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BİR KARIŞ 
DEMİRYOLU DAHA 
FAZLA UYGARLIK…

AN INCH OF RAILROAD 
MEANS A LITTLE MORE 
CIVILIZATION…

Demiryolunun diğer yollardan farkı 
var…
Daha çevreci… Daha az arazi 
kullanıyor.
Daha uzun ömürlü…
İstasyonlar şehirlerin nabzının attığı 
yerler.
Cazibe merkezleri…
Dünyanın gelişmiş ülkelerinde 
gelişmişliğin ölçütlerinin başında 
demiryolu geliyor.
Türkiye son on bir yıldır adeta bir 
demiryolu seferberliği başlattı…
Yollarını yeniledi.
Yeni yüksek hızlı tren hatları inşa 
etti; ediyor.
Lojistik merkezler kuruyor.
Kent içi raylı sistem çözümleri 
üretiyor.
Yerli bir demiryolu endüstrisinin 
özel sektörle birlikte temellerini 
atıyor.
Daha yapacak çok işimiz var.
Altmış yıllık ihmali telafi ederken 
aynı zamanda diğer ulaşım 
türleriyle de demiryollarının 
entegre olması lazım…
Yol haritamız hazır.
Hedeflerimiz belli, projelerimiz 
hazır.
Atatürk’ün, “Demiryolları refah ve 
ümran tevlit eder.” sözünü 
uygulamaya geçirmeyi bir görev 
biliyoruz.
Her karış demiryolu ülkemizin 
gelişmişliğine, uygarlık yolundaki 
yürüyüşüne bir katkı…
Bize destek veren halkımıza, 
yolcularımıza teşekkür ederiz.
İyi yolculuklar.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan

Railroad is different from other means of 
transportation…
It is more environment-friendly… It 
occupies less land.
It is longer-lasting…
Stations are places where the hearts of 
cities beat.
They are centers of attraction…
In the developed countries of the world, 
the railroad ranks first among the criteria 
for development.
Turkey has launched a veritable railroad 
campaign over the past eleven years…
It has renewed its railroads.
It has constructed new high speed railroad 
lines and new ones are in progress.
It is establishing logistical centers.
It is generating urban railroad system 
solutions.
It is laying the foundations for a national 
railroad industry together with the private 
industry.
We still have a lot to do in this regard.
While we are making up for a neglect of 
sixty years, at the same time we must 
integrate railroads into other modes of 
transportation…
Our road map is ready.
Our objectives are clear and our projects 
have been prepared.
We consider it a duty to implement 
Ataturk’s maxim “Railroads generate 
prosperity and civilization.”
Every inch of railroad is a contribution to 
our country’s development and its 
journey towards civilization…
We are thankful to our people and 
passengers who have always supported 
us.
Have a good trip.

Minister of Transportation, Maritime and 
Communication Lütfi Elvan
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  HOŞGELDİNİz / WELCOmE

TREN BİR 
TİRYAKİLİK…

THE TRAIN IS A FORM 
OF ADDICTION…

Demiryolculuk bir kültür…
Bu kültür sadece demiryollarında 
çalışanları kapsamıyor, alabildiğine 
kuşatıcı…
Treni seven, tren yolculuğunu 
önemseyen herkes bir ölçüde 
demiryolcu…
Bu açıdan bakıldığında Türk 
toplumu demiryolcu bir toplum…
Tek ulaşım aracının tren olduğu 
dönemler ülkemizin bıçak 
sırtından geçtiği dönemler…
Balkan Harbi, Birinci Cihan Savaşı, 
İstiklal Savaşı…
Ardından iç göçler, Almanya göçü…
Gurbete gidip gelemeyenler…
Gurbetten sadece trenle 
dönebilenler…
Askere giden her vatan evladının 
trenle seyahat etmesi…
Sonrasında tren türküleriyle, trenli 
ninnilerle, trenli bilmecelerle 
oluşan muazzam bir tren kültürü…
Diğer yandan modernleşmenin 
öncüsü tren…
İstasyon, istasyon meydanı, 
istasyon caddesi alanında 
şekillenen yeni bir yaşam tarzı…
Ve zamanla şehrin dışına yapılan 
istasyonu şehrin merkeze alması…
Bu açıdan bakıldığında biz 
demiryolcu bir toplumuz…
Son bir buçuk asırda genlerimize 
işleyen bu demiryolculuk bilinci 
şimdi yüksek hızlı trenlerle yeni bir 
boyut kazanıyor…
Yüksek hızlı trenler sevildi, 
kanıksandı, yeni aks talepleri var.
TCDD olarak bu talepleri 
planlıyoruz.

İyi yolculuklar.

TCDD Genel Müdürü
Süleyman Karaman

Being a railroader is a culture…
This culture does not only encompass those 
who work for the railroads; instead, it is widely 
inclusive…
Anyone who loves trains and takes train trips 
seriously is to some extent a railroader…
When it is viewed from this perspective, Turkish 
society is a railroad-loving society…
The periods when the train was the only means 
of transportation were the periods when our 
country proceeded on a knife’s edge …
The Balkan War, the First World War, the 
Independence War…
Followed by internal migration and emigration to 
Germany…
Those who went abroad and could not return…
Those who were able to return from abroad only 
by train…
The periods when each son of the nation who 
joined the army went by train…
Thus, a huge train culture emerged consisting of 
songs, lullabies, and riddles about train…
On the other hand, the train also served as the 
pioneer of modernization…
A new lifestyle that took shape around the 
station, station square and station street…
And in time, the city began to develop around the 
train station which had once occupied an area on 
its outskirts…
When it is viewed from this aspect, we are a 
railroad-loving society…
This consciousness of railroad-loving which has 
penetrated our very genes over the past one 
and half a centuries is now gaining a new 
dimension thanks to high speed trains…
High speed trains have become popular, they are 
taken for granted and now there are demands for 
construction of new lines.
As TCDD, we are making plans in accordance 
with these demands.

Enjoy your 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.
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PTT PUL MÜZESİ’NDE TARİHE YOLCULUK
JOURNEY BACK TO THE HISTORY AT PTT STAmPS mUSEUm
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PTT, Türkiye’nin kültür hayatına ve tarih belleğine çok 
önemli katkılarda bulunacak olan güzel bir müze çalış-
ması gerçekleştirdi. Kurum, 1863 yılından bu yana bası-
lan ve bu güne kadar da depolarda tutulan 
pulların sergilendiği, “PTT Pul Mü-
zesi”ni Ankara’da ilgililerin hiz-
metine sundu. Ankara 
Ulus’ta bulunan, tarihi 
Emlak ve Eytam Bankası 
binası restore edilerek, 
PTT Pul Müzesi’ne 
dönüştürüldü. Türk 
pulları koleksiyo-
nunun orijinal hal-
leri toplam 3 katta 
6.500 m2 alanda 
ziyarete açıldı.

Modern iç mekân 
tasarımı ve ‘Tarihe 
Tanıklık Eden Kolek-
siyonlar’ sloganı ile zi-
yaretçisini karşılayan 
müze, giriş katta posta ha-
berleşme tarihini kronolojik ola-
rak gezme imkânı sunuyor. Ziyaretçi-
ler burada, dokunmatik ekranlardan, kısa 
filmlere, 3D sinema salonundan, geçmişten günümüze 
posta nazırları odalarına, İstiklal Harbi’ndeki PTT can-
landırmasına kadar nostaljik bir keşfe çıkıyor. 

Bir pulun hikâyesi, filateli sözlüğü, pullarla yüzyıl 
alanları sunduğu kapsamlı dijital arşiv sayesinde, iste-
nilen anda istenilen döneme, pula ve pulun bilgisine 
ulaşmayı mümkün kılıyor. Günümüzde PTT, ‘Posta 
Dağıtıcıları Kostümleri’ sergi alanı ve Osmanlı döne-
mine ait canlandırılan posta arabası da giriş katının ilgi 

çekici detaylarından. Anlatım dili, konsepti, 
sunumu ve modern teknoloji kullanımı 

itibari ile Ankara PTT Pul Müzesi dün-
yadaki örneklerini geride bırakıyor. 

PTT accomplished a nice museum study which will make an 
important contribution to Turkey’s cultural life and 
historical memory. The Agency offered to those interested 

in stamps “PTT Stamps Museum” in Ankara, where 
stamps which has been published since 1863 and 

kept in the warehouses up to the present 
are exhibited. Located in Ulus, Ankara, 

historical building of Emlak and 
Eytam Bank was converted to 

Museum of PTT Stamps 
through restoration. The 
original Turkish stamp 
collection was opened to 
visitors in total of 6500 
square meter area on each 3 
floors. 

The museum which 
welcomes visitors with the 

slogan of ‘Collections 
Witnessing History’ and a 

modern interior design offers 
opportunities to wander in history of 

mail and communication chronologically 
on the ground floor. Visitors here, make 

nostalgic discoveries by going through touch 
screens, short films, 3D cinema, and the rooms of postal 
ministers from the past to the present day and revitalization of 
PTT in the War of Independence period.

The philately dictionary, the postal history of a stamp 
makes it possible to achieve the stamp and thorough 
knowledge of the stamp at any desired time and period 
thanks to its extensive digital archive which takes centuries 
to prepare. Today, Mail Carrier Costumes exhibition area 
and the Ottoman period mail car which is staged on the 
ground floor are among the intriguing details. PTT Stamps 
Museum in Ankara outperforms its counterparts among 
the world with its expressive language, 
concept, and presentation and using of 
modern technology.

KÜLTÜR / CULTURE
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 A
lp dağlarının eteklerinde Avusturya’nın en 
uzun nehri İnn, geniş bir vadiye eriştiğinde 
ülkenin en güzel şehri İnnsbruck’u kucaklar. 
Göz alıcı bir yeşille bezenen dağlara doğru 
baktığınızda kartalları ve diğer yırtıcı kuşları 

görme şansınız yüksek. Dumanlı zirveleriyle kışın 
kayakçıları, yazın da meraklı turistleri ağırlayan bu kent, 
120 bin nüfuslu küçük bir kent… Kentin sembolü Altın 
Çatı’yı (Goldenes Dachl) görebilmek için her gün birçok 
turist bu kente akın ediyor… 

Şehir kulesi Stadtturm’un hemen yanındaki kuleye 148 
basamakla çıktığınızda 360 derecelik açıyla kenti tüm 
detaylarıyla görmek mümkün. Kulenin hemen yakınındaki 
Altın Çatı’nın yapımı ise 1442’de başlamış ve 80 yıl sürmüş. 
Binanın balkon damı 2 bin 657 adet altın kaplamalı bakır 

plakayla kaplı. Özellikle güneş vurduğunda muhteşem bir 
görüntüyle insanları selamlayan Altın Çatı’nın çaprazında 
ön cephesindeki süsleriyle dikkat çeken Helblighaus da 
dikkatinizi çekecek. Kentteki birçok törenin de yapıldığı bu 
meydanda keyifli anlar geçirebileceksiniz.

Bu arada Altın Çatı’nın yanındaki sokaktan girip iki dev 
kulesi ve geniş kubbesiyle şehrin büyük kilisesi St. Jakob’u 
da ziyaret etmeyi unutmayın. Yine tavandaki süslemeleriyle 
ünlü Hofburg Sarayı da 1460’da yapılmış, 1754-73 yılları 
arasında da Maria Theresa tarafından düzenlenmiş. Devrin 
ihtişam ve zenginliğini yansıtan salonları, resimleri, tavan 
süslerini yine orijinal haliyle görmeniz mümkün.

İnnsbruck’u gezerken bir kahve molası verip Alp dağlarının 
eşsiz manzarasını, bulutların dans edişini izleyip tertemiz 
havayı içinize çekmeyi de unutmayın.

 W
hen the river Inn, the longest river of Austria, 
reaches a wide valley on the skirts of Alps; 
it embraces the the most beautiful city of the 
country, Innsbruck. When you look at the 
mountains embelished into an eye-brightening 

green, the possibility that you may see the eagles and other fierce 
birds is rather high. This town which welcomes skiers with its smoky 
peaks and curious tourists in summer is a town with the population 
of 120 thousand… every day, numerous tourists rush into this town 
to see the symbol of the town, Golden Roof (Goldenes Dachl)… 

When you climb up the tower near the town tower, Stadtturm, 
through 148 steps; you may see the town in detail with the 360 
degree angle. The construction of the Golden Roof right beside 
the tower began in 1442 and continued for 80 years. The balcony 
housetop of the building was covered with 2657 pieces of copper 
plates coated with gold. When the sun beats down on it, especially, 

the Helblighaus which greets people with its magnificent 
appearance and drawing attraction with its ornaments on its 
façade at the crosswise of the Golden Roof will attract your 
attention. In this square where numerous ceremonies in the town 
were held, you will experience the moments of pleasure.  

Meanwhile, don’t forget to turn to the street near the Golden 
Roof and visit St. Jakob, the biggest church of the town with its 
two giant towers and large doom. Again, the Hofburg Palace 
which is famous for the ornaments on its ceiling was also 
constructed in 1460. It was re-organized by Maria Theresa 
between the years of 1754 and 1773. It is possible that you can see 
the halls which reflect the magnificence and welfare of the period, 
pictures and ceiling ornaments in their original form.  

While you are visiting Innsbruck, give a coffee break, watch the 
unique view of Alps, the clouds dancing in the sky and draw the 
very clean air. 

INNSBRUCK AND GOLDEN ROOF 

KENTLER vE SEmBOLLER / CiTiES AND SymBOLS
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RöpORTAj / iNTERviEW

 T
rans, Kara Karga, Jön Türkler ve Gılman koleksi-
yonlarıyla alışılmışın dışına çıkan ilk kadın erkek 
moda tasarımcımız Hatice Gökçe… Kendisinin 
hedefi; Türk erkek profilini çizmek… Gökçe ile ha-
yat ve modaya dair keyifli söyleşi gerçekleştirdik.

 Bize kendinizden bahseder misiniz?
Mimar Sinan Moda Tasarımı bölümünden mezun oldum. 13 

yıldır moda sektöründeyim. Erkek giyim tasarımcısıyım. 
Kendi tasarım ofisimde kendi tasarımlarımı hazırlıyorum 
ismimle. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışındaki birçok firmaya 
danışmanlık hizmeti veriyorum.

 Neden erkek modasını tercih ettiniz?
Birincisi içgüdüsel bir sebep. İkincisi erkek giyiminin çok 

boş bir alan olması. Tasarımcı sayısının azlığı ya da yokluğu. 
Türk erkek profiline baktığımızda çok başka bir şekilde 
şekillenmiş bir profil var ve aslında buna biraz alternatif 
sunmak amacıyla kendi markamı kurdum.

 Tasarımlarınızı oluştururken nelerden 
esinleniyorsunuz?

Ağırlıklı olarak; teknoloji, insan psikolojisi ve tarih 
diyebilirim. Tarihte erkeğin yeri, rolü gibi konulardan 
etkilenerek tasarımlarımı oluşturuyorum.

 Tasarımlarınız için en kritik, en göz alıcı nokta nedir?
Her koleksiyonumda mutlaka yeni bir öneri sunmaya, yeni 

yüzeyler oluşturmaya çalışıyorum. Bunun yanında 
konseptlerim benim için önemli. Çünkü konseptimi en güzel 
biçimde yansıtmak için çaba sarf ediyorum. Anlatmak 
istediklerimi o giysi üzerinden anlatmak istiyorum. O yüzden 
koleksiyonumun en önemli noktaları; konu ve malzemenin 
kendisi.

 H
atice Gökçe, our first female men’s fashion de-
signer to go beyond standard approaches with the 
collection of Trans, Kara Karga, Jön Türkler and  
Gılman... Her goal is to draw the profile of Tur-
kish men... We had an enjoyable interview with 

Gökçe as regards life and fashion.

 Could you tell us about yourself?
I graduated from Mimar Sinan University’s department of 

fashion design. I have been in fashion sector for 13 years. I am a 
men’s designer. I prepare my own design on my name in my 
design office. In addition, I also act as a fashion design 
consultant for major companies both in Turkey and abroad. 

 What inspired you to become a men’s fashion designer?
The first one is due to an instinctive reason. Secondly, it is a 

barren field in Turkey. That is probably because of nonexistence 
or lack of designers. When we look at the profile of Turkish men 
there is a profile shaped in different way and I have founded my 
own brand indeed in order to offer some alternatives.

 What gives inspiration to you when creating your designs?
Mainly, I can say technology, human psychology and history. 

I am creating my own designs, I am influenced by issues such as 
man’s place in history and his role. 

 What is the most critical and eye-catching point for your 
designs?

I am absolutely trying to present new offers and bring out new 
surfaces to each of my collections. In addition to this, my concepts 
mean a lot to me. Because I endeavor to reflect my concept in the 
most beautiful manner. I want to express myself through my 
designs. That is why, the most important aspects of my collection 
are the subject and the material itself.

TURKEY’S FIRST mEN’S FASHION DESIGNER
TÜRKİYE’NİN İLK ERKEK MODASI TASARIMCISI

HATİCE GÖKÇE
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 “Hatice Gökçe erkeği” nasıl bir erkektir?
Yüksek beğeniye sahip, giyim kültürünü benimsemiş ve 

bunun önemini fark etmiş bir erkek ve bunun yaşı da yok. 
Ama ağırlıklı olarak gençlerin de takip ettiği bir tasarım 
algımız var diyebilirim. Bunun tek sebebi sadece tasarımlar 
değil, aynı zamanda tasarımların hikayesi de ilgilerini çekiyor. 

 Türk erkeğinin moda anlayışı değişiyor mu?
Şimdi genç grup erkek var. Bu genç grup giyinmeyi, 

denemeyi, sanatı, karşılaştırma yapmayı çok seviyor ve takip 
ediyor. Bir grup klasik giyimi tercih etse de yeni nesil moda 
anlayışı yerleşiyor. Belli bir yaşın üstündeki erkek 
müşterilerimiz de bunun farkında. Klasik giyimden çok; spor 
şıklık, casual giyime doğru yöneliyorlar. 

 Markalaşmak konusunda ne düşünüyorsunuz?
Markalaşmak çok uzun soluklu çalışma gerektiriyor ve 

ülkenizin de bu alanda ilerlemesi gerekiyor. Şuan ülke 
değerimiz arttığı için Türk tasarımcılarımızın çok kıymeti var. 
Türk modası hem Avrupa’da hem de Uzakdoğu’da çok takip 
edilen, heyecanla beklenen bir alan. 

 ‘Hatice Gökçe’ markasıyla ilgili neler söylersiniz?
Dediğim gibi markalaşmak çok uzun soluklu bir çalışma. 

Bunun için benim ömrüm bile yetmeyebilir. Fakat doğru 
projelerle anılmak, her zaman yeniyi, günceli ya da hiç 
denenmemişi sunmak için çalışmak ve şaşırtmak benim 
marka stratejimdeki en önemli unsur. 

 İnternet sitenizdeki karga fonunun ve karga 
efektlerinin manası nedir?

2009 yılında Kara Karga koleksiyonumla çıkış yaptım. 
İnsanların çekindiği bir hayvan karga, ben de moda 
dünyasında biraz öyle algılanmak istediğim için benim bir 
tür işaretim oldu. 

 Tasarımlarınızda hedefiniz nedir?
Yapmak istediğim şey; bir Türk erkek profili yaratmak ve 

onun gelişimini göstermek. Üniversite dönemimde tez 
aşamasındayken yaptığım bir araştırmada gördüm ki; erkek 
giyimi ile ilgili bir tez dahi yok. Benim de derdim ‘bir Türk 
erkek profili’ yaratmak. Nasıl bir İngiliz erkek giyim profilinden 
ve kalıbından bahsedebiliyorsak; bir Türk erkek profilinden 
bahsedebilmek arzusunu taşıyorum. 

 How is an ideal “Hatice Gökçe man?”
A man with high acclaim, a man who has adopted clothing 

culture, noticed the importance of this, and age is not a question. 
However, I can say that it is the perception of design, which 
predominantly young people follow as well. The reason is not only 
the designs, but also the design of the story attracts their interests.

 Has Turkish man’s sense of fashion been changing?
Now there is group of young men. This group of young people 

loves dressing up, trying on, art, love, and making comparisons 
with and following fashion. Even if some groups prefer to wear 
classic fashion, sense of a new generation fashion has been 
prevalently adopted. Our male customers over a certain age are 
already aware of this. They are moving toward sports, elegance, 
casual wear rather than classic apparel.

 What do you think about branding?
Branding requires very long-term studies, and your country 

needs to progress in this field. Turkish designers are very precious, 
that is because the value of our country has recently increased. 
Turkish fashion is an area, which people follow widely and await 
for excitedly both in Europe and in the Far East.

 What can you say about the brand of ‘Hatice Gökce?’
As I said, branding is a long-term study. My life span is possibly 

too short to achieve this. However, to work and confuse in order to 
be remembered with the right project, always offers a new one, the 
one never been tested yet are the most crucial factors of my brand 
strategy.

 What are the meanings of foreground of crow and crow 
effects on your website?

I debuted with the Black Crow collection in 2009. A crow is an 
animal which people are usually scared of; I wanted to be perceived 
a bit so in the fashion world and thus, I had some kind of sign. 

 What is your goal in your designs?
What I want to do is; to create a Turkish men profile and show 

its development. During my college years, I had noticed at the 
stage my thesis, when I was carrying out a survey; that there was 
not even a thesis on men’s clothing. In addition, my objective was 
to create ‘a Turkish man profile’. I have strong desire for being able 
to talk about a Turkish man profile just as we can talk about the 
British men’s clothing profile and pattern.

0  1  8  raillife MAYIS / MAY 2014

RöpORTAj / iNTERviEW

ARGANDE PROJESİ
“Argande, bir kadın markası. 2008 
yılından beri bu projeyi 
yürütüyorum. Amaç Güney Doğu 
Anadolu Bölgesi’ndeki kadınların 
istihdamını sağlamak. Türkiye’deki 
modacıların tasarımlarını bölgedeki 
kadınlar üretiyor ve daha sonra 
Mudo mağazalarında satılıyor. 
Satıştan elde edilen bütün gelir 
kadınların maaşı olarak ödeniyor.” 

ARGANDE PROJECT
“Argande is a women’s brand. I have 
been involved in this project since 
2008. The aim is to ensure the 
employment of women in South 
Eastern Anatolia Region. Women 
produce the designs of fashion 
designers in Turkey and then they 
are sold in Mudo stores. All proceeds 
derived from the sales are going to 
women’s wages.”

ERKEKLERE STİL ÖNERİLERİ
“Kişinin kendini ve vücudunu tanıyabilmesi, kendisine 
iyi gelen renkleri giyiyor olması önemli. Stilini 
beğendiği kişileri takip ederek kendi stillerini 
oluşturabilirler. Ön yargılarından kurtulmalılar ve 
denemeye açık olmalılar. 

STYLE RECOMMENDATIONS FOR MEN
“It is important for the one to be able to recognize himself or 
herself and his or her body, and wear proper colors. She creates 
her own styles by following the style of which she likes. They 
should get rid of prejudice and be open to trying. Therefore, 
they will find what suits them.”
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BADEm ÇİÇEKLERİYLE GELEN 

Spring in Datça comes with almond flowers

GEzİ / TRAvEL

DATÇA BAHARI
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 T
ürkiye’nin en başdöndürücü baharlarından 
birini yaşar Datça. En erken açan bahar çiçek-
leri de Datça Yarımadası’nda görülür. Bahar, 
şubatta badem çiçekleriyle birlikte gelir. Top-
rak yeşermeye başlamıştır bile. Bol yağmur ve 

sıcak hava, biraz Akdeniz ve biraz da Ege iklimi, toprağın 
fazla vakit kaybetmeden yeniden coşması demektir. 
Mart ve Nisan aylarında toprak bahar yağmurlarını çektik-
çe, papatya beyazına ve gelincik kırmızısına boyanır. Ma-
yıs ayında papatyalar insan boyundadır. Sarı, mor, mavi, 
pembe anemonlar yani dağ laleleri açar. Mayısta kıyı ka-
ranfilleri ortaya çıkar. Portakal ve limon çiçekleri her tarafı 
kaplar. Kokular iştah açıcıdır. Mavimsi yapraklarıyla Datça 
hurması çiçek açar. On küsur orkide çeşidi belirir baharda. 
Hava o kadar berraklaşır ki Simi ve Rodos elinizle dokuna-
bilecekmişsiniz gibi yakın görünür. Sıcaklığın 24- 26 dere-
ceye çıktığı olur. Deniz soğuktur ama meraklısı da vardır. 
Datça’yı gerçekten sevenler ve bilenler bu aylarda burada 
vakit geçirmek isterler. Bisikletler ortaya çıkarılır, dağ tepe 
yürüyüş ruhuna girilir, kucak dolusu otla geri dönülür. 

Mayısta dostluk yürüyüşü…
Her yıl mayıs ayının ilk pazar günü, sabah, Datça Lima-
nı’nda bir kalabalık toplanır. 10 yıldır yapılan Datça’ya 
özel bu geleneksel aktivite “Akdeniz’den Ege’ye Dostluk 
Yürüyüşü”dür. Datçalılar ve isteyen herkes yürüyüşe 
ellerinde birer toprak su testisiyle katılırlar. Önce Kum-
luk Plajı’nda testiler Akdeniz’in serin sularına daldırılır. 
Akdeniz’in kıyısından başlayan ve Ege Denizi’ndeki Ge-
reme Koyu’nda sona eren bu iki saatlik yürüyüşte yel de-
ğirmenlerinden, zeytin, badem ağaçlarından, tarlalardan, 
kış yağmurlarıyla canlanmış derelerden geçilir. Buluşma 
noktasında testi testi Akdeniz suyu Ege’ye dökülür. Dün-
yada bir denizden diğerine yapılan bir başka yürüyüş var 
mıdır acaba? Halk inanışına göre de, yarımadanın bu en 
dar yerinden geçen artık Datçalı sayılır ve uzun, sağlıklı 
bir yaşam sürer.  

Bükler ve köyler 
Datça’ya ‘dünyanın en büyük açıkhava tımarhanesi’ ya-
kıştırmasını uygun gören Can Yücel’le özdeşleşmiş ve bü-
yük ölçüde korunmuş olan Eski Datça’nın yanısıra Datça 
Yarımadası’nı gezerken ‘bük’ denilen koylara da uğramak 
gerek. Günbatımından önce antik kent Knidos’a varmak 
en ideali. Datça- Marmaris yolunun 3. km’sindeki Knidos 

 D
atça enjoys one of Turkey’s most dazzling springs. The 
earliest blossoming spring flowers are also seen in the 
Datça Peninsula. Spring comes along with almond 
flowers in February. The earth has now already begun 
to turn green. Ample rain and hot weather, some 

Mediterranean and a little Aegean climate come to mean for the 
earth to rise once again without delay. 

As the earth absorbs spring rains in the months of March and 
April, it gets suffused with daisy white and poppy red. In May, 
daisies are as tall as human height. Yellow, violet, blue, and pink 
anemones bloom anew. Coastal carnations appear in May. 
Everywhere is covered with orange and lemon flowers. Scents are 
appetizing. Datça’s persimmons blossom with their bluish leaves. 
More than ten varieties of orchid appear in spring. The weather 
gets so clear that it seems as if the islands of Simi and Rhodes were 
so close that you could touch them with your very hands. The 
temperature may rise as high as 24-26 degrees. The sea is cold but 
it has its own enthusiasts. Those who really love and know Datça 
wish to spend some time here during these months. Bicycles are 
taken out, one gets into the mood for hiking and returns with an 
armload of herbs. 

A friendship walk in may…
A crowd gathers at the Datça harbor on the first Sunday of May 

every year. This traditional activity specific to Datça, which has been 
held for 10 years, is called “Friendship Walk from the Mediterranean 
to the Aegean”. Residents of Datça and anyone who wishes to can 
take part in the walk with an earth pitcher in their hands. First, the 
pitchers are plunged into the cool waters of the Mediterranean at the 
Kumluk Beach. During this two-hour walk, which begins at the 
Mediterranean Coast and ends at the Gereme Bay in the Aegean 
Sea, one goes through windmills, olive and almond groves, fields and 
streams that have risen thanks to winter rains. At the meeting point, 
pitchers containing Mediterranean water are emptied into the 
Aegean. One might wonder if there is another walk in the world that 
is taken from one sea to another. According to a folk belief, those 
who pass though this narrowest part of the peninsula are now 
considered residents of Datça and lead long and healthy lives.  

Büks (Bays) and villages 
In addition to Old Datça, which is quite well-preserved and 

associated with Can Yücel, famous poet, who labeled Datça “the 
largest open air madhouse in the world”, one must also drop by bays 
called “bük” while touring the Datça Peninsula. It would be best to 
arrive at the ancient city of Knidos before sunset. You must turn 
west at the Knidos turning on the 3rd km of the Datça- Marmaris 
motorway and then proceed following the signs indicating the village 
of Mesudiye. The motorway goes through pine forests and 2.5 km 
later reaches the Hayıt Bükü, one of the bays in the village of 
Mesudiye. The coast is lined with humble cafes, restaurants and 
boarding houses. Datça is 20 km from Kızılbük, which is immediately 
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AKTİVİTE 

ACTIVITY

GEzİ / TRAvEL

Geleneksel aktivite “Akdeniz’den Ege’ye Dostluk 
Yürüyüşü”nde Akdeniz suyunu Ege’ye dökün. 

Pour the water of the Mediterranean into the 
Aegean Sea during the traditional activity of 
“Friendship Walk from the Mediterranean to the 
Aegean Sea.” 
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sapağından batıya dönerek, ardından da Mesudiye köyü 
tabelalarını takip ederek ilerlemeniz gerekiyor. Yol çam 
ormanlarından geçer ve 2.5 km sonra Mesudiye köyü-
nün koylarından biri olan Hayıt Bükü’ne varır. Kıyı bo-
yunca mütevazı kahveler, restoranlar ve pansiyonlar var. 
Bu koyun hemen doğusundaki Kızılbük’ten Datça 20 km. 
Hayıt Bükü’nden batıya doğru, 1 km. sonra varılan Ova 
Bükü’nün sahili Hayıt Bükü’ne göre daha uzun ve çakıllı. 
Burada kamping alanı da bulmak mümkün. Datça’ya giden 
kime sorsanız Palamut Bükü’nü bilir. Artık bir sahil kasa-
bası görünümünü almış olan Palamut Bükü, koylar arasın-
da en popüleri. 
Ova Bükü- Palamut Bükü yolu üzerinde iki bakir koy var. 
Ova Bükü’nden 3.5 km mesafedeki Kurubük ile 2 km. daha 
ilerideki, Datçalılar’ın denizinin berraklığından dola-
yı Akvaryum olarak da adlandırdığı Akçabük. Manzaralı 
molalar vermek için karşınıza birçok fırsat çıkacak. Pala-
mut Bükü’ne yaklaşırken vadinin içinde badem ağaçları 
belirecek. Küçük bir limana ve 2 km’lik bir plaja sahip olan 
bu koy, mavi yolculuğa çıkanların ve günübirlik tur tekne-
lerinin rotası üzerinde yer alır. 

Çıkmaz sokak…
Halkı Datça’yı “çıkmaz sokak” diye tanımlar. Birçok turist 
içinse yolu sapadır. Aslında Datça bugün bu kadar bakir 
bir doğaya sahip olmasını büyük ölçüde coğrafi konumun-
dan kaynaklanan bu sıkıntısına borçludur. Ve Datça’nın 
baharı, her zaman, bu sapa yola çıkmanın ne kadar doğru 
bir karar olduğunu size hatırlatacaktır.    

to the east of this bay. The coast of Ova Bükü, which is 1 km 
westward from Hayıt Bükü, is longer and more graveled than that 
of Hayıt Bükü. One can also find a camping site here. Anyone who 
has been to Datça knows Palamut Bükü. Having now become a 
coastal town, Palamut Bükü is the most popular of all the bays. 

There are two virgin bays on the Ova Bükü- Palamut Bükü 
road. One is Kurubük, which as at a distance of 3.5 km from Ova 
Bükü, and Akçabük, which is 2km away and called Aquarium by 
residents of Datça by virtue of the clarity of the sea there. You 
will have lots of opportunities to give scenic breaks on the way. 
As you approach Palamut Bükü, almond trees will begin to 
appear in the valley. This bay, which has a small harbor and a 
beach of 2 km in length, is located on the route followed by those 
who go on a cruise and daily tour boats. 

A dead end…
People of Datça call it “dead end”. For many tourists, the 

road leading to it is off the beaten track. In fact, Datça owes 
the fact that it has such virgin nature today mostly to this 
problem, which arises from its geographical position. And 
Datça’s spring will always remind you that you have made the 
right decision by taking this route off the beaten track.    

ALIŞVERİŞ 

SHOPPING 

GEzİ / TRAvEL

Türkiye’nin en kaliteli bademi olarak anılan 
Datça bademi alın. Nurlu, ak, kababağ, 
dedebağ, sıra ve diş gibi çeşitler arasında en 
kalitelisi nurludur.

Buy Datça almonds, which are called Turkey’s 
best quality almonds. Among the varieties 
such as nurlu, ak, kababağ, dedebağ, sıra and 
diş, the best quality one is nurlu.
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İyİLEŞTİREN LEzzETLER / HEALiNG TASTES

SEBZE, MEYVEYLE 
TİROİD DE HAYAT DA 

DENGEDE
Tiroid bezinin dengesi bozulursa, insanın tüm 

hormonları birbirine giriyor. prof. dr. serdar 
Tezelman, bol bol meyve, yeşil yapraklı sebze, 

ceviz ve balık yenilmesini öneriyor.

THYROID AND LIFE IN 
BALANCE WITH VEGETABLES 

AND FRUITS
If the thyroid gland’s balance is off, a person’s hormones 

are all mixed up.  Prof. Dr. SerDar Tezelman 
recommends eating lots of fruits, green leafy vegetables, 

walnuts and fish.   
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Sebze püresi       
 4-5 adet orta boy patates  1 adet 

orta boy kereviz  2 havuç  1 bağ 
maydanoz  1 su bardağı süt
 
Yapılışı:  Sebzeleri soyup yıkayın ve 
büyük parçalar halinde doğrayıp 
tencereye koyun. Üstlerine ezilme 
kıvamına geldiğinde tamamen 
gidecek ölçüde su koyup haşlayın. 
Haşlanınca çırpıcı yardımıyla püre 
kıvamına getirin. Bir bardak süt ve 
isteğe göre tuz ekleyip 10 dakika daha 
kısık ateşte pişirin.

Vegetable puree
 4-5 medium sized potatoes                                   
 1 medium sized celery  2 carrots                      
 1 bunch of parsley  1 cup of milk

 
Preparation: Wash and peel off 
the vegetables and add them to the 
saucepan after slicing them into small 
pieces. Add a little bit of water just 
enough to soften them as they boil. 
After they are softened use a blender 
to make it a puree. Add a cup of milk 
and sprinkle salt if you wish and cook 
it for 10 minutes in low heat.  

Krem peynirli kereviz çorbası
Salçalı kekikli biftek

Sebze püresi
Mercimekli semizotu salatası

Kırmızı meyveli turta

Celery soup
Steak with tomato paste and  oregano
Vegetable puree
Purslane salad with lentils
Red fruit torte
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 H
ormonlarımızın orkestra şefi, sinir sistemi-
mizin dengeleyicisi tiroid bezinin nefes boru-
su ile cildin arasında kelebeğe benzeyen 3-5 
santimetre boyunda olduğunu biliyor muy-
dunuz? İnsan organizmasını aşırı veya eksik 

çalışmasıyla olağanüstü etkileyen, sarsıcı özellikleri olan bu 
küçük ama çok güçlü organın dengesini kaybetmesiyle tüm 
sistemimiz de alt üst oluyor… Kalbinizin ritmi bozulabilir; 
uyurken nefes alamayabilirsiniz; cildiniz matlaşır, kurur; 
hatta çocuğunuz bile olmayabilir…

İşte bu yüzden ‘tiroid bezinin çalışmasının dengelenmesi 
için ne yapmak gerekir?’ sorusunun yanıtını aradık ve En-
dokrin Cerrahı Prof. Dr. Serdar Tezelman’ın mutfağına ko-
nuk olduk. Avrupa Endokrin Cerrahi Dernekleri kurucu 
üyesi olan Prof. Dr. Tezelman’ın aynı zamanda “Troid Kan-
serlerinin Şifreleri ve Guatr” adlı bir de kitabı bulunuyor.

Ataköy’deki evine konuk olduğumuz Tezelman ile 
yemek yapmaya başlarken, bir de yeşil papağanlar cıvıl-
tılarıyla eşlik ediyor bize… Huzurun insan hayatını çok 
olumlu etkilediğini vurgulayan Prof. Dr. Tezelman, kır-
mızı et, ceviz, peynir, dağ meyveleri, renk renk sebze-
lerle bezeli yemekleri hazırlarken tiroidle ilgili soruları-
mızı yanıtlıyor… 

 Tiroid hastalıklarından korunmak için nasıl bir bes-
lenme tarzımızın olması gerekiyor?

Tiroid hastalıklarını önlemek isteyenler; içinde C vitami-
ni bulunan mandalina, portakal, limon, brokoli, lahana, E 
vitamini bulunan kuruyemişler, lifli yeşil besinler ile beta 

 D
id you know that the thyroid gland, which is the 
maestro of our hormones and the balancer of our 
central nervous system, is a 3-5 cm long butter-
fly-like organ between the skin and the trachea?  
This small but powerful organ affects the human 

organism by its excessive or insufficient work and unsettling 
characteristics and when it loses its balance our whole system 
loses its balance, too. Your heart’s rhythm may fail, you may 
not be able to breathe when sleeping; your skin may fade and 
dry up; you may even not be able to have a child.  

For this reason we have searched for the answer to the 
question ‘what should be done to balance the working of the 
thyroid glands?’ and have become a guest to the kitchen of 
endocrine surgeon Prof. Dr. Serdar Tezelman. Prof. Dr. 
Tezelman, who is also one of the founding members of the 
European Endocrine Surgeons Association, also has a book 
titled ‘Thyroid Cancer Codes and Goiter’.  

As Tezelman hosts us at his house in Ataköy and starts to 
cook, green parrots accompany us with their tweets…
Emphasizing the positive effects of having peace in human life, 
Prof. Dr. Tezelman prepares delicious dishes using red meat, 
walnut, cheese, mountain berries and colorful vegetables while 
answering to our questions about thyroid.  

 What kind of eating habits are we supposed to adopt 
against thyroid diseases?

People who want to prevent thyroid diseases should eat 
vitamin C rich fruits like mandarins, oranges, lemon, broccoli 
and cabbages; vitamin E rich foods like nuts, leafy green 
vegetables; beta-carotene rich foods like spinach, dark green 
vegetables, carrots and sweet potatoes. You should consume 
purple fruits like strawberry, blackberry, raspberry, and 
blueberry either when they are fresh or store them in your 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Vakifbank Rail Miles 2013 Genel ilan Rail&Life21X27-01_CON.pdf   1   16.04.2014   17:55

        Kereviz çorbası (6 Kişilik)
 3 büyük kereviz  4 yemek kaşığı krem peynir  4 bardak 

su  1 kahve kaşığı tuz  Acı pul biber  Dereotu

Yapılışı: Kerevizleri soyup yıkadıktan sonra biraz su ile 
tencerede yumuşayana kadar haşlanır. Krem peynir 
eklenerek, bir çırpıcı yardımıyla kerevizler püre haline 
getirilir. Bir dakika daha kaynattıktan sonra tabaklara servis 
yapılır. Üzerini ince doğranmış dereotu ve pul biber ile 
süsleyebilirsiniz.

        Celery soup (6 portions)
 3 large celeries  4 table spoon cream cheese  4 cups of 

water  1 tea spoon salt  Red hot pepper  Dill

Preparation: After washing the celery and peeling it off, 
you need to boil it in a small saucepan with a little bit of 
water until it softens. As you add the cream cheese, make 
the celery into a puree with a blender. Then you can serve 
it into the bowls after simmering it for one more minute. You 
can garnish it with small chopped dill and red pepper. 
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karoten bulunan ıspanak gibi koyu renk yapraklı bitkiler, 
havuç, tatlı patates yemeli. Çilek, böğürtlen, ahududu, ya-
banmersini gibi mor meyveleri de mevsiminde tazeyken ya 
da dondurucuda saklayıp ihtiyacınız olduğunda tüketmeli-
siniz. Yine karides gibi deniz mahsulleri, karaciğer gibi sa-
katatlar da faydalıdır. Bu beslenme düzeni, koruyucu etkisi 
açısından fayda sağlarken, hipotiroid ya da hiper tiroidi olan 
kişilerin tedavisinde de yardımcı etkiye sahiptir.

 Tiroid hastalarının kaçınmaları gereken gıdalar var 
mı?

Flor ve klor tiroidi olumsuz etkiler. Özellikle suyun hij-
yen olması için kullanılan bu maddeler, tiroidin fonksi-
yonlarını olumsuz etkileyebilir, yavaşlatabilir. Yine kar-
bonhidratlı, şekerli, unlu gıdaları da tiroid hastalarına 
önermiyoruz. Tiroidin iyi çalışabilmesi için iyota ihtiyacı 
vardır, bunu da tuzla alırsınız. Türkiye’de daha yaygın hi-
potiroidi görülür, hipertiroidi daha azdır. Ancak eğer tiro-
idiniz hızlı çalışıyorsa tuzu iyotsuz almanız gerekir. Zehir-
li guatr dediğimiz hipertiroit ya da haşimato hastasıysanız 
kesinlikle iyotlu tuz kullanmamalısınız. Doktorunuzun 
önerilerine kulak vermelisiniz.

 Protein ağırlıklı diyetler çok popüler, troide nasıl bir 
etkisi var?

Karbonhidrattan uzak, protein ağırlıklı diyetler tiroidin 
dengesini sağlaması açısından faydalıdır. Şekerden zengin 
bir beslenme düzeni olan kişilerin tiroid fonksiyonları bo-
zulabilir. Ayrıca alkol, sigara, kafeinden de uzak durulması 
gerekiyor.

 Tiroidin kadın ve erkeklerde görülme oranı nedir?
Sebebi bilinmemekle birlikte hipotiroid dediğimiz tiroi-

din yavaş çalışması kadınlarda daha fazladır. Tiroid kan-
serlerinde ise tam tersidir. Kadınlarda risk düzeyi yüzde 10 
iken erkeklerde bu oran yüzde 20’ye çıkmaktadır. Ayrıca 
orta ve ileri yaşlarda görülmesine rağmen çocuklarda da 
nodül ve tiroid kanseri vakalarıyla da maalesef karşılaş-
maktayız. Tiroid kanserinin öldürücü olan tipleri vardır 
ama genelde iyi bir tedaviyle hasta kaybı önleniyor. Her 
hasta da ameliyat olmak zorunda değil.

freezer for when you need it.  Also sea foods like shrimp and 
giblets like liver are also helpful. This diet, while being 
helpful in preventive effect, is also effective in treating 
people with hyperthyroid and hypothyroid.  

 Are there foods that people with thyroid illnesses should 
stay away?

Fluorine and chlorine negatively affect it. Especially these 
substances that are used to clean water may negatively effect 
thyroid’s functions and slow it down. We also do not 
recommend foods with carbohydrates, sugars, and flour to 
people with thyroid illnesses.  In order for the thyroid to work 
properly it needs iodine and you can get this from salt. In 
Turkey most commonly hypothyroid is seen, hyperthyroid is 
less common. But if your thyroid overworks, then you should 
buy salt without iodine.  If you have hyperthyroid or what we 
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Mercimekli semizotu salatası
 1 orta boy su bardağı yeşil mercimek 1 bağ semizotu  2 diş 

sarımsak  1 çay bardağı zeytinyağı  1 limon suyu  2-3 kaşık 
nar ekşisi  3-4 dilim keçi peyniri
 
Yapılışı: Mercimekleri haşlayıp süzün. Yıkanmış ve orta 
büyüklükte doğranmış semiz otlarının üzerine yayın. Bir 
kapta zeytinyağı, limonsuyu ve nar ekşisini karıştırın. Ezilmiş 
sarımsağı da ilave ederek, eşit şekilde salatanın üzerinde 
gezdir. Peynir dilimlerini de koyarak servis edin.

Purslane salad with lentils 
 1 cup of green lentil 1 bunch of purslane  2 cloves of garlic                          
 1 tea glass olive oil 1 lemon juice  2-3 table spoons pomegranate 

syrup  3-4 slices goat cheese
 
Preparation: Cook the lentils and drain. Spread it over washed 
and chopped Purslane. Mix in a small bowl the olive oil, lemon juice 
and pomegranate syrup. After adding the minced garlic into this 
mixture, spread it over the salad evenly. Add the cheese slices 
over it and serve. 



İyİLEŞTİREN LEzzETLER / HEALiNG TASTES

call poison goiter, you must not use salt with iodine. You must 
listen to your doctor’s orders. 

 Diets high in protein are very popular, how do they affect 
thyroid?

Protein rich diets which avoids carbohydrates carbohydrates 
are helpful in balancing the thyroid.  People’s thyroid functions 
may be off with sugar rich diets. Additionally, you should stay 
away from alcohol, smoking and caffeine.  

 What is the rate of thyroid disease incidence in women 
and men?

Even though the reason is not known, hyperthyroid, which 
is the insufficient work of thyroid glands is more common in 
women. But it is the opposite in thyroid cancers. While the 
risk is about 10 percent in women, it goes up to 20 percent in 
men. Also, although it is mostly common in middle and 
elderly, we are facing with nodule and thyroid cancer cases 
among children. There are fatal types of thyroid cancer but by 
means of a good treatment. usually the patient can be saved. 
Not every patient would go through a  to have surgery. 
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Kırmızı meyveli tart
Hamur için: 200 gram un  60 gram toz şeker  100 gram 
tereyağı 125 gram badem veya fındık  1 yumurta  1fiske tuz  
1 tatlı kaşığı tarçın  1 tatlı kaşığı kabartma tozu  1 bıçak ucu 
kadar karanfil tozu  1 paket vanilya
İç harcı için: 1.5 kilogram kırmızı meyveler (böğürtlen, çilek, 
frambuaz, yaban mersini)  Ceviz  3 yemek kaşığı marmelat
 
Yapılışı: Hamur harcının tüm malzemelerini bir kapta yoğu-
run. Streç ile sarıp buzdolabında iç hazırlayana kadar bekletin. 
Kırmızı meyveleri, 3 yemek kaşığı marmeladı ve iri kıyılmış 
cevizi hafifçe karıştırın. Buzdolabındaki hamur harcını çıkarıp 
birazını ayırın. Kalanı yuvarlak kek kalıbına turta hamuru şeklinde 
(kenarları biraz yüksek olmalı) döşeyin. Hamurun üzerine, kena-
rın yüksekliği kadar hazırladığınız iç harcı koyun. Ayırmış olduğu-
nuz hamuru ufalayarak meyvelerin üzerine serpin. 190 dereceye 
ısıtılmış sıcak fırında 45 dakika pişirin. Telli tepsinin üzerine koy-
duğunuz kek kalıbını fırının en alt bölümüne koymayı unutmayın. 
Pişmeye yakın, tartın kenarlarına ve üstüne biraz marmelat 
sürün. Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp servis edin.

Red fruit torte
For the dough:  200 gr. flour  60 gr. sugar  125 gr. almond or 
hazelnut
 1 egg   1 pinch of salt  1 teaspoon of cinnamon  1 teaspoon of 

baking powder  1 pinch clove powder  1 packet of vanilla sugar
For the filling: 1.5 kg. red fruits (blackberry, strawberry, raspberry 
and blueberry)  Walnut  3-table spoon marmalade 

Preparation: Add all the ingredients for the dough and 
knead it well. Let it cool in the refrigerator by covering it with 
plastic wrap until you prepare the filling. Mix in the walnut 
with the fruits and the marmalade.  Take out the dough from 
the fridge and save some of it aside. Spread the dough in a 
torte pan or cake pan so that it would cover the sides of the 
pan. Add the filling over the dough. Then shred the rest of the 
dough pieces over the filling. Bake it for 45 minutes in a 190 
degree pre-heated oven. Make sure to put the torte at the 
bottom of the oven. As it is close to being baked, spread more 
marmalade on the torte crust. After it cools down, take it out 
of the pan and serve.  

Salçalı, kekikli biftek (4 kişilik)
 4 parça biftek ya da bonfile  2 yemek kaşığı salça ya da 

4 kaşık domates püresi  3-4 diş sarımsak  Yarım çay 
bardağı kekik  1 çay bardağı zeytinyağı
 
Yapılışı:  Biftekleri  çelik tencereye koyup üzerine 
sarımsakları halka halka doğrayın ve zeytinyağını eşit 
olarak sürün. Yarım saat bekletin. Bir kasede 2 kaşık 
salçayı eritin ve etlerin üzerine çıkacak kadar suyla 
tencedeki bifteklere ilave edin. Üzerine kekik, tuz ve 
karabiber ekleyip 45 dakika kısık ateşte pişirin.

Steak with tomato paste (4 portions)
 4 pieces of beefsteak or fillet  2 table spoons tomato paste 

or tomato puree  3-4 cloves of garlic  ½ tea glass oregano              
 1 tea glass olive oil

Preparation: Lay the steaks on a steel pan, slice the garlics 
after placing them on the steaks and spread the olive oil evenly 
over it. Wait for ½ hour. In a small bowl mix the tomato paste 
with a little bit of water to add to the steaks in the saucepan and 
pour over the steaks. Add oregano, salt, and black pepper and 
cook for 45 minutes in low heat. 



TÜRK SİNEMASININ EFSANE İSMİ

THE LEGENDARY NAmE OF TURKISH CINEmA

 Y
ıllarca film setlerine emek veren Yeşilçam’ın 
‘Avrupai yüzlü’ oyuncusu Filiz Akın, şimdi eli-
ne geçen her fırsatı farklı ülkeleri ziyaret ederek 
değerlendiriyor. Gittiği her ülkenin kültürünü 
tanımaktan ve yeni lezzetlerini keşfetmekten 

keyif alan güzel oyuncuyla bir araya geldik ve yeni seyahat 
planlarını, projelerini konuştuk. Elbette çocukluğundan, 
gençlik döneminden ve evlilik hayatından da söz ettik.  

 Bu aralar neler yapıyorsunuz, yeni kitap projeniz var mı?
Seyahat etmeyi çok seviyorum. O yüzden özellikle fark-

lı yerlere gidip gönlümce geziyorum. Dünya mutfaklarını 
araştırıyorum. Biliyorsunuz, en son ‘Lezzete Merhaba’ 
isimli yemek kitabım çıkmıştı. Dolayısıyla kitap projem 
hiç bitmiyor. Bir sinema filmim de olacak ama şimdi anla-
tıp da büyüsünü bozmak istemiyorum.

 Aslında sonradan iyi yemek yapmayı öğrenmişsiniz…
Paris’te olduğum dönem iş başa düştü. Yoksa mutfakla 

arası pek iyi olan biri değildim. İş başa düşünce ister iste-
mez öğreniyorsunuz.

 Bir gezi yazınızda, “Neden daha önce Maldivler’e 
gelmedim?” diye yazmıştınız. Orada ilginizi çeken ne 
olmuştu?

Merak ettiğim ve bugüne kadar görmediğim ülkelere 
gitmeyi seviyorum. Dünyayı dolaşmak benim için çok 
önemli. Oradaki insanları tanımak, farklı kültürlere bak-
mak çok heyecan verici. Maldivler’de de farklı insanlar 
tanıdım ve farklı bir doğa gördüm. Orada mavinin verdiği 
huzuru derinden hissettim. Tam bir cennet gibiydi.

 F
iliz Akın, the star of Yeşilçam with ‘European face’, 
who served the film sets for many years, is currently 
spending every opportunity to visit different 
countries. We came together with the beautiful star 
that enjoys knowing the culture of the every country 

she visits and explore their new tastes and we talked about her 
new travel plans and projects. Of course, we spoke about her 
childhood, youth and marriage life. 

 What are you doing in these days; do you have any book 
projects? 

I love travelling a lot. For that reason, I especially go to 
different places and stroll as I wish. I research the kitchens of 
the world. You know my last cookbook titled ‘Salute to Flavor’ 
has been published recently. Thus, my projects for books never 
end. I will also have a motion picture, yet I don’t want to tell 
about it and break the spell.  

 Indeed, you have learned cooking well later on…  
It fell to my lot when I was in Paris. Otherwise, I was in bad 

with kitchen. When things are only up to you, you learn 
everything whether you like it or not. 

 You have written in one of your travel articles, “Why 
didn’t I come to Maldives before?” What was the thing 
attracted your attention there? 

I like going to countries that I wonder and I have never seen 
before. Travelling around the world is important to me. Meeting 
the people there and seeing different cultures is very exciting. I 
also met different people in Maldives and saw a different nature 
there. I felt the peace of blue deeply there. It was just like a heaven. 
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“HER fIRSATTA SEYAHATE ÇIKARIM”
 Başka bir ülkede kendinizi nasıl hissedersiniz?

Kendimi asla bir yabancı gibi hissetmem. Aksine o ülke-
nin geleneklerini ve kültürünü tanımaya, onları anlamaya 
çalışırım. Ülkeye özgü yemekleri tatmak da benim için ayrı 
bir zevk. Beğendiğim ve farklı gelen tatları mutlaka bir 
kenara not ederim. O ülkenin doğasını keşfetmek, müzele-
rini ve sergilerini gezmek isterim. Bulduğum her fırsatta 
seyahate çıkıyorum. Gitmeden önce mutlaka araştırma 
yaparım ama genelde gezerek tanımaya çalışırım. 

 Önümüzdeki günlerde yeni bir seyahat planınız var mı? 
Ülkemde de gitmek istediğim yerler var elbette. Mesela 

neolitik çağdan bile eski olduğu ortaya çıkan ilk tapınak 
Göbeklitepe kazısını görmek isterdim. Urfa en çok ziyaret 
etmeyi istediğim yerlerden biri. Yeme kültürüyle ilgilenen 
biri olarak da Antakya ve Gaziantep’teki ‘İmam Çağdaş’ 
lokantasını da merak ediyorum.

“ŞÖHRET SİZİ MUTLU BİRİ YAPMAZ”
 Bugünden geçmişe baktığınızda nasıl günler kalmış 

geride?
Dolu dolu yaşadığım bazen üzülüp bazen sevindiğim 

ama hep güzel hatırladığım günler görüyorum. Ancak o 
günleri düşününce oğlumla çok fazla ilgilenemediğim aklı-
ma geliyor. İşim gereği setlerde oluyordum dolayısıyla 
çocuğumla yeterince vakit geçiremedim. Onunla daha dolu 
dolu günler geçirmek isterdim. 

 Oğlunuza yeterince vakit ayıramadığınız için size 
kızgın mıdır?

Bu durum aramızda hiç sorun yaratmadı. Anne, oğul 
gayet iyi anlaşırız. Her çocuk gibi onun da yaramazlıkları 
olmuştur. İkimiz de birbirimize düşkünüz. 

 
 Filiz Hanım, şöhretli olmak sizin için ne ifade ediyor?

Manevi yönü ağır basıyor elbette. Şöhretli olmak değil 
de, toplum tarafından sevilmek beni daha çok mutlu edi-
yor. Kimilerine göre oyuncu olmak daha iyi bir hayatın, 
para kazanmanın ve lüks bir yaşam sürmenin garantisi gibi 
gelebilir. Şan, şöhret belli bir standardı garanti eder ama 
sizi mutlu biri yapmaz. 

 Peki, sizi neler mutlu eder?
Yakın arkadaşlarımla bir arada olup sohbet etmek, film 

seyretmek, kitap okumak, resim yapmak bunların hepsi 
beni mutlu etmeye yeter.

 Yeni dönem Türk sinemasını nasıl buluyorsunuz? 
Size göre neler değişti?

Güzel projeler yapılıyor ama bizim dönemimiz de güzel-
di. Galiba şimdi o kadar kolay değil artık. Çünkü sektör 

“I GO TRAVELLING WHENEVER I CAN”
 How do you feel in another country?

I never feel like a stranger. On the contrary, I try to learn and 
understand the traditions and culture of that country. Tasting 
the dishes specific to that country is another pleasure for me.  I 
note the tastes which I like or which taste different. I would like 
to explore the nature of that country and visit its museums and 
exhibitions. I go travelling whenever I can. Of course, I research 
before I go but I try to know the country through travelling 
around. 

 Do you have any travel plans for the upcoming days? 
Of course, there are also places in my country which I want to 

visit. For example, I would like to see the excavation of Göbeklitepe 
which is the first temple proved to be older than Neolithic age. 
Urfa is one of the places I want to visit the most. As a person who 
is interested in eating culture, I wonder about ‘İmam Çağdaş’ 
Restaurant in Antakya and Gaziantep. 

“THE FAME DOES NOT MAKE YOU A HAPPY 
PERSON”
 When you look at your past, how do you see those days?

I see days that lived in the fullest; some sad and some 
happy yet always remembered well. However, I remember 
that I failed taking care of my son when I think about those 
days. Due to my job, I was in the movie sets and I could not 
spend enough time with my son. I would like to have spent 
more time with him.  

 Is your son angry with you since you failed in spending 
enough time with him? 

This situation never caused a problem. We, mother and son, 
get on very well. He had naughty times like every child did. We 
are both fond of each other. 
 
 Mrs. Akın, what does being famous mean to you? 

Definitely, its moral aspects are dominating. Being loved by 
the society makes me happier not being famous. For someone, 
being a star may mean the guarantee for a better life, earning 
money and having a luxurious life. Glory and fame are the 
guarantee for a definite standard but they don’t make you a 
happy person. 

 Then, what makes you happy? 
Meeting my close friends and chatting with them, watching 

movies, reading books, drawing pictures are all enough to make 
me happy. 

 What do you think about new age Turkish cinema? What 
changed according to you? 

There are good projects but our period was good as well. I 
think it isn’t so easy nowadays. Because, the sector has grown, 

HASTALıK SüREcİ...
Hiçbir zaman mesleğim ya da para 
kazanmak ilk hedefim değildi. 
Hayatta en değerli olanın sevgi 
olduğunu anladım. Elimizdekileri 
göremediğimiz fark ettim. Artık 
daha sakin biriyim. Eskisi gibi daha 
telaşlı değilim. Hayata Mevlana 
felsefesine yakın bir bakış açısıyla 
bakıyorum. Olgunlaştım. Artık bir 
yaprağın üzerindeki çiğ tanesini bile 
fark edebiliyorum. 

THE PROCESS OF DISEASE...
At any time in my life, my career or 
earning money wasn’t my prior 
objective. I understood that the 
most important thing in the life was 
love. I realized that we ignored the 
things in our hands. Actually, I am 
calmer. I am not as distracted as I 
was in the past. I look at the life 
from the perspective similar to the 
philosophy of Mevlana. I am 
maturated. From now on, I can 
recognize the frost particle on a 
leaf.  



“OKUL HAYATıM 
EĞLENcELİYDİ”
Taklitler yapar, arkadaşlarımı 
güldürür, eğlendirirdim. 
Arkadaşlarımın içinde güzellik 
olarak dikkat çekmezdim. 
Arkadaşlarıma göre daha 
sıradandım. Zaten erkek 
çocuklarıyla yarışırdım. Şimdiki 
gençler gibi değildik. Tabii ki bizim 
de arkadaşlarımız olurdu ama bizler 
o kadar rahat değildik bu konuda. 
Bakıyorum da şimdi genç kızlar 
erkeklerin peşinde. Gençlik 
dönemimizi düşünce bizim daha 
romantik arkadaşlıklarımız vardı. 
Sevdiğini görebilmek için soğukta 
beklemeler, evin önünden 
geçmeler... 

“MY SCHOOL LIFE WAS 
AMUSING”
I used to imitate, make my friends 
laugh and amuse them. I wouldn’t 
draw attention as a beauty among 
my friends. I was more ordinary 
than my friends. After all, I used to 
compete with boys. We were not 
similar to the youth of present 
times. Of course, we also had 
friends but we were not 
comfortable about this matter. 
Currently, young girls are chasing 
boys. When I think about our youth 
period, we had more romantic 
relationships. Waiting your beloved 
one in cold weather, crossing in 
front of his house… 
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büyüdü, daha fazla oyuncu var bu rekabeti daha da arttırdı. 
Biz kendi dönemimizde farklı bir şöhret yaşadık. Televiz-
yon olmadığı için halk bizi ulaşılmaz olarak görüyordu. 
Televizyonla bu büyü bozuldu. Hele internetten sonra 
ulaşılmaz diye bir şey kalmadı. Biz ilah muamelesi gördük. 
Artık böyle bir şey yaşanması çok zor.

 Takip ettiğiniz diziler var mı? 
Takip ettiğim özel bir dizi yok. Tek tek isim vermeyeyim 

ama yeni oyuncuları beğeniyorum ve gayet yetenekli buluyo-
rum.  Elimden geldiğince, vakit oldukça bazı dizileri izliyorum.

 Elinizde sihirli bir değnek olsa ve bugün oyunculuğa 
başlasaydınız nasıl olurdu? 

Bana sık sık, ‘dünyaya tekrar gelseniz, yine oyunculuk 
yapar mıydınız?’diye soruyorlar. Ama benim hiç aklım 
kalmadı. Bugüne kadar birçok film yaptım. Öğretmenden 
şarkıcıya, prensesten dilenciye kadar her çeşit karakteri 
canlandırınca zaten doyum yaşıyorsunuz. 

“SIKINTIMI KENDİM HALLEDERİM”
 Mutsuzluğunuzu kiminle paylaşmayı tercih edersiniz?

Genelde bir sorunum, bir sıkıntım olduğunda kendim 
halletmeye çalışırım. Tek başıma halledemezsem eşimle 
paylaşırım. Gerektiğinde ben de eşime destek olurum. 
Birlikte olduğum kişinin mutlu olması beni de mutlu eder. 
Dolayısıyla onun mutlu olması için güzel sözler söylerim. 
Onunla ilgili duygularımı dile getiririm. Evlilik ilişkinizde 
kullandığınız üslup çok önemli. Karşınızdakinin kalbini 
kırmamaya dikkat etmelisiniz. 

 Evliliğinizden memnunsunuz o zaman…
Memnunum. Baştan nasıl bir evlilik hayatınızın olacağı-

nı tahmin etmeniz zor. Arkadaşlık ettiğiniz dönemde kar-
şılıklı kur yapılır ama evlenince bunlar kalmaz. Bir de ev-
lenmeden önce karşımızdaki kişinin iyi huylarını görürüz 
hep. Bu önemli kararı vermeden önce iyi düşünmek lazım. 
Benim karşıma hep iyi insanlar çıktı. Evlilik bir yerde kıs-
met ve şans işi. Sönmez’le de evliliğimiz arkadaşlarımız 
sayesinde olmuştu, görücü usulüyle evlendik. 

 
 Çocukluğunuzu düşündüğünüzde nasıl günler aklınıza 

geliyor?
Güzel günlerdi. Mutlu bir çocukluk geçirdim. Yaramaz-

dım da. Bir kız çocuğundan beklenmeyecek davranışlar 
sergiler ağaçlara çıkardım. Benim de geleceğe dair planla-
rım olurdu ama bunlar her çocuk gibi sürekli değişebilen 
planlardı. Annem daha çok sanatla ilgiliydi ve o beni oyun-
cu olmam için yönlendirmişti. Çok da düşkündü bana. 
Sevgisini fazlasıyla verdi. Şimdi düşünüyorum da galiba 
onun da içinde oyunculuk sevdası vardı. Kendi gerçekleş-
tiremediği bu isteği benimle birlikte yaşamış oldu. 

there are more actors and the competition has increased. We 
had experienced a different kind of fame during our period.  
Since there was no television, the public regarded us as 
inaccessible. With television, this spell was broken. Especially 
after internet, there is nothing inaccessible left. We were 
regarded as divine. From now on, it is hard to encounter such 
things.

 Are there any serials you follow? 
There is no serial which I especially follow. I cannot list the 

names one by one but I like new performers and I find them 
rather talented. So long as I find time, I watch some serials. 

 If you had a magic wand and you could begin to your 
acting career today how would you feel about it?

I am often asked, ‘Would you be acting if you came to this 
world again?’ However, I am not interested in it any more. 
You experience satisfaction when you personate all types of 
characters such as teachers, singers, princess and beggars.  

“I SORT OUT MY PROBLEMS MYSELF”
 Who do you prefer to share your unhappiness?

In general, I try to sort it out myself when I have a problem. 
If I cannot handle it by myself then, I share it with my husband. 
If it is necessary, I provide support to my husband, to. The 
happiness of my partner also makes me happy. Thus, I tell nice 
words to make him happy. The style you use in your relationship 
of marriage is rather important. You should be careful in order 
not to break the other person’s heart.   

 You are happy with your marriage then… 
I am happy. At the beginning, it is difficult to predict how 

your marriage life is going to go. While couples date they flirt 
with each other but that period ends when marriage takes 
place.  And we see only good tempers of the person we are 
together before we got married. It is necessary to think well 
before making this important decision. I always met very nice 
people. Up to some extent, marriage is a matter of luck. My 
marriage to Sönmez began thanks to our friends; we got 
married through prearranged marriage.   

 
 When you think about your childhood, what type of days 

do you remember? 
They were nice days. I had a happy childhood. I was naughty, 

too. I displayed unexpected behaviors which are not expected 
from a girl and climbed up the trees. I also had plans for the 
future, but they were plans which may exhibited continuous 
changes like every child did. My mother was interested in art 
and motivated me to be an actress. She was fond of me. She 
gave me her love extremely. Now, I think she had a passion 
inside her for being an actress. Since she failed in achieving 
this, she experienced this wish with me.  



 A
lmanya’nın güneyinde, Main 
Nehri’nden Alpler’e uzanan Ro-
mantik Yol, aslında bir ülkenin 
kendini temize çıkarma çabasın-
dan doğar. II. Dünya Savaşı’nın 
ardından, ülkenin kötü şöhreti-

ni akıllardan silmek için bir grup Alman biraraya 
gelerek ülkelerinin bir başka yüzünü göstermek 
ister. Hayallerinde, ‘peri masallarındaki gibi bir 
Almanya’ vardır. Her yıl, 5 milyon kişinin ko-
naklamalı, 2 milyon kişininse günübirlik olarak 
ziyaret ettiği Bavyera bölgesindeki 360 km’lik Ro-
mantik Yol, bugün gerçekten de isminin hakkını 
veriyor. 

Kuzeyde, içinden Main Nehri’nin geçtiği Würz-
burg’tan güneyde Alpler’in kapısı Füssen’e kadar, 
irili ufaklı tam 27 kasaba, bu tarih ve kültür güzer-
gahında, ortaçağ romantizminin aynası oluyor. 
Adeta bir açık hava müzesi olan Romantik Yol’u, 
kiralık arabayla ya da sadece bu güzergahta sefer 
yapan bir otobüsle gezebileceğiniz gibi, bisikletle 
de gezebiliyorsunuz. Bisiklet rotası, 420 km. Ya-
kında 500 km’lik bir yürüyüş yolu da açılıyor. 

Romantik Yol üzerinde göz kamaştırıcı olan 
sadece doğa değil. Sislerin arasından gökyüzüne 
uzanan masallara yaraşır şatolar, Riemenschnei-
der, Neumann ve Tiepolo’nun ölümsüz eserleriyle 
süslenen büyüleyici saraylar, şirin ve huzurlu or-
taçağ kasabaları, tarihi çeşmelerin etrafında yaşa-
mın sürdüğü eski kent meydanları, mütevazı köy-
lerin ihtişamlı kiliseleri, üçgen çatılı sıradışı evler, 
tüm kasabayı üzerinden dolaşabileceğiniz surlar 
ve samimi kasaba restoranlarında yeni tatlar; coğ-
rafyanın, mimarinin, sanatın, kültürün tahmini-
nizden de zengin olduğu bu yolun gerçek ruhunu 
size dolu dolu yaşatıyor. 

 T
he Romantic Road, which extends 
from the River Main in southern 
Germany to as far as the Alps, in 
fact has arisen out of a country’s 
need to clear itself. After World 
War II, a group of Germans came 

together in order to remove the bad reputation of 
their country from memory and tried to present 
another aspect of their country. They dreamed of 
a “Germany like in the fairy tales.” The Romantic 
Road in the Bavyera region, which, every year, is vi-
sited by 5 million people with accommodation and 
2 million people without accommodation, really li-
ves up to its fame today. 

27 towns, large and small, from Würzburg in the 
north, through which the River Main flows, to Füssen 
in the south, which is called the gateway to the Alps, 
serve as a mirror of Medieval romanticism on this 
route of history and culture. You can travel along this 
Romantic Road, which is almost like an outdoor mu-
seum, in a rented car, on a shuttle bus that runs only 
on this route or by bicycle. The bicycle road is 420 km. 
Soon, a 500-km walking trail will be opened. 

It is not only nature that is dazzling on the Ro-
mantic Road. Fabulous castles rising from within 
fogs into the sky, fascinating palaces embellished 
with immortal works by Riemenschneider, Neu-
mann and Tiepolo, cute and idyllic medieaval 
towns, old town squares where life goes on around 
historical fountains, glorious churches of humble 
villages, unusual houses with triangular roofs, city 
walls on which you can tour the whole town and no-
vel flavors at warm town restaurants; all give you 
a full portion of the true spirit of this road, where 
geography, architecture, art and culture are much 
richer than you are at first led to think. 
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ROMANTİK YOL THE ROMANTIC ROAD
Bir başka Almanya Another Germany

ULAŞIM
Romantik Yol’u özel 

olarak bu güzergahta işleyen 
bir otobüsle  gezebilirsiniz. 

(www.romantic-road-coach.de)

TRANSPORTATION
You can go sightseeing on the 
Romantic Road on a bus that 

specifically runs on this 
route .

DANIŞMA
Romantik Yol Merkez 
Ofisi’nden konaklama 

rezervasyonu ve rehber için yardım 
alabilirsiniz.  

www.romantischestrasse.de, 
www.romanticroad.de, 

www.romanticroad.com

INFORMATION 
You can receive help from the Romantic 

Road Central Office about 
accommodation, reservation 

and guidance. 

GEzİ / TRAvEL

REYAN TUVİ
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 R
omantik Yol’un başlangıç noktası Würzburg, 
üniversite kenti olmasının getirdiği canlılığın ya-
nısıra mimarisi ve sanatıyla, bu güzergahla ideal 
bir tanışma noktası. Kentin en muhteşem yapısı 

Residenz. Mimar Balthazar Neumann’ın Würzburg pisko-
poslarının zenginliğinin ve prestijinin bir göstergesi olarak, 
18. yüzyılda inşa ettiği barok sarayın en can alıcı yanı, Tie-
polo’nun, ‘Dört Kıta’ adlı, dünyanın en büyük tavan fres-
ki olma özeliğine sahip, 600 metrekarelik başdöndürücü 
eseri. Eski kentin bulunduğu meydandaki Dom St. Kilian 
katedralinden, Main Nehri üzerindeki tarihi taş köprü Alte 
Mainbrücke’den geçerek UNESCO Kültür Mirası Listesi’n-
deki, 13. yüzyıla ait Marienberg Kalesi’ne yürümelisiniz. 
Burası, 1719 yılına kadar prens- piskoposun ikametgahıydı.

 T
he starting point of the Romantic Road, Würzburg 
is an ideal spot to get to know this route with its ar-
chitecture and art as well as universities. The most 
spectacular building in the city is Residenz. The most 

striking aspect of this baroque structure, which architect Baltha-
zar Neumann built in the 18th century as a demonstration of the 
wealth and prestige of the archbishops of Würzburg, is Tiepolo’s 
600-m2 dazzling work titled ‘Four Continents’, which is the wor-
ld’s largest ceiling frescoe. You must walk from Dom St. Kilian 
Cathedral on the square where the old town is located, past Alte 
Mainbrücke, the historical stone bridge on the River Main, to the 
13th century Marienberg Castle, which is on UNESCO’s World 
Cultural Heritage List. This place was the residence of the prin-
ce-archbishop until the year 1719.

WÜRZBURG

GEzİ / TRAvEL Başkent’te evinizin rahatlığı 
ve konforu...

Ankara’nın tam kalbinde yer alan Bera Ankara;         
merkezi konumu, tarihi bina yapısı, sıcak, sade, konforlu 
atmosferi ve üst düzey Bera hizmet anlayışıyla                  
evinizin konfor ve rahatlığında konaklama imkanı 
sağlıyor.
• Sıcak, şık, konforlu, toplam 208 oda...
Geniş,Geniş, sağlıklı ve konforlu yataklar ile ekstra uyku ve 
kaliteli dinlenme...
• Yorucu bir günün, tempolu iş toplantılarınızın 
yorgunluğunu atacağınız, yenileneceğiniz sağlık ve        
SPA Merkezimiz...
•• Restoranlarımızın modern ve sıcak atmosferinde,        
taze ve zengin kahvaltı büfesi... Zengin Ala Carte 
menümüz ile Türk ve Dünya mutfağından seçkin            
öğle ve akşam yemekleri...
•• Saygın iş toplantıları ve eşsiz davetler... Kongre,                    
seminer,  konferans, iş toplantıları, kokteyl, düğün, nişan 
ve nikah organizasyonları için Ankara’nın en güzel 
parklarından birine bakan 400 kişi kapasiteye kadar        
vip toplantı ve balo salonları...



 D
ahi besteci Wolfgang Amadeus Mozart’ın ba-
bası Leopold Mozart’ın ve ünlü oyun yazarı ve 
şair Bertolt Brecht’in kenti Augsburg, Romantik 
Yol’un önemli duraklarından… Kentin en ihti-

şamlı caddesi Maximilianstrasse’de sıralanan sarayların ve 
asilzadelere ait evlerin Rönesans ve Barok cepheleri, hep o 
dönemin görkemini yansıtıyor. Augsburg’un en ünlü turis-
tik noktalarından biri, 17. yüzyıla ait Rathaus, yani belediye 
sarayındaki ‘Goldener Saal’ (Altın Salon). ‘Dünyanın tarihi 
paranın tarihidir’ vecizesinin yanısıra isminin önüne gelen 
‘zengin’ ünvanıyla da anılan Jakob Fuger tarafından inşa edi-
len, dünyanın halen içinde yaşanmakta olan en eski sosyal 
konutları, 16. yüzyıla ait Fuggerei ve Zanaatkarlar Mahallesi, 
kent turunuzun en ilginç noktaları olacaktır.

 A
ugsburg, the city of Leopold Mozart, father of genius 
composer Wolfgang Amadeus Mozart, and famous 
playwright and poet Bertolt Brecht, is one of the im-
portant stops on the Romantic Road… The Renassiance 

and Baroque façades of the palaces and estates of the nobility lining 
Maximilianstrasse, which is the city’s most spectacular street, all 
reflect the grandeur of those times. One of the best known tourist 
spots in Augsburg is the ‘Goldener Saal’ (Golden Hall) at the Rat-
haus, or Municipal Palace, dating from the 17th century. The wor-
ld’s oldest public housing projects, i.e. Fuggerei and the Artisans’ 
Neighborhood, dating back to the 16th century, which were built by 
Jakob Fuger, who uttered the maxim ‘the history of the world is the 
history of money”, and bore the the title of “rich”, will be one of the 
most interesting stops in your tour of the city.

AUGSBURG
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 R
omantik Yol’un son durağı Füssen, Alpler’in zirve-
lerinin arasına kurulu küçük bir kasaba. Eğer varış 
noktanız Münih ise, ‘Alpler’in Kapısı’ olarak da 
anılan Füssen, Romantik Yol’u tersten yapmanız 

demek olsa bile, güzergahınızın ilk durağı olabilir. Ortaçağ-
da ticaret yolu üzerinde bulunan Füssen, 4 km doğusunda-
ki Schwangau ile birlikte, Almanya’nın en çok turist çeken 
noktasını, II. Ludwig’in iki şatosunun bulunduğu ‘’Köni-
gswinkel’’i yani Kraliyet Köşesi’ni oluşturuyor. Füssen’de 
Augsburg piskoposlarının yazlık ikametgahı olan gotik Hohe 
Schloss’un özellikle 15. yüzyıla ait iç avlusunu görmelisiniz. 

 T
he last stop on the Romantic Road, Füssen is a small town  
squeezed among the peaks of the Alps. If your destination 
is Munich, Füssen, called the “Gateway to the Alps”, can 
be the first stop on your route even if it may mean to cover 

the Romantic Road the other way round. Situated on a trade route 
during the Middle Ages, Füssen makes up, together with Schwangau, 
4 km to its east, ‘’Königswinkel’, or the Royal Corner, where two cast-
les of Ludwig II are located, which is a place that attracts the highest 
number of tourists in Germany. In Füssen, you must see especially the 
interor garden of the 15th century Gothic castle Hohe Schloss, which 
served as the summer residence for archbishops of Augsburg. 

FÜSSEN

GEzİ / TRAvEL



 I
PRA 2014 Dünya Başkanı seçilen Stage İletişim Ajans 
Başkanı Zehra Güngör, renkli karakteri ve hobile-
riyle öne çıkıyor. Sık sık seyahat eden ve gittiği her 
ülkeden maske, kum ve ayraç koleksiyonlarına özel 
parçalar toplayan Güngör’ün Kemerburgaz’daki 

evinin duvarlarını dünyanın dört bir yanından getirdiği 

orijinal maskeler süslüyor. Kitap okumayı da çok seven 
Güngör’ün gümüşten cama, dantelden kumaşa, bambu-
dan kâğıda kadar pek çok farklı materyalden oluşan 10 
bine yakın ayracı ve 145 maskesi bulunuyor. Güngör ile 
yaşam stilini yansıtan farklı hobileri ve koleksiyonları 
hakkında konuştuk.

 Z
ehra Güngör, who is the president of the Stage 
Communication Agency and selected as IPRA 
2014 World President, comes forth with her color-
ful character and hobbies. Güngör, who travels of-
ten collects masks, sand, and bookmarks from each 

country she visits. The walls of her house in Kemerburgaz is dec-

orated with original masks which she brought from all over the 
World. Güngör, who also loves reading books, has about 10,000 
bookmarks made from different materials such as silver, glass, 
embroidery, cloth, bamboo and papers.  She has 145 different 
masks. We spoke to Güngör about her hobbies and collections 
that reflect her life style.  

MASKE, AYRAÇ VE KUM 
KOLEKSİYONCUSU

MASK, BOOKMARK AND 
SAND COLLECTOR

ipra 2014 dünya Başkanı zehra Güngör, 1992 yılından bu yana dünyanın 
dört bir yanından maske, ayraç ve kum topluyor.

IPra 2014 World President zehra Güngör had been collecting masks, bookmarks 
and sand from different parts of the world.

HOBİ / HOBBy
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Zehra Güngör, who is the president of Stage 
Communication Agency, has left behind 32 years in business 
as a leader. Between the years 1982-1999 Güngör worked 
as a journalist in Günaydın, Yeni Asır, Sabah, Economic 
Bulletin, Money, and Milliyet newspapers, then transferred 
to public relations sector in 1999 and after journalism she 
worked on important projects in PR field. After being 
elected as the 50th president of International Public 
Relations Association (IPRA) in 2014, she took over the 
presidency from Christophe Ginisty, the 2013 world 
president. IPRA has trusted the World presidency to a Turk 
for the third time after Betul Mardin and Ceyda Aydede. 
Güngör summarizes the secrets of being successful in work 
life like this: “First you have to take the work that you are 
doing seriously before anything else and be open to the 
world. You should persist in being empathetic. Only those 
who are confident in their work life step up. The thing that 
gets me upset the most is to be after little things.” Despite 

the busy schedule of the work life, Güngör saves time for 
herself, rests and deposits energy. It is difficult to 

count her hobbies. Other than masks, 
bookmarks, and sand collections, she 

dances, does pilates, and plays tennis.  

145 masks in 22 years
Güngör, who travels often and buys 

masks that reflect the culture of each 
country she visits, has started her mask 
collection in 1992 and currently has 145 

masks in her collection. Güngör states 
that a variety of masks are mostly available 

in the countries that have tribes or countries 
which have advanced arts such as dance and 

theatre. Her house, especially the walls, is decorated 
with colorful masks. Güngör who collects wooden, pressed 
paper, ceramic and clay masks is also ambitious in her 
bookmark collection which has almost 10,000 pieces. 
Güngör, who keeps her silver, glass, embroidery, bamboo and 
paper based bookmarks in special boxes, also collects sand in 
small jars from the countries that noticeably have beaches. 
Güngör, who has collected 70 jars of sand from over 70 
countries that have beaches, river beds or deserts, classifies 
the jars with labels such as Angola sand, Germany-Tegern 
Lake. Güngör, who traveled to India, Italy, Mexico, 
Cambodia, and Namibia in 2013, plans to direct her route to 
Bosnia, the United States, Lithuania, Kazakhstan, the 
Netherlands, Senegal, Hungary, Iran, Iceland, and Denmark 
in 2014. No matter how tired she would be, Güngör reads 
books, takes nature walks to cleanse her mind, and leads a 
life to the fullest, being one of the rare leaders who are 
successful in balancing work and personal life.  

Stage İletişim Danışmanlığı Ajans Başkanı Zehra Gün-
gör, iş hayatında 32 yılı geride bırakan yöneticilerden... 
1982-1999 yılları arasında Günaydın, Yeni Asır, Sabah, 
Ekonomik Bülten, Para ve Milliyet gibi yayınlarda gazete-
cilik yaptıktan sonra 1999’da halka ilişkiler sektörüne ge-
çiş yapan Güngör, gazeteciliğin ardından PR sektöründe de 
önemli projelere imza attı. International Public Relations 
Association’ın (IPRA) 50’nci başkanı seçilen Güngör, 2014 
Dünya Başkanlığı görevini, 2013 Dünya Başkanı Christop-
he Ginisty’den devraldı. IPRA, dünya başkanlığı koltuğu-
nu, Betül Mardin ve Ceyda Aydede’nin ardından üçüncü 
kez bir Türk’e emanet etmiş oldu. Güngör, iş hayatında ba-
şarılı olmanın sırrını ise şöyle özetliyor: “Her şeyden önce 
yaptığınız işi ciddiye almalı ve dünyaya açık olmalısınız. 
Empati kurmaktan da vazgeçmemelisiniz. Ancak ne iste-
diğini bilen kişiler iş hayatında emin adımlarla ilerler. Beni 
iş hayatında en çok kızdıran şey ise küçük hesapların peşin-
den koşulmasıdır.” İş hayatının tüm yoğunluğuna rağmen, 
kendisine özellikle de hobilerine vakit ayırarak dinlen-
diğini ve enerji depoladığını söyleyen Güngör’ün 
hobileri saymakla bitmiyor. Maske, ayraç ve 
kum koleksiyonunun yanı sıra dans edi-
yor, pilates yapıyor ve tenis oynuyor. 

22 yılda 145 maske
Çok sık seyahat eden ve gittiği her 

ülkeden, o ülkenin kültürünü yan-
sıtan maskeler alan Güngör’ün 1992 
yılında başladığı maske koleksiyonu 
145 parçadan oluşuyor. Daha çok kabile 
ağırlıklı ya da dans-tiyatro gibi sanatların 
gelişmiş olduğu ülkelerde farklı maske se-
çeneklerinin olduğunu ifade eden Güngör’ün 
evi, özellikle de duvarları bu rengârenk maskelerle 
donatılmış durumda. Ahşap, sıkıştırılmış kâğıt, seramik ve 
toprak maskeler toplayan Güngör, yaklaşık 10 bin adetlik 
ayraç koleksiyonuyla da son derece iddialı. Gümüş, cam, 
dantel, kumaş, bambu ve kâğıttan ayraçlarını özel kutular-
da muhafaza eden Güngör, özellikle sahili olan ülkelerden 
minik kavanozlarla kum da topluyor. Sahili, nehir yatağı ya 
da çölü olan 70’i aşkın ülkeden 70 kavanoz kum biriktiren 
Güngör, bu kavanozları Angola kumu, Almanya-Tegern 
Gölü gibi etiketlerle sınıflandırıyor. 2013 yılında Hindis-
tan, İtalya, Meksika, Kamboçya, Namibya’ya yönelik seya-
hatler yapan Güngör’ün 2014 rotasında ise Bosna Hersek, 
ABD, Litvanya, Kazakistan, Hollanda, Senegal, Macaristan, 
İran, İzlanda ve Danimarka var. Ne kadar yorgun olursa ol-
sun kitap okuyup, doğa yürüyüşleri yaparak zihnini arındı-
ran Güngör, hayatın her anını doya doya yaşayan, işle-özel 
hayatı dengelemeyi başaran başarılı yöneticiler arasında 
yer alıyor.

Güngör’ün kültür-
sanat ajandası
Müzik dinlemek, kitap 
okumak, seyahat etmek, 
yemek yapmak, maske, 
kitap ayracı ve kum 
toplamak, ormanda 
yürümek ve dans 
etmekten keyif alan 
Güngör, kültür-sanat 
aktivitelerini de yakından 
takip ediyor. Güngör’ün 
sanatsal aktivitelere 
yönelik ajandası ise şöyle…

Başucu kitabı: Ustam ve 
Ben/Elif Şafak

En sevdiği sinema filmleri: 
Federico Fellini’nin 
Amarcord’u, Ferzan 
Özpetek’in Şahane 
Misafir’i ve Roberto 
Benigni’nin La Vita é 
Bella’sı

En son gittiği konser: New 
York Filarmoni Orkestrası

En son izlediği tiyatro 
oyunu: Leyla’nın Evi-
Nedim Saban

En son gittiği sergi/müze: 
Anish Kapoor İstanbul’da-
Sakıp Sabancı Müzesi

Güngör’s cultur-art 
agenda
Güngör, who enjoys 
listening to music, reading 
books, traveling, cooking, 
masks, bookmarks, 
collecting sand, walking in 
the forest and dancing, 
also follows cultur-art 
activities closely. Göngör’s 
art activities agenda is as 
follows:

Bedside book: Ustam ve 
Ben, Elif Şafak

Favorite Movies: Federico 
Fellini’s Amarcord, Ferzan 
Özpetek’s Şahane Misafir, 
and Roberto Benigni’s La 
Vita é Bella

Last Concert she 
attended: New York 
Philharmonic Orchestra

Last Play watched in 
theatre: Leyla’s House-
Nedim Saban

Last visited exhibit/
museum: Anish Kapoor in 
İstanbul-Sakıp Sabancı 
Museum

HOBİ / HOBBy

“HOBİLERİME 
VAKİT AYIRAMADAN 
DİNLENEMİYORUM.                

BOL BOL KİTAP OKURUM.         
DOğA YÜRÜYÜŞLERİ YAPARAK 

ZİHNİMİ ARINDIRIRIM”

“I CANNOT REST WITHOUT SPENDING 
TIME ON MY HOBBIES. I READ                   

A LOT OF BOOKS. I CLEANSE MY 
MIND BY TAKING NATURE 

WALKS.”

SELİN AKGÜN GÜNEŞ KAZDAL
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 B
iomimicry, which monitors developments in the 
nature, is a discipline that creates awareness 
on various points such as: production, design, 
business processes, sustainable growth, 
profitability and competitiveness. The term ‘Bio’ 

means life, whereas ‘mimicry’ is mimicking. Bringing numerous 
innovative projects to the life all over the world by observing 
nature, Michael Pawly, an ecological architect and biomimicry 
expert, designs unique structures in the architectural field by 
analyzing the functional form within biological cycle.

Biomimicry oriented projects across the globe has gained 
momentum after the year 2000. ...a new city, a fabric which 
takes color by light and vaccines that doesn’t require cold chain 
management just by using biomimicry strategies which is already 
being used effectively in the fields of architecture, automotive, 
transportation and industrial design. A biomimicry expert, 
Michael Pawly is one of the important figures who argue that 
architects who want to leave sustainable marks to the world need 
to be inspired by nature. Pawly, who expresses that Biomimicry 
needs to be approached functionally but not aesthetically 
achieves innovative applications in the field of architecture by 
analyzing the functional forms existing in biological cycles. 

From eggshell to dome of cathedral
Pawly explains biomimicry concept with these words: 
“Biomimicry is an effort to produce new design solutions suitable 
for human needs being inspired by extraordinary adaptations seen 
mostly in the biological organisms.” Pawly also says that there are 
many architectural examples created being inspired by biological 
formations and he shares the information that the first cathedral 
domes were designed partly by being inspired by eggshells. 

Increasing the productivity and saving
So, what are advantages of biomimicry? According to the 
information given by Pawly, while investing in this theme, 
significant increases in resource efficiency are being achieved, 
zero waste systems are being formed, toxins are being disposed 
of, natural capital is being rebuild and money is being saved.

DOğAYı 
gözLEMLEYİp, 
MİMARİYE 
AKTARıYOR

HE OBSERVES 
THE NATURE, 
AND APPLIES 
IT TO THE 
ARCHITECTURE

 D
oğadaki gelişmeleri gözlemleyen biyomimikri, 
üretimden tasarıma, iş süreçlerinden sürdü-
rülebilir büyümeye, kârlılıktan rekabetçiliğe 
kadar pek çok noktada farkındalık yaratan bir 
disiplin. ‘Biyo’ hayat, ‘mimikri’ ise taklit etmek 

anlamına geliyor. Doğayı gözlemleyerek dünya genelinde 
pek çok yenilikçi projeyi hayata geçiren ekolojik mimar ve 
biyomimikri uzmanı Michael Pawlyn, biyolojik döngüde yer 
alan işlevsel formları analiz ederek, mimari alanda eşi benzeri 
olmayan yapılar tasarlıyor.

Biyomimikri odaklı projeler, dünya genelinde 2000 yı-
lından sonra hız kazandı. Mimari, otomotiv, ulaşım ve en-
düstriyel tasarım alanlarında son derece etkin bir şekilde 
kullanılan biyomimikri stratejileriyle yeni bir şehir de ta-
sarlamak mümkün, ışık ile renk alan kumaş da, soğuk zinciri 
gerektirmeyen aşı da... Biyomimikri uzmanı Michael Pawl-
yn, dünyada sürdürülebilir izler bırakmak isteyen mimar-
ların doğadan ilham almaları gerektiğini savunan önemli 
isimlerden biri. Biyomimikrinin estetik değil, fonksiyonel 
bir yaklaşım olarak ele alınması gerektiğini ifade eden Pawl-
yn, biyolojik döngüde yer alan işlevsel formları analiz ede-
rek, mimari alanda inovatif uygulamalara imza atıyor.

Yumurta kabuğundan katedral kubbesine
Pawlyn, biyomimikri kavramını şöyle açıklıyor: “Bi-

yomimikri, biyolojik organizmalarda görülen olağanüstü 
adaptasyonlardan ilham alarak insan ihtiyaçlarına uygun 
yeni tasarım çözümleri üretmeye çalışmaktır.” Biyolo-
jik formlardan esinlenerek yaratılan birçok mimari örnek 
bulunduğunu söyleyen Pawlyn, katedraller üzerindeki ilk 
kubbelerin kısmen de olsa yumurta kabuklarından yola çı-
kılarak tasarlandığı bilgisini paylaşıyor. 

Verimlilik ve tasarruf artıyor
Peki, biyomimikri, ne gibi avantajlar sağlıyor? Pawyln’ın 

verdiği bilgilere göre, bu temaya yatırım yapıldığında kay-
nak verimliliğinde çok önemli artışlar elde ediliyor, sıfır 
atık sistemleri oluşturuluyor, toksinler bertaraf ediliyor, 
doğal sermaye yeniden oluşturuluyor ve paradan tasarruf 
ediliyor. 

Biyomimikri uzmanı Michael Pawlyn

Biomimicry expert Michael Pawly

SELİN AKGÜN
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Morfo kelebeğinden esinlenen özel kumaş üretildi

 B
irçok kelebek türünün kanatları ışık ile etkileşerek renk 
alır. Kanatların içinde renk veren pigment hücreleri bulun-
maz. Endüstriyel üretim sistemleri ürünlere renk vermek 

için genelde kimyasal boya kullanır. Kimyasal boyanın içindeki 
pigmentler ışığın dalga boylarını statik olarak emerek veya yan-
sıtarak renk yaratır. Morfo kelebeği ışık ile oynayarak renk elde 
etmede son derece usta. Bir şirket de morfo kelebeğinden esin-
lenerek ‘Morphotex’ isimli özel kumaş geliştirdi. Kumaş, hiçbir 
pigment veya boya kullanmaksızın, optik olarak renk elde eden 
liflerden üretiliyor. 

A special fabric which is inspired by Morpho butterfly 
was produced 

 M
any species of butterfly wings create color by diffracting and 
scattering light. There is no pigment cell in the wings that produces 
color. Industrial production systems usually use chemical dyes to 

give color to products. Pigments in chemical paint create color by absorbing 
or reflecting wavelength of the light statically. Morpho Butterfly is highly 
adept at obtaining color by playing with light. A company has developed a 
special fabric called ‘ Morphotex ‘ being inspired by morpho butterfly. Fabric 
is produced out of fibers obtaining color optically without pigment or dye.

Su ayıcığı, kuru aşıya ilham verdi

 D
urgun sularda, 1 milimetreden küçük, su ayıcığı 
denen canlılar yaşıyor. Bu canlının özelliği çok da-
yanıklı olması ve kolay kolay ölmemesi. -273 de-

recede uzaya çıkan su ayıcıklarının, 2 hafta sonra dünyaya 
geldiklerinde ölmedikleri hatta yavruladıkları görülüyor. 
Radyasyona, sıcağa ve soğuğa maruz kaldıklarında dahi 
ölmeyen su ayıcıkları 10 yıl susuz kalabiliyor. Su ayıcık-
larının bu özelliğinden faydalanarak Hydris adı verilen 
kuru bir aşı üretildi. Böylece uzak yerlere gönderilen aşı-
ların zarar görmesi engellendi.

Waterbear has inspired dry vaccine

 I
n stagnant waters, are living smaller than 1 millimeter 
long creatures called water bear. One characteristic of this 
creature is that can survive in extreme conditions.  It has been 

reported that after two weeks of stay in space at astonishing -273 
degree they were still alive when they came back to the earth; 
moreover they were bred in an amazing way. Waterbears which 
can survive even when they are exposed to radiation, extreme hot 
and cold temperatures manage to livemanage to live ten years 
dehydrated. Dry vaccine called Hydris was produced with the 
inspiration of this characteristic of waterbears. Thus, damage to 
the vaccines sent to distant places was avoided.

Yaprak desenlerine yatırım, maliyeti azalttı

 B
ir halı firmasının tasarım ekibi, biyomimikri danışmanları ile çıktıkları or-
man yürüyüşünde şekillerin ve renklerin düzensizliğini fark etti. Orman ta-
banı kat kat yaprak ile kaplıydı. Yaprakların şekilleri, renkleri birbirinden 

farklıydı. Tasarım ekibi orman tabanındaki ‘mükemmel olmayan’ güzelliğin verdiği 
esin ile yeni bir ürün yarattı. Ürünler belli bir desen izlemedikleri için, modüler halı 
parçalarının tümü birbirine uyum sağlıyor. Böylece montaj maliyeti belirgin şekilde 
azalıyor. Yeni tasarım anlayışı sayesinde, üretim sırasında atılan halı miktarı yüzde 
4’den yüzde 1.5’e düştü. Kullanıcı tarafında ise montaj sırasında israf olan halı mik-
tarı yüzde 70 azaldı. 

Investment in leaf patterns reduced costs

 O
ne carpet company’s design team noticed the irregularity of shapes and colors during  a 
forest walk with biomimicry consultants. The forest floor was covered with layers of leaves. 
The leaf shapes and colors were different from each other. The design team has created 

a new product with the inspiration of ‘imperfect’ beauty on the forest floor. The products are in 
harmony with all pieces of modular carpet because they do not follow a certain pattern. Thus, the 
installation cost drops down significantly. Thanks to the new design concept, the amount of waste 
carpet thrown away during production process fell from 4 percent to 1.5 percent. On the user’s side, 
the amount of waste carpet on installation decreased about 70 percent.

Lotus ile binalar kendi kendini temizliyor

 B
itkilerin temizlenmek için sabuna veya deterjana 
ihtiyacı yok, yağmur yeterli. Bitkinin yüzeyinin 
yapısı ve yüzeyi kaplayan lipidler cila görevi gö-

rüyor. Lotus bitkisinin yaprağında bu özellik en üst se-
viyede. Lotus bitkisinin kendi-kendini temizleyen özel 
yüzeyi birçok sektöre ilham verdi. Boya, tekstil ve cam 
sektörleri başta olmak üzere; temizliğe ihtiyaç duyan 
ürünler üreten şirketler lotus bitkisinin çözümünü kul-
lanıyor. Örneğin, bu yöntemle üretilen dış cephe boyası 
sayesinde binalar yağmurla temizleniyor. 

Self- cleaning buildings with Lotus

 P
lants doesn’t require any soap or toxic detergent 
for cleaning, rain itself is enough for this. Lipids 
coating the structure of plants surface are like waxy 

substances. This feature exists in lotus plant excessively. 
Numerous sectors have been inspired by the lotus plant that 
cleans on its own thanks to its physical characteristics. In 
addition to paint, textile and glass industries, companies 
producing compounds are using the solution of the lotus 
plant. For example, buildings are cleaned with rain drops 
through self-cleaning paint produced by this method.

GİRİŞİm / iNiTiATivE  

SPECIAL BIOMIMICRY PROJECTS IN VARIOUS SECTORS FARKLI SEKTÖRLERE ÖZEL BİYOMİMİKRİ PROJELERİ 



zANAAT / CRAFT

…VE KUKLA CANA gELİR!
Kukla deyip geçmeyin, onlar birer sanatçı gibi sahneye çıkıyor. Do not underestimate puppets, they take center stage like an artist. 

 ... AND PUPPET COMES TO LIFE!

 Ö
nce bir hayal kurulur. Sonra bir 
kâğıdın üzerine çizimler yapılır. 
Bu çizimler ıhlamur ağacının 
üzerine aktarılır ve kesilir. Ağaç 
yontulur, oyulur, zımparalanır, 

parçalar birbirine monte edilir, boyanır, giydi-
rilir… Ve kukla cana gelir! Hatta öyle ki bu işin 
sanatçılarının ipleri artık onların elindedir. 

Çağrı Yılmaz da tıpkı bu şekilde iplerini 
uzun zaman önce kuklalara teslim etmiş bir sa-
natçı. ODTÜ’de felsefe okuduğu sırada Türki-
ye’de kukla sanatı konusunda eğitim veren bir 
üniversite olmadığını öğrenip Prag’da kukla ta-
sarımı ve oynatımı üzerine eğitim almış. Ora-
da tanıştığı insanlara, “Kukla sanatçısıyım.” 
dediğinde gördüğü saygının yerini Türkiye’de, 
“Şimdi tam olarak ne iş yapıyorsunuz siz?” 
sorusunun aldığını söylüyor. Yine de bundan 
şikâyetçi değil, kuklalarıyla ayakta kalıyor. 

Bahsettiğimiz kuklalar bir iki defa denk ge-
lip izlediğimiz Hacivat-Karagöz ya da sadece 
elleri kolları sallanan bebeklere hiç benzemi-
yor. Aralarında öyle karakterler var ki bütün 
ayrıntılarını keşfetmeniz için birkaç dakika ya-
kından incelemeniz ve mümkünse bir de sah-
nede izlemeniz gerek. Bütün uzuvlarıyla dans 
eden balerin onlardan biri… Güç aldığı tek şey 
kendisine tüm enerjisini veren oynatıcısı ki 
bunu zaten hissetmiyorsunuz. Onlar sahnede 
iki başlı ve iki bedenli bir canlı haline geliyor. 

Kukla kendisini oynuyor
Kendi karakterini dışarıda bırakarak sahne-

ye çıkan bir tiyatro oyuncusuna karşılık kukla 
kendisini oynuyor; rol yapmıyor, başka birini 
canlandırmıyor. İzleyici kuklanın bir oyuncu 
olmadığını kabul ederek seyretmeye başlıyor 
ve artık ondan insansı yetenekler beklenmiyor. 
Tam da burada onun yapabileceklerine hazır-
lıksız yakalanıyorsunuz. İmitasyon beklerken 
karşınıza çıkan simülasyon aklınızı zorlamaya 
başlıyor. Yetişkinler için bu durumla baş etmek 
kolay olsa da aynı şey çocuklar için geçerli de-
ğil; onlar oyun devam ederken sahneye çıkmak, 
ayağa kalkarak kuklalarla konuşmak istiyorlar. 

 F
irst, the dream is made. Next, drawin-
gs are made on a piece of paper. These 
drawings are transferred onto a linden 
tree and cut up. Later on, the wood is 
trimmed, carved, rubbed with san-

dpaper, the pieces are put together, painted and 
dressed up... And puppet comes to life! Even so, 
the ropes of the artists in this business are now in 
their hands.

Çağrı Yılmaz is an artist who let the puppets 
have the strings long ago in such a way. During 
her philosophy study at METU she had realized 
that there was not any university in Turkey which 
provided education in the art of puppetry, so she 
studied puppetry and puppet design in Prague.   
She says that here in Turkey, the question “What 
exactly are you doing now?” takes the place of the 
respect he received when she met people there on 
the saying “I am a Puppetry artist.” She is still 
not complaining about it, and he is staying afloat 
with her puppets.

The puppets we are talking about bear no re-
semblance at all to Hacivat-Karagöz that we 
watch when we come across a couple times or dol-
lies just whose arms and hands are moving. There 
are such characters among them that you should 
observe closely a few short minutes, if possible, 
watch them on a stage to discover all the deta-
ils. Ballerina dancing with all its extremities is 
among them... The only thing that it takes power 
from is its guide, puppeteer who gives all his ener-
gy to it, and you do not feel this anyway. They are 
becoming two-headed and two-bodied creature 
on the stage.

Puppet plays its own role
Unlike an actor leaving his or her own chara-

cter outside and performing on the stage, puppet 
plays its own role; does not pretend and anima-
te somebody else. The audience starts watching 
and regarding that the puppet is not a player and 
you cannot expect it to bear human qualities. Just 
then, you are caught unprepared for its capabi-
lities. While expecting imitation, simulation, 
which you come across, begins to push your mind. 
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HİLAL GÜLYURT BARIŞ TEKİN

Kukla sanatçısı Çağrı Yılmaz
Puppetry artist  Çağrı Yılmaz



Ahşap Çerçeve Kukla Tiyatrosu’nun Beyoğlu’n-
daki atölyesine geldiklerinde de durum farklı 
değil. Buraya gelip kuklaları yakından inceliyor, 
yaşlarına ve ayırabilecekleri zamana göre kukla-
lar yapıyorlar.       

Çoraptan bile kukla yapılabildiğini gördü-
ğünüzde maliyetin bahsedilmeye değer olma-
dığını tahmin edebilirsiniz. Çocukların hayal 
gücüyle yarattıklarının değeri ise paha biçile-
mez. Çağrı Yılmaz bunun en güzel örneklerini 
depremden hemen sonra gittikleri Van’da gör-
düklerini söylüyor. Şehrin belki de daha önce 
hiç tiyatroya gitmemiş, hayatında hiç kukla 
görmemiş çocuklarına yaptırdığı kuklalar onun 
en kıymetlileri. 

Bir çift göz ve ele sahip olan herkes 
kukla yapabilir

Bu atölyede sadece çocuklara değil, başvu-
ruda bulunan bütün yaş gruplarına kukla yapım 
ve oynatım dersleri veriliyor. Kukla yapmak için 
ihtiyacınız olan şey bir çift el ve bir çift göz! Kla-
sik ipli bir kuklanın yapımı yaklaşık 35 saat sü-
rüyor. Tercih ettiğiniz kukla türü üzerinde çalı-
şabiliyorsunuz. İsterseniz bu çalışmanın üzerine 
gidip kendi atölyenizi kurabilir, kukla tasarımı 
yapmaya başlayabilirsiniz. Bu ekibin yurt için-
de ve yurt dışında defalarca ödül almış olması 
da ayrıca bir avantaj. Eğitimin sonunda başarılı 
olacağınızın garantisi olmasa da bu işten keyif 
alacağınız kesin. 

Kuklalar sahneye çıkmak istiyor
Kukla yapımı ve oynatımı konusunda başa-

rılı olsanız dahi bu işle ilgili gelecek planları ya-
parken temkinli olmak gerekiyor. Zira bu alanın 
emekçilerini maddi açıdan refaha çıkardığı daha 
önce görülmüş değil. Tiyatronun kemikleşmiş 
bir seyircisi olduğu gibi, kukla tiyatrosunun 
da var ama konunun az bilinirliği sebebiyle sa-
yısı daha da az. Kukla oyunları sahnelemeye 
2001 yılında Ankara’da başlayan Çağrı Yılmaz 
2006’dan beri artan bir seyirci grafiğinin oldu-
ğunu gözlemlemiş. Yine de seyirci sayısının 10 
kişiye kadar düştüğü oluyor. Kaldı ki salon tam 
olarak doldurulsa dahi maliyetleri karşılamak 
kolay değil. Bu noktada sanatçıların manevi tat-
mini devreye giriyor. Sahne arkasında yarattık-
ları karakterler sanatçıları sahneye çıkarılmaları 
konusunda zorluyor. Eğer bir gün siz de bir kukla 
tiyatrosuna giderseniz bu ısrarlarının nedenini 
anlayacaksınız.     

Although it is easy for adults to cope with this situa-
tion, this is not the case for children; they are willing 
to go on the stage during performance, and stand up 
to talk to puppets. This is no different even when 
they come to Wooden Frame Puppet Theatre atelier 
in Beyoğlu. They come here, and look at them closely 
and make puppets if their age and the time they can 
spend permit.

When you see the puppet even made of a sock, 
you can guess its cost is not worth mentioning. What 
children create by using their imagination is certa-
inly invaluable. Çağrı Yılmaz said that they had seen 
the most beautiful examples of this in the province 
of Van immediately after the devastating earthqu-
ake. The puppets, which she had city’s children who 
had never gone to the theater and probably never 
seen a puppet make, are her most valuables. 

Anyone who has a pair of eyes and 
hands can make a puppet

In this atelier, not only children but also all age 
groups who apply for are taught how to make pup-
pet and have it play. All you need is a pair of hands 
and eyes! Making a puppet with classic string takes 
about 35 hours. You can work on any type of puppet 
you prefer. If you try hard, you can set up your own 
atelier and start making puppet design. It is also an 
advantage that this team has received awards seve-
ral times in the country and abroad. Although it is 
not guaranteed that you will be successful when you 
are finished with training, no doubt you will enjoy it. 

Puppets wish to go on stage
Even though you are successful in making pup-

pet and performing puppet play, you need to be 
cautious when making plans on this occupation. 
In this area of business, not any proletarian has 
been seen become affluent yet. Just as the theater, 
Puppet Theater also has a number of entrenched 
spectators, but not so much due to the fact that it 
is little known subject. Having started to perform 
puppet shows in Ankara in 2001, Çağrı Yılmaz ob-
served that there had been an increasing number of 
audiences since 2006. Nevertheless, the audience 
sometimes drops to 10 people. Even if the theater 
is fully filled with people, it hardly compensates 
for the expenditures spent on. At this point, moral 
satisfaction of artists comes into play. The chara-
cters that the artists create behind the scenes force 
them to perform on the stage. If you happen to go to 
a puppet theater by any chance, you will figure out 
the reason for their insistence.
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Alp Arslan’ın 1071’de Malazgirt ovasında Bizans ordusunu 
yenerek Anadolu’nun kapılarını Müslümanlara ardına ka-
dar açtığını bilmeyenimiz yoktur. Büyük hükümdarın erte-
si yıl Buhara seferi sırasında bir esir tarafından şehit edildi-
ğini ise pek azımız bilir. Ne yalan söyleyeyim, İslam tarihi-
nin bu büyük komutan ve devlet adamının portresini yaz-
mak için araştırmaya girişmeden önce ben de bunu bilme-
yenlerdendim. Araştırmalarım sırasında Büyük Alp Ars-
lan’ın mezarının kayıp olduğunu öğrenmek de ayrıca üzdü 
beni. Güzel bir haberle umutlandım: Türkiye ve Türkme-
nistan yönetimleri anlaşma yaparak bilim adamlarına Alp 
Arslan’ın Merv şehrindeki kabrini bulmakla görevlendirdi. 

Kayıp mezarın hikâyesi
Alp Arslan’ı anlatmak için sondan başa doğru gidelim ister-

seniz. Kayıp mezarından başlayalım. İki ülkenin Cumhurbaş-
kanlarının imzaladığı anlaşmanın ardından 2013 Ağustos’unda 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı, 
Türkmenistan’ın Merve şehrinde büyük Selçuklu Sultanı Alp 
Arslan’ın kayıp mezarını bulmak için araştırma başlattı. Araş-
tırma Türkiye ve Türkmenistan’dan bilim adamları tarafından 
yürütülüyor. Araştırmalar bazı ön bilgilere dayanıyor tabii. 
Alp Arslan’ın 1063 yılında vefat eden babası Sultan Çağrı’nın 
mezarı yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği biliniyor mesela. 

TİKA şemsiyesi altında yürütülen arama çalışmalarında son 
teknoloji kullanıyor. Mezarın olduğu tahmin edilen topoğrafik 
alan insansız hava araçları tarafından adeta karış karış fotoğ-
raflanıyor. Bu fotoğraflar bilgisayara aktarılıp incelikli bir şe-
kilde gözden geçirildikten sonra tespit edilen noktalar yer al-
tını gözleyebilen radarlarla inceleniyor. Samanlıkta iğne aranı-
yor bir bakıma. Fakat araştırmanın yöntem, araç ve inceliği de 
son derece belirgin. Bilimin ulaştığı seviye tarihimizin bu bü-
yük kahramanının mübarek mezarının bulunması için sefer-
ber edilmiş durumda. Söylenene bakılırsa araştırmalar ancak 
2017 yılında tamamlanabilecek. Allah’tan hayırlısı. 

Sultan olacak çocuk
Gelelim Alp Arslan’ın sultan olarak hizmet ve şahsiyeti-

ne. Doğum tarihi net: 20 Ocak 1029. Fakat çocukluk yılları 
hakkında bildiğimiz çok az şey var. Daha çocukken mert ve 
biraz da sert bir çocuk olduğunu kaydediyor tarihçiler. Ha-
zıra konan bir şehzade durumu yok Alp Arslan’ın. Tahta 
oturması bile kolay ve bir anda gerçekleşen hadiselerden 
değil. Amcası Tuğrul Bey aslında Alp Arslan’ın ağabeyi 
Süleyman’ı varis kılmıştı; fakat Alp Arslan’ın yiğitliğini 
bilen Selçuklu beyleri bunu kabul etmeyerek Alp Arslan’ı 
tahta oturttular. 

Alp Arslan, bey ailesinden olmanın avantajıyla çocukken 
iyi bir eğitim almıştı; ama öne çıkan tarafı mücahit olarak 
gösterdiği beceriydi. Küçük yaşlarında at binip kılıç salla-
mada ustalık gösterdiği söylenir. Henüz kuruluş aşamasın-
da olan ve güç koşullar içinde bulunan, bir gaza beyliği du-
rumundaki Selçuklu devletinin ileri gelenlerinin Süleyman 
yerine Alp Arslan’ı tercihine şaşırmamak gerek. Ki Alp 
Arslan’ın tıpkı amcası Tuğrul Bey ve babası Çağrı Bey gibi 
savaşsız bir zamanı hiç olmadı. İlk gençliğinden itibaren 
hayatı hep at sırtında savaş meydanında geçti. 

Alp Arslan tahta çıkmadan da yarı sultan vaziyetindeydi 
aslında. Selçuklu devletinin doğu kısmını idare eden baba-
sının adına ve kendi birlikleriyle birçok sefere katıldı, mu-
zaffer oldu. Bunun için de geniş topraklardan oluşan Hora-
san valiliğiyle ödüllendirildi. Alp Arslan vali iken bile ken-
disine vezir tayin edildiğini biliyoruz. Bu da onu sıradan bir 
validen ziyade ülkenin en tehlikeli bölgesini yöneten ikincil 
bir sultan olduğunu düşündürür. Gaza beylerinden oluşan 
Selçuklu aristokrasisinin ağabeyindense Alp Arslan’a iti-
mat etmesine şaşırmamak lazım. O, tahta oturmadan bunu 
çoktan hak etmişti. 

Mutlu karşılaşma: Asker-sultan ve devlet adamı
Alp Arslan doğudaki başarıları sayesinde Selçuklu tahtı-

na oturduktan sonra ilk işi amcası Tuğrul’un veziri Ami-
düddevle’yi azledip yerine beraberce büyük işlere imza 
atacağı Nizamülmülk’ü getirdi. Alp Arslan ile Nizamül-
mülk’ün ilişkisi hem dönemin İslam devletlerinin düzeni ve 
birbirlerine karşı konumu, halkın hayatı hem de tarih için 

Everybody knows that Alp Arslan defeated the Byzantine army in 
the plateau of Malazgirt in 1071 and wide-opened the gates of 
Anatolia to Moslems. Very few of us also know that the great 
emperor was martyrized by a slave during the expedition to 
Bukhara the following year. To tell the truth, I had not known this 
fact before I started writing about the portrait of this great 
commander and statesman of Islamic history. During my 
researches, learning that the grave of Alp Arslan the Great was 
missing made me sorry. I got my hopes up with a good news: the 
administrators of Turkey and Turkmenistan assigned scientists 
to find the grave of Alp Arslan in the city Merv through setting an 
agreement between them. 

The story of missing grave 
In order to tell about Alp Arslan, let’s go back to past from the 

present. Let’s begin with his missing grave. After the agreement 
signed by the presidents of the both countries, the presidency of 
Turkish Cooperation and Coordination Agency (TCCA) started a 
research to find the grave of Alp Arslan the Seljuk Sultan in the 
city of Merv in Turkmenistan in August 2013. The research is 
carried out by the scientists from Turkey and Turkmenistan. Of 
course, the research is based on some preliminary information. For 
example, it is known that Alp Arslan had bequeathed to be buried 
next to his father Sultan Çağrı’s grave that had died in 1063.    

The latest technology is used in the activities carried under the 
umbrella of TCCA to find the grave. The topographic area which 
is estimated to have the grave is photographed inch by inch by 
means of unmanned air vehicles. Those photographs are 
computerized and thoroughly analyzed; the determined spots are 
examined using radars which can observe underground. In some 
ways, it is just like looking for a needle in a bottle of hay. 
However, the methods, tools and delicacy of the research are 
extremely apparent. The level which the science reached was 
assigned to find the holy grave of this great hero of our history. 
According to rumors, the research will be completed in 2017. May 
God give the best!    

The kid to be the Sultan 
Let’s get down to the service and personality of Alp Arslan as a 

sultan. The date of his birth is clear: January, 20 1029. However, 
we know so little about his childhood. The historians report that 
he was a manful and a bit tough boy. Alp Arslan is not in the 
mood of free-rider prince, even the way he ascends the throne 
isn’t, either; in fact, it was not an easy and rapid case. His uncle, 
Tuğrul Bey, had declared Alp Arslan’s brother Süleyman as the 
inheritor of the throne; however, the Seljuk Beys who knew that 
Alp Arslan was a hero objected to this and enthroned Alp Arslan.  

Alp Arslan had received a perfect education when he was a 
child since he was a member of bey family. It is said that he was 
able to ride horse and swing sword around at early ages of his 
childhood. It is not surprising that the notables of Selçuklu 
Empire which is at the stage of establishment and encountering 
difficult conditions, a beylic of holy war preferred Alp Arslan 
instead of Süleyman. Thus, Alp Arslan didn’t have even a 
moment without wars just like his uncle Tuğrul Bey and his father 
Çağrı Bey. His whole life had passed on the horseback and the 
battlefield since his early youth.  

Alp Arslan had the status of semi-sultan before he ascended 
the throne. He joined numerous wars on behalf of his father who 
was ruling the eastern regions of Seljuk state and with his own 
troops and he gained victories. He was awarded with the 
governorship of Khorasan which has wide lands. We know that a 
vizier was assigned even when he was a governor. It means that he 
was a secondary sultan who rules the most dangerous part of the 
country rather than an ordinary governor. No wonder the Seljuk 
aristocracy which consists of warrior beys rely on Alp Arslan 
rather than his brother. He had already deserved it before he was 
enthroned.   

A happy meeting: Soldier-sultan and statesman 
After Alp Arslan ascended the throne thanks to his 

achievements on the east, he discharged Amidüddevle, the vizier 
of his uncle Tuğrul and appointed Nizamülmülk which they will 
cooperatively accomplish great things as the first thing. The 
relationship between Alp Arslan and Nizamülmülk is of great 
importance in terms of the points of both the order and attitudes 
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büyük anlam taşır. Nizamülmülk, Alp Arslan’ın teşvikiyle 
güçlü ve büyük bir ilmi, siyasi ve toplumsal yapı inşa ede-
rek Selçuklu devletinin dünya tarihine iz bırakmasına ve 
daha sonra gelecek asıl büyük devlet olan Osmanlı Devle-
ti’ne modellik yapmasına çok ciddi katkı yapacaktı. 

Sultan Alp Arslan, 27 Nisan 1064’te, 35 yaşındayken tah-
ta oturdu. Bu, bir sultan için oldukça olgun bir yaş sayılır. 
Birçok sultanın ergenlik yaşında tahta oturduğu düşünüle-
cek olursa Alp Arslan’ın sultanlığının geç gelmiş bir cülus 
olduğu söylenebilir. Fakat bu gecikme, sultanın önceki biri-
kimi düşünülecek olursa kuracağı yapının büyüklüğü, kaza-
nacağı başarıların devamlılığı ve tarihe yapacağı etkinin 
yüksekliği açısından bir şans kabul edilmeli. Alp Arslan, 
amcası ve babasının yaptığı hiçbir şeyi yıkmadı, birçok sul-
tanın aksine. Tahtına oturduğu devleti önceki durumuyla 
kıyas edilemeyecek çapta bir dünya gücüne dönüştürdü. 
Bunu da sadece gaza ve askerlikle yapmadı tabii. Hem sava-
şı hem barışı, hem kavgayı hem düzeni beklenmedik ölçüde 
incelikli bir şekilde başarmasında en büyük yardımcısı Ni-
zamülmülk olacaktı. 

Bir şaheser olarak Selçuklu devleti
Alp Arslan savaş meydanında ne kadar cesur ve sertse, 

barışta da o kadar ölçülü ve olumlu bir adamdı. Mesela ha-
nedan ve mezhep kavgaları Alp Arslan’ın döneminde bütün 
İslam dünyasında kargaşaya neden olurken Alp Arslan İs-
lam’ın farklı mezheplerine mensup halkın bir arada huzur 
içinde yaşaması için elinden geleni yaptı. Hatta kendisi 
Hanefi mezhebine mensup olduğu halde baş veziri Niza-
mülmülk’ün Şafii mezhebine mensup olmasını dert etmedi. 
Hatta vezirin kurdurduğu medreselerde çoğunlukla Şafii 
mezhebinden âlimlere öncelik verilmesine dahi karşı çık-
madı. Sadece ikisi de arada birbirlerine takılırlarmış, ‘sulta-
nımız da veziriyle aynı mezhepten olsa, vezirimiz de sulta-
nının mezhebini seçse’ gibi. Sultan ve vezir arasındaki bu 
tahammül halka da yansıyacak ve Selçuklu ülkesi mezhep 
dövüşünün etkisini diğer bölgelere göre daha az hissede-
cekti. 

Alp Arslan’ın ordusuna, saray ve taşra teşkilatına, med-
rese düzenine, esnaf ve halkın yapısına bakınca hayranlık 
duymadan edemiyor insan. 11. yüzyıl gibi kanlı ve karışık 
bir çağda, üstelik kahraman bir asker olan bir sultanın bun-
ca işi yapıp yönetmesi neredeyse bir mucizedir ve büyük 
bir dehaya işaret eder. Alp Arslan da veziri Nizamülmülk de 
hiç kuşku yok ki tüm dünya tarihinde eşine az rastlanır 
dâhilerdendi. 

Alp Arslan’ın bu deha, mertlik ve gece gündüz süren 
gayretinin meyvesi olarak Bizans’ı mağlup edip Küçük 
Asya’yı Oğuzlara yurt olarak açması ne büyük şans. Fethin 
ertesi sene bir esirin darbesiyle şehit edilmesi ne büyük 
şanssızlık. 

Allah gani gani rahmet etsin.

of Islamic states of the period for each other, the life of people 
and the history. With the encouragement of Alp Arslan, 
Nizamülmülk constructed a strong and great scientific, political 
and social structure and thus provided a serious contribution to 
Seljuk state to leave marks on the world history and set a model 
for the Ottoman State which will be the following real great 
state.   

Sultan Alp Arslan ascended the throne on the 27th of April 
1064 when he was 35 years old. This may be a mature age for a 
sultan. When we assume that majority of sultans ascend the 
throne when they were adolescent, the sultanate of Alp Arslan 
may be regarded as a late enthronement. However, this delay 
should be accepted as luck from the aspects of the greatness of the 
structure he will establish, the maintenance of his achievements 
and the degree of the effect he will leave on the history. Alp 
Arslan did not demolish anything which his father and his uncle 
built, on the contrary to the majority of sultans. He transformed 
the state which he started to rule into a world power which is 
impossible to compare to its previous position. He did not 
accomplish them only through wars and militarism. His biggest 
assistant in deliberately accomplishing both war and peace, both 
fight and order would be Nizamülmülk. 

The Seljuk Empire as a masterpiece 
The more Alp Arslan was brave and hard on the battlefield the 

more he was a measured and positive man during the peace 
period. For example, the conflicts between the royal family and 
sects led to chaos in all the Islamic area while Alp Arslan did his 
best to enable people who belonged to different sects of Islam live 
together and in peace. Although he belonged to the sect of 
hanafiyyah, he did not mind his head-vizier Nizamülmülk in the 
section of Shia. Even, he did not object to shia scholars who were 
mostly educated in the madrasahs which were established by this 
vizier. Only two of them would mess with each other, ‘I wish our 
sultan would choose the same sect as his vizier, and our vizier 
would choose the sect of sultan’. The tolerance between the 
sultan and his vizier would reflect to the public and the country 
of Seljuk would feel the effects of the wars of religion less than 
other regions.    

When you look at the army, his palace and provincial 
organization, the order of madrasah and the structure of artisans 
and the public of Alp Arslan; I can’t help myself feeling 
admiration for him. In a bloody and chaotic age like 11th century, 
it is almost a miracle for a sultan who is also a hero soldier to 
accomplish so many tasks. Both Alparslan and his vizier 
Nizamülmülk were genius people who were unique in the entire 
world history. 

It is a great occasion that Alp Arslan defeated Byzntine and 
opened the Small Asia to the family of Oğuz as a result of his 
prodigy, man-fulness and day-and-night efforts. It is so unlucky 
that he was martyred by an attack of a slave the following year. 

May God abundantly rest his soul!
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ÇİÇEKTEN HARMAN OLMAZ NO HARVEST FROM FLOWER
Öyle ya, sana açıldım diyor türkünün öz-
nesi, gönlümün kanatları nasıl bir çiçek 
suretinde sana açıksa, odam da açık… Hani 
sen de bana açılmıştın, benim vekilimdin, 
burada bir yanlışlık olmalı…
Türkünün bir de Malatyalı Fahri Kaya-
han’dan derlenen çeşitlemesi var. Yaygın 
olanı da bu çeşitleme… Sadece ilk dörtlük 
aynı… Diğer iki dörtlük “çiçekli” olmasa da 
aynı hüzünlü havanın ikliminde…

“Çiçekten harman olmaz
Yar derde derman olmaz
Darılmış güle bülbül
Gelip dalına konmaz

Çektiğim acı yeter
Ocakta duman tüter
Ellerin derdi vardır 
Benimki daha beter

Kalbimde bir yara var
Mektubum git yâre var
Hekim hekim dolaştım
Ne ilaç ne çare var”

İster ilk çeşitlemesiyle ister ikincisiyle 
dinleyin, toplam on iki dizede ve bir avucu 
doldurmayacak sayıda az sözcükle adsız 
şairimiz bize kendi aşk ve ayrılık acısını 
öyle bedii anlatıyor ki şaşmamak elde de-
ğil… Hiçbir boşluk, fazlalık, eksiklik yok… 
Boynu bükük bir çiçeğin düşleri, hayalleri, 
beklentileri, özlemi, gönül kırıklığı… Her-
kesin derdi vardır kuşkusuz ancak yakıcı-
mızın derdi daha çekilmez… Sadece kendi-
si bilir çünkü… Anlatabildiği kadarı bile 
içimize dünya durdukça işleyecek görün-
mez bir sızılı hançerdir.

KİMDEN DİNLEMELİ?
Peki, kimden dinlemeli Türküyü… Ur-
fa’dan derleneni Seyfettin Sucu’dan dinle-
dik; Malatya’dan derleneni ise İsmail Al-
tunsaray ile Nazlı Öksüz ikilisinden… Bu 
benim önerim; siz istediğinizden dinleye-
bilirsiniz.
Nasıl olsa yâr derde derman olmuyor.

The subject of the ballad means to say: I opened my 
heart to you; if my heart is open to you in the form 
of flower, my room is wide open as well. You were 
my beloved, you opened yourself to me, and you 
were my surrogate. Something must be wrong.
The song also has a variation, which is compiled by 
Fahri Kayahan from Malatya. This variation is 
more common. Only the first verse is the same. 
While the other two are devoid of “flowers”, they 
are in the sad atmosphere of the same climate of the 
song…

No harvest from flower
The beloved so detached
At odds with the rose
The nightingale does not perch on its stem
 
I’ve had enough of pain
The smoke arises from the stone
The strangers have their troubles
Mine worse.

A scar in my heart
My letter, reach my beloved
I visited all the doctors
Neither cure or drugs.

Whether you choose to listen to the first variation 
or the second, our anonymous poet expresses his 
issue of troubled love in such a concise manner that 
it is impossible not to be fascinated. In and of itself, 
it is complete. The dreams, expectations, longings, 
and disillusionment of a disenchanted flower. Of 
course, everyone has problems, but the agent of this 
song suffers from more unbearable trouble… 
Because it is not known by anyone but herself. No 
matter how fragmented it may be, this song is an 
invisible dagger which will affect us till Doomsday.

By whom should we listen to this song?
So by whom should we listen to this song? We 
listened to the Urfa variation from Seyfettin Sucu. 
The other one is the Malatya variation, compiled by 
the duo İsmail Altunsaray and Nazlı Öksüz… This is 
my suggestion; you are free to choose which one to 
listen to.
In any case, the beloved one does not solve the 
trouble at all.

BİR TÜRKÜ DİNLE  / LiSTEN TO A BALLAD

Çiçekten harman olmaz çünkü çi-
çektir, koklamak içindir; yâre ver-
mek içindir, seyretmek içindir, sa-
lınmak içindir. Çiçekten harman ol-
maz; tazedir çünkü… Narindir… 
Harman olması için dökülmesi, to-
huma/ürüne dönüşmesi gerekir.  
Çiçekten harman olmasını isteyen 
“yâr” mi derde derman olmaz. Tan-
rım, nasıl bir acılı güzellik bilgisidir 
bu, devamında türkünün veriyor 
kendini ele; “Darılmış güle bülbül/
gelip dalına konmaz…” Burada ko-
nuşan ‘gül’dür; kendisini ‘çiçek’ ye-
rine koyan öznedir.  
Burada bir cümlecik de olsa, “Gülü 
tarife ne hacet ne çiçektir biliriz” 
dizesini hatırladık, geçti…

“Çiçek ektin bitti mi?” 
Bütünlüklü olarak bakarsak “yar” ile 
kendi arasındaki gönül ilişkisini çi-
çeğe benzetiyor ve harman olması 
için biraz zaman geçmesini söylüyor 
türkünün “dişi” yakıcısı… Yani, beni 
çiçek yapan sensin, çiçek gibi açtıran 
sensin, bekleseydin, harman olacak 
hale gelecektim, sonra seni darılttım 
ve uzaklaştın…
Uzatmayalım; türkü kendisi söylü-
yor zaten söyleyeceğini: Seyfettin 
Sucu’nun kaynaklığıyla türkünün 
Urfa çeşitlemesi şöyle: 

“Çiçekten harman olmaz
Yar derde derman olmaz
Darılmış güle bülbül
Gelip dalına konmaz

Çiçek ektin bitti mi
Yâre haber gitti mi
İşittim yar evlenmiş
Başı göğe yetti mi

Çiçekler ekilidir
Odam dört sekilidir
Bir can bir canı sevse
Kim kimin vekilidir”

Flowers are not to be harvested, as they are 
to be smelt. Flowers are to be given to the 
Beloved ones beloved ones, to be gazed or to 
swing. Flowers are not to be harvested, as 
they are fresh indeed… In order them to be 
harvested, flowers should shed leaves and 
turn into seeds.
“The beloved” who wants flowers to be 
harvested does not become the remedy to the 
sorrow. My God, what a supreme melancholic 
knowledge of beauty it is, as the continuing 
part of the song reveals: “At odds with the 
rose, the nightingale doesn’t perch on its 
stem.” The speaker here is the rose, namely the 
subject who identifies oneself with the flower.
A tiny clause it may be, we thus remember the 
line “No need to describe the rose, we know 
what a flower it is” and it passes slowly…

“You planted the flower, is it 
over?”
Considered as a whole, the “female” agent of 
the song likens the love between her and her 
beloved to a flower, saying that there is some 
time before it is to be harvested… That is to 
say, I am a flower thanks to you, you behold 
and I blossom like a flower; if you had waited 
enough, I would have become ready for 
harvest. Then I hurt you, and you withdrew.
For brevity’s sake, let us now attend to the 
song, which tells what it means exactly: 
With the resource of Seyfettin Sucu, the 
Urfa variation of the song is as follows:

No harvest from rose
The beloved so detached
At odds with the flower
The nightingale does not perch on its stem
 
You planted the flower, is it over?
Did my beloved hear the news?
I heard she got married,
Did he purr with pleasure?

Flowers are planted
My room full-fledged
When one to surrogate
For whom is one surrogate?
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Doğululara dönük tarafı; Müslümanlarda mevcut bulunan 
Peygamber sevgisinin kaç değişik açıdan ele alındığı, nasıl bin-
lerce şekilde ifade edildiğiyle ilgili. Yoksa Müslümanlar bu ki-
tabı okuyarak Peygamber Efendimizi sevmeye çalışmaz veya 
sevmeyi öğrenmez. Belki o muhabbeti tazeler, biraz daha bü-
yütür ve o muhabbetin nasıl değişik şekillerde ifade bulacağını 
görüp öğrenir. Ya da oradan kendine bir yol da çizebilir. Çünkü 
Ve Muhammed O’nun Elçisidir’in tarihi bir yönü de var. Bir 
tarih veya biyografi kitabı olarak okunamasa bile tarih merak-
lılarını tatmin edecek düzeyde bilgi zenginliğiyle donatılmış.

Kitap bütünüyle Müslümanların Hz. Muhammed (s.a.v) 
sevgisini işler. Kitabın siyerden ayrılan yönü de burası. As-
lında Schimmel; Peygamber Efendimizin hayatını hiç olmaz-
sa genel hatlarıyla bilmeden, ona dönük duyulan büyük sev-
ginin anlaşılamayacağının farkındadır. Bu yüzden 
Peygamber Efendimizin hayatını kısa da olsa 
kitabın girişinde vermeye çalışır. Ama 
kitabın asıl zenginliği, bu genel bilgi-
lerden ziyade şiir çözümlemeleri 
yaparken, arada verilen kısa, 
nokta atışı diyebileceğimiz bil-
gilerde gizli. Çünkü bir şiirde 
geçen bir mısra için bazen İs-
lam tarihine, bazen Kur’an-ı 
Kerim tefsirlerine, bazen de 
uzun uzun hadis-i şerif açık-
lamalarına ihtiyaç duyulur. Bu 
da kitabın tasavvuf, tarih, fıkıh 
veya tefsir alanındaki besleyici 
ve öğretici yönlerinden biridir. 

Yazarın asıl niyeti…
Bununla birlikte Schimmel, peygamber 

sevgisine modern bir anlayışla yaklaşmaz. Öyle ol-
saydı, peygamber sevgisinin değişik ifade ve görüntüleri diye-
bileceğimiz menkıbe, masal ve mucize anlatımlarıyla işi ol-
mazdı; olsaydı bile onları yargılayıcı, belki de değersizleştirici 
bir yaklaşım sergilerdi. Öyle değildir. Schimmel eserinde ken-
dini tamamen Müslümanların gönlündeki Hz. Muhammed 
(s.a.v) sevgisi, saygısı ve güvenini anlamaya adamış. Bu da ki-
tabın birinci yönünü, yani yazarın asıl niyetini oluşturur. Çün-
kü bilindiği üzere, ‘Hıristiyanlar için Hz. İsa (a.s) neyse Müslü-
manlar için Hz. Muhammed (s.a.v) odur’ denilemez. Bu yüzden 
Müslüman olmayanlar için Hz. Muhammed’e dönük duyulan 
sevgi, saygı, inanç ve güven anlaşılamaz, müdahale edilemez, 
yer yer de korkuludur. Ve Muhammed O’nun Elçisidir bu an-
laşılmazlığa dönük bir araştırma; konuyla ilgili Batılıların endi-
şe ve korkularına dönük bir cevaptır. 

Kısaca Ve Muhammed O’nun Elçisidir; Hz. Muhammed’in 
hayatını değil, Hz. Muhammed’e Müslümanların gönlünde 
oluşturulmuş sevgi, saygı ve güvenin tarihi; diğer bir ifadeyle 
aşkın sonsuz hallerini yakalama çabasıdır.

One aspect intending for Easterners is; related to the 
question of how many different aspects of the veneration of 
Prophet which Muslims already have is approached and how it 
is expressed in thousands ways. Otherwise, Muslims do not 
strive for loving or learn to love our Prophet by reading this 
book. Maybe that will jog your conversation, go deep into 
conversation, and figure out how conversation is expressed in 
various ways. Because the book And Mohammad is His 
Messenger has a historical aspect as well. Although it is not 
read as a history or biography book, it is quite equipped with 
amount of knowledge that will satisfy history enthusiasts.  

Book entirely deals with Muslim’s veneration of Muhammad 
(S.A.V.). This is the aspect of the book, which distinguishes 
between Siyer (the books that tell about Muhammad’s life). 
Schimmel is already aware of that without knowing Prophet’s 

life at least in general terms, it is impossible to 
understand veneration of Muhammad. 

Therefore, she gives the Prophet’s life on 
the introduction page albeit very briefly. 

However, the book’s real treasure is 
hidden behind the information that 
we could say as short point shot 
given in-between, while making 
poem analysis rather than general 
information. Because, to figure out 
the meaning of a verse in a poem is 
sometimes referred to history of 

Islam, sometimes to the Quran 
commentary, and sometimes to 

lengthy hadis (Muhammad’s good words) 
explanations. This is sustaining and 

didactic aspect of the book in the field of 
mysticism, history, jurisprudence or commentary. 

Main purpose of the author is...
However, Schimmel does not approach to the veneration of the 

Prophet with a modern understanding. If it had been so, it would 
not have had to do with tales, fairy tales and miracles telling 
which we could say that it is different expressions and images of 
veneration of Prophet. If it had been so by any chance, she would 
have made a judgmental or probably devaluing approach. It is not 
so. Schimmel dedicated herself fully to understand the veneration, 
respect and trust of Muhammad in the hearts of Muslims. This 
constitutes the first aspect of the book, namely the main intention 
of the author. Because as widely known, what Jesus means to 
Christians, it cannot be said that Muhammad is the same 
meaning to Muslims. Accordingly, non-Muslims cannot 
understand the veneration of, respect for, faith and trust in 
Muhammad, and cannot be intervened and is sometimes scared of 
it. And Muhammad is His Messenger is unintelligible oriented 
research; and also an answer to the concerns and fears of western 
world relevant to the subject. 

 KİTAp ANALİz / BOOK ANALySiS
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Tasavvuf alanındaki çalışmalarıyla tanınan Annemarie Sc-
himmel’in Türkçeye 2011’de çevrilen kitabı Ve Muhammed 
O’nun Elçisidir (Kabalcı yayınları) iki yönden dikkat çekici. 
Birincisi; kitabın Batılılara, daha net ifadeyle Müslüman ol-
mayanlara dönük yazılmış olması. Bu, biraz da Annemarie 
Schimmel’in güttüğü ilk amacıdır. İkincisi; kitabın Doğulu-
lara, yani Müslümanlara dönük olması. Başka ifadeyle kita-
bın Müslümanlara ne söylediğiyle, neleri hatırlatıp, neleri 
unuttuklarıyla ilgilidir.

Annemarie Schimmel’s book, known for her studies in the field 
of Sufism, which was translated into Turkish in 2011 And 
Muhammad is His Messenger (Kabalcı Publications) is 
remarkable in two aspects. The former is; that the book intends 
for westerners, more clearly, non-Muslims. This is somewhat of 
the objective pursued by Annemarie Schimmel. The latter is; 
that the book intends for easterners, namely Muslims. In other 
words, it is related to what the book tells Muslims to do, what it 
reminds them of and what it makes them forget about.

AŞKIN SONSUZ HALİ
ETERNAL STATE OF LOVE 

ÖMER YALÇINOVA



Tren bir devamlılıktır. İmla kılavuzlarına, noktalama 
işaretlerine sığmaz, sığmayacağı için de oralarda gösteril-
mez ama kılavuzun kapağını kapatır kapatmaz, harfe nok-
tayı koyar koymaz, şen düdüğünü salıverir.

Şen düdük mü dedim? Sesin de giysisi vardır diye 
düşündüğümden olmalı. Öyle ya, baharın sesi nasıl ayrıysa, 
kuşlar bile, sanki ötelerden Attar fısıldamasıyla bir kuşlar 
cıvıltısı duyar gibi oldum, müjdeci ötüşlerle gönlümüzü 
kamaştırır, ruhumuzu öperler. Sesin sesi öptüğü de olur, 
sesin ruhu öptüğü de.

Bu yazıya gelirken aklımda iki dize vardı, yazıya armağan 
olsun diye: “Sütün sesini dinler gibi yalnızlıkta/içime çeker 
gibi...” Demek ki koşarken, yoksa mola yerinde miydi, 
düşürmüşüm son sözcüğü. Yazarsam devamı gelir diye al-
dım buraya. Bir tren yolcusu görür de düştüğü yerden alır 
ya da içinden bir sözcük kopar gelir buraya.

Dedim ya, trenin devamı vardır, tren bir devamlılıktır. 
Her biri hem farklı hikâyelerden oluşan hem de bir araya 

geldiklerinde büyük bir romana dönüşen bir başyapıttır 
tren. Şimdi bu yazıyı bir trende yazıyor olsaydım, yukarıda-
ki dizeler eksik kalır mıydı? İlk istasyondan yeni bir sözcük 
binerdi, derenin yanından geçerken bir imge beliriverirdi, 
galiba biraz da şakacı bir şeye benzerdi, vadide, iki dağın 
arasında bir çığlık yankılanırdı, tren mükemmel bir şiir gibi 
ritim tuttururdu. Ve ben yine ‘dünya içinde, tabiat içinde 
bu kadar epik ve insan içinde, kendi içinde bu kadar lirik bir 
şey görmedim’ diye bir hayranlık ve şaşkınlık tuttururdum.

Trende devamlılık var da benim yazımda niye yok, işte 
derdim bu. İşler rayına girsin cümlesinden ilham alarak, 
yazı yoluna girsin istedim. Ve oturdum, tıpkı istasyonda 
tren saatini bekleyen biri ya da trenden inecek yakınını, 
sevdiğini bekleyen biri gibi, trenin gara girişini düşlemeye 
başladım. Sonra düşündüm ki, daha yazının ortasındayım, 
öyleyse treni de yolculuğun tam kıvamını 
bulduğu, yolculuk fikrinin iyice olgunlaşıp 
anlamını bulduğu, hatta yeni anlamlara 
açıldığı yerden düşlemeye başlamak, 
hem yolculuğun hem de bir yolculuk 
olarak çıktığım yazının tabiatına 
daha uygun olur...

Tren devamlıdır. Trenin dur-
duğu yerde deniz başlar, denizin 
ucundan göğe çıkarsın, bulutların 
içindeyken yukarıdaki eksik dizel-
er gelir aklına, yoksa ‘sütün sesi 
mavi miydi?’ diye geçirirsin içinden, 
belki de devamlılık böyle bir şeydir 
dersin, tren de bende şiir olarak sürüyor 
baksana diye bıyıkaltından övünürsün. Bili-
yorum, ‘bıyıkaltından gülünür.’ Ama bu defalığına 
ben övünmüş olayım onunla!

Şen düdük! Sizin de başınıza geliyor olmalı, bilhassa uzun 
tren yolculuklarında uyku tutmaz beni. Düşünmek, düşle-
mek, okumak derken kaçar gider, tam ineceğim istasyona 
yaklaşmışken de geri gelir. Gelen uykuya da ‘neredeydin’ 
denilmez, göz süzülmez, ‘başım gözüm üstüne’ denir ve 
uykunun güzel davetine icabet edilir. Ne çare birazdan ini-
lecek, düş gözde yarım kalacaktır. Sanırım benim yazım 
için de böyle oluyor. Tam artık, trenle muhabbeti koyul-
tuyor, devamlılığı, düdüğü, imgesi, deresi derken yazının 
son durağına yaklaşıyoruz.

Bu arada da güzel bir şey oluyor, yazının başlığı ne olsun 
diye kıvranırken, “Yoldevam” mı olsun,

“Devamı Hayat” mı yoksa “Trenin Devamı Var” mı der-
ken birdenbire, ‘sütün sesini duydum’ dizesinin devamını 
bulamıyoruz ama, trenin sesini duyunca başlığı buluyoruz: 
“Bay Şen Düdük.”

Sizi bilmem ama bir tren yolcusu olarak benim hoşuma 
gitti. Öyleyse çal ey tren, çal ey Şen Düdük, çal ki yalnızca 
kulağımızın değil, gönlümüzün de pası silinsin!

Train is continuity. It doesn’t fit into spelling books, 
punctuation marks and it can’t be expressed there since it 
doesn’t fit. However it blows its merry whistle as soon as the 
cover of spelling book is closed and full stop is inserted after the 
letter.   

Did I say merry whistle? It must be since I presume that even 
voice has clothes. Of course, the birds do our hearts well through 
their forerunner sings, as if I have heard a woodnote from far 
distances with the whispering of Attar, and they please us 
greatly. Sometimes, voice pleases the other voice sometimes the 
voice pleases the soul.     

Before I started this article, I had two lines in my mind as a 
present to the article: “It is as if listening to the sound of milk 
in the lonesome/as if I am inspiring…” That’s to say, I have 
dropped the last word either I was running or during the resting. 
I included it here hoping I would remember while I was writing. 
A train passenger takes it from the place where it was dropped 
or a word comes here breaking off. 

As I have said, the train has continuation, it is continuity. 
Train is a masterpiece which both consists of different stories 
and turn into a huge novel when they come together. If I were 
writing this article on a train, would the lines above remain 
uncompleted? A new word would get on at the first station or an 
image would appear while travelling along the river. Perhaps, it 
would resemble something joker; a cry would echo between two 
mountains on the valley, train would thump out as though it 
were a perfect poem. And, I would ecstatically and bewilderedly 
say ‘I have never seen such an epic thing in the nature in the 
world and a lyrical thing in human and in itself’.   

Train has continuation while my writing hasn’t, that’s my 
problem. I hoped to set the article right inspiring from the 
statement saying let everything come right. And, I sat and 
started dreaming the train to approach the station as if I were 

somebody waiting for the departure of train or someone 
waiting his beloved or a relative who will get off the 

train. Later on, I remembered that I am in the 
middle of my article, and then it would be in 

accordance with the nature of both journey 
and this article to begin dreaming train in 
the place where journey came to its 
proper consistency, found its meaning 
and even opened to new meanings…    

Train is continuous. Wherever train 
stops, the sea begins, you rise up from the 

edge of the sea, you remember the missing 
lines above while you are inside clouds, you 

think about as following ‘was the sound of 
milk blue?’, presumably you assume this is what 

continuity is, you feel proud of thinking train 
maintains for me as a poem. I know, ‘people laugh up their 

sleeves’. Nevertheless, let me feel proud of it for this time! 
The merry whistle! You may also come over this; I am 

unable to get to sleep, especially in the long train journey. I 
lose my sleep while I am thinking, dreaming and reading; I feel 
sleepy just before the train approaches the station where I will 
get off. You can say ‘where have you been’ to the coming sleep 
or make eyes to it; you say ‘with great pleasure’ and you accept 
this nice invitation of the sleep. However, you will have to get 
off and the dream of eyes will remain unfinished. I think this 
is the same for my article. You approach to the last station of 
article while you are in deep conversation and mention about 
continuity, the whistle, image, and stream of train.

Meanwhile, a nice thing takes place; I can’t find the words to 
complete the line of ‘I heard the sound of milk’ while I was thinking 
about the title of the article and utter the following titles “Moving 
on”, “The Continuation of Life” and “Train has Continuity.” I find 
the title when I heard the sound of the train: “Mister Merry 
Whistle.” I don’t know about you, but I liked it as a train passenger. 
Then, blow dear train, blow dear Merry Whistle; you blow and not 
only our ears but also our souls are delighted!

TREN yAziLARi   / TRAiN ARTiCLES
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BAY ŞEN DÜDÜK
MISTER MERRy wHISTLE

HAYDAR ERGÜLEN



SEZONUN AYAKKABı 
TRENDLERİ

SHOE TRENDS 
OF THE SEASON
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  Kıyafetinizin sönük olduğunu 
düşündüğünüzde, giydiğiniz şık bir 
ayakkabıyla hemen havanız değiş-
miyor mu? İster yüksek topuklu 
ayakkabı sevin, isterseniz alçak 
topuklu ayakkabı; eğer kadınsanız 
ayakkabılarınızla aşk yaşamanız 
gayet doğaldır.  Ve asla ayakkabı 
alma isteğiniz sönmeyecektir! 
İşte bu sezonun trendi ayakkabılar:

“BİR KADiNA DOğRU 
AyAKKABiyi vERİRSEN, DÜNyAyi 

FETHEDEBİLİR.”

“GIVE A GIRL THE RIGHT 
PAIR OF SHOES AND SHE’LL 

CONQUER THE WORLD.”

      When you think of your outfit as 
being dull, can’t you just change its 
ambience by completing it with a 
stylish pair of shoes? Whether you 
like high or low heels; if you are a 
woman chances are that you are in 
love with them and that’s normal. 
Your desire to buy shoes will never 
fade!  And here are the trendy shoes 
of this season:

Yaratıcı ve farklı topuklar
Yaratıcı topuk modelleri, fazla iddialı olmalarına rağmen 
farklılık yaratmak isteyenler için bu sezonun 
vazgeçilmezlerinden biri olacak gibi duruyor.

Creative and distinct heels
even though creative heel models are artsy, they are 
indispensable for those who would like to make a 
difference this season.

Bilekte kısa botlar
Bilekte kısa botlar stilleri ile ivme kazanıyorlar. Boyfriend denimler ile 
günlük şıklığınıza renk katabilirsiniz.

Ankle heel boots
Ankle height short boots are gaining importance with their styles. 
You can add color to your daily style with boyfriend denims. 

Şık sandaletler
Tasarımları ile rahatlık ve şıklığı bir arada yaşayacağınız bu sandaletlerin 
ilhamı Antik Yunan’dan, vahşi ormanlara kadar geniş bir yelpazeye sahip.

Elegant sandals
Inspired by a wide spectrum from Ancient Greeks to wild forests, 
these sandals can offer you both comfort and elegance with their 
design. 

Sanat eseri ‘platformlar’
Sanat eseri gibi tasarlanan platform topuklular, sade 
bir stili farklılaştırarak şıklık katacak ayakkabılar olma 
yolunda.

Work of art ‘platforms’
designed like an artwork platform heels are on 
the way to becoming an addition to elegance 
while being plain style shoes.  

Marilyn Monroe

NİDA DİLARA TARHAN



Maskülenliğe kadınsı dokunuşlar: Loafer
Bu sezonun en yaratıcı trendlerinden biri erkeksi ayakkabılara kadınsı 
etkilerin yansıması. Bazılarında erkeksiliği fark edemiyorsunuz. Detaylarla 
kadınsı dokunuşları yansıtarak gerçekten etkileyici modeller ortaya çıkmış.

Feminine touch to masculinity: Loafer
This season’s most creative trend is the reflection of feminine 
effects on masculine shoes for women. You cannot sense the 
manliness some of them. By reflecting feminine touch on the details, 
there have been very attractive models. 
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Mule!
Ve bu sezon için başka haber: Mule geri 
döndü! Denim ya da zarif bir elbise ile 
eşleştirilmiş mule size şıklık katacaktır.

And another news for this season: 
Mule is back! Mules that are matched 
with either an elegant dress or denim 
would add to your style. 

Stilettolar
Her sezon trend olan stilettolar 
bahar/yaz koleksiyonlarında elegan 
ve sofistike modelleri ile karşımızda. 

Stilettos 
Stilettos which are trendy every 
season are in spring/summer 
collections with their elegant and 
sophisticated models. 



Bilekten bağlı ayakkabılar
Bilekten bağlı ayakkabıların askıları kadınsı ve zarif. 
Boyfriend kotlar, ayak bileğinde pantolonlar, etekler ve 
elbiseyle kullanarak şıklığınıza şıklık katabilirsiniz.

Ankle strap shoes 
Their straps look feminine and elegant. You could 
add more elegance to your style by matching your 
shoes to your boyfriend jeans, skirts, ankle height 
pants or dresses. 

Lace-up ayakkabılar 
Sezonda en çok kullanılan ayakkabı modellerinden biri de üstü bağcıklı 
ayakkabılar olacak. Ayakkabıda korse etkisi yaratan Lace-up trendinin 
hızla moda olacağı bekleniyor.

Lace-up shoes
this season’s one of the widely used models of shoes would be 
lace-up shoes. Lace ups, which create a corset effect, would be 
trendy fast.    

Sivri burun babetler
Hem şık hem de rahat bir görünüm 

isteyenler için sivri burunlu babetler 
kesinlikle bir kurtarıcı.

Pointy flat shoes
For those who want both elegant and 
comfortable look, pointy flats are life 

savers.
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 T
algo is an engineering Spanish company Talgo 
created in 1942 from an innovative concept: a 
lightweight and articulated train which allowed 
a significant improvement of key parameters 
regarding other contemporary trains: the de-

crease of the power consumption, the traction effort and the 
travel times (no infrastructure-investment were necessary); 
the increase of the passengers comfort and the reduction of 
the operating expenses of the railway operators.

This “revolution” was considered a milestone, not only in 
Spain but also internationally, and as a result, Talgo was 
positioned at the forefront of the global railway industry. 
Since then and up to the present, Talgo has kept its innova-
tive nature by means of the permanent improvement of its 
products, as well as the creation of new solutions adapted to 
the transport needs of its customers (the railway operators 
all around the world) and society.

More than 70 years after its creation, the company has 
become a passenger trains global manufacturer, with its 
products running through countries such as Spain, Portu-
gal, France, Italy, USA, Kazakhstan, and Uzbekistan. 

Nowadays, Talgo, highly specialized in the design, manu-
facture, and maintenance of High-Speed trains, is the first 
supplier of high-speed trains in Spain, and worldwide is 
placed among the main companies with recent awards such 
as the Mecca-Madinah Very High Speed Rail Project in the 
Kingdom of Saudi Arabia.

The key success factors of Talgo are innovation, unique 
technology, sustainability, safety, quality and competitiveness 
with clear focus on customer guidance in all of its projects.

Talgo trains are internationally recognized as the best in 
their category in terms of safety, power efficiency, light-
weight, affordability and comfort, due to its proven technol-
ogy based in a series of technological principles that charac-
terize and differentiate them from other manufacturers’:

 The aluminum alloy lightweight frame ensures that 
coaches are the lightest in the market, so that the power 
consumption is reduced 30% in addition to the impact on 
the infrastructure compared to other trains. 

 Coaches are shorter, wider and 100% continuous low 
floor, which increases comfort and the number of seats, 
in addition to accessibility: the coaches remain at the 
platform level without intermediate steps. Thus Talgo 
trains are the only which allow “access” and not “climb-
ing”. This characteristic allows maximum universal ac-
cessibility to the passengers in general, and to people 

TALGO, A GLOBAL REFERENCE 
FOR INNOvATIvE HIGH SPEED TECHNOLOGY
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with reduced mobility in particular. In addition, it signifi-
cantly reduces the passenger transfer times. 

 Talgo trains have independent wheels and a single guid-
ed axle between coaches instead of the two traditional 
bogies located under a conventional coach. This contrib-
utes to the already mentioned Talgo trains accessibility, 
also increases safety and train acceleration capacity, and 
reduces the operation and maintenance costs 30% among 
other advantages. 

 The articulated union between coaches provides an im-
proved aerodynamic behavior, maintenance, reliability 
safety, and less impact on the tracks. 

 Talgo specific natural tilting system, guarantee the 
coaches to be more stable, comfortable, with the best run-
ning behavior at higher speeds, especially on curves, since 
the center of gravity is lower and the special design of the 
suspension. 

 The passenger safety is Talgo priority, thanks to robust 
articulated union between coaches and an exceptional 
rolling dynamics.

 Finally, the company is committed to ensure the best and 
more comfortable passenger travelling experience: be-
tween the measures adopted we can highlight the optimi-
zation of the indoor equipment (with more ergonomic 
seats and better on-board entertainment services), the use 
of panoramic windows (wider than those assembled in the 
competitor trains), the use of noise reduction measures, 
the maximization of interior space and the development of 
PMR policies to guarantee the maximum respect to people 
with sensory disability  (trains adapted with special signa-
ling, acoustic and light devices, interior accessibility, spe-
cial PRM cars, etc).

TALGO  BET ON TURKiSH RAiLwAY MARKET
 Talgo is highly interested in collaborating in the railway 
expansion planned by the Turkish government in high 
speed trains just as much as in other long distance, region-
al and commuter train transportation areas.

 Talgo wants to be present in Turkey. For this purpose it 
offers its wide experience and positive adhesion in order 
to localize the industrial and logistic processes that help 
the technological and industrial development of the coun-
try.

 Talgo unique technology could help reducing the invest-
ment in infrastructure and therefore make all the railway 
projects more profitable.

www.talgo.com



BEBEK VE ÇOCUK ODALARI 
NASIL HAZIRLANMALI?

HOW TO DECORATE 
INFANT’S AND CHILDREN’S ROOM?

ÇOCUKLARA ODA HAZIRLARKEN BOYADAN MOBİLYAYA, YATAKTAN, HALILARA KADAR HER 
DETAYA DİKKAT ETMELİSİNİZ.

YOU SHOULD PAY ATTENTION TO EVERY DETAIL FROM PAINT TO FURNITURE AND FROM BED TO CARPET 
WHILE DECORATING CHILDREN’S ROOMS.

DEKORASYON / DECORATION
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ODA SEÇİMİ
Bir bebeğin sağlıklı büyüyüp gelişmesinde oda 
seçimi büyük önem taşıyor. Bebeğinize evinizde 
hazırlayacağınız oda, evin en çok güneş gören, 
en havadar ve nemden uzak odası olmalı. Çünkü 
nemli bir oda çocuğunuzun sağlığını olumsuz 
etkileyeceği gibi büyüme hızını da yavaşlatabilir. 

CHOOSING A ROOM 
Room preference is of great importance in a baby’s 
healthy growth and development. The room you 
prepare for your baby should be the sunniest, 
airiest and moisture-free one. Because damp air 
might affect your child’s health adversely and it 
might hinder his or her growth as well. 

YATAK SEÇİMİ
İyi uyuyamayan bebekler hem huysuz oluyor 
hem de bebeklerin büyümeleri yavaşlayabiliyor. 
Bu nedenle bebeklere yatak seçerken dikkatli 
olunmalı. Çocukların gelişimine uygun, ortopedik 
ve pamuklu yatakların tercih edilmesi gerekiyor. 
Ani bebek ölümlerine yanlış yatak kullanımının 
da sebep olduğuna dikkat çekiliyor.

CHOOSING A BED  
Babies who cannot sleep well are apt to be cranky 
and their growth may slow down as well. That’s why 
one should be careful while choosing a bed for baby. 
Appropriate orthopedic and cotton bed need to be 
preferred for children’s development. Experts draw 
our attention to the fact that using an improper bed 
might cause sudden infant death syndrome. 

Anne-babaların en kıymetlisidir çocuklar. Konu 
mini minnacık bebekler olunca da akan sular 
durur. Savunmasız, ilgiye ve korunmaya muhtaç 
olan çocuklar ve yeni doğmuş bebekler için 
özenle hazırlanan odalarda nelere dikkat 
edilmeli? Çocuklar için hele de bebekler için oda 
seçiminden odanın boyasına ve mobilyaya 
kadar her türlü ayrıntı büyük önem taşıyor.

Children are very precious to their 
parents. When it comes to teeny-
weeny babies, we try to do our best 
for them. What are the things that 
you should pay attention while 
designing rooms for newborns and 
children who are vulnerable and in 
need of care and protection? From 
choosing a room and furniture to 
choosing paint every detail is very 
important for kids and especially 
for babies.   

MOBİLYA SEÇİMİ
Mobilyalar güzel görünmelerinin yanı sıra sağ-
lıklı malzemelerden üretilmiş olmalı. Çok güzel 
görünen ancak zehirli maddeler kullanılarak 
üretilen mobilyalar bebeklerin ve çocukların 
sağlıklarını olumsuz etkileyebiliyor. Bu nedenle 
uzmanlar organik malzemeler kullanılarak üre-
tilen ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

CHOOSING FURNITURE  
Furniture should be produced from nontoxic 
materials in addition to their beautiful appearance. 
Furniture looking nice but produced out of toxic 
materials can adversely affect the health of infants 
and children. Therefore, experts strongly 
recommend that products manufactured out of 
organic materials be preferred.

NİL DEMİRCİLER



DEKORASYON / DECORATION

BOYA SEÇİMİ
çocuğunuzun odası için boya seçerken, içeriğindeki 
kimyasal maddelere dikkat etmelisiniz. Boyaların 
nem emer, su bazlı olması gerekiyor. Pembe, 
krem, buz beyazı gibi huzur veren renkler 
öneriliyor. Özellikle sezaryen yöntemi 
ile dünyaya gelen bebeklerin alerji ve 
astıma yatkın olabileceğine işaret eden uzmanlar, 
duvarların nefes almasını engelleyen saten 
boyaların kullanılmasına karşı çıkıyor. 

CHOOSING PAINT  
When choosing paint for your child’s room, you should 
pay attention to chemicals in the content. Paints are 
supposed to absorb the moisture and be water-based. 
Soothing colors such as pink, cream and ice white are 
highly recommended. Pointing out that babies born 
especially by cesarean section are prone to allergy and 
asthma, experts are opposed to using satin paint 
which prevents walls from breathing.

HALI SEÇİMİ
Uzmanlar evlerde olabildiğince 
az halı kullanılmasını öneriyor. 
Özellikle de çocuk odalarında 
mümkün olduğunca halı 
kullanımından kaçınılması 
gerekiyor. Bu öneride halıların 
bakterileri, tozları tutmaları ve 
çeşitli hastalıklara sebep 
olmaları etkili. Yine de halı 
tercihi yapılacaksa, seçilen 
halıların anti bakteriyel olması 
gerekiyor. 

CHOOSING A CARPET  
Experts recommend carpet 
usage in homes reduced to as 
little as possible and should be 
avoided particularly in children’s 
rooms when it’s possible. This 
recommendation is made due to 
the fact that carpets hold bacte-
ria and dust mites causing vari-
ous diseases. If your choice is still 
a carpet, at any rate, anti-bacte-
rial one is supposed to be your 
choice.
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 "İşletmenize hızlı ve doğru kararlar ile yön verebilmenize yardımcı olmaktır."
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sheds its skin
JEEP kabuk 

dEğİştİrdİ
Radical changes 

take place in long-
established jeep brand. With its 

first suv equipped with 1.4 lt and 1.6 
lt engines, Jeep Renegade, is getting 

prepared to enter the market assertively. 

The legendary American off-road brand, Jeep sets sail for new horizons. 
Throughout its 100-year-old course, the brand making models with large 

bodies, high number of cylinders, fuel guzzling powerful engines and 
having a right reputation for its off-road capability, now is shedding its 
skin with new renegade model. Not long before, though Jeep was never 
recognized with 1.4lt or 1.6lt engines, now it’s in step with city trend. 
Continuing to production with Italian Fiat, Jeep launches a miracle 

formula to be assertive in European market. Smaller engines, 
easy to park bodies, high sitting positions and smart 

designs… The combination of all these features 
make Jeep’s new Renegade model.         

Köklü bir geçmişe sahip 
olan jeep markasında radikal 

değişiklikler oluyor. Markanın ilk kez 
1.4 lt ve 1.6 lt motorlarla donatılan küçük 
suv’u Renegade, pazara iddialı bir giriş 

yapmaya hazırlanıyor. 
 Arazinin efsanevi Amerikalı markası Jeep yeni kulvarlara yelken açıyor. 100 

yıla yaklaşan tarihinde devasa gövdeleri, bol silindirli, benzini içen güçlü moto 
http://img2.netcarshow.com/Jeep-Renegade_2015_1024x768_wallpaper_3e.

jpg rları ve gelişmiş arazi yeteneği ile haklı bir yer edinen marka yeni modeli 
Renegade ile kabuk değiştiriyor. Daha düne kadar 1.4 lt veya 1.6 lt motorlarla 

adı yan yana bile gelmeyen Jeep, şehrin modern hayatına uydu. Yoluna 
İtalyan Fiat çatısı altında devam eden Jeep, Avrupa pazarında iddialı 

olmak için sihirli formülü devreye soktu. Küçük tutumlu 
motorlar, standart park yerlerine sığabilen bir karoser, 

yüksek oturma pozisyonu ve şık bir tasarım… 
Bunları harmanlayınca da ortaya Jeep’in en 

yeni modeli Renagade çıktı.

SÜMER DEMİRCİLER



Italian-American
“Italian-American” or “Spaghetti Western” would be 

possible to define new Jeep Renegade that was globally 
introduced in Geneva Auto Show in March. The new model 
is also the pioneer of Jeep models produced in Italy. Sharing 
the same platform with Fiat 500X model, Renegade will be 
introduced in Turkey with its 1.6lt fuel (140hp) and 1.6lt 
diesel (120hp) engine options. Automatic transmission will 
be offered in fuel engines only. 

Comes in with reasonable prices
Renegade will be sold in Turkey at the same time with 

Europe and its prices have been reported. With its 
75-thousand-TL price, it is expected to be the best-selling 
model in Turkey and Europe. As well as drawing attention with 
its dynamic and strong appearance, Renegade makes all the 
difference with its innovative technologic features, UConnect 
system with 6.5-inch touch screen multimedia control panel, 
individualizing 7-inch TFT technology indicators, Turkish 
navigation system, Bluetooth and USB port. 

4x4 model will be available
There are a few city SUV models offering 4x4 wheel 

traction. To keep Jeep traditions, the company will offer 
4x4 Renegade option for those prefering to purchase. The 
new model with its more than 70 different security and 
comfort features, will also be one of the best-selling models 
of Jeep in over 100 countries.  

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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İtalyan tarzı Amerikalı
Dünya tanıtımı, mart ayında düzenlenen Cenevre Oto-

mobil Fuarı’nda yapılan Jeep Renegade için İtalyan tarzlı 
Amerikalı ya da “Spagetti Western” tanımlaması yap-
mak mümkün. Yeni model ayrıca ilk kez İtalya’da üreti-
len bir Jeep’in de habercisi olacak. Fiat 500X modeliyle 
aynı platformu paylaşan Renegade, 1.6 lt benzinli (140 
beygir) ve 1.6 lt dizel (120 beygir) olmak üzere iki farklı 
motorla ülkemiz pazarına giriş yapacak. Araçta otomatik 
şanzıman seçeneği benzinli motorla sunulacak.

İddialı fiyatla geliyor
Kasım ayından itibaren, Avrupa ile aynı anda ülkemiz 

pazarında satılmaya başlanacak Jeep Renegade’in fiyatla-
rı da şimdiden açıklandı. 75 bin TL’den başlayacak fiyat-
larla satılacak Renegade’nin, Jeep’in Türkiye ve Avrupa 
pazarında en çok satan modeli olması bekleniyor. Enerjik 
ve sağlam tasarımıyla dikkat çeken yeni Renegade; yeni-
likçi teknolojik özellikleri, 6.5 inçlik dokunmatik ekran 
multimedya komuta merkezine sahip ileri UConnect 
sistemi, kişiselleştirilebilir 7 inç renkli TFT teknolojili 
göstergeleri, Türkçe navigasyonu, Bluetooth, USB girişi 
sağlayan eğlence sistemiyle fark yaratıyor.

4x4 seçeneği de bulunacak
Günümüzün küçük şehir SUV’ları arasında dört teker-

lekten çekiş sistemini sunan model sayısı oldukça az. 
Jeep genlerini korumak için Renagade’de dört tekerlek-
ten çekiş sistemi isteyen kullanıcılar tercihe bağlı olarak 
bu özelliği de alabilecek. Toplamda 70’den fazla güvenlik 
ve konfor özelliğine sahip yeni model, 100’den fazla ül-
kede satılan en önemli Jeep modellerinden biri olacak.
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Akıllı ev adı verilen sistemler, önce otomasyon olarak, sonra yeni yapılan binalara kurulu hazır sistemler olarak karşımıza çıktı. 
Ancak, artık kendi alacağınız ürünleri kurarak, herhangi bir evi akıllı hâle getirmek mümkün. Akıllı ev kavramı, işleri tamamen 
kendi gören bir ev olmaktan çok, her şeyin tek noktadan, istendiğinde uzaktan yönetilebildiği bir eve işaret ediyor. Başında bir 
insanın olmadığı bir makinenin internete girdiğini, hatta aslî işlevlerinden birisinin internete girmek olduğunu düşünebiliyor 

musunuz? Siz düşünmeseniz bile, teknoloji şirketleri düşünüyor. 
İşte akıllı evler için üretilen ürünlerden bazıları: 

The systems which are called smart houses appeared as automation at the beginning and as readily installed systems in the newly 
constructed houses later on. However, it is possible to turn an ordinary house a smart house by installing the products you will buy. The 

concept of smart houses points out the house which can be controlled from a single point and from a distance when it is desired rather than 
doing all the housework itself.  Can you imagine that a machine accesses internet without control of a person, yet one of the major tasks of 

it is accessing the internet? You may have not imagined this, but the technology companies think about this for you.   
Here are some of the products manufactured for the smart houses: 

SmartThings Hub
Açık standartlara sahip bu ev otomasyon sistemi, 
akıllı evin temelini oluşturmak için ideal. 99 dolarlık 
cihaza, farklı modüller ekleyerek evi akıllı eve 
dönüştürebilirsiniz. Nem algılayıcı, kilit, aydınlatma 
yönetici gibi eklentiler, iOS ve Android işletim 
sistemli mobil cihazlardan yönetilebiliyor. 

This house automation system with open standards 
is ideal to form the base of a smart house. Adding 
different modules to the device of $99, you may 
turn your house into a smart house. The add-ons 
such as humidity sensors, locks and lightening 
managers may be managed from the mobile 
devices with IOS and Android operating systems.   

Belkin WeMo Smart 
Slow Cooker
Akıllı ev denince akla genelde binaya ait teknolojiler geliyor, ancak 
Belkin’in hazırladığı bu cihaz, iOS ya da Android işletim sistemli mobil 
cihazlardan, internet üzerinden yönetilebilen bir pişirici. Pişirme süresi, 
ısısı ve ısıtma şekli uzaktan belirlenerek, önceden içine koyulan 
malzemeleri pişirmesi sağlanabiliyor.

When the smart house is mentioned, generally technologies of the 
building come to the mind; however, this device designed by Belkin is a 
cooker which can be managed by means of mobile devices with IOS or 
Android systems and through the internet. The period of cooking, the 
degree of heat and heating style are determined from distance and 
previously prepared materials are cooked.  

Nest Learning 
Thermostat
Kullanılmayan klima ya da ısıtma sistemlerine boşuna para 
ödemek zorunda değilsiniz. Nest’in bu akıllı cihazı, bir hafta 
kullanım süresince, alışkanlıklarınızı öğreniyor ve ortam ısısını 
otomatik ayarlıyor. Ayarlar akıllı telefon üzerinden de yapılabiliyor. 
Firmanın iklimlendirme faturalarını yüzde 20 azaltma garantisi 
vermesi de etkileyici.

You do not have to pay too much money for air conditioning or 
heating systems. Within a week of usage period, this smart 
device of Nest learns your habits and automatically adjusts the 
temperature of environment. The adjustments can be carried out 
through smart phones. It is effective that it guarantees a 
decrease of 20% in the bills of air-conditioning in the firms. 
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Akıllı kİlİtler
İnternetten projesini tanıtarak destek toplayarak Revolv, her şeyi tek kumanda-
dan yönetme fikriyle 4 milyon dolar yatırım almayı başardı. Revolv.com adresin-
de 299 dolara satılan sistem, iPhone ile evi yönetmeyi sağlıyor. Goji’nin Bluetooth 
teknolojili akıllı kilidi, karşılama mesajı, kapıdaki kişinin fotoğrafını çekebilme ve 
SMS ile e-posta üzerinden uyarı gönderebilmesiyle dikkat çekiyor. Bankalarda-
kine eşdeğer bir güvenlik algoritması kullanan cihaz, 278 dolar fiyatla satılıyor.

SMART LOCKS
By introducing its project from the internet and collection support; Revolv suc-
ceeded in taking investment of $4 million with the idea of managing 
everything through a remote control. The system which is sold for $299 on 
Revolv.com enables managing house using an iPhone. The smart lock of Goji 
with Bluetooth technology draws attraction through its features such as 
greeting message, taking photo of the person at the door and sending warn-
ings through SMS and e-mail. The device which uses a security algorithm 
equivalent to those of banks is sold for $278.  
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Philips Hue
Philips’in Hue serisi ampulleri ise Wi-Fi bağlantısı ile internete girebiliyor. Bir 
web sitesi üzerinden kontrol edilebildiği gibi telefon uygulamasına da sahip olan 
Hue’nun ışık rengi değiştirilebildiği gibi, Philips TV’ler ile ortam aydınlatmasını 
görüntüye göre değiştirmek için de birlikte çalışabiliyor. Hue, 629 TL fiyatla 
Türkiye’de geçen ay satışa çıktı.

The Hue series of Philips may access the internet through a Wi-fi connection. 
It may be controlled from a web page, the luminous color of Hue with a 
telephone application may be changed and they may cooperatively work 
with Philips TV’s in order to change the lightening according to the images. Hue 
to the Turkish market last month with the price of 629 TL. 

LG Smart Thinq
LG, bundan 13 sene önce internete bağlanabilen 
bir buzdolabı tanıtmıştı, ancak geçen yılki Smart 
Thinq modeliyle kıyaslanınca, ilki çok basit kaldı. 
Smart Thinq, Android işletim sistemli akıllı 
telefonlarla haberleşerek içerik durumunu 
bildirebiliyor. TV, uydu alıcı, ses sistemi gibi 
bileşenler zaten tek merkezden yönetilebilir 
durumda, iklimlendirme, aydınlatma gibi cihazları 
ise tek merkezde toplayan Hub’lar satın alarak 
yönetmek mümkün oluyor.

13 years ago, LG had introduced a refrigerator 
model which can be connected to internet; but the 
first one may be regarded rather simple when 
compared to Smart Thinq model from last year. 
Smart Thinq may inform about the status of the 
content by means of communicating with smart 
phones with Android operating system. The 
components such as TV, satellite receiver and 
audio system are already controllable from a single 
center; it is possible to manage the devices such 
as air-conditioning and enlightening through 
buying Hubs which centralizes them together.     



AJANDA / AGENDA
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Teoman
Rock müziğin güçlü 
yorumcularından Teoman 
18 Mayıs Pazar günü saat 
19.30’da Antalya Açıkhava 
Tiyatrosu’nda 
sevenleriyle buluşuyor.

Teoman, who is one of 
the powerful interpreters 
of pop music, will have a 
concert in Antalya Open 
Theater at 19.30 in 18 
May 2014.

Gülşen 
Pop müziğin güçlü söz 
yazarlarından ve 
yorumcularından Gülşen, 
17 Mayıs Cumartesi 
akşamı saat 23.00’te 
İzmir Ooze Venue’de 
sahneye çıkıyor.

Gülşen, one of the leading 
composers and soloists 
of pop music, will be on 
stage in Ooze Venue in 
Izmir at 23.00 in 17 May 
2014.

Sıla
Sıla, 16 Mayıs Cuma 
akşamı saat 21.00’de 
Congresium Ankara’da 

Sıla will be on stage in 
Congressium in Ankara 
at 21.00 in 16 May.

Tarkan 
Üniversitelerin bahar şenlikleri mayıs ayı itibariyle başladı. Her 
üniversitede farklı bir organizasyon gerçekleşirken Megastar Tarkan da 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin bahar şenliği ‘İTÜFEST’ kapsamında 9 
Mayıs’ta İTÜ Stadyumu’nda sahneye çıkıyor.

Universities’ spring festivals start as of May 2014. As each university 
has a different organization, megastar Tarkan will have a concert in 
Istanbul Technical University in the spring festival under the banner of 
“ITUFEST” in 9 May 2014. 

Anneler için söyleyecek
Candan Erçetin, Anneler Günü’ne özel 11 Mayıs 

Pazar günü saat 16.00’da İstanbul Bostancı Gösteri 
Merkezi’nde sevenleriyle buluşuyor.

She will sing for the 
mothers

Candan Erçetin will meet her fans in Istanbul 
Bostancı Performance Center for Mothers Day at 

16.00 in 11 May 2014.



Release Date: 9 May 2014
Director: Alper Çağlar
Cast: Emin Boztepe, Edoardo Costa, 
Cüneyt Arkın, Öykü Gürman, Kaan 
Urgancıoğlu, Çağdaş Agun, Hüseyin Özay, 
Levent Can, Florance Eugene, Murat 
Cüreklibatur, Christina Gottschalk.
Genre: Action

PLOT
In the movie, Emin Boztepe is 

staring a man who is not only one the 
masters of Wing Tsun and famous for 
being invincible but also who has been 
evil throughout his life. He is a crime 
machine who decides to withdraw from 
underground after falling in love with a 
blind pianist, Elsa Lund. The movie is 
about the story of a man who has 
dedicated himself to the evil actions and 
his father who has turned back on him. 
Measured within the Hollywood 
standards, the movie, which is full of 
action scenes, can be said as presenting 
its viewers an enjoyable time with 
adrenaline.

ANTIVENOM

Release Date: 23 May Friday
Director: Bryan Singer
Cast: Jennifer Lawrence, Michael 
Fassbender, Evan Peters, Ellen Page
Genre: Fantastic, Action.

PLOT
All characters of the X-Men world 

will struggle in two different temporal 
dimensions so as to ensure that their 
species will not get extinct. What they need 
to save the future is to change the past, 
which is tantamount to an outstanding 
struggle for favourite characters of the 
X-Men trilogy. They will do it by combining 
their present powers with ones of their 
own youth in the past. We will attend to the 
mixture of past and future of the super 
characters in the movie.

X-MEN: DAYS OF 
FUTURE PAST

Vizyon Tarihi:  9 Mayıs Cuma
Yönetmen: Alper Çağlar
Oyuncular: Emin Boztepe, Edoardo Costa, 
Cüneyt Arkın, Öykü Gürman, Kaan 
Urgancıoğlu, Çağdaş Agun, Hüseyin Özay, 
Levent Can, Florance Eugene, Murat 
Cüreklibatur, Christina Gottschalk.
Tür:  Aksiyon

FİLM ÖZETİ
Dünyanın en büyük Wing Tsun 

ustalarından biri ve yenilmezlik unvanına 
sahip olan Emin Boztepe, Panzehir’de 
hayatı boyunca kötülük yapmış bir 
tetikçiyi canlandırıyor. Filmde, Elsa Lund 
adlı kör bir piyaniste âşık olunca mafyanın 
karanlık dünyasından çekilmeye karar 
veren bir suç makinesini canlandırıyor. 
Yeraltı dünyasında hayatı boyunca kötülük 
yapmış bir tetikçinin ve ona ihanet eden 
manevi babasının hikâyesini konu 
edinecek film, Hollywood standartlarında 
aksiyon sahneleriyle sinemaseverlere 
adrenalin dolu dakikalar yaşatacak.

PANZEHİR

Vizyon Tarihi: 23 Mayıs Cuma
Yönetmen: Bryan Singer
Oyuncular: Jennifer Lawrence, Michael 
Fassbender, Evan Peters, Ellen Page
Tür: Fantastik, macera

FİLM ÖZETİ
Filmde, X-Men dünyasının tüm 

kahramanları, türlerinin hayatta 
kalabilmesi için iki farklı zaman 
boyutunda savaş verecek. X-Men 
üçlemesinin çok sevilen karakterleri, 
geleceğimizi kurtarmak için ‘geçmişi 
değiştirmek’ zorunda kalacakları 
unutulmayacak bir mücadeleye 
girişecekler. Üstelik X-Men: Birinci 
Sınıf’tan tanıdığımız- kendi gençlik 
halleriyle güçlerini birleştirerek, bunu 
yapacak. Bu filmde süper 
kahramanların; geçmiş ve geleceğinin 
bir karmasını izleyeceğiz. 

X-MEN: GEÇMİŞ 
GÜNLER GELECEK 

SİNEMA / CINEMA SERGİ / EXHIbITION

 raillife MAYIS / MAY 2014     0  9 1

Râkım Sıfır
Uğural Gafuroğlu, 1980’li yıllardan bugüne gelen resim 
serüveni içerisinde hep kendi özüne ve kişiliğine dayanan 
saf, çocuksu ve hümanist heyecanların en iyi anlatımcıla-
rından biri oldu. Resmin boyaya ve tuvale dayanan gele-
neksel malzeme zincirine doğadan aldığı yeni malzemele-
ri ve konuları ekleyerek farklı açılımlara cesaretle yönel-
di. İster tuval olsun, isterse taş/çakıl taşları, ahşap veya 
camaltı resimleri, devamlı araştıran ve üreten kişiliğinin 
titizliği ve sabrının verdiği güçle yorulmadan üreten, naif 
anlayışının ürünleri için yeni denemelere imkân sağlamış-
tır. 30 Mayıs’a kadar Uğural Gafuroğlu’nun eserlerinden 
oluşan ‘Râkım Sıfır’ isimli amorf cam sergisini İstanbul, 
Bebek Galeri Selvin 2’de görebilirsiniz.

Zero Level
Uğural Gafuroğlu has been one of the pioneer figures in 
the expression of pure, innocent and humanist feelings 
in his painting career since 1980s. He added novel 
materials and themes in a bold manner to the traditional 
painting. Whether the material is canvas or pebble, 
fused glass or timber, he always explores new 
possibilities in the art of painting relentlessly and 
doggedly. You can visit the exhibition of ‘Zero Level,’ 
where you can see the works of Uğural Gafuroğlu, in 
Bebek Gallery of Selvin 2 until 30 May. 

İnsan vücuduna yolculuk
The Human Body Exhibition – İnsan Vücuduna Çarpıcı Yolculuk Sergisi 31 Mayıs’a 
kadar İstanbul Akvaryum Bilim Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor. The Human 
Body Exhibition, insan vücudunun mucizesini ve işlevlerini yerine getirişini sergile-
yerek derinin altında olup bitenleri, eşsiz şekilde üç boyutlu görüntüyle sunuyor. 
Ayrıca insan anatomisinin temel unsurlarına dikkat çeken ve insan vücuduna zarar 
veren sigara, obezite ve diğer etkileri görselleştiren dokuz galerisiyle ziyaretçileri, 
hayatlarını değiştirecek bir yolculuğa çıkarıyor

Voyage to the human anatomy
The Human Body Exhibition – An Exhibition of a Striking Voyage to the Human 
Anatomy will be opened to the visitors in Istanbul Aquarium and Science 
Center until 31 May. The Human Body Exhibition will exhibit the marvels of the 
human body and the process of the human anatomy by showing the inside of 
the human body with 3D technology. The exhibition also has 9 galleries which 
are related to the issues such as smoking and obesity and their dangerous 
impact on the human body. 
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SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ÇApRAZ bAğLAR / CROSS LINES ÇENGEL bULMACA / CROSSWORDS

TAKEGAKI / TAKEGAKI

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.

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.  

AKILCI
BRONZ
ÇIRPI
DAHİL
DÜSTUR
ENTERNASYONAL
FUKARA

FULYA
HÜKÜMDARLIK
HÜKÜMLÜ
KARGA
KURNA
MAADA
ÖDLEK

ÖDÜNÇ
SAFDİL
PROFESYONEL
TARHUN
URANÜS
VARTA
ZABITA
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 SUDOKU / SUDOKU

ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS

Bertan Kodamanoğlu

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

Eskişehir

Polatlı

Sincan

Ankara

9
1
0
0
1

9
1
0
0
3

9
1
0
0
5

9
1
0
0
7

9
1
0
0
9

9
1
0
1
3

9
1
0
1
5

9
1
0
1
7

9
1
0
2
1

İstasyon

ANKARA  - ESKİŞEHİR
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

9
1
0
1
9

06:45

07:06

07:24

08:15

08:10

08:31

08:49

09:40

09:10

--

--

10:40

11:00

11:21

11:39

12:30

12:45

13:06

--

14:15

15:00

15:21

15:39

16:30

16:30

16:51

--

18:00

19:00

19:21

19:39

20:30

18:00

18:21

--

19:30

21:00

21:21

--

22:30
Bursa bağlantısı
Kütahya bağlantısı

9
1
0
0
2

9
1
0
0
4

9
1
0
0
6

9
1
0
0
8

9
1
0
1
0

9
1
0
1
4

9
1
0
1
6

9
1
0
1
8

9
1
0
2
2

İstasyon

ESKİŞEHİR - ANKARA
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

9
1
0
2
0

Eskişehir

Polatlı

Sincan

Ankara

06:45

07:35

07:55

08:15

07:45

08:35

08:55

09:15

09:00

09:51

--

10:30

11:15

12:06

12:26

12:45

12:45

--

13:56

14:15

15:00

15:51

16:11

16:30

16:35

--

17:46

18:05

19:00

19:51

20:11

20:30

18:15

--

19:26

19:45

21:00

--

22:11

22:30
Bursa bağlantısı
Kütahya bağlantısı

9
1
3
0
2

9
1
0
0
4

9
1
3
0
3

İstasyon

ESKİŞEHİR - KONYA - ESKİŞEHİR
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

9
1
3
0
1

Eskişehir

Konya Eskişehir

Konya 09:35

11:35

18:55

20:55

08:00

10:00

16:00

18:00

Bursa bağlantısı
Kütahya bağlantısı

Konya

Polatlı

Sincan

Ankara

9
1
2
0
1

9
1
2
0
3

9
1
2
0
5

9
1
2
0
7

9
1
2
0
9

9
1
2
11

9
1
2
1
3

9
1
2
1
5

İstasyon

ANKARA  - KONYA
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

07:00

07:21

--

08:52

09:35

09:56

10:17

11:30

11:20

--

--

13:10

13:00

13:21

--

14:52

15:30

15:51

--

17:22

17:00

--

--

18:50

18:30

18:51

19:12

20:25

20:45

21:06

21:27

22:40

Ereğli bağlantısı
Karaman bağlantısı

İstasyon

KONYA - ANKARA
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

Konya

Polatlı

Sincan

Ankara

9
1
2
0
2

9
1
2
0
4

9
1
2
0
6

9
1
2
0
8

9
1
2
1
0

9
1
2
1
2

9
1
2
1
4

9
1
2
1
6

07:00

--

08:31

08:50

08:30

09:42

10:02

10:21

10:30

--

--

12:15

12:15

--

13:43

14:02

14:30

15:42

16:02

16:21

16:00

--

--

17:45

18:15

19:27

19:47

20:06

20:30

21:42

22:02

22:21

Ereğli bağlantısı
Karaman bağlantısı

YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ
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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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