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NOTE 3 NEO SAMSUNG’DAN

iLK iKi FATURASI
AVEA’DAN

25TL’DEN
BAŞLAYAN TEKLiFLERLE 

36 AY TAAHHÜTLE

TARiFEYE EK

25TL
BAŞLAYAN TEKLiFLERLE 

36 AY TAAHHÜTLE

Aylık tarife ücretinin vergiler dahil 
50 TL’ye kadar olan kısmı karşılanacaktır.
Kampanya, 30 Haziran 2014 tarihine kadar Samsung Galaxy Note 3 Neo kampanyası için 36 ay taahhütle geçerli olup stoklarla sınırlıdır. Tarifeye ek ayda 25 TL 
teklifi , 36 ay taahhütle Maksi ve Prime Ekstra tarifeleri için geçerlidir. Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir. Ödenecek bedeller tarifeye göre değişiklik gösterecek olup 
faturaya aylık tarife indirimi yansıtılacaktır. Taahhüde uyulmadığında o güne kadar yararlanılan indirim toplamı ile kalan ay tarife bedelleri toplamlarından müşteri 
lehine olanı ve kalan cihaz taksitlerinin toplamı cezai bedel olarak müşterinin faturasına tek seferde yansıtılacaktır. Kampanyadan faydalanan abonelerin aylık 
sabit ücretlerinden tüm vergiler dahil 50 TL’ye kadar olan kısmı karşılanacak olup, sabit ücretlerin 50 TL’yi aşan kısmı, paket aşımları ve cihaz bedeli müşterilerimiz 
tarafından karşılanacaktır. Detaylı bilgi için: www.avea.com.tr
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GAR SAATİ TRAIN STATION CLOCKS 
Demiryolu değiştirir…
Türk modernleşmesinin tabana 
yayılması en çok demiryoluyla oldu.
Trenin gittiği yere hayat gitti…
Şehirler, genelde şehrin kıyısına 
yapılan garlar etrafında gelişti.
İstasyonun şehre bağlandığı 
istasyon caddesi ve istasyon 
meydanı o şehirlerin cazibe merkezi 
oldu.
Garlar, istasyonlar birer yaşam alanı 
haline geldi.
Anadolu’nun yüzlerce kasabası ilk 
defa doktorla, ilk defa sinemayla, 
tiyatroyla, ilk defa bahçe 
düzenlemesiyle, gazeteyle, sıcak su 
şebekesiyle tren sayesinde tanıştı.
Demiryolcular sadece trenleri 
yürütmediler, sadece tekeri 
döndürmediler.
Modern hayat da demiryolcular 
eliyle Anadolu içlerine taşındı.
Sonra, İkinci Dünya Savaşı akabinde 
otomotiv sektörünün gelişmesiyle 
demiryolları kenara itilir oldu. İhmal 
edildi. Kendi haline bırakıldı.
50 yılı aşkın bir fetret döneminden 
sonra demiryollarını yeniden ayağa 
kaldırmak için büyük yatırımlar 
yaptık…
Ve Türkiye yüksek hızlı trenlerin 
getirdiği yeni bir değişimin eşiğinde…
Sadece mesafeler kısalmıyor…
Sadece şehirler yakınlaşmıyor.
İç göçlerin önlenmesinden sosyal 
farkındalığa, ticaretten kültürel 
etkileşime pek çok alanda yüksek 
hızlı trenler yeni bir değişime yol 
açıyor.
Gar saati artık yüksek hızlı trene 
ayarlı…
İyi yolculuklar. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan

Railways lead to changes…
The Turkish modernization spread to the 
grassroots level thanks mostly to railways.
A new life sprang up wherever trains 
went…
Cities usually developed around railway 
stations that have been built on the 
outskirts.
Stations streets, which connect stations 
to cities, and station squares became 
centers of attraction for those cities.
Train stations have become living spaces.
Hundreds of towns in Anatolia got for the 
first time acquainted with doctors, 
cinemas, theaters, garden landscaping, 
newspapers and hot water systems 
thanks to railways.
Railway men and women not only ran 
trains, or wheels.
They also carried with them the modern 
life to the interiors of Anatolia.
Afterwards, subsequent to World War II, 
railways began to be pushed aside in favor 
of the automotive sector and got more 
and more neglected. They were left to 
their own devices.
We have made substantial investments in 
order to revive railways after a period of 
interregnum that lasted 50 years…
And now Turkey is on the threshold of a 
new breakthrough brought about by high 
speed trains…
Not only are distances getting shorter…
Not only are cities getting nearer.
High speed trains are also causing 
changes in many fields ranging from 
prevention of internal migration to social 
consciousness, form trade to cultural 
interaction.
Clocks at railway stations are now tuned 
to high speed trains…
Enjoy your trip. 

Minister of Transportation, Maritime and 
Communication Lütfi Elvan

 vİzyON / viSiON

0  0  6  raillife NİSAN / APRIL 2014

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

iTech_netta_fiber_210x270.pdf   1   3/20/14   4:51 PM



  HOŞGELDİNİz / WELCOmE

Bİr şehrİ 
güzeLLeşTİrmek…

BeAuTifying 
A ciTy…

Demiryolunun şehirleri geliştiren 
bir etkisi var…
“Demiryolu şehri” olmak belirleyici 
bir ayrıcalık…
Bir şehre tren gidiyorsa hayat da 
gidiyor demektir.
Hele bu yüksek hızlı tren olursa…
Eskişehir ülkemizin ilk yüksek hızlı 
tren şehri…
2009 yılında yüksek hızlı trenin 
işletmeye alınmasıyla, dünyada 
sayılı kentlerden biri haline geldi.
2013 yılında işletmeye alınan 
Eskişehir-Konya yüksek hızlı tren 
ve yapımı tamamlanan, şu anda 
test ve sertifikasyon çalışmaları 
devam eden Eskişehir-İstanbul 
yüksek hızlı tren hattıyla birlikte 
Eskişehir yüksek hızlı tren kenti 
kimliğini de derinleştirdi.
Eskişehir yüksek hızlı tren garı 
projemizi hazırladık…
Tabii, Eskişehir’de şehrin bir 
ucundan diğer ucuna yüksek hızlı 
tren hattını yer altına aldık…
Hattın üzeri, modern bir peyzajla 
şehre kazandırılıyor.
Düzenlemeler devam ediyor…
Eskişehir dünyada bu özelliğiyle bir 
numara oldu.
Evet, yüksek hızlı tren bir şehri 
güzelleştirir.
Hele, yer altından geçerse…
İyi yolculuklar.

TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman

Railways have an improving influence on 
cities…
“Being a railway city” is a distinctive 
privilege…
If a railway goes to a city, this means, so 
does life.
This is especially so if it is high speed 
train…
Eskişehir is our country’s first high 
speed train city…
When high speed train was introduced in 
2009, the city became one of the 
privileged cities in the world.
With the Eskişehir-Konya high speed 
train, which was taken into operation in 
2013 and Eskişehir-İstanbul high speed 
train line, which has been completed and 
for which efforts are underway for test 
drives and certification, Eskişehir has 
deepened its identity as a city of high 
speed train.
We have prepared our project for 
Eskişehir high speed train station…
Naturally, we have brought the high 
speed train line underground from one 
end of Eskişehir to the other…
The part of the city above the railway 
line is being turned into a modern 
landscaping zone.
Efforts in this regard are currently in 
progress…
Eskişehir became the number one city 
in this respect.
Yes, high speed train beautifies a city.
Especially, if it runs underground…
Have a nice trip.

Director General of TCDD
Süleyman Karaman
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Huawei, bilgi iletişim sistemleriyle demiryollarına güvenli bir işletme altyapısı,

yolculara ise konforlu internet erişimi sunuyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri

alanındaki lider arka olan Huawei, Yıllık gelirinin %10'nunu ayırdığı

AR-GE çalışmaları ve 62.000'den fazla çalışanıyla 20.600 km’den fazla

 demiryolunu GSM-R ağlarıyla donattı. Toplam 65.000 km uzunluğundaki

demiryolu sistemiyle haberleşme sağlıyor. Türkiye’nin büyük hedeflerine

ulaşılmasında katkıda bulunmaktan gurur duyan Huawei, dünyayla

iletişimde kalarak, güvenli seyahat etmeniz için çalışıyor.

Huawei ile güvenli tren, 
konforlu seyahat.



KÜLTÜR / CULTUR

Hayatımı yenİden yazmak İsterdİm 
I would lIke to re-wrIte my lIfe

Gürcistan’da en çok satılan romanlar listesinde zirvede olan 
Nobel ödüllü Yazar Orhan Pamuk, Bakur Sulakauri Yayınevi 
ve Özgür Üniversitesi’nin davetlisi olarak geldiği Tiflis’te 
Yunus Emre Türk Kültür Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. 
Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Levent Gümrükçü ve Yunus 
Emre Enstitüsü Tiflis Türk Kültür Merkezi Müdürü Zekeri-
ya Gültekin tarafından karşılanan Pamuk, konuşmasında, 
Yunus Emre Enstitüsü’nün Türkçe öğretimi ve kültür sanat 
faaliyetleriyle önemli bir boşluğu doldurduğunu söyledi. 
Pamuk, enstitünün faaliyetlerde modern sanatlara ve ulusla-
rarası edebiyat etkinliklerine biraz daha ağırlık verilmesini 
istedi. Konuşmasının ardından, sevenleri Pamuk’a, “Hiç, 
herhangi bir kitabınızı yeniden yazmak istediğiniz oldu mu?” 
sorusunu yöneltti. Soruyu gülümseyerek karışlayan Pa-
muk’un cevabı da esprili oldu: “Kendi hayatımı yeniden 
yazmak isterdim.” Nobel ödüllü yazar, daha sonra Tiflis 
Türk Kültür Merkezi kütüphanesinde kitaplarını imzalaya-
rak okurlarıyla kısa süreli sohbet etti. 

Nobel Peace Award winner author, Orhan Pamuk, who is 
at the top  of the list of best seller novels in Georgia, met 
to his fans in Yunus Emre Cultural Center in Tbilisi as the 
guest of Bakur Sulakauri Publishing and Free University. 
Pamuk who was welcomed by Levent Gümrükçü, the 
Turkish Ambassador in Tbilisi and Zekeriya Gültekin the 
director of Turkish Cultural Center of Yunus Emre 
Institute, stated that Yunus Emre Institute filled an 
important gap by teaching Turkish and activities of 
culture and art. Pamuk asked the Institute should 
concentrate on modern arts and international literary 
activities more. After his speech, his fans asked him 
“Have you ever wished to re-write one of your books once 
more?”.  Pamuk, who replied this question by smiling, 
gave a waggish answer: “I would like to re-write my life 
again”. Afterwards, the Nobel Award winning author 
signed his books in the library of Tbilisi Turkish Culture 
Center and had a small chat with his fans. 
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KÜLTÜR / CULTUR

tarİHİ eserİ 64 yıL sOnra İade ettİ
tHe ArtIfACtS returN Home 64 yeArS lAter

Anadolu’dan kaçırılarak dünyanın çeşitli yerlerine götü-
rülen tarihi eserler, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yaptı-
ğı çalışmalarla ait oldukları topraklara geri dönüyor. Bu 
kapsamda son müjdeli haber Amerika’dan geldi. 1950’li 
yılların başlarında Türkiye’de görevli bulunan William 
O’Ryan tarafından ABD’ye götürülen iki adet amfora, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Türkiye’den götürülen 
tarihi eserlerin iadesi konusundaki çalışmalarından etki-
lenen oğlu tarafından iade edildi.

Rick O’Ryan isimli şahıs, Washington Kültür ve Tanıtma 
Müşavirliği’ne gelerek Türkiye’nin son yıllarda yurt dışındaki 
kültür varlıklarının iadesi konusundaki gayretli çalışmaların-
dan çok etkilendiğini, 1950’li yılların başlarında Türkiye’de 
görevli bulunan babası William O’Ryan’ın ABD’ye dönerken 
Türkiye’den götürdüğü iki adet amforayı geri vermek istedi-
ğini söyledi. Amforalar, hızlı bir şekilde ait olduğu topraklara 
getirilerek muhafaza edilmek üzere Ankara Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

With the efforts of the Ministry of Culture and Tourism, the 
historical artifacts once smuggled into many parts of the 
world return back to its original land. In this context, good 
news has recently come from America. Two amphoras which 
were taken to the U.S. by William O’R, who worked in 
Turkey in the early 1950s were turned in by his son who was 
impressed with Culture and Tourism Ministry’s efforts into 
retrieving historical artifacts which had been previously 
stolen from Turkey.

Rick O’R came to Washington Culture and Tourism 
department and said that he was impressed by Turkey’s 
efforts made in recent years into taking back cultural 
assets removed out of country formerly and wanted to give 
back two amphoras that his father William O’R took away 
to the U.S. in the early 1950s. The amphoras were quickly 
brought back where they belong to and turned in the 
Directorate of Anatolian Civilizations Museum in Ankara 
for preservation.

Bilgi / Info

        EsErlEr 
orijinal 
Bakanlık uzmanları 
eserleri inceledi. 
İnceleme sonucunda 
amforaların Geç Doğu 
Roma Dönemi’ne 
tarihlenen (yaklaşık 
olarak M.S. 8. yüzyıl) 
orijinal eserler olduğu 
belirlendi. 

        tHe 
ArtIFACtS Are 
OrIGInAL
The Ministry experts 
looked into the 
artifacts closely. 
Upon inspection of 
amphoras, they all 
agreed that those 
artifacts dating back 
to the late Eastern 
Roman era 
(approximately the 
8th  century AD) are 
original.
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Türkiye’nin 
Gerçek Çayı Budur



TELEvİzyON / TELEviSiON

dİzİLer ŞİkÂyette BİrİnCİ 

tV SerIeS tAke tHe fIrSt PlACe 

IN ComPlAINtS

RTÜK İletişim Merkezi’ne 2012 yılında 103 bin 67 bildi-
rim yapılırken bu rakam 2013 yılında yüzde 15 artarak, 
118 bin 416’ya ulaştı. 2013 yılında da diziler en fazla 
bildirim alan program türü oldu. Dizilere 2012 yılında 
48 bin 823 bildirim gelirken, bu rakam 2013 yılında yüz-
de 5 artarak 51 bin 285’e yükseldi.

Dizilerle ilgili bildirimler bir önceki yıla göre yüzde 5 
artış gösterirken, en fazla bildirim artış oranı ise dini ve 
moral sohbet programları kategorisinde gerçekleşti. 
2012 yılında bu program türüne toplam 78 bildirim ge-
lirken, 2013 yılında bildirim sayısı yüzde 5 bin 525 ora-
nında artarak 4 bin 388’e yükseldi. 

Benzer şekilde bildirim artışı haber bültenlerinde ya-
şandı. 2012 yılında haber bültenleriyle ilgili olarak RTÜK’e 
toplam bin 867 bildirim gelirken, 2013 yılında bildirim 
sayısı yüzde 878 oranında artarak 18 bin 274’e yükseldi. 

Öte yandan spor haber programlarıyla ilgili bildirim-
lerde yüzde 63 oranında azalma oldu. 2012 yılında 
RTÜK’e spor haber programlarıyla ilgili 12 bin 202 bil-
dirim gelirken, 2013 yılında bu sayı 4 bin 520’ye gerile-
di. Bu düşüşte RTÜK’ün Televizyon Yayıncıları Derneği 
ile birlikte hazırladığı Spor Programları Rehber İlkeleri 
etkili oldu. 

In 2012, 103 thousand 67 complaints reported to 
RTÜK Contact Center and this figure increased by 15 
percent reaching 118 thousand 416 in 2013. TV series 
received the most reports. TV series got 48 thousand 
823 complaints reports in 2012 while this figure 
increased by 5 percent in 2013 rising 51 thousand 285.

While TV series complaint reports have increased 
by 5 percent compared to last year, religious and 
moral chat programs have received more complaints. 
This type of program received 78 complaints in 2012, 
but the complaints increased by 5 thousand 525 
percent rising to 4 thousand 388.

Similarly, there was an increase in the reports on 
the news. While RTÜK received 1867 reports 
regarding news RTÜK in 2012 reports increased by 
878 percent rising to 18 thousand 274. 

On the other hand, the reports with regard to sport 
news programs decreased by 63 percent. While RTÜK 
received 12 thousand 202 reports concerning sport 
news programs in 2012 this number went down to 4 
thousand 520. This decline was owing to the Fitness 
Programs Guiding Principles which RTÜK prepared in 
conjunction with the Association of Broadcasters.
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Teklif yalnızca bireysel aboneliklerde geçerlidir ve kontratsızdır. Tarifeye kaydolunmasıyla, ilk 12 ay boyunca her ay 250MB ücretsizdir. 250MB kota dolduktan sonra 
1GB’a kadar internet kullanımı 9 TL ile ücretlendirilir. Toplam 1GB kota dolduktan sonra ise hatta otomatik olarak yüklenecek olan ek her 1GB internet kotası 9 TL olarak 
ücretlendirilir. Bir fatura dönemi içinde toplam kullanım 5GB’a ulaştığında internet bağlantı hızı 256 Mbps’a düşer ve 5GB sonrası paketsiz kullanımlar ücretlendirilmez. 
Fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir. Hat açılış vergileri ve telsiz ruhsatname ve kullanım ücreti 12 eşit taksitle abonenin faturasına yansıtılır. Ayrıntılı bilgi: www.avea.com.tr

AVEA’YLA TABLETLERE 
HER YER iNTERNET

Dilediğiniz marka 3G tabletle Avea’ya gelin, hediye megabaytlarınızla 
istediğiniz yerde 3G internetin keyfini sürün.

Ek her 1GB 9 TL’dir.

HER AY 
250MB

 HEDiYE
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meVLana mÜzesİ’nİn İÇİnde mesCİt aÇıLdı
A PrAyer room IS Now oPeN to worSHIP IN meVlANA muSeum

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Mevlana Müzesi’ni aslı-
na döndürmek için başlattığı çalışma olumlu sonuç ver-
di. Mevlana Celaleddin Rumi’nin türbesinin bulunduğu 
bölümde küçük bir mescit açıldı. Türbe ziyareti yapanlar 
bundan böyle, namazlarını da türbe içinde kılabilecek. 

Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Mevlana Müze-
si olarak resmi kayıtlarda geçen ancak aslı bir Mevlevi-
hane olan türbenin içinde namaz kılınması gerektiğini 
belirtmişti. Mevlevihanelerde, semah ile birlikte nama-
zın olması gerektiğine işaret eden Ertem, bunun için 
Mevlana Müzesi için bürokratik işlemlere başlamıştı. 
Mevlana Müzesi’nin, cumhuriyetin ilk yıllarında, ‘tekke 
ve zaviyelerin kapatılması kanunu’ kapsamında kapatıl-
dığını bir süre sonra ise taşıdığı önem dolayısı ile ‘müze’ 
olarak yeniden açıldığını söyleyen Ertem, müze olarak 
açılması için de türbenin Vakıflar’dan alınarak, Kültür 
Bakanlığı’na devredildiğini hatırlattı. Bu süre zarfında da 
mevlevihanede sadece semah yapıldığını aktardı. Ancak, 
semahın namazdan ayrı olmaması gereğinden hareketle 
bu girişimleri başlattığını ifade etti.  

Adnan Ertem, bugün müze statüsünde olan mevlevi-
hanenin aslına kavuşması için yaptığı girişimlerden 
olumlu netice aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da 
onayı ile türbe içinde, orijinalinde de mescit olarak kul-
lanılan ancak bugün boş olan küçük odanın yeniden 
mescide dönüştürülmesi sağlandı. 

The efforts which General Directorate of Foundations started to 
make to return the Mevlana Museum to its original state have 
given positive results. A small mosque was built in the section 
where Mevlana Celaleddin Rumi’s tomb is located. Henceforth, 
those who visit the mausoleum are allowed to pray here in the 
shrine.

Foundations General Director Adnan Ertem had stated that 
worship should be performed in the mausoleum called, according 
to the official records, the Mevlana Museum but actually is a 
Mevlevihâne. Pointing out that prayer should be performed along 
with semah (an Islamic devotional act performed by whirling 
dervishes during Sufi ceremony), Ertem had begun bureaucratic 
procedures for the Mevlana Museum. Saying that the Mevlana 
Museum was closed in the first years of republic under the scope 
of ‘the law of closure of dervish lodges ‘and reopened after a while 
as ‘museum’ due to its importance, Ertem recalled that the 
mausoleum was transferred to the Ministry of Culture as 
museum. He said that semah was performed in mevlevihane 
during this period. However, he launched this initiative with the 
idea of performing semah and the prayer at the same time.

Adnan Ertem received positive results from his attempts to 
make Mevlevihâne regain its original state, being the museum 
at present. With the approval of the Ministry of Culture and 
Tourism, the little room, which was originally a small mosque 
and already empty, was converted into a small mosque once 
again.
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 T
algo, tren tasarımı ve üretimi konusunda uzman-
laşmış bir İspanyol mühendislik firması olup 
dünya çapında demiryolu operatörleri için ba-
kım hizmetleri sunmaktadır. Yenilikçi hafif raylı 
körüklü tren konseptine dayanarak 1942 yılında 

kurulmuştur ve bu, dönemindeki trenlerle kıyaslandığında 
önemli bir gelişmeye yol açmıştır. Bu “devrim” uluslararası 
sanayinin kilometre taşı olmuştur ve Talgo, demiryolu en-
düstrisinde lider konuma gelmiştir. O günden bu güne Talgo, 
ürünlerini sürekli olarak geliştirmeye ve müşterinin (dünya 
çapındaki demiryolu operatörleri) ve toplumun ihtiyaçlarına 
uygun yeni çözümler üretmeye dayanan yenilikçi yaklaşımını 
sürdürmektedir.

Günümüzde Talgo trenleri, İspanya, Portekiz, Fransa, 
İtalya, ABD, Kazakistan, Özbekistan gibi ülkelerde 
kullanılmaktadır ve çok yakında Rusya ve Suudi Arabistan’da 
da kullanılacaktır.

Demiryolu sektöründeki geniş deneyiminden yola çıkarak 
Talgo, açılımı Alta Velocidad Rueda Independiente Ligero 
(Hafif Raylı Yüksek Hızlı Bağımsız Tekerlek Sistemi) olan 
“AVRIL”i geliştirmiştir.

Talgo tarafından geliştirilmiş bu yüksek hızlı ve yüksek 
kapasitedeki tren, saatte maksimum 380 km hıza ve bir katta 
600 yolcu sayısına ulaşabilmektedir. Bu kapasiteye, 3 + 2 
kompozisyonunu sunan ekonomi sınıfında ilave koltuk sırası 
ve endüstrideki benzersiz bir yenilik olan UIC standartlarına 
uygun daha geniş gövde sistemi kullanılarak ulaşılır.

tAlGo yeNİ SÜPer yÜkSek HIZlI Ve yÜkSek kAPASİtelİ 
treNİ AVrIl İle tÜrkİye’ye Gelİyor

A
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AVRIL, yüksek hızlı trende yolcu taşımada sürdürülebilirlik 
ve çevre sorumluluğu anlamında sanayiye yeni bir standart 
getiriyor. Yolcu kapasitesi, konfor, güvenlik, enerji verimliliği 
ve erişilebilirliği ile rekabetçi avantajlar sunan benzersiz bir 
teknolojiye sahiptir.

 Talgo, Türk hükümeti tarafından planlanan demiryollarının 
genişletilmesi çalışmalarında hem yüksek hızlı trenlerde 
hem de şehir içi, şehirler arası ve banliyö gibi diğer 
segmentlerde çalışmak istemektedir.

 Bugün, Talgo Suudi Arabistan’daki Haramain HSR projesi 
ile kazandığı ödüller ve İspanya yüksek hızlı tren filosunun 
çoğunluğuna sahip olması ile sahip olduğu referanslar ile 
yüksek hızlı trenler konusunda dünya lideri olmuştur. 

 Talgo Türkiye piyasasına girmek istiyor. Bu amaçla, ülkenin 
teknolojik ve endüstriyel gelişimine katkı sağlayan 
endüstriyel ve lojistik süreçlerin gereksinimlerinin 
karşılanması konusundaki geniş deneyimlerini sunmaktadır.

Talgo yakın zamanda 6-8 Mart’ta İstanbul, Türkiye’de 
düzenlenen EURASIA RAIL 2014 fuarına katılmıştır. Talgo, 
demiryolları endüstrisi için büyük önem taşıyan bu etkinlikte 
son gelişmelerini özellikle de Türkiye pazarı için tasarlanan 
yenilikçi teknoloji çözümlerini sunmuştur.

Türkiye Ulaştırma Bakanı Lütfi Elvan, Başkan Yardımcısı 
Mario Oriol eşliğinde AVRIL teknolojisine ait son gelişmeleri 
görmek için Talgo standını yerinde ziyaret etmiştir.

TaLGo, EuRaSia RaiL 2014’TE

yENİLİK / iNNOvaTiON



KaDiN / WOmEN

İŞ Hayatında artık kadının da adı Var
womeN Now IN tHe BuSINeSS world

Modernleşen ve hızlı bir gelişim gösteren Türk iş dünya-
sında kadınların işgücüne katılım oranları gün geçtikçe 
artıyor. Eğitim düzeyine paralel olarak, kadınların kari-
yer beklentileri artarken, kayıt dışı çalışma oranı ise ge-
riliyor. 

Elemanonline.net’in verilerine göre bu yıl iş arayışın-
da olan kadın adayların sayısı bir önceki yıla göre yüzde 
60 oranında arttı. Veri tabanında 690 bin kadın üyenin 
bulunduğu Elemanonline.net’in üyelerinin yüzde 45’i 
kadınlardan oluşuyor.

Kadın adayların yüzde 33,2’sini üniversite mezunlarını 
oluşturuyor. Onu yüzde 31,5 ile lise, yüzde 25,2 ile yük-
sekokul mezunları izliyor. Kadın adayların yüzde 36’sı 
İstanbul’da yer alıyor. İstanbul’u İzmir, Ankara, Bursa 
gibi diğer büyük iller izliyor. 

Kadınların en çok tercih ettiği sektör eğitim
Elemanonline.net’in verilerine göre, adayların haliha-

zırda çalıştıkları sektörlerin başında yüzde 11,5 ile eğitim 
sektörü geliyor. Başvurular da en çok bu sektöre yapılı-
yor. Adayların yüzde 12’si muhasebe departmanında ça-
lışırken, yapılan başvurularda yüzde 5 ile muhasebe de-
partmanı başı çekiyor.

In modernized and rapidly growing Turkish business world, 
women’s participation in labor force   is increasing day by 
day. On par with the level of education, women’s rate of 
undeclared work decline as their career prospects increase.

According to elemanonline.net’s search data, the number 
of women seeking job has increased by 60 percent this year 
compared to that of previous year. 690 thousands of 
women candidates present in Istanbul. Women constitute 
45 percent of elemanonline.net’s total members.

University graduates constitute 33,2 percent of all 
women candidates. With 31,5 percent, high school and with 
25,2 percent, college graduates come after. 36 percent of 
female candidates present in İstanbul. Other major cities 
follow it such as İzmir, Ankara and Bursa.

The most preferred sector by women is 
education 

According to elemanonline.net’s data, the education 
sector takes the first place with the 11,5 percent of already 
working candidates. A great majority of women apply for 
this sector. 12 percent of the candidates have been working 
in the department of accounting, and this department is at 
the top of the list with 5 per cent of job applications.
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 "İşletmenize hızlı ve doğru kararlar ile yön verebilmenize yardımcı olmaktır."
Amacımız;



Bern’İn aare neHrİ
AAre rIVer of BerN 

 İ
sviçre’nin Başkenti Bern’i dört bir koldan dolaşan, 
mavi ile yeşilin bir araya geldiği Aare Nehri ve 
üzerindeki köprülerle muhteşem bir güzelliğe tanık 
olacaksınız. Birçok bulmacada karşımıza çıkar: 
İsviçre’de bir ırmak, dört harfli… Bu sorunun yanıtı, 

Aare Nehri’ne doğru bir yolculuğa çıkacağız… Bir ülkenin 
başkentini dört bir koldan dolaşan, kenti şekillendiren 
görkemli bir nehre gidiyoruz… 

Hele de biraz güneşli bir bahar günü yolunuz düşerse, 
bu muhteşem mavi nehrin çevrisindeki yeşilliklerin ve 
tarihi yapıların arasında nasıl salına salına aktığını 
keyifle izleme şansı bulacaksınız... 

26 kantondan oluşan bir federasyon ülke olan 
İsviçre’nin başkenti Bern’in parke taşlı sokaklarında, 
tramvay raylarının üzerinde, Ortaçağ’dan kalma 
yapılarının arasında gezerken yüksek bir tepenin 
üzerine konumlanan kent merkezinin Aare Nehri’ne 
bakan yamaçlarından kentin güzelliklerini keşfetme 
şansı bulabilirsiniz. 

Bern’in anlamı: Ayı
Aslında Bern, Aare Nehri’nin de katkılarıyla bir 

köprüler kenti haline gelmiş durumda... 
Kıvrım kıvrım kenti dolaşan Aare Nehri’nde şehrin 

sembolü Ayı Çukuru’nun yanındaki Nydeggbrück adlı 
eski taş köprüye gittiğinizde Bern’in anlamını da 
öğrenmiş olacaksınız. Üstelik gerçekten orada yaşayan 
ayıları da görebileceksiniz… Şehrin kurucusu 
Zeehrinden Dükü Berchtold ilk defa bir ayı avlayınca 
kentin adını Baer-Bern yani ‘ayı’ koyuyor ve ayılar, 
kentin sembolü sayılıyor. Ayılar Çukuru’nun hemen 
yanındaki kafelerde yemek yiyip, içeceklerinizi içerken 
de hem nehri hem de kenti keyifle seyretme şansını da 
bulabileceksiniz... 

Doğanın yeşili, gökyüzünün mavisiyle önünüzden 
akıp gittikçe sıkıntılarınız azalacak ve muhteşem bir 
aydınlığı içinize çekeceksiniz…

 S
witzerland’s capital city, Bern is known 
by Aare River running all around with its 
cluster of blue and green color, and the 
bridges over it that you will witness the 
spectacular beauty of it. 

We see this in many puzzles: What is the name of 
four lettered river in Switzerland?  We’re going on a 
journey to the answer of this question, Aare River… 
We’re going to this spectacular river, which surrounds 
and shapes the capital city of the country.  

Especially, if you have chance to watch the river on a 
sunny warm spring day, the gorgeous blue foliage and 
historic structures in the river will make you taste the 
pleasure that will totally satisfy your feelings more 
than you expected. 

Switzerland, which is made up of 26 cantons, is a 
federation country.  In the Swiss capital, Bern, you will 
have a chance to watch the most beautiful view of the 
city from the highest hill located in the urban center of 
Aare river hillside, which overlooks the city’s cobbled 
streets, tram rails and medieval structures.

Bern’s meaning: Bear
In fact, Bern has become a city of bridges with the 

support of the Aare River. 
If you go to the stone bridge of Bern, Nydeggbrück, 

which is next to the Bear Pit that is the symbol of the 
Aare River that curls around the city, you will clearly 
understand the meaning of Bern.  Also you will have a 
chance to watch the bears living there. The founder of 
the city Duke of Zeehrinden Berchtold, when he first 
hunted a bear for the first time, named the city Baer-
Bern, in other words ‘bear’ and bears become a symbol 
of the city. You will have a chance to visit some cafes 
near the Bear Pit, eat and drink while enjoying the 
pleasure of watching the river as well as the city.

You will get rid of your stress and problems as the 
green nature surrounds you and blue sky covers you. 
And you will soak up a gorgeous brightness inside 
yourself and feel the peace. 

KENTLER vE SEmBOLLER / CiTiES aND SymBOLS

TÜRKAN BALABAN
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İstanbul’un laleyle tanışması Fatih Sultan Mehmet’in 
İstanbul’u fethetmesi kadar eskiye dayanıyor. Osmanlı’da 
bir lale soğanı ortalama 8 altın ederken, nadir olan türlerin 

fiyatları bin altına kadar yükseliyordu.

The meeting of the tulips and İstanbul dates back to the time when Fatih 
Sultan Mehmet conquered İstanbul. During the Ottoman times while a 
regular tulip bulb cost 8 gold coins on average, bulbs of the rare species 

could cost up to one thousand gold coins.

İSTANBUl İÇİN

LALE VAKTİ Tulip Time 
foR İSTANBUL 

 B
ahar aylarında yolu İstanbul’a düşenler bilir, 
İstanbul’un her tarafı lalelerle donanır, İstan-
bul sokaklarında yürürken kendinizi bir fes-
tivalin içinde bulursunuz. Kışın soğuğunda 
toprağa gömülen çirkin soğan, nisan ayı geldi-

ğinde hazırlıklarını tamamlamış, dört bir taraftan boynunu 
uzatmıştır… Sonrası onu görmeyi bilen gözlere kalır; çünkü 
lale gündelik hayatın hengâmesinde yanından vurup geç-
tiğinizde değil, parlaklığının içine sakladığı siyaha çalan izi 
gördüğünüzde açar ve hikâye burada başlar…  

 P
eople who go to İstanbul during spring months 
know that İstanbul is surrounded with tulips, as 
you are walking on İstanbul streets, you would 
find yourself in a festival. The ugly onion, buried 
under the soil in the cold winter, completes its 

preparation in April, shows its bulbs in pride. The rest of the 
process is left to the ones who can really see with their eyes, 
because tulips bloom not ordinarily when you just pass by them 
daily, but when you notice the hidden cue in the black brightness 
and this is where the story begins...

DOĞa / NaTURE
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Bilgi / Info

        lalE yEtiştirmEk istiyorsanız… 
Soğuk, lale soğanının biyolojik saatini uyarır ve türünü 
devam güdüsünü tetikler. Bu yüzden lale soğuk kış orta-
mını sever. Eğer kışları soğuk geçen bir ülkede yaşamıyor-
sanız soğanları yaklaşık 10 hafta buzdolabında da 
bekletebilirsiniz. Laleler nisan ve mayıs aylarında çiçek 
açar, birkaç hafta sonra da çiçekleri solar. Lale soğanınızı 
çürümeden birkaç yıl kullanmak istiyorsanız kullandığınız 
toprağın kaliteli olmasına dikkat etmelisiniz. Kuruyan lale-
nin çiçeğini keser, yapraklarına dokunmazsanız lale ener-
jisini, kökünde yeni bir soğan oluşturmaya verecektir.  

         IF YOU wAnt tO CULtIvAte tULIPS…
Coldness stimulates the biological time and triggers the 
tulip bulbs. That’s why tulip loves cold winter environ-
ment. If you are not living in a country where there are cold 
winters, you can keep the bulbs in the fridge for 10 weeks. 
Tulips bloom in April or May, and a few weeks later, the 
blossoms fade away. If you want to keep your tulip bulbs 
for a long time without rotting, you have make sure that 
the soil you use is high quality. If you cut the flower of the 
tulip that dries up and not touch the leaves, the tulip will 
spend its energy to create a new bulb in its root.  

DOĞa / NaTURE

Türkler nereye lale oraya! 
Lalenin anavatanı Orta Asya’dır. Türklerin at sırtında 

Anadolu’ya yaptıkları yolculuğun laleler için farkı; atın 
terkisinde gelmiş olmalarıdır. Sonrası malum; Türkler 
nereye lale oraya! Bazen mütevazı bir ailenin saksısına, 
bazen İstanbul’da kendileri için özel hazırlanan bahçelere, 
bazen de saray avlularına… Hem de sultanların, padişahların 
elleriyle; İstanbul lale, lale İstanbul oluncaya dek. 

İstanbul’un laleyle tanışması Fatih Sultan Mehmet’in 
İstanbul’u fethetmesi kadar eskiye dayanıyor. Aynı 
zamanda iyi bir bahçıvan olan Fatih, işe Topkapı 
Sarayı’nın bahçesinde bu güzelliklere yer açarak başlıyor; 
sonra bunu tüm İstanbul’un park ve bahçeleri takip 
ediyor. Farklı türde laleler üretilmesi için yarışmalar mı 
dersiniz, lalelerin güzelliğini anlatan şiirler mi… Lale 
zamanla Osmanlı’nın has çiçeği haline geliyor. Sadece 
toprağın üstünde de kalmayıp kaftanlara, duvarlara, 
tabaklara ve hatta tüfeklerin işlemelerine kadar uzanıyor. 
Tabii o zamanlar bu çiçeğe bir devre adını verecek kadar 
bağlanılacağı bilinmiyor. 

Lale, Türk kültürünün damgasıdır
Bugün lalenin bilinen 4 binin üzerinde farklı türü 

bulunmakta. Dünya genelinde lale denildiğinde herkesin 
aklına lale ticaretiyle ekonomisine ciddi bir katkı sağlayan 
Hollanda gelse de lale birçok dilde Osmanlı Devleti 
zamanında kullanılan adını koruyor. Lalenin ismi 
İngiltere’de “tulip”, İspanya’da “tulipan”, Hollanda’da 
“tulp”, Almanya’da ise “tulpe” olarak biliniyor. Bu isim 
Avrupalıların laleyle tanıştıkları tarihlerde Osmanlı’da 
popüler olan tülbent lalesinden geliyor; ismi küçük 
farklarla birbirinden ayrılsa da lale gittiği her ülkede aynı 
etkiyi yaratıyor: Tutku! 

Wherever the Turks go, tulips go! 
Central Asia is the homeland of tulips. The difference for 

the tulips is that Turks bring them on the back of the horses 
when they go on their journey on their horses. The rest is 
obvious, wherever the Turks go, tulips go. Tulips are some-
times in a modest family’s pot, sometimes in specially pre-
pared gardens in İstanbul, and sometimes in the courtyard of 
the palace of the sultans... And, by the hands of the sultan; 
until İstanbul became tulips and tulips become İstanbul.

The meeting of the tulips with İstanbul goes back to the 
time when Fatih Sultan Mehmet conquered İstanbul. Fatih, 
who was also a good gardener, started the work by opening up 
a space for these beauties in the garden of the Topkapi Pal-
ace, then followed by all of İstanbul’s parks and gardens. In 
order to produce variety of tulips, there were many competi-
tions, poetry that described the beauty of the tulips.  Tulip 
became the special flower of the Ottoman in time. Not only 
tulips were on the ground, but extended to the engraving of 
the robes, walls, plates, and even to the rifles. Of course at 
that time, they had no idea about how the name of this flow-
er will become a name of one specific time period.

Tulip is the stamp of the Turkish culture
Today, there are more than 4 thousand different known 

kinds of tulips. Whether the tulip trade in the Netherlands is 
the first thing that comes to our mind when we think about 
tulips, in many languages, it still retains the name used at the 
time of the Ottoman Empire. Tulip in England is known as 
“tulip“, in Spain “tulipan“, in Netherlands, “tulp” and in 
Germany “tulpe”. This names comes from the dates when 
Europeans first met with the popular cloth tulip; even though 
the name may be slightly different from each other, it creates 
the same effect in each country it goes to: Passion!

In Ottoman, while one bulb of tulip cost 8 gold coins on an 
average, the rare species tulips cost thousand gold coins. In fact, 
the women hid their jewels in their chest and even there were 
tulip thieves in the gardens. The situation was no different in 

Osmanlı’da bir lale soğanı ortalama 8 altın ederken, 
nadir olan türlerin fiyatları bin altına kadar yükseliyor. 
Öyle ki kadınlar artık ziynet eşyalarını sandıklarına 
saklayıp üzerlerinde onu taşımaya başlıyor, zenginlik 
evlerin bahçelerindeki lalelerin değeriyle ölçülüyor ve 
hatta bahçelere lale hırsızları musallat oluyor! Avrupa’da 
da durum bundan farksız… Hollanda’da lale soğanı 
fiyatlarının bir anda yükselip düşmesiyle yaşanan 
ekonomik kriz bugün hâlâ ekonomide “lale çılgınlığı” 
terimi olarak kullanılmaya devam ediyor. 

İstanbul dünyanın en büyük lale bahçesi oluyor 
2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski 

dostları yeniden buluşturmaya karar verdi ve aynı yıl 
başlatılan festival “Anavatanına dönen sultan, lale” 
ismiyle günümüze kadar devam etti. Bu yıl 9’uncusu 
düzenlenecek festival için hazırlıklar çoktan tamamlandı. 
2013 yılında 10 milyon olan lale soğanı sayısı bu yıl 20 
milyona çıkarıldı ve bu soğanların yüzde 90’ı yerli 
üreticilerden temin edildi; festival süresince İstanbul’un 
dört bir tarafında düzenlenecek yarışmaların, 
konferansların, konserlerin ve gösterilerin ayrıntıları 
belirlendi. Büyük buluşmaya herkes davetli!  

Europe. The economic crisis that caused the prices of the tulips 
bulbs to go up and down in Netherlands is still called the “tulip 
mania.”  

İstanbul is becoming the world’s largest tulip 
garden

In 2005, İstanbul Metropolitan Municipality has decided 
to bring back old friends again and started a festival called, 
“Tulip, the sultan returned to his homeland.“ The name of 
the festival is still being used today. The preparations for the 
9th festival that will take place this year have already been 
completed. In 2013, the numbers of  tulip bulbs were 10 mil-
lion, but this year it has increased to 20 million and 90% of 
these bulbs were obtained from local producers.  The details 
of the competitions, conferences, concerts, and exhibits that 
will take place all around İstanbul during the festival have 
been determined. Everyone is invited to the big meeting! 
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 B
üyük binalar arasından nefes almak istiyor artık 
şehirliler… Anadolu bu konuda son derece verim-
li… Çünkü hemen her kentin kendine özgü mi-
marisi var ama bugüne kadar korunmuş oldukları 
ise söylenemez. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da 

köylerin yöresel mimariye uygun olarak yeniden inşa edilmesi 
için harekete geçti.İlk olarak Karadeniz Bölgesi için çalışma-
lar tamamlandı. Karadeniz’in ulaşımı kolay kentlerinden olan 
Amasya, Karabük ve Rize’de 15’şer, Trabzon’da ise 12 tip yöre-
sel mimariye uygun konut projesi hazırlandı. Proje kapsamında 
Marmara Bölgesi’nde Edirne, Balıkesir ve Bursa illerinde yürü-
tülen yöresel mimariye uygun çalışmalar ise sürüyor.

Yöreye özgü inşaata destek
Evini yenilemek isteyen köylülere bölgeye uygun, bedava 

konut projesi vermeyi kapsayan çalışmanın, ülke genelinde 
2017’ye kadar tamamlanması bekleniyor. Bakanlık, kentsel 
dönüşüm kapsamında evini yıktırıp yöresel tarzda yeniden 
yaptıranlara 10 bin TL teşvik verecek. Kent merkezlerinin yanı 
sıra köylerde de yöresel mimariyle ev yapanlar aynı teşvikten 
yararlanabilecek. Kırsal yerleşmelerde yeni yapılacak yapıların, 
yöresel yerleşim dokusunu, bölgenin doğal şartlarını ve arazi 
formunu dikkate alan, bölge halkının kültürel özelliklerine, 
yaşam koşullarına ve alışkanlıklarına uygun, günümüz 
ihtiyaçlarına cevap verebilen, afete duyarlı, güvenli, fen ve 
sağlık kurallarına uygun inşa edilmesi amaçlanıyor.

 R
esidents of cities now wish to take a breath among 
high rising buildings… Anatolia is very productive in 
this regard… Because almost every city has its own 
specific architecture but it cannot be claimed that 
they have been preserved properly. Now, the Minis-

try of Environment and Urbanization has taken action to rebuild 
villages in accordance with local architecture.

In the first stage, work has been completed for the Black Sea 
Region. 15 housing projects compatible with the local 
architecture were prepared for Amasya, Karabük and Rize, 
which are Black Sea cities that are easy to access, and  12 for 
Trabzon. Within the scope of the project, work based on local 
architecture is underway in the provinces of Edirne, Balıkesir 
and Bursa in the Marmara Region.

Support for construction specific to the region 
It is expected that this work, which involves giving free 

housing projects fit for the region to villagers who wish to renew 
their houses, will have been completed by 2017 across the 
country. The ministry will provide those who will have their 
house pulled down within the scope of urban transformation 
and rebuilt in accordance with the local style with an incentive 
of 10 thousand liras. In addition to cities, those having houses 
built in villages in line with the local architecture will also be 
able to benefit from the same incentive.

The purpose here is that the new buildings in rural settlements 
will conform to the nature of the local settlements, natural 
conditions and landscape in the region, as well as the local 
people’s cultural traits, living conditions and habits, can meet 
the requirements of today, are sensitive to disasters, safe and 
built in accordance with the rules of hygiene and sanitation.
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yÖreseL mİmarİ 

kOrUma aLtına 

aLınıyOr LOCAL ARCHITECTURE 

IS BEING TAKEN UNDER 

PRESERVATION 

Bilgi 

        yörEyE özgü köy konakları yapıldı
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bölgelere özgü yapıların korunma-
sı, yeniden inşa edilecek yapıların yöresel özelliklere göre yapı-
landırılması çalışmaları doğrultusunda, 2010’da Balıkesir ve 
çevresinde, 2011’de Kayseri çevresinde analiz çalışmaları yaptır-
dı. Yapıların tipoloji bilgileri hazırlandı. orta ve Doğu Karadeniz’e 
özgü evlerin yanında ambar olarak kullanılan serenderler gibi 
yöreye özgü yapılar ve köy konakları tasarlandı.

Info

         vILLAGe HALLS SPeCIFIC tO tHe reGIOn 
HAve Been BUILt 
The Ministry of Environment and Urbanization conducted 
analyses in Balıkesir and its environs in 2010 and in Kayseri 
and its environs in 2011 with a view to preserving buildings 
specific to regions and constructing new buildings in 
accordance with the local characteristics. Typological 
information about buildings was gathered. In addition to 
houses peculiar to the Central and Eastern Black Sea, local 
buildings such as serenders (very small houses built on four 
wooden posts) and village halls were designed.

NİL DEMİRCİLER

mEKaN  / PLaCE
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NAtIoNAl GeoGrAPHIC’İN 
İLK TÜRK KÂŞİFİ

THE FIRST TURKISH
EXPLORER

‘Bozayının İzinde: Sarıkamış’ belgeselini çeken ve National 
Geographic’in ilk Türk kâşifi olan Çağan Şekercioğlu, dünyanın dört 

bir yanında farklı araştırmalara imza atıyor

Çağan Şekercioğlu, who is the first Turkish explorer of National 
Geographic and who shot the “Tracking the Brown Bear: Sarıkamış” 
documentary, is conducting different researches around the world.

 of NAtIoNAl GeoGrAPHIC

 D
aha 4 yaşında bir çocukken doğaya âşık olan 
ve bu tutkusu sayesinde dünyanın yakından 
takip ettiği en genç Türk kâşiflerden biri 
olarak öne çıkan Doç. Dr. Çağan Şekercioğ-
lu, aynı zamanda Türkiye’nin ilk Türk bi-

yoloğu, ekoloğu ve ornitoloğu. Utah Üniversitesi Öğretim 
Üyesi ve Kars KuzeyDoğa Derneği Kurucu Başkanı olan 
Şekercioğlu’nun en önemli başarılarından biri de National 
Geographic’in ilk ve tek Türk kâşifi olması. National Ge-
ographic Channel’in Türkiye’de çektiği ilk doğal yaşam 
belgeseli ‘Bozayının İzinde: Sarıkamış’ ile hem bozayıların 
tanıtılması hem de Türkiye’nin ilk ‘Yaban Hayat Kori-
doru’ projesinin dünyaya duyurulmasında aktif rol alan 
Şekercioğlu, 2014 yılında bu kez kurtlarla ilgili bir belgesel 
çekmeye hazırlanıyor.

38 yaşında olmasına rağmen Türkiye ve dünyada imza 
attığı araştırmalarla sayısız ödül kazanan Kars Kuzeydoğa 
Derneği Kurucu Başkanı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, 
dünyanın yakından tanıdığı bir isim. Son 20 yılda, 70’in 
üzerinde ülkede Antartika da dâhil olmak üzere 7 kıtada 
doğayı ve yaban hayatı korumaya yönelik projeler 
geliştiren Şekercioğlu, dünyadaki 10 bin kuş türünden 6 
bin 300’ünü gören araştırmacılar arasında yer alıyor. 

National Geographic tarafından 2011’de ‘Yılın Yükselen 
Kaşifi’ seçilen Şekercioğlu, 2013 yılında ise dünyadaki 
‘Risk Alan’ 22 kaşiften biri oldu. Şekercioğlu’nun 
kurucusu olduğu KuzeyDoğa Derneği ise doğa koruma 
alanında ‘Kuyucuk Gölü Ramsar Alanının Toplum 
Tabanlı Korunması’ projesiyle dünya birincisi seçildi ve 
CLP 2013 Liderlik Ödülü’nü almaya hak kazandı. 

İlk Türk National Geographic kâşifi
Çocukluk yıllarından bu yana en büyük hayalinin kâşif 

olmak olduğunu söyleyen Şekercioğlu, National 
Geographic ile yolunun nasıl kesiştiği hakkında ise şu 
bilgileri veriyor: “National Geographic çalışmalarımı 

 A
ssoc. Prof. Dr. Çağan Şekercioğlu, who fell in 
love with nature when he was just 4 years old, 
is at the same time the first Turkish biologist, 
ecologist and ornithologist . One of the most 
important achievements of  Şekercioğlu, who 

is a Lecturer at the University of  Utah and  the Founding 
President of the Kars KuzeyDoğa  Association, is the first and 
only Turkish explorer of  National Geographic. Şekercioğlu, 
who has an active role in both introducing brown bears to the 
world and announcing the first ‘Wildlife Corridor’ of  Türkiye 
to the World with the documentary  “Tracking the Brown 
Bear: Sarikamis”,  which is the first wildlife documentary 
of  National Geographic Channel in Türkiye, is, this time, 
preparing to shoot a documentary about wolves in 2014.

Although he is 38 years old,  Assoc. Prof. Dr. Çağan 
Şekercioğlu, the Founding President of the Kars  KuzeyDoğa  
Association, has won numerous awards for the researches he 
did in Türkiye and around  the world and is a well known 
figure in the world. Şekercioğlu, who has developed projects 
for the protection of nature and wildlife in over 70 countries 
and 7 continents, including Antarctica, is among the 
researchers who have seen 6300 bird species of the ten 
thousand species in the world.

Şekercioğlu, who was selected “THE RISING EXPLORER 
OF THE YEAR”  by National Geographic in 2011, became one 
of the 22 explorers “who take risks” in the world in 2013. And 
KuzeyDoğa Association was selected as the world’s number 
one with the project entitled “Community-Based Protection of  
Kuyucuk Lake Ramsar Area” in the field of nature protection 
and qualified to get CLP 2013 Leadership Award.

Bilgi / Info

         CrıttErCam kullanıldı
Bu belgeselde ilk kez National Geographic Crittercam’i 
kullanıldı. Bu Crittercam’ler 5 bozayıya takıldı. araştırma 
süresince 16 bozayı GPS/GSM verileri ile takip edildi. Tür-
kiye, Hırvatistan, aBD ve İsviçre’den 10 farklı araştırmacı 
ekipte yer aldı.”

        CrItterCAM wAS USeD
National Geographic Crittercam was used for the first 
time in this documentary. These Crittercams were 
attached to 5 brown bears. Throughout the study, 16 
brown bears were followed via GPS / GSM data. 10 
different researchers from Türkiye, Croatia, USA and 
Switzerland took part in the team.
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yaklaşık 10 yıldır takip ediyor. Kosta Rika’daki kuş 
ekolojisi araştırma projelerim için 2004 ve 2008 
yıllarında bana iki araştırma bursu verdiler. Bu çalışmalar 
bilimsel yayınlarla sonuçlanınca, National Geographic 
web sitesinde bu konuyu haber yaptı ve benden Kosta 
Rika çalışmamla ilgili bir belgesel çekmemi istedi. 
National Geographic’in sağladığı profesyonel bir 
kamerayla projemin belgesini çektim. Ve bu belgesel 
National Geographic’in ‘Wild Chronicles’ serisinde 
televizyonda yayınlandı. Ardından Washington DC’ye 
davet edildim ve National Geographic bünyesinde iki 
konuşma yaptım. Bu esnada dünyada 70’in üzerinde 
ülkede kuşları araştırdığımı ve dünya kuş türlerinin 
yarısından fazlasını doğada gördüğümü öğrendiler ve çok 
etkilendiler. 2010’da dünyada son 10 yılda en çok atıf 
almış bilim insanları arasında girdim. Bu konu hakkında 
çıkan haberlerden kısa bir süre sonra ‘National 
Geographic Kâşifi’ seçildiğim haberi geldi.”

Türkiye’nin ilk yaban hayatı rehabilitasyon 
merkezini açtı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile birlikte Türkiye’nin ilk 
yaban hayatı koridorunun yaratılmasında ve Türkiye’nin 
ilk yaban hayatı rehabilitasyon merkezinin kurulmasında 
öncü rol üstlenen Şekercioğlu, Türkiye’nin doğal 
zenginliğinin tanıtılması, korunması ve araştırılması için 
Doğu Anadolu’da var gücüyle çalıştı. Türkiye’nin ilk 
yaban hayatı koridorunun oluşturulması projesinde 
2008’den bu yana aktif rol alan Şekercioğlu, ‘Bozayının 
İzinde: Sarıkamış’ belgeseliyle hem bozayılar hakkında 
bilgi edindiklerini hem de ‘yaban hayatı koridoru’ 
projesini şekillendirmek açısından önemli bir adım 
attıklarını dile getiriyor. 

The first Turkish National Geographic explorer
Şekercioğlu, who says that his biggest dream since his 

childhood years was to be an explorer , gives the following 
information about how his path crossed  with National 
Geographic: “National Geographic has been following my 
studies for nearly 10 years. They gave me two research 
scholarships for my research projects on bird ecology in 
Costa Rica in the years 2004 and  2008. When these studies 
ended in scientific publications, National Geographic made 
news of this topic on its website and they wanted  me to 
shoot a documentary film about my study in Costa Rica. I 
shot my project’s documentary film with a professional 
camera that National Geographic provided to me. And this 
documentary was televised in National Geographic’s ‘Wild 
Chronicles’ series. Then, I was invited to Washington, DC 
and I gave two speeches at National Geographic. In the 
meantime, they learned that I had searched for birds in over 
70 countries around the world and seen more than half of 
the world’s bird species and were very impressed. I ranked 
among the most cited scientists in the world during the last 
10 years in 2010. Shortly after the news about this topic, I 
learned that I had been chosen the ‘National Geographic 
Explorer.’

He opened the first wildlife rehabilitation 
center in Turkey

Şekercioğlu, who played a leading role, together with the 
Ministry of Forestry  and Water Works, in establishing the 
first wildlife rehabilitation center and the creation of the 
first wildlife corridor of Turkey, did his best for the 
introduction, protection and investigation of Turkey’s 
natural wealth in Eastern Anatolia. Şekercioğlu, who has 
taken an active role in the first project for the creation of the 
Wildlife Corridor in Turkey since 2010, states  that with the 
documentary entitled “Tracking the Brown Bear: Sarıkamış” 
they both got information about brown bears and took an 
important  step towards shaping the ‘wildlife corridor.’

Belgesel 140 ülkeye ulaştı
‘Bozayının İzinde: Sarıkamış’ belgeselinin 3 yıllık bir 

çalışmanın ürünü olduğunu belirten Şekercioğlu, 
sözlerine şöyle devam ediyor: “Bozayının İzinde: 
Sarıkamış, Türkiye’de yaban hayata ilişkin çekilen ilk 
National Geographic Channel belgeseli. Çekimlerini Kars 
Sarıkamış ormanlarında tamamladığımız proje, National 
Geographic sayesinde Türkiye’nin yanı sıra dünyada 140 
ülkede yaklaşık 140 milyon kişiye ulaşarak Sarıkamış’taki 
yaban hayatını bozayıların gözünden aktarıyor. Belgesel 
ilk olarak 22 Kasım Pazar günü National Geographic 
Channel’de yayınlandı. Türkiye’nin ilk ‘Yaban Hayatı 
Koridoru’ projesi Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın 
desteğini aldı. Bakanlık tarafından Sarıkamış ve Kafkas 
ormanları arasına 162 kilometre uzunluğunda ve 28 bin 
542 hektar büyüklüğünde yeni bir muhafaza ormanı 
oluşturmak için çalışmalar başlatıldı. Alanın yaklaşık 
üçte ikisi hâlihazırda orman olduğundan, sadece üçte biri 
ağaçlandırılarak, Kars’tan Gürcistan sınırına kadar 162 
km boyunca uzanan bir orman koridoru oluşturulacak ve 
bölgedeki yaban hayatının Karadeniz, Kaçkarlar ve Aşağı 
Kafkasların geniş ormanlarına ulaşabilmesi sağlanacak. 

The documentary has reached 140 countries
Şekercioğlu remarks that the documentary “Tracking the 

Brown Bear: Sarıkamış” is a result of three years of work.” 
and adds: “Tracking the Brown Bear: Sarıkamış is the first  
National Geographic Channel documentary in Türkiye 
concerning wildlife. The project, which was shot in the forests 
of Kars Sarıkamış, conveys the wildlife in Sarıkamış from the 
eyes of brown bears by reaching approximately 140 million 
people in 140 countries around the world as well as Turkey, 
thanks to National Geographic. The documentary was first 
broadcast on National Geographic Channel on Sunday, 
November 22. The first ‘Wildlife Corridor’ Project of Turkey 
received as sponsorship from The Ministry of Forestry and 
Water Works. Works were started by the Ministry  to create 
a new conservation forest which is 162 miles in length and 28 
thousand 542 hectares in size between Sarıkamış and 
Caucasus (Kafkas) forests. Since approximately two-thirds 
of the area is already forested currently, only one in three will 
be reforested. A forest corridor will be created that runs 
along from Kars to the Georgian border and the wildlife in 
the region will be enabled to access to the large forests of the 
Lower Caucasus (Kafkas), the Black Sea and the Kaçkarlar.

Bilgi / Info

        sırada kurt BElgEsEli var 
Çağan Şekercioğlu’nun 2014 hedefleri şöyle: “aras 
Nehri Kuş Cenneti’nin kurtulması ve korunmasına 
yönelik projeler geliştireceğim. Bilimsel yayınlar ve bel-
gesellerle Doğu anadolu’nun doğası ve yaban hayatının 
dünyaya tanıtılmasını hedefliyorum. 2014’ün mayıs 
ayında crittercam projesini kurtlar üzerinde gerçekleş-
tirmek istiyoruz.”

       nOw It iS tiMe FOr A wOLF DOCUMentArY
Çağan Şekercioğlu talks about his 2014 objectives; I will 
develop projects for the recovery and protection of the 
Aras River Bird Sanctuary. With the scientific publica-
tions and documentaries, I am intending to introduce 
the nature and the wildlife of Eastern Anatolia to the 
world. We want to perform the crittercam project on 
wolves in May, 2014

SÖyLEŞİ / iNTERviEW



HOBİ / HOBBy

‘sUsHı’SİNİ 
tAdAN mÜdAVİmİ 

oluyor
wHoeVer tASteS HIS ‘SuSHI’ 

BeComeS AddICted to It

Yasin Kavşak, 10 parmağında 10 
marifet olan yöneticilerden biri. 
Ailesine ve dostlarına hazırladığı 
muazzam sofralarla beğeni 
toplayan Kavşak, özellikle sushi 
konusunda son derece iddialı. Çok 
sık seyahat eden ve gittiği ülkelere 
özgü yemek spesiyallerini tatmaya 
özen gösteren Kavşak, yemek 
yapmanın yanı sıra balık tutuyor, 
fotoğraf çekiyor ve Vespa 
kullanıyor… Yasin Kavşak is a kind of manager 

who has a number of talents. Highly 
acclaimed with fabulous tables which 
he prepares for his family and guests, 
Kavşak is quite ambitious, 
particularly for sushi. Travelling 
frequently and paying attention to 
tasting specialties peculiar to 
countries which he visits, Kavşak, in 
addition to cooking, is going fishing, 
taking photo and riding Vespa…
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SELİN AKGÜN GÜNEŞ KAZDAL

Skechers Türkiye 
Distribütörü Olka A.Ş.’nin 
Genel Müdürü Yasin 
Kavşak, ‘sushi’ye farklı 
bir lezzet katıyor. 

Yasin Kavşak, General 
Manager of Sketchers’ 
Turkey Distributor olka 
Inc. adds different flavor 
to sushi.

 



 Y
asin Kavşak, çeşitli kademelerde 10 yıl yöne-
ticilik yaptıktan sonra kendi işini kurmaya 
karar veren girişimci ruhlu profesyoneller-
den biri… Amerikan ayakkabı markası Skec-
hers’ı Türkiye’ye getirmek için Olka A.Ş.’yi 

kuran Kavşak, 3 yıldır Skechers markasının Türkiye dist-
ribütörü olarak faaliyet gösteriyor.

Oldukça yoğun bir iş temposuna sahip olmasına rağ-
men hobilerine vakit ayırarak enerji depolayan Yasin 
Kavşak hafta sonlarında eşiyle birlikte arkadaşlarına hoş 
yemek davetleri hazırladıklarını söylüyor. Kavşak, “Ye-
mek yapmanın yanı sıra motora atlayıp, sevdiğimiz yer-
lerde bir kahve içmeye ya da güzel bir yemek yemeye gi-
diyoruz. Hiç olmadı, evde yemek yapıyoruz. Bu sayede 
haftaya tazelenmiş olarak başlıyorum. Eve çağırdığımız 
misafirlerimize veya eşime zaman buldukça yemek yap-
maya çalışıyorum. Özellikle sushi için gelen arkadaşları-
mız var. Başkasının evine gittiğimizde de barbekü başına 
geçen çoğu zaman ben oluyorum. Ne kadar stresli olur-
sam olayım bir kadeh şarap eşliğinde, eşimle yemek ye-
meğe hiçbir zaman hayır diyebileceğimi zannetmiyo-
rum” diyor. Yemek yapmaya üniversite için ailesinden 
ayrılıp İstanbul’a geldiğinde başladığını ifade eden Kav-
şak, “Önce Türk mutfağından yemekler yapmaya başla-
dım. Sonra İtalyan ve İspanyol mutfağından denemelere 
giriştim. Son zamanlarda en büyük tutkum sushi. Balık 
ve deniz ürünleriyle yemek yapmayı özellikle çok sevi-
yorum. Makarnadan tutun, gravlax ve ceviche’ye kadar, 
deniz ürünlerini kullanarak birçok farklı yemek yapabili-
yorum” yorumunda bulunuyor.

Değişik lezzetleri keşfediyor
Yasin Kavşak’ın yemek tutkusu, yurtdışı seyahatlerin-

de de öne çıkıyor. “Gittiğim birçok yere mutlaka yemeğe 
dair bir ön araştırma yapıp giderim.” diyen Kavşak, söz-
lerine şöyle devam ediyor: “Her gittiğim yerde, oranın 
nesi iyiyse elimden geldiğince arar bulur, onu yemeye 

çalışırım. Bir şeyi yemeden, o yemek ile ilgili fikir sahibi 
olunamayacağını düşünüyorum. Sadece, süsü bol ama 
içeriği boş ve birbirinin aynı yemekler yapan restoranlar-
dan, hem Türkiye’de hem yurtdışında özellikle kaçınıyo-
rum. Yaratıcı yönü kuvvetli olan, çok iyi malzeme kul-
landığına inandığım, samimi ve ‘her şeyi yapacağım’ 
derdinde olmayan prensipli lokantalara gitmeye çalışıyo-
rum. Yemek kültüründen etkilendiğim birçok yöre var. 
Yurtiçinde Gaziantep’in, Antakya’nın, kıyı Ege’nin ve 
pek tabii ki Anadolu mutfağından bağımsız İstanbul’un, 
yemek sahnesinde çok ciddi öneme sahip olduğuna ina-
nıyorum. Yurtdışında ise İtalya’nın ve İspanya’nın mal-
zemeyi sadeliğiyle ön plana çıkaran birçok yöresinin ye-
meklerini kendime oldukça yakın buluyorum. Londra’ya 
her gidişimde, hep çok güzel yemekler yiyorum. ABD’de 
San Francisco’nun ve New York’un yemek için önemli 
şehirler olduğunu düşünüyorum.”

Balık tutmaya da gidiyor
Yemek yapmanın yanı sıra birden çok hobiye sahip 

olan Kavşak, “Balık tutmayı çok seviyorum. Bunun için 
vakit buldukça Boğaz, Kaş veya Adrasan’a gidiyorum. 
Bunun yanı sıra motora binmeyi seviyorum. Hava güzel-
se, hafta içi akşam veya hafta sonu çıkıp sahil hattı bo-
yunca gezmek bana çok iyi geliyor. İletişim teknolojileri 
sıkı takibinde olduğum bir konu. Yeni bir ürün piyasaya 
sürülmüşse, hemen merak edip detaylı inceliyorum, ho-
şuma giderse satın alıyorum ve gündelik hayatıma aktif 
bir şekilde dahil ediyorum. Spor, ara sıra ciddi aralar 
vermek durumunda kalsam da hep hayatımda olan bir 
hobi. Mümkün olduğunca, sabahları işe gelmeden spor 
yapmaya çalışıyorum. Güne zinde başlamamı sağlıyor. 
Fotoğraf çekmeyi de seviyorum. Kendime göre güzel bir 
fotoğraf makinem ve birkaç lensim var. Yurtdışı seyahat-
lerimde bol bol fotoğraf çekiyorum.” diyor.

 Y
asin Kavşak is one of the entrepreneurial 
professionals who decides to set up his own 
business 10 years after he worked as a manager 
at various levels... Kavşak, who set up Olka Inc. 
to introduce American shoe brand Skechers 

to Turkey has already been operating Skechers brand as 
Turkey distributor for 3 years. Despite having a very intense 
pace of work time, Yasin says that he prepares nice dinners 
together with his wife for their friends at the weekends 
storing energy by sparing time for his hobbies. Kavşak says 
“Besides cooking, jumping on motorcycle, we also go out to 
nice places we love to drink a cup of coffee or eat. If not, we 
cook at home. This way I’m starting the week fully refreshed. 
I try to cook for our guests we invite or my wife at odd times. 
In particular, we have friends coming in for sushi. When we 
go someone else’s home for a barbecue, most of the time, I’m 
the one who take care of barbecue. He says “No matter how 
stressful I’m I do not think I would never say no to eat with my 
wife with a glass of wine on the table.” Starting to cook after 
leaving home for university education in İstanbul, Kavşak 
states “At the outset, I started to cook Turkish cuisine. And 
then I attempted to try the Italian and Spanish cuisine. My 
biggest passion has recently been sushi. I love cooking fish 
and seafood in particular. I can prepare excellent dishes from 
pasta to gravlax and ceviche using seafood.”

He explores different flavors
Yasin Kavşak’s dish passion really comes to the fore 

during his travel abroad. “I make a preliminary study on 
dish, and then I decide to eat it.” He continues to say 
“Wherever I go, I try to find region’s special dish and taste 
it right away. Without tasting the food, I think you can’t 
have any idea about it. I avoid eating at restaurants which 
especially offer ornamental and identical dishes both in 
Turkey and abroad. I’m trying to go to principled restaurants 
which are not interested in doing everything. There are 
several places whose impressive food culture attracts me. I 
believe that Gaziantep, Antakya, the coast of the Aegean 
and of course, Istanbul independent from the Anatolian 
cuisine has of a great importance on the dining scene with 
regard to domestically produced food. And abroad, I feel 
myself quite close to Italy and Spain’s many local dishes 
which bring out the outstanding feature of the material with 
all its simplicity. Every time I go to London, I eat very nice 
food. I think San Francisco and New York in the U.S. are 
overriding cities concerning good food.”

He also goes fishing
Besides cooking, having a couple of hobbies, Kavşak says 

“I love fishing. For this reason, I go to Boğaz, Kaş and 
Adrasan in my free time. In addition to this, I love riding 
motorcycle. If the weather permits, I walk along the coast in 
the evening on weekdays or at the weekends and this relieves 
my stress. Communication technologies are the subjects in 
my strict follow-up. If a new product is introduced, I 
wonder and look into it in detail right away to see how it is. 
If I like it, I buy and actively add it to my everyday life. 
Physical exercise is a part of my life though sometimes, I am 
forced to skip doing it. If possible, I try to do exercise in the 
morning before I go to work. By this way, I start the day 
vigorously. I also love taking pictures. I have a nice camera 
and a few lenses on my own. I take lots of photos during my 
travels abroad.”

HOBİ / HOBBy
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ÇeşNİ kokulu, SArI keNt: 

the spice scented yellow town: mardin

GEzİ / TRavEL

MaRdİn

 raillife NİSAN / APRIL 2014     0  3 90  3  8  raillife NİSAN / APRIL 2014



 H
er dilde, hayran olunacak bir kenttir Mardin. 
Görmüş geçirmiş tarihinden yankılanan tüm 
sesler içindedir; Türkçe, Arapça, Kürtçe, Sür-
yanice, Farsça, Ermenice, İbranice... Ve ancak 
hepsi biraraya geldiğinde kentin büyüsü ortaya 

çıkar. Mardin ve sakinleri, güneye, göz ucuyla tepeden sey-
rettikleri Mezopotamya Ovası’na yüzlerini dönmüşlerdir. 
Camiler ve kiliseler, manastırlar ve medreseler, Güneydo-
ğu’nun bu bereket denizine karşı selam dururlar.

Kalker ve lavla örtülü dağlar, Mardin’in madeni. Mar-
din evlerinin malzemesi kalker taşı. Kentin sarının son-
suz tonlarına sahip taşları da, kesme taş işçiliği mirası da, 
Mardin’i Mardin yapanlardan. Kentin rengi sarıysa ko-
kusu da bir o kadar belirgin. Baharatçılar Çarşısı’na uğra-
yın ve İpek Yolu’nun geçtiği bu kentin içinden ilerleyen 
kervanlarla, buranın bir zamanlar ne kadar canlı olduğu-
nu hayal edin. Kervanlar Hindistan ve İran’dan getirdik-
leri baharat ve ipek yüküyle Akdeniz limanlarına gider-
miş. Bugün daracık sokaklarda birbirine geçmiş çarşılar-
da sadece baharat satılmıyor. Köhne ama köklü bir yaşa-
mın izleri burada. Taşranın çirkin yüzü levhalardan sıyrı-
lıp arka sokaklara geçince, baharat kokusu yayılır, mağara 
gibi dükkanlarda leblebiler kavrulur, eşekler merdivenle-
ri iner çıkar, bakırlar dövülür, dikiş makinasının ritmik 
sesi duyulur, telkariler parlar, fırında peksimetler kavru-
lur, son keçeci, son semerci ağızbirliği etmişcesine ‘ah!’ 
der, Mezopotamya Ovası manzaralı Marangozcular Kah-
vesi’nde zar tutulur... Herkesi bir süreliğine şair yapabilir 
bu labirentler kenti. 

 M
ardin refers to the town to be admired in 
all languages. It includes all the sounds 
echoed from its worldly-wise history; 
Turkish, Arabic, Kurdish, Syriac, Persian, 
Armenian, Hebrew…  And the magic of the 

town appears only when all of them come together. Mardin 
and its inhabitants have faced towards the south, to the 
Mesopotamia Plateau where they glanced at from the hill. 
The mosques and churches, monastries and medrassahs all 
salute this sea of fertiliy of Southeastern Anatolia.  

The mountains covered with limestones and lavas are the 
mines of Mardin. The materials of the houses in Mardin is 
the limestones. The stones of the city which have the 
limitless tones of the color yellow, the inheritance of ashlar 
stonework all make Mardin a real Mardin. The color of the 
town is yellow while its scent is so obvious. Visit Baharatçılar 
Çarşısı (the Spice Bazaar) and dream that how lively those 
places were once upon a time when the caravans marched 
through this town which Silk Road passed. The caravans 
used to go to Mediterranean  ports carrying the spices and 
silk they took from India and Iran. Nowadays, the items sold 
narrow and intermeshing streets are not limited with only 
spices. There are remarks of an olfashioned but long-
established life. When the back-streets are accessed after 
crossing the ugly signboards of the country; a scent of spices 
pervade, chickpeas are roasted in cavernous stores, donkeys 
climb up and down the stairs, the copper is swaged, the 
rhythmic sound of sewing machines is heard, wireworks 
shine, sea biscuits are roasted in the bakeries, the last felt 
maker and the last saddle maker seem to have agreed on 
saying ‘ah!’, the dice is loaded in the Marangozcular Kahvesi 
(the Coffehouse for Carpenters)… 

      NE ZAMAN GİDİLİR? Nisan sonu ve mayıs 

ayı boyunca ya da eylül ortasından ekim 

sonuna kadar. 

     WHEN TO GO? At the end of April 

or throughout the month May or 

from mid-September unti l the 

end of october. 
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Mardin Museum, the starting point 
Begin scrolling the town at the Cumhuriyet Square where 

Mardin Museum is located. In the museum which is located 
over the car park in the square and which is an old mansion, 
the artifacts which date back between 4.000 BC and 7.000 
BC are exhibited. In this rather impressive building, there 
are two halls which one of them is archeological and the 
other is ethnographic. Meryem Ana Kilisesi (the Church of 
Mother Mary), the biggest church of Mardin, is right next to 
the museum. In order to see the arches, the portraits of 
saints and eikon of Mother Mary on its walls; you may enter 
into that partly demolished church. There are two other 
small churches around Meryem Ana Kilisesi. One of them is 
Kırklar Kilisesi (Kırklar Church) (Mor Behnam) which dates 
back to 5.th century in Şar District, namely, current Mardin 
Metropolitan Church. About 5 pm in the afternoon, the 
Syrian Orthodox people perform their religious rituals. It is 
free to watch the prayers. Wooden altar door of 400 yeard 
old, printed textile curtains of 1500 years old made of 
madder, stone carving and the bell tower in the courtyard 
are all worth seeing. 

One of the best protected buildings in Mardin is Latifiye 
(Abdullatif) Mosque which is one of the specific samples of 
Seljukian woodworking and which draws alltge attentions 
with its crown gate on the east. The mosque on the south of 
Cumhuriyet Square was built in 1371 by Abdullatig who was 
in charge during the period of the Artuklu sultan period. 
Just glance inside the church to see the mimbar and its 
gathering place. 

The main street of the town is the 1.st Street… On this 
street, there is a beautiful mansion with facade of three 
arches and Zinciriye (Sultan İsa) Medressah which dattes 
back to 1385 in the north of Medrese District a few hundred 
metres away from here. In the medressah with two storeys 
and two courtyards, Melik İsa who had fought againts 
Timur and his army was prisoned here. The stonemasonry 
in its entrance and its and cusped domes are attractive. 
There is Mausoleum of Sultan İsa and numerous antique 
epigraphs in the medressah.  Climb up and watch Syria 
beyond Mardin or go down the narrow streets of Şar 
District and take a walk under the abbaras. 

The Mardin Castle which is 1000 metres above the 
plateau and partly located on cliffs was also called as ‘the 
Eagle Nest.’ According to one myth, the sick son of Persian 
emperor is brought here and got well. For that reason, this 

Mardin Müzesi hareket noktası 
Kenti dolaşmaya Mardin Müzesi’nin bulunduğu Cum-

huriyet Meydanı’ndan başlayın. Hemen meydandaki 
otoparkın üzerinde bulunan ve aslında eski bir konak 
olan müzede, M.Ö. 4 binden M.Ö. 7. yüzyıla kadar olan 
döneme ait eserler sergileniyor. Oldukça etkileyici bu 
binada biri arkeolojik diğeriyse etnografik iki salon var. 
Mardin’in en büyük kilisesi olan Meryem Ana Kilisesi, 
müzenin hemen bitişiğinde. Kemerleri, duvarlardaki aziz 
portrelerini ve Meryem Ana ikonunu görmek için, kıs-
men yıkık bu kilisenin içine girebilirsiniz. Meryem Ana 
Kilisesi’ne yakın, küçük iki kilise daha var. Bunlardan biri 
Şar Mahallesi’ndeki, 5. yüzyıla ait Kırklar Kilisesi (Mor 
Behnam) yani bugünkü Mardin Metropolitlik Kilisesi. 
Akşamüstü beş civarında, Ortodoks Süryaniler ayinlerini 
yapıyorlar. İbadeti seyretmek serbest. 400 yıllık ahşap 
mihrap kapıları, 1500 yıllık kök boyalı baskı perdeleri, taş 
oymacılığı ve avludaki çan kulesi görmeye değer. 

Mardin’deki en iyi korunmuş yapılardan biri, Selçuklu 
ahşap işçiliğinin özgün örneklerinden olan ve doğudaki 
taç kapısıyla dikkat çeken Latifiye (Abdüllatif) Cami. 
Cumhuriyet Meydanı’nın güneyindeki cami, 1371’de 
ikinci Artuklu sultanı döneminde görev almış olan Ab-
düllatif tarafından yaptırılmış. Minber ve mahfilini gör-
mek için içeri bir göz atın. 

Kentin ana caddesi 1.Cadde… Bu cadde üzerinde, üç 
kemerli cephesiyle güzel bir konak, buradan birkaç yüz 
metre ileride, Medrese Mahallesi’nin kuzeyinde, 1385 
tarihli Zinciriye (Sultan İsa) Medresesi var. İki avlulu ve 
iki katlı medresede, Timur ve ordusuyla mücadele etmiş 
olan Melik İsa burada hapsedilmiş. Girişindeki taş işçiliği 
ve dilimli kubbeleri etkileyici. Medresede, Sultan İsa 
Türbesi ve birçok eski kitabe bulunuyor. Yukarıya çıkıp, 
Mardin üzerinden Suriye’yi seyredin ya da Şar Mahalle-
si’nin dar sokaklarına inerek abbaraların altından geçerek 
yürüyüş yapın. 

Ovadan 1000 metre yükseklikte bulunan ve bir kısmı 
sarp kayaların üzerine oturmuş Mardin Kalesi ‘Kartal 
Yuvası’ olarak da anılırmış. Bir söylenceye göre, Pers 
hükümdarının hasta oğlu, buraya getirildiğinde iyileşir 
ve bu nedenle de kente oğlunun adı olan ‘Merdo’ denir. 
Mardin isminin, etrafında bulunan birçok kaleden dolayı, 
Süryanice’de ‘kaleler’ anlamına gelen ‘Marde’ kelimesin-
den kaynaklandığı tahmin ediliyor. Defalarca kuşatılan 
kale, Timur’u bile çileden çıkaran direnişiyle ünlü. Bunda 
şehrin altı kapısının sağlamlığının, su sarnıçlarının ve 
ambarlarındaki bolluğun etkisi büyük. 

Kasımiye Medresesi çok çarpıcı
12. yüzyıl Artukoğlu yapısı olan Ulu Cami, Mardin’de-

ki camilerin en eskisi. Minaresi ve restorasyon görmüş 
olan yivli kubbesi ilk bakışta dikkat çekiyor. Kentin Lati-

         FOTOĞRAF MOLASI Kasımiye 

Medresesi’nden Suriye Ovası üzerindeki 

günbatımını seyredin.

        A BREAK FOR PHOTOS Watch the 

sunset over the Syrian Plateau from 

Kasımiye Medressah. 

         GİTMİŞKEN 70 km mesafedeki Midyat’ı görün. 

Biberler, pestiller kurutulur, akşamüstleri tahtlarda 

sohbet edilir, sıcak yaz akşamlarında yıldızların 

altında uyunur. 

       WHEN YOU GO THERE See Midyat 70 km 

away from here. Pepper and fruits are dried, 

chattings are carried out on the throns in the 

evenings and sleeping is done under stars 

in hot summer evenings. 
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town was called as ‘Merdo’ which is the name of the prince. 
The name Mardin is presumed to come from the word 
‘Marde’ which means ‘castles’ in Syriac due to the numerous 
castles around it. The castle which was been surrounded 
many times is famous for its resistances which infuriated 
even Timur. The soundness of the six gates of the town, 
water cisterns and the prosperity of their storehouses.     

Kasımiye Medressah is so stunning 
The Ulu Cami is the oldest mosque which was built in 

12.th century by Artukoğlu’s. Its minaret and flutted dome 
which was restorated previously draw the attentions at first 
sight.   The bazaars of the town between Latifiye Mosque 
and Ulu Cami are rather alive. There are antique dealers, 
nut sellers and coffe house with the view of Mesopotamian 
plateau. One of the most beautiful places to observe sunset 
in the town is the Kasım Paşa (Kasımiye) Medressah of the 
15.th century belonging the period of Artukoğulları. It is 
one of the most striking buildings of the town with its open 
courtyard including a pool, its iwan with running water in 
the middle of it, its architecture which employed face stones 
and bricks are used together.  

Deyrulzafaran takes its name from the saffron 
flower

Deyrulzafaran Monastery which was open for prayers for 
1000 years and has a specific place in the Christian world is 
located on the southeast of the town with a distance of 4 km 
and has great importance for this region which is the 
homeland of Assyrians. Deyrulzafaran takes both its name 
and its color from the flower saffron. According to a myth 
related to the monastery with the saffron yellow walls; the 
saffron flowers which grew around during that time were used 
in the plaster of the walls. Deyrulzafaran which is one of the 
first churches of Christian world in Anatolia is the most 
important church among the Assyrian Churches in the 
Southeastern Anatolia. In the monastery, there are graves of 
36 Assyrian metropolits and patriachs over the first section 
which the believers of heliolatry used as their temple; it 
explains the significance given to it. The monastery was built 
on the one of the first temples of Mesopotamia. About 1600 
years ago, the sun worshippers wanted both to see 
Mesopotamian Plateau in front of them and hide the temple 
among the mountains. It was accepted as the center of all the 
patriarchies between the years of 1116 and 1932. 

fiye Camii ile Ulu Cami arasındaki çarşıları oldukça canlı. 
Buralarda antikacılar, çerezciler ve Mezopotamya Ovası 
manzaralı kahveler var. Kentte günbatımı için en güzel 
noktalardan biri, Artukoğulları döneminden, 15. yüzyıla 
ait Kasım Paşa (Kasımiye) Medresesi. Havuzlu açık avlu-
su, ortasından su akan eyvanı, kesme taş ve tuğlanın bi-
rarada kullanıldığı mimarisiyle, kentin en çarpıcı yapıla-
rından. 

Deyrulzafaran ismini safran çiçeğinden alıyor
Kentin 4 km güneydoğusunda, 1000 yıldır ibadetin 

sürdüğü ve Hıristiyan dünyasında ayrı bir yere sahip olan 
Deyrulzafaran Manastırı, Süryaniler’in anayurdu olan bu 
bölge için son derece önemli. Deyrulzafaran hem rengini 
hem de ismini safran çiçeklerinden alıyor. Duvarları saf-
ran sarısı olan manastırla ilgili bir rivayete göre, manas-
tırın sıvasında bir zamanlar burada yetişen safran çiçek-
leri kullanılmış. Hıristiyan dünyasının Anadolu’daki ilk 
kiliselerinden olan Deyrulzafaran, Güneydoğu’daki Sür-
yani kiliseleri içinde en önemlisi. Manastırda güneşe ta-
panların tapınakları olarak kullandıkları ilk bölümün he-
men üzerinde 36 Süryani metropolit ve patriğinin meza-
rı olması buranın üzerinde böylesine hassasiyetle durul-
masının başlıca nedenlerinden. Manastır, Mezopotam-
ya’nın ilk tapınaklarından birinin üzerine kurulu. Bundan 
yaklaşık 1600 yıl önce, güneşe tapanlar, bütün Mezopo-
tamya Ovası önlerinde uzansın ama aynı zamanda da ta-
pınak dağların arasında kaybolsun istemişler. 1116 ve 
1932 yıllları arasında bütün patrikhanelerin merkezi ka-
bul edilmiş. 

         FOTOĞRAF MOLASI Mezopotamya Otantik Cafe’nin 

(2.Cad. Ulu Camii karşısı No:3) eskilerle dolu alt katında 

ya da günbatımında harika bir manzaraya sahip 

terasında samimiyetle ağırlanacaksınız. 

      A BREAK FOR  PHOTOS You will be honestly 

welcomed at downstairs of Mesopotamia 

otantik Cafe’nin (2.Cad. opposite to Ulu 

Camii No:3) full of antiques or in the 

terrace during sunset. 
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        ALIŞVERİŞ Mehmet Yüksel (2. Cadde No: 152) 

sabunculuk konusunda adeta bir büyücü. Bölgenin 

ünlüsü Bıttım sabunu olsa da, dükkanında sizi daha 

çok sürpriz bekliyor. 

         SHOPPING Mehmet Yüksel (2. Cadde No: 152) 

is almost a magician on soap making. Although 

Bittim soap is famous in the region, lots of 

surprises are waiting for you in his shop.  

Mardin tatları denince Bağdadi Restaurant 
When the tastes of Mardin are mentioned, Bağdadi Restaurant 



SaĞLiK / HEaLTH

 B
ahar ayları alerji ataklarının en fazla olduğu aylar. Uzman Dr. 
Özgür Şamilgil, bulunduğumuz bölgenin bitki örtüsünü gezen 
arıların, alerji yapan polen ve bitki tozlarına karşı koruyucu 
maddeler içeren bal ürettiklerini söylüyor. Şamilgil, “Bu ned-

enle araştırmalara göre polenlerden korunmak için yaşadığınız yörenin 
balı tercih edilmeli.” diyor.  Dr. Özgür Şamilgil, canlanma zamanı olar-
ak nitelendirdiği bahar aylarında alerjinin artmaması için bal kuralından 
sonra temizlik kuralını hatırlatıyor. Şamilgil, “5 yıl kullanımdan sonra 
yastık ve yorganınızın ağırlığının 5’te 1’ini; akar, mayt, toz gibi alerjen-
ler oluşturur. Büyüklerimizin yaptığı gibi kışın uzun süre kapalı kalan 
evimizde bahar temizliği yapmak gerekiyor.” diyor. 

 S
pring months are times where many people have the most 
allergy attacks. According to Dr. Özgür Şamilgil, the bees that 
travel through the regional flora, produce honey that protect 
against pollens and plant pollen causing allergies. Şamilgil 

says, “Therefore, according to research, we have to prefer buying honey 
from the region where we live in order  to be protected from pollen or 
any allergies.” Dr. Ozgur Şamilgil reminds us that, as spring is a time of 
revival, the next rule after the honey rule in order to prevent the increase of 
allergies is the cleaning. Şamilgil adds, “After 5 years of use your pillows 
and covers’ 1/5 weight contains mites, dust and allergens. As our elders 
have done in the past, we need to do.”

YAŞADIĞI YÖRENİN 
BALINI YİYEN aLERJİdEn 
KORUNUR

The one who eats honey from 
the region where he lives can be 
protected from allergy 

Arılar bölgedeki bitki örtüsünü gezerken 
insanlara alerji yapan polen ve bitki 
tozlarına karşı koruyucu maddeler 
içeren bal üretiyor.

While bees are browsing through different 
types of flowers and plants, they produce 
honey, containing pollen and other substances 
that cause allergies to some people. 
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NEHİR DEMİR



SaĞLiK / HEaLTH

If the false spring has started to increase your hay fever, 
it is time for you to take precautions in your home. 
Ear, nose, throat diseases, head and neck surgeon 
specialist Dr. Tayfun Demirel wants those suffer 
from allergies to organize their homes like this: 
 Open the window of the bathroom when you 

shower or use the ventilation grille 
 You can decrease the moisture and humidity 

levels by not drying your clothes inside.  
 Clean your bathroom very frequently
 When you encounter a plumbing problem, 

make sure you dry the room.
 Open the windows or run the fan while cooking.
 Immediately dry the areas such as window 

and walls, when they are evaporated.
 If necessary, use a dehumidifier to 

reduce humidity in your house.
 Use easily cleaned and removable carpets.
 If your basement is humid, try 

increasing the temperature.

Allergy Specialist Prof. Dr.Yonca Tabak says that 
school-age children are prone to get sick ,  and many 
allergic children often suffer from respiratory problems. 
Tabak states, “The children who have the virus in the 
nasal membranes with allergic rhinitis, tend to have 
upper respiratory virus which easily spreads. It may 
become very difficult for an allergic child to breathe after 
experiencing congestion all the time, and additionally 
catching the influenza virus. The school success of 
children who cannot hear and breathe well may decline.”
Prof. Dr. Tabak recommends the following 
to reduce the discomfort of allergies:  
 The classroom shall be airy and spacious.  
 Make sure that children wash their hands 

with soap and water before they eat.
 Avoid the usage of chemical cleaning agents, 

such as bleach in the classroom. Because, it may 
cause asthma attacks for some children.

 After the classroom cleaning, don’t let the children 
go into class until you are sure that the air is clean.

 Colognes or room sprays should not 
be used in the classroom

 The foods like containing cocoa like 
chocolate which may cause reflux 

should not be used as   a reward.
 Chocolate milk, fried foods or 
packaged products should not 

be preferred for snacks. 
 Children should get 
vaccinated to support their 
the immune system.
 Fish oil and vitamin 

D supplements should 
be provided.

Yalancı bahar, burun alerjinizi artırmaya başladıysa 
evinizde önlem almanın zamanı gelmiş demektir. 
Uzmanlar Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Baş ve Boyun 
Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Tayfun Demirel alerji problemi 
yaşayanların evlerini şöyle düzenlemelerini istiyor: 
 Duş alırken banyonun penceresini açın ya 

da havalandırma için menfez kullanın. 
 Ev içerisinde çamaşır kurutmayarak rutubet 

ve nem seviyesini azaltabilirsiniz.
 Banyonuzu sık sık temizleyin. 
 Tesisat sorunlarıyla karşılaştığınızda 

mutlaka ortamı kurutun. 
 Yemek pişirirken pencere açın ya da aspiratörü çalıştırın. 
 Pencere, duvar gibi alanlarda oluşan 

buharlaşmayı hemen kurulayın. 
 Gerekirse, evinizdeki nemi azaltmak 

için nem alıcı kullanın. 
 Kolayca silinebilir ve kaldırılabilir halılar kullanın. 
 Bodrum nemli ise nemi azaltmak için 

sıcaklığını artırmayı deneyin.”

Alerji Uzmanı Prof. Dr. Yonca Tabak, okul çağındaki ço-
cukların hastalanmaya yatkın olduğuna dikkat çekerek, 
alerjik çocukların birçoğunun sık solunum yolu problemle-
ri yaşadığını söylüyor. Tabak, “Burun zarında virüs tutucu 
hücreleri barındıran alerjik nezlesi olan çocuklara, üst solu-
num yolu virüsleri çok daha sık bulaşıyor. Alerjik çocuğun, 
ödem ve buna bağlı burun tıkanıklığını sürekli yaşaması 
üzerine bir de nezle virüsüne yakalanması, nefes almasını 
imkânsız hale getirebiliyor. Rahat duyamayan, sağlıklı ne-
fes alamayan burnu tıkalı olan çocuğun okul başarısı düşe-
bilir.” diyor. 
Prof. Dr. Tabak, alerjinin getirdiği sıkıntıların azaltılması 
için şunları öneriyor: 
 Sınıfların havadar olması sağlanmalıdır.
 Çocukların beslenme öncesi mutlaka su ve 

sabunla ellerinin yıkanması sağlanmalıdır.
 Sınıf temizliğinde astım ataklarına neden 

olabilecek çamaşır suyu gibi kimyasal 
temizlik maddeleri kullanılmamalıdır. 

 Sınıf temizlendikten sonra sınıfın havası 
temizlenene kadar çocuklar içeri alınmamalıdır.

 Sınıf içinde kolonya ya da oda spreyi gibi 
kokular kullanılmamalıdır.

 Reflüye neden olabilecek kakao 
içeren çikolata gibi gıdalar ödül 
olarak kullanılmamalıdır.

 Beslenmede kakaolu süt, 
yağda kızartma ya da 
paketli ürün tercih 
edilmemelidir.

 Çocukların 
bağışıklık sistemini 
destekleyen aşılardan 
yararlanılmalıdır.

 Balık yağı ve D vitamini 
desteği sağlanmalıdır.

BURUN ALERJİSİ İÇİN EVİnİZİ dÜZEnLEYİn
Organize your home against hay fever 

aLERJİ OKUL BAŞARISINI DÜŞÜREBİLİR
Allergy may reduce success at school
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İyİLEŞTİREN LEzzETLER / HEaLiNG TaSTES

10 BİN yIl ÖNCeSİ GİBİ 
BesLenİn, Hazmedİn

eAt lIke you dId 
10 tHouSANd yeArS AGo ANd dIGeSt 

Prof. Dr. Hasan Taşçı: “Atalarımız ot topluyor 
ve avlanıyorlardı, şimdi hayatımıza hazır 
gıdalar ve doğallıktan uzak yetiştirilen, 
müdahale edilen gıdalar girdi, sağlığımız 
bozuldu.” 

Prof. Dr.  Hasan Taşçı: “Our ancestors were 
hunting and picking vegetables, now there are 
prepared foods and vegetables that are grown 
unnaturally, and modified foods in our lives; 
our health has deteriorated.”
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sebze yatağında çipura
İki büyük çipura  Birer adet sarı kırmızı tatlı 
tombul biber  Bir demet ıspanak  İki orta 
boy soğan  Bir yemek kaşığı zeytinyağı

yapılışı: 
Balıkları hafif yağlanmış fırın tepsisine 
koyup üzerlerine biraz değirmen karabiber 
ve biraz da limon sıkarak fırında pişirin. Bir 
vog tavasında julyen usulü kestiğiniz 
biberleri ve ince ince doğradığımız ıspanak 
ve köklerini bir yemek kaşığı yağda 
öldürene kadar kavurun. Balıklar piştikten 
sonra kavurduğunuz sebzelerin üzerine 
oturtup servis yapın.

Seabream in vegetables
 Two big seabreams  Plump yellow and 

sweet pepper  A bunch of spinach  Two 
medium -sized onions  A tablespoon of 
olive oil

Preparation:
Bake the lightly greased fish, with a little 
lemon and pepper on them in the oven. 
After cooking the fish, roast the vegetables 
in a stir fry pan, put the baked fish on top of 
vegetables and serve.

İyİLEŞTİREN LEzzETLER / HEaLiNG TaSTES

Sebze çorbası
Sebzeli yatağında çipura 

Zeytinyağlı enginar
Mevsim salata

Meyve salatası
KEYO 

Vegetable soup
Seabream in vegetables
Artichoke with olive oil
Seasonal salad
fruit salad
KEYo

TüRkAn BAlABAn UYgAR TAYlAn

 T
ürkiye’de en yaygın ve sıkıntılı rahatsızlıklar-
dan birisi de safra kesesi... Taşıyla, iltihabıyla 
insanı ciddi süründüren, hayati tehlikelere 
kadar da varabilen sonuçları olan bu hastalık 
söz konusu olduğunda Prof. Dr. Hasan Taş-

çı’nın fikirlerini almak istedik. Yemekle safra kesesi ara-
sındaki ilişki o kadar derin ki, sohbet yemekler yapılmadan 
önce başladı, yemek sofrasında bile devam etti. Sonrasın-
da eşi Aylin Taşçı ile oğlu Tanhan Taşçı’nın verdiği mini 
konser ise hem yorgunluğumuzu aldı hem de ruhumuzu da 
doyurdu...

 Safra kesesi rahatsızlıkları Türkiye’de yoğun mu 
görülüyor?

Maalesef. Özellikle hanımların yaşadığı bir hastalık-
tır. Her 8 kadının birinde safra kesesinde taş vardır. 
Erkeklerde ise daha az görülür. Kadınlarda görülme 
oranının dörtte bir oranında düşük görülür. Yani her 
dört kadına karşı bir erkek hasta vardır. 

 Safra kesesi taşı neden oluşuyor?
Safra kesesi bir denge üzerine çalışır. Safra kesesin-

deki, safranın akışkanlığını sağlayan kolesterol, safra 
tuzları ve desitin adlı bir üçlü grup var. Bu maddelerin 
belli oranlarda olması gerekir. Eğer bu oran değişirse, 
özellikle de kolesterol çabuk değişkenlik gösterir, saf-
rada çökelti miktarı artar. Bu çökeltinin üzerine her-
hangi bir mikroorganizma oluştuğunda taş için bir çe-
kirdek meydana gelir. Ayrıca safra kesesi bir depodur. 
Besinler 12 parmak bağırsağına gelince, bir uyarı veri-
lir, ‘kasıl, bana safrayı gönder’ der. Safra da kendisine 
emir geldiği anda safrayı gönderir. Ama aşırı rejim 
yapan kişilerde gördüğümüz gibi emir gelmediğinde bu 
defa safrayı göndermez ve o safra biriktiği için kuma 
dönüşür. Sonra da taş olur. 

 I
n Turkey, one of the most common illness is gallblad-
der... When this illness is the subject of discussion with 
its stones and infections that makes people suffer in pain, 
and may result in life threatening results, we wanted to get 
the opinion of Prof. Dr. Hasan Taşçı. The relationship be-

tween gallbladder and eating is so deep that we started talking 
before eating, and our discussion continued at the dinner table. 
Aylin, his wife and son Tanhan Taşçı gave a mini-concert that 
took away our tiredness and fed our souls.  

 Are gallbladder disorders seen commonly in Turkey?
Unfortunately. In fact, one out of 8 women has stone in her 

gallbladder. In men, the illness is less common. In men, the rate 
is ¼ less than women. So there is one male patient against four 
women with this illness.

 How are the gallstones formed?
Gallbladder runs on a balance. In gallbladder, there is a 

triple group that is made up of bile providing fluidity to the 
cholesterol, bile salts, and decyl. These substances must be 
present in certain proportions. If this ratio changes, 
particularly cholesterol varies quickly, the amount of 
sedimentation increases in the bile. If a microorganism is 
formed on top of this sedimentation, there becomes a core 
for the formation of the stone. In addition, the gallbladder 
is a storage. When food reaches duodenum, a warning is 
given, ‘contract and send me gall’ it says.  As soon as the 
gall receives the warning, it sends the bile. But as we have 
seen in people who often go on a diet, when this order does 
not come, it does not send the bile and the bile accumulates 
because it turns into sand and becomes a stone.

sebze çorbası 
 Küçük karnabahar  Yedi tane Brüksel lahanası  Yarım brokoli 
 Birer tane kabak, kereviz, havuç  Yedişer sap dereotu, 

maydanoz, taze nane  Yarım küçük demet ıspanak  İkişer adet 
turp, soğan, diş sarımsak, pırasa  Bir tatlı kaşığı zeytinyağı

yapılışı: 
Tüm mevsim sebzelerini, üzerini üç parmak su geçecek şekilde 
saplarıyla birlikte küçük küçük doğrayıp bir tatlı kaşığı zeytinyağı 
koyarak kaynatın. Sebzeler kaynadıktan sonra çırpıcıdan geçirip 
servis yapın. 

vegetable soup
 Small cauliflower  Seven brussels sprouts  Half broccoli  one 

piece of zucchini, celery and carrots  Seven stalks of dill, parsley, 
fresh mint  Half of a small spinach  Two pieces of radish, onion, 
cloves garlic and leeks  A tea spoon of olive oil

Preparation:
Cut all seasonal vegetables little by little after washing them 
very carefully, and the put a teaspoon of olive oil to boil. After 
boiling vegetables, blend them and serve.
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 Neler safra kesesi taşına sebep olur, niye ülkemizde 
çok görülüyor?

Kadın olmak yani östrojen hormonu risk sebebidir. 
Ayrıca çok doğum yapmış olmak, sık kilo alıp verme, 
aşırı rejim yapmak, aç kalmak, az su içmek…

 Bu kadar hassas bir organı korumak için beslenmede 
nelere dikkat etmek gerekiyor?

Ne kadar doğala yakın beslenirsek o kadar sağlıklı olu-
ruz. 10 bin yıl önce atalarımız nasıl besleniyordu, ot yi-
yorlardı ve avlanıyorlardı. Genetik yapımız buna uygun 
oluşturulmuş. Kaç bin yıl geçti ama genetik yapımız çok 
değişmedi. Oysa beslenme alışkanlıklarına bakıyoruz 
inanılmaz bir değişim var. Doğal ortamda büyüyecek ve 
çok işlenmeyecek besinler yenmeli. Örneğin dolaşan ta-
vuğu, onun yumurtasını yemeliyiz. Balığımız çiftlik de-
ğil, denizin o mevsimde çıkan balığı olmalı. Doğaldan ne 
kadar uzaklaşırsak sağlıktan o kadar uzaklaşmış oluruz. 
Meyve ve sebzeler de hangi mevsimdeyse onlar yenilme-
li. Sera şartlarında müdahaleyle yetiştirilenlerden uzak 
duracağız. İyi temizleyerek yememiz lazım. 

 Vücut bu maddeleri kabul etmiyor mu?
Eğer siz doğallığından uzak geliştirilen bir besin yerse-

niz vücut bunu yabancı bir madde olarak kabul ediyor. 
Toksik dediğimiz vücuda zararlı maddeleri atması gere-
kiyor. Ne ile atacak; safra ile atacak. Safra kesesi aslında 
çöpümüzün toplandığı yerdir. İşte bu toksik maddeler 
çok alınır ve çöp kutusu dolup taşarsa ‘hepatotoksik 
maddeler’ diye bir terimle ifade edilen durum oluşur. 

 What causes gallstones, why are they seen so much in our 
country?

Being a female, in other words having estrogen hormone is a 
risk factor. Other than that, giving too many births, gaining 
and losing weight irregularly, staying hungry and drinking very 
little water...

 What should we be careful about in order to protect such 
a delicate organ? 

The more natural we eat, the healthier we would be. How did 
our ancestors eat 10 thousand years ago, they ate plants and 
hunted. Our genetic structure was also formed accordingly in that 
way. Whether many thousand years have passed, our genetic 
structure has not changed much at all. However, there is an 
amazing change in our eating habits. We should eat foods that are 
grown in natural environment. For example, we should prefer 
chickens wandering and the original eggs that they produce. Fish 
should not be farm grown, but fish that is caught during that 
season. The more we are away from nature, the more we are away 
from health. Fruits and vegetables should also be eaten during the 
season they are grown. We should stay away from things grown in 
greenhouses. We need to clean them well and then eat. 

 Does the body reject these products?
If you eat something far from your nature, the body accepts 

this product as unknown product.  The body needs to get rid of 
these products called toxic. How is it going to get rid of these; 
with gall bladder. The gallbladder is actually a place where our 
garbage is gathered. So if these toxic products are consumed 
too much and the garbage bin overloads, a situation that is 
expressed with the term ‘hepatotoxic products’ is created.  

mevsim salata
Bütün mevsim yeşilliklerini (turp, maydanoz, dereotu, marul, 
soğan), havuç, domates ve salatalığı küçük küçük doğrayın. Bol 
limon sıkın. Üzerini tuzsuz badem ve cevizle süsleyin.  

Seasonal salad
Chop all green vegetables (turnip, parsley, dill, lettuce, onion), 
carrot, tomato and cucumber into small pieces. Squeeze some 
lemon over the unsalted and then use almonds and walnuts to 
decorate with.

meyve salatası
Yeşil elma, ayva, kırmızı elma, az muz, mandalinayı dilimleyin. 
Üzerini narla süsleyin. 

fruit salad
Slice all: Green apple, quince, red apple, small banana and 
tangerine. After mixing them, garnish with pomegranate.
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 Toksik maddeler nelerdir?
Kimyasal maddeler ve doğallığından uzak yetiştirilen 

besinlerin dışında bir de alkol önemli bir toksik madde-
dir. Karaciğer, pankreas ve safra kesesini bütünüyle etki-
ler. Alkolle savaşmak bu yüzden gereklidir. 

 Doğal sebzeler arasından hangilerini en çok tercih 
etmeliyiz?

Gıdalarınızı haşlanmış ya da fırınlanmış şekilde pişir-
melisiniz. Koyu renkli lahana grubu yani brokoli, lahana, 
brüksel lahanası, karnabahar gibi sebzeler yüksek oranda 
kükürt içeriyorlar. Soğan, sarmısak, pırasa ve turp çok 
önemli detoks maddeleridir. Bunlar mutlaka yenmelidir. 
Süt, yoğurt, peynir, ayran, çay, çekirdeğinden öğüttüğü-
nüz kahve, haşlanmış yumurta, evde yaptığınız çorbalar, 
tam tahıllı ekmek... Bir de koyu renkli meyveleri keyifle 
kullanın. Ayrıca keten tohumu başta olmak üzere baha-
ratları keyifle kullanmalısınız.  

 Uzak durmamız gerekenler nelerdir?
Karbonhidratlardan kesinlikle uzak durulmalı. Üretil-

miş şeker sadece ağız tadını etkiler, vücudumuz için birer 
toksik maddedir. Tuz da sadece bir tatlandırıcıdır, fazla 
yenmemelidir.  Yağda kızartma usulü yenmemelidir. Ha-
zır kahve, hazır meyve suları, gazlı karbonatlı içecekler, 
maden suyu, yağda kızartılmış etler, sucuk- pastırma 
gibi füme ve işlenmiş gıdalar, hazır çorbalar, beyaz undan 
yapılan ekmek...

 Çikolata da yemeyecek miyiz?
Çok canınız çektiyse az yiyin ama normal mönünüze 

bu saydığım zararlı besinleri almamalısınız. 

 What are toxic substances?
Besides chemicals and foods that are grown away from 

natural surroundings, alcohol is an important toxic substance. 
The liver affects pancreas and gallbladder completely. That is 
why it is necessary to fight with alcohol.  

 What kind of natural vegetables should we prefer most?
You should cook your food in a boiled or baked way. Dark-

colored cabbages, broccoli, cabbage, brussel sprouts and such 
vegetables as cauliflower contain high amounts of sulphur. 
Onions, garlic, leeks and radishes are also very important detox 
agents. These products must be consumed a lot. Milk, yogurt, 
cheese, buttermilk, tea, coffee, boiled eggs, home-made soups, 
and whole grain bread… You should use dark-colored fruits 
with pleasure. In addition, you should make use of flax seed 
and spices with pleasure.

 What kind of products should we stay away from?
You should definitely stay away from carbohydrates. Processed 

sugar only affects the taste in the mouth, but it is a toxic substance 
for our body. Salt is just a spice for taste, and should not be eaten 
much. Fried foods should not be eaten. Instant coffee, fruit juices, 
fizzy carbonated drinks, mineral water, fried meats, sausages, 
smoked bacon, processed foods, instant soups, and a bread made 
from white flour must be avoided absolutely. 

 Aren’t we going to eat even a chocolate?
If you are craving chocolate too much you can eat a little, 

but don’t eat the foods mentioned as harmful above.  

zeytinyağlı enginar
 4 adet enginar  200 gram bezelye  1’er tane havuç, soğan, 

limon  Bir yemek kaşığı zeytinyağı

yapılışı:
Enginarları tencerede bir su bardağı suyla kısık ateşte pişirin. Bir 
tavada rendelediğiniz soğanı, küp küp doğradığınız havucu ve 
bezelyeyi kendi sularında pişirin. Altını kapatmaya yakın 
zeytinyağını dökün. Enginarları servis tabağına alıp üzerine 
garnitürünü koyun, dereotuyla süsleyin. limon sıkıp servis edin. 

Artichokes with olive oil
 4 artichokes  200 grams of peas  one carrot, onion and lemon 
 A tablespoon of olive oil

Preparation:
Cook artichokes in a pot with a cup of water on low heat. Grate 
the onion in a pan, dice the carrots and peas. Let them boil in their 
own juice. Pour the olive oil as it is close to being done. Put the 
artichokes and garnish with the mixture on a serving platter and 
squeeze some lemon and serve it. 

kEyo (tanhan taşçı’nın tarifi)
İki yemek kaşığı keten tohumunu küçük değirmende öğütün. Bir 
kase yoğurda dörtte üçünü döküp karıştırın. Kalan keten 
tohumuyla da üzerini süsleyin. 

KeYO (tanhan taşçı ‘s recipe )
Two tablespoons of flax seed should be ground into small pieces. 
Mix the three fourth of it with a cup of yogurt. Decorate with the 
remaining flax seed.
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HIZ KESMIYOR
yht proJEcts doEsn’t 

rEducE spEEd
2003 yılından itibaren demiryollarının 
yeniden devlet politikası olmasıyla Tür-
kiye demiryollarında büyük bir atılım 
yaşadı. Bin 366 kilometre Yüksek Hızlı 
Tren (YHT) hattı inşa edildi. Anka-
ra-Konya, Ankara-Eskişehir ve Eskişe-
hir-Konya YHT hatlarıyla Türkiye dün-
yada sekizinci Avrupa’da altıncı ülke 
konumuna yükseldi. Ankara-İstanbul 
hızlı tren seferlerine başlanmasına ise 
sayılı günler kaldı. Biz de demiryolu 
projelerinin mimarlarından eski Ulaş-
tırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım ve yeni Bakan Lütfü El-
van ile hız kesmeden devam eden proje-
leri konuştuk: 

By the railroads becoming a government 
policy again, Turkey has been living 
through a great progress on the railroads 
since 2003. One thousand three hundred 
and sixty six kilometer long High Speed 
Train (YHT) lines were built. By having 
Ankara-Konya, Ankara-Eskişehir and 
Eskişehir-Konya HST lines, Turkey 
became the World’s eighth and Europe’s 
sixth country. The days are numbered to 
proceed with the Ankara-İstanbul high 
speed train services. Thus, without 
reducing our speed we had discussed 
about the ongoing projects with one of 
the architects of the railroad projects, 
former Minister of Transport, Maritime 
and Communication Binali Yıldırım and 
the new Minister Lütfü Elvan: 

YÜKSEK HIZLI TREn PROJELERİ

KaPaK / COvER
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 B
inali Yıldırım, Türkiye’de aynı görevde en 
uzun süre Bakanlık yapan isimlerden birisi. 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
yaptığı süre içinde, her kabinenin en başarılı 
bakanları arasında gösterildi hep... Hizmetler-

le toplumun her kesiminin takdirini kazandı. İlk akla gelen, 
40 yılı aşkın süredir yapımı beklenen hızlı tren hasretine 
son verdi. Yine herkesin merakla beklediği Anakara-İstan-
bul hızlı tren hattı, onun döneminde başladı. Şimdilerde İz-
mir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yoğun bir çalışma 
içinde bulunan Binali Yıldırım ile Ankara-İstanbul hattının, 
İstanbul’a uzanan etabının açılmasına günler kala, bu büyük 
projeyi konuştuk. 

 Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattı 
tamamlanmak üzere, şu anda test sürüşleri devam 
ediyor ve bir yandan da sertifikasyon çalışması 
devam ediyor.  Bu sizin rüya projelerinizden 
biriydi? 

Samimiyetle şunu söyleyebilirim ki, şu anda hissettiğim 
tek şey, milletim adına duyduğum sevinçtir. Esasında bu 
sevinç de, bir düzine hükümet eskiten, iki düzine Ulaştır-
ma Bakanı eskiten Sürat Demiryolu’nun temelinin atılma-
sıyla toplumda oluşan hızlı tren beklentisinin ve özleminin 
hayata kavuşmuş olmasından kaynaklanıyor. Asıl sevinci 
hak eden, yarım asra yakın bir süredir büyük bir  özlemle 
yüksek hızlı tren rüyasını bekleyen halkımızdır. Hayırlı 
olsun diyorum.

 B
inali Yıldırım is one of Turkey’s longest serving 
ministers in the same Ministry. During the time 
he served as the Minister of Transportation, 
Maritime and Communication, he was always 
referred to as one of the most successful ministers 

in each cabinet... He has been appreciated by people from all 
walks of life thanks to his services. One of the first that jumps 
to mind is that he ended the 40-year-long wait for the high 
speed train. Much-anticipated Ankara-İstanbul high speed 
rail line was opened during his term in office. We interviewed 
Binali Yıldırım, who is now absorbed in a busy schedule in the 
upcoming local elections for Mayor of İzmir Metropolitan 
Municipality, about the Ankara-İstanbul line, a few days before 
the opening of its part extending to İstanbul.

Ankara-İstanbul High Speed Train line is about to be 
completed, test drives are under way at the moment and 
at the same time certification work is going on. This is 
one of your dream projects? 

I can honestly say that the only thing I feel at the moment is the 
joy I feel in the name of my nation. As a matter of fact, this joy arises 
from the fact that when the foundation of the Speed Train Line was 
laid, the expectations and aspirations for the high speed train, which 
saw a dozen governments and two dozens of Ministers of 
Transportation come and go, materialized.  The ones who really 
deserve this joy are our people, who have been waiting for their high 
speed train dream to come true for almost a century. I say to 
everyone in advance, enjoy your trip.

“we keeP our PromISeS”

“BİZ SÖZ VERİRSEK YAPARIZ”
BİnaLİ YILdIRIM
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 Biraz da İzmir demiryolunu konuşalım isterseniz? 
Elbette… Ankara-İzmir arasını da, İstanbul-İzmir arası-

nı da üç saate düşürecek olan Ankara- İzmir projesinin 
yapımına başlandı biliyorsunuz. İnşaatı sürüyor.

 İzmir’in, Türkiye’de ilk demiryoluna sahip olma 
özelliği de var?

İzmir ilklerin şehri… Türkiye’nin ilk demiryolu İz-
mir’de…   1856 yılında başlayan İzmir-Aydın hattıyla Ana-
dolu coğrafyasında ilk demiryolu İzmir’e yapıldı… İlk is-
tasyon İzmir’e yapıldı. Gelin görün ki, bu yollar, bu istas-
yonlar neredeyse yapıldığı günden bu yana yenilenmemiş-
ti.  İzmir demiryollarını, rayını, makasını, traversini, her 
türlü malzemesini yerli üreterek adeta sıfırdan yapmışça-
sına yeniledik. Sadece demiryolunu değil hat üzerinde bu-
lunan, Türkiye’nin mimari mirası, İzmir’in mimari mirası, 
demiryollarının mimari mirası olan gar ve istasyonları da 
aslına uygun restore ettik… Bununla da kalmadık, yerli 
üretim Anadolu tren setlerini ilk önce İzmir-Tire arasında 
olmak üzere İzmir hatlarında sefere verdik…
 
 Bir de İzmir Kent İçi Raylı Sistem Projesi İZBAN’ı 

yaptınız, hatta uluslararası ödül de aldı.
Evet, ödül aldı, Türkiye olarak gururumuzdur o bizim. 

Yerel yönetimle birlikte, maliyetinin yüzde 70’ni Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın karşıladığı, dünyanın 
en özgün kent içi raylı sistem projelerinden biri olan 80 ki-
lometrelik EGERAY’ı, sizin deyiminizle İZBAN’ı  2011 yılın-
da devreye aldık… Aliağa-Cumaovası, 80 kilometre…

 Şimdi genişletiyorsunuz…
 Aliağa-Cumaovası yeterli değil, bu hattı uzatmak lazım 

 Ankara-Eskişehir yüksek hızlı treni 2009’dan bu 
yana hizmet veriyor.  Demiryollarında ve toplumda 
bir değişim yarattı mı?

Biz göreve geldiğimizde demiryollarının 60 yıllık ihmali 
vardı. Biz demiryollarını öncelikli geliştirilmesi gereken 
sektör olarak ele aldık. Yüz yıldır el değmeyen yolların 
yenilenmesi  gerekiyordu. Tren yürümez hale gelmiş. Ray 
ithal ediyorsunuz, onu da doğru düzgün edemiyorsu-
nuz.  Ve rayı Türkiye’de üretir hale getirdik. Mevcut yol-
ların beşte dördünü yeniledik.  Bu arada yerli bir demiryo-
lu endüstrisi oluşturduk. Yüksek Hızlı Tren çekirdek ağı 
oluşturulması,  bu hedefin  bir ayağını oluşturuyor. 

 Peki nedir bu yüksek hızlı tren çekirdek ağı?
Ankara merkezli bir ağ… İşte Ankara-Eskişehir 2009’da 

açıldı, Ankara-Konya 2011’de açıldı; Eskişehir-Konya 
2013’te açıldı. Eskişehir-İstanbul, eli kulağında… Sırada 
Bursa var, Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir 
hattı var, yapımı devam ediyor. Ankara-Kırıkkale-Yoz-
gat-Sivas var, Sivas-Erzincan’ın ihalesi yapıldı. Kon-
ya-Karaman’ın yapımına başlandı. Bunlar hep bizim söz 
verdiğimiz ve bir bir gerçekleştirdiğimiz projelerdir. Biz 
söz verince yaparız.

 Ne olacak, nerelere kadar yayılacak yüksek hızlı 
tren?

En yakın, Ankara’dan İstanbul’a, Pendik’e kadar. Anka-
ra’dan trene bindiğinizde, 3 saat sonra Pendik’tesiniz…

 Marmaray’a ulaşmayacak mı?
Marmaray’a uzanan hatları metro standardında yeniden 

inşa ediyoruz. İki yıl sonra Halkalı’ya kadar gidebilecek.

 What will happen, and where will this high speed train 
network spread?

The closest is from Ankara to İstanbul, as far as Pendik? 
When you get on the train in Ankara, you will be in Pendik 
within three hours…

 Will it not go as far as Marmaray?
We are rebuilding the lines that extend to Marmaray in 

subway standards. It may extend as far as Halkalı two years 
later.

 Here, İstanbul line is the most important one, I guess?
All are important.  However, İstanbul stands out with a 

different significance due to its being a metropolitan city, 
having a dense population, and prominent social and economic 
indicators.

 Now, let’s talk a little about İzmir railway?
Of course… As you know, Ankara-İzmir project, which will 

reduce the distance to three hours, and İstanbul-İzmir project, 
which will reduce the distance again to three hours, were 
begun. Their construction is underway.

 İzmir stands out as the city in Turkey where the first 
railway line was laid?

İzmir is a city of the firsts… Turkey’s first railway was built 
in İzmir… The first railway was put into service in 1856 with 
the İzmir-Aydın line in Anatolia… The first station was also 
built in İzmir. However, these railways and these stations had 
not been renovated almost since the time they were built.  We 
have renewed İzmir railway lines as if from scratch by 
producing everything from rail tracks to traverses locally. 

Ankara-Eskişehir high speed train has been operating since 
2009. Has it led to a change in railways and the society?

When we took office, railways had been neglected for 60 years. 
We regarded railways as a top priority sector. Railways that had 
not been mended for a hundred years needed to be renovated. 
Trains were unable to move. Rail tracks were being imported, and 
even that was not done properly.  Now, we are producing our own 
railroad tracks. We have renewed four-fifths of the existing 
tracks.  In the meantime, we have created a new railway industry. 
Formation of the High Speed Train core network is one of the 
steps leading to this goal.

They require extensive investments, don’t they?
Yes, huge investments, indeed. All these things began 

simultaneously and are now bearing fruit. This momentum 
will further increase with the ongoing projects… The 
transformation provided by all these efforts will, in the same 
short term, lead to a revival of the railway industry, and Turkey 
becoming a hub for railway investments and industry in its 
region. When the high speed train core network expands, its 
influence will be far more different…

 Well, what is this high speed train core network?
It is an Ankara-based network… Ankara-Eskişehir line was 

taken into service in 2009, and so was Ankara-Konya line in 2011; 
Eskişehir-Konya was opened in 2013. Eskişehir-İstanbul is soon to 
be opened… Bursa, Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir 
lines are in waiting, and under construction. Ankara-Kırıkkale-
Yozgat-Sivas line is also in waiting, Sivas-Erzincan was put out to 
tender. The construction for Konya-Karaman was embarked on. 
These are all projects that we promised to implement and fulfilled 
one by one. When we make a promise, we implement it.
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diyerek Cumaovası –Torbalı arasını da yaptık, inşallah bu 
yaz hizmete veriyoruz. 26 kilometrelik Torbalı-Selçuk 
kesiminin ihale süreci tamamlandı, yakında yapımına baş-
lıyoruz.  50 kilometre uzunluğundaki Alioğa-Bergama ke-
siminin projesi tamamlandı. 35 kilometrelik Mene-
men-Manisa kesiminin ise proje çalışmaları devam ediyor.  
Böylece İZBAN’ı güneyden kuzeye 191 kilometreye çıkara-
rak dünyanın en uzun kent içi banliyö sistemini hayata 
geçiriyoruz.
 
 Geçtiğimiz günlerde Kemalpaşa-Turgutlu da açıldı. 

Bu hat ne anlama geliyor?
Yük hattı… 27 kilometre ama etkisi uzunluğuyla sınırlı 

değil.  Ege sanayisi için, lojistik ve demiryolu taşımacılığı 
için çok önemli bir hat… Kemalpaşa hem ulusal demiryolu 
ağına, hem uluslararası koridorlara demiryoluyla bağlandı. 
Tabii, bu arada unutmadan söyleyeyim, Menemen-Mani-
sa-Balıkesir-Bandırma hattı öncelikli olmak üzere, mevcut 
hatları da elektrikli sinyalli hale getiriyoruz.

We restored not only the railway but also Turkey’s 
architectural heritage, İzmir’s architectural heritage, and 
train stations, which are railways’ architectural heritage, 
true to the original… Not only that, we put into service 
locally produced Anatolian train sets first on the railway 
line between İzmir and Tire …
 
 You also conducted the İZBAN, İzmir Urban Railway 

System Project, and you even received an award for that.
Yes, it did. It is a source of pride for us and for Turkey. In 

2011, in collaboration with the local administration, we put 
into service the world’s most authentic urban railway system 
projects, the 80-km-long EGERAY, İZBAN in your 
terminology, 70% of the cost of which was met by the Turkish 
Republic State Railways… Aliağa-Cumaovası, 80 kilometers…

 Now, you are extending it…
Considering that Aliağa-Cumaovası is not enough, and this 

line needs to be extended, we have built Cumaovası –Torbalı line, 
which will take into service this summer, God willing. The tender 
process for the 26-kilometer Torbalı-Selçuk stage was completed, 
and soon construction will begin. The project for the 50-kilometer-
long Alioğa-Bergama stage was completed. The project work is 
under way for the 35-kilometer Menemen-Manisa stage. Thus, 
by extending İZBAN to 191 km from south to north, we are putting 
into service the world’s longest urban railway system.
 
 Recently,   Kemalpaşa-Turgutlu stage has also been 

opened. What does this line mean?
 It is a freight line… It is 27 kilometers long but its impact is 

not limited to its length only. It is a very important line for the 
Aegean industry and the logistics and railway transportation… 
Kemalpaşa has been linked to both the national railway 
network and international corridors by railway. By the way, we 
are turning the existing electric lines notably Menemen-
Manisa-Balıkesir-Bandırma line into an electric signaled line.

Bilgi / Info

          izmir-ankara 3,5 saatE düşECEk
624 km olacak İzmir-ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı 
tamamlandığında ankara ile İzmir daha bir yakınlaşa-
cak. Seyahat süresi proje tamamlandığında İzmir-an-
kara 13 saatten 3,5 saate, İzmir-Konya 12 saatten 4 
saate, İzmir-Eskişehir 10 saatten 4 saate inecek.

        izMir-AnKArA wiLL OnLY tAKe 3,5 HOUrS
When the 624-km İzmir-Ankara High Speed Train line is 
completed, Ankara and İzmir will get closer to one another. 
When the travel time project is completed, the distance 
between İzmir and Ankara will drop from 13 hours to 3,5 
hours, İzmir-Konya from 12 hours to 4 hours, and İzmir-
Eskişehir from 10 hours to 4.
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 Y
eni Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Lütfi Elvan, göreve başladığı ilk günden bu yana 
hummalı bir çalışma dönemine girdi. Daha ön-
ceki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkan-
lığı döneminde çalışkanlığı ile tanınan Elvan, 

devam eden projeleri bir bir hayata geçirirken, bir yandan da 
yeni projeler üretiyor. Sayın Bakanımız, bu yoğun tempolu 
gündeminde bize zaman ayırdı ve sorularımızı cevapladı:
 
 Efendim, geçtiğimiz günlerde Karaman-Konya 

hızlı tren hattının yapımına başladınız. Hayırlı 
olsun, diyelim öncelikle...

Teşekkür ederim. Bu projenin aynı zamanda memleketim 
Karaman’da olması da benim için ayrı bir önem taşıyor.

 Bu projenin, Güney Hızlı Demiryolu’nun ilk adımı 
olduğu yer aldı basında.

Evet, bu proje devam edecek. Karaman’dan sonra, Ulukış-
la-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep-Mardin-Habur gü-
zergahı peyderpey yapılacak… Böylece güney illerimiz de 
hızlı tren çekirdek ağına bağlanmış olacak…

 Eskişehir-İstanbul da bitti. Testler devam ediyor. 
Onu ne zaman açacaksınız?

Test ve sertifikasyon çalışmaları devam ediyor.  Bu çalış-
malar yolların yapılması kadar önemli. Bittiğinde, uygun bir 
zamanda açacağız.

 Hızlı tren uçağa rakip mi olacak şimdi?
Rekabetten daha çok, ulaşım modlarının çeşitlenmesini, 

hızlı seçeneklerin artmasını önemsiyoruz. İnsanımız ister 
uçağı tercih etsin, ister treni…  Hizmet bizden, tercih onlar-
dan.

 Bir rekabet olacak ama…
Rekabet konusu bir yana, şöyle bir şey var; bir ulaşım modu 

diğerinin rakibi değil de, birbirinin tamamlayanı olduğu za-
man gerçek anlamda işleve kavuşur. Yolculuk dediğimiz sü-
reç, yolculuğa karar verdiğiniz anda başlar. Fiili olarak da 
evinizin veya ofisinizin kapısından çıktıktan sonra varacağı-
nız yere en kısa, en hızlı ve en konforlu şekilde nasıl ulaşaca-
ğınıza bakarsınız. Burada bulunduğunuz yere göre bütün 
ulaşım seçeneklerini değerlendirir, öyle karar verirsiniz. İşte 
biz rekabet değil de,  bu seçenekleri  çoğaltarak milletimize 
hizmet etmek istiyoruz.
 
 Karayoluyla demiryolu, havayolu, deniz yolu 

rakip değil mi şimdi?
 Bunun planlamasını tüm gelişmiş ülkeler gibi bizde bizim 

bakanlığımızda çoktan yapmış durumda. Hangi mesafeye 
kadar karayoluyla gidilince daha avantajlı, hangi mesafeye 
kadar yüksek hızlı tren, hangi mesafeye kadar uçak, bunlar 

 T
he new Minister of Transportation, Maritime and 
Communication Lütfi Elvan have been working at 
high speed since his takeover of the post. Known 
for his hard work during his period as President 
of Turkish Grand National Assembly Plan and 

Budget Commission, Elvan is implementing projects one after 
the another on the one hand and generating new projects on the 
other hand. Our Minister spared time for us despite his time 
constraint and answered our questions.
 
 Sir, you have recently embarked on the construction of 

Karaman-Konya high speed train. Good luck with it.
Thank you. The fact that this project will be implemented in 

Karaman, my hometown, makes it especially relevant for me.

 It has been mentioned in the press that this project is 
the first step in the Southern Speed Train Railway.

Yes, this project will continue.  After Karaman, the Ulukışla-
Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep-Mardin-Habur route will 
be completed step by step… In this way, our southern provinces will 
also be linked to the core high speed network …

 Eskişehir-İstanbul has been completed. Tests are 
underway. When will you open it?

Test and certification efforts are in progress.  These efforts are as 
important as construction of roads. When all is finished, we will 
open it at an appropriate time.

 Will the high speed train be a rival to the aircraft?
We attach more importance to diversifying transportation 

modes and increasing speedy travel alternatives than rivalry. Our 
people may choose to travel by the aircraft or by the train … We 
offer our services and preference lies with our people.

 There will be a competition but …
Competition aside, there is something else. When a mode of 

transportation is complementary to another rather than a rival, 
then it can fulfill its true function.  The process we call journey 
begins as soon as you decide on a journey. In practice, after you 
leave our home or office, you seek ways to reach your destination at 
the shortest, speediest and most comfortable way. Here, you make 
an evaluation of all the transportation alternatives depending on 
where you are, and then make a decision. In this way, we are trying 
to serve our nation by increasing these alternatives rather than 
competition.
 
 Do you mean that motorways and railways, and 

airways, and maritime lines are not rivals?
Our Ministry has completed the planning of this as have all the 

countries in the world. The advantages of going to different 
destinations by road, by high speed trains and by plane have been 
determined as a result of scientific data, and years of experience … 

we wIll tAke HIGH SPeed trAINS to our SoutHerN ProVINCeS too 

YHT’Nİ GÜNEY İLLERİmİZE DE YAYAcAĞIZ
LÜTFÜ ELVan
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tren hattı insanımızın yolculuk alışkanlığının, yolculuk kül-
türünün değişmesi anlamını taşıyor.
 
 İç göçleri önlediği de söyleniyor.

Söyleniyor değil, bu gerçek… İnsanlar akşam evine dönmek 
ister. İster eğitim amaçlı, ister çalışma amaçlı olsun, kısa sü-
rede ulaşacağı yere evini  taşımak istemez insanlar. Bu etkisi 
de var elbette… 
 
 Artık her şehir yüksek hızlı tren ister duruma 

geldi. Ciddi bir toplumsal talep de oluştu. Nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Kim istemez Yüksek hızlı treni… Şu anda yapılan ve yapımı 
devam eden yüksek hızlı tren hatları 16 ilimizi birbirine bağ-
lıyor. Bu illerin toplam nüfusu neredeyse Türkiye nüfusunun 
yarısı kadar… Ülkemizde her iki ikişiden, birisine bir şekilde 
yüksek hızlı tren doğrudan ulaşmış olacak… O şehrin ticareti, 
sosyal hayatı, imajı büsbütün değişiyor yüksek hızlı trenle… 
Bu gelişmişliğin, dünyada sayılı ve saygın şehir olmanın bir 
göstergesi… Onun için hemen her şehrimizin hızlı tren iste-
mesi doğal… Devletin görevi, bu talepleri değerlendirip önce-
likle çekirdek ağı, ana koridorları oluşturmak. Gönül her 
şehre elbette yüksek hızlı tren yapmak ister… Çünkü nerede 
yaşarsa yaşasın inşamızın Türkiye’nin yüksek hızlı trenini 
ülkesiyle gurur duyma kaynağı olarak görüyor. Ve halkın 
büyük bir kısmı maliyeti ne olursa olsun, devlet yeter ki yük-
sek hızlı tren yapsın diyor.  Biz bunun planlamasını Ulaştırma 
şuralarında kısa ve orta vadede, bütün paydaşlarımızla bir 
araya gelerek yaptık. 2023 hedefleri ve 2035 projeksiyonu-
muz hazır. Önümüzdeki 9 yıl içerisinde 3,500 kilometre 
yüksek hızlı tren, 8.500 kilometre hızlı tren ve 1000 kilomet-
re konvansiyonel hat yapımını planladık…

bilimsel verilerle, yılların deneyimiyle artık sabitlenmiş… Siz 
bir ilin her ilçesine yüksek hızlı trenle gideyim derseniz bu 
ekonomik olmaz, yatırım israfı olur… Yüksek hızlı tren An-
kara’ya geliyorsa, Haymana’ya, Kızılcahamam’a karayoluy-
la  devam edebilirsiniz. Mesela, 2 bin kilometrelik bir mesafe-
de uçak en avantajlı ulaşım seçeneğidir. Onun için rakip ol-
maktan ziyade yolculuk katsayısını artıran bir etkisi vardır, 
ulaşım modlarının gelişmesinin…

 Nasıl artırıyor?
Şöyle: Ulaşılabilirlik katsayısı arttıkça yolculuk katsayısı 

da artıyor. Diyelim siz bir şehire yüksek hızlı tren yaptınız ve 
o şehrin ilçelerine,  yakın illere de yolculuk doğal olarak artı-
yor. Bunun diğer ulaşım modlarını etkileyen,  tetikleyen, ge-
liştiren bir tarafı oluyor.

 Ankara-Eskişehir arasında yolculukların 
neredeyse yüzde 80’i YHT ile yapılıyor, bu 
karayolunun payını azaltmadı mı?

YHT yapılan bütün kentlerde, dünyada da bu böyle, iki 
kent arasındaki üç aşağı beş yukarı oranlar böyle… Yüzde 70-
80 aralığı yüksek hızlı trenle oluyor yolculukların. Ancak az 
önce ifade ettiğim gibi, bu kent içi yolculuğa, kentin banliyö-
lerine yolculuğa yahut yakın illere ve ilçelere yolculuğa bir 
artış olarak yansıyor. Karayolu YHT’den kaybetmiş görün-
düğü yolcuyu daha fazlasıyla oradan karşılıyor. Bir de bizzat 
YHT’nin yolcu artırma etkeni var. Diyelim, Eskişehir’de bir 
anne, Ankara’daki çocuğunun yanına önceden yılda bir defa 
gelirken şimdi nerdeyse her hafta geliyor. Niye? Çünkü YHT 
var, rahat, şehrin merkezine geliyor, otobüsten daha kısa sü-
rede geliyor, sabah kahvaltıya yetişmek, akşam treniyle tek-
rar evine dönmek mümkün… Böyle olunca her yüksek hızlı 

  It is said to prevent internal migration, too.
It is not just said, it is true … People would like to return 

home in the evening. They would not like to move to another 
city for a short period, be it for education or work. It certainly 
has this effect, too …
 
 Now, it seems all cities want high speed trains. There is 

a serious demand in this regard. What do you think of 
this?

Who would not want the high speed train … High speed 
train lines completed and under construction at the moment 
connect 16 provinces with one another. The total population 
of these provinces is almost equal to half the population of 
Turkey … Thus, one out of two people in our country will 
have direct access to high speed trains … The economy, social 
life, image of that city gets totally transformed through high 
speed trains … This is an indication of development, of being 
a prioritized and respectable city… Therefore, it is natural for 
almost all of our cities to ask for high speed trains … The duty 
of the state is evaluate these demands and then form the core 
network and main corridors. One would naturally like to take 
high speed trains to all cities … Because wherever they live, 
our people regard high speed trains as a source of pride for 
their country. And, again a large majority of people want the 
state to bring high speed trains to their city no matter how 
much it costs.  We have made short and long term plans for 
this at transportation conferences with our shareholders. Our 
goals for the year 2023 and our projections for 2035 are 
ready.  Within the next 9 years, we have planned to build 
3.500 kilometers of high speed train lines, 8.500 kilometers 
of speed train lines and 1000 kilometers of conventional 
train lines …

It would not be economically viable if you wanted to reach each 
district of a province by high speed trains; on the contrary it would 
be wastefulness … If high speed train goes as far as Ankara, then you 
can cover the rest of the distance to Haymana or Kızılcahamam by 
road. For example, the plane is the most efficient alternative for a 
distance of 2 thousand kilometers. Therefore, developing alternative 
modes of transportation increase the coefficient of journeys rather 
than creating competition …

 How does that increase it?
Like this: As the coefficient of transportability increases, so does 

the coefficient of journeys. Say, you have built a high speed railway 
to a city, then journeys to the districts and provinces close it 
naturally increase. This affects, triggers and expands other modes of 
transportation.

 Almost 80 % of the journeys between Ankara and 
Eskişehir are by YHT. Hasn’t this reduced the share of 
the motorways?

In all cities where YHT (High Speed Train) operates, as in the 
world, the shares are more or less the same … About 70-80 % of 
journeys are by high speed trains. However, as I have just mentioned, 
this is reflected as an increase in trips within the city, trips to 
suburbs and even provinces and districts nearby. Motorways can 
abundantly compensate for their losses caused by YHT through 
gains in this way. Moreover, YHT serves to increase passengers. For 
example, a mother used to visit her son or daughter in Ankara once 
a year; now, she visits him or her almost every week. Why? It is 
because YHT;  it reaches right into the city center is faster then a the 
bus; it is possible to have breakfast in one city and then return home 
by evening train … This being so, each high speed train line means a 
complete change in our people’s travel habits and travel culture.

KaPaK / COvER

Kemalpaşa OSB-Turgutlu Demiryolu açılışı  
Inauguration Kemalpaşa oSB-Turgutlu Railway



GİRİŞİm / iNiTiaTivE

MIT’de yer alan ‘Senseable City’ 
laboratuvarının kurucusu Carlo Ratti 
bireylerin yaşam stillerini ve şehirlerin 
altyapısını değiştirecek projelere imza atıyor.

Carlo Ratti, founder of ‘Senseable City’ 
laboratory at MIT sets up a project to change 
individual lifestyle and the infrastructure of 
the cities.

akıLLı ŞeHİrLer’ 
tASArlIyor

He deSIGNS 
smart Cıtıes’ ‘

‘

 M
assachusetts Institute of Technology’de (MIT) yer alan ve 
akıllı şehirlerin geleceğine yön veren Senseable City (Akıllı 
Şehir) laboratuvarının kurucusu ünlü İtalyan mimar ve akti-
visit Carlo Ratti, Amerikan Wired Dergisi tarafından dünya-
yı değiştirecek 50 isim arasında gösteriliyor.  “Akıllı şehirler 

hedef kitlesiyle iletişim kurabilir, data ve bilgi aktarımında bulunabilir. Akıllı 
şehir girişimleri arttıkça, o şehirlerde yaşayan kişiler de bu değişimin aracıları 
olacak.” diyen Ratti ile inovatif projeleri hakkında konuştuk

 F
amous Italian architect, activist and also founder of (Smart City) 
laboratory that shapes the future of smart cities at Massachusetts 
Institute of Technology (MIT ), Carlo Ratti is named by American 
Wired Magazine one of 50 most influential designers who will 
change the world. We talked to Ratti about the innovative projects 

and he says, “Smart cities can communicate with the intended audience and 
transfer data and information. With an increase in initiatives of smart cities, 
people living in those cities will be an agent of this change.”
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Selİn Akgün



 MIT’de yer alan Senseable City laboratuvarını ne 
zaman ve hangi amaçla kurdunuz? 2013 yılında ne 
gibi projelere imza attınız?

Bu laboratuvarı 2004 yılında kurdum. Canlılar gibi 
şehirlerin de hissedebildiğini ve karşılık verebildiğini 
düşünüyorum. Bu laboratuvarda yeni teknolojilerin şe-
hir hayatını, tasarımı ve şehircilik anlayışını nasıl etki-
lediğine yönelik araştırmalar yapıyorum. Sensörlerle 
elektroniğin, çevre-mimariyle olan ilişkisini inceliyo-
rum.  10 yıl öncesine dönüp baktığımızda o döneme ait 
teknolojilerin ulaşım, iletişim ve üretime yönelik alan-
larda farklı fırsatlar vaat ettiğini gözlemlemiştik. Bu 
konsept doğrultusunda Senseable City laboratuvarı 
aracılığıyla son dönemdeki gelişmelerin şehir hayatına 
nasıl etki edeceğini analiz ediyoruz. 2 kişiyle başlayan 
çalışmalarımız bugün Singapur ve Boston’da 40 araştır-
macıyla devam ediyor. 9 yıl boyunca dünya genelinde 
200’ü aşkın araştırmacıdan da destek aldık. 2013 yılında 
farklı projeler üzerinde çalıştık. Lokal ısınma projemiz, 
ısıtma sistemlerinde kullanılan enerji tüketimini azalt-
mayı hedefledi. Dinamik olarak kontrol edilen lokal 
ısıtma sistemlerinde enerji sarfiyatını azaltacak farklı 
bir yöntem bulduk. ‘Signature of Humanity’ projesi 
kapsamında dünyanın farklı noktalarındaki networkler-
le iletişim kurduk. Beton teknolojilerinin geliştirilmesi-
ne yönelik projelerde aktif rol aldık. 

 Amerikan Wired Dergisi tarafından dünyayı 
değiştirecek 50 isimden biri seçildiniz. Bu konu 
hakkında nasıl bir yorumda bulunursunuz? 2014 
hedefleriniz neler?

Dünyayı gerçekten değiştirip, değiştiremeyeceğimi 
bilmiyorum. Ama toplumların, vatandaşların hayat kali-
telerini yükseltebilmek için elimizden geleni yapıyoruz. 
Akıllı şehirler hedef kitlesiyle iletişim kurabilir, data ve 
bilgi aktarımında bulunabilir. Sensörler ve dijital tekno-
lojiler, şehirlerimizi açık havada çalışabilen bilgisayarlara 
dönüştürebilir. Teknoloji değil, insan odaklı projeler ge-
liştiriyoruz. Akıllı şehir girişimleri arttıkça, o şehirlerde 
yaşayan kişiler de bu değişimin aracıları olacak. Şehir 
hayatını değiştirecek yeni teknolojileri araştırmak bizi 
fazlasıyla heyecanlandırıyor. Yeni sensör ve elektronik 
araçlarla ‘kent’ kavramına yeni bir bakış açısı katıyoruz. 
İçinde bulunduğumuz dijital çağda, dijital toplumlarla 
birlikte mimari süreçler ve kentler de derin bir değişimin 
içine girdi. ‘İletişim teknolojileri’ olarak değerlendirile-
bilecek her türlü bilgi ve veri trafiğini çalışmalarımıza 
yansıtıyoruz. Bu çerçevede 2014 yılında da dijital çevreyi 
derinlemesine inceleyeceğiz. Kent ve mimarlık alanında 
devrimsel projelere imza atmaya devam edeceğiz.

 When and for what purpose have you set up Senseable 
City lab at MIT? What kind of projects did you sign in 
2013?

I founded this lab in 2004. I’m sure that cities can also sense 
and respond just like living creatures. I’m doing research in the 
laboratory to figure out how new technologies affect city life, design 
and urbanism. With sensors, I’m studying the relationship between 
electronics and environment architecture. Back to 10 years ago, 
we had observed that technologies in that period promised various 
opportunities in the field of transportation, communication and 
production. Within this concept, we analyze, through laboratory 
Senseable City, how most recent developments affect the city life. 
We started the research work with two people and today, continue 
with 40 researchers in Singapore and Boston. For 9 years, we have 
received support from more than 200 researchers throughout the 
world. In 2013, we worked on several projects. Our local heating 
project was aiming to reduce energy consumption which is used in 
heating systems. We discovered an alternative method to reduce 
energy consumption in dynamically controlled local heating 
systems. We communicated with the networks at different points 
of the world within the scope of ‘Signature of Humanity ‘ project. 
We have played an active role in the projects aimed at development 
of concrete technologies.

 By American Wired Magazine, you have been selected 
one of 50 most influential designers who will change the 
world. How would you comment on this topic? What are 
your goals in 2014?

I do not really know whether I will manage to change 
the world or not. But we do our best in order to improve 
the quality of society and citizens’ life. Smart cities can 
communicate with its intended audience and transfer data 
and information. Sensors and digital technologies can 
transform our cities into computers that can run outdoors. 
We are not developing technology, but people-oriented 
projects. With an increase in initiatives of smart cities, 
people living in those cities will be an agent of this change. 
To investigate new technologies that will change city life is 
thrilling us pretty much. We put new perspective into ‘city’ 
concept with new sensors and electronic means. In the current 
digital age, besides digital society, architectural process and 
the cities also went into profound change. In our studies, we 
are reflecting any kind of information and data traffic that 
can be regarded as ‘Communication technology’. Within this 
context, in 2014, we will examine the digital environment in 
depth. We will continue to set up revolutionary projects in 
the field of urban and architecture.

GİRİŞİm / iNiTiaTivE

Bilgi / Info

         smart, ınovatıf projElEr gEliştiriyor
Singapur’da ‘Singapore-MiT alliance for Research and 
Technologies’ (Smart) adlı bir araştırma şirketlerinin 
daha bulunduğunu ifade eden Carlo Ratti, “Smart, 
MiT’nin amerika dışındaki ilk araştırma merkezi. Burada 
10 araştırmacı görev yapıyor. Singapur, teknoloji ve 
şehir planlaması arasındaki bağlantıyı analiz etmek açı-
sından son derece elverişli bir konuma sahip. Burada son 
olarak data verilerinin kurulumuna yönelik bir proje ger-
çekleştirdik. Şehre yönelik big data verilerine ulaşabil-
mek için sezgisel ve ulaşılabilir yazılım araçlarına 
konsantre olduk.” diyor.

        tHe SMArt IS DeveLOPInG InnOvAtIve 
PrOjeCtS
Carlo Ratti says that there is another research center in 
Singapore called ‘Singapore - MIT Alliance for Research 
and Technologies’ (Smart) and “Smart is the first research 
center belonging to MIT outside the United States. Here 
are 10 investigators conducting the researches. Singapore 
is conveniently located in terms of analyzing the 
connection between technology and urban planning. He 
says that we, here, set up a project as regards the data 
setup. We concentrated on intuitive and accessible 
software tools in order to reach the city’s big data.”
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GİRİŞİm / iNiTiaTivE

 Dünya genelinde en çok dikkat çeken 
projelerinizden birkaç örnek verebilir misiniz?

Araştırma projelerimiz, bireylerin yaşam stillerini ve şe-
hirlerin altyapısını ileri teknolojilerle geliştirme konsepti 
üzerine kurulu… 2008’de Zargoza Expo’su için Digital Wa-
ter Pavillion (DWP-Dijital Su Pavilyonu) projesini geliştir-
dik. DWP, geleneksel bir yapıdan ziyade bir makine olarak 
algılanmalı. Bu çerçevede yaşayan ve çevresini algılayan 
interaktif bir yapı tasarladık. Algılayan ve cevap veren bir 
mimari yapı olarak düşünülen DWP, ‘kelimenin tam anla-
mıyla akışkan bir yapı nasıl olabilir?’ sorusundan yola çıkı-
larak tasarlandı. ‘Su’yu mimari bir eleman olarak kullanma-
yı hedefleyen DWP, basit dikdörtgen formu ve sudan olu-
şan duvarları ile interaktif bir yapı. Duvarlar dijital olarak 
sensörler aracılığıyla kontrol edilen su damlalıklarından 
oluşarak çeşitli desen, yazı ve insanların geçebilecekleri 
boşluklar oluşmasını sağlıyor. Yapıda kullanılan elemanlar 
iki kutu ve dikey düzlemde hareket edebilen bir çatı. Çatı 
istendiği zaman yere indiriliyor ve bir su havuzuna dönüşe-
biliyor. Seattle’da yürüttüğümüz bir diğer önemli projemiz 
ise çöpe atılan eşyaların takibini gerçekleştirerek ne kadar 
enerji harcadıklarına dikkat çeken ‘Trash I Track’ti.

 Could you give a few examples from your most 
noticeable projects throughout the world?

Our research projects are based on the idea of development 
of the individual’s life style and infrastructure of cities with 
the help of advanced technology... In 2008, we developed 
Digital Water Pavilion (DWP) project for Zaragoza Expo. 
DWP should be perceived as a machine rather than a 
traditional structure. In this framework, we have designed an 
interactive structure living and detecting its environment. 
Considered as a sensing and responsive architecture, 
DWP was designed on the basis of question of ‘how can it 
be literally fluid structure?’. Aiming to use ‘Water’ as an 
architectural element, DWP is an interactive structure with 
a simple rectangular form and its walls formed by water. The 
walls which are formed by digitally controlled water drips 
through sensors provide various patterns, text and gaps 
that people can pass. The elements used in construction 
are two boxes and a roof capable of moving vertically. The 
roof is brought down and can be optionally converted to a 
water pool at any time. Another important project that we 
are performing in Seattle is ‘Trash I Track’ which measures 
energy consumption by keeping track of trashes thrown away.

    “Sensörler ve dijital 
teknolojiler, şehirlerimizi 
açık havada çalışabilen 
bilgisayarlara 
dönüştürebilir.”

    “The sensors and digital 
technologies can 
transform our cities into 
computers that can serve 
in the open air.”
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Özbekistan’ın üç silahşorları: 

Samarkand, Bukhara and khiva

GEzİ / TRavEL

SEMERKanT, 
BuhaRa, hİVa

Yüzyıllar boyunca, yalnızlığına gömülmüş, 
göçebe kültürün izlerinin inatla korunduğu 
Orta Asya bozkırları, öylesine keskin bir 
yalnızlık içindedir ki çoğu zaman “ötelerin 
ardı” olarak anılır. Orta Asya, göç, ihtişam ve 
çöküşün, sarsıntılı bir geçmişle, bağımsızlığa 
rağmen belirsiz bir geleceğin toprakları 
olmuştur hep. İklim güvenilmez, doğa başına 
buyruktur ve yolları katetmek için çetin 
koşulları göze almak gerekir. Bir taraftan da 
uzayıp giden bozkırların ve gökmavinin 
altında, İskender, Cengiz Han ve Timur gibi 
isimlerin de içinden geçmiş olduğu bu 
yolculuk, tarih ve coğrafyasıyla gezginlerin 
rüyasına girecek kadar zengindir. Bölgede iki 
bin yıldır kültürün beşiği, dolayısıyla da en 
turistik olan ülke Özbekistan. Ayrıca Orta 
Asya’da tarihi kent kültürlerini barındırmış 
yegâne bölge. Bu topraklarda yol almak, 
tarihin sayfalarında gezinmek demek. 
Mimarisiyle romantik bir atmosfere sahip 
Özbekistan’ın en ünlü kentleri ise Semerkant, 
Buhara ve Hiva… İpek Yolu’nun bu kentleri, 
asla hayalkırıklığına uğratmaz hatta zaman 
zaman ülkenin diğer görmeye değer yerlerini 
gölgede bırakır. 

The Central Asian steppes, where traces of a nomadic 
culture which has been embedded in solitude for 
centuries has been preserved with persistence, are in 
such stark solitude that they are sometimes referred to 
as the “back of beyond.” Central Asia has always been 
a land of vague future, migrations, glory and fall, and 
tempestuous past in spite of gaining independence. 
The climate is unreliable, nature is wayward and one 
needs to brace for severe conditions to cover ground. 
On the other hand, this journey, which was once 
undertaken by figures such as Alexander the Great, 
Genghis Khan and Tamerlane on everlasting plains 
under the azure sky, is so rich as to make its way into 
the dreams of travelers thanks to its history and 
geography. Uzbekistan has been the cradle of culture 
in the region for two thousand years and therefore 
become the most prominent tourist destination. 
Moreover, it is the only region in Central Asia that has 
housed historical urban cultures. Travelling on these 
soils mean travelling through the pages of history. 
The most important cities of Uzbekistan, which has 
a romantic atmosphere thanks to its architecture, are 
Samarkand, Bukhara and Khiva… These cities located 
on the Silk Road will never disillusion anyone; as in 
fact, they sometimes overshadow other places in the 
country that are worth seeing. 
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the three musketeers of uzbekistan: 

ReYAn TUVİ



SEmERKaNT / SamaRKaND

Hiçbir kent, Semerkant kadar İpek Yolu’yla özdeşleşemez. Kenti 
eski zamanlarda gören batı dünyasından birçok şair ve yazar için 
burası Atlantis mitini çağrıştırır. Kuşbakışı baktığınızda, kub-
beler ve minareler öne çıkar. Aşağıda, sokaklarında ve meydan-
larında Timur için yapılan dev anıtlara, rengarenk çarşılara ve 
kentin tarihine şahit olursunuz. Bugünün Semerkant’ı ise Sovyet 
dönemi binaları, parkları ve geniş bulvarlarıyla başka bir havada. 
Kentin en görmeye değer yerleri iki, üç günde gezilebilir. Regis-
tan Meydanı, Gur Emir Türbesi, Bibi Hanım Camii ve Şah-ı Zinde 
kompleksi listenizin ilk sıralarında olsun.

Semerkant, tarihin son büyük göçebe fatihi Timur’un başken-
tiydi. Delhi’den Ege Denizi’ne, Şam’dan Doğu Türkistan’a fethet-
tiği yüzlerce kent içinde Semerkant’ı seçti. O dönemde Semerkant 
150 bin nüfusla dünyanın en kalabalık kentlerinden biriydi. Ti-
mur’un en sevdiği torunu Uluğbey, Semerkant’ı dedesinin büyük-
lüğüne yaraşır bir kent yapmaya çalıştı. Uluğbey, tarih, şiir, mate-
matik, müzik ve özellikle astronomiye aşık bir hükümdardı. İslam 
din ve biliminin en ünlü hocalarını kentin Registan Meydanı’nda 
kendi adına yaptırdığı medresede topladı. Bu Semerkant için yeni 
bir dönemin başlangıcıydı. Uluğbey, astronomiye tutkundu. Do-
ğu’da astronominin altın devri onunla başladı, Semerkant’ta kur-
duğu rasathanenin ne doğuda ne de batıda bir benzeri yoktu. 

Ekmek başköşede… 
Bir zamanlar zengin ticaret yollarının kesiştiği Semerkant’ta 

Özbek pazarları halen canlılığını koruyor. Özbek’in sofrasının baş-
köşesinde ekmek vardır, hemen her evde bulunan tandır fırınlarda 
mayasız pişirilir ve ancak piştiğinde fırınların toprak duvarların-
dan düşer. Özel günlerde bazen kadınlar 20 çeşit ekmek yapar ve 
üzerine susam koyarlar. 

No city has ever been so associated with the Silk Road. For 
many poets and authors from the Western world who saw it 
in ancient times, the city evokes the myth of Atlantis. When 
a bird’s view of the city is taken, domes and minarets stand 
out. Down below, in its streets and squares, you witness giant 
monuments built in memory of Tamerlane, colorful bazaars 
and the history of the city. Today’s Samarkand, on the other 
hand, is a different story with its buildings dating from the 
Soviet era, parks and broad boulevards. The best sights worth 
seeing in the city can be visited within two or three days. 
Registan Square, Gur Emir Tomb, Bibi Hanım Mosque and 
Şah-ı Zinde Complex should top your list of sights to see.

Samarkand served as capital to Tamerlane, who was the 
last great nomadic conqueror. He chose Samarkand from 
among hundreds of cities htat he conquered from Delhi to the 
Aegean Sea, from Damascus to Eastern Turkestan. In that 
period, Samarkand was one of the most populous cities in the 
world with a population of 150 thousand people. Uluğbey, 
Tamerlane’s best loved grandson, tried to make Samarkand 
a city matching his grandfather’s grandeur. Uluğbey was 
a ruler who adored history, poetry, mathematics, music 
and above all astronomy. He brought together the most 
prominent Islamic scholars of his time in a madrasah bearing 
his name which he had built at Registan Square. This was the 
beginning of a new era for Samarkand. Uluğbey was devoted 
to astronomy. The golden age of astronomy in the east began 
with him, and the observatory he established in Samarkand 
had no parallel either in the east or in the west. 

Bread, at the seat of honor… 
In Samarkand, where once rich trade routes intersected, 

Uzbek bazaars still maintain their liveliness. Bread has the seat 
of honor at an Uzbek dinner table; it is baked, without yeast, 
in underground ovens (floor furnaces) called tandoor present in 
almost all houses, and falls off the walls of the ovens when it is 
fully baked. Women make almost as many as 20 different kinds 
of bread on special days and sprinkle sesame on them. 

           ALIŞVERİŞ Orta Asya insanının 

konukseverliğinin en iyi gözlemlendiği yerlerden 

olan Semerkant’ın pazarlarını kaçırmayın.

       SHOPPING  Do not miss the bazaars of 

Samarkand, which is one of the best 

places to witness the hospitality of the 

Central Asian people.

         BİLİYOR MUYDUNUZ? Uluğbey’in çıkardığı 

gökyüzü haritası, Çinli ve Avrupalı bilimadamları 

tarafından 400 yıl boyunca kullanıldı.

         DID YOU KNOW? The map of the skies 

prepared by Uluğbey was used by 

Chinese and Eurpoean scientists for 

400 years.
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BUHaRa / BUKHaRa

“Dünyanın her yerine ışık cennetten gelirken, 
kutsal Buhara’nın ışığı cenneti aydınlatır” 
derler… Orta Asya’nın en kutsal kentlerinden 
Buhara, aynı zamanda, bu coğrafyanın Sov-
yetler öncesi halinin en saf haliyle görüldüğü 
yerdir. Özbek ve Tacik nüfusun yaşadığı ken-
tin eski merkezi 200 yıldır pek de değişme-
miş. Merkezde, bin yıllık geçmişe sahip yapı-
lar bulunuyor. Bir asır öncesine kadar Buha-
ra’nın, su kanallarından beslenen halkın etra-
fında toplanıp sohbet ettiği, suyunu içtiği ve 
yıkandığı 200 kadar taş havuzu varmış. Bu 
havuzların suyu sık değiştirilmediğinden Bu-
hara, salgın hastalıklarla anılır olmuş. 19. yüz-
yılda Buharalılar ortalama 32 yaşına kadar 
yaşıyorlarmış. Su sistemini modernize eden 
Bolşevikler, bu havuzları da kurutmuşlar. Bu-
hara’nın en sosyal mekânlarından biri dört 
asırlık Lebi Havuz. Bu havuz kenarı, Orta As-
ya’da sadece bir yaşam biçimi değil aynı za-
manda bir kaçış. Dut ağaçlarıyla çevrili bu çay 
bahçesi, dostluğun, ticaretin ve yol yapanların 
durağı. Gedikliler buraya kendi tavla ve domi-
no takımlarıyla gelir, sadece çayı ve eğlenceyi 
değil, II. Dünya Savaşı anılarını da paylaşırlar. 
Yeşil çay, Özbek kültürünün esasıdır. İkram 
edilen çayı geri çevirmek neredeyse imkân-
sızdır. “Piala” denilen taslarda içilir, dinlendi-
rici ve tansiyon düşürücü özelliği vardır. Geç-
miş bir Buhara öğleden sonrasında yere halılar 
serilir, semaverden dumanlar tüter, genç oğ-
lanlar çay taşır, meddahlar, hokkabazlar bura-
ya doluşurlarmış. Günün olayları, dedikodu-
ları hep fısıldayarak anlatılır, Lebi Havuz’un 
sihrini hiçbir gürültü bozmazmış…

Kapatılmayan tek medrese
Buhara’da en az iki güne ihtiyacınız olacak. 

Kentin eski merkezinde zamanı unutarak ge-
zin. Yaklaşık 140 tarihi binanın birçoğunu 
görmeye çalışırken, bütününün atmosferini 
kaçırmayın. Ortaçağın en önemli din ve eği-
tim merkezi olan kent, zamanın en büyük be-
yinlerini buraya çekmişti. Onlar burada eğitil-
diler ve burada eğittiler. Buhara’da yılın her 
gününe bir cami düşerdi. Yüzün üzerinde 
medrese eğitim verirdi. Orta Asya’nın en 
yüksek yapısı ve sembollerinden olan Kalan 
Minare’nin gölgesindeki meydanda bulunan 
Miri Arab Medresesi, Sovyet döneminde ka-
patılmayan ve günümüzde halen eğitimini 
sürdüren tek medrese. 

It is said that “Light comes to all places on earth 
from heaven but the light of holy Bukhara enlightens 
heaven”… One of the holiest cities of Central Asia, 
Bukhara is at the same time a place where the state of 
this geography in the pre-Soviet period can be seen in 
its purest form. The old center of the city, where Uzbeks 
and Tajiks live, has not changed much over the past 200 
years. There are buildings in the center that date back 
to a thousand years ago. Reportedly, until a century 
ago, there were about 200 stone pools in Bukhara which 
derived its water from irrigation canals and where 
people gathered around, chatted, drank water and 
bathed. Since the water in these pools was not changed 
often, Bukhara began to be associated with epidemic 
diseases. Bukharans lived to be 32 on average in the 19th 
century. Bolsheviks, who modernized the water system, 
also drained these pools. On of the most social places 
in Bukhara is the four-century old Lebi Havuz. The 
banks of this pool represent not only a lifestyle but also 
a sanctuary in Central Asia. Surrounded by mulberry 
trees, this tea house is a place for friendship, trade 
and travelers. Frequenters come here with their own 
backgammon and domino sets with them and share not 
only tea and fun but at the same time memories from 
World War II. Green tea is at the heart of the Uzbek 
culture. It is almost impossible to refuse the tea that 
is offered. It is drunk out of bowls called “Piala”, is 
relaxing and said to reduce blood pressure. Reportedly, 
in the afternoons of the past Bukhara, carpets would be 
laid on the ground, smoke would rise from samovars, 
young boys would serve tea, and public storytellers 
and conjurers would flock here. Events of the day and 
gossips would travel by word of mouth in whispers and 
no noise could spoil the magic of Lebi Havuz…

The only madrasah that was not shut 
down 

You will need at least two days in Bukhara. Walk 
around the old center of the city forgetting time. Do 
not miss the atmosphere of the whole while trying to 
see many of the nearly 140 historical buildings. The 
city, which was the most important religious and 
educational center of the Middle Ages, attracted the 
greatest brains of the time. They were educated here 
and offered education here again. A mosque fell to 
each of the days of the year in Bukhara. More than 
a hundred madrasahs would offer education. Miri 
Arab Madrasah, which is located at a square under 
the shadow of Kalan Minare, the tallest structures 
in Central Asia and one of its symbols, is the only 
madrasah that was not shut down during the Soviet 
era and is still open for education today. 

        GELENEK Özbekler, doldurulan ilk iki tas çayı 

mutlaka çaydanlığa geri döker. Çünkü çayın 

rengi ve tadı ancak üçüncü tasta tam olur. 

         TRADITION Uzbeks pour back the first 

bowls of tea into the teapot because the 

color and taste of the tea attains 

perfection only in the third bowl. 

 raillife NİSAN / APRIL 2014     0  7 90  7  8  raillife NİSAN / APRIL 2014



Hİva / KHiva

2500 yıllık Hiva’nın tarihi merkezi, Özbekistan’ın diğer kentle-
rinden farklı olarak bütünüyle korunmuş. Şairlerin Hiva’nın top-
rak rengi yapılarına, çinilerinin turkuazına yazdığı dizelere yüz-
yıllarca kapıldı insanlar. Bu açık hava müzesi ilk bakışta etkileyici 
olmasına rağmen, 1970 ve 80’lerde uygulanan Sovyet koruma 
planı aynı zamanda bir dezavantaj olmuş. Dar sokakları, avluları, 
camileri, türbe, saray ve 16 medresesiyle, “Orta Asya’nın Floran-
sası” gibi dursa da canlılığı eksik. Bir zamanlar Asya’nın en bü-
yük köle pazarlarından birinin bulunduğu, İranlı ve Rus kölelerin 
satıldığı bu hisarın geçmişini solumak için hayalgücünüzü zorla-
manız gerekecek. İpek Yolu gözden düşünce Hiva içine kapandı. 
Birçok efsane yavaş yavaş gizemini yitirdi. Tarihi binalar arasın-
da birkaç cami ve mabed aktif ancak birçoğu müze. Orta Asya’da 
bozkırlar, çöller, dağlar aşılır farklı dil, din ve kültürlerin eridiği 
bir zaman diliminde gerçek anlamda bir serüven yaşanır. Bir ina-
nış bu serüvene her an eşlik eder; misafir atadan da kıymetlidir ve 
Tanrı misafirini ağırlamak büyük şereftir. 

The historical center of the 2500-year-old Khiva has been 
fully preserved unlike other cities in Uzbekistan. For centuries, 
people have been carried away by the lines poets wrote for the 
earth-colored structures and the turquoise of tiles in Hive. 
Although this open air museum is impressive at first sight, the 
Soviet style conservation plan implemented in the 1970s and 
1980s also became a disadvantage. Though it looks like the 
“Florence of Central Asia” with its narrow streets, gardens, 
mosques, tombs, palaces and 16 madrasahs, it lacks in 
liveliness. You will need to stretch your imagination in order 
to inhale the past of this fortress where once upon a time one 
of the largest slave markets of Central Asia was located and 
Iranian and Russian slaves were sold. When Silk Road fell out 
of favor, Hive withdrew into itself. Many legends lost their 
mystery gradually. Among the historical buildings, only a 
handful of mosques and temples are open but many now serve 
as museums. In Central Asia, plains, deserts and mountains 
are surpassed, and a true adventure is experienced in a time 
period where different languages, religions and cultures fuse. 
A belief accompanies this adventure at all times; a guest is 
more important than even one’s father and hosting a God-
sent guest (unexpected) is a great honor. 

            KAÇIRMAYIN  Gece kıvrımlı, dar sokaklarından 
bakınca ay ışığının aydınlattığı minareler, sütunlar ve 

medreselerle Hiva’nın büyüsü tam olarak ortaya çıkar. 

           DO NOT MISS The magic of Hive can be fully 
observed with its minarets, columns and 

madrasahs when looked from its winding and 
narrow streets at night. 

     LEZZET MOLASI Bir Özbek evine 
davet edilirseniz, Özbek pilavını tatma 

şansını geri çevirmeyin.

       A TASTE BREAK  If you are invited 
to an Uzbek house, do not refuse 

the opportunity to taste Uzbek 
pilaf (rice).
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Türkler cam sanatına 
damgasını nazar boncuğu ve 
çeşm-i bülbüllerle vurdu.

Turks put a stamp in glass 
art with their blue beads and 

nightingale’s eyes.

TOPRAKTAN GElİP, 
TOPRAĞA GİDER:

CoMES fRoM EARTH, 
GoES BACK To EARTH: 

CAM GlASS
 T

ürkiye’de, elektriğin her 
yere ulaşmadığı yıllarda 
bir ilkokul öğrencisini, öğ-
retmeni İzmir’in Görece 
köyünde bir cam ocağına 

götürür. Gaz lambası ve boncuk üreti-
len bu ocakta çocuğun dikkatini daha 
çok ders çalışırken dibinde oturduğu 
gaz lambasının yapımı çeker. Gördüğü 
bütün camları incelemesi, taşınabilir 
olanları toplamaya başlaması da o yılla-
ra denk gelir. Çocuk büyür, başarılı bir 
tekstilci olur ama aklı hâlâ o mucizevî 
maddededir. Türkiye’deki cam ocakla-
rının tamamını dolaşır, hiçbir şey yapa-
masa dahi gidip ustaları izler, yurt dışın-
daki cam sanatçılarından dersler alır. 

Cam ustası Yılmaz Yalçınkaya’nın 
artık kendi cam hikâyesini yazmasının 
vakti gelmiştir… Cam Ocağı Vakfı’nı 
kurar. Vakf bugün Türkiye’nin cam 
sanatı konusunda en büyük ve 
donanımlı noktası. Vakfı bir yıl içinde 
yaklaşık 35 bin ilkokul öğrencisi ziyaret 
ediyor. Onlar da Yılmaz Yalçınkaya’nın 
çocukluğunda yaptığı gibi camın 
alametlerine gözleriyle şahit oluyorlar. 
Ocağın minik ziyaretçileri kırık 
camlardan ve boncuklardan kendi 
tabaklarını yapıyor; sıcak camın nasıl 
bir şey olduğunu ve nasıl şekil aldığını 
görüyorlar. Ayrıca yurt içinden ve yurt 
dışından cama hükmeden sanatçılar 
vakfa gelip dersler veriyor. 

 I
n the course of the years when elec-
tricity was not available in many 
places, a teacher takes his primary 
school student to a glass furnace in 
Görece, a village of İzmir. In the fur-

nace, where mainly kerosene lamps and 
blue beads are crafted, the craft of kero-
sene lamp affects him greatly as he stud-
ies under it every night. The fact that he 
examines all glasses he encounters and 
collects the moldable ones started at that 
time. The child brings up and becomes a 
successful textile businessman; however, 
his mind is still busy with this mystical 
substance. He visits all glass furnaces in 
Turkey, and although he cannot do an-
ything, he watches the glass artists and 
takes lessons from worldwide glass artists.    

Now, it is time for Yılmaz Yalçınkaya 
to start his own glass story as a glass 
artist. He started the foundation of the 
glass furnace “Cam Ocağı Vakfı”. The 
foundation is the greatest and most well-
supported spot for glass art in Turkey. 35 
thousand primary school students visit 
the foundation annually. They witness 
the miracles of glass as Yılmaz Yalçınkaya 
does during his childhood. These young 
visitors of the foundation make their own 
plates from broken glass pieces and beads, 
they figure out what hot glass is something 
like and experience how it shapes. 
Furthermore, local and foreign artists 
come to the foundation and teach.    
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Selçuklular’dan beri cam üfleniyor
Cam Ocağı Vakfı’nın Türkiye’de ve hatta dünyada bir örneği 

daha olmasa da cam ocaklarında bu maddeden sanat eserleri ya-
ratma konusunda kullanılan yöntemler değişmiyor. Bunların en 
bilindikleri üfleme, kepçeleme, füzyon, kuma dökme ve kalıpla 
şekillendirme. Bizim topraklarımızda diğerlerinden ayrılansa Sel-
çuklu, Artuklu ve Osmanlı’dan günümüze kadar gelen üfleme 
tekniği. Üflenerek yaratılan sanat eserinde iş, bin 200 derecelik 
fırının içinden bal kıvamında ve bal renginde olan camın bir çubuk 
yardımıyla alınmasıyla başlıyor. Çubuk, ucundaki camın akma-
ması için çevrilerek vişne ağacından yapılan kepçenin içindeki 
suyla soğutuluyor ve bu sırada çubuğun içinden üflenen hava ca-
mın şişmesini sağlıyor. Tabii bütün bunlar anlatıldığı kadar kolay 
değil. Cam Ocağı’nın zanaatkârlarından Mehmet Kömürcü’nün 
anlattıkları da bunu doğruluyor. Zira onun “usta” sıfatını kazana-
bilmesi 13 yaşından 32 yaşına kadar bu işi aşkla yapması sayesinde 
mümkün olmuş. Mesleğini aynı işi sürekli yaparak değil, babasın-
dan kalan yeteneği sayesinde kazandığını söylüyor. Ürettiği her 
eseri sorunsuz bir şekilde tamamladığında yaşadığı mutluluk da 
bundan.

 

Camın hikâyesi kumla başladı
Cam, 5 bin yıldan beri hayatımızdaki favori malzemelerden biri. 

Ondan akla hayale gelmeyecek eserler yaratabilir, bir hatayla tuz-
la buz da edebilirsiniz… Ne kadar anlaşılmaz görünse de kökeni 
bildiğimiz kumdur. Bazen ayna olur, ne görüyorsan odur; bazen 
mercek olur, uzağı yakın eder; bazen bir çerçevenin önünde en 
mutlu anınıza kendini siper eder. Camın hayatınızın ne kadar 
içinde olduğunu düşünmeye başladığınızda uzun bir zamana ihti-
yacınız olacak. Bu mucizenin kalbini görmek içinse fazla vaktiniz 
yok! Zira bir cam ocağına gidip onunla tanıştığınızda kaybettiği-
niz zaman için pişman olacaksınız.   

Glassblowing has been done since Seljuqs
Although there is no other example of the foundation in 

Turkey and even in the world, the methods used to make works 
of glass do not change. The most known methods are blowing, 
scooping, fusing, casting and shaping with moulds. The different 
method in our country is glassblowing method which has been 
used since the days of Seljuqs, Artuqids and Ottomans. In 
glassblowing process, the work starts with taking hot melt pasty 
glass as soft and colored as honey from 1200 degrees furnace 
with a stick. In order to prevent hot melt glass from moving, the 
stick is cooled in water kept in a scoop made from sour cherry 
tree and during this period the air blown through the stick makes 
glass expand. Of course, the period is not easy as it’s told. The 
story of Mehmet Kömürcü, one of the glass artists in the 
foundation, approves how difficult the process is. To get 
“master” title was possible for him to do this work zealously 
from the age of 13 to 32. He says he gets the profession not by 
doing it constantly but having the ability inherited from his 
father. Perhaps, this is because why he feels happy after finishing 
a work of glass.   

The story of glass starts with sand 
Glass has been in our lives as one of the most favorite materials 

for the last 5 thousand years. As you can create unimagined works 
of glass, you can also smash it into millions of pieces with a small 
mistake. Though it seems incomprehensible, the origin of glass is 
sand. Sometimes it is a mirror, reflects you what you see, 
sometimes it is a lens, makes you see far-away things, and 
sometimes it is a cover to keep your best moment in a frame. 
When you begin to consider the importance of glass is in our daily 
lives, you need a long period of time. However, you don’t have 
long time to see the heart of this miracle as you will regret when 
you go to a furnace and meet it.  

Bilgi / Info

         nazarköy’ün nazarlıkları…
Nazarköy, İzmir’in Kemalpaşa ilçesine bağlı bir köy. Burada cam 
sanatı boncuk halinde bulunuyor. Köyde her yıl mayıs ayının 
ikinci haftasında Nazar Boncuğu Festivali düzenleniyor. Her yanı 
rengârenk boncuklarla bezeli bu köyde yaşlı, genç, kadın, erkek 
hemen herkes nazar boncuğu işinin bir köşesinden tutuyor. 
Sadece çam odunu kullanarak fırınlarını bin 200 derecelik sıcak-
lığa ulaştırmalarının sırrını ise onlardan başka bilen yok!

          tHe BLUe BeADS OF nAzArKöY…
Nazarköy is a village located in Kemalpaşa province in İzmir. The 
works of glass are blue beads. In the village, “Nazar Boncuğu 
Festivali”, a festival for blue beads, is held during the second 
week of May every year. In the village covered with blue beads 
everywhere, old and young, women and men, almost everybody 
possess a part of blue bead work. And there is no one apart from 
them who knows how they can make their furnace reach up to 
1200 degrees by burning pine firewood only. 

Bilgi / Info

         ÇEşm-i BülBül 
Çeşm-i Bülbül, soğuk cam çubukların sarmal bir şekilde sıcak 
camla birleştirilmesiyle oluşuyor. Bu eserlerin temeli 18. yüzyılda 
Venedik’te cam sanatı konusunda eğitim alan Mevlevi dervişi 
Mehmet Dede’nin Paşabahçe’de osmanlı padişahlarının da yar-
dımıyla bir cam ocağı açmasına dayanıyor. Döndürülerek buru-
lan çizgiler, o cam formu biçimlendiren ustanın hünerini ve 
üslûbunu yansıtıyor. 

         nIGHtInGALe’S eYe
Nightingale’s Eye is formed by spiral bonding of cold glass sticks 
with hot glass sticks. The origin of the works goes back to 
Mevlevi Dervish Mehmet Dede who started a glass furnace in 
Paşabahçe with the help of Ottoman sultans after having an 
education about glass art in Venice in the 18th century. The 
twisted lines obtained by spiraling show the ability and style of 
the artist. 

zaNaaT / CRaFT



GÜZEL nE GÜZEL OLmUŞSUN YOU BEAUTIFUL, WHAT A BEAUTY 
YOU HAVE BECOME

sendeydi, başka kimseye bakmadım, başka 
kimse beni sormadı, dolayısıyla adımın çıkacağı, 
adımın geçeceği bir ortam olmadı anlamı var 
sonraki iki dizeye aktarılan… 
Adım ne idi unuttum/Sorulmayı sorulmayı: 
İnsan kendini ancak bu kadar yalnızlaştırabilir 
bir sevgi çevresinde… Gariplik bir durum yok 
çünkü… Derlemelerde “ismim” olarak da 
geçiyor…

Çağır Karacaoğlan çağır/Taş düştüğü yerde ağır: 
Çağırmak fiili sürekli dilde tutmak anlamını da 
taşıyor, türkü söylemek anlamını taşıdığı 
kadar… Kendisine doğru gelmesini istemek için 
seslenmek anlamını da… Şair, kendini o 
yaşanmışlığın mekanına doğru çağırıyor gibi bir 
hava var türküde/şiirde… Kendisinin düştüğü, 
gönlünün düştüğü yer sevdiğinin yanıdır 
çünkü… “Taş düştüğü yerde ağır” dizesi atasözü 
haline de gelmiş… 
Yiğit sevdiğinden soğur/Sarılmayı sarılmayı: 
Kendi şiirinden bir sevgili örüyor şair ve ona 
sarılıyor önce, yahut sevgilisine şiire örerek 
sarılıyor…

Türküyü derli toplu yeniden söyleyelim:
“Güzel ne güzel olmuşsun
Görülmeyi görülmeyi
Siyah zülfün tel tel omuş
(Siyah zülfün halkalanmış)
Örülmeyi örülmeyi

Mendili yudum arıttım
Gülün dalında kuruttum
Adım ne idi unuttum
Sorulmayı sorulmayı

Çağır Karacaoğlan çağır
Taş düştüğü yerde ağır
Yiğit sevdiğinden soğur
Sarılmayı sarılmayı”

it in the branch of a rose: The handkerchief is the only 
souvenir which the beloved has given to our poet. It 
has to be cleaned and the poet cleans it in such a pure 
manner by which the poet seems to give a sign that he 
has waited his beloved for a long time and the purity of 
his love for her has not been spoilt even for a short 
period of time.
I forgot my name/Not asked, not asked: The 
loneliness of the poet is not related to his social 
environment. The poem does not give us any such 
hint of social isolation. 
Say it, Karacaoğlan, say it/The stone weights only 
where it falls: Say it connotes ‘to retain’ unceasingly 
as well as ‘to sing’. It also means “call her to 
approach”. The poem has the sense that the poet is 
longing for the unique experiences which he once 
had. His longing is tantamount to his fall and his 
desperate longing to be with his beloved. “The stone 
weights only where it falls” became a proverb.
The man feels cold towards his beloved/Not having 
embraced her for ages: It is as though the poet 
evoked an image of embracing his beloved with his 
lines or weaves the image of the beloved with this 
poem as such.

The whole poem is as follows:
You beautiful, what a beauty you have become
When out of sight, out of sight
Your black side locks are now like a rope
Apparently not knotted for ages
I cleaned the handkerchief
Then dried it in the branch of rose.
I forgot my name
Not asked, not asked
Say it, Karacaoğlan, say it
The stone weights only where it falls
The man feels cold towards his beloved
Not having embraced her for ages

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

BİR TÜRKÜ DİNLE  / LiSTEN TO a BaLLaD

Özlemek güzelleştirir özleneni… 
İnsan sevdiğinden ayrılmaya görsün, 
yaşanmışlıklar, gözbebeklerinde 
sakladığı sevgilinin her hali, her 
edası ayrı bir büyülü hal alır. 
Şiir Karacaoğlan’ın. Sazıyla, türkü 
formunda, bir bitki yerden filizlenip 
çiçek açar gibi, bir güvercin ansızın 
havalanır gibi, bir bulut siz farkında 
olmadan kaynar gibi, yağar gibi bir 
doğallıkla söylenmiş türkü…
Altı dörtlükten oluşuyor 
Karacaoğlan’ın şiirlerinin derlendiği 
kitaplarda. Repertuarda dört dörtlük 
kayıtlı; notaya alınmış. İcra edilen 
ise üç dörtlüğü. 
Türk halk edebiyatında yalnızlığı ve 
hasreti en güzel anlatan dizelere 
sahip… Şair kendi adını unuttuğunu 
söylüyor türküde, kimsenin adını 
sormamasından dolayı…

Türkü şöyle:
Güzel ne güzel olmuşsun/
Görülmeyi görülmeyi: Burada 
güzelin, genç kız iken olgun kadın 
güzelliğine erişmesi çağrışımı da 
saklı özlemenin yanında… 
Siyah zülfün tel tel olmuş/Örülmeyi 
örülmeyi: Hem zülfün 
“perişanlığına” gönderme, hem de 
ilk söylediğimizle örtüşen bir şey… 
Anadolu’da, özellikle Farsaklar ve 
Güney Türkmenlerinde kızların saçı 
örülür kadınlardan çok… Dize 
değişik derleme ve icralarda “siyah 
zülfün halkalanmış” olarak da 
geçiyor…
Mendili yudum arıttım/Gülün 
dalında kuruttum: Sevgilinin bir 
zamanlar kendisine verdiği mendil 
koynunda kirlenmiş olmalı ki, adet 
değil ama, tekrar onu görme 
zamanını umarak mendili yumuş, 
arıtmış şair… Gülün dalında 
kurutması hem gül-bülbül çağrışımı, 
hem de onu gözüm gibi korudum 
anlamlarını taşıyor. Bir de, aklım hep 

Missing makes the missed one 
beautiful.
Whenever one finds oneself at great 
distance from his beloved, the old 
memories and every manner of the 
beloved reserved in the depths of eyes 
take on fascinating qualities.
The poem belongs to Karacaoğlan. 
When he handles his baglama, it is as if 
the seeds of a plant will blossom from 
the root of the ground and as if a dove 
suddenly begins to fly; and a cloud is 
sending its drops of rain without your 
recognition. This is a Turkish folk song 
which is formed to such a natural 
degree.
The collection book of Karacaoğlan’s 
poetry consists of 6 verses. Four verses 
are recorded in the repertoire; they are 
seen as accompanied by musical notes. 
Three verses of them are performed.
The poetry of Karacaoğlan has got lines 
which express loneliness and longing at 
first-rate level. In the poem, the poet 
says that he forgets his name because 
no one asks his name…

The song is as follows:
You beautiful, what a beauty you have 
become/When out of sight, out of 
sight: Here, the beloved one is 
understood to be no longer young girl 
but reached at the age of a very 
beautiful woman and there is a 
suggestion that she is missed so much…
Your black side locks are now like a 
rope/Apparently not knotted for ages: 
An allusion to the suffering of ‘side 
locks’. It is consistent with what we say 
above. In Anatolia, especially in Farsaq 
and Turkmen areas, it is young girls’ 
hair that can be knotted, not the 
middle-aged women’s. In some 
performances and written records, the 
line is seen as read: “Your black side 
locks are encircled.”
I cleaned the handkerchief/Then I dried 

kimdEn dinlEmEli?
Siz ister Neşet Ertaş’tan, ister Gülay’dan, ister 
okan Murat Öztürk’ten dinleyim, ben en çok 
Necla Erol’dan dinleyince sarsılıyorum.

FrOM wHOM SHOULD we LISten tO?
No matter you listen to Neşet Ertaş, Gülay, 
Okan Murat Öztürk and so on. I feel most 
shattered while listening to Necla Erol.
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Dücane Cündioğlu 2013’te genişletilmiş yeni baskısı  yapılan 
Akif’e Dair’de iki farklı Mehmet Akif’ten söz eder. Birincisi; 
İstiklal Marşı, Çanakkale Destanı, Mahalle Kahvesi gibi şiir-
leri yazan, topluma mal olmuş, cemiyet için bütün varlığın-
dan vazgeçmiş, herkes tarafından bilinen bir Mehmet Akif. 
Diğeri ise Hicran, Secde, Bülbül, Leyla gibi şiirleri yazan, acı 
ve ıstırap içinde Rabbine seslenen, tasavvufi yönünü ortaya 
çıkaran, yalnızlık içindeki bir Mehmet Akif… Dücane Cündi-

oğlu bugüne kadar birincisinin incelendiğini, söz konusu 
edildiğini, göründüğünü, ikincisinin ise çoğu kimse tarafında 
fark edilmediğini belirtir.

Hakkında anma programları yapılan Mehmet Akif birin-
cisidir. Mehmet Akif’in diğer yönüne çoğu kimse dikkat 
etmez. Oysa Mehmet Akif’in derinliği, tasavvufi yönü ikin-
cisinde gizli. Asıl Hicran ve Secde şiirlerinde Mehmet 
Akif’in şahsiyeti, yüzü ve hayatıyla karşılaşır, başka ifadey-
le doğrudan bağlantıya geçeriz. Bu şiirlerinde Mehmet Akif 
bireysel bir hesaplaşma içine girer. O güne kadar yaşadıkla-
rı, düşündükleri ve hissettiklerini değerlendirir. Birinci 
yönüyle ise toplumsal hesaplaşmayı okuruz. Özellikle II. 
Meşrutiyet ve İstiklal Harbi öncesi ve sonrası -siyasî ve 
kültürel renkliliğiyle- Türkiye tarihini. İkisi de iç içe geç-
miştir, birbirinden ayrı düşünülemez. As-
lında Mehmet Akif’in manzum ayet tefsir-
lerinde bile ikinci Mehmet Akif’i; tasavvufi 
diyebileceğimiz şiirlerinde ise siyasalı, top-
lumsalı yakalamak mümkün. Cündioğlu 
bunların birbirinden bağımsız olamayacağı-
nı ima edecek şekilde ayrılamayacağını söy-
ler ve ‘kim nasıl ayıracak?’ diye sorar.

Akif’e Dair Mehmet Akif’le ilgili birçok 
tartışmaya da değinir ve tartışmaların as-
lında bilgi eksikliğinden, yanlış bilgilenme-
den, önyargılı yorumlardan kaynaklandığını 
anlatır. Özellikle Mehmet Akif’in Kur’an 
tercümesiyle ilgili tartışmalar, ona dair ba-
kış ve önyargıların görünür kılınması açı-
sından önemli. Bazı çevreler bu konuda 
Mehmet Akif’i yargılayıp suçlarken, bazı 
çevreler bunlara karşı hemen savunmaya 
geçer. Cündioğlu’nun işaret etmeye çalıştı-
ğı nokta; iki tarafın da konuyla ve Akif’le ilgili sağlıklı bir 
inceleme, araştırma yapmadığı, dolaysıyla bilgisiz kaldığı-
dır. Yanlış bilgiyle doğru yorum yapılamayacağı da bir haki-
kat. Bu yüzden Cündioğlu gerek Akif’e Dair’de gerekse Bir 
Kur’an Şairi’nde doğru bilginin peşinde koşar ve onu aktar-
maya çalışır. Çünkü konuyla ilgili doğru bilgiler yorum ge-
rektirmeyecek kadar açıktır.

Akif’le ilgili yanlış bilgiler var
Örneğin Cündioğlu Mehmet Akif’in hiç erkek torunu 

olmadığını, buna rağmen oğlu Emin Ersoy’la çektirdiği fo-
toğrafın altına yanlışlıkla, ‘torunu ve Mehmet Akif’ ibaresi 
konulduğu için, bu hatanın halen devam ettirildiğini belir-
tir. Konuyla ilgili birkaç köşe yazısı yazmasına rağmen 
böyle olduğunun altını çizer. Demek ki halen Mehmet Akif 
ve ailesiyle ilgili ayrıntılı ve dikkatli okumalar yapılma-
maktadır. Akif’e Dair bu tür noktaların aydınlatılması açı-
sından etkileyici ve önemli; Akif’i merak edenler için iyi bir 
başlangıç olabilir.

Dücane Cündioğlu speaks of two different Mehmet Akif in new 
edition (Akif’e Dair) expanded in 2013. First Mehmet Akif is 
the one who wrote poets such as İstiklal Marşı (the National 
Anthem), Çanakkale Destanı (Dardanelles Epic), Mahalle 
Kahvesi (The Neighborhood Cafe) and also became a part of 
society, gave up all his assets to the community and is known by 
everyone. The other Mehmet Akif is the one who wrote poets 
such as Hicran, Secde, Bülbül and Leyla and calls to his Lord in 

pain and anguish, reveals his way of mysticism in the condition 
of solitariness... Dücane Cündioğlu specifies that while the first 
one has been examined, become the subject and come into view 
up to now, the second one has not been noticed by most people.

The one for which is held memorial programs is the first 
character of Mehmet Akif. Most people do not pay attention to the 
other aspect of Mehmet Akif’s character. However, the depth of 
Mehmet Akif and his mysticism is hidden in the second one. We 
come across Mehmet Akif’s personality, face and life, in other 
words we take direct connection in his poems Asıl Hicran and 
Secde. In these poems, Mehmet Akif goes into reckoning 
individually. He evaluates what he experienced, thought and 
perceived until that day. On the one hand, we read the social 
reckoning. Specifically, Turkish history with political and cultural 

colorfulness before and after II. Constitutionalism 
and the War of Independence. Both are closely 
intertwined and inseparable from each other. In 
fact, even in Mehmet Akif’s commentaries verse, 
it is possible to capture the second type of 
Mehmet Akif, politicality and sociality in his 
poems that we would say mystical. Cündioğlu 
says that these are not independent from each 
other and cannot separate in such a way and he 
asks ‘who and how will separate them?’.

Akif’e Dair also touches on a number of 
debates about Mehmet Akif and explains that 
discussions are indeed due to lack of knowledge, 
misinformation and biased comments. Especially, 
discussions on Mehmet Akif’s translation of 
Quran are significant to make it visible in terms 
of view and bias against him. While some 
prosecute and accuse Mehmet Akif in this 
respect, the other defend against them 

immediately. The spot which Cündioğlu tries to mark is that both 
sides do not do exact analysis and research on the issue and Akif 
and as a consequence has remained uninformed. It is true that an 
interpretation cannot be made with wrong information. Therefore, 
Cündioğlu runs after correct information and tries to transfer it in 
both Akif’e Dair and Bir Kur’an Şairi. Because accurate information 
is so evident that it doesn’t require any comment.

There exists incorrect information about Akif
For example, Cündioğlu signifies that Mehmet Akif never 

had a male descendant. Nevertheless, he maintains that this 
mistake is still continuing due to the fact that statement 
‘Mehmet Akif and his descendant’ written accidentally on the 
photo that he had taken together with Emin Ersoy. He underlines 
that it is just like this despite the fact that he wrote a few 
columns about the subject. This proves that there is still no 
careful reading on Mehmet Akif and his family in detail. Akif’e 
Dair is impressive and important in terms of clarifying such 
points; this can be a good start for those who wonder Akif.

 KİTaP aNaLİz / THE BOOK aNaLySiS

ÖMER YALÇINOVA
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İKİ FaRKLI 
MEhMET aKİF

two types of mehmet Akif



Tren bir defter. Yalnızlığa da yeter, beraberliğe de. 
“Açılmış bir defter kolay kapanmaz ki”, Akif Kurtuluş’un 
bir dizesiydi, yalnızlığın defterinin kolay dolmayacağını 
da Oktay Rifat söylemişti. Trenin kendisi bir defter… 
Bazen çizgisiz. Upuzun yolculuklara çıkanların yazıldığı 
bir defter… O yolculuğun anılarını yalnızca yolcu yaz-
maz, yalnızca yolcuyla dolmaz uzun süreceği hep 
açıklığından belli olan bir hatıra defteri. Yol da ona 
yazılır, tren de hem bir defter gibi açılır hem de her yol-
cuyla birlikte anılara yazılır.

Tren, bazen bir kareli defterdir. Bu bana nedense hep 
banliyö trenlerini hatırlatır. ‘Onlardan da hatıra defteri 
mi olurmuş?’ demeyin, asıl hatıralar, unutulmaz aşklar 
onlarda yaşanır, onlarda kalır, onlarda aranır. Yaz gibi bir 
şey. Yaz da öyle değil midir, kısacıktır, bir banliyö treni 
kadardır, yani bir kelebekten biraz daha fazla, uzun, 
büyük, her neyse… Hem hatıra defteri de önce kime 
açılır, elbette yaza. Sanki hatıra defteri de bir yaz defteri 
değil midir? Yazın defteri. Çocukluğun defteri. Tren, ba-
zen bir kareli deftere sığacak bir şiirdir. “Basit bir yalnızlık 

da yeterdi…” adıyla başlayan ve galiba basit, sıradan, herk-
esinki gibi bir hayatı özleten ve özetleyen bir şiir. Şiirinin 
şairine en çok benzediği haller içinde, şairi Egemen 
Berköz’ün tevazuuna hem benzeyen hem de yakışan bir şiir: 
“Basit bir kareli defter de yeterdi/Samatya istasyonunu 
anlatmak için/akşamı beklerken/beklerken parçalanmış 
umutları/biraz önce yağmur yağmış o istasyon/hüzün 
dağıtırken/uzaktan bakanlara bile/ kıyı yolundan geçen-
lere/ve yolculara ki hüznün kendisidir/biraz şairdir akşama 
doğru/anlayışla bakar istasyon şefi/hafif gülümseyerek/ve 
aldırmaz bile/ve birden gün geçer/aldırmaz/tirenlerle yol-
cularla yüklerle/biletlerle pasolarla geçer gün/ve Egemen 
Berköz evine döner/.../” 

Hatıra defterinin bir hayat defteri olduğu haller. Hayat da 
bir hatıra değil midir zaten? Basit bir kareli deftere sığan 
hayatlar. Yazlar. Küçük sevinçler, büyük acılar, sonsuz ay-
rılıklar, avunulmaz zamanlar, yeri doldurulmaz kayıplar, 
gidenler dönmeyenler, bir daha gelmeyenler… 
Hayat bazen bir tren yolunun me-
safesinden de kısa olabilir. Bazen bu 
kadarı yeter, bazen fazlası bilin-
mez, bazen istenmez, bazen de 
düşlenmez. Basit ve kareli bir 
defter işte, sınırlı, çevrili, 
sonlu…

Tren bazen de bir çizgili 
defterdir, düz bir çizgi üzer-
inde akıp giden, düz bir hat 
izleyen, insanın en sıkıntılı 
günlerine dek düşen, çizgiler-
in düz olduğu, hayatın da dü-
zlüklerle ölçüldüğü zamanlarda 
açılan bir defter. Belki de en koyu 
anılar en kapalı sözcüklerle yer alıyordur 
bu defterde. Kapağı açık olsa da içi kilitlidir, sözcükler kili-
tlenmiştir. Defterine bile açılamaz insan. Açık defterine bile. 
Tren yola koyulur, acılar da yola koyulur ve deftere düşen 
koyu sözcüklerle birlikte trenin rengi de koyulur:-Bak, der 
yoldan geçen biri raydan geçen treni gösterip, kime, belki 
kendine, bu tren yazdan, çocukluktan, güneşten, ikindiden, 
parkların sevincinden, arkadaşlığın neşesinden geriye kalan-
ları toplamış gidiyor. Yolcusu ağırdır bazı trenlerin, yüklüdür, 
gam dolusudur, herkes kimsesizliğiyle kalabalıktır orada, 
yalnızlığıyla doludur, yalnızlığından kendisine yer kalmadığı 
olur insanın. Yalnızlığıyla dolu olan bir insana yer kalmaz 
kendisinde. 

Ben hatıra defterimi açmak için açmıştım bu yazıyı. 
Trenle açılacaktım defterime doğru. Defterimin çocuk-
luğuna, gençliğine, sonrasına… Çocukluğumun, gençliğimin 
istasyonlarında beni bekleyen hatıra defterimin yaprak-
larını toplamaya… Sonrası mı? Sonrası tren bir hatıra deft-
eri, hayat bir hatıradır. 

A train is a notebook. It goes to the solitude and togetherness as 
well. “An open book does not closes easily “is a verse of Akif 
Kurtuluş and the one who told that the book of loneliness would 
not fill out easily is Oktay Rıfat. The train itself is a notebook... 
Sometimes unlined. A book in which the name of passengers on 
a long train journey is written down... The passenger is not the 
only one to write the memories of that journey. It is not simply 
filled out with passengers. A diary apparently left opened is an 
evidence of that it will last longer. The journey and train are 
written down in it. It is opened up both like a notebook and also 
written in memories with each single passenger.

A train is sometimes a checkered book. Somehow, it always 
reminds me of commuter train. ‘I wonder if a diary is made up 
of them. They witness actual memories, unforgettable romances 
and these remain with them. It is something like summer. The 
summer is like that, isn’t it? It is as short as a commuter train. 
It is little bit longer and bigger than a butterfly, whatever... 
Anyway, for whom does a diary open up first?  Of course, for the 
summer. So, diary is a summer book to speak, isn’t it? A 
summer book. A childhood’s book.

A train is sometimes a poem to fit in a checkered book. It is 
probably a simple and ordinary poem that makes life yearned 
for and summarizing it like everybody’s and also a poem 
starting with the name of  “An austere loneliness was also 
enough...” This poem which both resembles and best suits 
modesty of its poet, Egemen Berköz under circumstances of 
which poem looks exactly like its poet. “A simple plaid book was 
enough / to tell about Samatya train station / while waiting for 
the evening /as waiting for broken prospects  / the station 
outside of which is rainy / as relieving sadness / to even those 
looking from distance / to those passing by along the coastal 
road  / and passengers, of course, it is sadness itself / It is a bit 
poet towards evening / a stationmaster looking at indulgently / 
smiling gently / and never minds / and the day passes suddenly 
/ not care about / with trains, passengers, loads and tickets / 
day passes by with passengers, tickets, train pass / and Egemen 
Berköz returns home /... / “

Some situations in which a daybook becomes a life book. Isn’t 
the life already a kind of remembrance? The lives which fit into 

a simple checkered book. The summers. Little joys, great 
sorrows, endless separations, times in which nobody finds 

solace, irreplaceable losses, people leaving and never 
returning, those never coming back...  At times life can 
even be shorter than a train’s distance of destination. 
Sometimes this much is enough, sometimes unable 
to know, sometimes not desirable, sometimes not 
imagined. It is simply a checkered book which is 
pure, limited, surrounded, finite...

The train is sometimes a notebook flowing in a 
straight line and a notebook following a straight line, 

coinciding with one’s most difficult days, where lines are 
straight and it is a notebook that opens up at the times by 

which life is measured. Perhaps the darkest memories include in 
this book together with the most covered words. Although its 
cover is open, inside of it is locked and the words had been 
locked. One cannot even open up to his own notebook. Not even 
to the open notebook. The train makes its way and sorrows as 
well and also the train color gets darker together with dark 
words in the notebook: - Look, says passer- pointing out the 
train on the rail, to whom, perhaps to itself, this train is going 
by collecting remainder of summer, childhood, sun, afternoon, 
joy of parks and joy of friendship. Some trains carry heavy 
passengers, is fully loaded, filled with grief, everyone is crowded 
with desolation there, is filled with loneliness and there are 
times in which one cannot find a place due to his solitude. There 
is no room to one himself with loneliness.

I had opened this article to open my daybook. I was going to 
open up towards my daybook with the train together. To my 
dairy’s childhood, youth and thereafter... To collect the leaves 
of my daybook waiting for me at my adolescence and childhood’s 
train stations... And then what? A train is a daybook and life is 
remembrance.

TREN yaziLaRi   / TRaiN aRTiCLES

HAYDAR ERGÜLEN
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TREn; BİR 
haTIRa dEFTERİ

A train; A diary



HAKAN ARSLANBENZER

Tahta oturan sultanın yakın erkek akrabalarının ölümü, yani 
siyaseten katli acı da olsa tarih açısından sıradan bir şeymiş 
meğer. Siyasetin katılığını kendi güncelimizden gayet iyi bili-
yoruz. Siyaset öyle ilginç bir şey k i siyaset meydanında oğul 
babayı, kardeş kardeşi tanımaz. Binlerce şehit verdiğimiz yıl-
lar bir adım gerimizde sadece. 70’lerden 2000’lere kardeş 
kavgasının acılığını hep beraber tattık. 

Aynı süreçleri taht kavgası şeklinde Osmanlıların en muh-
teşem çağlarında yaşadığını öğrenmek şaşırtıcı bir yanıyla. 
Modern toplumsal kavgalarla taht kavgası farklı şeyler gibi 
görünebilir. Taht kavgaları, en azından Kanuni Sultan Süley-
man’la oğulları arasındaki kavgalar halka inmemiş, anarşiye 
yol açmamış denebilir. Ama özellikle Şehzade Mustafa’nın 
katlinin derin bir hüsran ve nefret yarattığını söylememiz ge-
rek. 

Şehzade deyince akla çok genç bir portre gelir genellikle. 
Osmanlı tarihi uzun yüzyıllar çok genç yaşta tahta oturan, 
uzun müddet savaştığı için yaşlanamadan ölen veya devrilen, 
dolayısıyla da yerini yine genç evladına bırakan padişahların 
hikayelerle doludur. Osman Gazi’den Kanuni Sultan Süley-
man’a ortalama her yüzyılda 4 padişah gelmiş ve her biri orta-
lama bir kuşağa padişahlık yapmışlardır. Padişahların farklı 
saltanat süreleri olsa da her gelen yeni kuşak kendi padişahıy-
la geliyordu, bile diyebiliriz. 

Bunu bozan, uzun ömrü ve iktidarı paylaşmaya zerre fırsat 
vermemesiyle meşhur Kanuni oldu. Osmanlı padişahlarının en 
büyüğü şehzadelerini de kendiyle birlikte yaşlandırdı. Bunda 
belki de babası Yavuz Sultan Selim’in dedesi Sofu Bayezid’i 

Yeniçerilerin de desteğiyle tahttan indirmesinin hatıraları te-
sirli olmuştur. Döneminde dünyanın en büyük hükümdarı olan 
Süleyman, şehzadelerini potansiyel Yavuz’lar olarak görüyor-
du. 

Şehzadeler gençliklerini bitirip orta yaşlı sancak beylerine 
dönüşünce de problem başladı zaten. Bunlar her biri kendi 
küçük taşra ordusuna sahip, İstanbul esnafı ile Yeniçerilerden 
oluşan kamuoyunda belli derecede desteği arkasına almış bir 
anlamda küçük Kanuni’ler durumundaydı. Bunda devletin 
büyüklüğünün ve zenginliğinin de payı vardı tabii. Ki aynı 
şeyleri aynı dönemde Osmanlı kadar zengin ve güçlü bir başka 
İslam hanedanı olan Babürlerde de görüyoruz. 

Kanuni’nin aslında iki şehzadesi boğdurulmuştur. Meşhur 
olanı Mustafa olsa da, şehzade Bayezid de İran Safevi Şahlığı-
nın da devreye girdiği birtakım tantanaların sonunda Şehzade 
Selim tarafından İran şahından teslim alınmış ve oracıkta 
cellatlar marifetince boğdurulmuştur. 

Mustafa’nın şöhreti şairlerin, tarihçilerin bu olayın üstüne 
çok düşmelerinden kaynaklanıyor. Sadrazam Rüstem Paşa ile 
Kanuni’nin başkadını Hürrem’e yönelik eleştiri okları Şehza-
de Mustafa için yazılan mersiyelerde oldukça sivridir; tarihçi-
ler de şairlerin yolunu takip eder. Bazı şairler padişahı eleştir-
mekten de çekinmeyeceklerdir. Mesela şiirinden yazımızın 
başına iktibas yaptığımız şair Sami bunlardan biridir. Döne-
min büyük şairlerinden, aynı zamanda yeniçeri de olan Taşlı-
calı Yahya Kanuni’ye yönelik eleştirilerini ustaca söz oyunla-
rının arkasına saklarken Sami son derece fütursuzdur. Gerçek 
kimliğini tam bilmesek de Sami’nin de Yahya gibi ordu men-
subu olduğu, yani olayın sıcaklığını fazlasıyla yaşayanlar ara-
sında bulunduğu kabul edilebilir. 

Yine de meselenin biraz daha fazla aydınlığa ihtiyacı olduğu 
söylenebilir. Çünkü şairler, hele Osmanlı şairleri mersiye ya-
zarken fazlasıyla sıcakkanlıdır. Daha soğukkanlı olan tarihçile-
re müracaat ettiğimizde olayın merkezinde Hürrem Sultan’ı 
görüyoruz. Kanuni, ilk kadını Mahidevran’dan olan oğlu Mus-
tafa’nın kendisini ziyaret etme taleplerini geri çevirirken 
Hürrem’den olan oğullarını seferlerde yanında götürüyordu. 
Bunun yanında, tahta geçecek şehzadeler genellikle Manisa 
sancak beyliği yaparlarken Mustafa’nın Manisa sancak beyli-
ğinden Amasya sancak beyliğine tayini, Kanuni’nin büyük 
oğluna karşı olumsuz tavrına işaret eden gelişmelerden biri 
olarak yorumlanıyor. 

Veliahtlık şehzadelere yaramıyordu. Mustafa’nın yerine 
tayin edilen Mehmed hastalanıp öldü. Cenazesi İstanbul’a 
getirilerek bugünkü Şehzade Camii arazisine defnedildi. Bu 
araziye inşa edilen camiinin Şehzade adıyla anılmasının nede-
ni budur. 

Mehmed’in ölümü Mustafa’yı bir kere daha gündeme getire-
bilecekken Manisa sancak beyliğine bu defa da Hürrem’in oğul-
larından Selim tayin edildi ki Selim daha sonra Bayezid’i de 
safdışı bırakarak veraset konusunda tek kalacaktır. İlginç husus, 
Kanuni ölüp de yerine Selim tahta oturunca Yeniçeriler son 

The death of male relatives of Sultan who sits on the throne, so even if 
its murder is politically painful, it seems that it is ordinary in terms of 
the history. We know the solidity of politics wery well from our own 
current life. The politics is such an interesting thing that the son 
ignores father and the brother ignores his brother in the political 
arena. The years that we had thousands of martyrs are only one step 
back. We altogether have tasted the bitter taste of brothers fight from 
1970s to 2000s.

It is surprising to learn that the Ottomans went through the same 
processes as the fight for the throne in their magnificent eras in one 
way. Modern social fights and fights for the throne may seem like 
different things. We can say that the fights for thrones, at least the 
fights between Sultan Süleyman the Magnificent and his sons did not 
reflect to the public, did not lead to anarchy. But we have to say that 
especially the assassination of The Prince Mustafa created a deep 
frustration and hatred.

When you say The Prince, usually a very young portrait comes to 
mind. The Ottoman history is filled with stories of the Sultans that sat 
the throne throughout long centuries, died before getting old or 
overthrowned because he fought for a long time; and thus, left his 
throne to his young son. From Osman Gazi to Sultan Suleyman the 
Magnificent in average 4 Sultans had headed the empire in each 
century and each of the sultanate to a generation in average. We can 
even say that although the Sultans have different time of reign, every 
one of the new generation was coming with their Sultan.

The one who disrupted this was the “famous for his long life and not 
to give an opportunity to  share the rulership. The supreme of the 
Ottoman Sultans, aged their princes along with him. In this respect, 

perhaps the memories of his father Sultan Yavuz Selim unthroning his 
grandfather Sufi Bayezid with the support of the Janissaries had been 
effective. Süleyman, who was the greatest ruler of the world in his 
period, was seeing each of his princes as a potential Yavuz. 

When the princes complete their youthfulness and turned into 
middle-aged governors of a sanjak, problems started anyway. These 
was in a position that they each have their own little provincial army, 
take the support of public opinion composed of İstanbul tradesfolk 
and Janissaries in a certain extent, in one sense they were the young 
“Magnificents”. In the present case, the gratness and the wealth of the 
empire had a role, of course. And we see the same things in the same 
period in  Mughals (Baburs) which is also another Islamic dynasty so 
rich and powerful as Ottomans.

In fact, two princes of Magnificent bowstringed. Even if the famous 
one was Mustafa; at the end of some events that Safavid Shah of Iran 
was taken part as well,  the Prince Bayezid received back  from the Shah 
of Iran by the Prince Selim and  was bowstringed by the executioners.

The reputation of Mustafa arises from the poets, histiorians are 
interested in too much on this event. The arrows of criticism directed 
to Grand Vizier Rustem Pasha and Hürrem Sultan (the top woman of 
Magnificent) are quite sharp in the elegies written for the Prince 
Mustafa; the historians also follow the path of the poets. Some poets 
would not hesitate in criticizing the Sultan. For instance, Sami, the 
poet that we quoted to begining of our article is one of them. Although 
Taşlıcalı Yahya, the great poets of the era and also a Janissary skillfully 
concealed his criticims behind wise word, Sami is extemely 
nonabstainer. Even though we do not know fully his true identity, it 
can be considered that Sami was also a member of the military, such 
as Yahya in a word he was among the  ones that lived the heat of the 
event eminently.

Nevertheless, it can be said that the matter needs to be more clarity. 
Because poets, especially the Ottoman poets are too sympathetic 
while writing elegies. When applied to historians which are more 
coldblooded, we see Hürrem Sultan in the center of the event. While  
turning back the visit requests of Mustafa who is from Mahidevran, 
the first women of him, he was taking his sons from Hürrem to fight 
with him. Furthermore, while the princes who would take the throne 
became the governor of Manisa sanjak, the appointment of Mustafa 
from Manisa Sanjak Principality to Amasya Sanjak Principality is 
interpreted as one of the developments that points to the negative 
attitude of Magnificent towards his elder son. The heirship fort he 
throne was not profitable for the princes. Mehmed who was inducted 
in Mustafa’s stead became ill and died. His funeral was brought to 
Istanbul and buried in the land of the Prince Mosque. This is the 
reason  the Mosque which was built in here is called with the name of 
the Prince. 

While the death of Mehmed could bring Mustafa forward one more 
time, this time Selim, one of Hürrem’s sons was inducted to Manisa 
Sanjak Principality. So later Selim would push Bayezid out and would 
be the one in the case of heirdom. The interesting point is that when 
Magnificent died and Selim sat on the throne, Janissaries reacted 
extremely negatively. Selim after all, was not a conqueror prince and 

 TaRİH / HiSTORy

ŞEhZadE MuSTaFa nİçİn öldürüldü?

why was the Prince mustafa killed?
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derece olumsuz bir tepki gösterdi. Selim ne de olsa Kanuni ve 
ataları gibi, dahası Mustafa gibi cihangir bir şehzade ve sultan 
değildi. Daha çok bir siyaset adamıydı ve samimiyetiyle Yeni-
çerilerin gönlünü kazanma gibi arayışların içinde değildi. Şahsi 
hayatı da çok tasvip edilmiyordu. 

Şehzade Mustafa’ya dönersek, halkın ve Yeniçerilerin ona 
olan sevgisi dillere destan. Şairlerin mersiyelerinden, tarihçi-
lerin sitayişli anlatımlarından, hatta Batılı casus seyyahların 
hatıratından bunu anlamak mümkün. Burada maktulü, mağ-
duru sevmek de değil tam olarak söz konusu olan. Şehzade 
Cem deyince akla bu gelir ama Mustafa, dedesi Yavuz’a ben-
zetilerek seviliyordu. Gadre uğradıktan sonra hakkında yazı-
lan şeyler sağlığında gördüğü sevgi ve saygının devamından 
ibaretti. Mustafa halkın beklentilerini yansıtıyordu. 16. yüzyı-
lın ikinci yarısının beklenen sultanıydı Mustafa. Tarihin yü-
rüyüşünü kendinde toplamış, bir anlamda yürüyen tarih du-
rumundaydı. Boğdurulması hakkındaki umutları da sükuta 
uğrattığı ölçüde tarihin ilerleyişine indirilen bir darbe olarak 
yorumlandı. 

Şehzade Mustafa’nın idamı için gerekçe gösterilen “İran 
şahıyla işbirliği” yani vatana ihanet konusu pek ciddiye alın-
mış sayılmaz. Halk ve yeniçeriler gibi tarihçiler ve şairler de 
buna inanmamış. Bu itham daha çok Hürrem ile Rüstem’in bir 
ayak oyunu, bir hilesi olarak tarihe kaydedilmiş. 

Şehzade Mustafa’nın katlini 16. yüzyıl ortalarında erken 
modern bir forma kavuşmuş Osmanlı bürokrasisinin hem 
halk hem hanedan karşısında, özellikle ikisinin arasını açmak 
suretiyle aşırı güç kazanmasına bağlamak en uygun yol gibi 
görünüyor. Dikkat edilecek konulardan biri, Kanuni ile artık 
orta yaşlarını yaşayan büyük oğlu Mustafa’nın arada bürokrat 
aracılar olmadan konuşmadıklarıdır. Bürokrasi artık yönetim-
le ilgili her şeyi kuşatmış durumdaydı. Hürrem, Rüstem gibi 
harem veya divana ait isimler geçse de bürokrasinin bu üstün-
lüğü gayri şahsiydi. Bu nedenle de halk içinde Mustafa’nın ya 
da bir başkasının efsane olması bir anlam ifade etmeyecekti. 
Devlet güçlendikçe, zenginlik arttıkça devletle ilgili her işin 
asıl yapıcısı olan bürokrasi orantısız biçimde güçlenecek ve 
tahtla ilgili kararları da alır hale gelecektir. Ki Mustafa’nın 
halli ilk anda Rüstem’i de sadrazamlıktan etti ama Musta-
fa’nın acısı halkta dinince Rüstem de tekrar sadrazamlığa 
yükseltildi. 

Üç kıtaya yayılmış Osmanlı devletinin varisi Şehzade Mus-
tafa katledilirken Sadrazam Rüstem Paşa yatağında öldü. 
Rüstem’in arkasında bıraktığı zenginliğe bakınca bürokrasinin 
“muhteşem yüzyılda” sahip olduğu güce dair bir imge okuyu-
cunun gözünde belirecektir:  Bin 700 köle, iki bin 900 at, bin 
160 deve, 780 bin sikke-i hasene, beş bin hilat, bin 100 altın 
üsküf, iki bin yük keçe, iki bin zırh, 100 gümüş eyer, 500 mu-
rassa altın eyer, 130 çift altın üzengi, 760 murassa kılıç, bin 
500, gümüşlü tolga, bin gümüşlü şeşper, Anadolu ve Rume-
li’de sahip olduğu bin kadar çiftlik. Bunlar bugün bile çılgınca-
sına bir zenginlik sayılırdı.  

the Sultan like and his ancestors moreover like Mustafa. He was more 
likely a political man and was not in search of making a hit with 
Jannissaries with sincerity. His personal life was not approved as well.

When it comes to Prince Mustafa, the love of Janissaries and the 
folk for him was splendid. It is possible to understand this from the 
elegies of poets, laudatory expression of historians and even from the 
memories of Westerner spy voyagers. The issue in here is not to love 
the victim, but the deceased as well. When you say Prince Cem, this 
comes to mind but Mustafa was being loved by being resembled to his 
grandfather Yavuz. The things written about him after he had gotten 
a raw deal, was made up of the love and respect he saw in his health. 
Mustafa was reflecting the public’s expectations. He was the expected 
Sultan of the second half of the 16th century. He had gathered the 
advance of history on himself, in a sense, he was in a position of 
marching history. Since he silenced  the hopes about his being 
bowstringed, it was interpreted that it was a blow to the progressing of 
the history.

The reason that was shown for the execution of Prince Mustafa was 
“co-operation with Iran Shah”; so “treason” is not actually taken into 
consideration seriously. Historians and poets also did not believe in 
this lie folk and Janissaries. This accusition was  recorded  as a trick, 
cheat  of Hürrem Sultan and Rüstem Pasha.

It  seems the most appropriate way to attribute the murder of Prince 
Mustafa to Ottoman bureaucracy which was gained a form of early 
modern in the middle of 16th century before both the public and the 
dynasty, and have an excessive power, especially by driving a wedge 
among them. One of the issues to be considered is that his elder son 
Mustafa was not talking to each other without bureaucrats 
intermediaries. Bureaucracy was encompassed everything related to 
management. Even though the names belonging to the harem and 
Ottoman council such as Hürrem and Rüstem Pasha were effective,  
the supremacy of bureaucracy was impersonal. Therefore, becoming of 
Mustafa or another one a legend in the public would make no sense. 
As long as the empire gets stronger, wealth increases, bureaucracy 
which is the main constructor of every business with regard to the state 
will be disproportionately stronger and make decisions about throne 
as well. So, the event of Mustafa allowed Rüstem Pasha to be removed 
from his position but after the pain of Mustafa stopped at the public, 
he was entrusted with the position of Grand Vizier again. 

While the Prince Mustafa, the heir of the Ottoman Empire which 
spread over three continents, being murdered, the Grand Vizier 
Rüstem Pasha was murdered in his bed. When we look at the wealth 
that Rüstem Pasha left behind, an image will appear in the reader’s eye 
about the power that bureaucracy had in “century”. A thousand and 
700 slaves, two thousand and nine hundred horses, a thousand  and 
160 camels, 780 thousand coins-i hasene, five thousand hilat, one 
thousand and  100 gold üsküf, two thousand cargo seals, two thousand 
armor, 100 silver saddles, 500 jeweled golden saddles, 130 pairs of 
golden stirrups, 760 jeweled swords, one thousand and 500 silvery 
helmets, a thousand silvered Şeşper. Approxiamtely one thousand 
farms in Anatolia and Rumelia, this wealth would be considered 
tremendously even today.    
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SILK HEADSCARF

İPEK EŞARP
KADINlARIN VAZGEÇİlMEZİ: 

WOMEN’S INDISPENSABlE:

Moda tasarımcısı Donna Karan, “Eşarp en kullanış-
lı aksesuardır.” der. Kullanılabilirliği açısından tarihten 
bu yana pek çok kez moda sektörünün gündeminde olan 
eşarbı; kâh ressam Jan Vermeer’in “İnci Küpeli Kız” isim-
li tablosunda, kâh Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitü-

sü Galası’nda Kate Moss’un başında gördük. İnancından 
ötürü saçını örten kadınlar için ise eşarbın ayrı bir anla-
mı olduğu kesin… Eşarplar tarih boyunca kadınların hem 
kurtarıcısı hem de vazgeçilmez aksesuarı oldu. İşte ren-
giyle modeliyle eşarp kullanmanın en şık yolları:

Fashion designer Donna Karan says, “Headscarf is the most 
practical accessory.” In terms of availability, we have seen 
headscarf very often on the agenda of fashion industry, both 
on painter Jan Vermeer’s painting “Girl With Pearl Earring” 
and on Kate Moss’ head during the Museum of Art Costume 

Institute Gala. It is obvious that headscarf is of a different 
meaning for women covering their hair because of their religious 
significance... Headscarves have become women’s savior and 
indispensable accessory throughout history. Here is the most 
elegant way of wearing headscarf with its color and pattern:

NİDA DİLARA TARHAN
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Saç bandı
Daha cool görünmek isteyenler 
saçlarını açarak renkli eşarpları 
bandana olarak kullanabilirken, daha 
resmi ve ağır görünmek istenildiğinde 
topuz yapılan saça genişçe bağlayıp bir 
ucunu da omuzunuzdan 
sarkıtabilirsiniz.

Headband
Those who keen to look cooler 
may wear their colorful scarves as 
bandana uncovering their hair and 
those who want to look more formal 
and luscious may hang one end of 
it on their shoulders by wrapping it 
broadly around the hair knob.

Fular
Eşarpçılarda fular olarak kullanılmak 
için ince eşarplar üretilse de büyük 
eşarplar ile daha hacimli ve farklı 
modeller uygulayabilirsiniz. Kıyafet 
seçiminize göre tarzınızı daha elegan 
ve spor bir görünüm ile 
tamamlayabilirsiniz. 

Kerchief
Even if thin scarves are 
manufactured by scarf-mongers 
as kerchief, you can apply larger 
and different models. According 
to your choice of costume, you 
can complete your style with 
more elegant and sporty look.

Kemer
Ve kemer sorunu ortadan kalkıyor! 
Yapacağınız tek şey uzun bir eşarp alıp 
onu kemer döngülerinden kıvırarak 
geçirmek. Böylece hem daha şık hem 
de daha renkli bir görünüme 
kavuşacaksınız. 

Belt
And now, belt problems disappear! 
The only thing required is to have 
long scarf and slip it through belt 
loops. Thus, you will enjoy more 
attractive and colorful look.

 En ünlü eşarplar…
 Grace Kelly’nin kırılan kolunu 

destekleyecek bir askı olarak 
kullanılan eşarp.

 1950’li yıllara ait bir posta pulunda 
Kraliçe Elizabeth’in boynundaki 
eşarp.

 Tiffany’de Kahvaltı filminde audrey 
Hepburn’ün şapkasına taktığı eşarp.

 Sex and the City dizisinde Sarah 
Jessica Parker’ın bandana olarak 
kullandığı eşarp.

The most famous 
headscarves...

 The scarf which was used to hang 
Grace Kelly’s broken arm.

 The scarf figure around the neck of 
Queen Elizabeth on a stamp in 1950.

 The scarf which Audrey Hepburn 
wore on her hat in ‘Breakfast at 
Tiffany’ movie.

 The scarf which Sarah Jessica 
Parker wears as bandana in famous 
TV series ‘Sex and the City’.

Çanta aksesuarı
Eşarbı çantanızın kolları etrafında 
döndürerek sarabilirsiniz. Sezonun 
trend rengi çantanıza renk katacaktır. 

Bag accessory
You can wrap the scarf around your 
bag’s handles. Season’s trend color 
will add color to your bag.

Bileklik
Eşarbın en şık kullanımlarından biri 
bileğe ya da dirseğe dolanarak kocaman 
bir düğümle bağlanması. Bilekte 
kullanıldığında eşarbın yanına bir iki 
tane ince bilezik takılabilirsiniz. 
Eşarbınız böyle daha şık duracaktır.

Wristband
One of the most stylish ways of 
wearing scarf is to wrap it around 
the wrist or elbow with a huge 
knot. You can wear a couple of thin 
bracelets along with scarf if you 
should put the scarf on your wrist. 
By this way, your scarf will look 
more attractive.

Eşarba dair bilgiler… 
 Her yirmi beş saniyede bir dünyanın bir yerinde bir Hermés eşarbı satılır. 
 Hermés’e ek olarak Gucci ve Ferragamo da çok güzel desenli eşarplar yapar. 

Bu ipek eşarplar nesilden nesile geçer.
 Eşarp bir mücevher gibi görülür ve öyle kullanılır.
 İpek dışında farklı kumaşları ile eşarp her yaştan kadının vazgeçilmezidir.

Information regarding scarf...
 Every twenty-five seconds a Hermès scarf is sold somewhere in the world.
 In addition to Hermès, Gucci and Ferragamo make beautifully patterned 

scarves as well. This silk scarf passes from generation to generation.
 Scarf is like jewel and used for this propose.
 Scarf is indispensable for women of all ages with different fabrics other 

than silk.
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BALKON VE BAHÇELERDE KEYİF ZAmANI
Bahar ayları İle Bİrlİkte Balkon ve Bahçe dönemİ Başladı. Balkon ve 

Bahçelerİnİzİ küçük detaylarla keyİflİ ortamlara dönüştüreBİlİrsİnİz. 

DEKORaSyON / DECORaTiON
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ÇiÇek seÇimi 
Bahçe ve balkonlarınıza farklı bir 
hava katmak üzere yaseminden 
sakız sardunyaya, sarmaşık gül-
lerden leylağa kadar çeşitli çiçek-
lerden yararlanabilirsiniz. Mis 
gibi koku istiyorsanız leylak ve 
yasemin, sinek ve böcekleri uzak 
tutmak için ise sardunyalar bire-
bir... Askılı ya da duvara monte 
edilebilen saksılar ise mekânda 
fazla yer kaplamadan, güzellik 
katıyor. 

ChoosIng flowers
 You can have the advantage of 
a wide range of flowers such as 
jasmines, pistachios, geraniums, 
climbing roses and lilacs. For 
fascinating scents, prefer lilacs 
and jasmines and to keep 
insects off your balcony and 
gardens, geraniums work great. 
Hanging or wall-mounted pots 
are great to beautify without 
taking so much space.

AksesuAr seÇimi
Mekânlara renk katmada önemli 
bir yere sahip olan aksesuarlar 
bahçe ve balkon dekorasyonunda 
da öne çıkıyor. Burada renkli mum-
lar, mumluklar, mozaik lambalar ile 
daha keyifli hava sağlamanız 
mümkün olabilir. Kandil şeklindeki 
mumluklar ile hem dekorasyonu-
nuzu tamamlamış hem de gece 
yakarak balkon ve bahçenize sıcak-
lık katacak mumlarınızın sönmesini 
engellemiş olabileceksiniz. 

ChoosIng aCCessorIes
Accessories are good for the 
gardens and balconies as they have 
a significant importance to liven up 
places. To have a better atmosphere, 
you can use colored candles and 
candle holders, mosaic lights. With 
candle holders in the shape of oil 
lamps, you may both finalize your 
decoration and stop having your 
candles going off. 

NİL DEMİRCİLER

Kış mevsiminde kapalı mekanlardan sıkı-
lan ve açık havada çay ve kahve keyfi 
yapmak isteyen herkes artık balkonlarını 
ve bahçelerini düzenleme planları yapı-
yor. Son yıllarda balkonların küçüldü 
ancak bu yine de çiçekler, mumlar, renkli 
minderlerle balkonunuzu kullanılabilir 
hale getirmeye engel değil. Bahçesi olan-
lar ise her daim daha şanslı. Bahçenizin 
kenarlarına dikeceğiniz rengarenk çiçek-
lerle kendinize huzur dolu bir alan yarata-
bilirsiniz... 
İşte bahçeniz için birkaç öneri:

Almost all people who are bored with 
enclosed places during winter and who want 
to drink something outdoors are planning to 
arrange their balconies and gardens. Though 
recent houses have smaller balconies, it is still 
possible to make your balconies more 
practicable with flowers, candles, colored 
cushions. People who have got a garden are 
always much luckier. You can create a 
peaceful area by planting colorful flowers on 
the sides of your garden. 
Here are a few suggestions that might 
interest you: 

ENJOY YOURSELF IN BALCONIES AND GARDENS
WITH THE COMIng sprIng MOnTHs, BALCOnIEs And gArdEns sTArT TO CHEEr Up. YOU CAn MAkE 

YOUr BALCOnIEs And gArdEns MOrE HEArT-WArMIng pLACEs WITH sOME EFFOrT. 



koltuk desenleri 
2014 sezonunun trendi kareli kumaşlar. Ancak 
kareli kumaş sevmeyenler, sadelikten yana olan-
lar düz ya da birbirinden farklı desenli kumaşları 
seçerek balkon ve bahçelere hareketlilik getirebi-
liyor. Canlı renklerin yanı sıra krem ve kahve 
tonlarının ağırlıklı olarak kullanıldığı kumaşlarla 
ister tek renk olarak, ister değişik renkleri bir 
arada kullanabilirsiniz. 

sofa desIgns
The trend of 2014 is squared. However, those 
who do not enjoy squared material or those that 
like plain designs, may consider such items and 
awake their balconies and gardens. As well as 
vivid colors, you can also combine either one or 
more colored clothes which come in mainly 
cream and brown.  
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sAlıncAk keyfi
Son yıllarda bahçelerde ve geniş balkonlarda koltuklu salıncaklar 
vazgeçilmez bir dekorasyon malzemesi oldu. Her bütçeye uygun 
salıncak bulmak mümkün, Demirinden ahşabına kadar da farklı 
malzemelerden yapılmış salıncaklar, mekânlara sıcaklık katmanın 
yanı sıra keyifli anlar geçirmeyi de sağlıyor. 

koltuk mu, mAsA mı?
Balkon ve bahçeniz için koltuk ya 
da masa arasında kararsız kalı-
yorsanız; uzmanlar mekânı nasıl 
değerlendireceğinize dikkat 
etmenizi öneriyor. Örneğin sade-
ce kitap okuyup, çay-kahve içme-
yi planladığınız bir balkon ya da 
bahçede oturma grubu seçme-
niz yerinde olacaktır. Çünkü otur-
ma grubunun minderlerinin 
içine gömülüp kısa şekerlemeler 
de yapmanız mümkün olacaktır. 

sofas or tables? 
If you are not sure about sofas or 
tables for the balconies or 
gardens, experts suggest you to 
consider what you will use the 
place for. For instance, for a 
balcony or garden where you will 
read books and drink coffee, sofa 
group is suitable as you can take 
naps while sitting on so soft 
cushions of the sofas. 

enjoy your swIng
Recently, chair swings have been an indispensable part of large 
balconies and gardens. It is possible to find an affordable swing. 
Swings made from a wide range of materials such as iron and 
wood, not only heat the atmosphere but also make you have jolly 
moments.  

mobilyA renkleri
Bu yıl mobilya ve diğer dekorasyon ürünlerinin 
gözde renkleri; beyaz, kum beji, gri ve mavinin 
tonları… Açık renk trendi bahçe ve balkın mobil-
yalarında da karşımıza çıkıyor. Ancak koyu renk 
sevenler için de sezonda seçenekler var. Mobil-
yanın ergonomik olması, rahatınızı sağlaması da 
seçim yapılırken dikkat edilmesi gereken diğer 
unsurlar oluyor.

furnIture Color
The mostly preferred colors of furniture are 
white, sand beige, gray and blue varieties… And 
again, we see light color trend in balcony and 
garden furniture. However, there are choices for 
people who enjoy dark colored furniture. Being 
ergonomic and comfortable are some other 
factors to consider.  



 Y
aptığınız iş ne olursa olsun; ister yazar, ister bankacı, 
isterseniz doktor olun, mutlaka ofisinizde bir bilgisa-
yarınız bulunuyor değil mi? Haliyle bu teknolojiye eşlik 
edecek bir mouse’a da ihtiyaç duyuyorsunuz. Dünyaca 

ünlü tasarımcıların imza attıkları ergonomik ve inovatif mouse 
dizaynları, kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlıyor. Hem tablet ka-
lemi hem de mouse olarak kullanılabilen, vücut ısısına göre şekil 
değiştiren, uçabilen ve pil gerektirmeyen mouse’lar sadece iş ha-
yatınıza değil, gündelik yaşamınıza da farklı bir renk katacak.

 W
hatever your job is, whether an author, a bank-
er or a doctor, you possess a computer in your 
office, right? Therefore, you need a mouse to 
accompany with this technology. Ergonomic 

and innovative designs of globally known designers bring great 
help to users. Mouse models that can be used as a tablet pen 
or can re-form depending on body temperature, which can fly 
or require no batteries liven up not only your work life, but your 
daily lives as well.  

‘mOUse’ 
deyİP GeÇmeyİN!

do Not uNdereStImAte 
“mOUse”

Hem gündelik hayatta hem de iş yaşamında en 
çok kullandığımız araçlardan biri olan ‘mouse’lar 

da teknolojik gelişmelere ayak uydurdu…

Being one of the mostly used tools in our both 
daily and work life, “mouse” keeps up with the 

technological advances… 

GELECEĞİN TaSaRimLaRi / DESiGNS OF FUTURE

Selİn Akgün
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klips formlu bir mouse’a ne dersiniz? 
Bildiğimiz tüm mouse’lar rahatlıkla öne ve arkaya gidebilecek şekil-
de tasarlanmıştır. Oysa Fran Guo’nun tasarladığı ‘Clip Mouse’, 
mouse’unuzu ergonomik olarak en çok nerede kullanmak istiyorsa-
nız, o noktaya sabitleyebileceğiniz farklı bir dinamiğe sahip. Gou, 
mouse’u tasarlarken içine farklı bir klips koyarak, mouse’u yerinden 
oynatmadan da kullanabileceğiniz değişik bir dizayna imza atmış. 
Ofis dışında toplantıya giderken, yapmanız gereken tek şey ‘C’ for-
munda tasarlanmış bu mouse’u tabletinize ya da laptop’unuza ataç 
gibi tutturmanız…

   what about a mouse in the form 
of a clip? 
All kinds of known-mouse models are designed to be able to move 
forward and backward. However, “Clip Mouse” designed by Frank Guo, 
has a different dynamics that allows you to attach your mouse to any 
point where you would like to use it. While designing the mouse, by 
adding a clip into the mouse, Guo seals an extraordinary design to use 
the mouse without changing its place. When you attend a meeting 
out of your office, all you need is to make the mouse grip your laptop 
like an attachment. 

magic mouse ısıya göre şekil 
değiştiriyor
Wang Hui’nin tasarladığı ‘New Magic Mouse’ son derece inovatif ve 
fonksiyonel bir ürün. Mouse üzerindeki hâkimiyetiniz, diğer mou-
se’larla kıyaslanamayacak kadar etkin. 4.3 mm kalınlığa sahip olan 
bu mouse ile çalışırken, kendi avuç içinizden farklı bir nesneye dokun-
duğunuzu asla hissetmiyorsunuz. Son derece zarif ve ince bir tasarı-
ma sahip olduğu için ekstra bir yer kaplamıyor. Her yerde rahatlıkla 
kullanabileceğiniz ‘New Magic Mouse’, avuç içinizdeki sıcaklığa göre 
form değiştirerek, size son derece rahat bir kullanım alanı sunuyor.

    Magic Mouse changes its form 
depending on temperature
The design of Wang Hui, “New Magic Mouse” is a very innovative and 
functional product. Your dominance on the mouse is much more 
active than on any other model. While working with this 4.3mm 
thickness mouse, you don’t feel like as touching on a different thing 
but your palm. Since it has elegant and slim design, it doesn’t take up 
much space. That “New Magic Mouse” which you can use almost 
everywhere changes its form depending on your palm temperature 
provides a quite comfortable use.     

    both a tablet pen and 
a mouse
“Folding Pen Mouse”, providing a significant and 
a great help to people especially working in 
design, architecture, advertisement and art 
sectors, has two different usages. Bearing Yoon 
Son’s signature, the product can be used as a 
tablet pen and a mouse. While designing the 
product, Son, followed a strategy to make mouse 
foldable. When you want to use the mouse as a 
pen, two metal strips in the center of the mouse 
are twisted and the mouse transforms into a 
functional table pen.    

   Hem tablet kalemi hem 
de mouse 
Özellikle tasarım, mimari, reklam ve sanat alan-
larında çalışanlara büyük bir kolaylık sunan ‘Fol-
ding Pen Mouse’un iki farklı kullanım alanı 
bulunuyor. Yoon Son’ın imzasını taşıyan bu ürün 
hem mouse hem de tablet kalemi olarak kullanı-
labiliyor. Son, bu ürünü tasarlarken mouse’un 
katlanabilir olmasına yönelik bir strateji geliştir-
miş. Mouse’un tam ortasında yer alan iki metal 
bant, mouse’u tablet kalemi olarak kullanmak 
istediğinizde kolayca kıvrılıyor ve fonksiyonel bir 
tablet kalemine dönüşüyor.



   cd, mouse’a dönüşüyor 
Tasarımcılar yeni ürün konseptlerini tamamen fonksiyonel detaylara 
göre şekillendiriyor. Seung Han Jung tarafından tasarlanan ‘Disk 
Mouse’ da bu bakış açısının en inovatif örneklerinden biri. Mouse 
taşımaya son veren bir ürüne imza atan Jung, CD görünümlü bir 
mouse yaratmış. Disk Mouse, yüzeyinde bulunan iki üçgen parçanın 
katlanması sayesinde otomatik olarak mouse’a dönüşüyor ve hiç yer 
kaplamıyor.

    Cd transforms into a mouse
Designers form their product concepts according to functional 
details. “Disk Mouse” of Seung Han Jung is one of the most 
innovative examples of this respect. In order to have a product 
that eliminates carrying a mouse, Jung created CD-looking 
mouse. Thanks to folding ability of two triangular parts on its 
surface, it automatically transforms into a mouse and does not 
take up any room. 
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   köpekbalığı gibi hızlı ve seri 
Alireza Haji ve Mahbod Ashraf ikilisinin köpekbalığından esinlenerek 
tasarladıkları ‘Shark Mouse’, termoplasttan üretildiği için son derece 
çevreci ve geri dönüşüm odaklı. Mouse, kullanıldığı alanda yüzeye 
çok az değiyor, sürtünme payı düşük olduğu için kullanıcısına da son 
derece hızlı bir manevra kabiliyeti sunuyor. Şık tasarımıyla da öne 
çıkan ‘Shark Mouse’un müdavimleri hızla artacağa benziyor

    as fast and serial as a shark
“Shark Mouse” designed by Alireza Haji and Mahbod Ashraf inspired 
by sharks, is fairly environmentally friendly and recyclable because it 
is made from thermoplastic. As surface contact of the mouse is so low, 
it provides better mobility due to this low level of surface contact. We 
suppose that fans of “Shark Mouse” will also increase thanks to its 
smart appearance.  

   bırakın mouse’unuz uçsun 
Kibardinde Sign Studio’nun farklı bir konsept ürünü olarak öne çıkan 
‘Levitating Mouse’un en önemli farkı, sanki havada asılı duruyormuş 
gibi bir tasarıma sahip olması. Wireless özellikli bu mouse’un kendi-
ne özel bir mouse pad’i bulunuyor. Mouse, bu pad’in üzerinde özel 
manyetik etkileşimi sayesinde havada durabiliyor. Son derece iddia-
lı bir tasarıma imza atan Kibardinde Sign Studio, bu ürünüyle iş 
dünyasına benzersiz bir tasarım sunuyor.

    let your mouse fly
The most interesting feature of the “Levitating Mouse” coming up as 
a different concept of Kibardinde Sign Studio is the design that makes 
it look like it suspends in the air. This wireless mouse has a specific 
mouse pad as well. The mouse can suspend in the air thanks to the 
magnetic interaction between the pad and the mouse. Making such 
an assertive design, Kibardinde Sign Studio offers a unique design to 
business life.    

   Pile ihtiyaç duymadan 
çalışabiliyor
Mouse tasarımında da çevreci dizaynlara imza 
atan tasarımcılar bulunuyor. Lu Hairong ve 
Zhang Xuehui’nin birlikte tasarladıkları ‘Kinetic 
Leaf’ adlı mouse, pille çalışmıyor. Wireless özelli-
ğiyle öne çıkan Kinetic Leaf, pil kullanımına son 
veriyor. Mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine 
dönüştürüyor. Pil içermeyen bir konsepte sahip 
olduğu için çevre ve kaynak kirliliği de yaratmıyor.

    It can operate without 
batteries
There are designers in mouse designs bearing 
environmentally friendly products. The mouse 
called “Kinetic Leaf” designed by Lu Hairong and 
Zhang Xuehui requires no batteries. With its 
prominent wireless feature, Kinetic Leaf stops 
using batteries. It turns mechanical energy into 
electric power. As it has a design that requires no 
batteries, it is also promising in terms of 
environment and resource depletion.  



Avrupa’da 2014 yılının ilk büyük otomotiv buluşması olan 
Cenevre Otomobil Fuarı, ilk kez 1905’te düzenlendi. 102 
bin metrekare büyüklüğüyle Avrupa’nın otomobil konu-
sundaki en büyük organizasyonları arasında yer alan fu-
arda bu yıl Avrupalı üreticilerin ağırlığı hissedildi. Fuarda, 
çevreci araçlar, yeni teknolojiler, büyük SUV’lar dışında, 

küçük şehir otomobilleri dikkat çekti. Çevreci araçların 
kullanılabileceği özel bir test pisti de bulunan fuarda ser-
gilenen 100’den fazla yeni model, önümüzdeki dönemde 
yollara çıkmaya başlayacak. 

İşte Cenevre Otomobil Fuarı’nın öne çıkan yenilikleri… 

Geneva Auto Show 2014, the first greatest automotive 
exhibition in Europe in 2014, was first held in 1905. 
European manufacturers put a firm stamp on this year’s 
show, one of the greatest organizations in automotive 
industry with its 102 thousand square meters exhibition 
area. In the show, as well as green cars, new technologies 

and large SUVs, small cars were also in the spotlight. More 
than 100 new models exhibited in the fair, where a specific 
test path was introduced to be used by green cars, will be 
seen on the roads in following days.
Here are prominent innovations of Geneva Auto Show 
2014… 

OTOmOTİv / aUTOmOTivE

CENEVRE’DE YILDIZLAR GEÇİDİ The STArS pAGeAnT in GenevA
Dünya otomotiv sektörünün kalbi, Cenevre otomobil Fuarı’nda attı. 

100’den fazla yeni modelin sergilendiği fuarı 10 binden fazla gazeteci ve 
700 binden fazla ziyaretçi izledi.

The heart of world auto industry beats again in Geneva Auto Show 2014. Over 
10 thousand journalists and 700 thousand visitors attended in the show where 

more than 100 new car models were exhibited.

SÜMER DEMİRCİLER
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F o c u S ,  Y E n İ  Y Ü Z Ü n Ü  G ö S T E R d İ
Tasarım ve tekniğinde önemli iyileştirmelerin yapıldığı Ford Focus, ilk gösterimini Cenevre’de gerçekleştirdi. Yepyeni dört 
gövde paneli, yeni tarz ön ve arka farları ve daha çarpıcı tamponları göze çarpan ilk özellikler arasında. Bu özelliklerin yanı 
sıra araç, küçük Fiesta modeline nazaran daha çok Aston-Martin’in ön ızgaralarına benzer bir görüntü veriyor. Araçta artık 
1.5 EcoBoost turbo (150 ve 180 beygir) motorlar da kullanılacak.

h E M  a R a Z İ  h E M  Ş E h İ R L İ
Opel küçük şehir otomobili Adam’ın fuardaki versiyonu Rocks, mini şehir otomobilleriyle SUV’lar arasındaki 
karakteriyle farklı bir otomobil. Üç silindirli turbo beslemeli 1.0 lt ECOTEC (114 beygir) motor seçeneğinin de sunulacağı 
yeni versiyon, sadece 6 ileri manuel şanzımanla satılacak. Bilgi ve eğlence sistemleriyle de donatılan otomobilin yaz 
aylarından itibaren satışa sunulması bekleniyor.

B O T H  O f f - R O A d  A n d  P A s s E n g E R 
Opel’s new small passenger model Adam’s new version Rocks is a different model as it is both a small passenger and a SUV. The new 
model will also be available with 3-cylinder 1.0 lt ECOTEC (114hp) engine and will have only 6 forward gear option. Being equipped 
with information and entertainment technologies, the model is expected to be sold at the beginning of summer.

f O R d  E x H i B i T E d  i T s  n E W  d E s i g n  f O c U s
New Ford Focus, with significant improvements in design and techniques, was firstly exhibited in Geneva. Totally new 
four body panels, renewed head and taillights and more attractive bumpers are the first remarkable features. As well 
as these features, when compared to a smaller model, Fiesta, it has a centre grille panel similar to Aston Martin. 
Besides, 1.5 EcoBoost turbo (150-180 hp) engines will be used in the model. 

V o LV o ’ d a n  S p o R T I F  S TaT I o n
Volvo yeni Concept Estate ile V70 ile XC70 modellerinin gelecekte nasıl görüneceğinin ipuçlarını veriyor. 
Sportif ve şık hatların hâkim olduğu aracın iç tasarımda da klasik düğmeler yerine dokunmatik ekranlar 
kullanılıyor. Aracın iç mekânı da görünüşü kadar modern ve etkileyici.

V O lV O ’ s  s P O R T s  s W
Volvo gives the hints for the appearance of its V70 and XC70 models in the future. In addition to sports and smart lines, 
touch screen buttons are preferred for inner design instead classical buttons. Inner design of the car is as attractive and 
modern as its outer appearance. 

T u R B o  M o T o R L u  F E R R a R I
İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari’nin yeni modeli California T, fuarın çok sükse yapan yeniliklerinden biri oldu. 
Direkt enjeksiyonlu 3.855 cc’lik turbo beslemeli, 8 silindirli motorunun 560 beygirlik gücüyle yeni Ferrari, sıfırdan 100 km/s 
hıza sadece 3.6 sn’de çıkıyor. Yeni geliştirilen turbo motor, gücü dışında sportif sesiyle de Ferrari tutkunlarını etkilemeyi 
hedefliyor. 2+2 oturma düzenine sahip otomobil, 14 sn’de metal tavanını açıp, şık bir cabrioya dönüşüyor. Sadece 6 adeti 
kasım ayında Türkiye’ye gelecek olan yeni Ferrari’nin fiyatı da özellikleri gibi dudak uçuklatıyor: 550 bin Euro.

T U R B O - E n g i n E d  f E R R A R i
One of the most sensational model in the show was Italian sports car manufacturer, Ferrari’s California T. With direct 
injected 3.855 cc turbocharged and 8-cylinder engine yielding 560 horsepower, the new model reaches to 100km/h in 
3.6 seconds. The newly-developed engine attracts Ferrari fans with its sports voice as well as its high power. The 
automobile has 2+2 seats and opens top in 14 seconds and transforms into a highly smart cabriolet. Only 6 of the new 
model will be in Turkey and the price of the new model Ferrari is as astonishing as its features: 550 thousand Euros.
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JEEp’TEn EZBER BoZan ModEL
Jeep tarihinde ilk kez 1.6 lt motorlu bir araç üretti. Fiat 500 X ile platform kardeşi olan Jeep Renegate, kasım ayında 
Türkiye pazarına sunulacak. Gösterişli hatlarıyla büyük ilgi görmesi beklenen Renegate’de 1.4 lt benzinli ve 1.6 lt dizel 
motorlar bulunacak. İtalya’da üretilen yeni Jeep, bu alanda da bir ilki gerçekleştiriyor. Türkiye’de yılda 1500 adetten 
fazla satması planlanan satış fiyatı da motorları gibi iddialı bir şekilde 75 bin TL’den başlayacak.

REnauLT’dan TwInGo dEVRİMİ
Renault’un minik şehir otomobili radikal değişikliklerle yenilendi. Arka kısma yerleştirilen motoru, gizlenmiş arka kapıları 
ve yüksek donanımıyla iddiasını yükseltiyor.  Dünya tanıtımı Cenevre otomobil Fuarı’nda yapılan Twingo’nun elektrikli 
versiyonları da üretilecek. Dar park alanlarına rahatça girebilen boyutları, tutumlu motorları ve şık görünüşü minik şehir 
otomobilinin öne çıkan özellikleri olarak beğeni topladı.

gROUndBREAking JEEP mOdEl
Jeep firstly manufactured a car with 1.6lt engine. Fiat 500 X’s platform sister, Jeep Renegate, will be available in Turkey market 
in November. Expected to attract people with its smart appearance, Jeep Renegate will have 1.4lt and 1.6lt diesel engines. It is 
also the first Jeep manufactured in Italy. 1500 units are estimated to be sold in Turkey and its price is as mighty as its engine: 
75 thousand TL. 

REVOlUTiOnizEd TWingO fROm REnAUlT
Renault’s mini passenger car was renewed with radical changes. It asserts this with its rear-engine, hidden back doors and high 
equipment. Globally introduced in Geneva Auto Show, Twingo will also have electric versions. With its remarkable small lines that 
make parking easy, eco engines and smart appearance, the model got great credit.    

pEuGEoT’nun En KÜçÜğÜ 108
Peugeot’nun minik şehir otomobili 107’nin yerini alacak 108’i fuarda görücüye çıkardı. Yeni versiyonda da 3 ve 5 kapılı 
seçenekler sunulmaya devam edilecek. 3.47 metre uzunluğundaki yeni 108’de üç silindirli 1.0 lt (68 beygir), 1.2 lt (82 
beygir) benzinli motorlar kullanılacak. 

MERcEdES’TEn LÜKSÜn ZİRVESİ
Mercedes-Benz’in 84. kez katıldığı Cenevre Otomobil Fuarı kapsamında yeni C-Serisi,   S 600 ve S 65 AMG modellerinin 
ise Avrupa tanıtımı gerçekleşti. Fuarda ilk kez sahne alan S-Serisi Coupe’nin seri üretim versiyonu, aracın 2013 yılında 
Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtılan konsept modelini gerçeğe taşıyor. Yeni model, Mercedes CL-Serisi modelinin 
yerini alacak. Haziranda ülkemize gelecek aracın fiyatı 850 bin TL’den başlayacak.

THE smAllEsT Of PEUgEOT, 108
Peugeot exhibited its new 108 model that will replace its mini passenger model, 107. In new version, there will be 3 and 5 door 
options. Peugeot 108 will have 3-cylinder 1.0 lt (68hp) and 1.2 lt (82hp) engines. 

THE PinnAclE Of lUxURY cOmEs fROm mERcEdEs
Within the scope of Geneva Auto Show 2014 in which it participated for 84 times, Mercedes-Benz introduced its new C-Series and 
European publicity of 600 and S 65 AMG models. Firstly exhibited mass produced version of S-Serie Coupe makes Mercedes’s concept 
model in Frankfurt in 2013 become real. New model will replace CL-Serie model. The car will be in Turkey in June and the price will start 
from: 850 thousand TL.
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FuaRIn FIRTInaSI
Süper spor otomobil üreticisi Lamborghini’nin tamamen yeni modeli olan Huracan’ın dünya tanıtımı, Cenevre’de 
gerçekleştirildi. Fuar öncesi özel toplantılarda tanıtılan ve dünya genelinde bir ayda 700 sipariş alan Huracan, yerine geçtiği 
ve bugüne kadar en çok satan Lambo modeli olan Gallardo’nun başarısını tekrarlayacak gibi görünüyor. Huracan LP 610-4, 
610 HP gücünde 5.2 litrelik V10 motoru sayesinde 325 km/s hıza ulaşabiliyor ve 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede 
tamamlıyor.

THUndERsTORm Of THE sHOW
Global introduction of Lamborghini’s new model Huracan was taken place in Geneva. Being introduced in special meetings and 
ordered 700 pieces till now, Huracan seems to repeat the success of Gallardo, the best-selling Lambo model. Huracan LP 610-4, 
reaches up to 325km/h thanks to its 610 hp, 5.2 lt V10 engine and its 0-100 km/h acceleration is only 3.2 seconds. 

cEnEVRE’nİn En pahaLISI
Bugatti Veyron’un 4’üncü versiyonu olan ‘Rembrandt Bugatti Legend’ Cenevre’nin  en pahalı otomobili oldu. Avrupa 
fiyatı 2 milyon avro, Türkiye fiyatı ise vergilerle 4 milyon avroyu bulan araçtan sadece 3 tane üretildi ve bu 3 model de 
fuar öncesinde sahibini buldu.

ö n d E n  ç E K İ Ş L İ   İ L K  B M w
Alman üretici BMW fuarda, önden çekişli ilk otomobili olan 2015 BMW 2 Serisi Active Tourer’ı ilk kez sergiledi. Uzun 
zamandır beklenen 2 Serisi Active Tourer şimdilik 5 koltuklu olarak satışa sunulacak olsa da ilerleyen dönemlerde 7 
koltuklu versiyonu da üretilecek. MINI ile aynı platformu kullanan otomobilde, üç silindirli 1.5 litre hacimli (134 beygir) 
motor da kullanılacak.

THE mOsT ExPEnsiVE Of gEnEVA
The 4th version of Bugatti Veyron, “Rembrandt Bugatti Legend” was the most expensive model in Geneva Auto Show. 3 of the 
car, whose price is 2 million Euros in Europe and reaches up to 4 million Euro with taxes in Turkey, were firstly manufactured and 
sold before the show.   

fiRsT fROnT-WHEEl dRiVE BWm
German manufacturer BMW exhibited its first front-wheel drive 2015 BMW 2 Series Active Tourer. Though this long waited model’s 
5-seats model is available now, 7-seats models will be manufactured soon. In the model that uses the same platform with MINI, a 
3-cylinder 1.5lt (134hp) engine will be used.

cEnEVRE’dE BİR ‘KaKTÜS’
Fransız üretici Citroen, fuarda farklı bir tasarıma sahip konsept aracı C4 CACTUS’ü sergiledi. Yeni konsept sıra dışı hatları 
dışında kullanışlılığı ve estetiği bir araya getiren farklı tasarımıyla ön plana çıkıyor. Citroen C4 CACTUS, yeni bir otomobil 
düzeninin temellerini atıyor; daha fazla tasarım, daha fazla konfor, daha kullanışlı teknoloji ve daha rekabetçi fiyat.

A “cAcTUs” in gEnEVA
French manufacturer Citroen introduced its concept C4 CACTUS with a pretty different design. New concept design bringing 
practicability and aesthetics as well as extraordinary outer lines draws attention with its different design. Citroen C4 CACTUS is 
the beginning of a new kind of car system: more design, more comfort, more practical technology and more competitive price.     
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MOBİL 
TRENDLER 
TAZELENDİ

MOBILE 
TRENDS WERE 
RENEWED

Barselona’da düzenlenen Mobil 
Dünya Kongresi, mobil cihaz ve 
teknoloji üreticilerinin gövde 
gösterisine sahne oldu. 
Fuarın en çarpıcı cihazlarını bir 
araya getirdik…

The Mobile World Congress held in 
Barcelona, showed the power of 
mobile device and technology 
manufacturers. 
Here we sum up the most attractive 
devices of the exhibition…

>

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGy

SAMSUNG GALAXY S5
Yeni Galaxy’de parmak izi okuyucu, nabız ölçer gibi 
farklı özelliklerin yanında, su ve toza karşı dayanıklılık 
özelliği de mevcut. Full HD çözünürlük sunan 5,1 inçlik 
Super AMOlED ekranı bulunan S5, 2,5 GHz hızında 
dört çekirdekli işlemciye, 2 GB belleğe ve Android Kit-
KAt işletim sistemine sahip. Cihazın 16 MP kamerası ve 
16 ile 32 GB’lık depolama seçenekleri bulunuyor. 

As well as different features like finger print reader and 
pulsometer, new Galaxy is also durable against water 
and dust. S5, having a 5.1 inch Super AMoLED screen 
offering full HD screen, has 2.5 GHz dual-core 
processor, 2 GB RAM and Android Kit Kat oS. It also has 
a 16MP camera and offers 16 or 32 GB memory 
options.

Sony SmartBand 

Samsung Galaxy Gear 2

Sony’nin SmartBand modeli, bir Android telefonla eşleşerek, 

konum bilgilerini, kamera kayıtlarını ve sosyal medya faaliyetlerini 

gerçek zamanlı kaydedebiliyor. Samsung Galaxy Gear 2 ise, And-

roid yerine Tizen işletim sistemi kullanıyor. 1,63 inçlik ekranında 

320x320 piksel çözünürlüğe ulaşan Gear 2, bu kez çift çekirdekli, 

1 GHz hızında bir işlemci taşıyor. İncelen cihaz, kızılötesi özelliği ile 

TV, DVD çalar gibi cihazları da kumanda edebiliyor.

Sony’s Smart Band model, synchronizing with an Android 

phone, is able to make real-time record of location details, 

camera records and social media activities. Samsung Galaxy 

Gear 2 uses a Tizen oS instead of Android. With its 320x320 

resolution on its 1.63 inch screen, Gear 2 now uses a dual-core, 

1 GHz processor. Thinned device can also control TVs and DVDs 

with its infrared feature.   

AYTUn ÇeleBİ
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Sekİz çekİrdeklİ İşlemcİ

İşlemci üreticisi Qualcomm, fuarda yeni mobil işlemcilerini tanıttı. Snapd-

ragon 615 adlı işlemci, sekiz çekirdek taşıyor. Şu anda Samsung’un iki 

farklı işlemciyi birleştiren Galaxy Note 3 telefonu dışında sekiz çekirdekli 

işlemci kullanan telefon yok. Gelişmenin, akıllı telefonların daha fazla 

uygulama çalıştırabilmesi ve TV ya da monitör bağlantısı ile bilgisayara 

dönüşebilmesinin önünü açması bekleniyor.

Eight-core Processor

Processor manufacturer, Qualcomm, introduced its new mobile 

processors in the exhibition. The processor called Snapdragon 615 

has eight-core. At present there are no other devices but Samsung 

Galaxy Note 3 that is using eight-core processor combined by two 

different processors. It is estimated that the advance will make smart 

mobile devices run more applications and will open up the possibility 

of using devices as computers by TV or monitor connections. 

Sony Xperia Z2 Tablet
Sony, Z2 modelinin tabletini de tanıttı. Z2 Tablet adlı ürün, 
tıpkı Z2 gibi suya ve toza dayanıklılığıyla dikkat çekiyor. En 
ince ve hafif 10 inçlik Android işletim sistemli tablet olma-
sının yanında, live Colour lED adlı ekran teknolojisiyle, 
canlı bir görünüm elde ediyor. 6,4 mm kalınlığındaki ve 
426 gram ağırlığındaki cihaz, Snapdragon 800 adlı dört 
çekirdekli işlemcisi ile yüksek performans sunuyor ve 
Android 4.4.2 işletim sistemi taşıyor.

Sony also introduced tablet version of Z2. The product 
called Z2 Tablet draws attention as it is durable against 
water and dust like Z2. Being the thinnest and lightest 
10 inch Android tablet, with its live Color LED 
technology, it has a vivid resolution. With its 6.4 mm 
thickness and 426 gram weight, Tablet Z2 offers 
great performance with its quad-core Snapdragon 
800 processor and owns Android 4.4.2 oS. 

Sony Xperia Z2
Fuarın ilk gününde tanıtılan cihazlardan, Sony’nin Xperia Z2 
modeli büyük ilgi topladı. Önceki modele göre biraz büyüyerek 
5,2 inç ekrana kavuşan cihaz, Full HD çözünürlük sunuyor. Qual-
comm’un yeni Snapdragon 801 adlı dört çekirdekli işlemcisi, 3 
GB belleği ve 20,7 MP kamerası bulunuyor. Bu kameranın özel-
liği 4K videolar çekebilmesi. 3200 mAh’lik pili ise tam gün rahat-
ça kullanım sunuyor. Cihaz, önceki gibi su ve toza karşı 
dayanıklılık özelliğine de sahip.

of the devices shown on the first day of the exhibition, Sony’s 
Xperia Z2 model has drawn great attention. The model which 
got larger with its 5.2 inch screen compared to former model 
offers full HD resolution. It is equipped with Qualcomm’s new 
quad-core processor called 801, 3 GB RAM and 20.7 MP 
camera. The feature of the camera is that it can capture 4K 
videos and the mobile’s 3200 mAh battery offers long-
lasting use during the day. The device still keeps the promise 
of being durable against water and dust. 

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGy

 raillife NİSAN / APRIL 2014     1  1 9

Nokia X
Microsoft’un eylülde 7,9 milyar dolara satın aldığı Nokia, Windows 

Phone dışında bir işletim sistemi kullanmasıyla dikkat çeken X serisini 

tanıttı. Google’ın Android işletim sisteminin tercih edilmesi hakkında 

konuşan Nokia CEO’su Stephen Elop, yakın zamanda fotoğraf düzen-

leme yazılımı Photoshop Touch ve mesajlaşma yazılımı BlackBerry 

Messenger’ın da Nokia telefonlarda kullanılabileceğini belirtti. Nokia X, 

4 inç 800×480 piksel ekran, çift çekirdekli 1 GHz Qualcomm Snapdra-

gon işlemci, 512 MB bellek, 4 GB dahili depolama alanı (microSD kart ile 

artırılabilir), 5 MP kamera ve 1500 mAh pile sahip.

Nokia, owned by Microsoft by $ 7.9 million in September, introduced 

new X series using a different oS apart from Microdots Phone. Nokia 

CEo, Stephen Elop stating about the preference of Google’s Android 

oS maintained that a photograph editing software, Photoshop Touch 

and a messaging software, BlackBerry Messenger would be used in 

Nokia models in a very short time. The features of Nokia X are 4 inch 

800x480 screen, dual-core 1 GHz Qualcomm Snap dragon processor, 

512 MB RAM, +GB internal memory (be enhanced with micro SD), 

5MP camera and 1500 mAh battery.
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atların Efendisi
İspanyol binicilik ustası Miguel Barrionuevo ve Alex Giano ile seçkin 
Endülüs Atları’nın duygusal hikâyesini ve ustaların onlarla olan güzel 
ilişkisini anlatan ‘Atların Efendisi’ adlı gösteri, 5 Nisan Cumartesi saat 
15.00 ve 20.30’da ‘da Ülker Sports Arena’da!

Lord of the Horses
The show named Lord of the Horses that tells the emotioal story of 
distinguished Andalusian horses and  good relationships of masters 
with them with Spanish Riding master Miguel Lopez and Alex Giano 
will be at Ülker Sports Arena on April 4 at 15.00 and 20.30.

Duman Şehrine Geliyor
Duman, ‘Duman Şehrine Geliyor’ konseptiyle 
vereceği konser turnesi kapsamında 11 Nisan Cuma 
akşamı saat 21.30’da Trabzon Yalı Park Otel’de 
sahneye çıkıyor.

Duman is Coming to 
Your Town
Duman is taking to the stage at Yale Park Hotel in 
Trabzon, Friday evening, April 11 at 21.30 within 
the context of  concert tours within the concepts 
of “Duman is Coming to your Town”.

aJaNDa / aGENDa
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Kenan Doğulu 
ankara’da
Kenan Doğulu, 5 Nisan akşamı saat 22.00’de 
Jolly Joker Ankara sahnesinde sevenlerine 
unutulmaz bir gece yaşatacak.

Kenan Doğulu is 
in Ankara
Kenan Doğulu will let his lovers experience 
an unforgettable night at Jolly Joker 
Ankara on Saturday night, April 5 at 21.00.

Teoman 
konserleri 
sürüyor
Teoman, Vodafone FreeZone 
sponsorluğunda 12 Nisan 
Cumartesi akşamı saat 21.00’de 
İstanbul Zorlu Center PSM’de 
konser verecek.

Teoman 
concerts are 
going on
Teoman will give a concert under 
the sponsorship of Vodafone 
Freezone at Zorlu Center PSM in 
İstanbul, April 12 at 21.00.

Sibel Can
Türk sanat müziğinin yıldızı 
Sibel Can, 5 Nisan 
Cumartesi akşamı saat 
21.00’de İstanbul, TİM 
Show Center’da konser 
verecek. 

Sibel Can, the star of 
Turkish classical music, 
will give a concert at TIM 
Show Center in İstanbul, 
Saturday evenig, April 5 at 
21.00.

Türkiye’nin 
hit’leri sahnede
Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici, 
yeni projeleri hitAband ile 23 Nisan 
Çarşamba akşamı saat 21.00’de 
Jolly Joker Ankara’da sahneye 
çıkacaklar.  

The hits of 
Turkey are at 
the stage
Hakan Altun and Hüsnü 
Şenlendirici will be at Jolly Joker 
stages in Ankara in April 23 at 
21.00  with their new project 
“hitAband”.

   Köstebekgiller turnede
TRT Çocuk ekranlarında büyük, küçük herkesin severek izlediği 
Köstebekgiller tiyatro sahnesinde il il dolaşıyor. Köstebekgiller - Boyo’nun 
Rüyası; 17 Nisan saat 13.00 ve 17.00’de Antakya Meclis Kültür Merkezi, 
Hatay’da sahneye çıkıyor.

   Köstebekgiller (Talpidae) are 
on t our
Köstebekgiller, which eveyone loves to watch it on TRT Children channel,  
is touring the cities on theatre stage. Köstebekgiller: Boyo’s Dream is 
taking to the stage at Antakya (Antioch) Assembly Cultural Center  in 
Hatay, April 17 at 13.00 and at 17.00.

   Ringde kıran kırana mücadele 
Ülker Sports Arena’da, 12 Nisan Cumartesi günü saat 17.00’de 
düzenlenecek olan Yarı Ağır Siklet Dünya Şampiyonası (Glory 15 İstanbul) 
turnuvasında kick boks takipçilerinin çok yakından tanıdığı bir birinden 
güçlü sporcular mücadele edecek. Ülkemizi, Türkiye’nin gururu The Rebel 
lakaplı Gökhan Saki temsil edecek. 

   Dog-eat-dog in the Ring
The strongest athletes well known by the kick-boxing followers will 
compete in the tournament of World Light Heavyweight Championship 
(Glory 15 İstanbul) at  Ülker Sports Arena in April 12, Saturday at 17.00. 
The pride of Türkiye Gökhan Saki, nicknamed The Rebel will represent 
our country.



Release Date: April 4, 2014
Director: Müfit Can Saçıntı
Cast: Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, 
Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu, Begüm Öner, 
Ahu Sungur, Hakan Bulut, Kemal Kuruçay, 
Gülnihal Demir, İlyas İlbey
Genres: Comedy

PLOT
Mustafaali who is lives in the village 

of Çökertme and has turned its back on 
modern life, has been spending days by 
reading books. Mustafaali, who is against 
to work, benefits from the blessings that 
nature has granted to him for any vital 
need. And Cavit is a wealthy businessman 
living in İstanbul. The only purpose of 
Cavit who has been working continuously 
for the life is to work, to earn and  to 
make savings. Cavit who wants to have 
the land of Mustafaali in the bay of 
Çökertme and want to raise a boutique 
hotel in there, lets his life be turned 
upside down when he meets with 
Mustafaali.

Cowshed 
Philosopher

Release Date: April 11, 2014
Director:  Anthony and Joe Russo
Cast: Chris Evans, Scarlett Johansson, 
Sebastian Stan, Anthony Mackie, Cobie 
Smulders, Frank Grillo, Emily VanCamp, 
Hayley Atwell, Robert Redford in the role 
of Alexander Pierce and Samuel L. 
Jackson in the role of Nick Fury
Genres: Action / Adventure

PLOT
In the film ‘Captain America: Winter 

Soldier’ which was published for the first 
time in 1941 and based on the Marvel 
comics that has never lost its popularity. 
We find Captain America, while living in 
peace and trying to adapt to the modern 
world in Washington, DC after the 
horrific events that took place in New 
York City with “Avengers”. Of course, it 
should not be deceived by this peace. 
Again, action-packed scenes are waiting 
for the audience.

Captain America 
The Winter Soldier

vizyon Tarihi: 04 Nisan 2014 
yönetmen: Müfit Can Saçıntı
Oyuncular: Müfit Can Saçıntı, Rasim 
Öztekin, Ayda Aksel, Eser Eyüboğlu, 
Begüm Öner, Ahu Sungur, Hakan Bulut, 
Kemal Kuruçay, Gülnihal Demir, İlyas İlbey
Tür: Komedi

FİLM ÖZETİ
Çökertme köyünde yaşayan, 

modern hayata sırtını çevirmiş olan 
Mustafaali günlerini kitap okuyarak 
geçirmektedir. Çalışmaya karşı olan 
Mustafaali her türlü yaşamsal ihtiyacı için 
doğanın ona verdiği nimetlerden 
faydalanır. Cavit ise İstanbul’da yaşayan 
zengin bir işadamıdır. Hayatı boyunca 
sürekli çalışmış olan Cavit’in tek derdi 
çalışmak, kazanmak ve birikim yapmaktır. 
Çökertme koyunda, Mustafaali’nin 
arazisini alarak butik otel yaptırmak 
isteyen Cavit’in hayatı, Mustafaali ile 
tanışınca altüst olur.

MANDIRA FİLOZOFU

vizyon Tarihi: 11 Nisan 2014
yönetmen: Anthony ve Joe Russo
Oyuncular:  Chris Evans, Scarlett 
Johansson, Sebastian Stan, Anthony 
Mackie, Cobie Smulders, Frank Grillo, 
Emily VanCamp, Hayley Atwell ile 
Alexander Pierce rolünde Robert Redford 
ve Nick Fury rolünde Samuel L. Jackson.
Tür:  Aksiyon-macera

FİLm ÖzETİ
İlk kez 1941 yılında yayınlanan ve 

popülerliğini hiç bir zaman kaybetmeyen 
Marvel çizgi romanlarına dayanan ‘Kaptan 
Amerika: Kış Askeri’ filminde, Kaptan 
Amerika’yı, Yenilmezler ile birlikte New 
York’ta yaşanan dehşet verici olayların 
ardından Washington D. C.’de huzur içinde 
yaşarken ve modern dünyaya uyum 
sağlamaya çalışırken buluyoruz. Tabii bu 
huzura aldanmamak lazım. Yine izleyicileri 
aksiyon dolu sahneler bekliyor. 

KaPTaN amERİKa: 
KiŞ aSKERİ 

Farkındalık
Heykeltıraş Hüseyin Suna’nın 
“FARKINDALIK // AWARENESS” adlı kişisel 
sergisi 19 Nisan’a kadar Artnext 
İstanbul’da sanatseverlerle buluşmaya 
devam ediyor. 
Suna, ‘farkındalık’ temasında 
oluşturduğu bu yeni çağdaş heykel 
serisinde bronz ve ahşabın yanı sıra yeni 
kompozit malzemelerle heykeldeki form 
arayışını sürdürüyor. Son 20 yıldır 
ürettiği eserlerle ve Türk heykel 
sanatında özgün üslubuyla dikkat çeken 
sanatçı, aralarında anıtların da 
bulunduğu iki yüzden fazla heykel üretmiş 
ve birçok ödül almıştır.

Awareness
The private exhibition named 
“Awareness” of the sculptor Hüseyin 
Suna continues to meet art lovers until 
April 19 at Artnext İstanbul. In these 
new series of contemporary sculptures 
that constituted the “Awareness” theme, 
Suna is maintaning the search of form 
on the sculpture with new composite 
materials right along with bronze and 
wood. The artist that attracts attention 
with its unique style and the works he 
produced in the last 20 years, and has 
produced over two hundred sculptures 
as well as monuments  and has received 
a number of awards.

Cengiz Han’ın izinde
Gezgin fotoğrafçıların dünyayı dolaşarak, tanıklıklarını belgeledikleri ‘40 Renk Fotoğraf Projesi’nde, 11. renk 
Moğolistan gezisine ait fotoğraflar 25 Nisan’a kadar Taksim’de Dünyanın Renkleri Galerisi’nde sergileniyor. 
Bir yandan Cengiz Han’ın güçlü mirasını, bir yandan da Tibet Budizmi izlerini taşıyan fotoğrafların 
oluşturduğu kapsamlı seçki, ilgilenen herkesin ziyaretine açık.

On the path of Genghis Khan
In the “40 Colour Photography Project” in which the traveler photographers have documented their 
testimony by traveling around the world, the photographs belonging to 11th colour Mongol Trip  is being 
displayed at “The world’s Colors gallery” in Taksim until April 25. The extensive selection generated by 
the the photographs of Genghis Khan’s strong heritage on the one hand, and traces of Tibetan Buddhism 
on the other hand, is open to visit for anyone interested.

SİNEma / CiNEma SERGİ / ExHiBiTiON
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SÖzCÜK avi / WORD SEaRCH ÇaPRaz BaĞLaR / CROSS LiNES ÇENGEL BULmaCa / CROSSWORDS

TaKEGaKi /   TaKEGaKi

AKCİĞER
AKSAK
ALATA
BAKTERİYOLOJİ
DOLGU
ENFLASYON
HALÜSİNASYON

 İKAME
 KİTİN
 KUKLA
 LÜFER
 OĞLAK
 OPERA
 OYDAŞ

 PARLAMENTER
 PEYDERPEY
 PLÜTON
 RUMELİHİSARI
 ŞAMAMA
 TEKME
 UYUŞTURUCU

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.

1- Each square should include a cross line.
2- Each number shows how many lines crosses over it. 
3- Cross lines cannot create a closed shape.

Fedakarlık

Resimdeki
oyuncu

Şerbetli
tatlı türü
Maddenin

üç halinden
biri

Mühlet Eski dilde
toz

Hasta
bakılan yer

Kafes
biçiminde

örgü

Gerçekleş-
mesi

beklenen

Kutulanmış
yiyecek

Tavlada bir
sayı

Eskişehir
Sanayi Odası

İstanbul iline
bağlı bir ilçe

Bir ilimiz

Planet

Kararsız,
mütehavvil

Büyük tren
istasyonu

Afrika'da
bir nehir

Bilgi ve
kültür

Emzikli şişe
Bir nota

İlgi, ilişki
Tekrarlama

Yan

Su buharı Şalvar bağı Müeddep
Hayvanlar-
da semizlik

Ağırlık
yitimi

Akıllı
Oruca

başlama
zamanı

Hol İçbükey
Elektrik

akımında
şiddet
birimi

Umut, istek

Üzerinde
maden dö-
vülen araç

Negatif
resim

Dövüşeme-
yecek duru-

ma gelen

Şaşırtı

Amaç
edinilen

şey

İskambilde
birli

Pars

Japonyada
liman kenti

Bir tür
klavyeli

çalgı

Atomlarla
ilgili olan

Öğle ile
akşam
arası

Telli
balıkçıl

Samimi

Düzen Sıvacı aleti
Boz

renginde
kedi

Umut Faiz

İnsiyak

Golfte
tanınan

vuruş sayısı
Görünüşe

göre,
anlaşılan

Bir tür üst
giysisi

Kırmızı ile
mavi

karışımı

Gömü

Eski dilde
gizem Melun Uluslarara-

sı otoyol

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.

Following the rules, you should have a closed shape by connecting the dots. The numbers show how 
may lines cross over that number. Lines may cross where there are no numbers.  
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 SUDOKU / SUDOKU

ÇÖzÜmLER /  SOLUTiONS

BeRTAn kodAmAnoğlU

Eskişehir

Polatlı

Sincan

Ankara

9
1
0
0
1

9
1
0
0
3

9
1
0
0
5

9
1
0
0
7

9
1
0
0
9

9
1
0
1
3

9
1
0
1
5

9
1
0
1
7

9
1
0
2
1

İstasyon

ANKARA  - ESKİŞEHİR
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

9
1
0
1
9

06:45

07:06

07:24

08:15

08:10

08:31

08:49

09:40

09:10

--

--

10:40

11:00

11:21

11:39

12:30

12:45

13:06

--

14:15

15:00

15:21

15:39

16:30

16:30

16:51

--

18:00

19:00

19:21

19:39

20:30

18:00

18:21

--

19:30

21:00

21:21

--

22:30
Bursa bağlantısı
Kütahya bağlantısı

9
1
0
0
2

9
1
0
0
4

9
1
0
0
6

9
1
0
0
8

9
1
0
1
0

9
1
0
1
4

9
1
0
1
6

9
1
0
1
8

9
1
0
2
2

İstasyon

ESKİŞEHİR - ANKARA
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

9
1
0
2
0

Eskişehir

Polatlı

Sincan

Ankara

06:45

07:35

07:55

08:15

07:45

08:35

08:55

09:15

09:00

09:51

--

10:30

11:15

12:06

12:26

12:45

12:45

--

13:56

14:15

15:00

15:51

16:11

16:30

16:35

--

17:46

18:05

19:00

19:51

20:11

20:30

18:15

--

19:26

19:45

21:00

--

22:11

22:30
Bursa bağlantısı
Kütahya bağlantısı

9
1
3
0
2

9
1
0
0
4

9
1
3
0
3

İstasyon

ESKİŞEHİR - KONYA - ESKİŞEHİR
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

9
1
3
0
1

Eskişehir

Konya Eskişehir

Konya 09:35

11:35

18:55

20:55

08:00

10:00

16:00

18:00

Bursa bağlantısı
Kütahya bağlantısı

Konya

Polatlı

Sincan

Ankara

9
1
2
0
1

9
1
2
0
3

9
1
2
0
5

9
1
2
0
7

9
1
2
0
9

9
1
2
11

9
1
2
1
3

9
1
2
1
5

İstasyon

ANKARA  - KONYA
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

07:00

07:21

--

08:52

09:35

09:56

10:17

11:30

11:20

--

--

13:10

13:00

13:21

--

14:52

15:30

15:51

--

17:22

17:00

--

--

18:50

18:30

18:51

19:12

20:25

20:45

21:06

21:27

22:40

Ereğli bağlantısı
Karaman bağlantısı

İstasyon

KONYA - ANKARA
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

Konya

Polatlı

Sincan

Ankara

9
1
2
0
2

9
1
2
0
4

9
1
2
0
6

9
1
2
0
8

9
1
2
1
0

9
1
2
1
2

9
1
2
1
4

9
1
2
1
6

07:00

--

08:31

08:50

08:30

09:42

10:02

10:21

10:30

--

--

12:15

12:15

--

13:43

14:02

14:30

15:42

16:02

16:21

16:00

--

--

17:45

18:15

19:27

19:47

20:06

20:30

21:42

22:02

22:21

Ereğli bağlantısı
Karaman bağlantısı

YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ

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

Fill each row, line and 3X3 square with numbers from 1 to 9

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

Fedakarlık

Resimdeki
oyuncu Ö Şerbetli

tatlı türü
Maddenin

üç halinden
biri

K Mühlet V Eski dilde
toz

Hasta
bakılan yer

Kafes
biçiminde

örgü
K Gerçekleş-

mesi
beklenen B Kutulanmış

yiyecek

Tavlada bir
sayı K

Ö Z G Ü N A M A L
Eskişehir

Sanayi Odası

İstanbul iline
bağlı bir ilçe E S O

Bir ilimiz

Planet V A N Kararsız,
mütehavvil

Büyük tren
istasyonu D E Ğ İ Ş K E N

G E Z E G E N Afrika'da
bir nehir N İ L Bilgi ve

kültür S
Emzikli şişe R Bir nota

İlgi, ilişki F A Tekrarlama İ K İ L E M E
B İ B E R O N Yan K E N A R

Su buharı Şalvar bağı A Müeddep
Hayvanlar-
da semizlik

Ağırlık
yitimi T A V

B U Ğ U F İ R E
Akıllı Ç Oruca

başlama
zamanı S Hol İçbükey İ Elektrik

akımında
şiddet
birimi

A K İ L S O F A
Umut, istek

Üzerinde
maden dö-
vülen araç U M U Negatif

resim B Dövüşeme-
yecek duru-

ma gelen M
Ö R S Şaşırtı A R A P
Amaç

edinilen
şey

İskambilde
birli

Pars A S Japonyada
liman kenti

Bir tür
klavyeli

çalgı
U B E

Ü L K Ü Atomlarla
ilgili olan A Öğle ile

akşam
arası İ Telli

balıkçıl

Samimi O K A R
Düzen E Sıvacı aleti R Boz

renginde
kedi T E K İ R Umut N Faiz

K O M P L O İnsiyak İ Ç G Ü D Ü
Golfte

tanınan
vuruş sayısı
Görünüşe

göre,
anlaşılan

P A R Bir tür üst
giysisi M O N T Kırmızı ile

mavi
karışımı M O R

G A L İ B A Gömü D E F İ N E
Eski dilde

gizem R A Z Melun L A İ N Uluslarara-
sı otoyol T E M

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

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

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

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

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

6 7 4 5 3 8 2 1 9
5 2 8 1 6 9 4 7 3
3 9 1 4 2 7 6 5 8
8 3 2 6 7 4 1 9 5
9 6 5 3 8 1 7 4 2
4 1 7 2 9 5 8 3 6
1 8 3 7 5 2 9 6 4
2 4 6 9 1 3 5 8 7
7 5 9 8 4 6 3 2 1
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 7 FaRK / FiND THE 7 DiFFERENCES
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