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Teşekkürler Türkiye! 
20 yıldır hep daha iyisi için çalıştık, 

sayenizde Türkiye’nin Turkcell’i olduk. 
Gelecekte de teknolojimizle, 
birlikte her gün daha iyiye…
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YHT BİR AYNA HST	IS	A	MIRROR
Tren toplumların gelişmesinde hep 
bir ayna oldu.
Sanayi devrimi sonrası batıdaki 
gelişme çizgisi için bir ayna…
Osmanlı döneminde yurdu bir bütün 
olarak tutma çabasında önemli bir 
ayna…
Sonrasında İstiklal Harbimizde bir 
ayna…
Cumhuriyetin ilk yıllarında hem 
kalkınmanın aynası hem Türk 
modernleşme hareketinin aynası…
Yüksek Hızlı Tren de bir ayna…
Bugün dünyada sınırlı sayıda ülke 
yüksek hızlı tren işletiyor.
‘Yüksek Hızlı Tren işleten ülkeler’ 
diye bir kategori var.
Önceden halkımızın özlemine ayna 
tutuyordu bu ülkelerdeki hızlı 
trenler.
Şimdi ülkemizin, halkımızın yüksek 
hızlı tren özleminin, dahası ‘gelişmiş 
ülkelerde var da biz de niye yok’ 
hayıflanmasının bir aynası oluyordu 
hızlı trenler.
Şimdi halkımızın kendine güveninde, 
yapılan hizmetlerden gurur 
duymasında önemli göstergelerden 
biri Yüksek Hızlı Tren…
Yakında Ankara-İstanbul Yüksek 
Hızlı Treni’nin yolunu da açıyoruz.
Türkiye bu alanda gelişmiş ülkeler 
arasındaki yerini daha da pekiştiriyor.
Türkiye’de son 12 yılda demiryolu 
alanında neler yapıldığını halkımız 
daha yakından görecek.
Dediğimiz gibi, gelişmenin, 
kalkınmanın bir aynası Yüksek Hızlı 
Tren…
O aynada sizlerin gülümsemesini 
görmek çok güzel.
İyi yolculuklar.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Lütfi Elvan

Train has always been a mirror in the 
development of the communities. 
It was a mirror of the Western 
development after the industrial 
revolution…
It was an important mirror of the efforts 
to keep the country united during the 
Ottoman reign... 
Later on, it was a mirror of our War of 
Independence…
It was a mirror of our reconstruction 
and the movement of the Turkish 
modernization during the first years of 
our Republic. 
High Speed Train is a mirror also…
The countries that operate high speed 
rails in the world are numbered.
There is a category called ‘The countries 
operating high speed rails.’
In the past, the trains operated by those 
countries used to mirror the yearning of 
our people for high speed trains.
Those trains used to mirror our people 
bewailing ‘The developed countries have 
high speed trains, why don’t we have 
them?’ 
Now, having High Speed Trains is one of 
the indicators of our people being self-
confident and proud of the services 
provided.  
Soon, we will open the Ankara-İstanbul 
High Speed Train lines.
Turkey strengthens its position amongst 
the developed countries in this industry. 
Our people will see more closely, what 
we have done for the last twelve years in 
the scope of railways.
As we said, High Speed Train is a mirror 
of the development and progress…
It is so nice to see your smiles in that 
mirror.
Have a nice trip…

The Minister Of Transport, Maritime 
Affairs And Communication Lütfi Elvan
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işletmesi için: Pendolino 

www.alstom.com

200 km/saat’ten yüksek hzlarda dünyada işletmede olan 3 trenden 1’i 
Alstom teknolojisini kullanmaktadr. Elde edilen bu kapsaml deneyim, 
zamannda teslimat ve performans kantlanmş yapsal tasarm garanti 
etmekte ve maksimum kon gürasyon, güvenilirlik ve en yüksek seviyelerde 
yolcu konforunu sunmaktadr.
Pendolino ile daha düşük maliyete ve maksimum konfora sahip bir yüksek 
hzl tren hizmetini seçmiş olacaksnz.
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DEMİRYOLU 
MEVSİMİ

THE	RAILWAY	
SEASON

Mevsimlerin olduğu gibi 
kurum ve kuruluşların da 
baharı, yazı, kışı var.
Demiryollarımız kuşkusuz en 
büyük baharı 
Cumhuriyetimizin ilk 
yıllarında yaşadı.
Büyük Atatürk’ün, 
“Demiryolları refah ve ümran 
tevlit eder.” sözü, 
demiryollarında yapılan 
atılımın özetiydi adeta.
Dönemin şartlarında 
yapılanlar bugün bile heyecan 
uyandırıcı…
Sadece yol yapılmakla 
kalınmadı, demiryolu bir 
modernleşme projesi olarak 
Anadolu’ya açıldı.
Şehirler gelişti.
‘Demiryolu şehirleri’ kavramı 
oluştu.
İkinci Dünya Savaşı sonrası 
konjonktürde ülkemizde uzun 
süre ihmal edilen demiryolları 
yeniden bir bahar yaşıyor.
Yolların yenilenmesiyle,
Demiryolu endüstrisinde 
atılan adımlarla, 
Yüksek hızlı tren hatlarıyla 
bize bu baharı yaşatan iradeye 
demiryolcular olarak teşekkür 
ediyoruz.
İyi yolculuklar…

Tcdd Genel Müdürü 
Süleyman Karaman

Like the seasons, 
establishments and 
organizations have their 
springs, summers and winters, 
too. 
Without a doubt, our railways 
had their greatest springtime 
during the first years of our 
Republic.
The progress of our railways is 
in fact summarized by the 
great Atatürk’s words, 
“Railways generate welfare 
and prosperity.” 
What has been done within 
the bounds of possibility of the 
past is sensational, even 
today…
Building the roads was not all, 
the railways reached to the 
Anatolia as a project of 
modernization. 
Cities have been developed.
The concept of ‘railway towns’ 
has been formed.
After the Second World War, 
the railways have been 
neglected during the 
conjuncture in our country. 
However, today our railways 
are again having springtime. 
As railroaders, we would like 
to thank to the willpower that 
allows us to enjoy that 
springtime by building the 
high-speed rail lines, achieving 
the progress on the railway 
industry and the renewal of 
the roads. 
Have a nice trip…
  
Director General Of The 
Turkish State Railways 
Süleyman Karaman

HoŞGELDİNİz / WElCOmE
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İş dünyası ticari hedeflerde başarıya ulaşmak, çalışanlarına sağlıklı bir 
yaşam tarzı benimsetmek için spora yöneldi. Randstad, Türkiye’nin 
de dâhil olduğu 33 ülkede gerçekleştirdiği 2014’ün ilk Workmonitor 
araştırmasını yayınladı. Tüm dünyadan araştırmaya katılanların 
yüzde 70’i, düzenli egzersiz yaptıkları veya bir sporla meşgul oldukla-
rı takdirde işlerinde daha verimli olduğunu belirtti. 
İşverenlerin çalışanlarını sağlıklı yaşama teşvik eden girişimlerin de 
araştırıldığı Workmonitor, iş saatleri içinde çalışanlarına en yüksek 
egzersiz yapma imkânı tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. 
Araştırmada işverenlerin yüzde 56’sının çalışanların sağlıklı yaşam 
tarzıyla ilgili talepleri doğrultusunda bilinçli girişimlerde bulunduğu 

ortaya çıktı. İşverenlerin neredeyse üçte biri çalışanlarına iş saatleri 
içinde fiziksel egzersiz yapma olanağı tanırken, bu oranın yüzde 40 ile 
en yüksek Türkiye’de olduğu ölçümlendi. 

Sağlıklı olanlar mesai saatlerinde daha mutlu
Araştırmada zihinsel olduğu kadar, bedensel olarak da sağlıklı olan 
çalışanların mesai saatlerinde daha mutlu ve verimli çalıştığı tespit 
edildi. Sağlık politikalarını benimseyen, sağlıklı gıdaların tüketilmesi-
ni teşvik eden kurumların çalışanları, eskiye nazaran konsantrasyon-
larının arttığını, çalışma isteği ve enerji ile belirlenen hedeflere 
ulaşmada daha fazla efor sarf ettiklerini söyledi.

The business world has turned to sports to achieve success at reaching 
the commercial objectives and have the employees adopt a healthy 
lifestyle. Randstad has published the first Workmonitor survey of 2014 
covering 33 countries including Turkey. Seventy percent of the 
participants from all over the world remarked that they perform better 
at work when they exercise or play sports regularly. 
Monitoring the efforts of employers to support their employees 
for a healthier lifestyle the survey showed that Turkey is the 
number one country, which enables employees to exercise the 
longest during the working hours. The survey also revealed that 
fifty six percent of the employers have engaged in informed 
attempts in accordance with the demands of their employees to 
adopt a healthier lifestyle. While nearly, one third of the 

employers enable their employees to exercise during the working 
hours, this rate goes up to forty percent for Turkey. This is the 
highest rate amongst the other countries. 

Healthy employees are happier during the working 
hours
The survey confirmed that the employees physically fit are happier 
and more productive at their jobs as well as the ones mentally fit. 
The employees, who work at the establishments that adopt the 
health care policies and encourage the consuming of healthy foods, 
remarked that they have higher concentration, will and energy to 
work compared to before, thus they were able to spend more effort 
to achieve their goals.     

TÜRKİYE ÇALIŞANINI SAĞLIKLI 
YAŞAMA TEŞVİK EDİYOR

TURKEY	ENCOURAGES	EMPLOYEES	TO	
A	HEALTHY	LIVING
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DoĞA / NATURE

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından 
oluşturulan hatıra ormanları ile Türkiye’de yeni bir gelenek doğdu. 
Vatandaşlar ve kuruluşlar, adını ölümsüzleştirmek istedikleri kişi ve 
kurumlar adına ağaç dikerek hatıra ormanı kuruyor. Hatıra ormanın-
da ağacı olan kişi ve kuruluş sayısı 155 bin 132’ye, dikilen fidan sayısı da 
20 milyon 833 bine ulaştı. 

2 bin 249 hatıra ormanı kuruldu
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından bugüne kadar gerçek ve 
tüzel kişilerin katkılarıyla 2 bin 249 hatıra ormanı tesis edildi. 
Yaklaşık 191 bin dekar alanda tesis edilen bu ormanlarda 20 mil-
yon 833 bin fidan dikildi. 155 bin 132 kişi ve kuruluşun katıldığı bu 
çalışmalar için bağışçılar tarafından Orman ve Su İşleri 

Bakanlığ’ına 17 milyon 462 bin TL katkı sağlandı. 2013 yılında 
hatıra ormanlarına 1 milyon 255 bin fidan dikildiğini belirten 
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu şöyle konuştu: 
“Geçtiğimiz yıl toplam 2 bin 435 kişi ve kurum tarafından 3 mil-
yon 659 bin TL katkı ile toplam 172 hatıra ormanı kuruldu. 
Toplam 13 bin 812 dekar alanı kapsayan bu ormanlarda 1 milyon 
255 bin 609 adet fidan dikildi.”

Yansa bile tekrar kuruluyor
Eroğlu, hatıra ormanlarına verilen isimlerin değiştirilemediğini, 
ormanların gençleştirilmesi, yanması veya diğer sebeplerle kaldı-
rılması halinde dahi bu alanların yeniden ağaçlandırılarak aynı 
isimlerin verildiğini aktardı.

A new tradition is born in Turkey along with the commemorative 
forests created by the Ministry of Forestry and Water Affairs 
General Directorate of Forestry. The citizens and organizations 
establish commemorative forests to memorialize loved ones and 
organizations by planting trees. The number of individuals and 
organizations, which have planted trees at a commemorative forest, 
have reached to 155 thousand 132 and the number of the trees planted 
have reached to 20 million 833.   

2 thousand 249 commemorative forests have been 
established
Until today, 2 thousand 249 commemorative forests have been 
established by the Ministry of Forestry and Water Affairs with the 
contributions of natural and legal entities. 20 million 833 trees have 
been planted in these forests occupying nearly 191 decares of forest 
area. For the labors done by the participations of 155 thousand 132 

individuals and organizations the donators have contributed 17 
million 462 thousand TL to the Ministry. 
Remarking that 1 million 255 thousand trees have been planted in 
commemorative forests in 2013, the Minister of Forestry and Water 
Affairs Prof. Dr. Veysel Eroğlu said, “Last year, 172 commemorative 
forests have been established by 2 thousand 435 individuals and 
organizations with the contributions reaching to 3 million 659 TL. 1 
million 255 thousand 609 trees have been planted in these forests 
occupying 13 thousand 812 decares of forest area”. 

Even if it is gets combusted, becomes reestablished
Eroğlu stated that the names given to the commemorative forests 
could not be modified, even if a forest is removed by combustion or 
any other reason or goes under regeneration, the area would still 
keep the same given name and a new forest would be reestablished 
over the same forest area. 

HATIRA ORMANI GELENEĞİ 
DEVAM EDİYOR

THE	TRADITION	OF	COMMEMORATIVE	
FOREST	CONTINUES	
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LONDON	AND	BIG	BEN
BIg Ben Is the clock tower of the Palace of westmInster and one of the most 
PhotograPhed landmarks In london.  
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Big Ben; Londra’da 14 kilometre öte olduğunuzda bile çan sesini 
duyabildiğiniz ünlü saat kulesi… 1843 – 1859 yılları arasında 
Westminster Sarayı saat kulesi olarak inşa edilen yapının resmi 
adı Elizabeth Tower (Elizabeth Kulesi).
Dört taraflı bir saat olan Big Ben, Westminster Sarayı’nın hemen 
yanında yer alıyor. Victoria Gotik stilinde ve 96.3 metre yüksekli-
ğinde olan saat kulesi, Londra’nın en çok fotoğraflanan noktaların-
dan da biri olarak biliniyor. 
Üzerinde bulunan saat mekanizmasının ağırlığı 5 ton olan kuledeki 
the Great Bell olarak adlandırılan büyük çanın ağırlığı 13.5 ton iken 
diğer dört çanın ağırlıkları 1.1 ile 4 ton arasında değişiyor. Büyük çan 
her saat başında çalarken, diğer dördü çeyrek saatlerde çalıyor. 
Big Ben’in üzerinde yer alan rakamlar yaklaşık 60 santimetre. Her bir 

saat minesinde 312 tane cam parçası bulunuyor. Mekanizması 
Edmund Beckett Denison tarafından tasarlanan Big Ben, tam saati 
göstermesi ile biliniyor. Yapıldığı tarihten itibaren hemen hemen 
saati hiç yanlış göstermemiştir. İkinci Dünya Savaşı sırasında yakının-
daki birçok yapı zarar görse de Big Ben çalışmaya devam etmiştir. 
Birçok film karesine de giren saat kulesi etrafında günlük hayat 
içerisinde durmaksızın fotoğraf çeken turistler, hediyelik eşya 
satan satıcılar, sokak artistleri görülebilir. Her daim kalabalık olan 
Big Ben’in bu derece kalabalık olmasının bir nedeni de Houses of 
Parliament ve London Eye gibi diğer popüler turistik yerlere çok 
yakın olmasıdır.
İç mekânı ziyaretçiye kapalı olan Big Ben’in en güzel fotoğraflarını 
ise London Eye ya da The Shard’dan çekebilirsiniz. 

Big Ben, the famous clock tower, which its chimes can be heard from 
the distance of 14 kilometers to it… The official name of the building, 
which was constructed as the clock tower of the Palace of 
Westminster between 1843 and 1859, is the Elizabeth Tower.  The 
four-faced clock Big Ben is located right next to the Palace of 
Westminster. The tower, which was built in a Victorian Gothic style 
and 96.3 meters in height, is also known as one of the most 
photographed symbols of London.
The tower consists of the clockwork mechanism, which weighs 5 
tons, and five bells. While the Great Bell weighs 13.5 tons, the other 
four weighs 1.1 to 4 tons each. The Great Bell chimes on the hour and 
the quarter bells chime on the quarter hour. 
The length of hour figures on Big Ben is 60 centimeters. The glass in 

each clock dial consists of 312 pieces of pot opal glass. Edmund 
Beckett Denison had designed the clockwork mechanism of Big Ben 
with a complete accuracy. Since the day it was built, almost never 
had an offset. Big Ben continued showing time during the World War 
II, despite the fact that most of its surrounding buildings were 
damaged. 
Taken part in many film frames, Big Ben can be seen surrounded by 
photo shooting tourists, souvenir selling street vendors, and street 
artists in daily life. One of the reasons of Big Ben being always 
crowded is its close proximity to the London Eye and the Houses of 
the Parliament, which are very popular tourist attractions. 
The best photos of Big Ben can be taken from the London Eye or The 
Shard. The interior of the clock tower is closed to visitors.    

LONDRA VE BIG BEN
BIg Ben, WestmInster sarayI’nIn saat kulesidir ve londra’nIn en çok 
fotoğraflanan noktalarIndan Biridir. 

TÜRKAN BALABAN

KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS
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RÖPoRTAJ / iNTERviEW

İllüstrasyon Sanatçısı Olaf Hajek
The Illustrator Olaf Hajek 
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MERAL ERDOĞAN

SADELİK VE KARMAŞANIN 
ETKİLEYİCİ BİRLEŞİMİ

IMPRESSIVE	UNION	OF	SIMPLICITY	
AND	COMPLExITY

Became PromInent By hIs Illustrated works for world’s famous Brands and 
PuBlIcatIons such as the new yorker, the new york tImes, and the fInancIal 

tImes, olaf hajek evokes admIratIon.  

dünyaca ünlü markalar ve the neW yorker, neW york times, the financial 
times giBi yayInlar için illüstrasyon çalIşmalarIyla öne çIkan olaf hajek 

eserleri ile hayranlIk uyandIrIyor.

İllüstrasyon sanatçısı Olaf Hajek, The New Yorker, GQ, The 
Wall Street Journal, The Financial Times gibi dünyaca ünlü 
yayınların yanı sıra Miu Miu, Jimmy Choo, Missoni gibi moda 
markaları için illüstrasyon çalışmalarıyla öne çıkan ödüllü bir 
sanatçı. 1965 Kuzey Almanya, Rendsburg doğumlu Olaf Hajek; 
Batı kültürünün içinde bulunan gerçeklik kavramıyla hayal 
gücünün tezatlığını ortaya koyan eserlerinde folklorik öğeler-
den, mitolojiden, din, tarih ve coğrafya gibi kavramlardan yarar-
lanıyor. Gerçekliği, gizem ve hayal gücünden beslenerek 
kurguladığı çerçeve içinde yorumlama yoluna gidiyor. Olaf 
Hajek’in eserlerinde Frida Kahlo, Boticelli gibi usta sanatçıların 
etkilerine rastlanırken, bazı eserleri 1960’lı yılların tipik reklam 
afişlerinin izlerini taşıyor. Tüm renklerden yararlanarak dışavu-
rumcu yöntemle çalışmalar üreten sanatçı, ‘sihirli gerçeklik’ ola-
rak kurguladığı teması üzerinden kahramanlığa, halüsinasyona, 
peri masallarına ve figürlerine odaklanarak düşündüklerini res-
mediyor. İstanbul’da sohbet etme şansı bulduğumuz Olaf 
Hajek’e sorularımızı yönelttik.

The illustrator Olaf Hajek is an award winning artist, who became 
prominent with his works featured in world-renown publications 
such as The New Yorker, GQ, The Wall Street Journal, The Financial 
Times and as well as his works for fashion brands such as Miu Miu, 
Jimmy Choo, Missoni. Born in North Germany, Rendsburg in 1965 
Olaf Hajek explores the opposition between imagination and reality in 
the context of Western cultures in his work. While creating his 
artworks he draws inspiration from folkloric elements and the 
concepts of mythology, religion, history, geography. He chooses to 
decipher the reality within a frame, which is fictionalized by 
nourishing on imagination and mystery. While some of his artworks 
show influence from master artists like Boticelli and Frida Kahlo, 
some bear traces of  1960s typical advertising banners. The artist 
creates his works with expressionist style and his work takes full 
advantage of the color spectrum. He portrays his thoughts by focusing 
on heroism, hallucinations, fairy tales and figures fictionalized 
through his theme ‘magic realism.’ We had the opportunity to chat 
with him in İstanbul and addressed our questions. 



 Yaratıcılığınızı besleyen ana damarlardan biri doğa… Bu 
konu hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?
Çiçek benim için çok önemli. Bazen kendimi gerçek bir çiçek 
çizmeye çalışırken buluyorum. Çiçek; doğum-ölüm, güzellik-kö-
tülük ve doğanın çelişkilerini o kadar güzel yansıtan bir sembol 
ki su, diken, böcek ve hayvanları da kullanarak hayat döngüsünü 
yaratmaya çalışıyorum. İnsanı, doğanın tasviriyle bir araya geti-
rip bir bütün yaratmayı seviyorum.

 Bu kadar çok detayla birlikte bu kadar çok eser ortaya çıkar-
tacak yaratma arzusu nereden geliyor?
Tutku olmasaydı yaratıcı ve üretken olamazdım. Tutkulu 
olmam bir lütuf ancak disiplinli olmak da önemli. İlham aldı-
ğım pek çok nesne var ve bu da benim çalışmaya başlamam için 
iyi bir motivasyon oluyor. Uluslararası pek çok farklı müşteri-
nin isteklerini kendi kişisel tarzımla birleştirebildiğim için çok 
mutluyum.

 Eserleriniz adeta konuşuyor ve bunu muhteşem bir tavır ve 
estetikle yapıyorsunuz. Bu kadar dengeli bir yaklaşım geliştir-
menizde nelerin etkisi oldu?
Sadeliğin gücü ve güzelliğin kusurlarından her zaman etkilen-

 One of the mainstreams nourishing your creativity is nature. 
Would you like to tell us about it?
Flowers are important to me. Sometimes I find myself trying to 
draw a real flower. A flower is a beautiful symbol, which reflects the 
conflicts of nature like birth and death, beauty and evil. I am trying 
to resemble the life cycle by using water, bugs, thorns and animals. I 
like to combine man and nature in my portrayals and create a unity.

  How do you find the will in yourself to create this many works 
with this many details?    
If I did not have passion, I would not be that creative and 
productive. Being passionate is a blessing to me but being 
disciplined is also very important. There are many objects inspiring 
me and this forms a good motivation for success. I am glad to be 
able to combine my personal style with my various international 
clients’ wishes. 

 Your art almost speak for itself and seems like you do this with 
a great attitude and aesthetic. What affected you while 
developing this balanced approach? 
 The power of simplicity and the flaws of beauty always impressed 
me. I love African and South American Art and Indian miniatures. 
The union of simplicity and complexity is very intriguing. My 
approach brings out the balance and artistic influence of this 
union. I always presume that my illustrations have a dark side. My 
work might be beautiful but when people look at them for the 
second time that makes me happier. 

 Your work awakes different sensations influenced from real 
world to fantastic elements… 
I love to take advantage of symbolic and mystic elements. I like to add 
some mystery to the figures and story. I get inspired by folk arts; use 
of materials, simple lines, disproportionality, missing sense of 
perspective. I cannot help myself to think how it is possible to create 
this kind of childish art by using complexity and intelligence.  
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mişimdir. Afrika, Güney Amerika sanatı ve Hint minyatürlerini 
hep çok sevmişimdir. Sadelik ve karmaşanın birleşimi çok etki-
leyicidir. Benim yaklaşımım ise bu birleşimdeki denge ve 
sanatsal etkiyi ortaya çıkarmak. Çizimlerimde hep karanlık bir 
taraf olduğunu düşünüyorum. Resim çok güzel olabilir ancak 
resme bir bakanın bir daha bakması beni mutlu eder.

 Birbirinden farklı pek çok etkileşim hissediliyor eserleriniz-
de, gerçek dünyadan masalsı öğelere... 
Sembol ve mistik öğeleri kullanmayı seviyorum. Figüre ve 
hikâyeye gizem katmayı seviyorum. Halk sanatlarından ilham 
alıyorum. Buradaki malzeme kullanımı ve sade çizgiler, orantı-
sızlık, perspektif algısının olmaması. Nasıl olur da karmaşa ve 
zekâ kullanılarak bu kadar çocukça bir sanat yaratabiliyor diye 
düşünmekten kendimi alamıyorum.

 Çağdaş sanatla ilgili neler söylersiniz? 
Çağdaş sanatı severim, param ve vaktim oldukça da koleksiyo-
nerlik yapıyorum. Uluslararası sanat fuarlarını ve genç sanatçı-
ların eserlerini takip etmeye çalışıyorum. En son Nathan 
Carter’ın bir eserini satın aldım.

 Sanat haricinde sizi hayatta heyecanlandıran ne var?
Kitap okumak, sinemaya gitmek ayrıca yemek kitapları alıp dost-
larıma yemek pişirmek sevdiğim şeyler arasında.

 Dünyaca ünlü bir sanatçı olarak, kendi sanat rüyalarında 
yaşayan genç yeteneklere ne tavsiye edersiniz?
Bence tutkularını serbest bırakıp kendilerine özgü bir tarz 
yaratmak için kendileriyle yüzleşmeleri gerekir. Ancak bu 
şekilde illüstrasyon ve sanat dünyasında var olunabilir.

 What would you say about contemporary art?
I like contemporary art and as much as my budget and time allow I 
collect. I make an effort to follow the international art exhibitions 
and works of young artists. I have purchased an artwork by Nathan 
Carter the latest.

 What excites you in life, except art?
Reading, going to the movies and cooking for my friends after 
purchasing a cookbook are among the list of my likes.  

 As a world-renown artist, what would you suggest to young 
talents who live in their own art dreams?  
I think they should face with themselves by setting their passion free 
to create a style unique to them. This is how to exist in illustration 
and art world. 

En ünlü EsEri: Black antoinEttE
En ünlü eserlerinden olan Black Antoinette’i 
Afrika’ya gerçekleştirdiği seyahatlerden 
sonra çizmeye başladı. Black Antoinette’te 
Batı’ya ait bir şey olan Marie Antoinette’in 
tam tersini yapmak ister. Antoinette parayı, 
lüksü temsil ederken, yarattığı Black 
Antoinette’i doğayla ve etrafında olan 
şeylere duyarlılığıyla yücelen bir kadın 
olarak tanımlıyor.

His most famous artwork: 

Black antoinette
He started to draw one of his most famous 
artworks Black Antoinette after his visits to 
Africa. In Black Antoinette, he desires to 
create the opposite of Marie Antoinette, 
who belongs to the Western culture. He 
describes Black Antoinette as a woman who 
emerges by her sensibility to nature and its 
surroundings while Marie Antoinette 
represents money and luxury. 
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TARİH ZENGİNİ KENT
THE	HISTORY	RICH	CITY

KARAMAN
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İç Anadolu’nun ıssız, bakir rotalarının bambaşka 
bir atmosferi vardır; kimi zaman Arizona gibi uçsuz 
bucaksız, kimi zaman Toroslar’ın sarp kayalıkların-
daki manastır ve mağaralarla gizem doludur. 
Toroslar’ı aşınca gökyüzünü kızıl dumanlar kaplar, 
sarp kayalıklardaki mağaralar nemli ve karanlıktır, 
halı dokuyan hayat dolu kadınlara rastlarsınız. Bir 
yolcu, “Toroslar’dan geçerken aşağı bakma.” 
demişti, “Çünkü bütün hazineler gökyüzünde sak-
lıdır…” Bu rotanın en önemli destinasyonu 
Karaman’dayız. Karaman, tarihi zenginliğini her 
dönemin en önemli yerleşim yeri olmaktan alıyor. 
Kerümiddin Karaman Bey tarafından 1256 yılında 
bağımsız bir beylik olarak Karaman Beyliği kurul-
du. Beyliğin başına 1264 yılında geçen Karamanoğlu 
Mehmet Bey, bugün Türk dilini korumak için 
yayınlattığı, “Bugünden sonra hiç kimse sarayda, 
divanda, meclislerde ve seyranda Türkçeden başka 
dil kullanmaya...” fermanıyla anılmaya devam edi-
liyor. Karaman Beyliği, Osmanlı Devletinin kurul-
ması sonucunda 1467 yılında Fatih Sultan Mehmet 
tarafından Osmanlı Devleti’ne katıldı. 

Karaman Müzesi’nin hiç yaşlanmayan 
genç kadını…
İşte böylesine önemli bir kenti gezmeye, defineci-
ler tarafından Manazan Mağaraları’ndan yuvar-
lanmış, M.S. 6.-7. yüzyıla ait genç kadın cesedinin 
bulunduğu Karaman Müzesi’nden başlıyoruz. Tüf 
kayaya oyulan bu toplu yerleşimler, ısı ve nemi 
sabit tutma özelliğine sahip olduğundan ceset 
çürümeden kalabilmiş. Genç kadının üzerinde giy-
sisi ve yanında desenli kumaş parçaları var. 
Karaman’da görmeye değer birçok yer var; 
Karaman Kalesi, kesme taştan yapılmış Aktekke 

The desolated and untouched lands of the Central 
Anatolia have a quite different atmosphere; 
sometimes vast like Arizona, sometimes mysterious 
like the monasteries and caves situated at the sharp 
cliffs of the Taurus Mountains. While crossing the 
Taurus, crimson clouds cover the sky; the caves at the 
sharp cliffs are dark and damp; you run into women 
full of life and weaving rugs. A traveler had said once, 
“Don’t look down while passing through the Taurus, 
because all of the treasures are hidden in the sky.”
We are at the most important destination of our 
route: Karaman. The historical richness of 
Karaman comes from being populated significantly 
at all historical periods. The Beylic of Karaman 
was established by Kerümiddin Karaman as an 
independent beylic in 1256. Taking the lead of the 
Beylic in 1264 Karamanoğlu Mehmet Bey is still 
being remembered by his edict issued in order to 
protect the Turkish language: “After today no one 
speaks other than Turkish at the palace, at the 
council, at social gatherings and at outings…” As a 
result of the Ottoman Empire’s establishment, the 
Conqueror Sultan Mehmet had The Beylic of 
Karaman joined to the Ottoman Empire in 1467.
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Karaman Müzesi
The Karaman Museum

Yunus Emre Camii 
The Yunus Emre Mosque

Karaman Kalesi / The Karaman Castle

FOTOĞRAF NOKTASI
Karaman Kalesi’nden 
Karaman’ı seyredin.

PHOTO SPOT
Watch Karaman from the 
Karaman Castle.

REYAN TUVİ
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Cami, yalınlığıyla göze çarpan Yunus Emre 
Camisi, içinde Yunus Emre, Taptuk Emre, Yunus 
Emre’nin oğlu İsmail ve kızına ait sandukaların 
bulunduğu türbesi, Karamanoğlu Alaaddin Bey’in 
karısı Nefise Sultan tarafından yaptırılmış kesme 
taş Hatuniye Medresesi... Bugün medresedeki 
Turistik Hatuniye Restaurant’da Türk yemekleri 
bulabilirsiniz.
Karaman’ın kuzeyinde yer alan volkanik Karadağ 
kitlesinin üzerinde ortaçağ Bizans sanatını yansı-
tan birçok kalıntı vardır. Madenşehir olarak bili-
nen bir köy yerleşmesi girişinde yer alan 
Binbirkilise yapılarının en büyüğü. Karaman 
merkezde yer alan, Tartanzadeler’den Hacı 
Ahmet Efendi tarafından yaptırılmış Tartanevi 
(1810), Anadolu Türk ev mimarisinin güzel 
örneklerinden.  Kalem işi  süslemelerde, 
Sultanahmet Cami, Dolmabahçe Sarayı, Kız 
Kulesi, II. Mahmut Türbesi, çarklı vapur, yelken-
li gemi gibi batılılaşma dönemi Türk resminde 
yer alan tasvirler dikkati çekiyor. 

The never aging young woman of the 
Karaman Museum…
We start our sightseeing from the Karaman 
Museum in this important city. The Museum is the 
home of a young woman’s body, which was thrown 
out of the Manazan Caves by the treasure hunters in 
the 6th or 7th century. The body is well preserved 
because of the ability of these settlements carved in 
tuff: keeping the air temperature and humidity 
stable. The young woman is wearing a dress and she 
has some patterned fabric pieces along with her. 
There are many locations worth visiting in Karaman: 
the Karaman Castle, the Aktekke Mosque that was 
built out of ashlars, the Yunus Emre Mosque that 
attracts attention by its simplicity and its mausoleum 
which houses the symbolic coffins of Yunus Emre, 
Taptuk Emre, Yunus Emre’s son İsmail and Yunus 
Emre’s daughter, the Hatuniye Madrasah which 
Nefise Sultan, the wife of Karamanoğlu Alaadin Bey, 
had it built out of ashlars… Today, you may taste the 
delicious Turkish dishes at the Touristic Hatuniye 
Restaurant located at the madrasah. 
There are ruins that reflect the art of medieval 
Byzantine on the volcanic Karadağ at the northern 
Karaman. Located at the entrance of a settlement 
known as Madenşehir, the Binbirkilise is the 
largest of its structures. Situated at central 
Karaman, the Tartanevi, which Hadji Ahmet 
Efendi of Tartanzades had it built in 1810, sets a 
fine example of the Anatolian Turkish residential 
architectural style.  Amongst the baroque 
ornamentations, depictions like the Mosque of 
Sultanahmet, the Dolmabahçe Palace, the Maiden 
Tower, the Mausoleum of II Mahmut, paddle 
steamers, sail ships, which belong to westernization 
period of the Turkish painting, draws the attention. 
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İmaret Camii / The Imaret Mosque

Taşkale Tahıl Ambarı / The Taşkale Ancient Grain Silos

Karaman Fisandon Camii ve Kilise
The Karaman Fisandon Mosque and Church

ZİYARET EDİN
Karaman merkezdeki Yunus 
Emre Türbesi’ni; türbenin 
içerisinde yer alan Yunus 
Emre, Taptuk Emre, Yunus 
Emre’nin oğlu İsmail ve kızına 
ait 4 sandukayı ziyaret edin.

VISIT  
Visit the Yunus Emre Mosque 
located at the central 
Karaman and its mausoleum, 
which houses the symbolic 
coffins of Yunus Emre, Taptuk 
Emre, Yunus Emre’s son İsmail 
and Yunus Emre’s daughter.
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600 yıllık pazaryeri
Karaman’ın Ermenek ilçesinin İkizçınar ve 
Yaylapazarı Köyleri arasında, eşine az rastlanır bir 
pazar bulunuyor: Zeyve Pazarı… Yaklaşık 600 yıl-
lık bir tarihe sahip Anadolu’da başka eşi benzeri 
bulunmayan açık bir pazaryeri olan Zeyve Pazarı 
içerisinde yaklaşık 300 civarında tarihi çınar ağacı 
bulunuyor. Doğal güzellikleri, soğuk suları, yerle-
şim durumu, otantikliği, su değirmenleri, su hızar-
ları ve fırını görülemeye değer bir yer… Haziran ve 
ekim ayları arasında yerel halkın yetiştirdiği orga-
nik sebze ve meyveler yerli ve yabancı ziyaretçile-
re burada pazarlanıyor. Ayrıca yöreye has el sanatı 
ürünleri de bu pazarda müşterilerini bekliyor.

Yamaç paraşütünde cazibe merkezi
Karaman’a gelmişken, alternatif spor faaliyetlerine 
de katılabilirsiniz. İl merkezinde bulunan 
Karadağ’da yamaç paraşütü etkinlikleri ilk kez 
2010 yılında yapılmış. Karadağ’dan havalanan 
paraşütçüler 242 ve 262 kilometrelik uçuşlarla iki 
pilot tarafından ayrı ayrı Türkiye rekoru kırmış. 
Bunun üzerine Avrupa’dan ve dünya çapındaki 
yamaç paraşütü pilotları Karaman’a gelerek uçuş 
yapmaya devam etmiş. Karaman Karadağ’ın, ülke-
mizin değil tüm dünyanın havacılık sporu açısın-
dan en uygun parkurlarının bulunduğu yerlerden 
biri olduğu kanıtlanmış. Muhteşem termik özellik-
leri, uzun ve güvenli uçuşlar için çok uygun coğra-
fi yapısıyla bir cazibe merkezi haline gelmiş.

600 year  old bazaar  
There is a unique bazaar located between the 
villages of Karaman’s Ermenek district, İkizçınar 
and Yaylapazarı: the Zeyve Bazaar. There are 
approximately 300 historical plane trees at the 
Zeyve Bazaar, which is a matchless open bazaar of 
Anatolia with its nearly 600 year old history. With 
its natural beauty, cold springs, settlements, 
authenticity, water mills, water powered sawmills 
and bakery, it is a place worth to see. The organic 
fruits and vegetables, which were grown by the 
locals, are marketed to the domestic and foreign 
visitors in here between the months of June and 
October. In addition, handicrafts unique to the 
region await for their buyers at this bazaar.

Center of the attraction at paragliding
While in Karaman, you may enjoy the alternative 
sports activities. The first paragliding activities at 
Karadağ situated at the city center took place in 
2010. Two pilots, who were taken off from Karadağ 
at 242 and 262 kilometers flights, broke two separate 
records of Turkey. After this, paragliding pilots from 
Europe and around the world have been visiting 
Karaman to fly. Karaman has proved that Karadağ 
is one of the locations, which has the most suitable 
routes of the world in terms of aerial sports. It 
became the center of attraction with its great 
thermal characteristics and its geographical 
structure suitable for long and safe flights.
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Taşkale Gürlük Şelalesi
The Taşkale Gürlük Falls

Taşkale İnce Su Mağarası
The Taşkale İnce Su Cavern

LEZZET MOLASI
Karaman’ın meşhur calla, etli 
ekmek, arabaşı, batırık, şebit 
pilav, tarhanabaşı, küncülü helva, 
üzüm helvası, su böreği, guymak, 
Zeyve Kebabı ve cevizli 
bandırmasını tadın.

TASTE STOP
Definitely taste the Karaman’s 
famous calla dish, meat bread, 
arabaşı dish, batırık dish, şebit 
pilaf, tarhanabaşı dish, grape 
halvah, suböreği (layered pastry), 
guymak, Zeyve Kabob and 
bandırma with walnuts.





0  3  0  raillife HAZİRAN / JuNe 2014

İyİLEŞTİREN LEzzETLER / HEAliNG TASTES

CEVİZ, MEYVE 
VE BALIKLA 
DAMARLARINIZI 
KORUYUN

HAVE	HEALTHY	
VEINS	BY	
CONSUMING	
WALNUTS,	FRUITS	
AND	FISH

doç. dr. BarIş akin, damarlarI 
korumanIn sIrrInI anlatIyor: “ceviz, 
BalIk ve Beyaz etle kolesterolden 
düşük Beslenin, portakal, elma, 
mandalinayI Bol Bol tüketin. muz, 
kayIsI, kurutulmuş meyvelerle de 
dost olun.”

Assoc. Prof. Dr. BArış Akİn tells us the 
secret to keeP our veIns healthy: 
“maIntaIn a Balanced dIet low on 
cholesterol By consumIng walnuts, 
fruIts and fIsh, oranges, aPPles and 
mandarIns. BefrIend wIth Bananas, 
aPrIcots and drIed fruIts.”  

UYGAR TAYLANTÜRKAN BALABAN

aYin MÖnüsü
Mahluta Çorbası (Malatya usulü)

Zeytinyağlı Kereviz
Izgara Somonlu Salata

Kabak Tatlısı

tHe menu of tHe montH
Mahluta Soup (Malatya Style)
Celery with Olive Oil
Grilled Salmon Salad
Pumpkin Dessert 
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Mahluta çorBasi
1 çay bardağı yeşil 
mercimek, 1 fincan bulgur 
yarma, 2 adet soğan, 1 
yemek kaşığı domates 
salçası, 1 tatlı kaşığı biber 
salçası, 1’er yemek kaşığı 
tereyağı ve zeytinyağı, 
kuru nane, tuz, karabiber, 
kırmızıbiber 
Yapılışı: Yeşil mercimek 
ile yarmayı tencerede 
haşlayıp suyunu dökün. 
Üzerine bir litre su döküp 
pişirmeye başlayın. Bir 
tavada zeytinyağı ile 
tereyağında minik 
doğradığınız soğanları 
kavurun. Biraz zeytinyağı, 
domates ve biber salçası 
ile baharatları ekleyip 
tencerede pişen 
mercimeğin üzerine 
dökün. Karıştırıp pişirin. 
Üzerine arzu ederseniz 
kırmızıbiber ve nane ile 
döküp servis edebilirsiniz.

maHluta soup
1 tea glass of green lentils, 
1 coffee cup of split bulgur, 
2 onions, 1 tbs of tomato 
paste, 1 dessert spoon of 
red pepper paste, 1 tbs of 
butter, 1 tbs of olive oil, 
dried mint, salt, black 
pepper, red pepper to 
taste
Preparation: Put the green 
lentils and bulgur into a 
pot and bring it into a boil. 
After draining, place them 
back into the pot and add 
one liter of water. Start the 
heat again. Meanwhile, in a 
skillet sauté the diced 
onions with olive oil. Add 
the tomato paste, pepper 
paste, and spices. Pour the 
onion mixture over the 
lentils. Keep stirring while 
cooking. When it’s ready 
you can serve it with some 
red pepper and dried mint 
flakes on top. 

Organ Nakli Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Barış Akin
Organ Transplant Specialist Assoc. Prof. Dr. Barış Akin
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Sağlık denilince pek aklımıza gelmez ama kanı vücudun farklı bölüm-
lerine taşıyan damarlarımız en hayati organlarımızdandır. Eğer 
damar sağlığınız yerindeyse, hayatınızdaki birçok şey yolunda gidi-
yordur. Damarları bu kadar önemli kılan ise vücudunuzun her santi-
metrekaresine kadar ulaşan, binlerce metrelik bir ağla sizi sarmasıdır. 
Binlerce metreyi yanlış duymadınız; bir insanın vücudundaki damar-
ların uzunluğu dünyanın etrafında 2 tur dönecek kadardır, yani 80 
bin 152 metre. Bu yüzden de sağlıksız bir damar yapısı kalpten beyine, 
böbrekten karına kadar birçok hastalığa sebep olur. Sizin bypass ya da 
böbrek nakli olmanız da yetmez, organlarınızı korumak için öncelik-
le damarlarınızı korumanız gerekir.
Organ nakli konusunda ABD’de önemli bir eğitim süreci yaşamış, 
Türkiye’nin genç yeteneklerinden Doç. Dr. Barış Akin’e göre 
damar yapınızı ne kadar sağlıklı tutarsanız size bahşedilen organı-
nızı da o kadar koruyabilir ve kaliteli yaşayabilirsiniz.
Nakilden önce neredeyse hiçbir şey yiyemeyen hastaların, nakil-
den sonra son derece özgür olduğunu söyleyen Akin, “Her şeyi 
yesinler ama kilo almasınlar, yeter.” diyor. Organ Nakli Uzmanı 
Doç. Dr. Barış Akin Beykoz Ihlamur Konakları’ndaki evinin mut-
fağında kilo aldırmayan ama damar yapısını güçlendiren sağlıklı 
yemekler yapıyor…

 Bugün nasıl bir mönü hazırladınız?
Sebze ve meyve ağırlıklı kaloriden daha düşük, yeşilleri daha öne 
çıkaran bir mönü hazırladık. Nakilden sonra hastalar her şeyi yiye-
bilir hale gelebiliyor. Potasyum kısıtlaması olduğu için muz başta 
olmak üzere birçok gıdadan, fosfor kısıtlaması olduğu için balık 
gibi çok değerli besinlerden uzak kalan hastalar, nakilden sonra ise 
tam tersine bu gıdalarla beslenmeye ihtiyaç duyuyor. Bunların 
sayesinde de daha dengeli, sağlıklı bir beslenme yapabiliyor.

When we think of our health, our veins usually does not come to 
our minds despite the fact that they are the vessels, which carry 
our blood to the different parts of our bodies and therefore the most 
important organs. If you have healthy veins that means a lot of 
things are going well with your life. What makes our veins that 
vital is that they reach every square centimeter of our bodies by a 
network, which thousands of meters long. Yes, you have heard that 
right; a human body consist of blood vessels long enough to circle 
the world twice, in other words 80 thousand and 152 meters. An 
unhealthy structure of veins could be the cause of many diseases 
from heart to brain and from kidneys to abdomen. Sometimes even 
having a bypass surgery or a kidney transplant cannot help. In 
order to protect your organs from disorders your first priority 
should be protecting your veins. 
According to one of Turkey’s gifted young surgeons Assoc. Prof. 
Dr. Barış Akin, who had experienced a major duration of education 
on organ transplant surgery in the USA, the quality of your life and 
protecting your organs from disorders depend on keeping your 
veins healthy. He talks about his patients, who could almost eat 
nothing before their surgery, being able to eat freely after their 
transplants and notes, “They are allowed to eat everything as long 
as they don’t gain weight, and that’s enough.” Organ Transplant 
Specialist Assoc. Prof. Dr. Barış Akin cooks healthy dishes that 
help to remain a healthy weight and strengthen the structure of 
veins at his house in Beykoz, Ihlamur Mansions. 

 What kind of a menu did you prepare for us today?
A menu, which is light in calories and heavy on greens... After their 
surgeries patients become in a state that they can consume 
anything they want. Before their surgeries due to their strict diets, 
most of the patients stay away from bananas and other potassium 
rich foods and from phosphor rich foods like fish but after their 

kaBak tatlisi
1 kilogram kabak, yarım kilogram toz şeker, 1 çay 
bardağı su, ceviz 
Yapılışı: Kabakları istediğiniz boyutta dilimleyin, 
üzerine toz şeker dökerek bir saat bekletin. Suyu 
ilave ederek orta ateşte suyunu 
çekene kadar pişirin. Üzerine 
cevizleri serpiştirerek servis 
yapın. Arzu ederseniz kabaklar 
suyunu salıp çekerken, fırına 
koyup 10 dakika orada pişirip 
servis de yapabilirsiniz.

pumpkin Dessert
1 kg of pumpkin flesh, half kg 
of sugar, 1 tea glass of water, 
chopped walnuts to top
Preparation: Slice the pumpkin into 
desired size. Put them into a pot and 
spread the sugar over them. Rest them for one 
hour. Add the water. Cook over medium heat until 
the water is boiled down. Before serving, sprinkle 
with chopped walnuts. If you wish, you can remove 
the pot from the heat while the pumpkin is still 
being boiled down and bake in the oven for 10 
minutes.   



 Dikkat etmeleri gereken bir şeyler var mı?
Tuzu azaltmalarını, su içmeyi artırmalarını ve kilo almamalarını 
istiyoruz. Her şeyi yemekten kasıt karbonhidrattan düşük den-
geli ve sağlıklı beslenme kurallarına uygun olması. Yani et, balık, 
sebze, meyve olmalı ama kalorisi yüksek, yağlı, damar sağlığını 
bozacak gıdalar olmamalı. Özellikle de kolesterol seviyesini yük-
seltecek gıdalardan kaçınmalarını istiyoruz. Temel amacımız 
yara iyileşmesini sağlamak ve enfeksiyona karşı artmış olan 
duyarlılığı azaltmak olduğu için yeterli protein alınmasına da 
dikkat edilmesini istiyoruz.
 
 Hastaların beslenmesinde böbrek nakli öncesi ve sonrası 

diye birbirinden apayrı yaşanan iki dönem mi var?
Bir bardak su içmek bile nakilden önce bazen çok büyük bir 
fedakârlık. Hiç su içilemeyen bir durumdan daha sonra kana 
kana su içebiliyor hale gelmek bence en önemli fark. Sadece su 
da değil; meyve yiyemiyorlar, sebze yiyemiyorlar, proteini yük-
sek gıdalar alamıyorlar. Fakat nakilden sonra bunların hepsi 
dönüyor, her şeyi yiyebilir hale geliyorlar. Ama bu sefer de denge 
önemli, aşırı kilo almamaları gerekiyor.

 Nakil sonrası kilo almalarını istemiyorsunuz…
Kesinlikle istemiyoruz. Ancak hastaların artık serbest olmalarının 
dışında maalesef kullandıkları ilaçlar da iştah açabiliyor. Yine 
vücutta sıvı birikmesine yol açıyorlar. Düşünün normal kilonuzun 
da üstündeyseniz bu defa kalp hastalıkları, diyabet ya da hipertan-
siyon riskiniz ortaya çıkıyor ki bunu hiç istemiyoruz. Ayrıca su 
tutulumunu azaltmak için soslar, hazır çorbalar, işleme tabi tutul-
muş etler tüketilmemeli. Yine ilaçlar kandaki magnezyum düzeyi-
ni azalttığı için buğday, mısır, yulaf kepeği, yeşil sebzeler, 
baklagiller, deniz ürünleri gibi gıdalarla beslenilebilir. Değişik 
yöresel çorbalar yapılabilir.

transplants, quite the contrary happens and they feel the need to 
consume those foods that once forbidden. Therefore, they have a 
healthier and balanced diet. 

 Is there anything that they should pay attention? 
We ask them to reduce the intake of salt, increase drinking water 
and remain a healthy weight. What I mean by eating everything is 
to keep a diet low on carbohydrates and to stay within the rules of 
a balanced and healthy diet. In other words, the diet should include 
meats, fish, veggies and fruits but not the kind of foods that are 
high in calories, fattening and might cause damage to the vein 
health. We especially ask them to stay away from foods that would 
increase the level of cholesterol. Since our main goal is to ensure 
that the wound heals well and reduce its sensitivity against the 
infections, we ask from our patients to consume enough protein. 

 When it comes to the diet of patients, are there two distinct 
periods such as before and after surgery? 
Sometimes, drinking even one glass of water is a big sacrifice 
before the surgery. I think the most important difference is to 
switch from a state, which you cannot drink water, to another, 
where you can drink as much as you can. It is not just only water 
though; they cannot eat fruits, vegetables and foods high in protein. 
But after the transplant these all change and they become able of 
eating ableto eat everything. And this time, the balance is 
important, they are not supposed to gain weight. 

 Therefore, you do not want them to gain weight after surgery…
Absolutely! But, unfortunately some of the medications that they 
have to take may cause an increased appetite and overhydration. 
Think about it, if you are overweight then you are facing with the 
risks of heart diseases, diabetes or hypertension. We do not want that. 

Zeytİnyağlı kerevİZ
3 adet kereviz, 1’er tane patates, havuç ve soğan, 
1 çay bardağı bezelye, yarım limon, tuz
1 bardak portakal suyu, 1 çay bardağı zeytinyağı
Yapılışı: Kerevizleri küp küp doğrayıp limonlu unlu suda 
bekletin. Soğanı, patatesleri, havuçları da istediğiniz 
büyüklükte doğrayıp kerevizlerle birlikte tencereye alın. 
Üzerine zeytinyağını gezdirin. Portakal ile limon sularını 
ekleyin. Yarısını geçmeyecek kadar da su ilave edin. Bir taşım 
kaynattıktan sonra kısık ateşte, kerevizler yumuşayıncaya 
kadar pişirin.

celery witH olive oil
3 celery roots, 1 potato, 1 carrot, 1 onion, 1 tea glass of 
peas, half of a lemon, 1 cup of orange juice, 1 tea glass 
of olive oil, salt to taste
Preparation: Cut the roots into small cubes and soak 
them in little bit of flour and lemon juice added water. 
Slice the onion, potato and carrot into desired size and 
put them altogether into a large pot with the celery. Pour 
some olive oil on top and add the orange and lemon juices. 
Fill the half of the pot with water. After bringing them into a 
boil once, simmer until they are soft.
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 Bu konuda nakilli kişilere yardımcı olan en özellikli besin 
hangisi?
Cevizin bu konuda faydası olduğuna dair çalışmalar var. İlaç niye-
tine önermiyoruz ama bazı hastalarım içine ceviz attıkları suyu içip 
fayda gördüklerini söylüyorlar. Nakilden sonra kullanılan ilaçların 
bir dezavantajı da kolesterolü yüksetmesi. Bu yüzden kolesterolü 
düşüren cevizin dışında, meyveler, sebzeler, tahıllar, tohumlar, 
kuruyemişler yenilebilir. Etin de yağsız kısımları yenebilir ama 
balık ve beyaz eti (derisi alınmış) daha çok öneriyoruz. 

 Meyve ve içecekler peki?
C vitamininin yoğun olduğu portakal, elma, mandalina da bol bol 
tüketilmeli; muz, kayısı, kurutulmuş meyveler, domates yenilebilir. 
Yalnız greyfurt ilaç düzeylerini bozabiliyor. Bitkisel çaylar da 
olumsuz etkileyebiliyor. Böbrek çalıştığı sürece neredeyse ömür 
boyu ilaç kullandıkları için tüm bunlara ömür boyu dikkat etmele-
ri gerekiyor.

 Egzersiz öneriyor musunuz?
Kendilerini zorlayamayacakları aktiviteleri öneriyoruz. Örneğin 
her gün yarım saat yürüyüş, yazın yüzme, esneme hareketlerini 
yapabilirler. Kaslar güçlendikçe, beden güçlendikçe sağlıkları da 
daha düzene girecektir.

In order to reduce the overhydration, they should not consume 
instant soups, processed meats or sauces. The medications might 
reduce the magnesium levels of the blood, so wheat, corn, oat bran, 
green vegetables, beans, sea food should be preferred. Special regional 
soups may be prepared. 

Which foods are the most sufficient for patients with 
transplants? 
There are some studies done regarding the benefits of walnuts for 
those patients. Of course, it is not intended to cure but some of my 
patients told me that they saw the benefits of putting walnuts into 
their drinking water. One disadvantage of the medications, which 
they have to use after surgery is that they increase cholesterol levels. 
Therefore, besides walnuts, which reduce cholesterol levels, fruits, 
vegetables, grains, seeds, dried fruits can be eaten. Lean meats also 
can be consumed but we mostly suggest fish and skinless white meat.   

 What about fruits and drinks?
Plenty of vitamin C rich oranges, apples and mandarins are supposed 
to be consumed; bananas, dried fruits and tomatoes can be eaten. 
Grapefruits might disturb the balance of the medications. Herbal 
teas may also show adverse effects on medications. As long as their 
kidneys function they need to be on those medications, in other words 
they should pay attention to those warnings for a lifetime.

 Do you suggest exercising? 
We do suggest activities, which they would not force themselves. For 
instance, half hour of daily walk, swimming in summers and 
stretching exercises… When their bodies and muscles become 
stronger, their health would become more stabilized.   

izgara soMon salata
1 somon fileto, Akdeniz yeşilliği, 1 kırmızı soğan, 
1’er tane renkli biber, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 
1limon suyu 
Yapılışı: Somonu küçük parçalara bölüp 
ızgarada pişirin. Somonun bıraktığı 
yağda ince uzun doğradığınız renkli 
biberleri ve yarım halka kırmızı 
soğanları ızgara edin. Akdeniz 
yeşilliğini salata tabağına 
yerleştirip üzerine somonları, 
biber ve soğanı yerleştirin. 
Zeytinyağı ve limon suyunu 
karıştırıp üzerine dökün. Somonlar 
sıcak servis edin.

GrilleD salmon salaD
1 fillet of salmon, Mediterranean greens, 
1 red onion, fresh green, yellow and red peppers, 
1 tbs of olive oil, 1 lemon juice
Preparation: Divide the salmon into small pieces 
and grill. Grill the sliced peppers and onion rings. 
On to a plate place the Mediterranean greens and 
over the greens place the salmon and peppers and 
onions. Pour some olive oil and lemon juice on top 
and serve while salmon is still hot.





Türk filmlerinin unutulmaz oyuncusu Hülya Koçyiğit, hayata 
tutunmaya çalışan bir kadın hikâyesini beyazperdeye taşımak 
için kolları sıvayınca biz de kapısını çaldık. Dolayısıyla türlü 
kadınlık hallerini konuştuk.   

 Hülya Hanım senaryo haline getirdiğiniz ‘Varoşta Kadın 
Olmak’ kitabının nasıl bir hikâyesi olacak?
Nalan Türkeli’nin kendi hayatını yazdığı bir kitap ‘Varoşta 
Kadın Olmak.’ Varoş mahallelerde yaşayan ve hayata tutunmaya 
çalışan yüz binlerce kadından birinin hikâyesini anlatacağız. 
Yaşam mücadelesinin yanında, kadın olmanın zorluğunu yaşa-
yan, gecekonduda yaşayıp nefes almaya ve aldırmaya çalışan bir 
kadının yani Nalan Türkeli’nin hikâyesi filmimize konu olacak. 

 Bir kadın hikâyesine imza atacak bir kadın olarak kadınlar 
için nasıl dileklerde bulunmak istersiniz?
Her şeyden önce kadınların eşit vatandaş olduklarını bir kez daha 
hatırlatmak isterim. Artık kadının hakları konusunda herkes daha 
bilinçli olmalı. Annelerin de kız, erkek diye cinsiyet ayrımı yapma-
dan çocuklarını önce iyi birer insan olarak yetiştirmelerini dile-
rim. En önemlisi bu değil mi? Şu hayatta iyi insan olabilmek…

KADININ YERİ SADECE EVİ DEĞİL
 Günümüzle kıyaslamak gerekirse çocukluğunuzda ve genç 

kızlık döneminizde kadınların durumu nasıldı?
Benim çocukluğumda kadının evinin dışında çalışması adeta 
ayıplanırdı. Kadınla ilgili birçok önyargı söz konusuydu. Kadının 
yeri sadece eviydi. Ancak günümüz koşullarında her ailede sade-
ce bir kişinin çalışmasıyla o ailenin geçimini sağlamak mümkün 
değil. Dolayısıyla aile fertleri, kadın ve erkek birlikte üretmek, 

When the unforgettable actress of the Turkish movies Hülya 
Koçyiğit rolled up her sleeves on carrying the story of a woman, 
whose trying to hold on to life, to the big screen, we have knocked on 
her door. Therefore, we have talked about the aspects of womanhood.

 Hülya, what is the storyline of the scripted novel ‘Being a 
Woman in the Suburb’? 
In this novel ‘Being a Woman in the Suburb’, Nalan Türkeli tells us 
her own life. We are going to tell the story of a woman amongst the 
hundreds of thousands of others who live in the suburbs trying to 
hold on to their lives. Our movie is going to be based on Nalan 
Türkeli’s story. 

 As a woman, who is going to sign under a story of another 
woman, what would be your wish for women?
Before saying anything else, I would like to remind that women 
and men are equal citizens. Everyone should act more consciously 
about the women’s rights. I wish mothers to be gender neutral 
while raising their daughters and sons and bring them up primarily 
as good human beings. Isn’t that the most important thing? Being 
a good person in life…

A WOMAN’S PLACE IS NOT JUST HER HOME
 How was the status of the women during your childhood and 

your youth and if you must compare it to the today’s status of 
the women how would you describe it?
When I was a child, it was condemned to work outside of her 
home for a woman. There were many prejudices in question 
against the women. A woman’s place was only her home. 
However, under today’s circumstances, it is not possible to 

MUSTAFA SEVENSİBEL ATEŞ YENGİN
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birlikte yaşamı paylaşmak zorunda. ‘Kadınların görevi sadece ev 
içindedir’ düşüncesini kabullenmiyorum. Kadın, sosyal yaşamın 
her alanında var olmalı. Eşitliği hissederse hayatı paylaştığını 
fark eder ve yurttaşlık bilinci gelişir. Kadın, eğitildikçe daha çok 
çalışma alanında varlığını gösteriyor. Hem eş olarak hem de iş 
hayatlarındaki başarılarıyla örnek olan kadınların çoğalmasını 
temenni ediyorum ki başarılı kadın sayısı da gittikçe artacak.

 Ev kadını olup da iş hayatında var olmak isteyen kadınlar 
için ne önerirsiniz?
Öncelikle kadın kendi gücünü fark etmeli. Bu gücün farkına 
varabilmesi için de önce mesleklerini yapmalarını öneririm. 
Tabii ki anne olup ev hayatını da yönetecekler ama bunu zaten 
herkes yapabilir. İyi bir ev hanımı olup çocuk büyütmek aynı 
zamanda da iş yaşamında ve ülke idaresinde yer almak kadınlar 
için mümkün. Kadınlarımız önce bu düşünceye inansınlar. 

 Ailenizde kadınlar mı söz sahibiydi?
İçinden geldiğim ailem öyleydi. Annem ve anneannem güçlü, eşle-
ri tarafından sevilen, saygı gösterilen, sözleri dinlenen kadınlardı.

ANNEM İDOLÜMDÜ
 Peki, anneniz sizin kahramanınız mıydı?

Annem benim idolümdü ve her zaman gözümde hep kahraman 
olarak yer etti. Hayatım boyunca onun tarafından beğenilmek ve 
onaylanmak için çalıştım. Benim yeteneklerime çok inanırdı, o 
yüzden hep yanımdaydı. Bana güç verirdi, her zaman desteğini 
gördüm… Hayatımdaki ilk adımlarımda da hep yanımda olan 
annemdi. Nereye baksam gördüğüm desteğim…

 Size verdiği en önemli öğüt neydi?
Dürüst olmayı, yalandan uzak durmayı, başkasının malında 
gözümüzün olmamasını öğütledi hep. Canlılara karşı şefkat duy-
mayı, sahip olduklarımız için şükretmeyi bilmeyi, imkânı daha 
az olan insanlarla paylaşmayı öğütledi.

 Siz kızınıza ve torunlarınıza en çok neyi öğütlersiniz?
Ben de kızıma ve torunlarıma her şeyden önce iyi insan olmayı 
öğütlerim. Annemden ve anneannemden ne öğrendiysem hepsi-
ni aktarmaya çalıştım.

support a family with only one income. Therefore, the family 
members both man and woman have to share the life and operate 
together. I cannot accept the thought of ‘The responsibilities of 
the women are within the walls of their homes.’ A woman should 
be involved in every aspect of the social life. The women show her 
existence at more business fields as much educated as they 
become. I hope the number of women who set good examples of 
being a wife and a business woman is going to increase.

 What would you suggest for the homemakers who would like 
to be involved in business life?
They need to be aware of their own power. To realize that power, 
their priority should be their professions. Eventually, they are 
going to become mothers and homemakers, too. It is possible for a 
woman to become a homemaker, involve in business life, and take 
part of governing the state. They should believe in themselves. 

 Who had the power of decision in your family, the women?
In the family that I come from, yes. My mother and my grandmother 
were powerful women, whom their husbands adored, respected and 
listened to them. 

MY MOTHER WAS MY IDOL
 Was your mother also your idol?

Yes, she was. She always has her place in my heart as my hero. I have 
worked for my whole life in order to be adored and recognized by her. 
She was a huge believer of my talent and for this reason; she was 
always there for me. She used to energize and support me. 

 What was the most important advice that she gave you?
She always advised us to be honest, to stay away from lies, not to have 
eyes on someone else’s property. She also advised us to show 
compassion to all beings, to give thanks for what we have, and to 
share what we have with the needy.  

 What do you advise to your daughter and to your 
grandchildren the most? 
Above everything else, I advise being a good person to my daughter 
and my grandchildren. I try to deliver what I have learned from my 
mother and my grandmother to them. 

    Tren YolculuKlArInI ÇoK SeVerİM
Bilmediğim, tanımadığım, daha önce şahit olmadığım yerlere gitmeyi ve farklı kültürlerle tanışmayı çok severim. Aslında bir 
seyyah olabilirmişim (gülüyor). Keşfetmeye, öğrenmeye, yeni lezzetleri tatmaya çok açık ve meraklıyım. Tren yolculuğunu 
çok severim. Bugüne kadar birçok tren seyahatim oldu. Çünkü trenle yolculuk yaptığınızda doğanın içinden geçiyor, doğay-
la iç içe olabiliyorsunuz. Özellikle uzun süren tren yolculukları çok hoşuma gider.

     I love to travel by traIn 
I would love to visit places that I have not been before, and meet with different cultures. Actually, I guess I could be a 
voyager (she laughs). I am quite curious and open to exploring, learning, and tasting new flavors. I love to travel by train. I 
had traveled many times by train until today. Because, you travel through the nature and are in touch with the nature while 
traveling by train. I especially like the long train travels.  
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KAPAK / COvER

 Peki, anneannenizden kulağınıza küpe olan nasihatler 
var mıydı?
Elbette vardı. Her zaman nasihat ederdi. Sürekli dile getirdiği 
atasözleri vardı. Sıklıkla ‘tuttuğun yönden dönme’, ‘gönül 
kimi severse güzel odur’, ‘güvenme güzelliğine bir sivilce 
yeter, güvenme zenginliğine bir kıvılcım yeter’ derdi.  Her 
şeyden önce iyi insan olmamız gerektiğini öğütlerdi hep. 
“Kimsin, aklındaki ve kalbindeki ne?” diye sorar ve ruhumu-
zu, beynimizi neyle beslediğimizin önemli olduğunu hatırla-
tırdı her defasında. Mevlana’nın “Nice insanlar gördüm, 
üzerinde elbise yok. Nice elbiseler gördüm, içinde insan yok.” 
sözünü söylerdi. 

YARADILIŞIMIZDA ADALET DUYGUSU VAR
 Erkeğin görmezden geldiği ve hep bastırmaya çalıştığı ancak 

kadının içinde hep var olan gücü için ne söylemek istersiniz?
Kadın gerçekten daha güçlü, daha organize, daha detaycı, daha 
dayanıklı, daha sabırlı, daha adil… Bir kere kadının yaradılışında 
şefkat ve adalet duygusu var. 

 Erkekler geleneksel rol içinde görmek istiyor. Eşiniz de ‘yemek 
yapılacak, ev düzenli olacak’ gibi isteklerde bulunur mu?
Ben zaten bunları severek yaptığım için kendisinin benden böyle 
talepleri hiç olmadı. Bu konuda gerçekten çok şanslıydım. 
Başlangıçta şans gerekli ama sonra akıl devreye giriyor. 
Seçimlerimizde tercihimiz aşktan yana oluyor. Çünkü insan 
olduğumuzu hissediyoruz aşk duygusuyla. Ama sonra bunu 
yürütebilmek de aklın işi. Akıllı bir insan da huzuru için özveride 
bulunur. Niyet de varsa saygıyı da koruyarak evliliğinizi yürüte-
bilirsiniz. Bu her zaman mümkün değil tabii. 

 Günümüzde evlilikler uzun ömürlü değil. Bunun için neler 
söylersiniz? 
Haklısınız. Bir gerçek var ki kolaylıkla boşananların hepsi çalışan 
kadınlar ve “Ne gerek var kocaya, nasılsa kazanıyorum, bir başka-
sının kaprisini niye çekeyim.” diyorlar. Bu bence yanlış bir anlayış. 
Bir de kızlarını okutmak istemeyen ailelerde, “Kızımızı okutmaya 
ne gerek var, evinin kadını olacak, çocuk büyütecek.” gibi bir anla-
yış oluyor. Okumayan, bilgisi ve görgüsü olmayan hayatı tanıma-
yan bir genç kız nasıl anne olup da çocuk büyütecek ki? Cahil 
birinin bunu yapması mümkün mü? 

 Were there any lessons that your grandmother had taught you? 
Surely, there were. She always used to give me advices. She had 
some proverbs that she had liked to mention routinely. She often 
said, “Don’t give up, don’t give in”, “Whoever your heart desires 
holds the meaning of the beauty to you”, “Do not trust your beauty 
one pimple is enough, do not trust your richness one flame is 
enough.” She’d always advised me to be a good person; kept 
reminding us the importance of nourishing our brains and spirits. 
She used to recite Rumi’s verses, “I have seen so many people on 
whom there were no clothes; and I have seen so many clothes in 
which there were no people.”

THERE IS A SENSE OF JUSTICE IN OUR CREATION
 What would you like to say about the power within women, 

which men always ignore and try to suppress? 
Women are really much stronger, more organized, elaborative, 
enduring, tolerant, and fairer. For one thing, in the creation of 
woman there is a sense of compassion and justice.

 Men would like to see women in their conventional roles. 
Does your husband have demands like ‘The meal will be 
cooked; the house will be kept organized’? 
He never had demands as such since I already do them with 
pleasure. I was lucky on this matter. At the beginning, you need 
some luck but eventually your mind takes over. Our choices usually 
side with our hearts. Because with the feeling of love, we sense that, 
we are human. But at the end, maintaining a relationship is a 
business of the mind. A self-devoted smart person with the will 
could maintain the marriage by protecting the respect between the 
partners. Of course, this is not always the case. 

 Nowadays, the marriages are not long lasting. What would 
you like to say about it?
You are right. The truth is the women who can divorce easily are the 
working type and they say, “Why do I need a husband, I have an 
income, why would I need to endure someone else’s caprices?” I think 
this is wrong. The families, which do not like to send their daughters 
to school, say, “Why does she need an education, she’s going to marry 
and raise her own children.” How could a young girl who is 
uneducated, unaware of proper manners and life become a mother 
and raise children of her own? 

    SİneMA erKeK İŞİ GİBİ GÖrÜlMÜŞ
Ne yazık ki sinema hep erkek işi gibi görülmüş. Ancak yıllar içinde birçok yetenekli kadın şansını zorlayıp başarılı filmlere 
imza attı. Ne var ki o gün bugündür kadın, sinemada var olmak ve varlığını kanıtlayabilmek için erkeklerden daha çok çaba 
sarf etmiştir. Zaten dünyada da, ülkemizde de sinema sanayinde çalışan kadın sayısı, erkeklere oranla oldukça az. 

     tHe CIneMa HaD been Seen aS a Man’S ProFeSSIon 
Unfortunately, the cinema had been seen as a man’s profession. However, many talented women have forced their 
chances into the business and signed under many films successfully. Nevertheless, since then, the women have to 
demonstrate more effort than the men do in order to prove themselves. After all, the number of the women in comparison 
is quite less than the number of the men who work in this industry around the world. 
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kuala lumpur, Bir taşra kasaBasInIn 21. yüzyIlIn modern asya 
kentine dönüşünün ispatIdIr. langkaWi, ziyaretçisine uçsuz 
BucaksIz kumsallar, cangIlda trekking heyecanI, deniz 
kartallarInI elle Besleme keyfi sunar. milli parklarla Bezeli 
saraWak ise sayIsIz etnik topluluğun Bulunduğu, 45 farklI dilin 
konuşulduğu Bir kültür cennetidir. işte gerçek asya... 

GEzİ / TRAvEl

GERÇEK ASYA: MALEZYA

REYAN TUVİ
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GEzİ / TRAvEl

kuala lumPur Proves the transformatIon of a rural town Into a 21st century 
cIty. langkawI offers to the vIsItors the excItement of feedIng the sea eagles 
and trekkIng In the jungles. InhaBIted By more than 30 ethnIc grouPs, sarawak 
Is a cultural ParadIse. thIs Is truly asIa…

TRULY	ASIA:	MALAYSIA



Malezya, reklam sloganında da iddia edildiği gibi “Gerçek Asya” 
deneyimi vaad eden, başdöndürücü çeşitliliğe sahip bir ülke. 
Malay, Çinli, Hintli ve yerli toplulukların kaynaştığı Malezya, 
Güneydoğu Asya’nın en çarpıcı, zengin, güvenli ülkelerinden biri. 
Ulaşım imkanları kaliteli, konaklama standartları yüksek, insanı 
kaygısız, mutfağı zengin ve şaşırtıcı. Malezya sürekli heyecan 
veren, kendine has bir karaktere ve ritme sahip. Bir gün başkent 
Kuala Lumpur’un gökdelen ormanında dolaşabilir, öbür gün 
Borneo cangıllarında trekking yapabilirsiniz. Asya’nın en büyük 
alışveriş merkezleri de burada, en otantik yerel sanatlar da.

Bir taşra kasabasından 21. yüzyıl kentine
Kısaca KL olarak da anılan Kuala Lumpur, 150 yıl içinde, bir taşra 
kasabasından 21. yüzyılın göz kamaştıran cam gökdelenleriyle dolu, 
modern ve işlek bir Asya kentine dönüştü. KL’un hikayesi, 
1860’ların sonlarında, kalay madeni peşindeki bir grubun, Klang ve 
Gombak nehirlerinin birleştiği noktada, hedeflerine ulaşmasıyla 
başlıyor. Bu maden kasabasına “Çamurlu Kavşak” anlamına gelen 
“Kuala Lumpur” adı veriliyor. Tarihi merkez Dataran Merdeka 
(Özgürlük Meydanı) ülkenin 1957’de İngiliz kolonisi olmaktan kur-
tulduğunun ilan edildiği yer. Burada Viktorya ve Arap mimarisi 
sentezi, bugün Yüksek Mahkeme olarak kullanılan Sultan Abdul 
Samad Binası dikkat çekiyor. Çin Mahallesi’nde, ülkeye gelen ilk 
Hintli göçmenler tarafından kurulan tapınaklar etkiliyici. 
Malezya’nın sembolü 452 metre yüksekliğindeki dünyanın en yük-
sek binası unvanlı Petronas İkiz Kuleleri’nin 41. katındaki Skybridge 
(Gökyüzü Köprüsü) atlanmaması gereken bir ziyaret noktası. Milli 
Müze, Lake Gardens’daki (Göl Bahçeleri) muhteşem Kuş Parkı, 
Kelebek Parkı, Orkide Parkı ve hafta sonunda Tunku Abdul 
Rahman Caddesi’nde kurulan Hint pazarı KL’un hoşlukları. 

Malaysia, which has a dazzling diversity, offers a ‘Truly Asia’ 
experience just like the commercial slogan suggests. Malaysia, 
where Malay, Chinese, Indians and indigenous tribes meet in a 
melting pot, is one of the most striking, rich and safest countries of 
Southeastern Asia. The country’s means of transportation is 
qualified; its people are lighthearted; accommodation standards 
are high; its kitchen is rich and surprising. Malaysia has a unique 
character and rhythm that continuously offers excitement. While 
you can stroll through the Kuala Lumpur Tower one day, you can 
go trekking in the Borneo Rainforest the next day. The largest 
shopping centers of Asia are located in here as well as the most 
unique local handicrafts. 

From a rural town to a 21st century city
Kuala Lumpur, KL in short, had been transformed from a rural 
town into a modern and busy 21st century city that is crowded by 
the gorgeous skyscrapers, in 150 years. KL’s story begins in the late 
1860s, with a group in pursuit of the tin metal, who had achieved 
their goal, where the Klang and Gombak rivers met. They had 
named this mining town ‘Kuala Lumpur’ that means ‘Muddy 
Intersection.’ The historical landmark Dataran Merdeka 
(Independence Square) is where the independence of Malaysia 
was proclaimed from the British colonialism in 1957. In KL, 
especially Sultan Abdul Samad Building that is used as High Court 
today gets the most attention with its structure, which synthesizes 
Victorian and Arab architectural styles. Temples built by the 
Indian immigrants are very impressive in China Town. The 
Skybridge, located on the 41st floor of the Petronas Twin Towers 
that stands 452 meters tall and entitled as the world’s tallest 
building, is a place not to skip. The National Museum, the Bird 
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KAÇIRMAYIN: 
KL merkeze 15 km mesafedeki, 122 
metre yükseklikte, 272 basamakla 
tırmanılan dev bir kireçtaşı kayalığa 
oyulmuş Batu Mağaraları 
zahmetinize değecek.

DO NOT MISS: 
15 kilometers away from the city 
center of KL, Batu Caves are 
consisted of caverns naturally 
formed on limestone hills that are 
almost 122 meters tall and are 
worth to climb up 272 steps.





Deniz kartallarıyla yan yana 
Malezya Yarımadası’nın kuzeybatısındaki Kedah eyaletinin turis-
tik açıdan en popüler bölgesi Langkawi Adası, uzun kumsalları ve 
cangıllarla kaplı tepeleriyle göz alıcı. Hint Okyanusu’nda yer alan, 
denizden ve havadan ulaşımın mümkün olduğu 99 adanın en 
büyüğü, 72 bin nüfuslu Langkawi gerçek anlamda yerleşimin 
olduğu tek ada. Langkawi 1986’da “gümrükten muaf  bölge” ilan 
edilmiş. Adada banka bulunan tek yer Kuah. İlk bakışta “duty 
free” mağazalar ve hediyelik dükkanlardan ibaretmiş gibi görünse 
de, kasabada adalıların arasına karışıp keyifli saatler geçirmek 
mümkün. Çarşısı, güzel camisi Masjid Al-Hana, 1987’de ilk ulus-
lararası hindistancevizi ağacına tırmanma yarışmasının yapıldığı 
Chogm Parkı, adanın en yüksek dağının eteğindeki Gunung Raya 
Golf Resort, cam atölyesi Langkawi Crystaal ve hemen yanındaki 
Kedah Marble mermer ocağı, deniz ve güneş meraklısı turistlerin 
gözünden kaçmıyor. Tropikal bir bahçede 150 egzotik kuş türü-
nün barındığı Langkawi Kuş Cenneti de görülebilir. Kuah’tan 25 
kilometre mesafedeki uzun Pantai Cenang kumsalı boyunca otel-
ler, hemen paralel caddedede dükkânlar, restoranlar ve barlar 
sıralanıyor. Plajın bir ucunda, geniş alana yayılmış bir akvaryum, 

Park, the Butterfly Park and the Orchid Park at the Lake Gardens, 
the Indian bazaar set on the weekends on the Tunku Abdul 
Rahman Street are among the KL’s delights. 

Side by side with sea eagles
The most popular touristic region of State of Kedah, located in the 
northwest of Malaysian Peninsula, is the dazzling Langkawi Island 
with its long beaches and jungle-covered hills. Situated in the Indian 
Ocean and the largest of the 99 islands, where transportation by sea 
and air available Langkawi is the only island with a true sense of 
inhabitance with its population of 72 thousand. The island was 
declared as ‘customs free zone’ in 1986. Kuah is the only vicinity of 
the island that has a bank. It might seem like a place, which is only 
comprised by ‘duty free’ shops and souvenir shops at the beginning 
but it is actually possible to spent pleasant time by mingling with the 
islanders. The bazaar, the beautiful mosque Masjid Al-Hana, 
Chogm Park, where the first-ever international coconut tree 
climbing championship took place in 1987, the Gunung Raya Golf 
Resort situated around the skirts of the highest mountain of the 
island, glass workshop Langkawi Crystaal and right next to it, the 
marble quarry Kedah Marble do not escape from the curious eyes of 
the beach and sun lover tourists. The Langkawi Bird Paradise, 
which is the home of 150 exotic bird species, is among the places to 
see. While hotels stand along the long Pantai Cenang Beach, which 
is 25 kilometers away from Kuah, shops, restaurants and pubs line 
on the street parallel to the beach. At one end of the beach, there is an 
aquarium called Underwater World spread over a large area. There 
is a museum and a restaurant, which serves countless dishes made 
with rice that you would enjoy tasting at the other end in Laman 
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AKTİVİTE: 
Langkawi’den yapılan 
tekne turlarında, sarp 
kireçtaşı kayalıklar ve 
yoğun ormanlarla 
çevrili tatlı su gölü 
Tasik Dayang 
Bunting’de yüzebilir, 
deniz bisikletiyle 
gezebilir ya da 
iskelede oturup kedi 
balıklarına ayak 
parmaklarınızı 
ısırtabilirsiniz.

ACTIVITY: 
You can swim in the 
sweet water lake 
Tasik Dayang Bunting, 
which is surrounded 
by steep limestone 
cliffs and jungles, ride 
on a paddle boat or 
have your toes bitten 
by catfish while sitting 
on the pier during a 
boat trip from 
Langkawi. 

FOTOĞRAF MOLASI: 
Langkawi’de Teleferik’le çıkılan 708 
metredeki görkemli Gunung 
Machinchang’dan, Langkawi ile Andaman 
Denizi manzarasını seyredin ve buradaki ilginç 
köprüden yürüyün.

PHOTO BREAK: 
In Langkawi, watch the views of Langkawi and 
Andaman Sea from Gunung Machinchang at 
708 meters of altitude, which can be reached 
by cable cars and walk on the interesting 
bridge in here.





Underwater World var. Diğer uçtaki Laman Padi’de bir müze ve 
pirinçle yapılan sayısız yemeği tadabileceğiniz bir restoran bulu-
nuyor. Adanın en yüksek dağı 881 metre yüksekliğindeki Gunung 
Raya’ya el değmemiş ormanlardan geçen virajlı bir yolla çıkılıyor. 
Langkawi’nin en geniş ve güzel kumsallarından Tanjung Rhu’dan 
başlayan tekne turlarında, denize yiyecek atarak, artık turistlere 
alışmış olan deniz kartallarını beslemek ve mangrov ormanlarını 
görmek mümkün. 

Etnik renkleriyle, doğa harikası Sarawak
Dünyanın biyolojik açıdan en büyük çeşitliliğe sahip adalarından 
Borneo’da bulunan Malezya’nın en geniş eyaleti Sarawak, 
Asya’nın en güzel kentlerine, milli parklara ve benzersiz bir kültü-
rel çeşitliliğe sahip. Sarawak’ta yaklaşık 2 milyon insan, 30’un üze-
rinde etnik topluluk yaşıyor ve 45 farklı diyalekt konuşuluyor. 
Bölgede yarım günden iki haftaya kadar süren cangıl trekking, 
dağcılık, mağaracılık, dağ bisikleti ve nehir safariler yapılıyor. 
Milli parkları, doğal yaşamı, yağmur ormanları, kumsalları, nehir-
leri ve mağaralarıyla oldukça belirgin bir karaktere sahip Sarawak 
eyaletinin başkenti Kuching birkaç günü hak ediyor. Sarawak 
Nehri’nin kıyısındaki kentin rıhtımı özellikle geceleri canlanıyor. 
Karşı kıyıya geçen teknelere binip Malaylar’ın arasına karışın. 
Antika ve hediyelik eşya dükkanlarının sıralandığı Main Bazaar 
(Büyük Çarşı) kentin en eski caddesi. Nesillerdir aynı Çinli aileler 
bu caddedeki “shophouse” olarak adlandırılan dükkan-evlerde 
yaşıyor ve hâlâ marangozluk ve kalaycılık gibi geleneksel meslek-
lerini sürdürüyorlar. Nehrin kuzey kıyısındaki görkemli saray 
Astana, Kutching’in kurucusu Charles Brooke’un karısı 
Margaret’e düğün hediyesiydi; bugün burası Sarawak eyalet baş-
kanının ikametgâhı. Nehir, kentin kalbi; günbatımında bir tekne 
kiralayıp kıyıları gezmek keyifli. Asya’nın en iyilerinden olan 
Sarawak Müzesi görmeye değer. Kuching’e 40 kilometre uzaktaki 
Damai, Sarawak’ın en popüler tatil bölgesi. Plajları su sporlarına, 
cangılı trekkinge olanak veriyor. Damai’deki Sarawak Kültür 
Kasabası, kültürel kimliklerini, geleneklerini ve günlük ritmlerini 
büyük ölçüde koruyan Iban, Bidayuh, Penan, Orang Ulu, Melanau, 
Malay ve Çin kabile ve toplulukları hakkında hızlı, eğlenceli ve 
ilginç bilgi edinmek için kaçırılmaması gereken, yaşayan bir müze 
olarak Asya’nın kültürlerini Malezya’da buluşturuyor. 

Padi. The island’s highest mountain, Gunung Raya is 881 meters tall 
and can be reached only by a twisty road passing through the 
untouched forests. During the boat tours starting from one of the 
largest and most beautiful beaches of Langkawi, Tanjung Rhue you 
are able to see mangrove forests and the sea eagles, which are 
accustomed to the tourists feeding them by throwing food. 

A wonder of the nature with its ethnic colors
Sarawak, which is the largest state of Malaysia located in Borneo 
Island that has the world’s biggest biodiversity, has the most 
beautiful cities and national parks of the Asia as well as its 
incomparable cultural diversity. More than 2 million people 
coming from exceeding 30 ethnic groups, who speak in 45 different 
dialects, inhabit the island. Offered in ranging durations from half 
day to 2 weeks jungle trekking, climbing, speleological tours, 
mountain bicycling, river safaris are among the activities that can 
be participated in the region. Having strong characteristics with 
its national parks, natural habitat, rainforests, sandy beaches, 
rivers and caves, the capitol of Sarawak, Kuching well deserves a 
few days to be spent there. The harbor of the city, which is on the 
banks of Sarawak River becomes to life especially at nights. Have 
a ride on one of the boats that crosses to the other side and mingle 
with the Malays. Lined by antique and souvenir shops the Main 
Bazaar is the oldest street of the city. Chinese families still live in 
slop houses and continue to work conventionally as carpenters or 
tinsmiths. The magnificent palace situated in the north side of the 
river was a wedding gift from the city’s founding father Charles 
Brooke to his wife Margaret: The Astana Palace; today the palace 
is the residence of the state president. The river is the heart of the 
city; it is very enjoyable to go to sightseeing by a rental boat. The 
Museum of Sarawak as one of the best of the Asia is worth visiting. 
The most popular vacation area of Kuching is Damai that is within 
40 kilometers of distance to Sarawak. In here, water sports are 
enabled at the beaches and trekking is enabled in the jungles. In 
order to get a quick and fun education on the cultural identities, 
traditions and daily routines of the Iban, Bidayuh, Penan, Orang 
Ulu, Melanau, Malay and Chinese tribes and communities 
Sarawak Cultural Village, which brings the Malaysian cultures 
together as a living museum, is not to be missed. 
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ALIŞVERİŞ: 
Kuching’in cumartesi 
akşamüstü başlayan ve bir 
sonraki güne dek devam eden 
Pazar çarşısında, cangıl 
meyvelerini ve sebzelerini 
deneyebilr, satış için gelen yerli 
halkları gözlemleyebilirsiniz.

SHOPPING: 
You can try the jungle fruits 
and vegetables, observe the 
islanders who come for the 
sales at the Sunday bazaar of 
Kuching, which is set on 
Saturdays and continues 
throughout the next day. 
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Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Aras
CEO of Aras Holding Evrim Aras
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HoBİ / HOBBY

ÇELLO ÇALARAK RUHUNU 
DİSİPLİNE EDİYOR

üç yIldIr çello dersi alan aras holding yönetim kurulu BaşkanI evrim aras’In en 
Büyük hayali Bir gün konser vereBilmek…

SHE	DISCIPLINES	HER	SPIRIT	BY	
PLAYING	CELLO	

the Bıggest DreAm of ArAs holDıng’s ceo evrİm ArAs, who hAs Been tAkıng cello 
lessons for the last three years, Is to Perform In a concert someday. 

GÜNEŞ KAZDALSELİN AKGÜN

İş hayatıyla özel yaşamı arasındaki dengeyi en sağlıklı şekilde kur-
maya odaklanan yöneticilerden biri olan Aras Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Evrim Aras, müzik tutkusuyla öne çıkıyor. 
2011’den bu yana çello dersi alan ve sporu hayatından eksik etme-
yen Evrim Aras, iş dışındaki tüm zamanını oğlu Aras ile eğlenceli 
programlar yaparak değerlendiriyor. Oğluyla birlikte dünyanın 
dört bir yanına seyahat ettiklerini, rüzgâr sörfü ve kayak yapmak-
tan da büyük keyif aldıklarını söyleyen Evrim Aras, kişisel gelişim 
odaklı kitaplar okuyarak zihnini arındırdığını vurguluyor.
Başarıya giden yolun, hedefe olan inançtan geçtiğini ve kendisini 
sevmeyen birinin işini de sevemeyeceğini vurgulayan Aras 
Holding Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Aras, ekibini de ailesini 
de bu yönde motive ediyor. İş hayatının yoğun temposuna rağ-
men hobilerinden asla ödün vermeyen Aras, tam bir müzik tut-
kunu… Eylül 2011’den bu tana çello çalan Aras; kışın kayak, yazın 
ise rüzgâr sörfü yapıyor. Pilates, meditasyon ve doğa yürüyüşü-
nü de hayatından eksik etmiyor. Değişik ülkeler gezmekten ve 
farklı kültürleri keşfetmekten büyük keyif alıyor. Evrim Aras’ı en 
çok mutlu eden hobisi ise müzik... Müziğe yönelik ilgisinin 
çocukluk yıllarında başladığını dile getiren Aras, “Okul çağların-
da orkestralarda solistlik yapardım. Çello çalmayı yıllardır çok 
istememe rağmen bir türlü cesaret edemiyordum. Sonra çello 
dersi almaya başladım. En büyük hayalim, 2-3 yıl içinde konser 
vermek. Müzikle uğraşmak beni dinlendiriyor. Bedenimi ve 
ruhumu disipline ediyor. Hayata daha net ve berrak bakmama 
yardımcı oluyor. Çello, sesi çok etkileyici olan bir enstrüman. 
Küçükken keman çalmak isterdim. Zamanla çellonun sesine 
karşı bir aşk duymaya başladım.” diyor.

Aras Holding’s CEO Evrim Aras is one of the executives focusing 
to find the healthy balance between the business and personal life 
and she stands out among the others with her passion for music. 
She has been taking cello lessons since 2011.  Evrim Aras spends 
her time after work with her son Aras. Together they prepare 
entertaining schedules and then bring them into action. Physical 
exercise is an important part of her daily life. She states that she 
has traveled to many places around the world with her son they 
enjoy windsurfing and skiing and she likes to read books focusing 
on personal growth to cleanse her mind.
Aras Holding’s CEO Evrim Aras emphasizes that the road to 
success passes through being confident of your goal and a person 
who does not love herself cannot love her job either. She motivates 
her team and her family in this direction. Despite her fast-paced 
business life, she never compromises on her hobbies and she is a big 
fan of music. Aras, who plays cello since 2011, skis in winters and 
windsurfs in summers. She also likes Pilates, meditation and 
nature walks. She enjoys traveling to different countries and 
exploring the diverse cultures. Her one hobby, which makes her the 
happiest, is playing music. She told us that her interest in music 
began during her childhood years: “I used to perform as a soloist 
for orchestras. Despite the fact that I wished to play cello for years 
I just could not dare trying it. Then I started taking lessons. My 
biggest dream is to perform in a concert in 2-3 years. Dealing with 
music relaxes me. It disciplines my body and my spirit. It helps me 
to look at life more sharp and clear. Cello is an instrument that its 
sound is very impressive. I’d like to play violin when I was a child. 
However, in time I began to feel the love for the sound of cello.”       



HoBİ / HOBBY

Yaptığı her işe ruhunu katıyor
Çello çalmayı öğrenmenin oldukça zor olduğunu ifade eden Aras, 
işin içine sevgi katarak hızlı bir şekilde yol alınabileceğini vurgulu-
yor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Bir parçayı, bir senede öğre-
niyorsunuz. Haftada bir ya da iki gün ders alıyorum. İki elinizi 
farklı şekilde kullanmanız gerekiyor. Beynin iki tarafını da çalıştırı-
yorsunuz. Doğru nota basabilmek için iyi bir kulağa sahip olmak 
şart. Bu iş tamamen pratik yapmakla ilgili… Oldukça meşakkatli bir 
süreç... Alışkanlık oturana kadar çellistim diyemezsiniz.” 
Kanlıca’daki evinin denize bakan özel bir köşesini, kitap okuma 
köşesi yapan Aras’ın en büyük keyiflerinden biri de işten döndükten 
sonra burada kitap okumak. Aynı anda 10 kitap birden okuduğunu 
söyleyen Aras, güncel kişisel gelişim kitaplarını yakından takip edi-
yor. Aras’ın kütüphanesinde yaklaşık 500’ün üzerinde kişisel geli-
şim kitabı bulunuyor. Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim 
Sistemleri Bölümü mezunu olan Aras, kendini her alanda yetiştir-
meye yönelik farklı stratejilere yatırım yaparak ilerliyor. İş hayatın-
daki vizyonunu ‘aklınla yönet, kalbinle liderlik et’ olarak özetleyen 
Aras, bu vizyonunu hayatının her alanına taşıyor. Dürüstlükten, 
içtenlikten ve yeni değerler yaratmaktan bir an olsun vazgeçmiyor. 
İş ve özel yaşamında yaptığı her işe ruhunu katarak ilerliyor.

Oğluyla at biniyor, rüzgâr sörfü yapıyor 
İş hayatında idealist bir yönetici, sosyal hayatta ise özverili bir anne 
olan Aras’ı üç kelimeyle özetlemek mümkün: Sorumluluk sahibi, 
dürüst ve samimi… Evrim Aras’ın en büyük enerji kaynağı ise 9 
yaşındaki oğlu Aras. Önemli bir iş toplantısı olmadıkça tüm vaktini 
oğluyla geçirdiğini belirten Evrim Aras, “Oğlum benim en yakın 
arkadaşım. Hafta sonlarında birlikte at binmeye gidiyoruz. Fırsat 
buldukça rüzgâr sörfü ve kayak yapıyoruz. Tatil zamanlarında daha 
çok spor odaklı programlar koordine ediyoruz. Bu nedenle sık sık 
Uludağ, Palandöken ve Çeşme-Alaçatı’ya gidiyoruz. Uzun tatilleri-
mizi ise Tanzanya, Koh Samui, Kenya ve Disneyland gibi genelde 
oğlumun ilgi duyacağı destinasyonlara giderek değerlendiriyoruz. 
Aras ile birbirimizden çok şey öğreniyoruz. Yönetici ve anne olmak 
arasındaki dengeyi zaman içinde yaşayarak, deneyimlerle öğren-
dim. Kısıtlı bir vaktiniz olsa da çocuğunuza onu sevdiğinizi ve her 
zaman onun yanında olacağınızı hissettirdiğinizde, özgüvenli bir 
evlat yetiştirmiş oluyorsunuz. Önceliklerinizi net bir şekilde belir-
lediğinizde her şey sorunsuz bir şekilde halloluyor.” diyor.

Transfers a piece of her spirit into everything she does
Aras expresses that learning to play cello is quite difficult but 
someone who puts a little love into it may advance faster and she 
continues: “It takes a year to learn a musical piece. I am taking one 
or two lessons a week. You need to use both hands in different 
ways. You work both sides of your brain. You must have a fine ear 
for music in order to hit the right notes. This has everything to do 
with practicing. It is a tedious process. You cannot call yourself a 
cellists until automaticity settles down.” She created a reading 
space in a private sea view corner of her house in Kanlıca and now 
one of her biggest pleasures is to read books at this reading corner 
after work. Aras says that she might read 10 books at the same 
time and follows closely on personal growth books. Her library 
includes over 500 self-help titles. She is a graduate of Bilgi 
University’s Department of Media and Communication Systems. 
Aras progresses by investing into different strategies to improve 
herself in every possible field. Summarizing her vision for her busi-
ness life as, “Manage by mind, lead by heart,” Evrim Aras carries 
her vision to every part of her life. She never renounces honesty, 
sincerity and creating new values, even for a moment. She advan-
ces her way by transferring a piece of her spirit into everything she 
is committed to, both in her business and private life.     

Rides horses and windsurfs with her son
It is possible to describe the idealistic executive, and the devoted mot-
her Aras with three words: responsible, honest, and genuine. Her gre-
atest energy resource is her 9-year-old son: Aras. As long as she does 
not have an important business meeting scheduled, she prefers to 
spend all of her time with him. She says, “My son is my closest friend. 
We go to horseback riding on the weekends. Whenever we get the 
chance, we go to windsurfing and skiing. For holidays, we try to coor-
dinate activities focusing usually on sports. That is why we often visit 
Uludağ, Palandöken, and Çeşme-Alaçatı. For longer holiday breaks, 
we usually choose destinations like Tanzania, Koh Samui, Kenya and 
Disneyland, which my son would find interesting. We learn a lot from 
each other. Finding the balance between being an executive and a 
mother came eventually with experience. Even though you have a 
limited free time to spend with your child, if you can make him really 
feel that you love him and you will always be there for him, then you 
would be raising a self-confident child. When you determine your pri-
orities with certainty, everything works out easily.”        

Müzikle uğraşmak beni 
dinlendiriyor. Çello, sesi çok 

etkileyici olan bir enstrüman. Hayata 
daha net ve berrak bakmama 

yardımcı oluyor.

“Dealing	with	music	relaxes	me.	Cello	is	
an instrument that its sound is very 
impressive.	It	helps	me	to	look	at	life	

more	sharp	and	clear.”
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ARTIK DUYULAR SATTIRIYOR

ENGAGING	THE	FIVE	SENSES	
INCREASES	SALES

Dokunma, tatma, işitme, görme ve koklama duyularını öne çıkaran pazarlama stratejilerine odaklanarak tüketicilerin bilinçaltına 
hitap eden markalar, rekabette açık ara öne geçiyor. Dünyada 10 yıldır, Türkiye’de ise yeni yeni uygulanmaya başlanan zihinsel 
pazarlama metodu, marka sadakati yaratmak adına önemli bir role sahip. Bu noktadan yola çıkarak Türkiye ve dünyada başarılı 

zihinsel pazarlama stratejileri geliştiren markaları ve yeni trendleri analiz ettik.

Brands that appeal to consumers’ subconscious by focusing on marketing strategies, which engage the five senses, forge ahead in com-
petition by far. Sensory marketing method, which was in practice for the last ten years in the world and just recently introduced in 

Turkey, has an important role in order to create brand loyalty. Starting from this point, we have analyzed the brands that developed 
successful sensory marketing strategies in the world and in Turkey, and the new trends.

MERAL ERDOĞANSELİN AKGÜN

   Without a doubt, the grand asset, which generated the 
sensory marketing, is our subconscious. Even though, this 
strategy has been in practice for long years in the USA, it has 
increased its affect for the last ten years. Singapore Airlines is 
one of the best global examples relevant to our subject. 
Singapore Airlines has a patented perfume of its own. Flight 
attendants wear the perfume, and use it to scent the steamed 
towels that are handed out to passengers during the flights. 
These tactics appealing directly to our emotions also awakens 
our senses. The Rolls Royce brand had been through a crisis 
in 1960s. The reason for that was the great disappointment of 
the first clients, who had purchased the models manufactured 
after the Silver Cloud. The Rolls Royce fans had insisted on 
that the new vehicles were nowhere close to offer the 
pleasure of driving the old models. The thorough company 
investigation about the complaints had revealed that the 
cause of this problem was the smell. The materials used for 
the interiors of the old models consisted of natural materials 
like wood, leather and wool and their union produced a 
special scent. The management had plunged into action after 
the clients’ dissatisfaction and had tasked a new team. After 
much work done for weeks, they were able to satisfy the 
clients. Ever since, each vehicle that has been produced, 
comes with that ‘unmatched Rolls Royce smell’ added under 
the seats. Almost all of the car companies have used the 
same approach. 

    Zihinsel pazarlamayı oluşturan en büyük değer, hiç şüp-
hesiz ki bilinçaltımız. Bu strateji ABD’de uzun yıllardan bu 
yana kullanılıyor olsa da etkisini son 10 yılda artırdı. Bu 
konuya verilebilecek en başarılı global örneklerden biri de 
Singapur Airlines. Singapur Airlines’ın kendine ait özel bir 
kokusu var. Uçak görevlilerinin kullandığı parfüm, aynı 
zamanda uçakta dağıtılan buhar havlularında da kullanılıyor. 
Doğrudan duygulara hitap eden bu uygulamalar, insanların 
algılarını da direkt harekete geçiriyor. 1960’lı yıllarda Rolls-
Royce markası bir kriz yaşadı. Sebebi ise Silver Cloud’dan 
sonra üretilen modelleri satın alan ilk müşterilerin büyük bir 
hayal kırıklığı yaşamasıydı. Rolls-Royce tutkunları, ısrarla 
yeni otomobilin daha önceki modellerin sağladığı keyfi 
yaşatmadığını iddia ediyordu. Konuyu derinlemesine araştı-
ran şirket, sonunda aradaki farkın kokudan kaynaklandığını 
anladı. Eski modellerin iç aksesuarları tahta, deri, yün gibi 
doğal maddelerden oluşuyor, bir araya geldiklerinde ise 
özel bir koku ortaya çıkıyordu. Müşterilerin hoşnutsuzluğu 
karşısında harekete geçen yönetim, yeni bir ekip oluşturdu. 
Haftalar süren çalışma sonunda  müşteriler memnun edildi. 
O günden bu yana fabrikadan çıkan her otomobilde koltuk-
ların altına bu ‘benzersiz Rolls-Royce kokusu’ ekleniyor. 
Aynı yaklaşım, hemen hemen bütün otomobil üreticileri 
taralından kullanılıyor.
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     GloBAl ÖrneKler
‘Duyular ve Marka’ kitabının yazarı Martin Lindstrom, başarılı 
zihinsel pazarlama stratejileri geliştiren markalar hakkında 
örnekler veriyor: “Kellogg’s’un kahvaltılık mısır gevreğinin başa-
rısı tamamen tahılın çıtırtısıyla ilgilidir. Vurgu, reklamlarda duy-
duğumuz ses efektlerinden çok, ağzımızda duyup hissettiğimiz 
bu çıtırtıdadır. Kellogg’s çıtırtı ile tadın bu sinerjisini geliştirmek 
için yıllarca deney yaptı. Firma, bu araştırma kapsamında 
Danimarkalı bir müzik laboratuvarıyla anlaşarak onun kahvaltı 
gevreğine özgü tam bir çıtırtı üzerinde uzmanlaşmasını sağladı. 
1990’ların sonuna doğru Daimler Chrysler şirket bünyesinde 
yepyeni bir birim kurdu. Bu birimin işlevi araba tasarımı, imalatı 
ya da pazarlaması değildi. Görevi yalnızca araba kapılarının 
çıkardığı sesler üzerinde çalışmaktı. Bu iş için ayrılmış 10 mühen-
disten oluşan bu ekibin görevi, kapıların açılıp kapanırken çıkar-
dığı sesi inceleyerek en mükemmel sesi bulmaktı. Temmuz 
2003’te Bentley Continental GT’nin yapımına başlandı. Bu, 500 
milyon Sterlinlik bir projeydi. Bentley, mevcut Bentley sahipleri 
arasında geniş kapsamlı bir araştırma yürüttü. Markaya yapılabi-
lecek yeni eklentileri test etti. Diğer lüks spor arabaların ses 
kalitesiyle karşılaştırmalar yaptı. Sonunda Continental GY’ye 
boğuk, yumuşak, canlı ve esin verici bir ses bulundu.” 

    Global exaMPleS
The author of the book titled Brand Senses, Martin Lindstrom 
exemplifies the brands, which developed the successful sensory 
marketing techniques: “Kellogg’s considers the crunchiness of 
the grain as having everything to do with the success of the 
breakfast product. Emphasis is placed on the crunch we hear 
and feel in our mouths rather than the sound effects we hear on 
commercials. Kellogg’s has spent years experimenting with the 
synergy between crunch and taste. As part of this research, they 
made contact with a Danish commercial music laboratory that 
specializes in the exact crunchy sensation of a breakfast cereal. 
At the end of the 1990s, Daimler Chrysler established an entire 
new department devoted solely to developing the sound of its 
car doors. Ten engineers were assigned to the task of creating 
the perfect sound for opening and closing the door. In July 
2003, one of the world’s most prestigious cars, the Bentley 
Continental GT, was launched. This was a 500 million sterling 
project. Bentley carried out extensive research among existing 
Bentley owners, testing new additions to the brand as well as 
benchmarking the sound quality of other luxury sports cars. 
They ended up with a sound for the Continental GT that is deep, 
smooth, muscular, and inspiring.”

    GerÇeK pATATeS hİSSİ 
“Tüketiciler bir ürün alacakları zaman ilk olarak 
zihinlerinde yer eden markalara yöneliyor.” diyen 
Keskinoğlu, “Zihinsel pazarlama konsepti Türkiye’de 
son birkaç senede popüler oldu. Türkiye’de havali-
manlarından benzin istasyonlarına, otellerden mağa-
zalara kadar pek çok marka bu konseptle tanışma 
aşamasında.” şeklinde konuşuyor. İngiltere’de fırın-
lanmış patates satan McCain Foods adlı markanın da 
başarılı stratejilerle dikkat çektiğini ifade eden 
Keskinoğlu, “Marka, geçtiğimiz sene kış aylarında 
İngiltere’deki otobüs duraklarında hazır fırınlanmış 
patateslerinin lezzetini anlatmak için farklı bir uygu-
lama gerçekleştirdi. Otobüs duraklarına dokunuldu-
ğunda gerçek patates hissi veren bir fiberglass 
patates yerleştirildi. Patatesin yanındaki düğmeye 
basıldığında otobüs durağı fırından yeni çıkmış bir 
patates sıcaklığında ısınıyor ve kokuyordu. Özellikle 
tanıtımın soğuk kış aylarında yapılmasıyla tüketicile-
rin ısınmak için sık sık butona basacağı öngörülmüş-
tü.” yorumunda bulunuyor.

     real Potato Feel
Keskinoğlu says, “When consumers shop they go 
for the brands, which left marks in their minds. 
Sensory marketing techniques became popular in 
Turkey in the last few years. From airports to gas 
stations and from hotels to stores, many brands are 
about to meet with this concept in Turkey.” 
Keskinoğlu also states that a brand named McCain 
Foods, which sells roasted potatoes in England, is 
getting the attention by its successful strategies. 
He says, “The brand had introduced a new 
technique to present the deliciousness of its 
roasted potatoes which were sold at the bus 
stations in England. A fiberglass potato that gave 
the feeling of a real potato at touch was located at 
the bus stations. When its button was pressed, the 
bus station would warm up and smell just like a 
fresh out of the oven potato. It was foreseen that 
the consumers would press the button very often 
since the presentation would be put into practice in 
cold winter months.”   
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    ABercroMBIe & FITch’İn BAŞArISI 
Tüketicinin koklama, görme, duyma, tatma ve hissetme gibi duyu-
larına hitap eden ve zihinsel pazarlama olarak öne çıkan yeni nesil 
bir pazarlama stratejisiyle baş başa olduğumuzu ifade eden ICM 
Global Başkanı Volkan Keskinoğlu’na göre dünyada zihinsel 
pazarlama stratejileriyle öne çıkan en başarılı marka Abercrombie 
& Fitch… Keskinoğlu, markanın loş mağaza ortamıyla görsel duyu-
lara hitap ederken, kullandığı sabit mağaza kokusu ile kokusal, 
yüksek sesli underground müzik tarzı ile ise işitsel duyulara aynı 

anda hitap ettiğini belirtiyor ve sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Dünyanın her-

hangi bir yerinde Abercrombie & 
Fitch mağazasını ziyaret eden bir 
müşteri, her zaman aynı mağaza 
deneyimini elde ediyor ve aynı hissi 
yaşıyor. Bu inanılmaz bir başarı. O 
kadar ki Almanya’nın belirli bir böl-
gesinde ilk Abercrombie & Fitch 

mağazası açılmadan 2 hafta kadar 
önce fizikleriyle dikkat çeken erkek 

modeller, üzerlerine Abercrombie 
& Fitch kokusunu sıkıp, mar-

kanın kıyafetlerini giyerek, 
kalabalık caddelerde ikili 
ve üçerli gruplar halinde 
yürüdü. Ortalamanın 
oldukça üzerinde fizi-
ğe sahip bu modelle-

re bakan pek çok 
kişi bu aktivitenin 
Abercrombie & 
Fitch’in tanıtımı 
olduğunu görsel 
ve kokusal algı-
larını kullanarak 
anladı.” 

    tHe SuCCeSS oF aberCroMbIe & FItCH
The President of ICM Global Volkan Keskinoğlu expresses that 
we are facing with a new generation marketing strategy emerging 
as sensory marketing, which engages with the five senses of the 
consumers. According to him the most successful brand, which 
becomes prominent with its sensory marketing techniques in the 
world, is Abercrombie & Fitch. Keskinoğlu remarks that while the 
brand appeals to the sense of sight by the gloomy ambience of 
the stores, it also engages with the sense of smell by its fixed 
scent and with the sense of hearing by its underground music 
style all at the same time. He continues: “Each time a customer 
visits an Abercrombie & Fitch store in any part of the world 
undergoes the exactly same store experience and gets the same 
feeling. This is an unbelievable success. In so much that at a 
certain part of Germany two weeks before a store opening, the 
male models, whom taken attention by their physical appearances, 
and worn the brand’s clothing and perfume, had walked in 
groups of 2 or 3 on the crowded streets. Many people had 
noticed the models with above average looks and had realized 
that this activity was organized by Abercrombie & Fitch, by only 
using their senses of sight and smell.”
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Harun Yamanlar

zANAAT / CRAFT

VALİZLERİ TOPLAYIN, 
ÜTOPYAYA GİDİYORUZ! 
BacasIndan dumanlar çIkan, sesi huzur veren Bir trene, etrafIndaki Bütün 
ayrIntIlarIyla Birlikte sahip olaBilirsiniz.

BARIŞ TEKİNHİLAL GÜLYURT

Ütopya kelimesinin karşılığı, “Olmasını istediğiniz şeyin tam da 
sizin düşündüğünüz şekliyle gerçekleşmesi ve bunun sizi sonsuza 
dek mutlu etmesi,” ise şayet; evet, bu bir ütopya. Bazılarının ütop-
yası için gerekli olan malzemeler bir valizin içine sığabilecek bir-
kaç model tren, minyatür insanlar, evler ve ağaçlardan ibaret! 
İstanbul Kadıköy’de eski bir binanın denize nazır terasında 
2006 yılından beri Model Trenciler adında bir kulüp bulunuyor 
ve kapısı haftanın tüm günlerinde gece yarılarına kadar defalar-
ca açılıp kapanıyor. Buraya kadar her şey normal görünebilir 
ancak tuhaflık kapıyı araladığınızda ortaya çıkıyor çünkü içeri-
de saçlarına ak düşmüş koca koca adamlar, çocuklar gibi trenci-
lik oynuyor! 60 yaşındaki emekli mimar Haldun Bağbakan 
minicik parçaları birleştirerek maket evler, tren garları yapıyor, 
kulübün kurucusu 55 yaşındaki Harun Yamanlar ürettikleri 
malzemeleri yurt dışına ihraç ediyor ve kulüp üyelerine organi-
zasyonlar düzenliyor, yine yaşı ona yakın biri yana döne yaptığı 
kurgu için gerekli olan bir parçayı arıyor… Kurgu dedikleri şey 
de öyle üç beş parçayla bitmiyor. Zira amaçları sadece rayların 
üzerinde tren yürütmek değil! 
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PACK	YOUR	BAGS	
WE	ARE	GOING	TO	UTOPIA!
 you may own a traIn, whIch smoke comes out of Its chImney and Its soothIng 
sounds offer Peace, wIth all the surroundIng detaIls.

If the definition of the word utopia is “What you want to become true just 
becomes true the way you want it and this makes you happy forever,” so, 
yes, this is a utopia. Some people’s utopias consist of only a few model 
trains, miniature human, tree and animal figures that could be easily 
packed into a bag!
A club named Model Railroaders resides in an old apartment building’s 
terrace with a sea view in İstanbul, Kadıköy since 2006 and its doors open 
and close many times until midnight on each day of the week. Everything 
may sound normal up to this point but you notice the oddity as soon as you 
open the door slightly and realize that grey haired adult men are playing 
with trains just like little kids in there! 60 year old retired architect 
Haldun Bağbakan builds model houses and train stations by assembling 
the tiny pieces while the founder of the club 55 year old Harun Yamanlar 
exports manufactured supplies to the foreign markets and organizes 
special events only for club members. Another member as old as him looks 
for an essential piece in a rush to complete the layout. What they call a 
layout does not end with only a few pieces since the purpose is not just 
watching the trains go on the rails!
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Model trencilik, iki karış boyundaki bir trenle 
başlıyor
Model Trenciler kulübünün 55 yaşındaki müdavimi Kemal 
Omay’ın 673 parçadan oluşan bir lokomotif koleksiyonu var. 
Koleksiyonuna katmak için bütün dünyayı didik didik ettiği 200 
tren daha var ama onun tutkusu sadece tren alıp vitrinine koy-
mak değil; evinin salonunu model tren kurguları için ayırmış ve 
yaklaşık 4 yıldır her gece bunun üzerinde çalışıyor. Kurgusunun 
içinde onlarca minik insan, evler, karlı dağlar, karların üzerinde 
ayak izleri, teleferikler, istasyonlar bulunuyor. Kendi deyimiyle 
kulüpte tanıştığı 6 arkadaşı ona hafta sonlarında ırgatlığa geli-
yor. Aynı şekilde o da ihtiyacı olan arkadaşlarının evlerinde 
ırgatlık yapıyor. Kendisi aynı zamanda bir sanayici, trencilik 
oynadığı arkadaşlarının arasında emekli savcılar, iş adamları, 
emekli albaylar bulunuyor ama bu adamlar bir araya geldiğinde 
eşlerinin onları, “Kavga etmeden oynayın!” diye uyarması gere-
kiyor. Atışmaları genellikle, “O ağacın yaprakları bu mevsime 
uymadı.” veya “O adamın üzerindeki kıyafet bu trenin yanına 
yakışmadı.” şeklinde oluyor çünkü her kurgunun kendine has 
bir dünyası var. 
Harun Yamanlar’ın söylediğine göre model tren meraklılarının 
en çok takıldıkları konulardan biri de yine bu dönemler. Kimi 
kömürlü trenler üzerine çalışıyor, çoğu buharlı tren hastası, 
bazıları da şimdiden hızlı trenler konusunda uzman. Eski 
dönemler üzerinde çalışanların uzmanlığıysa eskitme konusu. 
Yüzlerce lira ödeyerek aldıkları pırıl pırıl bir treni kutusundan 

Model railroading starts with a foot long train 
One of the patrons of Model Railroaders club 55 year old Kemal 
Omay has a locomotive collection consisting of 673 pieces. He also 
has 200 wagons that he rummaged around the world to include to 
his collection but his real passion is not to show case them; he 
reserved his living room for railroad layouts and worked every 
night on this project for nearly 4 years. His layout contains tens of 
miniature human figures, houses, snowy mountains, footprints on 
the snow, chair lifts and stations. As he states six of his friends, 
whom he met at the club come to work as laborers for him on the 
weekends. He pays his debts likewise to the needy. He also is an 
industrialist, his playgroup includes retired prosecutors, 
executives, and colonels, yet when these men get together their 
wives need to warn them to play without fighting! Their arguments 
are usually in the form of, “Those leaves are not appropriate for the 
season,” or “That guy’s clothing does not suit the train next to 
him,” because every layout has its own world. 
According to Harun Yamanlar, the most difficult subject to deal 
is periods for the model railroading enthusiasts. Some work on 
coal trains, most of them adore steam trains, some of them are 
already experts on speed trains. The ones who work on vintage 
period are specialized in aging. They turn a perfect train that 
they paid hundreds of liras into a junk as soon as it is out of its 
box. When dealing with some task that they cannot manage, they 
ask for help from nearly 3000 active users of the club’s online 
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çıkarttıkları gibi bir hurdaya çeviriyorlar. Beceremedikleri bir 
iş olduğunda da kulübün forumunu aktif olarak kullanan 3 bin 
üyeden yardım istiyorlar. Eskişehir’de trenini eskitmek isteyen 
bir üye, trenini kargoyla İzmir’de yaşayan, başka bir üyeye gön-
deriyor ve hiçbir ücret ödemeden geriye alıyor. Yüz yüze hiç 
görüşmeseler de birbirlerini çok iyi tanıyorlar çünkü aynı şeye 
âşıklar: Trene! 

Model trenler asıllarının aynısı 
Model trenler gerçek trenlerin 1/87 oranında küçültülmüş hali. 
En çok kullanılan ölçek bu ama daha büyüklerini ve küçüklerini 
de bulmak mümkün. Hepsinde değişmeyen şey gerçek trenin 
üzerindeki bir vanadan, kompartımanların içindeki kapı numa-
ralarına kadar aslının aynısı olması! Kulübün üyeleri ellerindeki 
modellerin tamamının özelliklerini ezbere biliyor. Hatta çevre-
sinde unutkanlığıyla nam salmış Kemal Omay elindeki 673 parça 
trenin hangi yıllarda hangi ülkelerde kullanıldığını, bakımları-
nın nasıl yapılması gerektiğini ve piyasa değerini ezbere biliyor. 
Çok kıymetli bir koleksiyona sahip ve istediği zaman herhangi 
bir parçayı satın aldığı fiyatın üzerinde satabiliyor. Anlayacağınız 
trenlere merak sarmanız için önünüzde maddi bir engel yok. 
Küçük bir bütçeyle başlayıp, birkaç yıl içinde bacasından 
dumanlar çıkan, sesi huzur veren bir trene, etrafındaki bütün 
ayrıntılarıyla birlikte sahip olabilirsiniz. Bunun için yapmanız 
gereken tek şey Kadıköy’deki bu mutlu adamların yanına gidip, 
“Ben de trenleri çok seviyorum!” demek. 

forum. A member who lives in Eskişehir ships his train to another 
member in İzmir in order to have it aged and pays no charge at 
all for his service. They may have never met face to face but they 
know each other very well because they are both in love with 
same thing: trains!

Model trains are the replicas of originals
Model trains are one 87th the size of the actual trains. This is 
the most commonly used scale but it is possible to find the 
smaller or bigger scales. The one thing that never changes about 
them is that they are the exact replicas of the original trains 
from a gear to a door number of a compartment. Club members 
know the features of the models they possess by heart. In fact, 
Kemal Omay whose forgetfulness is well recognized among 
friends memorized some facts about each train that belongs to 
his 673 piece collection like in which countries they served, in 
which years, how to maintain them and their market values. He 
owns a valuable collection and he can sell any piece at any time 
with profit. To become a model train enthusiast you would not 
have to face with financial difficulties. You could start with a 
small budget and in a few years, you could own a train including 
all its surrounding details. One that smoke comes out of its 
chimney and the sounds it makes offer you peace. The one and 
only requirement is to go and meet those happy men at Kadıköy 
and tell them, “I like trains, too!”  

     trEn dEMEk Özgürlük dEMEk!
Model tren meraklılarının en önemli misyonlarından 
biri çevrelerindeki insanlara trenleri sevdirmek. 
Çünkü onlara göre tren demek özgürlük demek! 
Çünkü trenle yolculuk yaptığınızda arabalarınızdaki 
gibi küçük bir alana sıkışıp kalmıyorsunuz, uçak yol-
culuklarında olduğu gibi saatler öncesinden yollara 
düşmüyorsunuz ve en önemlisi yolculuğun kendisini 
bir amaç haline getirebiliyorsunuz. 

     train means freeDom!
One of the most important missions of model train 
enthusiasts is to popularize trains. Because according 
to those people a train represents freedom! Because 
while traveling by a train you don’t get stock in a 
small space like you do while traveling by car. You do 
not have to be on the road as if you have to be at the 
airport hours before your flight. The most importantly, 
you could turn the travel itself into a purpose.  

zANAAT / CRAFT
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İslam bilim tarihinde popüler bir ayrım var, “akli ilimler” ve “nakli 
ilimler” diye. İşte efendim tefsir, fıkıh ve hadis nakli ilimlerdendir; 
matematik, astronomi, coğrafya filan da akli ilimlerdendir. 
Popüler zihniyet bize İslam tarihinde bir yerden sonra ciddi bir 
kırılma olduğunu ve akli ilimlerin nakli ilimlerce bastırıldığını, 
Müslümanların bir yerden sonra düşünmeyi bırakıp öncekileri 
tekrar etmeye başladığını söyler. Bununla ilgili ilk şikâyetlere 17. 
yüzyılda rastlarız ama esas olarak 20. yüzyılda yaygınlaşmıştır. 
Oryantalistlerin bu iddianın yaygınlaşmasında çok önemli rolü 
var. Oryantalistler bizi İbn Rüşt’ten sonra fikir adamı yetiştireme-
diğimize basbayağı ikna ettiler. Batı’nın siyasi ve askeri üstünlüğü 
karşısındaki kompleksimizin de payı var elbette kolayca ikna 
olmamızda. 
İslam bilim tarihine biraz dönüp bakınca akli ilimleri bin yıl önce 
terk ettiğimize dair fikrin çürük bir fikir olduğu hemen anlaşılıyor. 
Her şey bir tarafa, madem akli ilimler 11. yüzyılda terk edildi, 
sonra gelen 700-800 yıl boyunca Müslümanlar dünya hâkimiyet-
lerini nasıl muhafaza ettiler, mesela? Oryantalistler burada hile 
yapıp Müslümanların savaşçılığını öne çıkarıyor ama bu da bin 
yıldan fazla süre Asya ve Afrika’yı tamamen, Avrupa’yı da önemli 
oranda yöneten İslam ümmetinin akli ilimleri kullanmadan bu işi 
nasıl başardığını açıklamaz. Ülkeler savaşla fethedilir, doğrudur, 
ama akıl ve ilimle idare edilir. 
Konusu tam da bu olan bir adam İbn Haldun. Medeniyetler nasıl 
ortaya çıkar ve nasıl  çökerler? İbn Haldun meşhur 
Mukaddime’sinde kendisinin “umran ilmi” dediği metodolojik 
tarih yoluyla bunu çözümlemeye gayret eder. Oryantalist taassup 
bize onu 14. yüzyılda hikmeti kendinden menkul bir surette ve 
birdenbire ortaya çıkan tek yıldız gibi göstermek ister. 
Kendisinden önceki akli ve nakli ilimlerin üstatlarının bir devamı 
değil de Batı bilimlerinin çok erken gelmiş bir öncüsü diye yuttur-
maya çalışır. Sanki İbn Haldun İslam bilim tarihinde binlercesi 
mevcut tarihçilerin, kelamcıların, müfessir ve muhaddislerin, şair, 
mantıkçı ve matematikçilerin halefi değil, bir proto-Marx veya 
proto-Weber imiş gibi gösterilmeye uğraşılır. Saçmayı zırvayla 
tevile kalkan burnundan kıl aldırmaz oryantalistleri muazzam 
önyargılarıyla baş başa bırakıp İbn Haldun’un portresini çizelim. 
İbn Haldun İslam bilim tarihinin en okunaklı simalarından biri. 
Eseri ortada, ama en az eseri kadar ortada olan şahsiyeti, ilim 
metodu ve biyografisi. İbn Haldun deyince kendi yazdıkları başlı-
ca rehberimiz. İber Tarihi (Türkçeye maalesef çevrilmemiştir), bu 

There is a popular division in the history of Islamic sciences as 
rational sciences and religious sciences. Say that tafsir, fiqh and 
hadith are the religious sciences; math, astronomy, geography and 
so forth are rational sciences. Popular mindset tells us that after a 
certain breaking point religious sciences started to become 
superior over rational sciences and at the same time, Muslims 
stopped thinking and started repeating themselves. We encounter 
the first complaints regarding the subject around the 17th century 
but it was substantially pervaded in the 20th century. Orientalists 
played a very important role on this allegation to become 
widespread. They simply convinced us into believing that we could 
not succeed to raise another intellectual individual after İbn Rüşt. 
Of course, our inferiority complex against the political and military 
supremacy of the West had its share on this easy conviction. 
When we look back at the history of Islamic sciences, we realize 
almost immediately that the idea of us abandoning the rational 
sciences is a rotten suggestion. Let everything aside, if rational 
sciences were abandoned in the 11th century, how could the late 
Muslims rule the world and keep it that way for the next 700-800 
years, like? At this point, Oriantalists emphasize the Muslims’ 
belligerency with a trick but even that does not explain how 
Islamic ummah, which ruled the whole Asia, Africa, and most of 
Europe for over thousand years, could manage this job without the 
use of rational sciences. Countries are conquered by battles, that is 
true but they are ruled by intelligence and wisdom.         
İbn Haldun’s work is on such a subject. How do the civilizations 
exist and then become extinct? He attempts to analyze this in his 
famous Mukaddime (Introduction) through methodological 
history, which he named it science of prosperity. Orientalism 
fanatics intend to introduce him to us as the only star, who just 
appeared all of a sudden in the 14th century and his wisdom was 
self inflicted. They try to trick us into believing that he was not 
the continuation of the rational and religious science masters 
before him, he was a pioneer of the Western sciences, who came 
ahead of time. They make a great effort to show him as a proto-
Marx or proto-Weber as if İbn Haldun was not the successor of 
historians, theologians, interpreters, muhaddiths, poets, 
logicians, mathematicians, whom thousands of them exist in the 
history of Islamic sciences. Let’s leave those Orientalists, who 
glosses farce with nonsense and privy to being criticized with 
their enormous bias alone and portray İbn Haldun. 

HAKAN ARSLANBENZER

14. YÜZYILDA BİR DAHİ:
A	GENIUS	IN	THE	14TH	CENTURY:	
İBN HALDUN
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tarihin meşhur Mukaddime’si ve kendi kaleminden çıkma biyog-
rafisi, tasavvuf hakkındaki risalesi (Şifaü’s-Sail)  ve Türkçede 
olmayan, mantık, matematik ve şiire dair bazı risaleler… İbn 
Haldun’un çok da kalabalık olmayan fakat yüzyıllardır çok değer 
verilen ve özellikle Osmanlı-Türk düşüncesini yoğun olarak etki-
lemiş eserleri…
İbn Haldun’a ilahiyatçılarımız ve siyaset bilimcilerimiz genellikle 
oryantalist önyargının şemsiyesi altında veya buna karşı çıkma 
arzusu içinde baktıkları için İbn Haldun’un devlet, toplum, mede-
niyet hakkındaki görüşlerini Aristo, Platon, Farabi ve İbn Sina gibi 
önceki büyük simaların görüşleriyle kıyas edip geçmekle yetini-
yorlar. Bunlar önemli mevzular elbette. Ama İbn Haldun’un ken-
disine kendi eseri içinde bakan pek yok. Hele Türkiye’den bakışlar 
çok cılız henüz. Son zamanlarda 16 ve 17. yüzyıllardan itibaren İbn 
Haldun’un Türkiye’de gayet iyi bilindiği belirlenmiş durumda 
ama bunun ayrıntıları üzerinde çok da durulmuyor. 
İbn Haldun çözülen bir medeniyetin çocuğu aslında. Ailesi, meş-
hur bir Endülüs ailesidir, 12. yüzyıl sonunda Kuzey Afrika’ya, 
Tunus’a göçüyor. Kendi hikâyesini bile tarihî-sosyolojik bir yer-
den başlatıyor İbn Haldun. Kafasının nasıl çalıştığının çok açık bir 
göstergesi, ailesinin tarihî kaderini anlatarak kendi biyografisine 
girişmesi… Hepimiz ailemizin, sülalemizin, içinde yaşadığımız 
milliyetin kaderinden az veya çok nasiplenmiyor muyuz? Nerde 
doğduğumuz, hangi dili konuştuğumuz, içinde yaşadığımız ve 
eğitim aldığımız ortam hep aile tarihi ve sosyolojisinin ürünü. 
İbn Haldun’un özel eğitimiyle ilgili verdiği bilgiler heyecan verici. 
Kendisine okutulan kitapların ait oldukları bilim dallarına bir göz 
atıldığında 14. yüzyıl Mağrib’inin İslami ilimlerde kaydettiği yük-
sek irtifa hemen fark edilir. İbn Haldun’a ne okutulmuş bakalım: 
Kur’an kıraati, Kur’an hattı (yazısı), hadis, siyer, Maliki fıkhı, şiir, 
edebiyat, tarih, matematik… 
Tahsilinin sonunda İbn Haldun kâtip olarak çalışmaya başlar. 
Daha sonra ise kadı olur. “Kadı” dediğimizde bugünkü mahkeme 
yargıçları gibi davalarda hüküm verip geçen kişiler anlaşılmamalı. 
İslam toplumları için kadılar hem bağımsız yargıçlar olarak rol 
oynamış hem de eğitim ve bürokrasi içinde önemli görevler ifa 
etmişlerdir. Yer yer şehirlerin idaresinde de kadıların çok önemli 
roller oynadığı görülür. İbn Haldun işte böyle azametli kadılardan 
biriydi ve kariyerinin zirvesinde Mısır’a baş Maliki kadısı olmuş-
tu. Yani İbn Haldun her şeyden önce nakli ilimlerin hem büyük bir 
üstadı hem de önemli bir uygulayıcısıydı. 
Akli ilimler-nakli ilimler zıtlaşmasının ne kadar geçerli olduğunu 
sorgulamamızı sağlayacak kritik bir durum bu. Ki İbn Haldun’un 
tarih metodolojisinde kadı olarak Kuzey Afrika ve Endülüs’e yap-
tığı ziyaretlerde elde ettiği gözlemlerin izleri belirgindir. Bir tek 
şehirde ömür sürmüş olsa belki bu kadar geniş bir umran bilgisi ve 
görgüsüne sahip olamayacaktı. İslam şehirlerinin 11. yüzyıldan 
sonra içine düştüğü kargaşa İbn Haldun’u tarihi yeniden yorum-
lamaya götürdü ve bundan üstadın meşhur metodolojisi doğdu. 
İbn Haldun’un ilmine konu olan Endülüs ve Kuzey Afrika’da pek 
fazla karşılık bulmadığı, düşüncesinin İslam dünyasının bu bölge-
sinde etkili olamadığı söylenir. Bu anlaşılır bir husustur. Zira İbn 

İbn Haldun is one of the most legible figures of the history of 
Islamic sciences. His work speaks for itself as well as his 
personality, method of science and biography. His writings become 
our major guidance when it comes to talk about him: The History 
of Iber (unfortunately was not translated into Turkish,) famous 
Mukaddime of that history, his biography written by himself, his 
papers on Sufism (Şifaü’s-Sail,) and papers on logic, math and 
poetry, again not translated into Turkish… İbn Haldun’s works are 
not too many but valued highly for centuries and inspired 
Ottoman-Turkish mentality intensely. 
Our theologians and political scientists settle with comparing his 
ideas about government, society, civilization by the ideas of early 
figures like Aristotle, Plato, Farabi and İbn Sina just because they 
usually approach him under the roof of Orientalist prejudice or 
within the will to reject it. These are certainly substantial matters. 
However, not many look at him within the perspective of his own 
work. Especially the outlooks from Turkey are very weak. Recently, 
it has been identified that İbn Haldun was well recognized in 
Turkey since 16th and 17th centuries but much emphasize has not 
been put on the details. İbn Haldun is actually the child of an 
unraveling civilization. His family is a well-known Andalusian 
family, immigrated to North Africa, Tunisia at the end of the 12th 
century. İbn Haldun starts even his own story from a historical-
sociological location. Introducing his own biography by explaining 
the historical fate of his family is a remarkable indicator of how 
sharply his mind worked. Don’t we all get our shares more or less 
from our family’s or our nation’s fate? Where we were born, what 
language we speak, environment we live in and receive education 
are all results of our family history and sociology.
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Haldun eserini yazdığı sıra İslam dünyasında hâkimiyet ve mer-
keziyet Osmanlı topraklarına, yani Anadolu’ya kayıyordu. 
Osmanlıların veya genel olarak Türklerin yükselişi nerde, Kuzey 
Afrika Araplarının düşüşü nerde? 
İbn Haldun 14. yüzyılın ilk yarısında (1332) doğup 15. yüzyılın 
hemen başında, 1406 yılında vefat etti. Öldüğünde Timur’un geçi-
ci saltanatı söz konusuydu. Sonraki iki yüzyıl Osmanlıların bir 
güneş gibi tüm İslam ülkelerinin ve Avrupa’nın üzerine doğuşuna 
şahitlik etti. 
İbn Haldun’un düşüncelerinin ancak Osmanlılar krize girdikle-
rinde karşılık bulmaya başlaması doğal bir durumdu. İlk defa 
büyük Osmanlı şeyhülislam ve tarihçisi Kemalpaşazade (1468-
1534), tarih ve toplum metodolojisinde İbn Haldun etkisini bariz 
bir şekilde ilk hissettiren tarihçi olarak kaydedilir. Daha sonraki 
zamanlarda yaşayan önemli tarihçilerden Katip Çelebi ve (1609-
1657) Naima’da (1655-1716) da belli bir İbn Haldun etkisi görülür. 
Osmanlıların İbn Haldun ilgisi sonraki yüzyıllarda da devam etmiş 
ve tarihçiler bu ilgi ve bilgiyi Türkiye Cumhuriyeti döneminin 
tarihçilerine miras bırakmışlardır. Ama araya oryantalizm paraziti-
nin girdiği de bir gerçek. İbn Haldun’u bildiğimiz İslam âlimi ve 
bürokratı kimliğinden çıkaran oryantalizm, ona modern Batı 
düşüncesinin sapa yerde kalmış kıyafetini giydirdi. Bir fanteziden 
ibaret olan bu görüşü tamamen terk etmenin ve İbn Haldun’u ken-
dimiz olarak kendisinden okumanın vakti gelmiş geçiyor. 

The information İbn Haldun gave about his private education is 
very exciting. When we take a close look at the books that he had 
to read one can immediately notice the high advancement of the 
14th century Maghrebi in Islamic sciences. Let’s see what he had 
to read: Kur’an recitation, Kur’an calligraphy, hadith, prophetic 
biography, Maliki fiqh, poetry, literature, history, math…
At the end of his education, he began to work as a clerk. 
Subsequently he became kadi. When we mention kadi, it should 
not be taken as one of our modern day judges, who only adjudicate 
at lawsuits. For Islamic societies, kadis played the role of 
independent judges, and exercised important missions on behalf 
of education and bureaucracy. From place to place, it was seen 
that kadis took important parts in administering the cities. İbn 
Haldun was one of those mighty kadis and he became the head 
Maliki kadi to Egypt at the peak of his career. In other words, 
before everything else he was a grand master and a major 
practitioner of religious sciences. 
This is a critical situation, which will force us to question the 
validity of the opposition between rational sciences and religious 
sciences. Although, the traces of his observations acquired during 
his visits to North Africa and Andalusia as kadi are significant in 
his historical methodology. If he had spent all of his life in only one 
city he would not have this much knowledge and experience of 
prosperity. The chaos, which Islamic cities had fallen into after the 
11th century, caused İbn Haldun to reinterpret the history and thus 
his famous methodology was born. 
It has been said that his ideas were not rewarded at Andalusia and 
North Africa, which are the subjects of his work. This is an 
understandable matter. Because when he wrote his Mukaddime 
domination and centralization were moving to Ottoman lands, in 
other words to Anatolia. Where is the Ottomans’ rise or generally 
Turks’ rise, where is the North African Arabs’ fall? 
İbn Haldun was born in the first half of the 15th century (1332) and 
died at the turn of the 15th century, in 1406. At the time of his 
death, Timur’s provisional reign was in question. The following 
two centuries witnessed the Ottomans shine upon the Muslim 
countries and Europe.   
His wisdom started to make an impact only after Ottomans were 
in a depression and this was natural.  The grand Ottoman sheikh 
ul-Islam and historian Kemalpaşazade (1468-1657) was recorded 
as the first historian, who became influential by İbn Haldun 
strongly at the history and society methodology. Also, the works of 
Katip Çelebi (1609-1657) and Naima (1655-1716), the historians 
who lived in later times, carry significant traces of İbn Haldun. 
Ottomans’ interest in İbn Haldun continued in the following 
centuries and historians passed this interest and knowledge as a 
legacy to the historians of Turkish Republic. However, it is the 
truth that there was an Orientalistic interference. Orientalism, 
which removed him from his well-known scholar of Islam and 
bureaucrat identity, disguised him as far from modern Western 
way of thinking. It is the time to abandon this fantasy and start 
reading him ourselves from his own words.  
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BİR TÜRKÜ DİNLE / liSTEN TO A BAllAD

Karaköprü’yü gördüm. Artık kentin içinde kalmış. Bir tane bile 
nar ağacı yok. Eskiden nar bahçeleri varmış burada. Ondan dola-
yı Karaköprü “narlık...” Kent olarak Urfa ile meyve olarak “nar” 
aynı çağrışım ortamına sığmasa eskiden öyleymiş… O nar bahçe-
lerinin çiçeklenme dönemi çılgın güzelliği nasıl bir “taze” imajı 
doğuruyorsa türkünün yakıcısında… Yahut öyle değil de, narlar 
olgunlaşmış, çatlamış, dallar eğilmiş, olgun bir sevgilinin bütün 
hallerini yansıtır bir tabloya dönüşmüş… Karaköprü’nün narlık 
olması sadece bir bilgi olarak, bir taşıyıcı motif olarak, yahut bir 
sonraki dizeye zemin olarak kalmıyor burada... Ses uyumunu da 
tesadüfi adlandırmaya yorabiliriz belki ancak dizenin kendi iç 
evreninde ses uyumu bile tali kalıyor. İki harf ve gözünüzde can-
lanan bir bahçe… Bu bahçe ise nar bahçesi: Estetik var, bereket 
var, tebessüm var… Ve devamında eşyanın temel hakikati: 
“Güzellik bir varlıktır.” Bu cümle ilk dizede “varlık bir güzellik-
tir” şeklinde de okunabilir pekâlâ… Güzelliğin bir varlık olduğu-
nu, varlık sözcüğünün kuşatıcılığını da düşünerek dünyada 
söyleyen ve bunu bir aşk türküsünün bir dizesi olarak kendili-
ğinden söyleyen kişi farkında olmadan evrenin temel hakikatini 
de söylemiş oluyor. “Varlık bir güzelliktir” cümlesiyle “Güzellik 
bir varlıktır” cümlesi arasında sahih bir varlık anlayışına sahip 
olan hiç kimse ayrılık görmeyecektir.
Devam edelim: “Şal aba giyinenler/Sevdiğine layıktır”… Bu 
biraz da hakikatin edebiyatı gibi geliyor. Nasıl nar ağacı/nar 
bahçesi çiçeklenip, meyvelenerek, yani giyinip kuşanarak ken-
disini gösteriyorsa, sevdiğine layık olmak için de “şal aba” 
giyinme eylemini işaretliyor adsız şairimiz.

Uzatmadan türkünün bütününü buraya alalım:
“Karaköprü narlıktır.
Güzellik bir varlıktır
Şal aba giyinenler
Sevdiğine layıktır

Kale altı mağara 
İplik sardım tarağa
Ben dedim yakın olam
Felek saldı ırağa

Dağlara lale düştü
Güle velvele düştü
Öldüğüme gam yemem
Yar elden ele düştü”
Türküde, yakın bilindik bir yerden, dünyadan ve o dünyanın 
nimetlerinden, sevgiliden fiziki ve mecazi ayrılık imajı o kadar 
güçlü ki, yârinden ayrılan aşıktan, dünyadan ayrılmak üzere olan 
ölümcül hasta psikolojisine kadar değişik katmanlarda fotoğraflar 
gizli… Yârin elden ele düşmesi de bir kadın meselesi değil ayrıca…
Dağlara lale düşmesiyle güle velvele düşmesi usta bir romancı-
ya “ateş ve çığlık” adında iç kaynamalarından örülü bir roman 
yazdırabilir.
Türkünün kaynak kişisi Mustafa Savaş… Mehmet Özbek derlemiş. 
Türküyü kimden dinlemeli?
Siz her Urfalı sanatçıdan dinleyebilirsiniz ancak ben Münevver 
Özdemir’den dinlemeyi tercih ederim.

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

GÜZELLİK BİR VARLIKTIR



BİR TÜRKÜ DİNLE / liSTEN TO A BAllAD

I saw the Karaköprü (The Dark Bridge). Now, it is within the city 
limits. Not even one pomegranate tree at sight… There had been 
pomegranate orchards in here. That’s why the Karaköprü is called 
pomegranate orchard. Despite, Urfa as a city and pomegranate as 
a fruit do not fit into the same association context, it was just how 
it used to be at old times. What sort of image of freshness the crazy 
beauty of those blossoming pomegranate trees must have 
awakened in the mind of the poet of this ballad... On the other 
hand, maybe it is not just that, maybe it symbolizes all states of a 
mature lover whose brunches hanging down with the weight of the 
ripe fruits, in one picture. The Karaköprü being a pomegranate 
orchard is not only informative in here, or it just does not stop at 
being a surrogate theme, or providıng a basis for the next verse… 
The vocal harmony of the words may be commented as coincidental 
and maybe even the lyric’s vocal harmony of its own inner universe 

is secondary. Two letters and an orchard comes to life before your 
eyes… This is a pomegranate orchard: There is aesthetic, there is 
abundance and there is joy about it. And in the continuation of the 
ballad, there is the fundamental truth of the object: ‘The beauty is 
an existence.’ So, the second verse can be understood as ‘The 
Existence is a beauty,’ as well. The poet, who pronounces the 
beauty as an existence by considering the comprehensiveness of 
the word itself in the world and as a part of a love ballad, actually 
pronounces the fundamental truth of the universe unconsciously. 
No one, who has a correct sense of existence would see a difference 
between the sentences of ‘The beauty is an existence,’ and ‘The 
existence is a beauty.’ 
Let’s proceed: ‘Who wears shawl, gabardine / is worthy of a lover’ 
This sounds a bit like the literature of the reality. Our nameless 
poet refers to how a pomegranate tree or a pomegranate orchard 
shows off itself by blossoming and fructifying, in other words,  the 
poet points to the act of dressing up by ‘shawl, gabardine’ in order 
to be worthy of a lover. 
Cutting it short, the full ballad is as follows:
“Pomegranate orchard Karaköprü,
The beauty is an existence,
Who wears shawl, gabardine,
Is worthy of a lover.

Cave under the fortress,
Wrapped rope around comb,
Prayed for closeness,
Fate sent me away.

Who the mountains blossom tulips for,
Who Rose clamors for,
Have no sorrow of dying,
But from hand to hand my lover gone.”
In the ballad, the images of the separation from a familiar 
place, from the world and its pleasures, from a lover both 
physically and metaphorically are very strong and there are 
many pictures of the hidden layers from a lover, whose getting 
separated from his/her lover to the psychology of a deadly ill 
person, whose getting ready to leave the world… In addition, the 
matter of the lover going from hand to hand is not a matter of 
woman-man thing. 
The mountains covered with tulips and the rose crying out loud 
could make a brilliant author write a novel titled ‘Fire and Scream’ 
which is woven from inner restlessness.  
The source of the ballad is Mustafa Savaş. It is compiled by Mehmet 
Özbek.
By whom should we listen to this ballad?
You can listen to this ballad from any singer from Urfa but I 
personally would preffer to listen to it from Münevver Özdemir.
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Ankara’dan Eskişehir’den trenle hayli gitmişliğim vardır 
Ege’ye ve onun başkenti İzmir’e. Ege bir yöndür hem, bir deniz, 
bir duygu, bir rüzgâr ve bunlar gibi söylenmesi bile insana yol-
culuk hissi veren, o hissin yanındaysa sanki burada günler hep 
arifeden ve bayramdanmış gibi, gün adlarının yerine dünya 
nimetlerinin adını da fısıldayıveren. Adı ve tadı arasındaki kafi-
yenin berbat bir şiirin kafiyesi olmadığını da orada ve öylece 
öğrenirsiniz. Öğrenmek için değil, unutmamak için ya da hep 
hatırlamak için öğrenci olmayı sevenler ve sürdürenlerdenim: 
Unutmama öğrencisi, hatırlama talebesi, anı öğrencisi.
Yaşayarak öğrenmek, yazarak öğrenmek, bir de gezerek öğren-
mek var. Giderek, uzaklaşarak, dalarak, çıkarak, uçarak, düşe-
rek kalkarak, kaçarak, hepsi de bir tür gezginliğe sayılır, 
öyleyse insanın hepsinde de öğrenci olmaya ihtiyacı vardır. 
Ağacın bilgisini bilmek de gezmektir, öğrenmektir. Rüzgârın 
bilgisi nereden, bunca çok gezdiğinden, hiçbir yerde durmadı-

I had traveled many times from Eskişehir and Ankara to the Aegean 
and to its capital, İzmir. The Aegean is a direction as it is a sea, a 
feeling and a wind that even its pronunciation brings mind the 
sensation of a journey and besides that sensation, it whispers the 
names of the earthly pleasures to our ears instead of the names of the 
days as if the days are always holidays in here. You would just 
realize here that the harmony between its name and its taste is not 
just a bad poetry’s rhyme. I am one of those who enjoy and continue 
being a student always to remember and never to forget but not to 
learn: retention student, recalling pupil, memory student. 
There are ways of learning: by living, by writing and by traveling. By 
leaving, by running away, by diving, by getting out, by flying, by 
falling down, by standing up, by escaping… These are all counted as 
one kind of wandering and in that case, one needs to be a student of 
them all. Knowledge of trees is a kind of journey and learning as well. 
Where the knowledge of wind comes is from so much of traveling 

HAYDAR ERGÜLEN

EGE ÖĞRENCİSİ
THE	AEGEAN	STUDENT
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ğından, uykuyu, oturmayı fazla sevmediğinden. Ya yağmurun 
bilgisi? O topraktan işte, yağmur da toprağın öğrencisi. Deniz 
mi göğün, gök mü denizin öğrencisi, bu hususta bir karara 
varamadım, o yüzden de mavi öğrenci deyip çıkıyorum işin 
içinden.
Mavi öğrenci, yani Ege öğrencisi. Ege’yi hep özleyen, bu, ikisi 
aynı harften üç harfin kapladığı coğrafyayı, düşünceyi, mitolo-
jiyi, uygarlığı, insanlığı, onun yalnızca ‘yazölçümü’ olan denizi-
ni, ‘gözölçümü’ olan rengini ve gökyüzünü de çalışan hevesli. 
Sanki mavi deyince, anılarını ağırlık diye atmış bir havai, hercai 
yaşama geliyor akla. Ben öyle düşünmüyorum ama demenin 
yararı yok, böyle bir düşünce olduğunu biliyorum çünkü.
Şimdi benim gibi öğrenciler için masmavi bir ders ve gezi kita-
bı var, insanı hem Ege’ye kışkırtan hem de gelip geçtiği yerleri 
unutturmamak için, Ertaç Er ve M. Şinasi Duman’ın fotoğraf-
ları eşliğinde Ege’nin istasyonlarını anlatan bir 
albüm-kitap: “3. Blg.” Yani, Bölge Müdürü 
Selim Koçbay’ın sözleriyle, “İlk açılan 
demiryolu hatlarına sahip olma özel-
l i ğ i n i  t a ş ı y a n , ”  E g e  B ö l g e s i . 
N e r e d e n  b a ş l ı y o r ,  e l b e t t e 
Alsancak garından, oradan kar-
deşi sayılan Basmane garına. 
Cumaovası, Pancar, Torbalı, 
Arıkbaşı, Bayındır derken tren 
bereketli Ege ovasını sanki bir 
şölendeymiş gibi geçmeyi sürdü-
rüyor. Tire’ye, seyyahların piri 
Evliya Çelebi’ye “Taht-ı kadim, 
şehr-i muazzam,” dedirten güzelliğe, 
oradan da Ödemiş’e uzanıyor trenimiz. 
Ege’nin sunduğu dünya lezzetleri kadar albeni-
li bu küçük kasabalara, köylere selam vererek.
Selçuk’tan Söke’ye doğru uygarlığın içinden geçmenin mutlu-
luğuyla hafif büyüklense de, trenin de bir uygarlık olduğunu 
hatırlıyor hemen. Çamlık’taki Buharlı Tren Müzesi’nin önün-
den geçerken, eski değil kadim dostlarının şimdi de ‘anı müze-
si’ olarak yaşadığını düşünüyor. Sazlıköy, sanki Tanpınar’ın 
şiirindeki gibi, “Her şey yerli yerinde,” bu istasyonda. Ve her 
şeyi mavi bir duyguyla yaşamanın, yaz duygusuyla geçmenin 
güzelliği.
Germencik’ten Denizli’ye de böyle geçiyoruz ama önce, “Ey 
yolcu burası Germencik’tir, incirin başkentidir,” diyoruz. 
Yoksa incir bize küser, sütünü döker. Limonu, üzümü, inciri, 
narı küstürmek olmaz, Ege’yi Ege yapan da onlardır, göğün 
sütü gibi damla damla bu güzelliği olduran da, sürdüren de 
onlardır. Sıra Edip Cansever’in istasyonundadır, zira onun şii-
rinde istasyonlar, “Nazilli kokar.”
Halkapınar’dan Manisa’ya, Turgutlu’dan Oturak’a, Akhisar’dan 
Bandırma’ya. Tam mavi öğrencilere göre. Demiryolu ile deniz 
yolu Bandırma’da buluşacak ve bir rüzgâr biçimi olan yolculuk 
sürüp gidecektir. Sür git, yolun mavi ola!

without stopping anywhere and not enjoying much of resting or 
sleeping. What about the knowledge of rain? It comes from the earth 
since the rain is a student of the earth. If the sea is a student of the 
sky or the sky is a student of the sea, I could not make up my mind on 
this, so I am making my way out by declaring it as the blue student. 
The blue student, in other words the Aegean student; an enthusiast 
who always misses the Aegean and studies not only its geography, 
the way of thinking, mythology, civilization but its sea as the 
forerunner of the summer and its color as the pleaser of the eyes. 
Seems like when blue is mentioned what comes to mind is a careless 
and inconstant life that got rid of its memories as if they were excess 
weights. This is not what I think but what I think does not matter 
because I know that such a thought does exist. 
Now, for students such as myself there is a deep blue textbook and a 
travel guide available that tempts one to go to the Aegean and then 
reminds the places seen. It is a pictorial book about the Aegean rail 

stations accompanied by the photographs of Ertaç Er and M. 
Şinasi Duman: “3. Blg.” (“3rd Region”) As the Regional 

Manager Selim Koçbay states, “The Aegean Region 
that carries the priviledge of having the first rail 

lines put into service.” The answer to where it 
starts is of course the Alsancak Station then it 
goes on to the Basmane, its sister station. As if 
on a celebration, the train passes through 
Cumaovası, Pancar, Torbalı, Arıkbaşı, 
Bayındır and continues its journey to the fertile 

lands of the Aegean Plain. Our train reaches to 
Tire, where its beauty caused the father of all 

travelers Evliya Çelebi name it “ancient throne, 
great city” and from there to Ödemiş. It salutes the 

small towns and villages as appealing as the world flavors 
the Aegean has to offer. 

Though it becomes proud with the pleasure of traveling through a 
civilization from Selçuk to Söke, yet it remembers at once that a 
train itself represents a civilization. While passing in front of the 
Steam Train Museum at Çamlık, it thinks of not old but the ancient 
friends, perhaps now they are living as a “memory museum.”  
Sazlıköy, just as what Tanpınar says in his poem, “Everything is 
where it is supposed to be” in this station. Moreover, the beauty of 
living and leaving everything with a blue, summer sensation.  
We travel from Germencik to Denizli filled with these feelings but 
first we ought to say, “Fellow traveler this is Germencik, the capital 
city of fig.” Otherwise, fig would be offended and release its milky 
sap. It would not be right to offend lemons, grapes, figs, 
pomegranates since they are the ones what make the Aegean.  They 
are the ones, which raise and care this beauty drop by drop like the 
milk of the sky. Now, it is time to visit Edip Cansever’s station 
because in his poem stations “smell like Nazilli.” From Halkapınar 
to Manisa, Turgutlu to Oturak, Akhisar to Bandırma. It is cut out 
for the blue students. Railrways and seaways are going to meet in 
Bandırma and the journey will continue like the wind. Go on, may 
your way be blue!             
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Gezi yazıları, eski tabirle seyahatnameler en az yolculuk yapmak 
kadar düşündürücü, keyif verici metinlerdir. Bunlar özellikle 
merak edilen mekaânlarla ilgiliyse, o zaman okumaya doyulmaz 
yazılarla karşı karşıyayız demektir. Örneğin Ahmet Hamdi 
Tanpınar’ın çok önem verilen, üzerinde sıkça durulan romanı 
Huzur’dur. Fakat Tanpınar denilince belki de Huzur’dan önce 
akla gelen, bir seyahatname olarak da okunabilecek olan Beş 
Şehir’dir. Çünkü şehir üzerine yazmak ayrıca yazarın kendi iç 
dünyasına doğru yaptığı bir yolculuktur. Yazar dış dünyaya iç 
dünyasındaki karşılıkları bulmak için bakar. Bir nevi iç dünyası-
nı anlamak ve anlatmak için şehir ve yolculukları kullanır.
Alatav’dan Şardağı’na (2008, Kapı yayınları) Beşir Ayvazoğlu’nun 
gezi yazılarından oluşur. Ayvazoğlu yazılarını “Kültür 
Coğrafyamızda Gezintiler” alt başlığıyla sunar. Yani bu geziler 
rastgele yapılmamıştır. Ayvazoğlu kafasında kurduğu, yıllar önce 
bir şekilde hakkında bilgi edindiği ülke ve şehirlerle ilgili hem 
düşünsel hem de duygusal bir bağ kurmuş ve gezilerini bu bağ 
neticesi ve eşliğinde gerçekleştirmiş. Bu yüzden kitapta tasvirden 
ziyade o yerlerle ilgili bilgi ve düşüncelerle karşılaşırız. Daha da 
önemlisi Ayvazoğlu, düşüncelerinin hangi tarihsel arka plana 
sahip olduğunu açıklar. Fakat şimdiyi ıskalamamak için, gelinen 
son duruma dair tespitler yapmaya da çalışır. O zaman Alatav’dan 
Şardağı’na ile ilgili düşünsel, bilgi verici ve belli kaygıları canlı tut-
mak amacıyla yazılmış gibi nitelikler kullanabiliriz.

Travel articles are delightful texts as challenging and entertaining 
as the traveling itself. If they are especially about the places being 
wondered by many, then the writings captivate you. Ahmet Hamdi 
Tanpınar’s most treasured and valued novel is Huzur, but when 
someone speaks of his name maybe the first thing, which comes to 
mind before Huzur is his Beş Şehir (The Five Cities,) that can be 
read as a travel book. Writing about a city is in fact author’s 
journey through the inner world. Author observes the outer world 
to find equivalents in the inner world. In a way, uses the cities and 
trips as tools to understand and express the inner world. 
Alatav’dan Şardağı’na (From Alatav to Şardağı – 2008, Kapı 
Publishing) consists of travel articles by Beşir Ayvazoğlu. 
Ayvazoğlu presents his articles under the subtitle Navigating 
Through Our Cultural Geography. In other words, these travels 
were not done randomly. Ayvazoğlu incubated the idea of traveling 
to the countries and cities, which he somehow obtained 
information on them many years before his travels and established 
emotional and intellectual bonds with them. His travels took place 
as a conclusion and in the company of those bonds. This explains 
why the readers encounter information and remarks about the 
destinations rather than descriptions. Most importantly, 
Ayvazoğlu unfolds the historical backgrounds of his remarks. But 
not to become outdated he attempts to make observations 
regarding the latest improvements. In that case, we can use 
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Ayvazoğlu söze kültür diye başlar. Daha sonra da belli bir 
coğrafyayı işaret eder. Yani onun kalkış noktası kültürü oluş-
turan tarihe dönük bir vurgudur. Tarih, yani Türk tarihi. 
Bunun içine Osmanlıları, Selçukluları dahil ederek düşünme-
liyiz. Bir de Orta Asya’daki Türkleri ve Türk devletlerini. O 
zaman Ayvazoğlu’nun Ortadoğu, Balkan ve Orta Asya ülkele-
rini belli bir kaygıyı yeniden yakalamak, büyütmek ve 
canlandırmak için adımladığını söyleyebiliriz. 
O, baktığı yerlerde taş ve toprak değil bir 
tarih görür. Bu kaygı; Türk kültürünü 
Misak-ı Milli sınırlarından ibaretmiş 
gibi düşünmemek, değerlendirme-
m e k  g e r e k t i ğ i d i r .  M i s a l , 
T ü r k i y e ’ y i  a n l a m a k  i ç i n 
Müslümanların beş asır yaşadığı 
ve yönettiği Balkanları bilmek, 
onun da ötesinde hissetmek 
gerekir.
Ayvazoğlu klasik, edilgen, kişiyi 
avutmaktan başka bir işe yarama-
yan bir gelenek övgüsünde bulun-
maz. Sadece Türk tarihinin sınırlarına 
işaret eder. Türkmenistan’dan Bosna 
Hersek’e, Kafkasya’dan Mısır’a, Şam’dan 
Kosova’ya kadar uzanan sınırlar dünya haritasında 
görünen eğri büğrü çizgilerden ibaret değil kültür, tarih, 
sanat ve düşünce dünyamızın da hudutlarını; yeniden canlan-
dırılması gereken geleneğimizin nirengi noktalarını oluştu-
rur. O yüzden Ayvazoğlu kültür coğrafyamıza dönük yaptığı 
gezilerden hem düşünsel azıklar devşirir okuyucuları için 
hem de sürekli duyulan, devam eden bir hüznü dillendirir. İki 
dünya savaşı neticesinde ayrılmak zorunda kaldığımız şehir 
ve insanların acısını…

attributes like intellectual, informative and written to keep the 
attention on some concerns about Alatav’dan Şardağı’na. 
Ayvazoğlu commences his words with culture. He then refers to a 
particular geography. In other words, his starting point is an 
emphasize on the history, which generated the culture. The history: 
the Turkish history. While considering the Turkish history we 

should also include Ottomans and Seljuks. Let us not forget the 
Turks and the Turkish countries in Central Asia. At that 

case, we could presume that Ayvazoğlu paced out 
Middle Eastern, Balkan and Central Asian 

countries to recapture a certain concern, and 
feed it to grow, keep it alive. Where he looked 

at he saw history rather than rocks and 
dirt. The concern: the necessity of not to 
consider and evaluate the Turkish culture 
as if it is only consisted of Misak-ı Milli 
boundaries.  For instance, to understand 

Turkey, one needs to reckognize the 
Balkans, which Muslims had populated 

and ruled for five centuries, and beyond that 
one needs to experience it. 

Ayvazoğlu does not praise the traditions, since 
doing so is cliché, passive and it does not work other 

than to consol oneself. He only refers to the borders of 
Turkish history. The borders reaching from Turkmenistan to Bosnia 
and Herzegovina, from Damascus to Kosovo, are not just crooked 
lines seen on the world map, but consist of the frontiers of our 
cultural, historical, art, and mental world, creating the benchmarks 
of our traditions, which must be recaptured. Therefore, for his 
readers, Ayvazoğlu harvests intellectual provisions from his trips, 
which intended for our cultural geography, as well as voicing a 
continuous sorrow. The sorrow of the cities and the people that we 
had to say our farewells at the conclusion of two world wars…   
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TIME	TO	CHOOSE	A	WEDDING	GOWN
the most important detail of that spectacular night is the wedding gown, in which some brides 
would like to show off like a princess and some like a gracefully floating swan. for every mood 

and physical characteristic, whether puffy or knee length or in a rebellious girl look, perfect 
designer wedding gowns are awaiting for you. 
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GELİNLİK SEÇME VAKTİ
kimilerinin prenses, kimilerinin zarif bir kuğu edası ile boy göstermek istedikleri o muhteşem 

gecenin en önemli detayıdır gelinlikler. ister kabarık, ister diz altı, ister asi bir hırçın kız 
görünümünde olsun her ruh hali ve fiziksel detay için tasarımcıların ellerinden çıkan mükemmel 

gelinlikler sizleri bekliyor. 

NİDA DİLARA TARHAN

MoDA / FASHiON



 raillife HAZİRAN / JuNe 2014     0  7 3

MoDA / FASHiON

DAnTel eTKİSİ...
Güzellik çoğu zaman detaylarda saklıdır. Gelinliklerde kullanılan danteller 
de bu detayların başında geliyor. İngiltere kraliyet ailesinin gelini Kate 
Middleton’ın dantel tercihi, gelinlik modasını etkilemeye devam ediyor. 
Dantel kullanılmış uzun kollar 2014 ilkbahar/yaz gelinliklerinin en dikkat 
çeken detaylarından biri oluyor.

laCe eFFeCt
The beauty hides mostly in the details. The lace used in wedding 
dresses is the main one of those details. The lace selection of Kate 
Middleton, the bride of the British Royal Family, continues to affect the 
bridal fashion. The most striking detail of the spring/summer collections 
in 2014 is the lace used long sleeves. 

eleGAn Ve SoFİSTİKe STİller
Ünlü gelinlik moda evleri 2014’te kabarık etekleri kullan-
mayı unutmuş gibi görünüyor. Bu sene kabarık ve kat 
kat gelinliklerin yerini ince ve uzun bir siluet sağlayan 
yeni gelinlik modelleri alıyor. Şehirli kadınların modern 
tarzına hitap eden bu gelinliklerle hareket etmek kolay-
laşıyor. Bu sayede gelinler düğün günü boyunca hem 
hazırlık hem de eğlence safhalarında daha rahat hareket 
edebiliyor.

eleGant anD SoPHIStICateD StyleS
Some famous bridal fashion houses seem like they 
have forgotten all about the puffy skirts in 2014. This 
year, the new models, which provide an elongated 
appearance, are replacing the fluffy and layered 
wedding dresses. Those wedding gowns, in which 
moving is easier, mostly appeal to the urban women 
with a modern taste. Thus, the brides are able to 
move around freely during the preparations on the 
wedding day and during the reception at night. 
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BAlIK eTeK GelİnlİKler
Bu sezon kabarık modelli gelinliklerin yerini alan bir diğer model balık for-
mundaki etekler... Oldukça feminen görünen balık etek gelinlikler, sezonun 
en çok görülecek gelinlik modellerinin başında geliyor.

FISHtaIl WeDDInG DreSSeS
One other model replacing the puffy models is fishtail skirts. Fishtail 
providing a quite feminine appearance is one of the leading models, 
which we are going to see as highly favored this year. 

V DeKolTelİ GelİnlİKler
Gelinliklerde sırt dekoltesinden sonra en dikkat çeken 
dekolte modeli derin v yaka şeklindekiler. Bu tarz 
gelinliklerde V dekolte olan kısım tülle de kaplanabili-
yor. V dekolteli gelinlikleri bu sezon bol bol göreceğiz. 

loW-Cut v-neCK WeDDInG DreSSeS
After the low back cut, the most conspicuous low-
cut model is the V-neck. It is possible to cover the 
cut with tulle. We’ll get to see the low-cut V-neck 
style wedding dresses pretty often this year. 

MoDA / FASHiON
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oMuZlAr
Bu sene gelinliklerde şimdiye kadar çok da önemsenme-
yen yeni bir kıvrım bölgesi vurgulanıyor: Omuzlar! Yakın 
zamana kadar çok tutulan straplez gelinlik modellerinin 
tamamen açıkta bıraktığı omuzlar, bu sene dantel, tül ve 
boncuk işleme gibi detaylarla süsleniyor. Eğer omuzlarınız 
çok geniş değilse, dökümlü modelleri tercih etmelisiniz. 
Geniş omuzlu gelinler ise ince askılar ve işlemelerle omuz-
larının ihtişamını vurgulayabilirler.

SHoulDerS
A new curve area, which was not cared much up until 
now, is being highlighted on the wedding dresses of this 
season: shoulders! Until recently, shoulders were exposed 
by the favored strapless bridal gown models, but this 
year they are being embellished with details such as lace, 
tulle and embroidered with beads. If your shoulders are 
not too wide, you should prefer the models with draped 
shoulders. The brides with wide shoulders may select the 
models with thin straps and embroidery to highlight their 
gorgeous shoulders.   

MoDA / FASHiON

VÜcuT ŞeKlİne GÖre GelİnlİK Önerİlerİ:

elma: Bu vücut tipinin karakteristik özelliği; vücudun üst 
kısmının, alt kısma göre daha geniş olmasıdır. Bu neden-
le balon eteklerden, likralı kumaşlardan, kuyruklu ve 
vücudu saran modellerden, yuvarlak yakalardan kaçın-
maları gerekir.

Armut: Vintage detaylar ve romantik etekler armut tipi 
vücut için ideal. Burada kalça ve bel arasındaki simetriyi 
yakalamak önemlidir. Vücudun ön kısmını ortaya çıkara-
cak straplez kesim, dantel detaylar, işli korse ve kabarık 
etekler uygun görüntü oluşturur.

Kum saati: Düz, Greek modelli gelinlikler düzgün vücut 
hatlarını kapatacağından tercih edilmemelidir. Kum saati 
vücut tipine sahip olanlar; dar ve A Line gelinlikleri rahat-
lıkla tercih edebilir.

Atletik: Bel kısmının belirgin olmadığı atletik vücutlarda, 
omuzlar geniş, kalça dar, göğüsler küçüktür. Üstü dar, 
eteği geniş olan klasik gelinlik modelleri tercih edilebilir. 

tIPS to SeleCt tHe beSt MoDel aCCorDInG 

to your boDy tyPe:

apple: The characteristic of this body type is that the 
top half of the body being wider than the bottom half. 
For this reason, the brides, who have this type of 
body, should avoid the fully-fashioned models and the 
models favoring balloon skirts, Lycra fabrics, tails, and 
scoop necks. 

Pear: It is ideal to choose the models offering vintage 
details and romantic skirts for this body type. Finding 
the symmetry between the waist and hips is very 
important here. Highlighting the frontline of the body 
with a strapless, lace detailed, embroidered bodice 
and puffy skirts create a dazzling appearance. 

Hourglass: Straight and Greek styles should be 
avoided since they hide the beautiful physical features 
of this body type. The brides with this body type may 
select the fully-fashioned and A-Line models with 
comfort. 

athletic: The brides, who do not have much waist 
definition with wide shoulders, narrow hips and small 
breasts, are in this category. The models with close-
fitting tops and loose skirts may be selected. 



THE	BEAUTY	HIDES	IN	THE	DETAILS
when choosIng furnIture for our lIvIng sPaces we reflect our souls and taste 

But let us not forget that the Beauty hIdes In the detaIls. 
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We start to experience a new kind of 
awakening and excitement with the 
arrival of summer. This affects our 
view of home decoration and the 
look at our daily furniture. We seek 
for a change and a renewal to our 
home decoration with small touches. 
Shall we throw away everything and 
start over or talk about a huge 
facelift with a limited budget? 
We have some tips from the 
specialists that are going to stop 
your uncertainty and start making 
you excited… 

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte her 
insanın içinde yeniden uyanış, ayrı 
bir heyecan beliriyor. Bu da 
kullandığımız eşyalara, evimizin 
dekorasyonuna bakışımızı etkiliyor. 
Ufak dokunuşlarla evimizin 
dekorasyonunda bir yenilenme, bir 
hareket arıyoruz. Her şeyi atıp 
yeniden mi dekore etmeli, yoksa 
kısıtlı bir bütçe ile büyük işler mi 
çıkarmalı?
Uzmanlardan daha dar bir bütçe ile 
içinizin kıpırtısını durdurup size 
heyecan verecek küçük tüyolar aldık...

GÜZELLİK DETAYLARDA GİZLİ
yaşadIğImIz mekÂnlara kendi ruhumuzu, zevkimizi katarak eşya seçeriz ama 

unutmayalIm ki güzellik detaylarda gizlidir.

NİL DEMİRCİLER

DEKoRASyoN / DECORATiON
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GÖZ KAMAŞTIrAn YeMeK oDAlArI
Yemek odaları ya da yemek köşeleri, ailelerin ve arkadaşların 
birlikte keyifli anlar geçirdikleri yerler… Bu köşelerde 
yapacağınız ufak düzenlemelerle yemek masanızı evinizin en 
cazip, en göz kamaştıran alanları haline getirmeniz mümkün. 
Üstelik oldukça basit uygulamalarla... Örneğin toprak 
tonlarında runnerlar ve üzerine yerleştireceğiniz birkaç 
aksesuar ile masanızı evinizin en beğenilen, en keyifli köşesi 
haline getirmek mümkün. 

DaZZlInG DInInG rooMS
Dining rooms or dining spaces are the places where 
friends and families gather and have cheerful times. With 
small changes, it is possible to transform your dining 
table into the most inviting and dazzling corner of your 
house. Moreover, these are simple alterations. For 
example, you can allow your table to shine just by 
dressing it with a runner in earth tones and placing a few 
accessories on top of it. 

DEKoRASyoN / DECORATiON 

huZurlu YATAK oDASI
Yatak odanızı huzurlu bir alana çevirmek için 
krem, acı kahve gibi düz tonlarda bir yatak örtüsü 
seçip üzerini zevkinize uygun renklerde ve 
desenlerde seçeceğiniz yastıklarla süsleyebilirsiniz. 
Hatta bu yastıkların renk ve desenlerini her yıl 
yenileyerek fazla bir bütçe ayırmadan farklı bir 
hava yaratabilirsiniz. Yatak başlarının bulunduğu 
duvarı desenli bir duvar kâğıdı ile kaplayarak 
odanıza biraz hareket katmanız da mümkün. 
Yatak odasında kırmızı renk ve ayakucuna gelen 
aynalardan da kaçınmanız gerekiyor.

a PeaCeFul beDrooM  
To turn your bedroom into a peaceful space, using 
a bedspread in solid cream or coffee tones and 
decorating it with colorful patterned pillows to 
your taste would be just enough. Keep in mind 
that every year by only replacing your pillowcases 
with new colors and patterns you could give a 
completely new look to your bedroom without the 
need of an extra budget. It is possible to add 
some more contrast to your room just by using 
patterned wallpaper on the wall where your 
headboard leans on. Also, stay away from the 
color of red and mirrors in front of your bed in 
your bedroom. 



BAnYolArA KÜÇÜK DoKunuŞlAr
Evimizin belki de en küçük mekânları olan banyoların zeminleri için 
seçilecek olan paspasların kaydırmaz nitelikli olmaları ve fazla 
desen barındırmamaları uzmanların tavsiyesi. Özellikle açık renk ve 
geometrik desenli banyo paspaslar banyonuzu daha da geniş 
gösterecektir. Banyonuzda kullanacağınız ‘beyaz gül’ kokusu 
mekâna ferahlık katarken istenmeyen kokuları da önlemenize 
yardımcı olacaktır. Küçük bir sepet içinde lavabonuzun yanına 
yerleştireceğiniz renkli havlular da misafirlerinizin kullanımına 
sunmanın yanı sıra dekoratif bir görüntü yaratacaktır. 

SMall touCHeS to batHrooMS
Maybe the smallest spaces of our homes… Our 
specialists suggest that bathroom mats are supposed to 
be selected among the non-slip and solid colored 
material. Especially light colored and geometric 
patterned bath mats would make your bathrooms look 
spacious. While white rose scent refreshes your 
bathroom it also eliminates unwanted odors. Colorful 
hand towels in a basket placed next to your sink for your 
guests would create a decorative look as well. 

BAlKonlAr YAZA hAZIr
Yaz aylarında hayatımızın büyük bir 
kısmını geçirdiğimiz balkonlarımıza 
keyif katmanın bir numaralı formülü 
çiçekler oluyor. Küpe çiçeğinden 
açelyaya, sardunyadan sarmaşık güllere 
kadar çiçek çeşitleri ile balkonunuzu 
cennetten bir köşe haline 
getirebilirsiniz. Balkon sandalyelerinizin 
üzerine alacağınız renkli minderlerle de 
balkonunuza daha keyifli bir hava 
vermeniz mümkün.

balConIeS are reaDy 

For SuMMer
The number one formula of how to 
inject joy into our balconies, where we 
spend most of our times in summer, is 
flowers. You can turn your balcony into 
a piece of heaven on earth by just 
decorating it with pots of fuchsias, 
azaleas, geraniums and ramblers. You 
can also change the look of your leisure 
chairs by adding colorful cushions and 
compose a cheerful ambiance.

DEKoRASyoN / DECORATiON
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MuTFAKTA DeSen ZAMAnI
Ninelerimizden kalma el yapımı desenli çiniler yeniden 
moda oldu. Evinizin mutfak ve hol gibi alanlarında 
kullanabileceğiniz desenli çiniler, iki renkten altı renge 
kadar çok çeşitli seçenekler barındırıyor. Ancak burada 
dikkat edilmesi gereken en önemli nokta çok renk ve çok 
küçük desen seçiminin yaratacağı karmaşa. Sade ve şık bir 
hava yaratmak isteyenlere iki renkli ve büyük desenli 
çinilerden seçmeleri öneriliyor. 

Pattern tIMe In tHe KItCHen
Handmade patterned porcelain tiles inherited from our grand-
mothers came into fashion again. Patterned tiles, which you 
can install to your kitchen or hallway, are being offered in a 
variety of color options from two to six. However, the impor-
tant thing here is to keep in mind that over use of colors and 
small patterns creates disturbance. It is suggested for those 
who want to form a simple and elegant atmosphere to select 
china with big patterns and two colors.  

DEKoRASyoN / DECORATiON 

SALONLARA RENK KATIN
Günün büyük bir kısmını 
geçirdiğimiz salonlarımızda 
kendimize özel köşeler yaratmak 
mutluluğumuza olumlu yansıyor. 
Renkli bir koltuk ya da renkli bir 
kanepe ile özel bir köşe 
oluşturarak mutlu saatler 
geçireceğiniz bir ortam 
yaratabilirsiniz. Bu köşeyi de 
sevdiklerinizin fotoğraflarının yer 
aldığı albümlerle tamamlayan bir 
sehpa da oluşturduğunuz özel 
alanınıza renk katmanızı 
sağlayacaktır. 

eMbellISH your lIvInG 

rooMS
Creating private spaces in our 
living rooms, which we spend the 
most of our time, would be a good 
influence to our happiness. You 
can design a corner just for 
yourself to spend your leisure 
hours by only using a colorful sofa 
or an armchair. A coffee table 
decorated with the picture frames 
of your loved ones would 
complete your private space and 
bring even more life to it.    
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SÜMER DEMİRCİLER

oToMoTİv / AUTOmOTivE

FORD’UN YENİ BEBEĞİ GÖLCÜK’TEN 
DÜNYAYA AÇILACAK

ford otosan tarafIndan geliştirilen, Binek ve ticari kullanIma uygun 
courier, dünya pazarlarI için sadece gölcük faBrikasInda üretiliyor. dizel ve 

Benzinli motor seçenekleri, geniş Bir donanIm listesi Bulunan yeni aracIn 
fiyatlarI 36 Bin 750 tl’den BaşlIyor.

Ford Otosan tarafından geliştirilen ve tüm dünya için sadece Ford 
Otosan tarafından üretilecek olan Tourneo Courier ve Transit 
Courier, Türkiye’de satışa sunuldu. Tourneo Courier ve Transit 
Courier; sınıfının en düşük yakıt tüketimini, rekabetçi yükleme 
hacmini, en kapsamlı güvenlik ve konfor donanımlarını; Van, 
Kombi Van ve Kombi versiyonlarıyla sunuyor. 
Ürün mühendisliği ve prototip çalışmalarından üretime kadar tüm 
mühendislik çalışmaları Ford Otosan tarafından yapılan ve Ford’un 
küresel ticari araç ailesinin son halkası olan Tourneo Courier ve 
Transit Courier; Van, Kombi Van ve Kombi olmak üzere üç farklı 
gövde tipi ve iki dizel motor seçeneğiyle satılıyor. Aracın fiyatlarıysa 
36.750 TL’den başlıyor. Dünya pazarlarına sadece Gölcük’teki fab-
rikadan gönderilecek yeni araç, binek ve ticari kullanıma uygun iki 
farklı tipiyle yollarımızda yakında boy göstermeye başlayacak.

Tourneo Courier and Transit Courier, which are developed and 
manufactured for the global market by Ford Otosan came on to 
the market in Turkey. Tourneo Courier and Transit Courier 
present to the buyers the lowest fuel use, competitive volumetric 
capacity, the most extensive security system and comfort 
features of the class via the model’s Van, Kombi Van and Kombi 
versions.
Entire engineering work for Tourneo Courier and Transit Courier 
completed by Ford Otosan including product engineering, 
prototyping and manufacturing. They are the last links of the 
Ford’s global commercial vehicle family chain. The new vehicles 
are on sale with two diesel engine options in three different 
versions: Van, Kombi Van and Kombi. Their starting price is 
36.750 TL. The new Couriers are soon to appear on our roads. 
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oToMoTİv / AUTOmOTivE

FORD’S	NEW	BABY	IS	GOING	TO	BE	
GLOBALIZED	FROM	GÖLCÜK

develoPed By ford otosan and suItaBle as sedan and commercIal use, 
courIer Is BeIng manufactured for the gloBal market only In gölcük Plant. 
courIer has a long equIPment lIst and gas or dIesel engIne oPtIons. startIng 

PrIce of the new vehIcle Is 36 thousand 750 tl.    
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İki kere aya gidip geldi
Ford Fiesta’nın da dâhil olduğu B platformunu kullanan araç, 490 
mühendis tarafından 40 ay süren çalışmalar sonucunda geliştiril-
di. 175 ayrı prototipi üretilen araç, dünyanın farklı bölgelerinde 
yapılan testlerle denendi. Toplam 3800 testi, 16 ülkede yapılan 
araç dünyadan aya iki kere gidecek milyonlarca kilometre boyun-
ca test edildi.

İki versiyonu bulunuyor
Binek ve ticari kullanım için uygun iki versiyonu bulunan Ford 
Courier’de 1.5 lt (75 beygir) ve 1.6 lt (95 beygir) gücünde iki ayrı dizel 
motor seçeneği sunuluyor. Ayrıca 1.0 lt, (90 beygir) benzinli motor 
da alınabiliyor. Farklı donanım paketleri de bulunan araç, 100 
km’deki ortalama 3.7 lt tüketim değeriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

Zengin donanım seviyesi
Ford modellerinin global tasarımına uygun şekilde Kinetik 
Tasarım anlayışı ile dizayn edilen Tourneo Courier ve Transit 
Courier, trapezoid radyatör ızgarası, çok parçalı ön tamponu, 
çekik farlarıyla dinamik ve atletik bir görünüme sahip. İç mekâ-
nında yüksek kaliteli kokpiti, ergonomik saklama alanları, geniş 
cam yüzeyleri ve konforlu koltuklarıyla yüksek konfor sunan 
Tourneo Courier ve Transit Courier’de kullanılan malzeme kali-
tesi de sınıfının üstünde. Birçok ergonomik saklama alanının 
yanında Courier ürün gamı için geliştirilen ve ilk defa Courier 
modelleri ile sunulan Akıllı Cihaz İstasyonu ve Ayarlanabilir 
Bagaj Örtüsü iç mekânda kullanışlılığı ön plana çıkaran diğer özel-
likler. İç mekânda ayrıca 5 inçlik Navigasyon ve geri görüş kame-
rası ekranı, SYNC, deri kaplı direksiyon ve vites topuzu gibi 
donanımlar kalite hissini yükseltirken sürücüye konfor sağlıyor. 
Tüm bu üstün özelliklerle birlikte geniş iç mekanıyla ferah bir 
sürüş sağlayan Courier model gamında Transit Courier 2.6 metre-
küplük değer ile fonksiyonel kargo alanı sunuyor. 

Twice to the moon and back
The vehicle is in B-segment, which also includes Ford Fiesta. It was 
developed by 490 engineer as a result of 40 months of hard work. 175 
separate prototypes were produced and they were tested at many 
different regions of the world. At 16 countries, 3800 tests were done 
meaning the vehicle was tested as much kilometers as to go to the 
moon twice. 

Has two versions
Ford courier comes in two versions suitable as a sedan and commercial 
use. It is also offered in two different diesel engine options: 1.5 lt. (75 
horsepower) and 1.6 lt. (95 horsepower.)  In addition, 1.0 lt. (90 
horsepower) gas engine option is available. Courier has alternative 
equipment packages and draws attention with its average fuel 
consumption of 3.7 lt. per 100km.        

High level of equipment
Tourneo Courier and Transit Courier designed within the concept of 
Kinetic Design in accordance with the other global model designs of Ford. 
The vehicle has a dynamic and athletic outlook with its trapezoidal radiator 
grille, multi-part front bumper and slanted headlights.   While interior 
offers high-quality cockpit, ergonomic storage area, large glass surfaces and 
high comfort with comfortable seats, the quality of the material used for 
Tourneo Courier and Transit Courier is in the top of its class. Next to many 
ergonomic storage areas, developed for Courier product range and offered 
for the first time with Courier models Smart Device Station and Adjustable 
Luggage Screen are some other features highlighting the usefulness of 
interior space. The interior has also a 5-inch navigation and rear view 
camera screen, SYNC, leather wrapped steering wheel and shift knob. 
While such equipment upgrades sense of quality, gives comfort to the driver 
as well. With all these outstanding features and spacious interiors Courier, 
provides a commodious driving experience. Transit Courier offers 2.6 cubic 
meters of functional cargo space. 
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Talgo, Madrid ve Rivabellosa’daki (Álava) fabrikaların-
da, 35 adet trenin teslimini ve bunların 12 yıl boyunca 
bakımlarının yapılmasını içeren Haramain projesinin 

ilk Talgo 350’lerinin üretimine başladı.
Teknolojisini her müşterinin ihtiyaçlarına özel olarak uyarla-
yan Talgo, HARAMAIN HIGH SPEED TRAIN’in tasarımına, 
“çöl paketi” olarak adlandırılan; Arabistan’ın yüksek sıcaklıkla-
rına ve kuma dayanıklı, su geçirmez kompartımanlardan oluşan 
trene entegre olarak geliştirilmiş bir dizi çözümü dahil etti.
HARAMAIN HIGH SPEED TRAIN, alüminyum malzemeden 
asgari ağırlıkta imal edilen son derece hafif bir trendir. Bu 
nedenle, düşük sürüş direnci ve trenin düşük yüksekliği saye-
sinde, düşük güç tüketimi ve yüksek ivmelenme kapasitesiyle, 
optimum aerodinamik dirence sahip, türünün en hafif treni 
olma özelliğine sahiptir.
Tren, aşınmanın etkisine karşı dayanıklı bir tasarıma sahip ola-
caktır. Özel yapışkan filmlerin yanı sıra gelişmiş boya ve kapla-
malar kullanılarak pencerelerde ve diğer dış kısımlarda özel bir 
koruma bulunacaktır.
Yeni tasarım, trenin harici sistemlerinin yanı sıra, makine dai-
resi ve yolcu kompartımanları gibi dahili kısımlara da toz ve 
kum girişini önleyecek şekilde olacaktır. Mekanik elemanlarda 
(dış kapılar, soğutma donanımları, dişliler, şasi altında kalan 
elemanlar, vs.) kullanılan sızdırmazlık sistemlerinde ve giren 
havanın (motorların ve tahrik ünitesinin diğer elemanlarının 
soğutulmasında, klima donanımlarında kullanılan hava) filtre-
lenmesinde iyileştirme yapılacaktır.
Dışarıdan hava ve toz girişini önlemek için iç ortama yüksek 
basınç uygulanacak, soğutma donanımları yüksek verimle çalı-
şacaktır. Bütün elektrikli elemanlar (transformatörler, konver-
törler, sensörler ve sinyalizasyon şalterleri) yüksek koruma 
düzeyine sahip olacaktır.
Trenlerde, yüksek sıcaklıklara karşı, Avrupa ortamına göre daha 
düşük iç sıcaklıklar elde etmek için yüksek güce sahip klima 
donanımları, yüksek verimli izolasyon sistemleri, yüksek sıcaklık 
aralıklarında çalışmak üzere tasarlanmış elektronik denetim 
cihazları, üst elektrik hatlarından gelen ana güç beslemesinde bir 
arıza yaşanması durumunda iç ortamdaki klimaların çalışmasını 
sürdürmesini sağlayacak bir back-up sistemi bulunur.

 TALGO’DAN HARAMAIN 
HIGH SPEED TRAIN
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Raylar üzerinde biriken kumu gidermek için özel üfleyiciler ve 
daha büyük çapları sayesinde daha dayanıklı tekerleklere sahip-
tir. Yüksek hızlı tren pazarında daha iyi erişebilirliğe sahiptirler 
ve sinyalizasyon sistemi olarak 2. Seviye ERTMS ile en ileri 
güvenlik sistemlerini içerirler 
Yüksek verimle çevreye ve konfor ihtiyacına saygıyı birleştire-
rek, en iyi seyahat süresi - enerji verimliliği kombinasyonu ile 
çalışırlar 
Trende, tek katta iki ayrı sınıfa ayrılmış 417 koltuk ve bir kafeter-
ya bölümü ile optimum yer düzenlemesi sağlanmıştır. Sınıflar: 

 Birinci Sınıf  
 Ekonomik Sınıf 

İç mekanlar, Suudi kültürünü yansıtacak şekilde, yüksek kaliteli 
kaplama malzemeleri kullanılarak müşterinin ihtiyaçlarına ve 
zevklerine uygun şekilde tasarlanmıştır 
Her iki sınıfta da iç mekanlar genişlikleriyle ön plana çıkmakta-
dır. Zemin ve döşeme kaplamalarında, İslâm sanatı geleneğine 
uygun geometrik motifler ve yumuşak renkler kullanılmıştır.
Ergonomik, yatar koltuklar birinci sınıf malzemeyle kaplanmıştır 
ve koltuklar arası mesafe, standart değerlerin üzerindedir. Her 
yolcu için ayrı elektrik prizi ve aydınlatma da bulunmaktadır.
Vagonlarda, yolcu kompartımanlarının cazip görünümünü arttı-
ran indirekt aydınlatma sistemi kullanılmıştır. Tren giriş holleri 
ve bagaj mahalleri ile koltuklar üzerinde yer alan bagaj rafları 
geniş ve ulaşılabilir özelliktedir.
“Haramain High Speed Train”de bulunan yolcu mahallerinde 
ses ve görüntü sistemi bulunmaktadır. Ekonomik sınıfta yer alan 
video sistemi, bütün koltuklardan görülebilen konumlara yerleş-
tirilmiş düz TFT ekranlardan oluşurken “birinci sınıf”ta her kol-
tuğa yerleştirilmiş kişiye özel video sistemleri mevcuttur.
Bütün koltuklarda, kanal seçici, ses ayar düğmesi ve kanal sinyal 
göstergesi içeren ayrı ses sistemleri bulunmaktadır.
Haramain High Speed Train’de yolcu salonları, TFT teknolojisi-
ne dayalı, yüksek kaliteli, programlanabilir göstergeleriyle dona-
tılmıştır. Bu sistemler aracılığıyla yolculara, trenin seyri ve 
konumu ile ilgili çeşitli bilgiler sunulabilmektedir.
TV ekranlarında seyirle ilgili bilgiler (hız, süreler, mesafeler); 
GPS konum belirleme sistemi ile trenin anlık konumu ve seyahat 
haritaları gösterilmektedir.

www.talgo.com



STUNNING	RETURN	
drawing the attention by its interaction between devices, the widespread use of the 

microsoft’s mobile operating system windows Phone is increasing rapidly. as much as 
its store offering over 400 thousand applications for Pcs and mobile devices, the 
mobile devices operating on windows and windows Phone that each one more 

comprehensive than the other are also attracting the buyers. 
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Bilgisayarlar için hazırladığı Windows işletim sistemiyle bilişim 
dünyasının devleri arasına giren Microsoft, son yıllarda mobil 
cihazlara ciddi bir ağırlık vermeye başladı. 2010 yılında Windows 
Phone 7 ile karşımıza çıkan firma, bu sistemle istediği başarıyı 
yakalayamadı. Ancak bundan iki sene sonra çıkardığı Windows 
Phone 8, önceki sistemin güzel yanlarını korurken, eleştirilen 
tarafları da toparladı. Uygulama mağazasını yazılım üreticileriyle 
yaptığı işbirlikleri ve üniversitelerden başlayarak yazılımcı 

yetiştirmek için düzenledikleri programlarla güçlendiren firma, 
Nokia’nın mobil cihazlar birimini satın aldığında, mobil dünyaya 
ne kadar önem verdiğini de gösterdi. Windows Phone işletim 
sistemi, akıllı telefonlarda yüzde 3,3 pazar payı, Windows ise 
tabletlerde yüzde 4,3 pazar payı ile üçüncü en çok kullanılan 
sistem hâline geldi. PC ve mobil cihazların ortak kullandığı 
Windows uygulama mağazası da 400 bini aşan uygulamaya ev 
sahipliği yapıyor.

Becoming one of the giants of the information technology world by the 
Windows operating system developed for PCs, the Microsoft has been 
concentrating heavily on mobile devices in recent years. The company 
came up with Windows Phone 7 in 2010 but could not achieve the 
expected success with this system. However, the new model Windows 
Phone 8 came up 2 years later, which maintained the popular features 
of the previous system while improving the most criticized features.  
Strengthening its application store by collaborations with software 

developers and by their programs developed to train more professionals 
specialized in the field, the company showed the importance they 
attached to the mobile technology by purchasing Nokia’s smart phone 
division. While Windows Phone Operating System takes a 3.3 per cent 
of the market share on the smart phones, Windows was placed third 
with a 4.3 per cent of the market share amongst the most preferred 
systems on the tablets. The Windows Store housing over 400 thousand 
applications, serves to both PC and tablet users. 

DÖNÜŞÜ MUHTEŞEM OLDU
microsoft’un cihazlar arası etkileşimiyle dikkat çeken mobil işletim sistemi Windows 

phone, yaygınlığını hızla artırıyor. pc ve mobil cihazlar için 400 binden fazla 
uygulamaya ulaşan mağazası kadar, Windows ve Windows phone kullanan birbirinden 

yetenekli mobil cihazlar da dikkat çekiyor.

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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noKİA luMİA 1520
Telefon ve tablet melezi tabletfonların en yeni örneklerinden 
olan 1520’yi, Nokia’nın Windows Phone işletim sistemine geç-
tikten sonra, ustalık dönemi ürünü olarak adlandırabiliriz. 6 
inçlik geniş ekranında Full HD çözünürlük sunan 1520’nin en 
güçlü yönlerinden birisi 20 MP’lik PureView kamerası. Canlı ve 
detaylı fotoğraflar çeken ürün, bunları konum bilgisi ile kayde-
derek, albümlerinizi gittiğiniz yerlere göre ayırmanızı sağlıyor. 
Microsoft Exchange Office 365 ile gelen cihaz, böylece iş amaç-
lı kullanımı da büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Cihaz, dört çekir-
dekli Qualcomm Snapdragon 800 işlemci ve 2 GB bellek ile 
yoğun kullanımda takılmaların, beklemelerin de önüne geçiyor.

Nokia Lumia 1520 is the latest example of the phablets, which 
is a hybrid of a phone and a tablet. We may name it as a 
product of the mastery period, since it was produced after 
Nokia’s switch to the Windows Phone Operating System. 1520 
supports Full HD 6-inch display. The strongest feature of the 
model is its 20 MP PureView camera. The product that 
captures vivid and colorful photos records them along with 
their location information and allows you to categorize your 
albums according to their locations. The Microsoft Exchange 
Office 365 comes preloaded with the device, therefore making 
it easier to use for business purposes. The device prevents the 
waits and errors caused by heavy usage thanks to its quad-
core Qualcomm Snapdragon processor and 2 GB of RAM. 

noKİA luMİA 930
Windows Phone 8.1 güncellemesi ile tanıtılan Lumia 930, 5 
inçlik Full HD ekranı, 20 MP PureView kamerası, Snapdragon 
800 işlemcisi, 2 GB belleği ve 32 GB depolama alanıyla, her 
isteğe yanıt verebilecek bir akıllı telefon. Lumia’nın alışıldık 
yuvarlak köşeli tasarımını gümüş yan yüz ve parlak siyah ön 
yüzle şık bir hâle getiren 930, ek bir adaptör ile kablosuz ola-
rak da şarj edilebiliyor. 930’un cazip yanlarından birisi de, 
Nokia MixRadio uygulaması ile reklamsız, sınırsız ve ücretsiz 
müzik dinletebilmesi.

Lumia 930 is a smart phone, which offers 5-inch Full HD 
display, 20MP PureView camera, Snapdragon 800 
processor, 2GB of RAM and 32 GB of storage, promoted by 
its Windows Phone 8.1 release. 930 spruces up Lumia’s 
familiar design with rounded corners by combining it with 
its newly designed silver sides and glossy black front. 930 
can also be charged wirelessly by an additional adapter. 
One of the inviting features of 930 is Nokia MixRadio 
application, which allows the users to listen to free and 
unlimited music without the advertorial interruptions. 

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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pAnASonİc TouGhpAD FZ-G1
Her koşulda dayanıklı bir tablete sahip olmak ister 
misiniz? Panasonic’in yenilediği Toughpad FZ-G1, 
10,1 inçlik ekranın yanı sıra, dört çekirdekli Intel Core 
serisi işlemci, 8 MP arka kamera, Windows 8.1 işle-
tim sistemi gibi özellikler taşıyor. Standart pil ömrü-
nü yeni sürümde 8 saatten 10 saate çıkartan 
FZ-G1’in, eldivenle kullanılabilen IPS ekranı kadar, 
toza, suya ve katı cisim korumasına sahip olması da 
onu benzerlerinden ayırıyor. Teknik açıdan farkını 
da 802.11ac adlı yeni nesil kablosuz ağ standardıyla 
yüksek hız desteklemesi ve farklı küresel konumlan-
dırma sistemlerini destekleyen gelişmiş GPS deste-
ğiyle ortaya koyuyor.

Would you like to own a durable tablet? Released 
by Panasonic, Toughpad FZ-G1 offers a 10.1-inch 
display. Some of its features are quad-core Intel 
Core series processor, 8MP rear camera and 
Windows 8.1 OS. The standard battery life of FZ-G1 
is improved on the new release from 8 hours to 10 
hours. The IPS screen can be used while wearing 
gloves. Protected against water, dust and impacts, 
FZ-G1 is separated from its competitors with all 
these high-end features. Its technical distinction 
comes from the support of high speed with its new 
generation wireless network standard named 
802.11ac and the advanced GPS support fortifying 
the global localization systems.

ASuS TrAnSForMer BooK T100
Hem tablet hem dizüstü olarak kullanılabilen Transformer Book 
T100, uzun batarya ömrü ile gün boyu rahatça kullanım sağlı-
yor. Ekranı ayrıldığında tablete dönüşen cihaz, klavyeli standa 
bağlanınca da hem daha konforlu kullanılıyor hem de stanttaki 
ek batarya ile daha uzun süre kullanılıyor. Windows’un en yeni 
sürümü olan 8.1’i kullanan cihaz, dört çekirdekli Intel işlemcisi ile 
birçok işlemi bir arada yapabilmenizi sağlıyor. Ayrıca, tablet 
ayrıldığında 550 gram, klavye ile kullanıldığında 1,07 kg ağırlığı 
ile her yere kolayca taşınabiliyor. İçerisinde Word, Excel, 
PowerPoint ve OneNote’un en güncel sürümlerini içeren 
Microsoft Ev ve Öğrenci 2013 yazılımı da yüklü geliyor.

Transformer Book T100 provides an all-day long use with its 
prolonged battery life and can be used both as a tablet and 
as a phone. When the display is detached, it transforms into 
a tablet. The device provides a more comfortable usage 
while it is slotted into the keyboard base and this way, it is 
possible to use it longer thanks to the additional battery 
installed into the base. The device uses the new version of 
Windows: 8.1. Book T100 allows the users to work on multiple 
windows at the same time via its quad-core Intel processor. 
Also, it can be carried everywhere with its lightweight of 550 
grams when the display is detached and 1.07 kilogram when 
the screen is attached to the keyboard. The device comes 
with the most current versions of Word, Excel, PowerPoint 
preloaded and also OneNote, Microsoft Home and Student 
2013 preinstalled.      
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David Guetta
Dünya çapında on beş milyon albüm satışı ile dans müziğinin 1 
numaralı ismi olan Fransız DJ ve prodüktör David Guetta, 27 
Haziran Cuma gecesi Unilife organizasyonu ile KüçükÇiftlik Park’ta 
İstanbullu müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

French DJ and producer David Guetta is the number one name of 
the dance music with his album sales reaching to the number of 
five million as the worldwide. He is going to meet with the music 
lovers of Istanbul at the Küçükçiftlik Park on Friday, June 27. The 
event is organized by Unilife. 

Melanie Dahan
All About Jazz sitesinin “üst düzey vokal” olarak tanımladığı 
Fransız şarkıcı Melanie Dahan, 18 Haziran’da Akbank Sanat’ta 
cazseverlerle buluşuyor!
Bir caz divası olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Fransız 
şarkıcı Melanie Dahan, 2005’te Juan-Les-Pins Revelations, 
2007’de ise “Brüksel Uluslararası Caz Vokalist Yarışması”nın 
finalisti oldu, 2005’te Les Couleurs du Jazz Festivali’nde Fransız 
caz vokalinin yeni ümidi olarak nitelendirildi.

Described as “a vocalist of the higher order” by the All About 
Jazz website, French singer Melanie Dahan will meet with her fans 
at the Akbank Art on June, 18!
French singer takes firm steps forward to becoming a Jazz diva. 
She was the finalist of Juan-Les-Pins Revelation in 2005 and 
“Brussels International Young Jazz Singers Competition” in 2007. 
Melanie Dahan was named as “the young hopeful of French jazz 
vocal” at the Les Couleurs du Jazz festival in 2005. 

AJANDA / AGENDA

Mirkelam
Pop dünyasınca “koşan 
adam” olarak tanınan 
Mirkelam, muhteşem 
sahnesi ile 7 Haziran’da 
Hayal Kahvesi 
Ankara’da... Yeni 
şarkılarının yanı sıra 
unutulmayan hitleri ile 
de dinleyicilerle 
buluşmaya hazırlanıyor. 

Mirkelam, also known 
as “the running man” 
by the Turkish pop 
fans, will take the stage 
over by his incredible 
show at Hayal Kahvesi 
in Ankara on June 7. 
He is getting ready to 
meet his fans with his 
new songs as well as 
his old and 
unforgettable hits.
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Tori Amos
Gold’n Voices serisinin ilk konuğu olan Tori Amos, 
tam 7 yıl aradan sonra çıkardığı yeni albümü 
Unrepentant Geraldines turnesi kapsamında, 22 
Haziran’da İstanbul, KüçükÇiftlik Park’ta!
Son yirmi yılın en başarılı ve saygı duyulan sanatçısı, 
söz yazarı ve müzisyenlerinden biri olarak kabul 
edilen Tori Amos, 2014’ün bahar aylarında yeni 
albümü Unrepentant Geraldines’in piyasaya çıkacağını 
duyurdu.

The first guest of the Gold’n Voices series Tori Amos 
will be in Istanbul at the Küçükçiftlik Park on June 22 
as a part of the tour of her new album that came out 
after 7 years of silence! Being considered as one of 
the most successful artists, songwriters and musicians 
of the last twenty years, Tori Amos announced that 
her new album Unrepentant Geraldines is coming out 
in the spring of 2014.





KİTAPLIK / THE liBRARY

THE	YEARS	OF	
1968-1980	ARE	IN	
THIS	NOVEL

Yazar Dursun Kuveloğlu, “Koyu Gri Seneler” 
adını verdiği yeni romanı ile okuyucunun 
karşısına çıktı. Akçağ Yayınları arasından çıkan 
“Koyu Gri Seneler”, yazarın dördüncü romanı 
olma özelliğini taşıyor. “78 kuşağı romanı” 
olarak özetlenen kitap, Türkiye’de, on üç yıl 
içerisinde otuz bine yakın vatandaşın hayatını 
kaybettiği 1968-1980 yılları arasındaki kan ve 
kaos dönemini anlatıyor. 

The new novel titled “The Dark Grey Years” by the 
author Dursun Kuveloğlu meets with its readers. 
Published by Akçağ Publishing “The Dark Grey 
Years” is the fourth novel by the author. The book, 
summarized as “a ‘78 generation”, outlines the 
bloody and turbulent period between the years of 
1968 and 1980, during which nearly thirty thousand 
of our citizens had lost their lives in Turkey. 

1968-1980 YILLARI 
BU ROMANDA

ArŞİV BelGelerİ İle YAZIYor
Romanlarında daha çok tarihi olaylara yer veren Dursun 
Kuveloğlu, geniş arşiv araştırmalarından elde ettiği bel-

geler ışığında eserlerini kaleme alıyor.    

HIS WrItInGS are baSeD on 
arCHIval reCorDS

Dursun Kuveloğlu, giving wide place to historical 
events in his novels, pens his fiction under the light of 

his archival researches.    

Yazarın ilk romanı, 
Osmanlı Hanedanı’nın 
yurt dışına 
çıkarılmasını işleyen 
“Soylu Sessizlik” isimli 
eser oldu. 

The first novel of the 
author was titled 
“The Royal Silence” 
recounting the exile 
of the Ottoman 
Dynasty. 

Yazarın ikinci eseri 
1917 ve sonrasında 
Kafkaslardaki 
gelişmeleri ele alan 
“Batum Çıkmazı” ismi 
ile yayınlandı. 

His second novel 
about the 
developments in 
Caucasus during and 
after the year 1917 
was published under 
the title of “The 
Batum Predicament”. 

Yazarın üçüncü 
romanı ise Ermeni 
meselesinin öncesi, 
sırası ve sonrasını 
konu alan “Şahsenem” 
oldu. 

In his third novel, 
“Şahsenem”, he talks 
about the 
background, 
continuum and 
afterwards of the 
Armenian issue.  
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[ ÇENGEL BuLMAcA / CROSSWORDS ]
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Kazakistan
plakası

Yüzü ince
havlı bir tür

deri

Uygun bir 
düzene
koyma

Bir gösteri
türü

Adı sanı
bilinmeyen

Avrupa
Yayın
Birliği

Güzel koku Haç
Burunla

algılanan
his

Ekmekte
çıkan yeşil

mantar

Alt karşıtı

Zıt, karşıt

Çıplak

Tercüme
Çıkıntılı yer

Sıkıntı
verme

Mana

Bir konu
üzerine

olan
İki eş

Katma De-
ğer Vergisi

Kabadayı,
hayta

Veri

İranlı

Yaprakları
yenen bir

bitki

Garson
yamağı

Bakırcı
çekici

Sıkı ve tatlı
küçük elma

Güç, erk
Kilometre

Afrika'da
bir nehir

Asya'da bir
göl

Araçların
bırakıldık-

ları yer

Ton Balığı

Katının
sıvılaşması

Bir işteki
engelleri

aşma
kararlılığı

Bir boya
çeşidi

BERTAN KODAMANOĞLU



[ TAKEGAKI / TAKEGAKi ]

[ ÇAPRAz BAĞLAR / CROSS liNES ]
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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.  

[ SÖzcÜK AvI / WORD SEARCH ]

 ALARA

 Bencİl

 DOLAYLI

 elİZA

 elVerİŞlİ

 Fennİ

 GAZİno

 GeÇen

 GIDIK

 ISITICI

 KApAK

 MAhİr

 Mİllİ

 MİnYon

 pInAr

 rİcAT

 ŞeKerKAMIŞI

 TİMÜS

 Tİner

 TrAnSForMASYon

 VİTeS

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.
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[ SuDoKu / SUDOKU ]

[ ÇÖzÜMLER /  SOlUTiONS ]

Resimdeki
oyuncu

Basit ev T Kurallı
tartışma

Sarı renkli,
verimli
balçık

M Sarıya
çalan

kahverengi B Mekke'de
kutsal dağ M Yaya asker P Müslüman

olmayan

Komuta G Kovuş-
turma

K U L Ü B E Toplanma,
birleşim

Hikaye İ N İ K A T
Budala, saf

Legal B Ö N Genç

Bir şeyden
yana olma J Ö N Kuş

barınağı

Küme Y U V A
Y A S A L Çam ağacı

kabuğu Y A L A M U K
Vebal B İç itim

Bir parça,
çok az Z E R K Yönetimsel İ D A R İ

G Ü N A H Üç kenarı
olan Ü Ç G E N Asya'da bir

sıradağ B
Mekan

Karayipler-
de bir ülke Y E R Yakarış

Koşul D U A
K Ü B A Ş A R T

Kazakistan
plakası

Yüzü ince
havlı bir tür

deri
K Z Uygun bir 

düzene
koyma

Bir gösteri
türü

Adı sanı
bilinmeyen A Avrupa

Yayın
Birliği

S Ü E T B A L E
Güzel koku S Haç E Burunla

algılanan
his N Ekmekte

çıkan yeşil
mantar B

I T I R K O K U
Alt karşıtı

Zıt, karşıt Ü S T Çıplak

Tercüme N Ü Çıkıntılı yer

A N T İ Sıkıntı
verme

Mana E Bir konu
üzerine

olan D İki eş Ç İ F T
Katma De-
ğer Vergisi

Kabadayı,
hayta

Veri A P A Z İranlı

Yaprakları
yenen bir

bitki A C E M Garson
yamağı Ü

K D V Bakırcı
çekici

Sıkı ve tatlı
küçük elma N A R İ Güç, erk V Kilometre

Afrika'da
bir nehir K M

Asya'da bir
göl

Araçların
bırakıldık-

ları yer
A R A L Ton Balığı O R K İ N O S

O T O P A R K Katının
sıvılaşması E R İ M E

Bir işteki
engelleri

aşma
kararlılığı A Z İ M Bir boya

çeşidi A K R İ L İ K

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

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



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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 [ 7 fARK / FiND THE 7 DiFFERENCES ]
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