers were also reciters and 
served as a muezzin (assistant religious cleric).  

At a very young age Meragi entered the Celayir Palace as 
a courtier. When his talent was discovered, he became the 
emperor’s music lover. But unfortunately, the country 
Celayir was in conflict; the princes were fighting for the 
throne. After Timur’s Azerbaijan’s invasion in 1386, a new 
page was opened in Abdulkadir Meragi’s life.  Admed 
Celayiri’s courtier Abdulkadir had to go to Baghdad under 
Ahmed’s protection because the country was invaded. 
Timur also took over Baghdad. Ahmed Celayiri took refuge 
under Yıldırım Bayezid; and Abdulkadir Meragi stayed 
with Timur.

At that time the scholars and handicraftsman were 
treasured. Timur, when he captured important part of the 
Islamic world, gathered all scholars and handicraftsman 
under him in Semerkant in order to make there the center 
of the world. Abdulkadir also had to go to Semerkant 
because of this.  

According to a legend, during the capture of Baghdad, 
Meragi who was hiding was out of luck and was 

caught and brought to Timur. When Timur, 
who was a violent and angry emperor, gave 

orders for Meragi to be executed, he 
started to recite the Quran by heart. 
Hearing his emotional voice Timur 
forgave him. It is obvious that this 
story is not true. But it tells us of 
Meragi’s influence on music. It also 
tells us that many of the scholars and 

the handicraftsman did not like 
Timur.
Meragi was not happy to be at Timur’s 

palace. Because he sent his son, Abdulaziz 
to Bursa during Sultan Murad the II.’s 

enthronement. With him Abdulaziz brought an 
important musical theory book Makasıdü’l-Elhan’ı 
(Music’s Aim) to present to the Ottoman sultan Murad the 
II. Some people say that Meragi himself came to Bursa.  
Murad’s enthronement was in 1421. At that time Meragi 
was under Sultan Sahrub’s service. So there is no way that 
it happened. Because Meragi died in Heart in 1435 a Bursa 
trip would be impossible. If he was to go to Bursa and go 
under Sultan Murad’s service, he probably would not have 
gone out of there. Because Murad valued his artisans very 
much. Despite Timur and Sahruh, he was an emperor who 
was liked by the people. Therefore, it is enough to explain 
that Meragi sent his son with his work to the Sultan.  

It can be said that Meragi not directly but from his son 
and grandson influenced Ottoman Palace music deeply.  
During his maturity Abdulkadir Meragi’s fame from 
Transoxania to Bursa, from Baghdad to Cairo, and spread 
throughout the Islamic world; both like Farabi and 
Avicenna, he wrote the description of music, with manner 

MUsİKİNİN öLMEZ KLAsİKLERİNDEN: 
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ABDÜLKADİR MERAgİ

an immortal classic musician: abdulkadir meragi
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ciddi eserler kaleme alıyor hem de güfteli ve güftesiz 
besteler yapıyordu. Meragi’den söz eden klasik kaynaklar 
onu hem musiki teorisinde çağının yıldızı olarak gösterir 
hem de besteleyip icra ettiği eserlerin güzelliğinden söz 
eder. 

Abdülkadir Meragi, tam musiki adamı, mükemmel 
musikişinastır. Zira musiki teorisi yapanların bir kısmı 
beste yapmıyor, eser icra etmiyorlardı. Musikişinasların 
önemli kısmı ise bugün olduğu gibi o çağda da salt icracıydı. 
Meragi ise hem teorisyen hem bestekâr hem de ses ve 
enstrüman icracısıydı. Ayrıca hafız, musavvir ve hattattı. 
Nadir rastlanacak bir tamlık.

Eserleri bugüne kadar geldi
İlginç konulardan biri, Meragi eserlerinin 

değerinin yeterince anlaşılmadığından 
yakınsa da geçen altı yüz yıl kadar 
sürede bu eserlerin icra edilmeye ve 
dinlenmeye devam etmesi. 
Farabi’ye izafe edilen eserlerin 
büyük İslam filozofuna ait 
olması ihtimali zayıftır. 10-13. 
yüzyıllarda ciddi bir tavra 
ulaştığı anlaşılan İslam 
musikisinden günümüze pek 
bir şey kalmamıştır maalesef. 
Meragi’nin eserleri ise kısmen 
de olsa yaşayabilmiştir. Bunların 
30 kadarı TRT repertuarına 
alınmıştır. 17. yüzyıla kadar olan 
Osmanlı bestekârlarının eserlerinin 
pek bilinmemesine rağmen Meragi’nin 
muhafaza edilmiş olması kendi eserlerini ebced 
notasıyla kaydetmiş olmasına bağlıdır. 

Eldeki Meragi bestelerinin hepsi sözlü eserlerdir. 
Enstrümantal eserlerinin daha önemli olduğunu kendisi 
söylese de elde böyle bir kayıt mevcut değil ne yazık ki. 
Sözlü eserlerden terennüm kısımlarıyla da öne çıkan 
“Âmed nesim-i subh-dem” (Esti sabah rüzgarı) sözleriyle 
başlayan Rast Nakış Kârçe ile Hafız-ı Şirazi’ye ait “Gül bî 
ruh-i yâr” (Sevgilinin yanağı olmadan gül) sözleriyle 
başlayan Mahur Kâr yaygın olarak icra edilen, coşku ve 
heyecan hissettiren Meragi besteleridir. “Ey şehinşah-ı 
Horasan” (Ey Horosan hükümdarı) ile başlayan Segah Kâr-ı 
Şeş-Âvâz ve Kavl-i Muhteşem olarak da bilinen Rast-Kârı 
ise yoğun ve olgun eserlerdir. Bu son ikisi sultan için özel 
olarak bestelenen bir bakıma emperyal eserlerdir. 

İslam’ın üç “muhteşem” dili olan Arapça, Farsça ve 
Türkçeyi eserlerinde rahatlıkla kullanabilen Abdülkadir 
Meragi’yi musikide klasikler klasiği olarak görmek icap 
eder. Meragi’yi bilmeden Türk musikisini biliyorum demek 
olmaz. 

and position, and produced important works and wrote 
lyrics and composed music.  When different classic sources 
talk about Meragi, they talk about him that he was the star 
of music theory at that time and the beauty of his works.

Abdulkadir Meragi is a real music man and a perfect 
music lover. Because some of the music theorists do not 
compose and produce works. And an important part of 
music lovers were also pure performer like today. But 
Meragi was a theorist and composer, and a sound and 
instrument performer. Additionally he was a reciter and 
calligraphist. It was a rare completeness.

His works have been brought until today
From one of the interesting topics is the fact although 

it is claimed that Meragi’s works were not 
appreciated much, they are still performed 

and listened to over the past 600 years. 
The chances are very weak that the 

works that are attributed to Farabi 
belong to the great Islamic 
philosopher. It is unfortunate 
that there are no signs of the 
many of the serious Islamic 
music that matured between the 
10th and 13th centuries.  
Meragi’s works had lived at least 

partially. 30 of these have been 
retrieved in the TRT (Turkish 

Radio Television) repertoire.  
Although the works of Ottoman 

composers until the 17th century are not 
known, the reason Meragi’s works have been 

protected due to it being recorded with notes of 
abjad.  

The Meragi compositions are all oral works. Even though 
he said that his instrumental works are more important, 
unfortunately there is no record of it. From the oral works 
the ones that are prominent in the song starting with 
“Amednesim-I subh-dem” (Morning Wind has blown) with 
Rast Nakış Karce belonging to Hafız-I Şirazi “Gül bi ruh-i 
yar” (Laugh Without the lover’s cheeks) words and 
performed with enthusiasm and excitement Meragi 
compositions. The works that start with “Ey şehinşah-ı 
Horasan” (Hey the Horosan Emperor), also known as Segah 
Kar-ı Ses-Ayaz and Kavl-i Magnificent, “Ey Rast-Kari are 
intense and mature. The last two works are specifially 
composed imperial works for the Sultan. It is necessary to 
see Abdulkadir Meragi as the classic of the classical 
musician because he is able to use the three “magnificent” 
languages of Islam, Arabic, Farsi, and Turkish in his works 
comfortably. You cannot say that you know Turkish music 
without recognizing Meragi.  
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MISTAKES IN 
FASHION

Her moda olan parça bize yakışacak diye birşey yok. Hatta bazen 
modaya ayak uyduracağız diye modanın kurbanı bile olabiliyoruz. 

Önemli olan moda olan bir parçayı evdeki parçalarımızla 
kombinleyip stilimizi oluşturmak. “Bütün bunları yapıyorum ancak, 

yine de insanlar tarafından sık sık eleştiriliyorum!” diyorsanız bu 
hatalara düşüyor olabilirsiniz…

There is not a rule that every fashion will fit us well. As a matter of fact, 
sometimes as we try to keep up with the fashion, we become a victim of 
fashion. The important thing is to match one fashionable piece with the 
one we have at home and combine them to create our own style. If you 

say, “ I do all of this but I still often get criticized by people!”, you may 
be trapped in these mistakes…
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MODA 
HATALARI

En sık yapılan 

Most common 

NİDA DİLARA TARHAN MERAL ERDoğAN
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Dekoltenin ucunu kaçırmak: 
Dekolte her kadına yakışır ve 
sizi olduğunuzdan daha 
gizemli gösterir. Ancak dekol-
teyi abarttığınızda tüm gize-
miniz, şıklığınız gider ve basit 
bir görünüm kazanırsınız.

Lose the thread of low-cut 
décolleté: Décolleté fits well 
to all women and it shows you 
off more mysteriously. But if 
you exaggerate décolleté, all 
your mystery and style fades 
off and you gain a new 
appearance.

Moda kurbanı olmak: Stil sahibi bir gardırobun 
yolu, trendy ve pahalı kıyafetlerden değil vücu-
da uygun parçaların yaşam tarzı çerçevesinde 
uyumlu birlikteliğinden geçiyor. Vücut ve fel-
sefenize uygun olduğu sürece ucuz bir elbi-
seyle de göz alıcı görünebilirsiniz.

Being a victim of fashion: In order to have a 
stylish wardrobe, we don’t have to have trendy 
and expensive clothes, but clothes that are 
appropriate for your body and compatible 
with your life style. As long as it is compatible 
to your body and your philosophy, you can 
look great in a cheap dress.

Geçmişte kalmak: Vintage, yani 
eskiye vurgu yapan parçalar çok 
moda. Ama bunu günümüze uydur-
mamız daha  önemli. Annemizin ve 
anneannemizin dolabını karıştırabili-
riz, fakat bunu yaparken o dönem-
den kalmış gibi görünmemeye dikkat 
etmeliyiz.

Lingering in the past: Vintage, in 
other words pieces that emphasize 
the past are fashionable. But tailor-
ing it to today’s world is important. 
We can look into our mother’s and 
grandmother’s closets, but we 
should be careful about not being 
seen as someone from that era.

İç çamaşırı: Dar pantolonunuzdan beliren iç 
çamaşırı izi ya da açık renk bluz veya gömlekle-
rin içinden beliren siyah iç çamaşırı ne kadar 
kötü bir görünüm veriyor değil mi? O halde; 
evden çıkmadan önce kendimizi kontrol 
etmekte yarar var.

under Wear: An underwear that shows under 
your tight pants and black undershirt that 
shows under your shirts shows a very bad 
appearance, right? Then; it is useful to check 
yourself before you leave the house.

Vücudu tanımamak: Hiçbirimiz kusursuz değiliz, olmak zorunda 
da değiliz! Hal böyleyken, sadece moda diye vücudumuza uygun 
olmayan kıyafetleri giymek sadece komik görünmemize yol açar. 

To get to know the body: We are not perfect, and we don’t have 
to be! While the condition is like this, it looks funny to only wear 
things that are not compatible with our body just because they 
are fashionable or trendy.  

Yaşa uymayan tarzda giyinmek: 
Kadınların yaptığı en büyük hataların 
başında yaşına uymayan tarzda giyin-
mek geliyor. Moda otoritelerine göre 
20 yaşından önce bir genç kızın döpi-
yes giymesi gerekmiyor, aynı şekilde 
50’sinden sonra da ultra mini etek giy-
mek doğru değil. 

To dress up unsuitable to our age:  
One of the biggest mistakes that 
women make is to dress inappropria-
tely to their age. According to fashion 
authorities, there is no need for young 
adults to dress up in two-piece suits 
before they are 20 years old, likewise 
after 50 years it is not appropriate to 
wear an ultra short skirt. 
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7 hata
Kadınların yaptığı

7 mistakes that women make
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Takılar: Kıyafetimizi tamamlayan 
en önemli aksesuardır takılarımız. 
Ancak işi abartıp takı dükkanı gibi 
gezmemeliyiz. 

Jewelry: Our jewelry are compli-
mentary accessories to our clothes. 
But we shouldn’t exaggerate it by 
going around like a jewelry store.

7
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Vücudu tanımamak: Erkeklerin yaptığı 
moda hatalarının başında vücut ölçülerine 
uygun olmayan kıyafetleri giymek geliyor. 
Fit bir yapıya sahip erkekler bol takım 
kıyafet seçmemelidir. Aynı zamanda kilolu 
olan erkekler slim fit tarzında kıyafetler 
içinde komik görünebilir. 

Not getting to know your body: One of 
the biggest mistakes for men is wearing 
clothes that are not compatible for their 
bodies. Men who have a fit body should 
not choose loose clothes. At the same 
time men who are overweight would look 
funny in clothes that are tights for them.  

uyumsuz deri aksesuarlar: Ayakkabı-
lar, kemer, saat kayışı, cüzdan ve deri 
çanta aynı renk hatta aynı ton olmalı. 
Ayakkabı ile aynı tonda kemer takmalı-
sınız. “Her renk ayakkabı için farklı saat 
ve cüzdan mı alacağız?” demeyin, onun 
yerine renk çeşitliliğini azaltabilirsiniz.

ıncompatible leather accessories: 
Shoes, belt, watch strap, wallet, and 
leather bag should be same color and 
also same tones. You should put on a 
belt that is the same tone as your 
shoes. Do not say “Will we buy a diffe-
rent watch and wallet for all colors of 
shoes?”, rather you can decrease the 
variety of the colors. 

Beyaz çorap: Beylerin detay olarak 
görüdüğü küçük şeyler aslında çok 
önemlidir. Takım elbisenizin altına giy-
diğiniz beyaz çorap gibi… Beyaz çorap, 
kadınlar için kabustur! Mümkünse 
beyaz çorabı spor ayakkabınızla giyin.

White socks: The little things that 
most men see as small details are 
important. Like the white socks that 
you wear under your suit… White 
socks are a nightmare for women! If 
possible, wear the white socks with 
your sneakers.

Kat kat giyinmek: Bir erkeğin kat kat 
giyinmesi hoş bir şey değil. Şayet çok 
üşüyorsanız ceketinizin içine bir süve-
ter giyebilirsiniz. Böylece hem üşümez, 
hem de şık olursunuz. 

Dressing in layers: It is not nice for a 
man to be dressed in layers. If you are 
really cold, you can wear a sweater 
under your jacket. This way you will 
not be cold and you will be more stylish.

Kravat seçimi: Kravat kıyafetinizi gösteren 
önemli bir detaydır. Rengi, boyu önemlidir. 
Boyunun kısa olması bir anda sizin vücut şek-
linizi kötü gösterebilir. Kravat boyunda doğru 
olan, kravatın kemerinizin üstüne değmesidir.

choosing a tie: Tie is an important detail that 
shows your clothing. The color and the length 
is important. If the length is short, it may 
show your body’s shape bad. The appropria-
te length for the tie is for it to be touching 
above your belt.

Ayakkabılar: Erkeklerin ayakkabıları ilk 
bakılan detaydır. O yüzden giydiğiniz 
ayakkabının boyasız, çamurlu olmama-
sına özen gösterin.Topukları erimiş 
,eskimiş bir ayakkabı da tüm kıyafetini-
zi berbat etmeye yetecektir.Ayakkabı-
larınızın her koşulda temiz ve parlak 
olmasına özen gösterin.

Shoes: Men’s shoes are the first deta-
il that grabs attention. Because of this, 
you should pay attention to not wea-
ring shoes that are unpolished and full 
of dirt. Shoes with old and worn out 
heels would also ruin your clothes. 
Under any condition be certain that 
your shoes are clean and polished.

Jean göbeğin üstünde olmasın: Jean 
pantolonların göbeğinizin üstünde 
durması size çok kötü bir hava verir. 
Hafif düşük bel ve renginin de koyu bir 
renk olması sizi moda hatalarından 
kurtarır. Tabii sözünü ettiğimiz taşlan-
mış jeanler değil. Buz mavileri.

Jean should not be above your belly: 
Jean pants being above your belly 
gives a bad tone to you. A little low cut 
waist and dark colors will prevent you 
from making fashion mistakes. Of 
course the jeans that we are talking 
about are ice blue colors, not the sto-
ned jeans.

7 hata
Erkeklerin yaptığı

7 mistakes that men make
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ŞANS VE BEREKET
Boya seçerken listenin başında şans ve bereket 
var. Evinizle birlikte yaşamınızın şans ve bereket 
ile dolmasını istiyorsanız, mor ve pembenin farklı 
tonlarını kullanmanız öneriliyor.
Bu yıl asil bir görünüm vadeden moru çok fazla 
göreceğiz çünkü fuşya, mor ve pembe etkisini 
birleştiren ‘parlak orkide moru’, 2014’ün en 
popüler rengi olarak karşımıza çıkıyor.
Yaratıcılığı ve özgüveni de artıran mor, güçlü bir 
renk olduğundan tamamlayıcı rengi sarı ile 
bütünleyecek objeleri de evinizden eksik etmeyin. 

LUCK AND ABUNDANCE
When choosing paint, at the top of the list is luck 
and abundance. If you would like your life to be 
filled with luck and abundance along with your 
house, it is suggested that you use the different 
tones of purple and pink.  This year we will see the 
purple color that offers a noble appearance, beca-
use ‘radiant orchid purple’ that mixes the effects 
of fuchsia, purple, and pink, appears as the most 
popular color of 2014.  All the time make available 
the color purple, which increases creativity and 
self-confidence, and the objects that would be 
with complimentary color yellow because it is such 
a strong color.

RENKLERLE OYUN ZAMANI
Bu yılın ev dekorasyonunda son trend de renklerle 
oyun oynamak olarak gösteriliyor. Renklerle oyun 
oynamayı seviyorsanız; farklı renk kombinasyonu-
nun yarattığı uyumu duvarlarınızda görmek iste-
yeceksiniz. Şans getiren bir başka renk ise iddialı 
renkler arasında yer alan kırmızı… Duvarlarınızın 
tümünde uygulamakta zorlanabileceğiniz kırmızı-
yı farklı renklerle kullanabilirsiniz. Ayrıca kırmızı 
aksesuarlarda da dekorasyonunuzu zenginleştir-
meniz mümkün.

TIME FOR PLAY WITH COLORS
The latest trend in house decoration this year is to 
play games with the colors.  If you like to play 
games with colors, you will want to see the har-
mony of the combination of different colors on 
your walls. Another assertive color that brings luck 
is red. Though you may have difficulty to apply this 
on your walls, you can use red with different colors. 
Also, it is possible for you to enrich your decoration 
with red accessories.  

EVİNİZE RENKLERLE 
ŞANs, BEREKET VE HUZUR GELsİN

MAY YOUR HOUSE BE FILLED WITH 
ABUNDANCE AND PROSPERITY WITH COLORS

RENKLERİN İNsANLAR ÜZERİNDEKİ GÜcÜ VE MEKâNLARA VERDİĞİ ENERjİ YADsINAMAZ. 
BAHAR AYLARININ YAKLAŞTIĞI ŞU GÜNLERDE RENKLERIN ETKİsİNİ DOĞRU KULLANARAK 

EVLERİMİZE ŞANs, BEREKET VE HUZUR GETİRMEK ELİMİZDE…

THE pOwER Of COLORS On pEOpLE AnD THE EnERGY IT pROVIDES TO pLACES IS UnDEnIAbLE.  On 
THESE DAYS THAT wE ARE AppROACHInG SpRInG, IT IS Up TO US TO bE AbLE TO bRInG LUCk, 

AbUnDAnCE, AnD COmfORT TO OUR HOmES...

DEKORASyON / DECORATiON
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DÜŞLERİN, SAFLIĞIN SİMGESİ
Renklerin en huzur verenlerinden, düşlerin ve saflığın 
simgesi olan pembe de önerilen bir diğer renk olu-
yor. Şans ve bereket sembollerinden biri olan pem-
benin özellikle açık ve saydama yakın tonlarını 
duvarlarınıza uygulamanız uzmanlarca öneriliyor. 
Pembenin 2014 yılının en gözde renkleri arasında 
olacağı belirtiliyor. Moda dünyasını şeker pembe-
den fuşyaya uzanan pembe etkisinin sarması da 
rengin bu yıl ne kadar çok kullanılacağını gösteriyor.

IT IS THE SYMBOL OF DREAMS AND PURITY
Pink is also another suggested color, because it 
provides the most peace, and is the symbol of dre-
ams and purity. Especially the use of light and close 
to transparent tones of pink, which is a sign of luck 
and abundance, on your walls is highly recommen-
ded by the experts.  It is indicated that pink would 
be one of the most favorite colors in 2014. The fact 
that the fashion world has been surrounded with 
the effects of pink from sugar pink to fuchsia is a 
sign that it will be used widely this year.  

RENKLERLE HUZUR TERAPİSİ
Evimizde seçtiğimiz renklerle huzur terapisi yap-
mak da mümkün. Nasıl mı? Huzur bulmak istedi-
ğimiz evlerimiz için bu yılın popüler renkleri 
arasında yer alan yeşilin ve mavinin farklı tonları 
ideal seçimler oluşturuyor. Yeni sezonda parlak 
yeşiller yerini daha soft, ıhlamur yeşili ve haki 
tonlarına bıraktı. Mekânlara yeşil gibi huzur veren 
ve dinginlik getiren mavinin, pastel tonlardan 
deniz mavisi ve laciverte uzanan renk yelpazesi de 
öneriler arasında yer alıyor. Yaratıcılığınızı kulla-
narak, mavi ve yeşili bütünleyecek kombinasyon-
lar yapmayı da deneyebilirsiniz.  

COMFORT THERAPY
It is possible to make comfort therapy with the 
colors that we choose.  Are you wondering how? 
Being one of this year’s popular colors, different 
green and blue tones are colors that would bring 
comfort to our homes. In the new season, radiant 
greens have been replaced with more soft, linden 
green color and khaki tones. The pastel tones of 
sea blue and dark blue which provide comfort like 
green and quietness are colors that are recom-
mended as well.  You can also try different combi-
nations of blue and green complimenting each 
other by using your creativity.  

DEKORASyON / DECORATiON
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 H
er ne kadar teknoloji hayatımızın önemli bir bölü-
münü kapsıyor olsa da geleneksellikten vazgeçme-
yen, kalem ve defterini çantasından eksik etmeyen 
önemli bir kesim bulunuyor. Dünyanın önde gelen 

tasarımcıları, klasik detaylardan vazgeçmeyen kişilere özel ta-
sarımlara imza atıyor. İleri teknolojiyi kalemlere de taşıyan bu 
tasarımcılar kayıt yapabilen, yazışmaları USB, WIFI ve Blueto-
oth aracılığıyla bilgisayara aktarabilen fütüristik kalem dizay-
nlarıyla öne çıkıyor.

 Even though technology covers an important part of 
our lives, there are still quite a number of people who 
cannot leave their traditions and never leave their 
pen and notebook from their bags. The world-re-

nowned designers are signing off on designs that are special 
to people who cannot give up their traditional details. The de-
signers who are carrying out the advanced technology have 
designed futuristic pen, which can record, and transfer infor-
mation via USB, WIFI, and Bluetooth.  

BİLGİSAYAR 
KALEMLER GELİYOR

COMPUTERIZED 
PENS aRe cominG

Fütüristik kalemlerle mesaj ve e-mail 
atabilir, imla hatalarınızı düzeltebilir, kayıt 
ve arşiv işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz.

You can write a message and send an email; 
correct punctuation mistakes, save and 
archive and make your job a lot easier.

GELECEĞİN TASARimLARi / DESiGNS OF FUTURE

SElİN AkgüN

Bioergonomik farkı 
Wang Xuelei’nin tasarladığı bioergonomik 
kalem sayesinde özel bir toplantıda ya da otu-
rumda önünüze gelen kapsamlı sunumların en 
can alıcı noktalarını otomatik olarak kopyalama 
şansına sahipsiniz. Bu noktada yapmanız gere-
ken tek şey, önünüzdeki metinde sizin için 
önemli olan yerlerin üzerinden bu kalemle geç-
mek. Bu verileri otomatik olarak hafızasına kay-
deden bioergonomik kalem, sıkışık zamanlarda 
not alma derdine bir son veriyor. USB bağlantısı 
sayesinde sizin için önem taşıyan verileri anında 
bilgisayarınıza aktarma şansına da sahipsiniz.

Bioergonomic difference
The bioergonomic pen that was designed by 
Wang Xuelei, allows you to automatically copy 
notes that are important in a special meeting.  
All you have to do this is to go over the parts 
that you want to copy with the pen. By saving 
these data on its memory automatically, this 
bioergonomic pen ends cramming notes in a 
limited time. You are able to copy the data that 
you need onto your computer through the USB 
connection.D-Scribe ile mesaj ve e-mail 

atabilirsiniz
Reuben Png’in tasarladığı D-Scribe, klasik görüntüsüne 
rağmen son derece dijital bir kalem. Teknik özellikleri, 
Bluetooth bağlantısı ve akıllı telefona adaptasyonu saye-
sinde kaleminizi kullanarak mesaj ve e-mail atabiliyorsu-
nuz. Üstelik bu mesajlaşma ve e-mail atma işlemini kağıt 
üzerindeki yazılarınızı anında kopyalayarak yapma şansı-
na sahipsiniz. Ergonomik tasarımıyla da öne çıkan D-Sc-
ribe’ı kullanmak oldukça pratik. Kalemin üzerinde yer 
alan LED ekran, mesaj ve e-mail’inizin gidip gitmediği 
hakkında sizi bilgilendiriyor. Daha ne kadar mesaj atabi-
leceğiniz hakkında açıklamada bulunuyor. Ajandanıza 
yazdığınız her detayı da kopyalayarak hafızasına alıyor.

You can email and write a 
message with D-Scribe
D-Scribe, designed by Reuben Png, is a digital pen despite 
its classic look. Its technical features are, you can message 
and send email with Bluetooth connection and smart 
phone adaptation. Besides, you are able to copy your 
writings on paper and complete this messaging and 
email. With its ergonomic design, the use of D-Scribe is 
very practical. The LED screen on the pen informs you 
whether your message or email has been sent or not. It 
explains how many more messages you can send. It also 
copies all the detailed information that you write in your 
agenda on its memory.  

Digimemo A402 
fonksiyonellik vaat ediyor
‘Digimemo A402’ de Magpen’e benziyor. Ama 
bu kalemin en önemli farkı, daha geniş bir alan-
da yer alan verileri kaydetmesi. Çalışmanızda 
yer alan grafik, çizim ve istatistikleri de hafızası-
na alan Digimemo A402, son derece fonksiyo-
nel bir duruşa sahip. Kayıt kapasitesi oldukça 
geniş. Titiz bir çalışma şekline sahip olan kişilere 
hitap eden Digimemo A402 son derece güvenli 
ve fonksiyonel.

Digimemo A402 promises 
functionality
‘Digimemo A402’ is similar to Magpen. But the 
most significant difference of this pen is its 
ability to save a larger data file. Digimemo 
A402 has an extremely functional stand by 
allowing you to back up the graphics, drawings 
and statistics on your work. Appealing mostly to 
people who are rigorous, Digimemo 402 is 
extremely safe and functional.
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Verilerinizi Magpen ile yedekleyin
Yazdığınız her şeyin aynı anda hem kâğıt üzerinde hem de kayıtlı bir 
şekilde USB’nizde olmasını ister misiniz? SungJae Hwang’in imzasını 
taşıyan Magpen, bu konuda son derece iddialı. Magpen aslında 
sıradan bir kalem gibi gözükmesine rağmen son derece ileri bir tek-
nolojiye sahip. Bu kalem hem akıllı telefonlarla hem tabletlerle hem 
de notebook’larla son derece koordineli bir biçimde çalışabiliyor. 
Araştırmanızı, sunumunuzu ya da yeni projenizi Magpen ile hazırla-
yıp, önemli verilerinizi yedekleyebilmek elinizde…

Back up your data with Magpen
Would you like everything that you write on paper to be also backed up 
on your USB at the same time? The Magpen that was designed by 
SungJae Hwang is extremely assertive. Although Magpen looks like an 
ordinary pen, it has an advanced technology. This pen can work in 
coordination with smart phones, tablets, and also notebooks. It is up to 
you to prepare your research, presentation and your new project with 
Magpen and save your important data.

Kreatif ekiplerin tercihi 
‘THE ZEN’
İş hayatında hepimiz yoğun bir şekilde tablet 
kullanıyoruz. Thanh Ly’nin tabletler için özel 
olarak tasarladığı ‘The Zen’ adlı kalemi dokun-
matik özelliğiyle kullanıcılara farklı bir konfor 
alanı sunuyor. Çizim yapabilme, veri silme, navi-
gasyon, şekillendirme, çizim gibi fonksiyonlarla 
öne çıkan ‘The Zen’, kreatif işlerde çalışan kişile-
rin işini önemli ölçüde kolaylaştırıyor.

The choice of creative 
teams: ‘THE zEN’
In business life we all use tablets intensely. By 
designing the special pen for tablets called ‘The 
Zen’, Thanh Ly provides a comfort to users with 
its touch feature. With its functions to do draw-
ing, deleting data, navigation shaping, and 
drawing, ‘The Zen’ makes people’s jobs easier 
who work in creative jobs.  

IDEA’dan sözlük kalem
İşiniz yazı yazmak üzerine ise bu kalem sizin için biçilmiş kaftan. Gazeteci-
lere, metin yazarlarına, yazar ya da akademisyenlere hitap eden ve Idea 
tarafından tasarlanan ‘Dictionary pen’ yani ‘sözlük kalem, yazı yazarken 
herhangi bir kelimeyi yanlış yazdığınızda sizi otomatik olarak uyarıyor. Ve 
o kelimenin doğru halini kalemin üzerinde yer alan dijital ekran vasıtasıyla 
gösteriyor. Bu kalem sayesinde metninizi tekrar tekrar okuyup, herhangi 
bir hata yapıp yapmadığınızı bulma zahmetinden kurtulacaksınız. Çünkü 
‘dictionary pen’ yazdığınız her şeyi sizin için otomatik olarak düzeltiyor.

   Dictionary pen from IDEA
If your job is to write, this pen is priceless for you. The ‘Dictionary 
Pen’ which has been designed by Idea, appeals to journalists, col-
umn writers, authors and academics, and warns you if you write a 
word wrong. And it shows the correct version of the word on the 
digital screen. With the help of this pen, you will be able to be saved 
from the inconvenience of reading the text over and over and the 
worry that you may have from making a mistake. Because the ‘dic-
tionary pen’ automatically corrects everything for you.

Magic pen arşiv işini 
kolaylaştırıyor
Xia Xiaoqian, Renming Jun, Han Ricoeur, Liu Peng, 
Meng Bao, Weicheng Jie ve Yang Xiao adlı tasarım-
cıların imzasını taşıyan ‘The Magic’i normal bir 
kalem olarak kullanabileceğiniz gibi yazdığınız her 
şeyi otomatik olarak elektronik bir dosyaya dönüş-
türüp, bilgisayarınıza Bluetooth bağlantısıyla akta-
rabilirsiniz. Aynı şekilde severek okuduğunuz bir 
kitaba özel alıntı yapmak istediğinizde, Magic Pen 
aracılığıyla bu verileri son derece hızlı bir şekilde 
dijital dünyanın nimetlerinden faydalanarak arşivi-
nize katabilirsiniz.

Magic pen makes archiving 
easier
While you can use ‘The Magic’ as a regular pen, 
you may also save everything that you write auto-
matically in a folder and transfer it onto your 
computer through Bluetooth connection. ‘The 
Magic’ pen was designed by Xia Xiaoqian, Ren-
ming Jun, Han Ricoeur, Liu Peng, MengBao, 
WeichengJie, and Yang Xiao. At the same time 
while you are reading a book that you like, if you 
would like to reference something from it, you can 
add the data in an extremely fast manner via using 
The Magic pen and add them to your archive.  
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THERE ARE BOTH GIANTS AND DWARFS 
IN THE AUTOMOBILE WORLD 

İnsanlık tarihinde otomobil kadar tutkuyla bağlanılan, 
geniş kitlelere yayılan başka bir makine üretilmedi. 
Otomobil kimileri için sadece bir ulaşım aracı, kimileri 
için bir hayat tarzı, kimileri içinse bir prestij göstergesi 
oldu. Bu kadar farklı anlamlar yüklenen otomobil, gü-
nümüzde üretilen en fazla çeşitliliğe sahip ürün haline 

dönüştü. Hepsinin genel adı ‘otomobil’, hepsinin teker-
lekleri, motoru, direksiyonu var, hepsi A noktasından B 
noktasına yolcularını taşıyor. Ama ortak noktaları sade-
ce bununla sınırlı.
İşte farklı disiplinlerde otomobil olimpiyatlarının şam-
piyonları...

No machine has been produced in the history of human 
beings more passionately latched and more widespread. 
For some people, the automobile has been just a vehicle to 
transport, a life style for some others and an indicator of 
prestige for the others. The automobile which has been att-
ributed so many meanings, turned into a product with the 

most diversity of production. All of them are called ‘auto-
mobile’, all of them have tires, engines and wheels; all of 
them carry passengers from A point to B point. However, 
their common characteristics are limited to those above.  
Here are the champions of automobile Olympics in various 
branches…

ERTUğRUL ASLAN

OTOmOTİv / AUTOmOTivE

oTomoBİL DÜNYAsıNıN DEVLERİ DE 
VAR CÜCELERİ DE
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Otomobil dünyasında farklı kategorilerdeki olimpiyat 
madalyalarının büyük kısmını toplayan bir model var: Bugatti 
Veyron. VW çatısı altındaki markalardan Bugatti, Veyron 
modeliyle sınırları olabildiğince zorluyor. İlk olarak Doğuş 
Otomotiv tarafından ithal edilen otomobil, şu anda ülkemizde 
özel galeriler tarafından sipariş üzerine getiriliyor. Bu otomobili 
satın almak isteyenlerin ödemesi gereken paraysa tam 3.18 
milyon dolar. Hız ve güç konusunda da Bugatti Veyron Vitesse 
tam bir rekortmen. 8.0 lt hacimli 1200 beygir gücündeki W16 
motoru sayesinde 0’dan 100 km/s hıza  2.5 sn’de ulaşan 
otomobilin son hızı 401 km/s. Bu değer yolcu jetlerinin 
havalanma hızından bile yüksek.

In the automobile world, there is a model which collects the 
majority of Olympic medals in various categories: Bugatti Veyron. 
One of the brand-names which fall under VW, Bugatti, forces the 
limits with its Veyron model as much as possible. The automobile, 
which was imported by Doğuş Automotive for the first time, will be 
imported by the private galleries in our country in these days. The 
people who want to buy this automobile have to pay exactly $ 3.18 
million. Bugatti Veyron is an exact record holder when speed and 
power is taken into consideration. Thanks to its W16 engine with 
8.0lt volume and 1200 horsepower, the automobile reaches to 100 
km/h from 0 in 2.5 seconds and its final speed is 401 km/h. This 
value is even higher than the take-off speeds of passenger jets.  

E N  P A H A L I  V E  H I Z L I T H E  M O S T  E X P E N S I V E 
A N D  T H E  F A S T E S T

Ülkemiz pazarında şu anda satın alınabilecek en düşük 
motor hacimli otomobiller unvanını iki silindirli, 875 cc 
hacimli 85 beygir gücündeki Fiat Panda’nın turbo beslemeli 
benzinli motoru taşıyor. 177 km/s son hıza sahip küçük 
İtalyan, fabrika verisi 100 km’deki 3.7 lt’lik yakıt 
tüketimiyle tam bir cüzdan dostu. Peugeot’nun miniği 107, 
Toyota Yaris ve Kia Picanto da 998 cc hacimli 68 beygir 
gücündeki benzinli motorlarıyla bu sınıfın diğer 
rekortmenleri. Türkiye pazarında satılan Ford Focus 1.0 
EcoBoost ise kompakt sınıfta da küçük hacmin mümkün 
olduğunu kanıtlıyor. 999 cc hacimden Ford, turbo 
yardımıyla 125 HP güç elde ediyor.

In the markets of our country, the title for the automobiles 
with the lowest engine volume belongs to the turbo-fed petrol 
engine of Fiat Panda with two cylinders, volume of 875 cc and 
85 horsepower. The small Italian which has the final speed of 
177 km/h is a real wallet friendly automobile with 3.7 lt petrol 
consumption in 100 km. The tiny Peugeot107, Toyota Yaris 
and Kia Picantoare the other record holders of this class with 
their 998 cc volume and 68 horsepower petrol engines. Ford 
Focus 1.0 EcoBoost which is sold in Turkish markets proves 
that it is possible to have smaller volumes in compact class 
too. With its 999 cc volume, Ford attains 125 HP power 
thanks to its turbo. 

E N  K Ü Ç Ü K  M O T O R T H E  S M A L L E S T  E N G I N E 
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Türkiye pazarında resmi olarak satışına başlanacak lüks 
modeller içinde en yeni rekortmense Rolls Royce olacak. 
Kişiye özel üretim seçenekleriyle satışına başlanacak Rolls 
Royce modellerinde, sadece özel renk kombinasyonları olarak 
müşterilere 44 bin seçenek sunuluyor. Doğal olarak fiyatlar 
da sunulan özellikler kadar yüksek. En ucuz versiyonda bile 
825 bin avrodan başlıyor fiyatlar. Phantom modelinde fiyatlar 
1.1 milyon avroya kadar çıkıyor. 6.6 lt hacimli devasa V12 
motorun ürettiği 610 beygirlik güçle Rolls Royce, konfor 
dışında süper sporcuları kıskandıran performans değerlerine 
de imza atıyor. Konfor ağırlıklı araçların kapıştığı bu bölümde 
lüksün zirvesindeki Rolls-Royce, 6092 mm’lik Phantom 
modeliyle aynı zamanda Türkiye’nin en uzun boylu otomobili 
olacak. 5575 mm uzunluğundaki Bentley Mulsanne ve 5267 
mm’lik Audi A8L ise onu takip ediyor.

The newest record holder among the luxurious models to be 
officially sold in Turkish markets in near future will be Rolls Royce. 
In the Rolls Royce models which will be sold with the options of 
customized production 44 thousand options are given to the 
customer only for special color combinations. Naturally, their price 
is as high as the presented options. The cheapest versions start from 
€ 825 thousand. The prices go up to € 1.1 million in Phantom 
models. Except for the comfort it offers, Rolls Royce with 610 HP 
produced by its V12 engine of 6.6 lt volume succeeds in performance 
values, which makes the super sports people jealous.  Being at the 
top of luxurious cars in which comfort-dominated vehicles compete 
each other, Rolls-Royce will be the longest automobile in Turkey 
with its Phantom model of 6092 mm as well. Bentley Mulsanne 
with its length of 5575 mm and Audi A8L with the length of 5267 
mm come after it. 

E N  U Z U N  O T O M O B İ L T H E  L O N G E S T  A U T O M O B I L E

Otomobil dünyasında 2695 mm’lik toplam uzunluğu ve 
1559 mm’lik genişliği ile standart park alanlarına dik bile 
sığabilen Smart en küçük otomobil kategorisinde lider. Bu 
yılın ortasında ithal edilmesi planlanan Renault’nun dört 
tekerlekli elektrikli aracı Twizy, iki metreden biraz daha 
büyük boyu (2337 mm) sayesinde bu disiplinde altın 
madalyayı hak edecek.

In the automobile world, Smart is the leader in the smallest 
automobile category with its total length of 2695 mm and width 
of 1559 mm which can go into standard parking places vertically. 
The four-wheeled electrical vehicle of Renault, Twizy, which is 
planned to be imported in the middle of this year will deserve the 
golden medal in this category thanks to its length slightly longer 
than two meters (2337 mm).  

E N  K I S A  M O D E L 
E L E K T R İ K L İ  O L A C A K

T H E  S H O R T E S T  M O D E L 
W I L L  B E  E L E C T R I C A L 
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Türkiye’nin en yavaş otomobili sanılanın aksine küçük 
sınıf bir araç değil, ülkemizin ilk elektriklisi Renault Fluence 
ZE. Büyük boyutlarına rağmen 135 km/s’lik son hıza sahip 
olan Fluence, daha fazla ekonomi yapmak ve menzilini 
maksimumda tutmak için ara hızlanmalarda çok başarılı 
olmasına rağmen, son hızı düşük tutulmuş bir model.

Contrary to popular belief, the slowest automobile of Turkey 
does not belong to the category of small cars; the first electrical 
vehicle is Renault Fluence ZE. Despite its giant dimensions, 
Fluence having 135 km/h final speed has a very limited final speed 
although it is very successful in economizing, being successful in 
intermediary accelerations in order to keep the range long. 

E N  YAVA Ş I  E N  K Ü Ç Ü K  D E Ğ İ L T H E  S L O W E S T  I S N ’ T  T H E 
S M A L L E S T 

Pazarın en az yakıt tüketen ve karbon salınımı en düşük 
modelleri unvanını Opel Ampera ve Chevrolet Volt kardeşler 
paylaşıyor. İki kardeş, 100 km’de 1.4 lt’ye kadar inen tüketim 
ve  27 gr/km’lik CO2 salınımıyla en çevreci otomobiller 
listesinin zirvesinde yer alıyor. Bu kardeşlerin peşinden ise 
kısa bir süre sonra ithalatı planlanan Toyota Prius Plug-in 
seçeneği 49 gr/km’lik değeriyle geliyor.

The title of the models which have the least petrol consumption 
and least carbon oscillation in the market belongs to two sisters Opel 
Ampera and Chevrolet Volt. The two sisters are at the top of the list 
of the most ecologist automobiles with their petrol consumption of 
1.4 lt in 100 km and CO2 oscillation of 27 gr/km. Right after those 
sisters, Toyota Prius Plug-in option is ranked with its value of 49 gr/
km which is planned to be imported after a while later.

E N  Ç E V R E C İ  V E  T U T U M L U T H E  M O S T  E C O L O G I S T 
A N D  E C O N O M I C A L
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Sürücü çağırınca park yerine gelen, öndeki aracı otomatik takip eden, oyun konsollarını andıran 
kokpitlere sahip araçlar yakın gelecekte satışa sunulacak.

The vehicles which comes to the parking area when its driver calls, which automatically 
follows the car in front and which has cockpit resembles the game console will be 

available in the near future.

GELEcEğİN OTOMOBİLLERİ 
ŞİMDİDEN HAZıR

the autoMoBiles oF the FutuRe 
aRe alReadY aVailaBle 

 raillife MART / MARch 2014     1  1 51  1  4  raillife MART / MARch 2014

 İlk otomobilin yollara çıkmasının üzerinden 
bir asırdan fazla zaman geçti. At arabasının 
motorlusu olarak tanımlanacak ilk örneklerle 
günümüzün modern otomobilleri arasında kı-
yaslanamayacak kadar fark var. Peki gelecekte 

nasıl otomobilleri kullanacağız? Her yıl 100 milyar 
avroluk cirolarının çok önemli bir bölümünü bu 
sorunun yanıtını aramak için harcayan otomotiv 
devleri, gözlerden uzak Ar-Ge merkezlerinde bin-
lerce yeni teknoloji üzerine kafa yoruyor. Bunlar-
dan birçoğu deneysel çalışmalar olarak kalıp seri 
üretime taşınmazken birçoğu da kullandığımız 
modellerde yerini alıyor.

 M
ore than a century of time has pas-
sed out over the first car has taken 
the road. There are incomparab-
ly difference between the first 
examples which can be defined as 

motor-driven kind of carriage and today’s modern 
car. Well, what kind of cars will we use in the futu-
re? Each year automotive giants that spends a pi-
votal portion of their turnover of 100 billion euros 
to search for answers of this question, ponders 
over thousands of new technology at their secluded 
R&D centers. While many of these remained as ex-
perimental studies remained and did not move to 
mass production, many of others take its place in 
the models that we are using.

      Artık ekranlar moda
Geleceğin otomobillerinde göreceğimiz 
başka bir donanımsa kokpitlerdeki geniş 
ekranlar olacak. Araç içindeki her türlü 
donanıma, dokunmatik veya sesli olarak 
kumanda etmeye olanak sağlayan ekranlar, 
e-mail ve navigasyon sistemlerini de barın-
dıracak. Birçok üretici çıkarılabilir ama kulla-
nılırken yerine yerleştirilen geniş akıllı 
tabletler üzerine çalışıyor. Tableti çıkartıp 
yanına alan sürücü, aracı park yerine çağır-
mak dahil bir çok fonksiyona uzaktan 
kumanda edebiliyor.

      Screens are longer trend
Another equipment that we will see in the 
future is will be the wide screens in the 
cockpits. The screens which allow all 
kinds of equipment in the vehicle and the 
touch or voice control will also contain 
e-mail and navigation systems many 
manufacturers are working on large 
smart tablets which is removable and fix-
able when using. The driver which remove 
the tablet along with him can remote con-
trol to many functions that includes call-
ing to vehicle to the parking area.

OTOmOTİv / AUTOmOTivE

      Uçan otomobil hayal
Otomotiv devlerinin geleceğe yönelik rota-
larını çizen en yetkili isimler bile, bu dünyanın 
en büyük fantezisi olarak anılan ‘uçan oto-
mobiller’ konusunda karamsar. Aslına bakı-
lırsa şu anda hiçbir üreticinin uçan otomobil 
üretmek gibi bir projesi de yok. Ama ehliye-
tini bugün alan biri, orta yaşlarına geldiğinde 
çok daha farklı sürüş deneyimi yaşayacak.

      The flying car is a dream
Even the most authoritative names of 
automotive giants who determines the 
route for the future are pessimist about the 
flying automobiles which are referred as the 
biggest fantasy of this world. In fact no 
manufacturers have a project like producing 
flying automobile. But someone who gets 
his driver’s license to day will live much more 
different driving experience when it comes 
to middle age.

       Dört tekerleğe devam
Yakın gelecekte kullandığımız otomobillerin 
en azından yüzde 99’u yine dört tekerlekli 
olacak. Tasarımları da bu gün kullandıkları-
mızdan çok farklı olmayacak. Uçuk kaçık 
tasarımları, kanatları, çıkıntıları göremeye-
ceğiz. Otomobillerdeki asıl değişikliklerse 
sundukları güvenlik, yakıt ekonomisi, çevre-
cilik ve sürüş deneyimlerinde olacak.

      Continue to four wheels
In the near future, at least 99 percent of the 
cars we used will still be four wheeled. And 
their designs will not be very different from 
the ones we use today. We will not be able 
to see the wacky designs, wings and pro-
trusions. But the major changes will be the 
safety they offer, fuel economy, environ-
mentalism, and driving experience.

      Park yerlerini tanıyacak
Üzerinde çalışılan birçok teknoloji seri üreti-
me alınmadı. Ancak aniden çıkan engeller 
karşısında otomatik fren yapan sistemler, 
park yerindeki boşlukları tanıyıp kendi ken-
dine park eden araçlar, akıllı telefonlarla 
kumanda edilen sürüş ve takip sistemleri  
konusunda büyük yol alınmış durumda.

      It will know its parking lot
Lots of technology that has worked on did 
not commenced to mass production. But it 
has been progressed in the self-parking 
vehicles that recognize their parking area, 
automatic braking systems of sudden 
problems and driving and tracking systems 
that is controlled by smart phones.

       Direksiyonlar değişiyor
Otomobil icat edildiğinden beri 
değişmeyen tasarımlardan biri de direk-
siyonlar. Ancak gelecekte karşımıza çok 
daha farklı tasarımlara sahip direksiyon 
kollarının çıkacağı kesin. Oyun konsol-
larını andıran yapılarıyla geleceğin direk-
siyon sistemleri, sürücülere çok gelişmiş 
deneyimler yaşatacak.

       Steering wheels are changing
Steering wheels are one of the unchang-
ing designs since the invention of the 
automobile. But it is certain that we will 
meet much more different steering 
wheels in the future. The steering sys-
tems of the future which resembles the 
game consoles with their forms, will 
enable enhanced experience to drivers.

      Tüketimler düşecek
Tümüyle elektrikli, elektrik motoruyla içten 
yanmalı motorları birlikte kullanan hibrit sis-
temler üzerine otomobil üreticileri epey yol 
almış durumdalar. Ancak bu teknolojilere 
rağmen benzinli veya dizel içten yanmalı 
motorların önümüzdeki 40 yıl içinde orta-
dan kalkması öngörülmüyor. Ancak turbo 
besleme ve hacim küçültme çalışmaları 
daha da gelişirken, motorların güçleri artıp, 
emisyonları ve dolayısıyla tüketimleri daha 
da düşecek.

      Consumptions will decrease
The automobile manufacturers have a 
great progress in hybrid systems which are 
fully electric internal combustion engine 
together with the electric motor. However, 
despite these technologies it is not been 
predicted that gasoline or diesel internal 
combustion engines will not be disappeared 
in the next 40 years. However, while turbo-
charger and volume reduction studies has 
further develops, the power of the engines 
will increase and emissions and hence con-
sumption will have a further decrease.



Görüntü dünyasındaki yeni devrim ufukta göründü ve 
evlerimizdeki HDTV’lerin yerini almayı hedefliyor. 
Aslında dijital sinema projeksiyonunda kullanılmak 
üzere geliştirilen, 4K olarak bilinen bu yeni görüntü 
biçimi, 1920x1080 piksel çözünürlüğündeki Full HD’nin 
dört katı çözünürlük sunuyor.
İşte 4K’nın özellikleri:

New revolution in Image world appeared on the horizon 
and is aiming to take the place of HDTVs at our homes. 
Developed for use in digital cinema projection proposes 
in reality, this new image format known as 4K delivers 
four times the picture resolution of full HD at 
1920x1080 pixels resolution.
Here 4K includes:

>

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGy

TELEVİZYONUN 
GELECEĞİ

ÇÖZÜNÜRLÜK
Sinema projeksiyonlarında 
4096x2160 piksel çözünürlüğe 
ulaşabilen 4K teknolojisi, 
televizyonlara geldiğinde kayıp 
yaşıyor ve 3840x2160 piksele 
düşüyor. Bu da kullandığımız HD 
standardının tam dört katı 
anlamına geliyor. Böylece daha 
keskin ve detaylı görüntüler 
ortaya çıkartıyor. Üstelik eski Full 
HD videoları görüntülerken hiçbir 
görüntü kaybı yaşanmıyor.

RESoLuTIon 
Reached to 4096x2160 pixel 
resolution in cinema projection, 
4K technology suffers losses 
when it comes to television and 
falls to 3840x2160 pixels. And 
this means four times the full HD 
standard. Thus it brings out 
sharper and more detailed 
images. Moreover, when viewing 
the former Full HD video, loss of 
image quality is never 
encountered.

ÜRETİM 
TEKNoLoJİSİ
4K duyulmadan önce, trend, 
OLED olarak görülüyordu. OLED, 
daha derin siyah tonları elde 
etmesine karşın, daha maliyetli bir 
üretim gerektiriyordu. Ultra HD 
çözünürlüklü paneller, OLED 
yerine LED ile üretildiği için, üretim 
tesislerinin değişmesini 
gerektirmiyor. Bu da yakın 
gelecekte fiyatların düşmesinin 
önünü açıyor.

pRoduCTIon 
TEChnoLoGY 
Before 4K was introduced the 
trend was OLED. Although OLED 
achieved deeper black tones, it 
required more costly production. 
Since Ultra HD resolution panels is 
generated by LED instead of 
OLED, changing of the production 
facilities is not required. It also 
paves the way for the fall of 
prices in the near future.

AYTUN çELEBİ

THe FuTuRe oF TeleVision 
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TEKNOLOJİ / TECHNOLOGy

İÇERİK
Görüntü dünyasında çözünürlük 
değişimi sıkıntılıdır. İnsanlar daha 
yüksek çözünürlüğe sahip 
cihazları aldıklarında, 
seyredebilecekleri bir şeyler 
olmasını da isterler. Her ne kadar 
artık televizyonların içindeki 
işlemciler, daha düşük 
çözünürlüklü içerikleri otomatik 
olarak yükseltse de, bu o 
çözünürlükte hazırlanan içerik 
kadar kaliteli olmuyor. 

ConTEnT 
Image resolution change in the 
world is a big trouble. People also 
want to have something to watch 
when they purchase devices with 
a higher resolution. Although 
processors in televisions enhance 
lower resolution content 
automatically today, this is not as 
good as the content prepared at 
that resolution.

YAYıN
Film stüdyoları için bu yeni çekim 
cihazlarına geçiş anlamına geldiği 
gibi, yayıncı kuruluşlar için de yeni 
çözünürlükte yayın yapabilmek 
anlamına geliyor. Bunun için çekim 
ekipmanlarının değişmesi kadar, 
artan çözünürlüğü aktarabilmek 
de önem taşıyor. Ultra HD için 
HEVC adı verilen bir sıkıştırma 
teknolojisi kullanılacak. Bu, hem 
yayıncı kuruluşlar hem de internet 
üzerindeki yayınlar için 
kullanılabilecek.

puBLICATIon
That means transition to new 
shot devices for the movie 
studios, at the same time a new 
resolution broadcast for 
broadcasters. Therefore, 
changing shooting equipment is 
also as important as transferring 
increased solubility. A 
compression technology called 
HEVC will be used for Ultra HD. 
This will both be used for 
broadcasters and for posting on 
the Internet.

Sırada ne var?
Sony ve Samsung’u LG, Philips ve Toshiba izledi. Seiki ve 
TCL gibi markalar, ABD’de bin doların altında fiyatlı 4K 
TV’ler satmaya başladı. Sony, ilk 4K medya sunucusunu, 
sürekli, güncellenen ve indirilebilen bir içerik servisini 
ABD’de kullanıcıların hizmetine sundu. Japonya’da ise 
2014 Dünya Kupası, 4K olarak yayınlanacak. İçerikte ise 
Sony ve Panasonic’in işbirliğindeki 300 GB’lık yeni nesil 
optik diskler hazırlanıyor. 
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Samsung UE65F9000
Tüm bağlantılarını hareket ettirilebilen bir kutuya 
yerleştiren Samsung, böylece 4K standartları 
değişse bile, bu kutuyu değiştirerek, özellikleri gün-
celleyebilme olanağı veriyor. Doğal ve detaylı bir 
görüntü sunan UE65F9000, aktif 3D teknolojisi 
kullanıyor. Ayrıca 1080p ve 720p çözünürlüklü içe-
rikleri de Ultra HD’ye çıkartabiliyor.

19.349 TL |  samsung.com/tr

Samsung, all of which connections can be moved 
into a box gives the possibility to update characte-
ristics by changing this box even if 4K standards 
change. Offering a detailed and natural view, 
UE65F9000 uses active 3D technology. It also 
augments 1080p and 720p resolution contents to 
Ultra HD. 

Sony KD-65X9005A
3840X2160 çözünürlüklü 65 inç ekran kenarlarda LED arka aydınlatma-
ya ve Triluminos, Motionflow XR 800HZ gibi teknolojiler taşıyor. Magne-
tic Fluid hoparlörleri biraz geniş olmasına karşın, çarpıcı bir tasarıma sahip. 
4K içeriklerde iyi bir performans ortaya koyan televizyon, detaylı, yüksek 
keskinlikte görüntüler ortaya çıkartıyor. Sony’nin pasif teknoloji sayesin-
de, 3D Blu-ray’ler rahatça seyredilebiliyor. 

16.660 TL  |  sony.com.tr

Sony KD-65X9005A brings technologies like 3840X2160 resolution 
65-inch display with LED backlight and TRILUMINOS at the edges, Moti-
onflow XR 800Hz.Although Magnetic Fluid speakers are a little wide 
they carry a striking design. Revealed a good performance in 4K content, 
television brings out detailed and highly accurate images. Thanks to 
Sony’s passive technology, 3D Blu-ray can be watched comfortably. 

What’s next?  
LG, Philips and Toshiba followed Sony and Samsung, Some 
brands such as Seiki and TCL began selling 4K TVs under a 
thousand dollars in the United States. Sony offered the first 
4K media server and constantly updated and downloadable 
content service to users in the United States. In Japan, the 
2014 World Cup will be broadcasted in 4K. In the content, are 
prepared 300 GB -new generation -optical discs in cooperati-
on with Sony and Panasonic.



‘Sadece Bir Hafta’
Clement Michel’in yazdığı komedi oyunu ‘Sadece Bir Hafta’, 5 Mart 
Çarşamba akşamı saat 20.30’da İzmir AKM Adnan Saygun Salonu’nda 
tiyatroseverlerle buluşuyor.  

‘Sadece Bir Hafta’
The comedy play written by Clement Michel, “Sadece bir Hafta” meets 
playgoers on the evening of the 5th of March, Wednesday in İzmir 
AKM Adnan Saygun Salonu at 20:30. 

Sahnede tüm 
renkleriyle Tango
Efsane tango orkestrası ‘Color Tango de 
Maestro Roberto Alvarez’, 10 Mart Pazartesi 
akşamı saat 21.00’de İstanbul Türker İnanoğlu 
Show Center’da (TİM)...

Tango is on the stage 
with all its colors
Legendary tango orchestra “Color Tango de 
Maestro Roberto Alvarez” will be in İstanbul 
Türker İnanoğlu Show Center (TİM) on the 10th 
of March at 21:00 

Ankara’da 
Sezen rüzgârı 
esecek
Sezen Aksu 1 Mart Cumartesi 
akşamı saat 21.00’de 
Congresium Ankara’da konser 
verecek. 

The wind of 
Sezen will 
breeze 
in Ankara
Sezen Aksu will hold a concert in 
Congresium Ankara at 21:00 on 
the 1st of March. 

Cazın kraliçesi: 
Eliane Elias
Caz müziğin ödüllü isimlerinden Eliane 
Elias, 24 Mart Pazartesi akşamı saat 
20.00’de Cemal Reşit Rey Konser 
Salonu’nda müzikseverlerle bir araya 
gelecek.

The queen of jazz: 
Eliane Elias
One of the award-winning jazz 
musicians, Eliane Elias, will meet her 
fans on the 24th of March at 20:00 in 
Cemal Reşit Rey Konser Salonu. 

Funda Arar
Funda Arar, 12 Mart Çarşamba 
akşamı saat 20.00’de İş Sanat 
Kültür Merkezi, İstanbul’da 
konser veriyor.

Funda Arar
Funda Arar is performing a 
concert in İstanbul in İş Sanat 
Kültür Merkezi, on the 12th of 
March, Wednesday at 20:00. 

Dünya Kadınlar Günü 
konseri
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Gürer Aykal 
şefliğindeki ‘Dünya Kadınlar Günü Konseri’ 11 Mart Salı 
akşam saat 20.00’de İstanbul, Zorlu Center - Performans 
Sanatları Merkezi’nde. 

The Concert of 
International Women’s Day
Istanbul State Symphony Orchestra will hold “The Concert 
of International Women’s Day” under the baton of Gürer 
Aykal, on the 11th of March at 20:00 in İstanbul Zorlu 
Center, Performans Sanatları Merkezi. 

Teoman şehir şehir dolaşıyor
Teoman’ın Vodafone FreeZone sponsorluğunda gerçekleşen ‘Yavaş Yavaş’ adlı turnesi 
devam ediyor. Teoman; 3 Mart Diyarbakır, 4 Mart Mardin, 5 Mart Şanlıurfa, 7 Mart Adana, 
12 Mart Denizli, 13 Mart Muğla, 14 Mart Aydın, 15 Mart İzmir, 19 Mart Mersin ve 20 
Mart’ta Hatay’da olacak.  

Teoman roams from one city to another
Teoman’s tour, “Yavaş Yavaş”, sponsored by Vodafone FreeZone, still goes on. Teoman 
will be in Diyarbakır on the 3rd of March, Mardin on the 4th, Şanlıurfa on the 5th, Adana 
on the 7th, Denizli on the 12th, Muğla on the 13th, Aydın on the 14th, İzmir on the 15th,  
Mersin on the 19th and Hatay on the 20th.     

AJANDA / AGENDA
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Release Date: 21st March, 2014
Director: George Clooney
Cast: George Clooney, Matt Damon, Bill 
Murray, John Goodman, Jean Dujardin 
and Cate Blanchett
Sort: Biography, Drama, Action 

PLOT
The Monuments Men, directed by 

successful actor and producer George 
Clooney, goes through Second World War. 
In the film adapted from a true story, a 
team of historians and art specialists are 
trying to take back the old masterpieces 
captured by Nazis.  

Monuments Men

Release Date: 21st March, 2014
Director: Noam Murro
Cast: Lena Headey, Eva Green, Rodrigo 
Santoro, Sullivan Stapleton
Sort: Action, Fantastic

PLOT
The war between Spartans and 

Persians ended with a great adventure 
and 300 Spartans lost their lives. Even 
though Persian King Xerxes thought 
having killed all Spartans, the last 
surviving Athenian warrior, Themistocles 
starts a 300-men army and starts a war 
agains Persians. The war between 
Athenians and Persians that will resume 
Artemis War is to end up in victory of 
Spartans and 300 Spartacus chronicles.  

300: Rise of an 
empire 

vizyon Tarihi:  21 Mart 2014
yönetmen: George Clooney 
Oyuncular: George Clooney, Matt Damon, 
Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin, 
ve Cate Blanchett 
Tür:  Biyografi, Drama, Aksiyon

FİLM ÖZETİ
Başarılı aktör ve yapımcı George 

Clooney’nin yönetmenliğini üstlendiği 
Hazine Avcıları, İkinci Dünya Savaşı döne-
minde geçiyor. Gerçek bir hikâyeden 
beyazperdeye uyarlanan filmde, bir grup 
tarihçi ve sanat uzmanın bir araya gelme-
siyle oluşan ekip, Naziler tarafından ele 
geçirilen ve her an yok olma tehlikesiyle 
karşı karşıya olan önemli sanat eserlerini 
kurtarmaya çalışıyor. 

HAZİNE AVCILARI

vizyon Tarihi: 7 Mart 2014
yönetmen: Noam Murro
Oyuncular: Lena Headey, Eva Green, 
Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton
Tür: Aksiyon, Fantastik

FİLm ÖzETİ
Film, 300 Spartalının Perslere karşı 

yaptığı son savaşı büyük bir macera ile 
bitmiş ve 300 Spartalı hayatlarını 
kaybetmişti. Pers Kralı Xerxes 
Spartalı’ların soyunu tükettiğini düşünse 
de hayatta kalan son Atinalı savaşçı 
Themistocles yine 300 kişilik bir ordu 
kurar ve Perslere karşı savaş açar. 
Artemis Savaşı’na kaldığı yerden devam 
edecek olan, Persler ile Atinalıların bu 
savaşı bu kez Spartalı’ların zaferiyle 
sonuçlanacak ve 300 Spartacus büyük bir 
tarih yazacaktır.

300: Bir 
imparatorluğun 
yükselişi 

Doğaya dokun!
Dağ Kültürü Derneği tarafından bu yıl 
dokuzuncusu düzenlenen ‘Dağ Filmleri 
Festivali’ vesilesiyle Fransız Kültür 
merkezi doğa temasına adanmış bir 
fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. 
Doğa fotoğrafı konusunda uzman pek çok 
fotoğraf sanatçısının yer aldığı sergide 
ziyaretçiler Türkiye’nin çeşitli yerlerinde 
çekilmiş kareler eşliğinde farklı bir 
yolculuğa çıkacaklar. Sergi, 25 mart’a 
kadar Fransız Kültür merkezi, İstanbul’da 
gezilebilir.

Touch on nature!
Fransız Culture Center hosts for a photo 
exhibition dedicated to nature theme on 
the occasion of the ninth edition of “Dağ 
Filmleri Festivali”, organized by Dağ 
Culture Foundation. In the exhibition 
participated by many artists specialized 
in nature photography, visitors will take a 
journey of photos taken from different 
places in Turkey. The exhibition will be 
available till the 25th of March in French 
Culture Center, İstanbul.

Bedri 
Baykam
Bedri Baykam’ın son 
yıllarda gerçekleştirdiği 
tuval ve 4D 
çalışmalarından oluşan 
‘Farklı Dönemlerden 
Bedri Baykam’ adlı 
sergisi, 9 Mart’a kadar 
İstanbul Sürmeli Hotel’in 
içinde yer alan S-Art 
Sergi Salonu’nda 
sanatseverleri bekliyor.

Bedri 
Baykam
The exhibition named 
“Farklı Dönemlerden 
Bedri Baykam” including 
recent canvas and 4D 
paintings of Bedri 
Baykam will be waiting 
for art lovers in S-Art 
Sergi Salonu in İstanbul 
Sürmeli Hotel till the 9th 
of March. 

SİNEmA / CiNEmA SERGİ / ExHiBiTiON
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TAKEGAKi /   TAKEGAKi
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Bakalım yukarıdaki kelimeleri
bulabilecek misiniz?

 AMELİ
 ATILGAN
 BİTKİ
 BOZUK
 BRİKET
 FAZİLET
 GARGARA

 İMPARATOR
 MADAGASKAR
 MARİZ
 MELİKE
 NAKAVT
 NÜKTELİ
 PEDER

 PİSİN
 SİNİR
 SİRAYET
 STATİK
 SÜLFAT
 SÜNGÜ
 TAHTEREVALLİ

1) Her karenin içinde çapraz bir çizgi olmalı.
2) Her sayı, üzerinden kaç tane çapraz çizgi  
geçtiğini gösteriyor.
3) Çapraz çizgiler kapalı bir şekil
oluşturmamalı.

Kolay gelsin...

Noktaları birleştirerek kapalı bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Ama belli kurallar dahilinde!
Verilen rakamlar, o rakamın çevresinden kaç tane çizgi geçtiğini gösteriyor.

Rakam olmayan yerden de çizgi geçebilir.
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 SUDOKU / SUDOKU

CEvAPLAR /  SOLUTiONS

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

Her satırı, her sütunu ve  her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar
rakamlarla doldurmalısınız.

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

   4    7 
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    6 9 8  
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 7  6   2  5
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 4    6   

KOLAY ORTA ZOR
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7 4 3 2 6 1 5 8 9
2 5 4 7 1 9 8 6 3
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İstasyon

ANKARA  - ESKİŞEHİR
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ
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Kütahya bağlantısı
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YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ
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