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Cape Town ve Ümİt Burnu / Cape Town and Cape of Good Hope
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Turbo paketlerde 43.2 Mbps olan üst bağlantı hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Üst bağlantı hızına ancak çift taşıyıcılı internet teknolojisini
destekleyen cihazlar ulaşabilir. Turbo hız seçeneğini içeren internet paketleri iptal edilmediği sürece otomatik yenilenir ve yurtiçinde geçerlidir, kullanılmayan MB miktarı devretmez. Turkcell, internet paketlerinin kullanım şartlarında
değişiklik yapma hakkını saklı tutar. TURBO yazıp 2222’ye gönderilen SMS’lerin karşılığında uygun tekliflerimizle ilgili bilgi paylaşılacaktır. Kurumsal Turbo internet teklifleri ile ilgili detaylı bilgi için www.turkcell.com.tr/kurumsal
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YENİDEN

ONCE AGAIN

Orhan Veli’nin iki dizesi:
“Bir tren sesi duymaya göreyim
İki gözüm iki çeşme”
Şairi hüzünlendiren sadece kendi
garipliği, mahzunluğu, mahrum
kalmışlığı değil.
Trenler, sevinç kadar acı da taşıdı
bir zamanlar.
Osmanlı’nın dağılma sürecinde
trenle cepheden cepheye savrulan
bu ülkenin çocukları üç kıtada o
muazzam coğrafyaya imamesi
kopmuş tespih gibi döküldüler.
Trenler yaralı taşıdı.
Trenler yenilmediğimiz halde
yenilgi taşıdı.
Sonrasında Milli Mücadele yılları…
Yokluk kıtlık yılları; trenler yine
hüzün, yine ayrılık taşıdı.
İç göçler, mevsimlik işçi
hareketleri, Almanya göçü…
Ulaşım aracı hep tren oldu.
Ondan şairin, tren sesi duyunca iki
gözü iki çeşme…
Hamdolsun o günler geride kaldı.
Artık tren bu ülkenin sevincini
taşıyor.
Geleceğe ümidini taşıyor.
Modernliğini, yenilikçiliğini,
gelişmişliğini taşıyor.
En çok da Yüksek Hızlı Trenler…
İyi yolculuklar.

Two verses from Orhan Veli:
“As soon as I hear the sound of a train
I cry my eyes out”
What makes the poet grieve is not only
his loneliness, sadness, or deprivation.
Trains carried sorrows as much as joy
once.
During the disintegration of the
Ottomans, the children of this country,
who were dragged by trains from one
battlefront to another, spilled over the
great geography of the three continents
as prayer beads do when their head
bead is broken.
Trains carried the injured.
Trains carried the failure though there
was none.
Later on came the National Struggle
years…
Years of poverty and famine, trains
again carried sorrows, and separation.
Domestic migrations, seasonal worker
movements, Germany migration…
Means of transportation was always
train.
That is why the poet cries his eyes out
when he hears the sound of a train…
Thank God that those days are in the
past.
Now trains experience the happiness of
this country.
They carry the hopes of this country
into the future.
They carry the modernism, reformism,
development.
And mostly the High Speed Trains do...
Have a nice trip.

Lütfi Elvan
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı

Lütfi Elvan
The Minister of Transport, Maritime
Affairs and Communication
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TRENİ
SEÇMEK

CHOOSING
TRAIN

Tren yolculuğunun
oluşturduğu muazzam bir
tren kültürü var.
Buharlısından, yüksek
hızlısına değişim sürecinde,
sevinçle, acıyla, gurbetle,
sılayla harmanlanan bir tren
kültürü…
İnsanlar tek ulaşım aracının
tren olduğu zamanlarda
zorunlu olarak trene
biniyorlardı.
Seçme lüksleri yoktu.
Başka seçenekleri yoktu.
Ulaşım çeşitlenince, diğer
ulaşım modları gelişince,
bireysel araç sahipliği artınca
treni seçmek daha özellikli ve
nitelikli hale geldi.
Gelişmiş dünyada hangi
ulaşım aracı hangi
mesafelerde avantajlı bu
ölçülmüş, araştırılmış.
Türkiye coğrafyası göz önüne
alındığında yüksek hızlı tren
şehirlerimiz arasında
neredeyse en avantajlısı…
Konfor var.
Hız var.
Tren içerisinde hareket
serbestisi var.
Hizmet kalitesi YHT
işletmecisi ülkelerle at başı,
hatta da ilerde…
Yolcularımızı seçiminden
dolayı kutluyorum.
İyi yolculuklar.

Train travel created a great train
culture.
A culture that was blended with
happiness, sorrow, homesickness,
and homeland during the shift from
steam to high-speed…
People were perforce traveling by
train when the only means of
transportation was train.
They did not have the luxury to
choose.
They did not have another option.
Choosing train became favored and
eligible when the means of
transportation became diversified,
other transportation models
became developed, and individual
vehicle ownership was increased.
In the developed world, it has been
researched and measured that
which means of transportation is
the most advantageous and at
which distances.
When Turkey’s geography is
considered, high-speed trains are
almost the most advantageous
between our cities…
It is comfortable.
It is fast.
One can move freely on a train.
The quality of service is head to
head with the other HST operating
countries moreover it is further…

Süleyman Karaman
TCDD Genel Müdürü

Süleyman Karaman
Director General of the Turkish
State Railways

*

I congratulate our travelers on their
choice.
Have a nice trip.

Geleceği şekillendiriyoruz

HOŞGELDİNİZ / Welcome

Zamannda yüksek hzl demiryolu
işletmesi için: Pendolino
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 kongürasyon, güvenilirlik ve en yüksek seviyelerde
yolcu konforunu sunmaktadr.
Pendolino ile daha düşük maliyete ve maksimum konfora sahip bir yüksek
hzl tren hizmetini seçmiş olacaksnz.

www.alstom.com
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TURİZM / TOURISM

TÜRK DİZİLERİ TURİZMİ
OLUMLU ETKİLİYOR
TURKISH TV SERIES HAVE POSITIVE
EFFECTS ON TOURISM
İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından yapılan araştırma,
son yıllarda ihracatı giderek artan dizilerin Türkiye’nin imajının yanı sıra turizmi de olumlu etkilediğini ortaya koyuyor.
Araştırma kapsamında; Makedonya, Hırvatistan, Bulgaristan
ve Sırbistan’dan 2 binden fazla kişiyle anket yapıldı.
Araştırmanın sonuçlarına göre, Türk dizileri Ortadoğu ülkelerinde olduğu gibi Balkan ülkelerinde de büyük ilgi görüyor.
Dizilere olan ilgi, turizm sektörünü de olumlu etkiliyor.
Araştırmanın sonuçları, son yıllarda Balkan ve Ortadoğu
ülkelerinden gelen turist sayısındaki artışın önemli bir nedeninin diziler olduğunu gösteriyor. Gerçekten de 2006 yılından sonra dizi ihraç edilen ülkelerden gelen turist
sayısındaki artışın toplam turist sayısındaki artıştan daha
yüksek olduğu görülüyor.

A research conducted by İstanbul Medeniyet University has revealed
that the increasing number of exports of the TV series over the recent
years has positive effects on tourism as well as Turkey’s image. More
than two thousand participants were surveyed from Macedonia,
Croatia, Bulgaria, and Serbia within the scope of the research.
According to the research results, Turkish TV series attract a great
deal of attention in the Middle Eastern countries as well as in the
Balkan countries. The heavy interest in the series affects the tourism
sector positively. The research results pointed out the TV series as the
significant reason of the increased number of tourists from the Balkans
and the Middle East.
However, it is clear that the increase in the number of tourists that
come from the countries, which we export the TV series, is more than
the increase in the total number of tourists since 2006.

En çok izleyici Makedonya’dan, en az izleyici
Hırvatistan’dan

The most watchers from Macedonia, the least
watchers from Croatia

Araştırmaya göre, diziler Türkiye’nin bilinirliliğini ve imajını
olumlu etkiliyor ve ayrıca Türkiye’ye olan ilgiyi de artırıyor.
Makedonya’da en yüksek, Hırvatistan’da en düşük olmakla
birlikte, anket yapılanların neredeyse yarısı bir Türk dizisi izliyor. Bir Türk dizisi bilme oranı ise Makedonya’da yüzde 90’a
yakınken, diğer üç ülkede yüzde 80’ler civarında. Dizileri daha
çok kadınların izlediği anlaşılıyor. Düzenli olarak Türk dizisi
izleyen kadınların oranının Makedonya ve Bulgaristan’da
yüzde 47, Sırbistan’da yüzde 33 ve Hırvatistan’da yüzde 17
olduğu görülüyor.

According to the research, the TV series help the interest in Turkey
grow while they create positive effects on the Turkey’s image and
popularity. Almost fifty percent of the participants are watching at
least one Turkish TV series; while the most number of watchers are
from Macedonia, the smallest number of watchers is from Croatia. The
ratio of being familiar with the Turkish TV series is close to 90 percent
in Macedonia and the ratio drops to 80s for the other three countries.
Mostly females follow the series. The ratio of the females who watch
the series regularly is 47 percent in Macedonia and Bulgaria, 33 percent
in Serbia, and 17 percent in Croatia.
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ÇEVRE / ENVIRONMENT

BEYŞEHİR ESKİ GÜNLERİNE KAVUŞTU
BEYŞEHİR IS BACK TO OLD DAYS
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler neticesinde ülkemizin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü’nde su seviyesi tatmin edici noktaya ulaşarak beklenen eski günlerine ulaştı.

As a result of the measurements taken by the Ministry of Forestry
and Water Affairs, the water level of the largest fresh water lake of
our country Lake Beyşehir has reached a satisfactory point and
Lake Beyşehir is finally back to its old days.

Eski ihtişamına kavuştu
Sürdürülen çalışmalar neticesinde Beyşehir Gölü’nde önemli bir
başarı yakalandığını ifade eden Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel
Eroğlu, “Gembos Derivasyonu ile Gembos Havzası’ndan
Akdeniz’e boşalan sular, Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu
Barajı’nda toplanarak buradan 3,5 km’si tünel olan 15,8 km uzunluğundaki derivasyon kanalı vasıtasıyla Beyşehir Gölü’ne ulaştırıldı. Bu derivasyon kanalıyla Beyşehir Gölüne yılda ortalama
130 milyon m3 su aktarılması planlandı. 2009 yılında hedefler
aşılarak 160 milyon m3, 2010 yılında 160 milyon m3, 2011 yılında
175 milyon m3 ve 2012 yılında 194 milyon m3 su aktarımı gerçekleştirildi.” dedi.

Balıklar göle dönüyor
Ayrıca, “Beyşehir Gölü Sulak Alanı Ekosistem Rehabilitasyon
Projesi II: Beyşehir Gölü Balıklarının Kültüre Alınması” projesi de
kapsamında da göldeki endemik balık türü kababurun (kızılkanat)
anaçları yakalanıp, üretiliyor. Kuluçkalanması başarıyla neticelenen yavrular, ağustos ayında göle salınacak. Bu projenin devamında, siraz balığı, yağ balığı, akbalık gibi anaçların da aynı şekilde
Beyşehir Gölü’ne kazandırılması hedefleniyor.
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Regained its former splendor
Minister of Forestry and Water Affairs Veysel Eroğlu remarked
that a significant success was achieved at Lake Beyşehir as a result
of undergoing works. He said, “The waters that disembogue to the
Mediterranean via Gembos Derivation from Gembos Watershed
have been transmitted to Lake Beyşehir via the 15.8 km long
derivation channel, which 3.5 km of it is a tunnel, after being
collected in Derebucak Prof. Dr. Yılmaz Muslu Barrage. It has been
planned to transmit an average of 130 million-m3 water to Lake
Beyşehir via this derivation channel per year. Exceeding our
targets, the following water transmissions have been completed:
160 million-m3 in 2009, 160 million-m3 in 2010, 175 million-m3 in
2011, and 194 million-m3 in 2012.”

Fish return to the lake
In addition, broodstocks of rudd, an endemic fish species inhabit in
the lake, have been caught and they have been going through a
breeding process within the scope of “Lake Beyşehir Wetland
Ecosystem Rehabilitation Project II: The Cultivation of the Fish of
Lake Beyşehir.” Fry that are ably hatched are going to be released
into the lake in August. In the continuation of the project, broodstocks
of species such as siraz fish, yağ fish, chub are going to be stocked in
Lake Beyşehir the same way.
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RAMAZAN MAHYALARLA GELDİ

HOŞ GELDİN onbir AYIN SULTANI; MAHYALAR YANIYOR, RAMAZAN COŞKUSU KATLANIYOR.

RAMADAN CAME ACCOMPANIED BY MAHYAS
WELCOME, THE SULTAN OF ELEVEN MONTHS; MAHYAS ARE LIT; THE JOY
OF RAMADAN IS DOUBLED.
NAGEHAN AYDIN
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CAN YALÇIN

Ramazan ayı manevi atmosferine eşlik eden;
coşkusu, hareketliliği, mutluluğu ile geldi bu
yıl da… İftarlar, sahurlar, teravih namazları
yaşamlarımızı hareketlendirecek bir ay
boyunca. Teravihlerin camilerde topluca
kılınma geleneği, camilerde de bir hazırlık
süreci gerektiriyor; camilerin temizlenmesi,
yenilenmesi, kadınlar için düzenlenmesinin
yanı sıra bir de süslenmeleri… Süslenme
demişken; camilerin süslenmesi bilindiği gibi
yüzyıllardır mahyalarla gerçekleştiriliyor. Her
ilin en büyük camileri, tarihi camiler Ramazan
ayının önemini, birlik-beraberliği vurgulayan
cümlelerden oluşan mahyalarla süsleniyor.

The month of Ramadan has finally arrived
accompanied by the joy, dynamism, and
happiness of its spiritual atmosphere. Iftar
dinners, sahur meals, and tarawih prayers are
going to busy our lives for the month long. The
tradition of mass tarawih prayers requires some
preparations to be done at mosques: cleaning,
restoring, reorganizing for women attendees,
and embellishing. Our mosques have been
embellished with mahyas for centuries. The
largest mosques of each city and historical
mosques are to be embellished with mahyas that
spell out statements, which emphasize the
importance and meaning of the Ramadan.

raillife TEMMUZ / JuLY 2014
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450 yıllık gelenek

450 years old tradition

Mahyalar; camilerin iki minaresi arasına, eskiden kandillerle, şimdilerde küçük lambalarla, hazırlanan düzeneklerden
oluşuyor. İftarı haber veren akşam ezanının okunması ile
mahyalar da yakılıyor. Mahya uygulaması ilk olarak, Sultan
Ahmet döneminde, Sultan Ahmet Camii’nde, Ahmet Kefefi
tarafından başlatılmış. Daha sonra her caminin kendi özel
mahyacısı olmuş. Eski dönemlerde, Ramazan aylarında
halk, cami cami gezip, mahyaları izlermiş.

Mahyas are devices that spell out messages by small lights –oil-lamps
used instead at old times– strung between minarets. Mahyas are lit
simultaneously with the recitation of the evening azan. First Ahmet
Kefefi practiced mahyas at Sultan Ahmet Mosque during the reign of
Sultan Ahmet. Thereafter, each mosque had employed a special
mahya master. During the old periods, people used to travel mosque
by mosque to see the mahyas.

Hala yaşayan bir gelenek
450 yıllık bu Osmanlı geleneği, günümüzde Vakıflar Genel
M ü d ü r l ü ğ ü ’ n ü n ko ntro lünd e sürd ürülüyo r. Genel
Müdürlük bünyesinde son mahya ustaları, karar verilen
yazıları, tellerin üzerine küçük ampulleri harf ve kelime
oluşturacakları şekilde yerleştiriyor ve minarelere astırıyor.
Bir ay boyunca, inancı her ne olursa olsun, insanlar mahyaların eşsiz güzelliğine şahitlik ediyor.

Kahraman Usta bu yıl da mahyaları hazırladı
Geçmişte sayıları daha fazla olsa da, mahya ustalarının sayısı
bugün bir elin parmaklarını geçmiyor maalesef. Vakıflar
Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan mahya ustası
Kahraman Yıldız da az sayıdaki bu ustalardan biri... 1975
senesinde mahya sanatına başlayan Kahraman Usta, yaklaşık
40 yıldan bu yana sevgiyle işini yapıyor. Osmanlı’nın son
mahya ustası olarak bilinen Hacı Ali Ceyhan’dan eğitim
almış. Hacı Ali Ceyhan, Saltanatın son, Cumhuriyetin ilk yıllarında da çalıştığı için, hem kandillerle hem de elektrikle
mahya hazırlamış. İşte Kahraman Usta da böyle bir ustadan
ders almanın ayrıcalığını yaşamış.
Kahraman Usta, Ramazan ayının gelmesinden 15 gün önce
çalışmalara başlıyor. Genel Müdürlük yetkilileri, Diyanet
İşleri Başkanlığı’ndan alınan vecizelerin arasından, mahyaya yazılacak cümleleri seçiyor. Kahraman Usta, ustalığını
burada konuşturarak, cümleleri yazıyor da sonra da camilerin mahya ekiplerine teslim ederek, Ramazan ayının bu çok
önemli geleneğinin yaşatılmasını sağlıyor.

A living tradition
This 450 years old Ottoman tradition is still in practice today under
the surveillance of the General Directorate of Foundations. The last
mahya masters within the directorate organize the small lights to
spell out the messages on cables and have them strung between
minarets. The beauty of mahyas is going to be witnessed by many
people regardless of their religious believes during the month of
Ramadan.

Master Kahraman prepared the mahyas again
this year
Today unfortunately, the number of mahya masters can be counted on
the fingers of one hand, although their number used to be higher in the
past. Mahya master Kahraman Yıldız who works within the General
Directorate of Foundations is one of them. Master Kahraman has begun
to work as a mahya artisan in 1975 and has been performing his duty
with care for nearly forty years. He had received his training from Hacı
Ali Ceyhan, whom was known as the last Ottoman mahya master. Hacı
Ali Ceyhan had constructed mahyas during both the last years of the
Ottoman reign and the first years of the Republic so, he had the
opportunity to create mahyas with oil-lamps as well as electric light
bulbs. Master Kahraman had the privilege to learn from such a master.
Master Kahraman starts to prepare the mahyas fifteen days before the
Ramadan arrives. The authorized people from the General Directorate of
Foundations select the messages, which are going to be spelled out, among
the aphorisms received from the Directorate of Religous Affairs. Master
Kahraman lets his mastery skills talk and spells out the messages then has
the mahyas distributed to the mahya teams of mosques; therefore, ensures
to keep the tradition alive.

Sultan Ahmet, ‘Hoş geldİn ONBİR ayın sultanı’ dİyor
İstanbul’da bu sene Süleymaniye, Eyüp Sultan, Eminönü Yeni Camii, Sultan
Ahmet ve Bursa’da Ulu Cami’ye mahyalar kuruldu. Sultan Ahmet Camii’ne ilk
olarak ‘Hoş geldin onbir ayın sultanı’ yazısı asıldı. Her cami için 4’er tane
mahya hazırlandı. Ramazan boyunca 4 farklı mahya, camileri süsleyecek.
Sultan Ahmet says, ‘Welcome, the Sultan of eleven months!’
The mosques of Süleymaniye, Eyüp Sultan, Eminönü Yeni Camii, and
Sultan Ahmet in İstanbul, Ulu Camii in Bursa have been embellished with
mahyas this year. The message of ‘Welcome, the Sultan of eleven months’
has been strung between the minarets of the Sultan Ahmet Mosque. For
the each mosque, four separate mahyas had been prepared. Four
different mahyas are going to ornament the mosques during this
Ramadan.
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

CAPE TOWN AND CAPE OF GOOD HOPE
Cape of Good Hope that is located at Cape Town stands out of the
places to see in South Africa. You will be very impressed to see the sight
that Cape of Good Hope facing with gigantic waves where Africa
meets both the Atlantic and Indian Oceans.
Cape of Good Hope offers spectacular ocean scenery and draws
attention geologically. This is why it is among the places that must be
seen in Cape Town. When you visit the region, it is very likely to see
ostriches, antelopes, and baboons while traveling across the lands
under natural protection. Be careful about the baboons! They might
come close and can be dangerous if you have food in your hand.
Don’t miss the Castle of Good Hope while you are there!
The first location to discover in Cape Town is the historical city center;
your first stop in here should be the Castle of Good Hope. Where the

castle is, there used to be another castle built by Jan van Riebeeck.
This castle was not strong enough to withstand the skirmishes between
Holland and England, thus it was decided to build a castle more
adequate due to the threats caused by the battles. The construction of
the Castle of Good Hope began in 1652 and completed in 30 years using
the stones, which were brought from Holland. The castle can be
reached by cable cars or by walking. It is the oldest castle that bears
traces of the European style in South Africa. The castle was built as a
pentagon to achieve a stronger defense. The goal was of course to
protect the region against the enemy’s attacks.
Hourly guided tours are organized at the castle where individual
sightseeing is prohibited. By joining one of those tours, you can
discover the interesting architecture and history of the castle.

CAPE TOWN VE ÜMİT BURNU
TÜRKAN BALABAN

Güney Afrika’da görülecek yerler arasında Cape Town şehrinde
bulunan Cape of Good Hope yani Ümit Burnu önemli bir yer
tutar. Afrika’nın bittiği, en güneyde kalan nokta yani Atlas ve
Hint Okyanusu’nun birleştiği yer ve önünde dev dalgalarla Ümit
Burnu’nu görünce çok etkileneceksiniz.
Harika bir okyanus manzarasının yer aldığı Ümit Burnu özellikle
yer şekilleri ile dikkat çeker. Bu yüzden de Ümit Burnu, Cape
Town’da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında bulunuyor.
O bölgeye gittiğinizde doğal halinde korunan koca bir araziden
geçerken, deve kuşlarını, babunları ve antilopları görmeniz
mümkün. Ancak babunlara dikkat. Özellikle elinizde yiyecek bir
şeyler varsa size yaklaşabilir ve tehlikeli olabilirler.
Tabii oraya kadar gitmişken Ümit Burnu Kalesi’ni de görmeden
dönmemelisiniz…
Cape Town’da keşfedilecek ilk yer tarihi şehir merkezi; buradaki

0

2

0

raillife TEMMUZ / JuLY 2014

ilk durağınız ise, Castle of Good Hope (Ümit Burnu Kalesi) olmalıdır. Kalenin bulunduğu yerde daha önce Jan van Riebeeck tarafından yapılan bir kale bulunmaktaydı.
Tahtadan yapılmış bu kale, Hollanda ve İngiltere arasındaki
çatışmalara karşı yetersiz olduğu için tehditler nedeniyle buraya
daha kalıcı bir yapı inşa edilmesine karar verilmiş. Teleferikle
veya yürüyerek çıkılan Ümit Burnu Kalesi 1652 yılında yapılmaya
başlanmış ve Hollanda’dan getirilen taşlarla 30 yılda tamamlanmış. Güney Afrika’daki Avrupa tarzı izler barındıran en eski bina
olan kale, savunmanın güçlü olması açısından beş köşeli olarak
inşa edilmiş. Amaç tabii ki bu bölgeyi düşman saldırılarından
korumakmış.
Kişisel gezilere izin verilmeyen Ümit Burnu Kalesi’nde her saat
başı rehberli turlar düzenlenir. Bunlardan birine katılarak kalenin ilginç mimarisini ve tarihini keşfedebilirsiniz.
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GERÇEK MAVİNİN PEŞİNDE
BİR YAZ KILAVUZU
A SUMMER GUIDE IN PURSUIT
OF TRUE BLUE
REYAN TUVİ

Egzotik bir ‘resort ada’

Gökova’nın sakin koylarından İngiliz Limanı’nın yakınında, denizci Sadun Boro’nun körfeze armağan ettiği
bir denizkızı heykeli vardır. Üzerinde şunlar yazar: “Bu
denizkızı, düşlerini süsleyen cennete erişebilmek için
nice engin denizler, ufuklar aştı. Kıtalar, adalar, koylar
dolaştı. Ta ki Gökova’ya ulaşana kadar…”
Mavi cennetler yavaş yavaş tükeniyor. Bugün bakir kıyılar bulmak için büyük sınavlar vermek, dağları, denizleri aşmak gerekiyor. Bu kılavuzda sizin için, Türkiye
kıyılarının en güzel ve doğayla en barışık bazı koy ve
kumsallarını seçtik. Belki biri sizin cennetiniz olabilir.
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Near one of Gökova’s quite coves called the English
Harbor stands a mermaid statue, which the sailor
Sadun Boro presented to the cove. The following words
are written on it: ‘This mermaid has crossed over
countless seas, and horizons only to search for the
heaven that was embellishing her dreams. She has
wandered continents, islands, and coves… Until she had
reached to Gökova...’
The blue heavens are slowly vanishing. One must go
through big tests, travel across the mountains and seas
to discover untouched shores. Let’s explore some of the
most beautiful coves and beaches in Turkey! Who
knows, maybe one of them could be your heaven…

An exotic ‘resort island’

Okyanusa yayılmış ada ülkeler havasında egzotik bir ‘resort
Kalem Island that is located in the Bademli Cove of Dikili
ada’, Ege ya da Akdeniz kıyılarında rastlanmayan bir göründominates both shores of the Bademli Village in İzmir and
tü. Dikili’nin Bademli Koyu’nda bulunan Kalem Adası, hem
Lesbos Island. The resort island, which is in an exotic mood,
İzmir’in Bademli köyü kıyılarına hem de Midilli Adası’na
offers a view that cannot be seen around the Aegean or
hakim. Kalem Adası, denizin ortasında, Garip
Mediterranean shores. Kalem Island lies in the middle of
Adası ile Bademli köyü kıyıları arasında, denizthe sea between the shores of Garip Island and the
cilerin sığınağı olan Bademli Koyu kıyılarınBademli Village and off the coasts of Bademli
KAÇIRMAYIN
da uzanıyor. 480 bin metrekarelik bir
Cove, which provides shelter for sailors. It has
Oliviera Resort’tan
alana yayılıyor ve anakaraya 400 m
an area of 480 thousand square meters and
Midilli’ye karşı günbatımı
mesafede. Midilli Adası’na ise sadece 13
400 meters from the mainland. The island is
izleyin.
deniz mili uzaklığında. Kalem Adası’na
13 miles from Lesbos Island, which is a Greek
yaklaşık 45 dakikada mesafede bulunan
island about 45 minutes away from Kalem
DO NOT MISS
bu Yunan adasına Dikili ve Ayvalık’tan
Island and can be reached by boats departing
Watch the sunset from the
tekneler kalkıyor. Adadaki tek konaklafrom Ayvalık and Dikili. The Oliviera Resort
Oliviera Resort while
ma, Oliviera Resort Hotel. Yeşilliğe, taş ve
Hotel is the only accommodation on Kalem
facing Lesbos.
ahşap kullanımına verilen önem yerinde.
Island. Their use of greenery, wood and stone is
İskeleler, platformlar, kumsal, bahçe hamakları,
appropriate. Some of the features of the hotel such as
kumda tüllerle çevrili yataklar, doğal kayalıkların arathe beach, platforms, garden hammocks, the beach club that
sındaki beach club, avlular, deniz manzaralı lounge, teknelehides among the natural rocks, a lounge with a sea view, a blue
re hizmet veren mavi bayraklı marina, dalış kursları, geceleri
flag marina that serves to boats, diving courses, beach fires at
yakılan kumsal ateşi ve barbekü geceleri, tesisin bir ada oteli
night, and so forth are the indicators that the place is well
olması konusunda donanımlı olduğunu gösteren özellikleri.
equipped as an island resort.
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İPUCU
Özlen’de denize girecekseniz,
suyunuzu ve piknik
malzemenizi alın çünkü en
yakın tesis, 4 km uzaklıktaki
Kumluova’da.

Karadeniz’de sıradışı bir kumsal
Güzelcehisar, Karadeniz sahillerinin en büyülü koylarından
biri. Adeta Norveç fiyortlarını andırıyor. Bartın’ın 17 km
kuzeybatısındaki Güzelcehisar, İnkumu’na 5 km mesafede
olmasına rağmen, bölgede yerleşim olmadığından doğa bozulmamıştır. Özel coğrafyası, kumsalın batı ucundan başlayan ve
devasa bir duvar gibi denizden yükselerek Mugada Koyu’na
kadar bütün sahili kaplayan 80 milyon yıllık lav kayalarından
kaynaklanır. Volkanik lav sütunları, karadan denize doğru
uzanır ve denizle buluştuğu yerde biter. Plajda şezlong ya da
şemsiye yok, eylülün başından ekimin ortasına kadar palamut,
çinekop, istavrit gibi balıkları tutabileceğiniz olta balıkçılığı ve
trekking için uygundur. Güzelcehisar Koyu’ndan İnkumu ve
Mugada koylarına orman içindeki parkurlardan bir taraftan
denizi görerek trekking yapın, yerli halk ile balığa çıkın...

TIP
If you are planning to swim at
Özlen, bring your drinking water
and picnic supplies because the
closest resting facility is 4 km
away in Kumluova.
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Çöl sarısından derin maviye

From desert yellow to deep blue

Fethiye -Kalkan arasında uzanan bereketli Xanthos Vadisi’nin
sarp kayalıklarında yerleşimler kuran, görkemli mezarlarıyla
ün salmış Likyalılar’ın ana limanı Patara’ydı. Patara
bugün Türkiye’nin en ünlü plajlarından birine
sahip. Akdeniz’in 18 kilometrelik bu en
uzun kumsalı, aynı zamanda caretta
caretta’ların üreme alanı. Uzunluğuyla
kaçışlara imkan veren bir coğrafyaya
sahip kumsalın, turist yoğunluğunun
yaşandığı kısımlarından uzaklaşmak
için, Patara Plajı’nın girişinin 18 km
batısında yer alan Özlen Mevkii’ni
denemenizde yarar var. Özlen
Mevkii, Eşen Çayı’nın denize kavuştuğu yerde. Burası bazen kuş uçmaz
kervan geçmez bir yer bazen de civar köylerde yaşayanların serinleme yeri... Zaman
zaman balık tutanlara da rastlayabilirsiniz.
Özlen Mevkii’den 1-2 metreye ulaşan bir derinlikte
yürüyerek ve yüzerek Güvercin Adası’na geçebilir, adanın
güneyinde kendinizi derin maviliklere bırakabilirsiniz.
Patara’nın kum gridalarının ve deniz kefallerinin cirit attığı,
masmavi, pırıl pırıl bir denizi var.

The Lycians assigned Patara as their main port. The civilization,
well known with their magnificent tombstones, established
settlements on the steep cliffs of the fertile grounds of
Xanthos Valley. Today’s Patara has one of the most
famous beaches of Turkey. The longest beach of
the Mediterranean with 18 km of coastline is
also the breeding site of caretta caretta
turtles. If a section of the beach experiences
an influx of tourists, the beach allows you
to leave with ease thanks to its lengthy
geography. At such times, try the Özlen
vicinity, which is located 18 km to the
west of the entrance of the Patara Beach.
The Özlen vicinity is where the Eşen Creek
meets the sea. The vicinity sometimes serves
as a place to cool off for the people living in the
surrounding villages. Sometimes you might come
across people fishing. You can wade or swim through
the water to go from the Özlen vicinity to Güvercin Island;
the water can reach only 1-2 m in depth from place to place.
Enjoy the deep blue waters of the southern part of Güvercin
Island! Patara has sparkling, deep blue waters full of grey
mullets and white groupers.
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An extraordinary beach at the Blacksea

LEZZET MOLASI
Güzelcehisar’da köyün içindeki
Hoca’nın Yeri’nde balık salata
yiyin, İnkumu- Güzelcehisar yol
ayrımında yörenin köy
tavuğunu tadın.

Güzelcehisar is one of the most magical coves of the Blacksea.
It resembles the fjords of Norway. The cove is 17 km to the
northwest of Bartın. Despite the fact that Güzelcehisar is 5 km
away from İnkumu, its nature is still untouched because there
is no settlement in the region. Its special geography originates
from the 80 million year old volcanic rocks that start from the
west end of the beach rising like a giant wall over the sea and
covering the whole shore until the Mugada Cove. The volcanic
lava rocks reach from the land to the sea and ends where they
meet the sea. There are no lounge chairs or umbrellas at the
beach. The beach is suitable for trekking, and for fishing from
September to October. Go trekking from the Güzelcehisar Cove
to the İnkumu and Mugada Coves on one of the forest courses,
that way you can watch the sea while walking.

TASTE STOP
Try the fish salad at Hoca’nın Yeri
in the Güzelcehisar Village and taste
the chicken at the İnkumuGüzelcehisar junction.
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FOTOĞRAF NOKTASI
Ayvalık Adaları Tabiat
Parkı’nın patikalarından
adanın tepesine çıkıp Cunda
manzarasını seyredin.
PHOTO SPOT
Climb through the paths of the
Natural Park of Ayvalık Islands to
reach the top of the island and
watch the landscape of Cunda
from there.
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Kuzey Ege’nin mavi bayraklı koyu

The blue flag cove of the North Aegean

Cunda Adası’nın batısında yer alan, mavi bayraklı Ortunç,
doğası ve sakinliğiyle bu bölgenin en özel koylarından. Koy,
Türkiye Çevre Vakfı’nın 15 günde bir düzenli olarak
yaptığı ölçümlere göre Balıkesir bölgesinin en
temiz denizlerinden birine sahip. Kuzey
Ege’nin bu ilk mavi bayraklı koyu, adını
bu ıssız koyun tamamına hakim olan
Ortunç Club’dan alıyor. Cunda
Adası’nın bakir bölümünü tamamıyla içine alan Ayvalık Adaları
Tabiat Parkı’nın çam ormanlarının
arasına gizlenmiş tesisin plajı müşterilerinin yanısıra günübirlik
gelenlere de ücret karşılığında açık.
Su sporları yapmak isteyenler için
kano ve deniz bisikleti kiralama imkanının yanısıra dalış meraklıları için tesisin
özel dalış okulu bulunuyor. Toplam 22 adaya
sahip Ayvalık, dalgıçlar için keşfedilmeyi bekleyen
bir bölge. Ortunç Koyu’nun çevresindeki yaklaşık 35 dalış
noktasındaki mercan oluşumları ve amforalar görmeye
değer. İncirden çınara, begonvilden iğdeye 45 değişik bitki
ve ağaç türünden oluşan 4 bin metrekarelik alana yayılmış
zengin bir peyzaja sahip.

The blue flag cove of Ortunç, which is located on the west of
Cunda Island, is one of the most special coves of this region
because of its nature and calm. According to tests done
biweekly by the Environment Foundation of Turkey,
the cove has the cleanest seawater of Balikesir.
The first blue flag cove of the North Aegean
takes its name after the Club Ortunç, which
dominates the entire cove. The beach of the
facility is hidden among the pine forests of
the Natural Park of the Ayvalık Islands,
which includes the entire untouched
section of Cunda Island. The beach is
open to the club guests as well as daily
visitors for a fee. For those who enjoy water
sports, canoe and pedalo renting facilities
are available. There is also diving school for
diving enthusiasts. Ayvalık has twenty-two islets
in total. It is a region waiting to be discovered by the
divers. Coral formations and amphorae, which are located
around the thirty-five diving points surrounding the Ortunç
Cove, create quite a sight. The club has a rich landscape with
forty-five different species of plants and trees from figs to plane
trees and from bougainvilleas to silverberries that spread over
an area of 4 thousand square meters.
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Kuşların sevdiği ıssız koy

AKTİVİTE
Güvendiğiniz bir aracınız varsa,
işaretlenmemiş Amazon KoyuYedi Adalar- Martı Koyu- LöngözKaracasöğüt- İngiliz Limanı
güzergâhında Gökova’yı karadan
gezin.
ACTIVITY
If you have a trusted vehicle, travel
through Gökova by following the
course of Amazon Cove-Yedi IslandsMartı Cove-Löngöz-KaracasöğütEnglish Harbor.
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Deniz bir kanal gibi çam ormanlarının içine giriyor,
derinliklere doğru ilerliyor, orman gittikçe sıklaşıyor ve
tam bir cangıla dönüşüyor. Datça Yarımadası’nın
Gökova Körfezi’ne bakan yüzünde yer alan Bördübet,
medeniyetten soyutlanmış ıssız bir koy. Yöre sakinlerine göre, bir zamanlar bu koyda saklanan İngiliz askerleri, buradaki kuşların çokluğu ve çeşitliliği karşısında
şaşkınlıklarını dile getirerek buraya “bird the bed” (kuş
yatağı) adını vermişler. Çam ağaçlarıyla çevrili koy,
ormanlık olduğundan yazın en sıcak zamanlarda bile
gölgelik ve serin. Etraf bakir, doğanın kendi sesleri
duyuluyor. Özel Çevre Koruma Alanı içindeki
Bördübet’te yapılaşma minimum düzeyde. 4 km mesafedeki Amazon Club’a kadar, tek konaklama seçeneği
dereyle denizin kesiştiği noktada, çam ağaçlarının arasında, başına buyruk bir bitki örtüsünün ve coşkun
çiçeklerin arasına gizlenmiş Golden Key Bördübet.

Birds’ beloved deserted island
The sea channels into the pine forests, reaches out
towards the deep, and the forest gradually turns into a
jungle… Bördübet, located on the part of the Datça
Peninsula that faces the Gulf of Gökova, is a desolate
cove secluded from the civilization. According to local
residents, the English soldiers who hid in this cove were
amazed by the variety of the bird species inhabited the
place and they named the cove ‘bird the bed’. Pine trees
surround the cove, therefore making it shady and cool
even in summer. You can hear the true nature in here.
Housing is at the minimum level in Bördübet because it
is included in the Special Environmental Protection
Area. The only option for accommodation until the 4 km
away Amazon Club is the Golden Key Bördübet, which
rests among the pine trees, exuberant vegetation and
vibrant flowers where the stream reaches the sea.

İYİLEŞTİREN LEZZETLER / HEALING TASTES

İSTER MAKARNA,
İSTER HİNDİ YİYİN:
HAREKETSİZ
KALMAYIN
PROF. DR. ERDEM KAŞIKÇIOĞLU, YAĞ MİKTARINA
DİKKAT EDİLİRSE TAM TAHILLI MAKARNA, EKMEK,
KIRMIZI ET DE YENİLEBİLECEĞİNİ, ANCAK HAREKET
ETMENİN ŞART OLDUĞUNU SÖYLÜYOR.
TÜRKAN BALABAN

UYGAR TAYLAN

AYIN MÖNÜSÜ
Karışık Tahıllı Ev Ekmeği
Kereviz Dolması
Hindi Tandır
Ayva Tatlısı
THE MENU OF THE MONTH
Home Baked Mixed Grain Bread
Stuffed Celery Roots
Turkey Tandouri
Quince Dessert

WHETHER YOU EAT
PASTA OR TURKEY
JUST STAY ACTIVE
PROF. DR. ERDEM KAŞIKÇIOĞLU STATES THAT IF
THE AMOUNT OF FAT USED FOR COOKING IS
CAREFULLY MEASURED WHOLE GRAIN PASTA,
BREAD, AND RED MEAT CAN BE EATEN BUT IT IS
NECESSARY TO STAY ACTIVE
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İYİLEŞTİREN LEZZETLER / HEALING TASTES

HİNDİ TANDIR
1 kilogram hindi but, 1
demet taze kekik, 10-15 diş
sarımsak, 2-3 yemek kaşığı
sızma zeytinyağı, 10-15
adet arpacık soğan, 1 tatlı
kaşığı kimyon
Yapılışı: Hindi butlarını
derisini aldıktan sonra
derin bir kaba alın.
Zeytinyağı, kimyon ve
ezilmiş 5-6 sarımsaktan
elde edilen sosla eti ovun.
Etin üzerine bıçak aracılığı
ile küçük kesikler açıp ikiye
böldüğünüz sarımsakları
yerleştirin. Kekikleri de dal
halinde etin aralarına,
üzerine bol bol koyun.
Ağzını sıkıca kapatıp bir
gece buzdolabında
dinlendirin. Ertesi gün
fırına dayanıklı ve kapaklı
bir kaba alın. Arpacık
soğanlarını ilave edin. Etin
yüzeyini eşit miktarda
tuzlayın. Ağzını sıkıca
kapatıp 170 derece ısıda
2-3 saat pişirin.
TURKEY TANDOURI
1 kg turkey leg, 1 bunch of
thyme, 10-15 cloves of
garlic, 2-3 tbsp extra-virgin
olive oil, 10-15 pearl onions,
1 dessert spoon of cumin
powder.
Preparation: After
removing its skin, place
the leg into a big bowl.
Prepare a mixture with the
olive oil, the cumin, and
the 5-6 grounded garlic
cloves. Rub the mixture on
to the leg. Using a knife,
make small cuts on the
leg. Slice the rest of the
garlic cloves into halves
and place each one into a
cut slashed on the leg.
Add the thyme sprigs.
Cover the bowl tightly and
let it rest in the
refrigerator overnight.
Before roasting, move it
into a pan with a lid. Add
the peeled pearl onions
and salt the meat. Close
the lid tightly and roast it
in the oven for 2-3 hours
at 170 degrees.

Spor Hekimliği ve Kalp Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Erdem Kaşıkçıoğlu
Sports Medicine and Heart Health Specialist Prof. Dr. Erdem Kaşıkçıoğlu
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KARIŞIK TAHILLI EV
EKMEĞİ
Yarım kilo 7 tahıllı un
karışımı, 1 su bardağı ceviz,
yarım çay bardağı keten
tohumu, 1,5 su bardağı ılık
süt, 1 paket kuru maya, 1
tatlı kaşığı şeker, yarım su
bardağı ılık su
Yapılışı: Maya, şeker ve ılık
suyu karıştırıp 10 dakika
bekletin. Unu derin bir
kaba alın, kabarmış maya
ve sütü ilave ederek
yoğurun. Kıyılmış ceviz ve
keten tohumunu ilave edip
tekrar yoğurun. Hamur
üzerine temiz nemli bir
bez örterek iki katı
kabarıncaya kadar
(takriben 1-2 saat)
mayalandırın. Önceden
ısıtılmış fırında başlangıçta
10 dakika 230 derecede,
daha sonra 210 derecede
30 dakika pişirin.
HOME BAKED MIXED
GRAIN BREAD
Half kilogram seven grain
flour mix, 1 cup of walnuts,
half tea glass of flax seeds,
1,5 cup of warm milk, 1
pack of dry yeast, 1 dessert
spoon of sugar, half cup of
warm water
Preparation: Mix the yeast,
sugar, and warm water in
a cup and let it rest for 10
minutes. Place the flour in
a big bowl. Add the raised
yeast mixture and warm
milk into the bowl. Mix it
until a dough starts to
form. Add the chopped
walnuts and the flax seeds
into the dough and knead.
Allow the dough to proof,
loosely covered with a
damp cloth, until doubled
in size (1-2 hours.) Place
the dough in a bread pan.
Bake it in a preheated
oven at 230 degrees for
the first 10 minutes then
lower the heat to 210
degrees and bake for 30
minutes.
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Kalp rahatsızlıkları çok genç yaşlarda
görülmeye başlandı. Ölümle sonuçlanmasa bile kalbi zorlandığı için yaşam kalitesini kaybederek yaşamak zorunda kalan
birçok kişi var. Her yaş grubundan
kadın-erkek herkesi ilgilendiren kalbimizi
ayakta tutabilmenin en önemli koşulu ise
yaşam alışkanlıklarımızı idealize etmek.
Beslenmenin en çok ilgili olduğu alanlardan birisi de bu yüzden kalp aslında.
‘Kalbini korumak isteyen insanlar nasıl
beslenmeli?’ sorusunun yanıtını aradığımızda ise Prof. Dr. Erdem Kaşıkçıoğlu’na
kulak vermek istedik.
Kendisi Kahramanmaraşlı olan
Kaşıkçıoğlu, kalp sofrası için örnek mönüyü Ege’den oluşturdu. Tabii bunda Dr.
Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde
Kardiyoloji Klinik Şefi olan Doç. Dr. Hülya
Akhan Kaşıkçıoğlu’nun payı olduğunu
evlerine gittiğimizde öğrendik. Tüm mönünün oluşturulmasında ve hazırlanmasında
eşinin büyük emeği olduğunu söyleyen
Prof. Dr. Erdem Kaşıkçıoğlu, “Size hazırladığımız yemekler bizim de evimizde daima
pişen besinler. Tabii kırmızı etli yemekler
de pişiriyoruz.” diyor.

Many people have been diagnosed with
heart disease at a very young age. Although,
it doesn’t always result in death, many
people lose their quality of life due to the
nature of the heart disease. The heart health
is a concern for every woman and man from
every age group and it can only be achieved
by adopting healthy lifestyle habits. One of
the most important fields that dieting is
involved the most is the heart health. When
we were looking for an answer to the
question of “What should we eat if we want
to keep our hearts healthy?” we’ve decided
to talk to Prof. Dr. Erdem Kaşıkçıoğlu.
Kaşıkçıoğlu, who is from Kahramanmaraş,
has chosen a heart healthy Aegean cuisine
menu. After arriving to his house, we have
discovered that Assoc. Prof. Dr. Hülya
Akhan Kaşıkçıoğlu, who is the Chief of
Cardiology Clinic at the Dr. Siyami Ersek
Thoracic and Cardiovascular Surgery
Training and Research Hospital, had her
share in this. Prof. Dr. Erdem Kaşıkçıoğlu
has mentioned that his wife was a big help to
put together the menu as well as preparing it:
“The dishes that we have prepared for you
are cooked regularly in our kitchen. We cook
meals containing red meat, too.”

Türkiye’de kalp sağlığı ile ilgili ‘alarm’
seviyesine çıkmamızı gerektiren bir
durum var mı?
Maalesef. Özellikle de hareketsiz bir
yaşamla birlikte çocuklarda obezitenin
artması, gelecek kuşaklarda görülebilecek
kalp sorunları konusunda bizi endişeye

Are there any concerns related to heart
health in Turkey that requires us to be
alarmed?
Unfortunately… Especially, the increase of
obesity among children caused by an inactive
life style grows our concerns about the heart
disease, which might become common with

sürüklüyor. Beslenme çok önemli. Aileler
bir takım kontrol yöntemleri geliştirmeli,
yemeklerini hep birlikte yemeli. Beslenme
şemasında ön planda yağsız bir diyet programını öneriyoruz. Kalorisi düşük ve glisemik indeksi düşük besinlerin öncelikli
olması lazım. Ayrıca lif yoğunluğu yüksek
gıdalar mutlaka soframızda olmalı.
Ekmek yerken nelere dikkat etmeliyiz?
Yani siz ekmek de yemelisiniz ama lifli
yani tam buğday formatında undan yapılmalı. Kepekten, yulaftan zengin ekmekler
tercih edilmeli. Beyaz ekmeği yememelisiniz. Lifi yüksek gıdalar özellikle midede ve
bağırsak sisteminde çok fazla yer kaplayarak iştah düzenlemesini yapar.
Makarna peki?
Çocuklarınız tabii ki makarna ya da pilav da
yiyecek, siz de yiyeceksiniz. Ancak esmer
undan yapılmış, kepekli makarnalar tercih
etmelisiniz. Sosları ağır yağlı olmasın.
Türkiye’de en çok yapılan domatesli
makarna lif zenginliği açısından rahatlıkla
tercih edilebilir. Ketçap mayonezli makarna doğru değil. Hatta pilavını bile ketçapla
yiyenler var şaşırıyorum, çok yanlış.
Kırmızı et çok yaygın tüketiliyor ve çok
seviliyor. Kalp sağlığını düşünen yemeyecek mi?
Aslında bu yanlış anlaşılıyor. Kırmızı et
çok yararlı bir besindir. Esansiyel aminoasitleri alabildiğimiz tek gıda. Kullanılabilir
demiri en iyi kırmızı etten alıyoruz.
Üstelik de Türkiye anemi yani kansızlığın
yoğun yaşandığı bir ülke. Bu yüzden mutlaka beslenmemizin içinde kırmızı et
olmalı. Bazı aileler ‘her öğünde olmalı’
diye yaklaşıyor ama normali haftada iki
gündür. Kırmızı eti yağ kullanmadan
pişirmeyi tavsiye ediyoruz.
Yemeklerde yağ kullanırken neye dikkat edilmeli?
Beslenme listenizde ne olduğunun yanı sıra
tüketilme miktarları da çok önemli.
Örneğin kalp sağlığı diyetinde zeytinyağı
öneriyoruz diye istediği kadar kullanacağını düşünenler var. Oysa günde en fazla iki
yemek kaşığı zeytinyağı tüketilmeli. Yine

the next generation. Nutrition is important.
Families should develop some kind of control
mechanisms eat their meals together. We
recommend a fat-free diet program. Low
calorie and low glycemic index foods should
be preferred. In addition, we should consume
foods that are rich in fiber regularly.
Anything to avoid when consuming
bread?
You should eat bread, too but it should be
made of whole-wheat flour. You should
choose breads rich in bran or oats. Do not eat
white bread. Foods that are rich in fiber
regulate your appetite because they fill your
stomach and intestines by expanding inside.
What about pasta?
Of course, you and your children can eat
pasta or rice. You should prefer the pastas
that are made from whole meal flours.
Don’t use too much fat for the sauce. Pasta
with tomato sauce, which is consumed
widely in Turkey, is a good option in terms
of the richness of fiber. Eating pasta with
ketchup or mayonnaise is not right. I see
people who eat even rice with ketchup to my
surprise, very wrong.
Red meat is widely preferred and
consumed. People who think of their
health are not supposed to eat it?
Actually, it is misunderstood. Red meat is
nutritious. It is the only food from where we
can get the essential amino acids. We get
the absorbable iron from red meat the best.
Besides, anemia is highly common in
Turkey. For this reason, we must include
red meat in our diets. Some families think
that there should be red meat at every meal
but twice a week is healthy. We advise not
to use fat while cooking red meat.
Is there anything to avoid while using
fat for cooking?
The list of foods that are included in your
diet is as important as their intake amounts.
For example, just because we suggest the use
of olive oil for heart healthy diets, some
people think that they can use it as much
as they want. However, you are not
supposed to consume it more than two

KEREVİZ DOLMASI
2 adet orta boy kereviz,
2 adet havuç, 1 su bardağı
bezelye, 1 orta boy kuru
soğan, 1 greyfurt, 1
portakal, 2 yemek kaşığı
zeytinyağı, çeyrek demet
dereotu
Yapılışı: Soğanları ince
yemeklik, havuçları küp
küp doğrayın. Kerevizleri
soyup 2 parmak
kalınlığında yuvarlak
dilimleyin. Geniş bir kaba
kerevizleri sıralayın.
Malzemenin tamamını
üzerine dökün. Greyfurt ve
portakalı sıkıp suyunu
yemeğe ilave edin.
Zeytinyağı ve tuzunu
ekleyip kısık ateşte hepsi
yumuşayınca kadar yarım
saat pişirin. Soğuduktan
sonra düz bir servis
tabağına önce kerevizleri
üzerine de sebzeleri
yerleştirin. İnce kıydığınız
dereotlarını serpiştirip
servis edin.
STUFFED CELERY ROOTS
2 medium size celery roots,
2 carrots, 1 cup of green
peas, 1 medium size onion,
1 grapefruit, 1 orange, 2
tbsp of olive oils, one
quarter of a bunch dills
Preparation: Peel and finely
slice the onion. Chop the
carrots into cubes. After
peeling the celeries, slice
them into one-inch circles.
Arrange the celery pieces
in a wide pan. Pour the rest
of the ingredients on top of
it. Squeeze the grapefruit
and the orange. Pour the
juice into the pan. After
adding the olive oil and
water, cook it over low heat
until they are soft for about
30 minutes. When the dish
cools down, move the
celery pieces onto a serving
plate and top with the rest
of the vegetables. Sprinkle
with finely chopped dills
before serving.
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AYVA TATLISI
4 adet orta boy ayva, 2 su
bardağına yakın su, 2-3
adet çubuk tarçın, 1 su
bardağı toz şeker, 6-7 adet
kuşburnu çiçeği, ceviz,
dondurma
Yapılışı: Ayvaları yıkayıp,
kabukları soyun.
Çekirdeklerini mutlaka
çıkarın. Kabukların büyük
bölümünü tencerenin
tabanına yerleştirin.
Üzerine ayvaları, kalan
kabukları, çubuk tarçını,
çekirdekleri ve kuşburnu
çiçeklerini boş kalan
yerlere yerleştirip suyu ve
şekeri ilave edip kısık
ateşte kaynatın. Ayvalar
yumuşayıncaya kadar
pişirin. Derin cam bir servis
tabağına alıp suyu da
üzerine ilave edin ve
soğumaya bırakın. Servis
yapılırken ortasına isteğe
bağlı miktarda dondurma
koyup cevizle
süsleyebilirsiniz.
QUINCE DESSERT
4 medium quince, a little
less than 2 cups of water,
2-3 cinnamon sticks, 1 cup
of sugar, 6-7 rosehip
flowers, walnuts, ice cream
Preparation: Wash and
peel the quince. Remove
the seeds and keep them
aside. Layer the bottom of
the pan with most of the
peels. Place the quince on
top of them and toss the
rest of the peels, the
cinnamon sticks, the
seeds, and the sugar on
top. Pour the water and
cook over low heat until
the quince are soft. Move
them into a deep serving
bowl including its syrup
and let it cool. When
serving you can add some
ice cream or chopped
walnuts on top.
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işlemden geçirilmemiş, doğal yapılan tereyağı miktarına dikkat ederek yenilebilir.

tablespoons a day. You can eat natural and
unprocessed butter but watch the amount.

Az mı hareket ediyoruz?
Sloganımız; yediğimizden fazla hareket
edersek, sorun yok. Tabii kare bir çikolata
yerseniz 5 kilometre koşmanız gerektiğini
de söylemeliyim. Beslenme kültürümüzde
sorun var. Doymayla-doymama arasındaki sınırda durmalıyız. ‘Doydum’ diyene
kadar yiyoruz, yanlış. Çok aç hissetmediğiniz an bırakın. Ama bizde ekmekle
doyma sözkonusu. Üstelik de beyaz
ekmek iştah açar, yedikçe yemek istersiniz. Kontrol edemezsiniz. Ekmekle
makarna, pilav yiyen insanlar var. Biz dört
kişilik bir aileyiz haftada bir 200 gram tam
tahıllı ekmeği pişirip 7 gün boyunca tüketiyoruz. Fazlasına gerek yok.

Are we not active enough?
Our motto; ‘If we don’t consume more
calories than we can burn, no problem.’ I
have to add that if you eat a chocolate bar,
you should jog for 5km. There is a problem
with our eating culture. We should stop to
eat before reaching the border of being full.
We keep eating until we feel full, this is
wrong. When you feel that, you are not that
hungry any more, stop eating. However, in
our culture we don’t feel full unless we eat
bread. Especially white bread increases
your appetite. As much as you eat, you’d
want to eat more. You cannot control it.
Some people eat bread with pasta or rice.
We are a family of four and we bake a 200gr
of whole grain bread and consume it in a
week. More of it is not necessary.

Bugün bize hindi yaptınız beyaz et yaygın tüketilmeli mi?
Beyaz et denildiğinde ilk akla tavuk gelirdi
ama toplum olarak tavuk yemekten korkar olduk. Kentleşen bir toplum olarak
üretim aşamaları bilinen ürünlerden
almak lazım… Doğal besili, oldukça cılız
tavuklar söz konusu. Ama fiyatları en
az üç kat üstünde bir fiyatı var. Bu
değişmeyecek. Çünkü sağlığımız
tehdit altında. Manüpilasyonu
olmayan beyaz et balık;
onda da deniz tercih
edilmeli. Hindi ise
riski daha az, daha
doğal yetiştirilen bir beyaz
et ürünü. Daha çok kırsal bölgelerde
açık havada yetiştiriliyor. Yağ oranı,
kolesterol oranı daha düşüktür.

You have cooked turkey for us today.
Should we eat white meat widely?
When someone talks about white meat,
chicken comes to mind; however, we
became afraid of eating chicken. As an
urbanized society, we should purchase the
products that the production stages are
known to us. There are naturally fed, lean
chickens available. However, their price is
three times higher than regular. This won’t
change. Because our health is under a
threat. Unmanipulated fish and white meat
should be preferred, especially caught fish.
Turkey is less risky. They are raised more
naturally than chicken and widely outdoors
in countryside. Its rates of fat and
cholesterol are also lower.

kapak / cover

TÜRK FUTBOLUNUN EN RENKLİ İSMİ

THE MOST COLORFUL NAME OF THE TURKISH FOOTBALL

YILMAZ VURAL
Türk futbolunun efsane isimlerinden Yılmaz Vural, tüm Türk halkına
kendisini sevdirmiş, kendisine has özellikleri olan biri… Vural’la hayatı ve
Türk futbolu üzerine konuştuk.
One of the legendary names of the TurkIsh football, Yılmaz Vural, Is the
beloved of the TurkIsh natIon and has a unIque personalIty. We talked about
hIs lIfe and the TurkIsh football wIth Vural.
SİBEL ATEŞ YENGİN

Çocukluk günlerinizden başlasak, çocukluğunuz top
oynamakla mı geçerdi?
Sabah bir çıkardık evden akşama kadar oyun peşinde olurduk.
Yakan top, çelik çomak… Futbolu erken yaşta öğrendim.
Halamın oğlu futbolcuydu, bir de koyu Fenerbahçeli. Fener gol
atsa evin birinci katından atlardı. O kadar çok heyecanlıydı yani.
Mahalle takımı kurmuştu, orada oynardık. Kur’an kursuna
giderdim. Sabah ezanlarını okurdum, birçok da hayranım vardı.
Futbolu öğrenince Kur’an kursundan kaçmıştım.
Nasıl bir aileniz vardı?
Adapazarı’nın göbeğinde otururduk. Bahçeli bir evimiz vardı.
Orası olduğu gibi bizimdi sonra sata sata bir ev kaldı. Dedem
aileden sorumluydu, oteli vardı, o destek olurdu eve. Babaanneli,
dedeli bir evde büyüdük. İkisi de enteresandı. O zamanlar uzun
saç modası başlamıştı. Aileler ‘saçlarını kes, kadın mısın?’ derdi.
Babaannem çok hoşgörülü bir ihtiyardı, saçımı uzatmama ses
etmezdi. Annemle sürtüşsek, babaannem arayı bulurdu. Sevgi
dolu büyüdük.
Babaannenize ‘Kurşuncu Bahriye’ derlermiş…
Adapazarı’nda tıbbın çözemediğini o çözerdi. Kabakulak
keserdi, sarımsaklar sürerdi, bir şeyler yapardı. Enteresan bir
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UYGAR TAYLAN

Shall we start from your childhood; did you play ball a lot
when you were a child?
I would leave the house in the morning and play until the evening;
dodge ball, tipcat… I learned to play football at an early age. My
cousin used to be a football player as well as being a huge
Fenerbahçe fan. If Fener was to score a goal, he could jump out
the window from the first floor. He was that charged. He had set
up a neighborhood football team that we all used to play. I used
to go to a Quran course. I used to recite the morning azans and
had many fans. After learning how to play football, I remember
fleeing from the Quran course.
How was your family?
We used to live at the center of Adapazarı. Our house had a garden.
We owned other properties, too but only one left over the years. My
grandfather was responsible from the family, he used to own a
hotel and he was the one to support the family. I was raised in a
house with grandparents. They were both interesting people. Long
hair became a fashion during those years. Parents used to warn,
“Cut your hair, are you a woman?” My grandmother was a very
tolerating person. She didn’t reject my long hair. If my mother and
I had a disagreement, she would help us to find the peace. We were
raised with love.
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Öbür tarafa parayla
gidilmiyor
“Hiçbir şey bize ait değil ki. O
yüzden paraya, mala tapmanın,
ihtiras yapmanın anlamı yok.
Hayatın şifresini çözmek çok önemli,
çözdüğün zaman bir yaşam felsefen
oluşuyor.”

You cannot take your
money to the other side
“Nothing belongs to us. That is
why worshipping money,
property, or becoming ambitious
to earn more is meaningless. It is
important to decipher life. Once
you do it, you create your life
philosophy.”

kadındı. Öldüğünde doksan yaşındaydı. Bizim ailede doksanın altında ölene, ‘vah vah ne genç gitti’ derler. Halam yüz beş
yaşında öldü. Babam da doksan üç yaşında, Allah ömür versin,
taş gibidir.
Anne ve babanızla ilişkiniz nasıldı?
Annem ilkokul mezunuydu ama sonradan çok geliştirdi kendini. Okumayı severdi. Okuyalım diye çok uğraşırdı. Biz de
haylazız, tembeliz tabii. Annem elinde cetveli, ‘vay bunu niye
yaptın?’ der, çat vurur, ‘vay şunu niye yapmadın?’ der çat
vurur. Allah rahmet eylesin, evin erkeği gibiydi. Babam daha
yumuşaktı. Babamın çok az da olsa el sürdüğünü hatırlamam.
Kendi halinde, geri plandaydı. Annem çekip çevirirdi işleri.
Başarılıydı. Sevgi doluydu ama biz uyanıkken sevgisini belli
etmez, biz uykudayken sarılır, öperdi. Çok varlıklı değildik
ama gülen bir çocukluğum vardı.
Zenginlere özenir miydiniz?
Özenmezdik. Çok zengin bir komşumuz vardı; Hacı Ömer Bey.
Kocaman, şato gibi bir evde yaşarlardı. Biz lastik ayakkabı giyiyorsak çocukları da aynı ayakkabıdan giyerdi. İnanılmaz kültürleri, değerleri vardı. Bizi ezmezlerdi. Evlerinde ne pişerse
bütün mahalleye dağıtırlardı. Zenginliği sindirmiş, burunları
havada olmayan medeni yapısı vardı.
Mahalle aşkınız var mıydı?
Platonik aşklar yaşardık. Eskiden o kadar kolay mı gidip bir kadının eline dokunmak. Mahalleli olma duygusu vardı, ‘bizim
mahallenin kızı’ dediğimiz kardeşimiz gibi olurdu.
Yan mahalleden sevgili olur muydu peki?
Yan mahalleden olurdu tabii. Bildiğin mahalle çeteleri vardı.
‘Vay bizim kızı aldın, vay kızımıza yan baktın’ diye kavga ederdik. Mahalle baskısı işte o zamanlar vardı. Mahalleli büyük ağabeylerimiz, ‘oğlum, git şuradan sakız al’ dedi mi emir eriymiş gibi
davranırdık. Vallahi çok güzel günlerdi. İnsanlar içten ve yardımseverdi. Kapılar açıktı, hırsız girmezdi. Akraba ilişkileri canlıydı. Sıkıntın oldu mu, el atarlardı. Şimdi kardeş kardeşe
geçinemiyor.
Aile olmayı seviyor musunuz?
Tabii canım. Üç tane oğlum var. Mümkün olsa da daha çok çocuğum olsa.
Çocuğunuzu okuldan siz mi karşılıyorsunuz?
Evet, annesi okulda oluyor çünkü. Eşim Okan Üniversitesi’nde
Gastronomi ve Spor Yöneticiliği okuyor. Bizim hanım on yedi

People used to call your grandmother ‘Kurşuncu Bahriye…’
She could find the cures that medicine could not in Adapazarı.
She used to know all about the oldwives remedies. She was an
interesting woman. She died at the age of ninety. In my family,
for people who die under ninety, they say, “Poor thing… died so
young…” My aunt passed away at one hundred and five. My
father is ninety-three and, may God bless him, he is very healthy.
How was your relationship with your parents?
My mother didn’t go to school after elementary school but later on
she improved herself well. She used to love reading. She spent a lot
of effort to make us study. We were naughty and lazy. She would
hit our hands with her ruler and go, “Why didn’t you do this?” or
“Why did you do that?” May God rest her soul in peace; she was
like the man of the house. My father was softer. I don’t remember
him hitting us. He was innocuous. He was at the background. My
mother used to do things around the house. He was a successful
man. He was a loving father but he wouldn’t show it to us when we
were awake; he would hug and kiss us when we were asleep. We
weren’t that wealthy but I had a merry childhood.
Did you used to aspire to rich people?
No. We had a very wealthy neighbor, Hacı Ömer Bey. They used to
live in a mansion as big as a castle. If we were to wear sneakers,
their kids used to wear the same kind of shoes. They had incredible
culture and values. They never patronized us. They would share
whatever is cooked in their house with the whole neighborhood.
They were very modest people.
Did you have someone special at your neighborhood?
Our love interests were usually platonic. It didn’t used to be that
easy to touch a woman’s hand then. We had a neighborhood spirit.
‘A girl from our neighborhood’ was our sister.
What about having a girlfriend from surrounding
neighborhoods?
Of course. There were neighborhood gangs. We used to fight over
girls: “Why did you look at our girl, why did you talk to her?” There
was a neighborhood pressure then. When one of the big boys from
our neighborhood asked us to get some gum for him, we would act as
if we were his orderly. They were wonderful times. People were
genuine and helpful. The doors were unlocked, no breaking and
entering. The relationships with the relatives were warm. When one
was in trouble, everyone would help. Nowadays, even siblings
cannot get along.
Do you like being a family?
Of course I do. I have three sons. I wish I had more.
Are you the one who greets him home after school?
Yes, because his mother is usually at school. My wife studies
Gastronomy and Sports Sciences at Okan University. She kept
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kapak / cover
Rüyamda Real Madrid’i

sene, ‘okula gitmek istiyorum’ dedi, ‘iyi, git’ dedim. ‘Nasılsa
sınavı kazanamaz’ diye düşündüm. İstediği yeri kazanmaz mı
bir de.

telling me that she wanted to go to school for the last seventeen
years and I said, “Okay, fine.” I thought that she wouldn’t be able
to pass the exam but she did.

Hep böyle esprili, güler yüzlü müsünüz? Hiç sinirlenmez
misiniz?
Şimdi beraberken niye sinirleneyim ki? Sinirlenecek bir durum
yok. Yeri gelirse ben de sinirlenirim. Yaşam o kadar ciddi değil
ki. Güleceksin, bakacaksın keyfine.

Do you always smile? Don’t you ever get angry?
Why would I get angry right now? There is nothing to be angry. But
I get angry sometimes. The life is not to be taken that seriously. We
laugh, we enjoy…

Bir sürü engeli aşıp Almanya’da eğitim aldığınızı biliyoruz.
Bunları hep tek başınıza mı yaptınız?
Babam fabrikada işçiydi. Biraz da ressamlığı vardı.
Traktörlerin üzerine yazılar yazar, ürünleri çizer, tasarlardı.
Ailemin ekonomik durumu çok iyi değildi ama Allah’a şükür
garibanlık yaşatmadılar. Öyle Avrupalarda okutacak durumları da yoktu. Gittim, çalıştım. Diskolarda fedailik yaptım,
barlarda, fabrikalarda çalıştım, temizlik yaptım. Gazete sattım derken o paralarla okudum.

We know that despite many obstacles you went to Germany
for your education. Did you achieve that with your own
efforts?
My father was a factory worker. He was also a painter. He used to
paint products and inscriptions on tractors. Our family economics
was not great but thank God we were not poor. They didn’t have the
resources to send me to Europe to study. I went there. I worked as a
bodyguard at discos. I worked at pubs, factories. I worked as a
cleaner. I sold newspaper. I’ve used the money that I’ve earned for
my education.

Bir röportajınızda, “Almanya’da olmadık işler de yaptım.”
demişsiniz. Neydi o işler?
O konuyu pek açamam, anlatamam. (Kahkahalar)

During one of your interwievs you said that, “I’d worked at
unusual jobs in Germany,” what were those?
I cannot enter to that subject, cannot tell. (Big laughters)

Bu sırrı öğrenemeyecek miyiz şimdi. Belki hayatınızı
yazdığınızda öğreniriz…
İşte o olur. Kitapta delikanlı gibi anlatırız.

So, we won’t get to know your secret. Maybe we’re going to
learn it when you write your life...
That is very likely now. I could tell that story in the book.

KENDİMİ BİLDİM BİLELİ TRENE BİNERİM
Trenle yolculuk yaptınız mı?
Bana mı soruyorsunuz? Kendimi bildim bileli treni kullanırım.
Ankara’da okurken her yere trenle seyahat ederdim.
Adapazarı’nda annemin köyüne trenle giderdik. Birkaç istasyon ötede sayfiye yeri olurdu, oraya da yine trenle giderdik.
Trenle seyahat etmenin keyfi bambaşkadır. Almanya’da okudum. Avrupa’da trenle çok seyahat edildiği için orada da çok
kullandım. Japonya’da da hızlı trene bindim. Saatte 300 kilometre hız yapıyordu. Ülkemizde de demiryolu ağı genişliyor ki
bunun ülkemizin ekonomisine de faydası var.

FOR AS LONG AS I HAVE KNOWN MYSELF I HAVE
TRAVELED BY TRAIN
Have you ever traveled by train?
Are you asking me? For as long as I have known myself I have
traveled by train. I used to go everywhere by train when I used to
study in Ankara. We used to go to my mother’s village in
Adapazarı by train. A few stations farther, there used to be a
picnic field. We used to go even there by train. The pleasure of
traveling by train is incomparable. I traveled a lot by train in
Europe also. I traveled by high-speed train in Japan. Its speed
was 300 km/h. Our railroad system is expanding and this is good
for our economy.

Trenle yolculuk yapmak size neler hissettirir?
Beni alır geçmişe götürür, trenin bir nostaljisi vardır.
Çocukluğum, gençliğim gelir gözümün önüne. Üstelik benim
için rahat bir yolculuk imkânı sunar. Hem kitabımı okurum
hem müzik dinlerim. Canım sıkılırsa koridorda yürürüm. Bir
kere trende hareket etme şansınız var. Sıkıldığınızda yemekli
vagona gider, etrafı seyrederek yemeğinizi yersiniz. Sanki
hareket halinde yolculuk yapıyor gibisinizdir. Uçakta ya da
arabada sınırlısınız, hareket imkânınız yok. Şahsen herkese
tren yolculuğunu tavsiye ederim. Demiryolu ağının olduğu her
yere trenle gitmek keyiflidir benim için.
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görüyorum
“Genç bir çocuk ‘Hocam, ben de
futbolcu olabilir miyim?’ dedi. 25
yaşında olduğunu öğrenince ‘süreni
geçirmişsin’ dedim. Çocuk da ‘ama
rüyamda çok iyi oynuyorum’ demez
mi? ‘Ben de kendimi Real Madrid’in
antrenörü olarak görüyorum, rüyalar
gerçek olmaz, sen okumana devam
et’ dedim.”

I see Real Madrid in
my dreams
A young man told me, “Can I
become a football player?” After
learning that he was twenty-five
years old, I told him that it was
too late. He said, “But I play real
good in my dreams.” And, I said,
“I see myself as the coach of Real
Madrid, dreams are not real, you
keep on with your education.”

How would a train travel make you feel?
It would take me to the past. Train is nostalgic. I remember my
childhood and youth. On top of it, it offers me a very comfortable
traveling experience. I can read my book and listen to music. If I
get bored, I can take a little walk on the aisle. You have the ability
to move on a train. You can walk to the dining car and have your
meal while watching out the window. You have limitations on an
airplane or in a car. You have zero mobility. I personally
recommend traveling by train to everyone. For me, it is a pleasure
to travel anywhere that railways can reach.
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Gerçek Endülüs’e ilk adım
Endülüs üzerine ne var ne yok hepsini bir çırpıda yaşamak isterseniz, bölgenin başkenti Sevilla’da Endülüs
yaşam tarzını en saf ve gerçek haliyle yakalamanız
mümkün. Bölgenin en şenlikli, tutkulu ve romantik festivali Semana Santa’nın (Kutsal Yortu Haftası) kutlandığı Endülüs’ün bu en büyük kentinde, bölgenin en iyi
tapas (meze gibi küçük tabaklarda gelen iştah açıcılar)
kafeleri ve stil sahibi güzel, yakışıklı insanlar var. Burası
diğer tüm Endülüs kentlerine rakip olacak kadar çok
dar, kıvrımlı sokaklara, ortaçağ geçitlerine, portakal
ağaçlarından yayılan kokularla dolu, romantik meydanlara sahip. Endülüs geleneğinin iki sembolü flamenko
ve boğa güreşinin evi burası. Roma, İslam, Gotik,
Rönesans ve Barok mirası ve mimarisi Güney
İspanya’da eşsiz. Gece kalabalıklara karışın, küçük meydanlarında, tapas kafelerinde, kulüplerde Sevilla’nın
gecelerini deneyimleyin.

En otantik flamenko ve boğa güreşi
Geçmişindeki şaşaalı günlerini yansıtan Müslüman
zamanların Alkazar’ını, Hıristiyan döneme ait
Katedral’i ve İspanyol sanatının altın çağının resimlerinin sergilendiği Museo de Bellas Artes’i de kaçırmayın. Sevilla, ülkenin en iyi flamenkosu, boğa güreşi ve
tapas kafeleriyle ünlüdür. Guadalquivir Nehri’nin batı
kıyısında, bir zamanlar Roman nüfusun yaşadığı
Triana Barrio mahallesi, bugün flamenkonun doğduğu
yer olarak kabul ediliyor. Nehir boyunca uzanan
Sevilla, orta kısmı, Plaza Nueva ve Avenida de la

BİR BAŞKA İSPANYA: ENDÜLÜS

ANOTHER SPAIN: ANDALUSIA
Andalusia is the most spirited region of Spain. It is hot and romantic and
doesn’t care about the world. Al-Andalus, in Arabic, mesmerizes people with
every engagement from the palace gardens to tapas in kitchen, and from
flamenco to bullfights.
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First step into the real Andalusia
If you would like to experience at once what Andalusia
has to offer then you might want to visit Seville, the
capital of the region, where you can observe the
Andalusian life style at its purest form. Seville is the
biggest city of the region, in which the best tapas cafes of
the region situated, and populated with elegant people.
One of the most traditional events of the city is Semana
Santa (Holly Week.) Seville has as many narrow
meandering streets, medieval passages, and romantic
squares fragrant with orange blossoms to compete with
the other Andalusian cities. Seville is home of the two
symbols of the Andalusian tradition: flamenco and
bullfighting. The cultural and architectural heritages of
the Renaissance, Gothic, Baroque, Rome, and Islam in
Seville have no match in southern Spain. Blend in with
the crowd; experience Seville nights at clubs, cafes and
small squares.

The most authentic flamenco and
bullfighting

İspanya’nın en tutkulu bölgesidir Endülüs. Ateşlidir, romantiktir, dünya
umurunda değildir… Arapça’daki haliyle Al-Andalus, saray
bahçelerinden mutfağındaki tapas’lara, flamenkodan boğa
güreşlerine her anıyla büyüler.
REYAN TUVİ

Geleneksel boğa güreşi
Traditional corrida - bullfighting

LEZZET MOLASI
Endülüs’ün en geleneksel restoranlarından El
Caballo Rojo’nun şık avlusunda ‘rabo de toro’
yani sığır kuyruğu yahnisini ya da Endülüs’teki
Arap ve Yahudi sentezinin mutfağa yansımasını
keşfedin.
TASTE STOP
Try the ‘rabo de toro’ from the menu of El Caballo
Rojo, one of the traditional restaurants of Andalusia,
and discover the reflection of Arab-Jew synthesis to the
Andalusian kitchen.

Don’t miss the Museo de Bellas Artes, in which the
paintings that belong to the golden age of the Hispanic
arts are exhibited, the cathedral that belongs to the
Christian period, and the magnificent Alcazar. Seville is
famous with the best flamenco, tapas cafes and
bullfighting of Spain. The west side of the Guadalquivir
River that was once inhabited by the Roman population
is accepted as where flamenco was born. Stretching
along the river, Seville is full of old, narrow streets and
small squares except the Plaza Nueva and Avenida de la
Constitucion. The Almohad Mosque is now replaced by
the great Cathedral of Seville, in which the gravesite of
Christopher Columbus remains. The mosque had been
used as a church for two centuries after Seville taken
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Semana Santa kutlamaları sırasında tören alayı
Procession during the Semana Santa

over by Christians in the 13th century. At that time, the church
authorities, who had suggested that the structure was in poor
condition, had the mosque demolished and started a new
construction. They had the largest cathedral of the world built
with the motto of ‘Let us build a church so beautiful and so grand
that those who see it finished will think we are mad.’
The Giralda, 90 meters tall brick tower, was built as the minaret of
the Almohad Mosque between 1184 – 1198, which was a great
period for Almohad. The Giralda is the perfect Islamic structure of
Spain with its luminous effects, bricks in elegant shapes, and
windows. The belfry was added in the 16th century. The symbol of
Seville, El Giraldillo, was installed to represent faith. The Alcazar
Palace (10th century) was actually a fort built for governors of
Cordoba. The succeeding kings expanded the whole structure
along with the magnificent gardens of Alcazar. The Alcazar Palace
is still used by the royal family as the official Seville residence.

Constitucion dışında, dar, kıvrımlı eski sokaklar ve küçük meydanlarla dolu. Sevilla’nın, Kristof Kolomb’un mezarının da
bulunduğu muhteşem Katedral, bugün Almohad Camii’nin
yerinde. 13. yüzyılda Sevilla Hıristiyanlar’ın eline geçtikten
sonra cami, iki asır boyunca kilise olarak kullanılmış. O tarihte
kilise otoriteleri, binanın harab olmasını ileri sürerek, camiyi
yıkarak yeni bir inşaata başlamışlar. ‘Öyle bir bina yapalım ki
ileride, insanlar bizim deli olduğumuzu söylesinler’ diyerek
dünyanın en büyük katedrallerinden birini yapmışlar.
90 metre yükseklikte, tuğla kule Giralda Kulesi, Almohad devrinin
en parlak zamanı olan 1184 - 1198 yıllarında yapılmıştı ve aslında
caminin minaresiydi. Işık oyunlarıyla değişimi, zarif tuğla şekilleri ve pencereleriyle Giralda, İspanya’nın en mükemmel İslam
eseri. Giralda’nın en üst bölümü, çandan itibaren, 16. yüzyılda
ilave edilmiş. İnancı temsil eden, ancak kopya olan bronz rüzgar
gülü El Giraldillo, Sevilla’nın sembolü. Saray- kale Alkazar (10.
yüzyıl), Sevilla’nın Kordoba valileri için yapılmış bir kale.
Kompleksin bütünü, sonradan gelen krallar tarafından Alkazar’ın
muhteşem bahçeleriyle beraber genişletilmiş. Bugün hala kral ve
kraliçe Sevilla’ya geldiklerinde Alkazar’da kalıyorlar.

Mahalleleriyle Endülüs havası
Granada’nın havasından geçilmez. Ardında yükselen muhteşem
Sierra Nevada dağlarıyla Elhamra Sarayı, gizemli, dar kıvrımlı
arnavutkaldırımı sokaklarıyla eski Müslüman mahallesi Albayzin
ve şair Federico Garcia Lorca’nın geride bıraktıkları, Granada’yı
vazgeçilmez yapmaya yetiyor da artıyor bile. Endülüs’ün en yüksek dağları Sierra Nevada ve güneyindeki muhteşem Las
Alpujarras vadileri ile doğası da keyif veriyor. Granada’nın eski
Müslüman meydanı Albayzin’de varlığı fazlasıyla hissedilen
Kuzey Afrikalı nüfus, burayı kebap dükkanları ve çayhanelerle
doldurmuş ve bir de cami inşa etmişler. Albayzin Meydanı,
Endülüs’e gelişi 15. yüzyıla dayanan çingeneleriyle tam bir renk
mozaiği. Meydanın ismi Arapça ‘el baizin’den türemiş, yani ‘atmaca avcılarının yeri’ anlamına geliyor. Atmacaları omuzlarında gezdiren tek tük kişiye rastlamak mümkün. Dik, kıvrımlı,
arnavutkaldırımı sokakları ve büyüleyici eski zaman köşkleri olan
‘carmen’leriyle Albayzin’den Elhamra Sarayı’nın en güzel manzaralarını görmek mümkün. Akdeniz mahallelerinin olmazsa olmazı ‘patio’ yani avlularıdır. Avlulu ‘morisca’ denilen eski Arap
evlerini görün. Albayzin’de yürürken üzerinde ‘carmen’ yazan
evler dikkatinizi çekecektir. Arapça’da ‘carmo’, ‘üzüm asması’
anlamına geliyor. Asmalı çardakların bulunduğu bu evler, bir
zamanlar bağlık bahçelikti.

DO NOT MISS
A nice Cordoba tradition; takes place each year at the beginning
of May, the most attractive patios of the Cordoba Patios
Competition, goes from 5PM till midnight.

Andalusian neighborhoods

EN OTANTİK
Gerçek Endülüs atmosferini yaşamak için otellerin
tavsiyelerini dinlemeyin. Sevilla’da her gece flamenko
yapılan kulüpleri tercih edin.
THE MOST AUTHENTIC
Do not take any advice from the hotels if you would like to
experience the real Andalusian atmosphere. Choose the clubs
that flamenco is performed every night.
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KAÇIRMAYIN
Hoş bir Cordoba geleneği; her yıl mayıs başında, ‘En
Güzel Avlu Yarışması’nda en dikkat çekici avlular,
17:00’den gece yarısına kadar açıktır.

Sevilla’da at arabaları tören alayı / Parade of carriages at the Seville

Granada is located at the foot of the Sierra Nevada Mountains.
The Palace of Alhambra, the old Moorish neighborhood called
Albaicin, and the famous Andalusian poet Federico Garcia Lorca
are some of the factors that make Granada indispensable. The
highest mountains of Andalusia, the Sierra Nevada, and the great
valleys of Las Alpujarras, which are in the southern vicinity of the
Sierra Nevada, offer delight through their great nature. Now the
North African population inhabits the old Moorish square,
Albaicin, and they filled the square with kabob restaurants and
teahouses. They also built a mosque. The Albaicin Square
resembles a colorful mosaic with the gypsies, who settled in the
neighborhood in the 15th century. The square is named after the
Moorish words ‘El Baizin’ meaning ‘the place for hawk hunters.’ It
is possible to come across a few people who walk around with a
hawk on their shoulder. It is very likely to see the best panoramas
of the Alhambra Palace from Albaicin, which is a beautiful place
with its meandering streets paved with cobblestones.
Mediterranean neighborhoods are famous with their patios. Don’t
miss the old Moorish houses called ‘morisca.’ Some houses that
‘carmen’ is written on their fronts might grab your attention while
walking in Albaicin. ‘Carmo’ means ‘grape vine’ in Arabic. Gardens
and vineyards once replaced those houses with grape arbors.
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Yükseklerdeki cennet

The heaven above

Albayzin’in seyir terasından, günbatımında bir zamanların
‘Kırmızı Saray’ı Elhamra’yı kaçırmayın. Sarayın ismi, Arapça’dan
kırmızı sözcüğünden türetilmiş. Bunda güneş batarken kule ve
surların üzerine vuran kırmızılığın payı olabilir. Sarayın üzerinde durduğu tepenin ismi de La Colina Roja yani ‘Kızıl Tepe’.
Sarayın yapılış tarihi, 1238, yaptıran, Nasriler’in ilk kralı Ibn
el-Ahmar. Sülale, Garanada’ya gelen son Müslüman hanedan
Beni Ahmarlar yani Kırmızı Oğulları. Yılda iki milyonu bulan
ziyaretçi sayısıyla Elhamra Sarayı, İspanya turizminin en güçlü
mıknatısı. Generalife, yani sarayın bahçesi, saray kadar efsanevi.
Nasri krallarının yazlık sarayı olan Genaralife, Arapça kökenli ve
anlamı ‘yükseklerdeki cennet.’

Don’t miss to watch the view of the ‘Red Palace’ Alhambra at
sunset from the observation deck in Albaicin. The palace takes its
name derived from red in Arabic. As the sun sets, the tower and the
walls are washed with crimson, and this event might be the reason
of the name given. The palace is located on a hill called de La
Colina Roja meaning the ‘Red Hill.’ The first king of the Nasrids,
Ibn-el Ahmar, had the structure built in 1238. He was from the last
Moorish dynasty in Granada, Beni Ahmars, meaning ‘Sons of Red.’
Visited by two million visitors each year, the Alhambra Palace is
the most powerful tourist magnet of Spain. The garden of the
palace, the Generalife, is as legendary as the palace itself. Its name
is originated from Arabic and means ‘the heaven above.’

İspanyol Müslüman mimarisinin en güzeli

The best of the hispanic-islamic architecture

Sevilla ve Granada nefes kesiciyse, Cordoba yeniden nefes
alabileceğiniz bir kenttir. Bu bölge, bir zamanlar temiz havası
ve rahatlatıcı esintisiyle, sağlık sorunları olan birçoklarını

If Seville and Granada were breathtaking, Cordoba would be a city
that you can breathe again. This region used to attract people with
health problems because of its fresh air and relaxing breeze. The most

FOTOĞRAF NOKTASI
Granada’nın seyir tepesi Mirador del Rolanda’dan
Elhamra Sarayı ve ardındaki karlı sıradağ Sierra
Nevada’lar karşınızda haşmetle yükselir.

Malaga Boğa Güreşi Arenası ve limanın panoramik manzarası / Panoramic view of Malaga bullring and harbor

PHOTO SPOT
From the viewpoint of Granada, Mirador del Rolanda, the
Palace of Alhambra and the snowy Sierra Nevada Mountains on
the background create an astonishing view.

Mezquita Catedrali, Cordoba
Mezquita Cathedral illuminated at dusk in Cordoba

Partal Sarayı, Alhambra
Partal Palace in La Alhambra
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V. Carlos Sarayı’nın avlusu, Alhambra
Courtyard in Palacio de Carlos V in La Alhambra

buraya çekmişti. Cordoba’nın en belirgin özelliği, eski ile
yeninin olağanüstü bir sentezi olması. İspanyol Müslüman
mimarisinin en eski ve en güzel örneklerinden biri olan La
Mezquita’nın büyüsüne kapılın, Cordoba avlularında, Alkazar
bahçelerinde ve şehir dışında bahar çiçeklerinin tadına varın,
Yahudi ve Müslüman mahallelerinin labirentlerinde dolaşın
Endülüs’ün en etkileyici arkeolojik alanı olan Medina
Azahara’yı gezin, Priego de Cordoba’nın dağlık güney-doğusunu, dramatik bir şeklilde kurulmuş köylerini ve mimari
hazinelerini keşfedin.
Cordoba’nın camisi Mezquita (8.- 10. yüzyıl), orijinal İslam
yapısına uygulanan Hıristiyan dönemi değişikliklerine rağmen olağanüstü bir eser. Puerta de las Palmas’dan (Palmiyeler
Kapısı) girdiğinizde sizi 850 sütundan oluşan bir granit, mermer ve oniks ormanı karşılıyor. Sütun başlıkları, daha önce
burada bulunan ve caminin yapımı için yıkılan kiliseden.
Bunların üzerlerinde, kırmızı ve beyaz çizgili kemerler kıvrılırken, tavan da sedir ağacı oymalarıyla süslenmiş.

Malaga şehir manzarası
Cityscape of Malaga

prominent feature of Cordoba is that the city is an extraordinary
synthesis of old and new. Become intrigued by the Le Mezquita, which
is one of the best examples of the Hispanic-Islamic architecture; enjoy
the spring flowers of the Cordoba patios, Alcazar gardens and
countryside; don’t get lost among the mazes of Muslim-Jew
neighborhoods; the most significant archeological site of Andalusia,
Medina Azahara, is a must see; discover the architectural heritage
and the villages set on the rocky southwest of Priego de Cordoba.
The mosque of Cordoba, the Mezquita (8th – 10th centuries), is an
extraordinary building despite the transformations applied to its
Islamic structure in order to comply with the Christian period.
Upon entrance through Puerta de las Palmas (the Gate of Palms),
a forest of 850 granite, marble and onyx columns welcome you.
The column headings are from the church that had occupied the
site previously, which was demolished for the construction of the
mosque. The famous alternating red and white voussoirs of the
arches curve on top of the columns and the dome is decorated with
cedar wood engravings.
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AT BİNEREK HUZUR BULUYOR

Ünal İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ünal’ın hobileri saymakla
bitmiyor. Kayak ve snowboard’un yanı sıra Muay Thai yapan Ünal’ın en
büyük tutkusu ise at binmek.

FINDS PEACE IN HORSE RIDING

ChaIrman of the Board of Ünal ConstructIon Ahmet Ünal has countless
hobbIes. BesIdes skIIng and snowboardIng, he also does Muay-ThaI, but hIs
bIggest passIon Is horseback rIdIng.
SELİN AKGÜN

Ünal İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ünal
Chairman of the Board of Ünal Construction Ahmet Ünal
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İş hayatının tüm stresini hobilerine ve çocuklarına vakit ayırarak
atan yöneticilerden biri olan Ünal İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Ünal, ailesiyle birlikte olmak için özel anlar yaratıyor. 4 çocuk sahibi olan Ünal; snowboard, kayak, at binme,
dalış, Muay Thai gibi farklı hobilere sahip. Fırsat buldukça ayda
iki ya da üç kez Kemerburgaz’daki Alkuzu Çiftliği’ne at binmeye
giden Ünal, kışın Uludağ, Kartalkaya ve Palandöken’de kayak
yapıyor. Yaz aylarında ise Fethiye, Çanakkale, Ayvalık, Bodrum
ve Saroz gibi farklı noktalarda tüple dalış yapıyor.
Farklı hobileriyle öne çıkan Ünal İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Ünal, kış aylarında oğulları Alparslan, Tuğrul ve
Gökalp ile snowboard ve kayak yapıyor. Spor tutkusunu çocuklarına da aşılayarak daha kaliteli bir zaman geçirdiklerini belirten Ünal, yaz tatillerini ise Ege ve Akdeniz’de dalış yaparak
değerlendiriyor. Yaz gelir gelmez, ailece Gökçeada’daki çiftliklerine gittiklerini söyleyen Ünal, çiftlikte bulunan Sultan ve Paşa
adlı atlarıyla haşır neşir olduklarını dile getiriyor. Çiftlikte kuzu,
tavuk, at gibi pek çok hayvan yetiştirdiklerini ifade eden Ünal,
çiftlikteki işlerin sorumluluğunu aile üyeleriyle ortaklaşa paylaştıklarının altını çiziyor. “Gökçeada, ailemle olan deşarj alanımız.” diyen Ünal, sözlerine şöyle devam ediyor: “Buradaki
sloganımız, maksimum özgürlük ve doğa… Her türlü sebze ve
meyve ekimi, ailedeki tüm bireylerin ortak sorumluluğunda…
Herkesin bir görev bölümü var. Her birey, sorumlu olduğu alanı
büyütmeye ve geliştirmeye odaklanıyor. At ve diğer hayvanların
sorumluluğu da aynı şekilde paylaşılmış durumda. ATV gezilerimiz, bölgeyi keşfetmek ve sosyalleşmek adına sıkça yaptığımız
bir aktivite. Şimdi her yerde gelincikler açmıştır. Kekik ve çiçek
kokuları eşliğinde ruhumuzu arındırıyoruz.”

GÜNEŞ KAZDAL

Chairman of the Board of Ünal Construction Ahmet Ünal is one of
the executives who gets rid of stress by dealing with hobbies and
being with their children. He especially allocates time to spend
with his family. He has four children and has different types of
hobbies such as skiing, snowboarding, horseback riding, scuba
diving, and Muay-Thai. He visits the Alkuzu Farm for horseback
riding in Kemerburgaz. He prefers to go there as much as his schedule allows him, usually 2-3 times a month. He skis at Uludağ,
Kartalkaya, and Palandöken in winters. He enjoys scuba diving in
Fethiye, Çanakkale, Ayvalık, Bodrum, and Saroz in summers.
Chairman of the Board of Ünal Construction Ahmet Ünal goes to
snowboarding and skiing with his sons Alparslan, Tuğrul, and
Gökalp in winters. He remarks that they spend more quality of
time thanks to the love of sports ingrained in their minds. They go
to diving in the Aegean or the Mediterannean in summers. Ünal
says that with the arrival of summer they go to their farm in
Gökçeada as a family and take care of their horses Sultan and
Paşa. He says that they raise many farm animals such as lambs,
chickens, and horses at the farm. The family members share the
chores at the farm. Ünal said, “Gökçeada is where my family can
relax. Our motto in there is freedom and nature. Planting vegetables and fruits are one of the general responsibilities of our
family members. Everyone has been assigned with tasks. Each of
us concentrates on growing and developing the area of which we
are in charge. The care and responsibility of the horses and other
animals are shared between us the same way. ATV rides are one
the activities that we do often to discover the surroundings and to
be socialized. Poppies might have blossomed by now. We cleanse
our souls with the fragrances of flowers and thymes there.”
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Düzenli olarak at binmeye gidiyor
Ünal’ın en önemli hobilerinden biri de at binmek. Ünal’ın dünyalar güzeli kızı Elif ise babası gibi atlara büyük ilgi duyuyor. Bu
hobinin zamanla tutkuya dönüştüğüne dikkat çeken Ünal, atlarla özel bir bağ kurduğuna inanıyor. 9 yıldır at binen Ahmet Ünal,
bu hobinin ekip işi olduğunu vurguluyor. “Sürücü ve at arasında
güçlü bir bağ kurulması gerekiyor. Atı anlamalı, hissetmeli ve
ona değer verdiğinizi hissettirmelisiniz. Bu şekilde kurulan bir
bağ, sizi çok daha çabuk başarıya götürüyor.” diyen Ünal,
Kemerburgaz’daki Alkuzu Çiftliği’nin en önemli müdavimlerinden biri… Fırsat buldukça, özellikle de güzel havalarda Alkuzu
Çiftliği’ne at binmeye giden Ünal, bu hobisini çocuklarına da
aşılamış. Okullar kapanana kadar, havanın güzel olduğu her
hafta sonunda Alkuzu Çiftliği’ne gitmeyi alışkanlık haline getirdiklerini söyleyen Ünal, güne güzel bir kahvaltıyla başlayıp,
ardından ailece at bindiklerini belirtiyor. Son zamanlarda savunma sporlarına özellikle de Taibox’a ilgi duymaya başladığını söyleyen Ünal, ünlü Taibox eğitmeni Ara Karanfil’den Muay-Thai
dersleri de alıyor. Ne kadar yoğun olursa olsun, haftada üç gün
düzenli olarak özel ders almaya özen gösteren Ünal, formunu
düzenli olarak spor yapmaya borçlu.

Sorunun değil, çözümün parçası olun
İş ve özel hayatta başarılı olmanın gün geçtikçe zorlaştığını
belirten Ahmet Ünal, “Başarı, günümüzde giderek zorlaşan bir
yol. Küçük sorunların büyük sonuçları doğurduğu dikenli bir
yoldan bahsediyoruz. Hem kariyerinizde hem de özel yaşamınızda başarılı olmanın en önemli sırrı; sabırlı olmak, empati
kurabilmek ve sorunun değil, çözümün bir parçası olabilmek. En
ümitsiz anlarda bile her zaman, her şey için bir çözüm ya da çıkış
yolu olduğu unutulmamalı. Bu nedenle ümit etmekten ve çabalamaktan vazgeçmemeliyiz. Beni iş hayatında en çok sinirlendiren şey ise verilen sözlerin tutulmaması ve zamanın değerinin
bilinmemesi. Bu nedenle ekibimi seçerken son derece titiz davranıyorum. İyi bir ekip kurmazsanız, başarılı da olamazsınız. Bir
lider ekibi kadar iyidir. İnşaat sektöründe ise hedef kitlemize
tarihi ve dokusu olan, İstanbul’dan ilham alan, müşterilerimizin
kendilerini mutlu ve özgür hissedebilecekleri yaşam alanları
yaratmaya yönelik projeler geliştiriyoruz.” diyor.

At binmek, ekip işidir. Atı anlamalı,
hissetmeli ve ona değer verdiğinizi
hissettirmelisiniz. Bu şekilde
kurulan bir bağ, sizi çok daha çabuk
başarıya götürüyor.
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Horseback riding is a team job. You
should understand and feel the horse and
make the horse feel that you care. By
establishing a bond this way is definitely
going to win you success faster.

Horseback rides regularly
One of the most favorite hobbies of Ünal is horseback riding. His
beautiful little daughter Elif loves horses as much as his father
does. Ünal highlights that this hobby has turned into a passion
and he believes that he has established a special bond with the
horses. He has been riding horses for 9 years. Ünal emphasized
that it was a team job. He said, “There must be a strong connection between the rider and the horse. You should understand and
feel the horse and make the horse feel that you care. By establishing a bond this way is definitely going to win you success faster.”
He is one of the patrons of the Alkuzu Farm in Kemerburgaz.
Especially when the weather is nice, he goes to the Alkuzu Farm
for horseback riding. Ünal has inspired his hobby in his children,
too. He says that if the weather is nice they visit the farm every
weekend until schools are closed and this became a habit. They
start the day with an energizing breakfast and then they ride horses as a family. Ünal remarked that he has developed an interest
in defense sports recently, especially to Taibox. He has been
taking Muay-Thai lessons from the famous Taibox trainer Ara
Karanfil. Regardless of how busy he is he strictly attends the lessons three times a week. He says that he owes his fitness to doing
sports regularly.

Be a part of the solution, not the problem
Ahmet Ünal mentions that being successful at work and at life
keeps getting harder. He said, “The road to success keeps getting tougher to move forward nowadays. I am talking about a
road with thorns, which small problems produce big results.
The secret to success both at work and at life is being patient,
showing empathy, and being a part of the solution not the problem. We should not forget that even at the most hopeless
moments there might always be a solution. Therefore, we
should never give up trying. The things that make me angry the
most in business are the unkept promises and wasting time.
That’s why I select my team carefully. If you don’t have a good
team you cannot be successful. A leader is as good as his team.
In the construction sector, we develop projects with the aim of
creating living spaces inspired from İstanbul, which has history
and texture, for our targeted customers where they would feel
themselves happy and free.”
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CRM’E YATIRIM YAPAN KAZANIYOR
Rekabette açık ara öne çıkmak isteyen markalar CRM’e yatırım
yaparak ilerliyor.

BRANDS THAT INVEST IN CRM WIN
Brands that desIre to advance In competItIon by far leap forward
by InvestIng In CRM.
SELİN AKGÜN

Müşterinizi gerçekten tanıyor musunuz? Hedef kitlenizin
satın alma alışkanlıklarını yansıtan en doğru veriye nasıl ulaşabilirsiniz? Onlara nasıl bir yaşam stili vaat etmeyi öngörüyorsunuz? Bu soruların yanıtları Customer Relationship
Management (CRM) yani ‘Müşteri İlişkileri Yönetimi’nde
gizli. CRM alanındaki küresel eğilimleri, gelişim fırsatlarını ve
bu alanda uzmanlaşan markaların hangi stratejilere yatırım
yaparak ilerlediklerini merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz.
Dünya genelinde pek çok şirkete danışmanlık hizmeti veren ünlü CRM uzmanı Frederick
Newell, ‘Why CRM Doesn’t Work?’ (CRM
Neden Başarılı Olamıyor?) adlı kitabında,
ABD’li firmaların yüzde 13’ünün CRM’e
10 milyon dolardan fazla yatırım yaptığını ve bu markaların ancak yüzde
35’inin başarılı olduğunu ifade ediyor.
Başarısız olan markaların teknolojiyi
bir araç değil, bir amaç olarak gördüklerini vurgulayan Newell, “CRM yatırımlarında başarısız olan markalar,
müşteri ilişkilerinin teknolojik bir çözüm
olduğuna inanıyorlar. Bu işte başarılı olmak
isteyen markaların her şeyden önce açık bir iş
stratejisi oluşturabilmeleri gerekiyor. Şirketlerin
gelecekte ürün odaklı olmaktan uzaklaşıp, müşteriye
yönelmesi gerekiyor. Özellikle otomotiv, perakende ve finans
sektörlerinde faaliyet gösteren markalar bu alanda başarılı
projelere imza atıyor. Avrupa’da Tesco, İngiltere’de ise Boots
bu anlamda başarılı olan şirketler. Finans sektörü, CRM alanında son derece iddialı. Müşteri bilgileri toplanıyor, sağlıklı
bir şekilde işleniyor ve saklanıyor. Buna yönelik ürün ve hizmetler geliştiriliyor” diyor.
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Do you really know your clientele? How do you get the most
accurate data available that reflects the buying habits of your
target audience? What type of a life style should you foresee to
promise them? Customer Relationship Management (CRM) has
all the magic answers. If you’d like to find out about how brands
that are specialized in this field proceed by investing in which
strategies, and the global trends and development opportunities
in CRM then you are at the right address.
In his book called, ‘Why CRM Doesn’t Work?’
Frederick Newell, who is a famous CRM expert
providing consulting services worldwide to
many companies, expressed that thirteen
percent of the American companies
invested for over 10 million dollars in
CRM and only thirty-five percent of
these brands became successful.
Newell emphasizes that the failing
brands consider the technology not as
a tool, but as a target. He says, “The
brands that fail on their CRM investments consider CRM as a technological
solution. The companies that would like to
be successful in this field should be able to
develop a clear business strategy before everything
else. They should shift their focus from their products to
their clientele. Especially the companies operating in automotive, finance, and retail sectors undertake successful projects in
this field. Tesco in Europe and Boots in England are the brands
that succeed in this sense. Financial sector is extremely ambitious about CRM. They collect, process, and store customer information properly and develop products and services aiming at
this objective.”
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Michael Dell

Müşteri odaklılık şart
Newell, dünya genelinde başarılı CRM projelerine imza atan markalar hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Bilişim sektörünün öncü
markalarından Dell, müşteri ihtiyaçlarına cevap vererek nasıl bir
deve dönüşülebileceğini ispatlamayı başardı. Markanın kurucusu
Michael Dell, üniversiteyi terk ettikten sonra bu şirketi kurdu ve
hep müşteri odaklı çalıştı. Dell markasının sırrı müşterilerinin
şekillendirdiği, kişiye özel bilgisayarlar üretmesiydi. Kargo sektörünün önemli oyuncularından biri olan FedEx ise CRM alanında,
hangi müşteri kitlesine ulaşmak istediğini netleştirerek fark yarattı. Belirlediği kitlenin hayatını kolaylaştıracak ürün ve hizmetler
tasarlandı. Müşterilerle interaktif bir biçimde iletişim kurabilmeye odaklanıldı. Bu süreçler tasarlandıktan sonra sıra teknolojiye
geldi. CRM, bir teknoloji süreci olarak ele alınmadı. Turizm sektöründe ise Wyndham Hotels ‘ByRequest’ isimli programıyla
rakiplerinden ayrılıyor. Bu programa WyndhamByRequest
Yöneticisi diye adlandırılan kişiler atanıyor. Bu kişilerin görevi,
misafirlerin isteklerinin otel tarafından yerine getirilip, getirilmediğini kontrol etmek. Bunun için ilk önce müşterilerin kişisel tercihlerini öğreniyorlar. Daha sonra ilgili otel görevlilerine bu
istekleri aktarıyorlar. Yeni gelen müşterinin de bütün bilgilerini
güncelliyorlar.”

Talep ve şikâyetleri önemseyin
CRM’in Türkiye’de gelişmesine öncülük eden önemli isimler arasında yer alan Wicasa Group Ajans Başkanı Aslı Şarman ise CRM’i
müşterisini A’dan Z’ye tanımak ve sadık müşteriler yaratmak isteyen markaların en önemli çıkış noktalarından biri olarak tanımlıyor.
Şarman, markaların müşteri stratejilerini belirlerken hangi konulara yatırım yapmaları gerektiği hakkında ise şu tüyoları veriyor:
“Müşterilerinizin ihtiyaçlarını, beklentilerini ve yaşam stillerini
keşfetmeye odaklanın. Talep ve şikâyetlerini önemseyin. Karmaşık
şirket kurallarından ve müşteri prosedürlerinden kurtulun.
Müşterilerinizle markanız arasında ortak noktalar yaratın, yaşam
değerlerini paylaşın, hikâye verin.” Şarman, dünya çapında başarıya
ulaşan yaratıcı müşteri stratejisi örnekleri vermeyi de ihmal etmiyor. Bu örneklerden ilki Lands’end… Kanada’da kışlar sert ve uzun
geçtiği için insanları evlerinden çıkmadan alışveriş yapmaya yön-
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Being customer oriented is a must
Newell made remarks about the brands succeeding in CRM: “One
of the largest brands of the information sector, Dell has proved
how it could turn itself into a giant by only meeting with customers’ needs. The founder of the company, Michael Dell, has established the brand after dropping off university and has always
worked customer oriented. The secret off Dell is that the company
provides custom-made computers, which are equipped according
to each customer’s needs. One of the important brands of cargo
sector, FedEx, made the difference in the field by making its target
audience clear. The company designed products and services that
would make life easier for their target audience. Interactive communications with costumers were the focus. After planning these
processes, the next in line was the tech part. CRM was not considered as a technological process. The Wyndham Hotels became distinctive by their program called ‘ByRequest’ in tourism sector.
Each professional assigned to this program is titled as a
‘WyndhamByRequest Manager.’ These professionals are tasked
with checking and controlling if the guests’ needs were met by the
hotel. They first make themselves acquainted with the guests’ personal needs and communicate them with the corresponding hotel
personnel in order to comply with their job description. They also
update the files of new guests.”
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Pay attention to demands and complaints
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The president of Wicasa Group Agency, Aslı Şarman, is one of the
prominent names that led the development of CRM in Turkey. She
describes CRM as an important starting point for brands that
want to know their clientele from A to Z and create loyal customers. Şarman gave us the following tips about which parts of the
field that the brands are supposed to invest in determining customer strategies: “Focus on discovering the needs, expectations, and
life styles of your clientele. Pay attention to their demands and
complaints. Get rid of complicated company policies and customer
procedures. Create common grounds between your customers and
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Aslı Şarman

lendirecek bir site olarak tasarlanan Lands’end sitesine üye olduktan sonra vücut ölçülerinizi adım adım belirtiyorsunuz. Ardından
kendi vücudunuzun özelliklerini yaratıyorsunuz. Erkek-kadın anatomisi üzerinde ciddi çalışmalar yaptıktan sonra bu sistemi hayata
geçiren ekip, internet üzerinden sipariş verildiğinde, alınan giysinin
üzerinize olmaması sorununu da minimuma indiriyor.

Yaşam biçimi yaratılmalı
İkinci örnek ise spor ayakkabısı satan bir e-ticaret sitesi olarak
konumlandırılan Running Room. Bu site, hedef kitlesinin kişisel
ihtiyaçlarını paylaşmalarını sağlayarak, sosyal gruplar oluşturuyor. Koşmayı, yaşam stiline dönüştüren kişilerin yanında yer alan
marka, üyelik sistemiyle çalışıyor ve hedef kitlesini spor yapmaya
teşvik ediyor. Hedef kitlesinin yürümekten mi, koşmaktan mı hoşlandığını analiz eden, tek başına spor yapmaktan hoşlanmayanları
ya da aynı saatte koşuya çıkanları eşleştirerek gruplar ve forumlar
oluşturan site, bu bakış açısıyla spor yapmayı uzun vadeli bir
yaşam biçimine dönüştürüyor. Running Room’un öne çıkardığı bu
yapı, ABD’den Kanada’ya kadar geniş bir kitleye ulaştı. Üyeler,
kendi aralarında yarışlar bile koordine ediyor. Şarman’ın verdiği
son örnek ise The Home Depot. Bu yapı marketten ürün alsanız
da almasanız da müşteri, daima know-how alabiliyor. Dönemsel
olarak workshop’lar açarak hedef kitlelerinin yaşamlarını kolaylaştırıyorlar. İndirim kampanyaları yok, katalogla ve indirim kampanyalarıyla satış yapmıyorlar. Yeni ürün kazanma stratejilerine
odaklanmış durumdalar. Ürün değil, müşteri odaklı bir süreç söz
konusu. Forumlar ve topluluk platformları oluşturularak fark
yaratılıyor.
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your brand, share their values, and set examples.” Şarman also
gave us some examples of worldwide successful, creative customer
strategies. One of the examples is Lands’end. Their web site is
designed to encourage customers to online shopping at the comfort
of their homes because winters are long and severe in Canada.
After becoming a member of the web site, customers enter their
body measurements step by step and then create their body types.
The team put the system into practice after serious research done
on male-female anatomy; therefore, reduced the trouble of purchasing non-fitting clothes to minimum.

Create a life style
The second example is Running Room. The brand is an e-commerce web site that sells sneakers. The site creates social groups by
having the targeted customers share their personal needs. The
brand supports people who turn running into a life style. The site
requires membership and encourages its members to play sports.
By analyzing the activity preferences of the targeted audience, like
walking or running, the site matches members that run at the same
time or who do not enjoy exercising alone; thus, creates groups and
forums and turns sports activities into healthy life styles from this
standpoint. This structure, which promotes Running Room, has
found large audience from the USA to Canada. Now, the members
organize even competitions. Her last example is the Home Depot.
This construction store always offers expertise whether you purchase from them or not. By opening seasonal workshops, the brand
makes the life easier for targeted customers. They focus on strategies to gain new products. They are customer oriented and make a
difference by creating forums and platforms.
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HAYALİNİZDEKİ ELEKTRO
GİTARLARI TASARLIYOR
Türkiye’deki 10 elektro ve bas gitar yapımcısından biri olan Erdem Koca,
kişiye özel tasarımlara imza atıyor.

HE DESIGNS THE electric GUITARS
OF YOUR DREAMS
Erdem Koca, who Is one of the ten electrIc and bass guItar makers
In Turkey, undertakes custom buIld desIgns.
SELİN AKGÜN

7 yaşından bu yana müzikle haşır neşir olan ve 20 yılı aşkın süredir elektro gitar çalan Erdem Koca, 4 yıl önce Hasanpaşa
Kadıköy’de açtığı atölyede tamamen kişiye özel elektro ve bas
gitarlar tasarlıyor. Tasarım sürecinin yanı sıra elektro gitar tamiri, bakımı ve modifikasyon işlemleri de yapıyor. Türkiye genelinde yaklaşık 10 elektro gitar yapımcısı olduğunu söyleyen
Koca’nın müşterilerinin yaş ortalaması ise 17-18’den başlayıp,
70’e kadar çıkabiliyor. Bir yılda en fazla 12 elektro gitar tasarladığını söyleyen Koca, bu gitarların 3 bin 500 TL’den başlayan
fiyatlarla satışa sunulduğunu belirtiyor.
Elektro gitar yapımcısı Erdem Koca, hobisini işe dönüştürmeyi
başaran şanslı isimlerden biri... Kanada’da Ryerson
Üniversitesi’nde sinema-televizyon eğitimi aldıktan sonra 10 yıl
boyunca medya, reklam ve TV odaklı çalışan Koca, çocukluk yıllarından bu yana müziğe özellikle de elektro ve bas gitara duyduğu ilgiyi farklı bir boyuta taşımaya karar vermiş. Ağabeyinin
müziğe olan ilgisi nedeniyle 7 yaşından bu yana gitara aşina olan,
13-14 yaşından bu yana gitar çalan ve müziği son 20 yıldır hayatında önemli bir merkeze oturtan Koca, gitar ustalarının atölyelerine giderek ve gitarına farklı modifikasyonlar yaptırarak
zaman içinde elektro ve bas gitar yapımına da merak salmış.
Dört yıl önce Hasanpaşa Kadıköy’de ud yapımcısı Özgür Türen
ve keman yapımcısı Özgür Tümçelik ile birlikte enstrüman
yapım ve tamir atölyesi açtıklarını söyleyen Koca, “Enstrüman
yapımcılığı gerçekten de çok güzel bir iş. Hep müzikle ve müzisyenlerle çalışıyorsunuz. Bir şeyi sıfırdan yaratıyorsunuz.
Verdiğiniz emeğin sonucunda elle tutulan, gözle görülen, çalınan ve sesi duyulan fiziki bir obje yaratıyorsunuz. Bu gerçekten
de çok tatmin edici bir şey” diyor.
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FERHAT ULUDAĞLAR

Erdem Koca has enjoyed dealing with music since he was seven
years old. He has been playing electric guitar for over twenty years.
He has opened a studio four years ago at Hasanpaşa, in Kadıköy
and has been designing custom build electric and bass guitars ever
since. Besides the designing process, he also performs repairs,
maintenance, and modifications. He remarks that there are
approximately ten electric guitar builders in Turkey and the
average age of his customers change between 17-18 and 70. He
states that he can design a maximum of twelve guitars in a year
and he puts them up for sale with a starting price of 3,500TL.
Electric guitar maker Erdem Koca is one of the lucky names who
could turn their hobbies into successful businesses. After
completion of his education on radio and television at Ryerson
University in Canada, Erdem Koca had worked in media,
advertising, and TV sectors for ten years. Then, he had decided to
carry his interest in electric and bass guitars into a different
dimension. He has been familiar with guitars since he was seven
thanks to his brother’s interest in guitars. He has been playing
guitar since he was thirteen or fourteen years old and for over
twenty years, music has played an important role in his life. Erdem
Koca has developed an interest of building electric and bass guitars
over the years while visiting the studios of guitar artisans to
modify his guitar. He opened a production and repair studio with
the associations of oud maker Özgür Türen and violin maker
Özgür Tümçelik at Hasanpaşa, in Kadıköy. He says, “Being an
instrument maker is very nice. You always get to work with music
and musicians. You create something from the scratch. At the end
of your efforts, you create a physical object, which can be hold,
seen, played, and heard. It is very satisfying.”

Elektro ve basgitar yapımcısı Erdem Koca
Electric and bass guitar designer Erdem Koca
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Tasarım, yaratıcılıkla şekilleniyor
Enstrüman yapımcılığında başarılı olmak için belli bir alanda
uzmanlaşmak gerektiğine dikkat çeken Koca, sözlerine şöyle
devam ediyor: “Bu nedenle elektro ve bas gitar tasarımında uzmanlaştım. Örneğin, klasik gitarda herhangi bir elektronik aksam ya da
manyetikler yoktur. Klasik gitar, sadece kendi ses kutusunun ses
ürettiği akustik bir enstrümandır. Ama elektronik gitarda işin içine
elektronik aksamlar giriyor. Akustik ve elektroniği birleştirerek bir
ses çıkarmak gerekiyor. Ölçüler konusunda ise klasik gitarda olduğu kadar hassas olma zorunluluğu yok. Klasik gitar tasarımları çok
değişmese de elektro ve bas gitar tasarımları son derece farklıdır.
Bu işe girmemde, yaratıcılık kısmının büyük etkisi oldu. Gitarın
üzerindeki manyetikler bir kabloyla amfiye bağlanıyor. İşin elektronik kısmı son derece önemli… Ünlü elektro gitar markalarından
Fender; gövdede kızılağaç, sapta ise akçaağaç kullanır. Gibson markası ise hem gövdede hem de sapta maun ağacını tercih eder. Ben
ise elektro ve bas gitar tasarımlarımda bu ağaçların dışında kalan
egzotik ağaçları da kullanıyorum. Gövdede kızılağaç, dişbudak,
maun, kiraz, ceviz ve limba ağaçlarını tercih ediyorum. Gitarın sap
bölümünde ise akçaağaç, maun, wenge, paduk ve İspanyol sediri
gibi ağaçları değerlendiriyorum.”

Maliyet, malzemeye göre değişiyor
Çok daha estetik bir yaklaşım olarak öne çıkan kapak ağacı konseptinden de bahseden Koca, bu süreç hakkında ise şu bilgileri veriyor:
“Kapak ağacı konseptinde, gövdenin üzerine bir kapak ağacı koyuyoruz. Bu çok ince bir tabakadır ve gövdenin üzerine yapıştırılır.
Estetik bir yaklaşım gerektirir. Gözümüze güzel gözüken desen
hangisi ise o ağacı kullanıyoruz. Bu ceviz, palmiye, okaliptüs ya da
akçaağaç olabilir. Seçim konusunda son derece özgürüz.” Elektro
ve bas gitar yapımında tasarım maliyetinin kullanılan ürünlere göre
değiştiğini belirten Koca, “Bu maliyeti belirleyen unsurları ağaç
türü, manyetikler, köprü ve burgular olarak özetleyebiliriz. Teknik
donanımlar genelde Amerika, Almanya ve Japonya’dan ithal ediliyor. Tasarımda kullanılacak olan ceviz ve akçaağaç seçenekleri
Türkiye’de de bulunabiliyor. Ama maun ağacından bir tasarım yapılacaksa bu ağacın sadece Güney-Orta Amerika ve Afrika’da bulunduğu unutulmamalı. Perdelerin olduğu klavyelerde kullandığımız
pelesenk ve abanoz ağaçları ise Uzakdoğu ve Afrika’da bulunuyor.
Müşterilerin hayal ettiği tasarımları hayata geçirebilmek için tüm
bu malzemelerin elimizin altında olması gerekiyor” diyor.

En büyük idealim; elektro ve bas
gitar tasarımlarımın, bu işin hakkını
veren müzisyenler tarafından
kullanıldığını görmek.
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My biggest goal is to see that my electric
and bass guitar designs are being
performed by the musicians who make
the best of it.

Design being shaped by creativity
Koca continues his words by emphasizing the importance of
becoming specialized in one area to succeed at instrument building,
“This is why I became specialized in electric and bass guitar
building. For example, classic guitar doesn’t have any electronic
components or pickups. It is an acoustic instrument that its sound
is produced only by its sound box. However, electronic components
are involved with designing an electric guitar. The sound is
produced by combining acoustic and electronic. It is not necessary
to be exact with the measurements as it is necessary when building
a classic guitar. Classic guitar designs don’t change much but it is
extremely different when it comes to electric and bass guitar
designs. The creativity part played a huge role in my decision to
enter this business. The magnetic pickups of the guitar are plugged
into an amplifier through an electrical cord. The electronic part of
the job is very important. One of the famous electric guitar
manufacturers, Fender, uses redwood for the body and maple for
the neck. Gibson prefers to use mahogany for both the body and the
neck. I also choose exotic trees including those for my designs. I
prefer to use redwood, mahogany, cherry, walnut, ash, and limba
for the body and maple, mahogany, wenge, padauk, and Spanish
cedar for the neck.”

The cost changes depending on materials
Koca gives information about the top wood concept that stands out
as a more aesthetic approach: “We place a top wood on the body
within this concept. It is a thin layer of wood, which is attached on
top of the body. We choose the wood with the texture that suits the
design best. It might be walnut, palm, eucalyptus, or maple. We
choose freely.” Koca said that the cost of building an electric or
bass guitar would change depending on the materials used during
production, “We can summarize the factors that determine the
cost as the type of wood, pickups, bridge, and tuners. Technical
equipments are usually imported from America, Germany, and
Japan. It is possible to obtain walnut and maple wood options that
would be used in production in Turkey. If ash tree is going to be
used in design then let’s not forget that it can be only found in
South-Central America and Africa. Rosewood and ebony, which
we use in designing fret boards, can be found in the Far East and
Africa. All of these supplies should be handy if we’d like to create
the guitars of our customers’ dreams.”

4 aylık bir zamanda tamamlanıyor

Completion in four months

Elektro ve bas gitar tasarımında kullanılacak olan ağaçların,
uygun bir şekilde kuruduğundan ve çatlamayacağından emin
olunması gerektiğini ifade eden Erdem Koca, tasarım sürecinin
aşamalarını da şöyle özetliyor: “Bir elektro ya da bas gitar, ortalama 20-25 iş gününde bitse de bu süreci aslında 4 aylık bir zamana
yaymak gerekiyor. Çünkü belli aşamaları var. Gitarın gövde ve sap
kesimlerini yapıp, dinlenmeye bırakıyorsunuz. Bu yaklaşık bir ay
sürüyor. Sonra gövde ve sap kısmına şekil vermeye başlıyorsunuz.
Gövde ağacı ile kapak ağacını yapıştırıp, biraz daha bekletiyorsunuz. Sap ağacı ile perdenin üzerinde olduğu klavye ağacını yapıştırıp, bu iki ağacın birbirine alışması ve eşleşmesi için de zaman
geçmesi gerekiyor. Sonrasında gövde ile sap bir araya getiriliyor.
Manyetik havuzu, sap havuzu, köprü, elektroniklerin yerleşeceği
alanlar belirleniyor. Bu aşamalar tamamlandıktan sonra da cilaya
geçiliyor. Yüzlerce irili, ufaklı adım bulunduğu için, hiçbir adımı
atlamamak gerekiyor. Gitar fiyatları ortalama 3 bin 500 TL’den
başlıyor. Türkiye’de olmayan cins bir ağaç tercih edildiğinde ya da
elektronik aksamda çok daha kaliteli bir tasarıma imza atılması
istendiğinde ise fiyat yükseliyor.”

Koca expressed that it was important to ensure that the wood
would be used in production should have been dried properly and
it would not crack. Then, he summarized the designing process:
“Although it takes 20-25 work days to complete the designing of an
electric or bass guitar, the process is expanded to a period of four
months because it has certain phases. The body and the neck need
to rest after they are cut. This approximately takes about a month.
Then, we start shaping the body and the neck. After gluing the top
wood on the body wood, we let them rest again. We attach the neck
wood and keyboard wood that has the fret wires together and then
let them rest again because the two materials need time to adjust.
Later, we bring the neck and the body together. We specify the
sections for pickup docks, neck dock, bridge, and areas to install the
electronic parts. After these phases are completed, we go on with
the finish. It is necessary not to skip even one step because there
are hundreds of them. Guitar prices start from 3,500TL on
average. When a certain type of wood that cannot be obtained in
Turkey is chosen or if a design with the top quality materials for
the electronic components is requested, then the price goes up.”
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16. YÜZYILIN SONUNDA PARLAK BİR DEHA:

GELİBOLULU MUSTAFA ÂLİ

A BRILLIANT PRODIGY AT THE END OF THE 16TH CENTURY:

MUSTAFA ÂLİ OF GALLIPOLI
HAKAN ARSLANBENZER
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Bir iki yıldır hangi konuya girsem ilginç bir durumla karşılaşıyorum. Özellikle Türk düşüncesinin ve sanatının tarihinde hangi
alana elimi uzatsam, karşıma hep aynı isim çıkıyor: Mustafa Âli.
‘Sultana sunulan layiha ve nasihatnameleri’ çalışıyordum evvela.
Nasihatnameler arasında Mustafa Âli’nin Nushatü’s-Selatin’iyle
karşılaşmak beni fazla şaşırtmadı. Osmanlı bürokrasisi içinde
önemli mevkilerde bulunmuş zeki, yetenekli, deneyimli ve bir
parça memnuniyetsiz olan pek çok kalem gibi Mustafa Âli’nin de
bozulan düzeni eski haline döndürmek için fikirlerini ortaya koymasından daha tabi ne olabilirdi? Koçi Bey, Kâtip Çelebi, Naima
gibi çok bilinen yazarlar arasında Mustafa Âli bir nasihatname
yazarı olarak özellikle dikkatimi çekmemişti açıkçası.
Sonra anlattıkları yanında analizleriyle parlayan, sosyolojik denecek surette fikirler ileri süren Osmanlı tarihçilerine göz atayım
dedim. Amatör bir tarih okuyucusu olarak dikkatimin normalden
fazla titizlik içerdiğini söyleyemem. Hani öylesine bakıyordum
diyebilirim. Yine büyük ve meşhur tarihçiler arasında bir baktım
yine Mustafa Âli. Âli’nin Künhü’l-Ahbar isimli eseri bir yanıyla
tam bir tarih ambarı. İçinde yok yok. İnsanlığın yaratılışı ve peygamberler tarihi, İslam tarihi, eski Türklerin ve Moğolların tarihi
ve nihayet Osmanlı tarihi kitabın hacimli yapısının önemli parçaları. Sanki bir Osmanlı İbn Haldun’u var karşımızda.
Arada divan şiiri çalışırken üstatla yeniden karşılaştığımda artık
tamam, dedim. Künhü’l-Ahbar’ın tarih kısımları kadar önemli iki
parçası daha varmış. İlim adamları ve şairlerin biyografileri, eserlerinden alıntılar ve kısa analizler bu büyük tarihin nihai bölümünü oluşturuyormuş meğer. Tarih ambarı dedik ama bu artık
“kırkambar” misali oldu.
Tarih ve sosyolojinin amatörüyüm ama şiirden anlarım. Künhü’lAhbar’ın tezkire kısmına göz atarken fark ettim ki Osmanlı şiirine
dair bugün hazır aldığımız birçok fikrin ilk kaynağı Mustafa Âli’den
başkası değil. Bu fark ediş Mustafa Âli’nin dehasına ait bir izlenim
de bıraktı bende. Bir yazar düşünün ki büyük bir tarih yazabilecek
kadar bilgiyle donanmış; fakat aynı zamanda şiirden de cidden anlıyor. Mustafa Âli’nin kendisi büyük bir şair değil, orası kesin. Ama
milletinin şairlerini çok sıkı analiz edecek kadar şiir bildiği de kesin.
Tarih ve şiir bir insanda nadiren bir arada bulunan bilgilerdendir oysa. Grek-Roma dünyasında ve bunların takipçisi Avrupa’da
tarihle şiir bilginin iki zıt ucu kabul edilir. Bizde bu kadar keskin
bir ayrım yoksa da, tarihçilerimizin hayal gücüyle yeterince
donanmadıkları, şiirden belli bir ölçüden fazla anladıkları söylenemez. Şairlerimiz ve şiir eleştirmenlerimiz tarihe yer yer merak
duyarlar; ama bu daha genel plandadır, tarihe ait şahsiyetler
hakkında ileri sürdükleri ilginç fikirlerle sınırlıdır. Mustafa Âli,
sadece şiir ve tarihi uhdesinde tutabilen bir yazar olarak bile
deha sahibi kabul edilmeli.

I encounter a curious situation with every topic that I addressed for
the past few years. Especially, with every topic regarding the history
of Turkish Arts and the way of Turkish thinking, I come across the
same name: Mustafa Âli. First time I noticed that, I was working on
‘Memorandums and Counsels Presented to Sultan.’ Actually, I was
not much surprised when I happened on Mustafa Âli’s Nushatü’sSelatin. What could be more natural than Mustafa Âli expressing his
ideas to fix the corrupted order as many other intelligent, talented,
experienced, and a little dissatisfied names, who served in the
Ottoman bureaucracy at high ranks, do? Mustafa Âli, as a counsel
writer, didn’t grab my attention among the well known writers such
as Koçi Bey, Kâtip Çelebi, and Naima.
Then I decided to have a look at the Ottoman historians, who shine
with their analysis and ideas that we can call ‘sociological’ besides
what Mustafa Âli tells. As an amateur history reader, I cannot tell
that my attention is detail oriented more than it is supposed to be. In
other words, I was just taking a look for no particular reason at all.
His name was again taking place among the great and famous
historians. A part of his Künhü’l-Ahbar teemed with history. It has
everything. The significant sections of its sizable structure are the
creation, the history of the prophets, the history of Islam, the history
of the old Turks and Moguls, and finally the history of the Ottomans.
It is as if we are facing with the Ottoman İbn Haldun.
When I kept coming across his name while I was occasionally studying
Ottoman poetry, I thought, this was it! Künhü’l-Ahbar has two other
parts as important as its historical parts. To my surprise, the
biographies of scientists and poets, the quotes and short analyses from
their works were forming only the conclusion of this great work. I said
that it had everything but this was beyond everything.
When it comes to history and sociology, I am an amateur but I
understand poetry. While I was checking a part of Künhü’l-Ahbar
that consists of collections of biographies I realized that Mustafa Âli
was our main source for many readily available ideas about the
Ottoman poetry. This awakening left an impression on me regarding
Mustafa Âli’s brilliance. Think of a writer who is equipped with
enough knowledge to write a huge history and at the same time
understands poetry. He is not a big poet but he is knowledgeable
enough to analyze his people’s poems.
Historical knowledge and understanding of poetry are rare qualities to
find together. In Greco-Roman world and in Europe, poetry is accepted
as the two opposite ends of knowledge. Although, it is not that
distinctive for us, we cannot state that our historians understand
poetry more than a certain level and are imaginative enough. Our poets
and critics of poetry become curious about history from time to time;
but this usually happens more in general terms and limited to their
interesting opinions about the historical figures. Mustafa Âli should be
considered as a prodigy for his ability to hold both poetry and history.

Hat sanatı hakkında en önemli kaydın sahibi
Âli’nin bilgi, görgü ve muhakemesinin yüksekliğinin kesin işaretiyle ise İslam sanatı, özellikle hat sanatı çalışırken karşıma çıktı.
İlim adamı ve şairlerin eserlerini eleştirebilecek kadar incelmiş bu
adam aynı zamanda Osmanlı-İslam hat sanatı hakkında en önem-

The most important record of calligraphy belongs to him
When I was studying Islamic Arts and especially calligraphy, I came
across the signs of how great Âli’s knowledge, manners and discernment
were. Besides being a brilliant man who was knowledgeable enough to
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li tarihsel kaydın da sahibidir: Menakıb-ı Hünerveran. Hattat,
nakkaş ve mücellitler hakkında kuvvetli bir tezkiredir bu kitap.
Hat sanatının henüz tam aydınlatılmamış, hakkında özellikle
yurtdışında çok önemli şeyler yazılmakla beraber yer yer boşluk
ve bulanıklıklar barındıran estetik tarihi bakımından “Menakıb”
hiçbir araştırıcının inkâr etmediği klasik bir kaynaktır.
Biyografisi bir tarafa bırakılıp sadece eserlerinin çizgisine bakılsa
bile Gelibolulu Mustafa Âli’nin nasıl dopdolu bir ilim, sanat ve
fikir adamı olduğu ortaya çıkıyor. Bu aynı zamanda başka şeylerin
de göstergesi kabul edilebilir. Bize, Osmanlılarda eleştirinin olmadığı söylenip durdu. Mustafa Âli bilinmezse gerçek sanılabilir bu
boş söz. Osmanlılarda kendi meşrebince eleştiri vardır ve bunun
içinde hem sanat hem siyaset hem iktisat çözümlemeleri yapabilen dehasıyla Mustafa Âli’nin çok özel bir yeri vardır.
Mustafa Âli, okunmamış, bir köşede kalmış bir adam da değil.
Nerdeyse devletin merkezinde… “Neredeyse” çünkü genellikle
İstanbul dışında önemli vazifeler almış. Önce Kanuni’nin şehzadelerine, sonra Lala Mustafa Paşa gibi büyük bir komutana kâtiplik yapmış; Halep, Erzurum, Bağdat ve Sivas defterdarı olarak
vazife almış ve nihayet Cidde Sancakbeyi olmuş. 1541 Mayıs’ında
başlayan ömrü 1600 yılında Cidde’de son buluyor.
Biyografisini yazanlar genellikle ihtirasını konu ediyor üstadın.
Usta bir maliyeci olmasının yanında kuvvetli bir kaleme de sahip
olduğu için merkezde daha önemli görevler beklemesi bence tabiidir. Buna özellikle ihtiras gibi bakmak yeterince doğru olmayabilir. Ki kendisi de bir yerde yeteneklerine rağmen beklediği
terfileri alamadığından yakınarak devlet düzeninin bozulmasından önce böyle şeyler olmazdı diyor; herkes yeteneğine göre muamele görür ve hak ettiği yere gelirdi.

criticize the works of scientists and poets, Mustafa Âli also wrote the most
important record of the Islamic-Ottoman calligraphy: Menakıb-ı
Hünerveran. This precious book consists of collections of biographies
belong to calligraphists, muralists and bookbinders. ‘Menakıb’ is accepted
as a classic source by all researchers in the context of the aesthetic history
of calligraphy that is not yet completely clear, although many considerable
articles written about it abroad.
Let aside his biography only by observing the line of his works, one would
realize that he was a respectable man of sciences, arts and inspiration. We
can also accept that as an indicator of other things. We were always told
that there was no place for criticism among the Ottomans. This nonsense
would be considered for real if Mustafa Âli were not known. Criticism did
exist among the Ottomans but in its own spirit; and it had a special place
for Mustafa Âli who could resolve issues of arts, politics, and economics
thanks to his genius.
Yet, he is not a writer who was left out and unread. He was almost at the
center of the state. ‘Almost’; because, he was usually appointed to tasks
outside Istanbul. After serving to the sons of Kanuni, he worked for the
great commander, Lala Mustafa Pasha. Later, he was appointed to Aleppo,
Erzurum, Baghdad, and Sivas as the head of provincial treasury and finally
became the governor of the Jeddah Sanjak. He was born in May 1541 and
died in Jeddah in 1600.
Biographers usually discuss his ambition. In my opinion, it was natural
for him to expect assignments that are more important at the heart,
because of his strong writing skills as well as his expertise in financial
affairs. It might be wrong to approach this matter as an ambition despite
at one point that he himself complains about not getting the promotions,
which he was expecting. He mentions that this never happened before the
order corrupted; everyone would be promoted according to his skills.
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Kariyeri daha parlak olabilirdi

Could have achieved a better career

Bu da tam olarak doğru olmasa bile çok açıktır ki Mustafa Âli, 16.
yüzyılın ihtişam-sefalet karışımı atmosferinde değil de mesela II.
Murat veya Fatih devirlerinde gelseydi kariyeri daha parlak olabilirdi. Fakat bu farzı muhalin de bir zaafı var. Osmanlı yazarlarının
asırlar içinde gittikçe daha parlak bilgi ve görgüye sahip olduğunu
görüyoruz. Yani yüzyıl önce doğsaydı, Mustafa Âli, hem sanat
hem siyaset hem iktisat bilen kalem üstadı olamayabilirdi.
Bir başka düşünme biçimi de, Mustafa Âli’nin hiçbir stilde uzmanlaşmaya, profesyonelleşmeye gitmemiş olmasının ikbaline zarar
verdiği olabilir. Şiirden anlasa da şiire büyük şairler kadar yönelmiş
değildir. Maliyeci olarak sınırlamamıştır kendisini. Nasihatname ve
tarih yazsa da bunu kendine meslek haline getirdiği söylenemez.
Mustafa Âli bizce bilgiyle donanmış, analiz yeteneği zirvede olan ve
memnuniyetsiz denebilecek “çelebiler kuşağı”nın üyelerinden biri,
hatta ilk örneklerinden biridir. Mustafa Âli’yi de Kâtip Çelebi ve
Evliya Çelebi gibi baba-oğul çatışmasının, yaşlı bürokratlar-genç
âlimler anlaşmazlığının kurbanlarından biri gibi görebiliriz. Ömrü
de nispeten kısa olmuştur, tıpkı Kâtip Çelebi gibi. Altmış yaşını bile
görememiştir. Yaşlanmamıştır. Parlak fikirleri ve tatmin olmayan
ihtirasıyla Osmanlı’nın ilerleme ve yükselmeden durağan düzen ve
tahkime yönelen dönüşümü içinde hep genç kalmıştır.

although, this isn’t exactly right, but it is clear that if Mustafa Âli had
served during the reigns of Fatih or Murat II, he could have had a better
career than the one he had in the 16th century, which had an atmosphere
of glory and misery combined. This assumption has a weakness. We see
that the Ottoman writers have increasing knowledge and experience over
the years. If he had been born a century ago, he would not have been a
writer, who has mastered arts, economics, and politics all together.
Another assumption might be that by not professionalizing on one major
Mustafa Âli might have harmed his prosperity. Even though he
understood poetry, he did not care about it as much as the big poets did.
He did not limit himself as a financier. It cannot be told that he practiced
it as a profession although history and Nasihatname states otherwise.
In our opinion, Mustafa Âli is one of the members of the ‘çelebi generation’,
which we can describe its members as people who are equipped with great
knowledge and ability of analysis and are dissatisfied, he may be one of the
first examples even. We can treat him as a victim of father-son or old
bureaucrat-young prodigy conflicts as Kâtip Çelebi and Evliya Çelebi were.
His life was rather short as Kâtip Çelebi’s was. He did not even see his
sixties. He did not get to age. He always remained youthful with his bright
ideas and dissatisfied ambition within the transformation of the Ottomans
from advancement and ascension to stationary phase and fortification.
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BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

ilişkisini bu kadar estetik anlatan az sayıda metin vardır yeryüzünde, bu kadar sözcük tasarrufuyla üstelik… Bu türküye dair
farklı bir yazı yazmışlığımız da var.
Devam edelim, “Güzel senle gezmesi/Sefa imiş bilmedim”:
Derinleşen, koyulaşan ve derinliği ölçülemeyen bir durum
fotoğrafının ikinci bir dile çevrilmesi gibi… Güle çıkıp gülmediğini ve gülden düşüp ölmediğini yine gerekçesini saklı tutarak
izah etme çabası…
Türkü şöyle:
“Güle çıktım gülmedim
Gülden düştüm ölmedim
Güzel senle gezmesi
(Şerife’m sen yaktın beni)
Sefa imiş bilmedim

“SEFA NEDİR?”
YAHUT
“GÜLE ÇIKTIM
GÜLMEDİM”
MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

Güzelle gezeriz de bunun bizim için bir sefa olduğunu bilmeyiz.
Hayat böyledir; bize “verilen” onca nimetin ne kadar önemli
olduğunu onu kaybettikten sonra anlarız. Biz derken, buradaki
biz, bütün bir kişioğlu… Bilmek, aynı zamanda bir hakkı teslim
olarak da okunabilir elbette, türküdeki anlamının yanında… Ne
var ki, doğallık kendi bilgisini de içinde taşır ve onun bir bilgi
olduğunu çoğu zaman sezdirmeden bilgilendirir bizi.
Ürgüp yöresinde ilk dörtlüğü aynı ancak farklı söylenen, Isparta
ve Tavşanlı yöresinde aynı ezgiyle söylenen “Şerife’m”, halk
tabiriyle “Şefre’m” türküsünden bahsediyoruz. “Güle çıktım gülmedim” adıyla da rastlamışsınızdır kayıtlarda.
“Güle çıktım gülmedim”: Gül ağacı çıkılmayacak kadar narin
olsa da, güle çıkmanın çok çağrışımlı bir tarafı var. Zahmetli bir
iş… Sefası kadar cefası da var. Ve devamında söyleyici gülden
düşüyor ve ölmüyor. ‘Güle çıkıp gülmemek’ ve ‘gülden düşüp
ölmemek’ üzerine sayfalarca yazılabilir. Esasında nimet-külfet
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“WHAT IS
PLEASURE?” OR
“I CLIMBED UP
THE ROSE, I DID
NOT ENJOY”
We spend good times with beautiful people without even
recognizing what kind of blessings they are to us. Life is like that;
we only realize the importance of the blessings that are bestowed
upon us when we lose them. When I say ‘we’ I mean the human
kind. Besides its actual meaning in the ballad, ‘realizing’ can also
be understood as receiving the truth. However, spontaneousness
has its unique information coded within itself, before even we
realize it passes its information on to us.
Even though, the lyrics to the first stanza of the ballad remains the
same in Ürgüp, Isparta and Tavşanlı regions, its tune is different
in Ürgüp. I am talking about the ballad called “My Şerife,” as it is
commonly referred as “My Şefre” among the folks. You might also
have come across to it named as “I climbed up the rose, I didn’t
enjoy.”
“I climbed up the rose, I didn’t enjoy:” As delicate as a rose bush is,
the idea of climbing up one has a connoting part. An inconvenient
job… It has thorns as well as petals. And, in the continuing of the
ballad, the poet does fall but does not die. One can fill many pages
by writing about “climbing up the rose but not enjoying it” or
“falling down from the rose and not dying at the end.” Actually,
there are numbered works that talk about the relation between the
blessings and burdens but this one discusses the subject with
aesthetic and on top of it, it saves many words… I have also written
a different article about this ballad in the past.

Penceresi parmaklı
Şerife’m elma yanaklı
İstedim de vermedi
(Şerife’m sen yaktın beni)
Kızı çok mu kıymetli
Bahçelerde (i)limon
(İ)limonu ben almam
Nereye gidiyon sen güzel
(Şerife’m sen yaktın beni)
Ben olsam ayrılamam”

Let us move on! “Our journey together had been fun/I hadn’t
realized:” This is just as translating a status photo, which keeps
getting deeper and darker and its deepness cannot be measured,
into a second language. It is a struggle to explain why the poet did
not enjoy climbing up the rose and did not die after falling from it
while keeping the actual reason as a secret for the whole time…
The ballad is as follows:
I climbed up the rose, I did not enjoy
I fell down from the rose, I didn’t die
Our journey together had been fun
(My Şerife, you’ve set me on fire)
I hadn’t realized
Her window had bars
My Şerife’s cheeks were like apples
I had demanded her hand
She had not surrendered
(My Şerife, you’ve set me on fire)
As if her daughter were so precious
Lemon in the gardens
The lemon I do not take
Beauty, where are you going?
(My Şerife, you’ve set me on fire)
If it were I, I could not leave

Türkünün Ege Bölgesi’nde yaygın söylenen hali bu... Kütahya
derlemesini esas aldık.
Bir de ezgisi ve son iki dörtlüğü farklı olan Ürgüplü Refik
Başaran kaydı var; hatırı kalmasın, okuduğunuz gibi ancak,
“Şerife’si” yok.

This is the version of the ballad, which is commonly performed in
the Aegean region. It is based on the Kütahya collection.
Also, there is another record that belongs to Refik Başaran of
Ürgüp. The last two stanzas of the ballad are different in this one,
although its tune remains the same. I hope I don’t offend the poet
but it goes just as you read it only there is no sign of his “Şerife.”

“Güle çıktım gülmedim
Gülden düştüm ölmedim
O yar ile gezmesi
Sefa imiş bilmedim

I climbed up the rose, I didn’t enjoy
I fell down from the rose, I didn’t die
Our journey together had been fun
I hadn’t realized

Çayır çimen üstünde
İnek güderim inek
Hayriye’min yüzünden
Yedim yüz elli değnek

At the meadow
I herd the cattle
Because of my Hayriye, I was hit
Hundred fifty times with a stick

Uzadım kamış oldum
Damladım gümüş oldum
Ben sevdana düşeli
Yuva tutmaz kuş oldum”

I got thinner, became a reed
I wept, became silver
Since I have fallen for you
Became a bird without a nest

Kimden dinlemeli?
Bana sorarsanız Şerife’m Türküsünü Tuğba Ger’den dinlemeli.
Hem kendi çalıp söylüyor, hem de “hava”sı var.

Whom should we listen to this ballad?
If you’d ask my opinion, I think you should listen to the ballad called
“My Şerife” from Tuğba Ger. She sings and plays and she has a ‘tone.’
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BANA BİR TREN ÇİZ!
DRAW ME A TRAIN!
HAYDAR ERGÜLEN

Çocuk olsaydım, annem, babam, öğretmenim ‘bana bir tren
çiz’ deseydi, ne çizerdim? ‘Bana bir tren yaz’ deselerdi kolaydı,
oturur eski kara trenleri yazardım, hece ölçüsüyle iki dörtlük
yazar, ‘işte kara tren bu’ derdim. Niye? Çünkü o trenler yokuşları heceleye heceleye çıkardı, sesleri, of pufları da sanki o şiirin nakaratı olurdu. Öyle ya şiir her öze yeni bir biçim bulma
sanatıdır, tren klasikse şiiri de klasik olur der geçerdim.
Sonra tabii ‘bir manzume olarak tren şiiri’nden, trenin lirik
dönemine geçer, kara’dan mavi’ye dönen trende bir gençlik
bulur, ‘mavi geçti’ diye bir şiire başlardım. İçinde gençlik varsa,
mavi geçiyorsa, bir de trende geçiyorsa o şiir yeterince ‘lirik’
sayılır. Onunla nerelere gider de nerelerden dönmezdim ki!
Dönmezdim, yol sadece gitmek için değil midir, dönüşe başka
bir yol bulmalı, başka bir isim vermeli, başka bir mevsim yakıştırmalı. Dönüş pek fena bir şey olduğundan değil, sadece bunu
soru-yanıt gibi görmenin pek kolaycı bir şey olduğundan. Yola
sor öyleyse: Gidiş soruysa, dönüş de yanıt mıdır? Yol bir şey
demez, bilmediğinden değil, yolcuya bıraktığından bunu.

0

6

8

raillife TEMMUZ / JuLY 2014

If I were a child, and my parents or my teacher had said to me,
“Draw me a train!” what would I have drawn? If they’d said,
“Write me a train!” it would have been easy. I could have written
two verses about black trains and I could have said, “Here, this is
a black train!” Why? Because those trains used to climb up hills
sighing as if their sighs were the leitmotif of a poem. I could have
told them that poetry was an art of finding a new shape for every
essence, and if train were a classic, its poem would be a classic.
Later I would set the train poem aside and would move on to the
lyrical period of trains, finding a sense of youth in it that the trains’
color had changed to blue from black, and would start another
poem named ‘blue has passed.’ If a poem has youth in it and if blue
and train pass through it then the poem is counted as ‘lyrical’
enough. Oh, the places I would go by that train and never return! I
wouldn’t return because going is only to go. There should be
another way, another name, and another season for returns. It is
not because returns are bad but it would be the easy way out if we
just see them as a matter of questions and answers. Let’s ask roads

Sondan bir önceye geldiğimde, gözlerim gereğinden fazla
sulansa da, olura olmaza buğulansa da, kalbe epik bir varlık-yokluk hissi dolar ve bundan da anlardım ki, trenler de
artık epik çağındadır. Eski istasyon binaları eski Türk filmlerinde ve 40’lı, 50’li yılların yerli romanlarında yalnızca bir
mekân olarak ya da dekoratif bir unsur olarak değil, ne münasebet, evin bahçesi gibi, avlusu gibi ya da evin ‘hayat’ı gibi
durmaktadırlar ve iyi ki hep de öyle duracaklardır. Biz buna
tarihe, geleceğe kalmak filan değil, hayata kalmak diyoruz ki,
işte o da bir güzel istasyondur: Hayat İstasyonu’na gelmek
üzereyiz!
Trenin durduğu en güzel istasyonun adıdır Hayat İstasyonu.
İnsan tren bu istasyonda çoooook uzun dursun
ister. Kimse inmesin, yeni yolcular binsin, hatta tren bir şiiryerinden çok,
karnaval olacaksa ne gam, bir
romanyerine dönsün ister.
Hayat İstasyonu’nda bir
tren, bayramyeri, romanyeri, tamyeri… Orada epikle
lirik de birbirine karışır,
giden tren mi lirikti, gelen
tren mi epikti, o trenler
gibi bu sorular da gelir
geçer.
Şimdi trenin durduğu ve
benim de geldiğim istasyon
burası işte, evet kalbe epik bir
hüzün ya da ondan daha gamlı
bir biçimde hiçlik, yokluk duygusu
çöktü. Trenler mi artık zamandan daha
hızlı geçiyor yoksa zaman mı trenin önünde
gidiyor, farkında değilim, ama bir hız var. Bazıları ‘dünya
küçüldü, hatta kasabamız kadar bir şey oldu’ diyor, bazıları
‘günler kısaldı, saatleri ayarlama enstitüsü kapandı mı?’ diye
soruyor, bazıları ‘zaman sana uymazsa, sen zamana uy’ diye
treni de, zamanı da, elbette bu yazıyı da şaşırtacak bir hızla
geçiyor... Bazılarıysa Orhan Veli’nin “Bakakalırım giden
geminin ardından” dediğince, bakakalıyor giden her şeyin
ardından.
“...Bana bir tren yaz” deseydiniz, deselerdi ‘kolaydı’ mı demiştim, iyi ki dememişler, pek zormuş, insan bu yaşta, trenin epik
çağı insanın da epik yaşı, yani bu epik yaşında hep gidenlerin,
giden trenlerin ardından bakarmış meğer! Yazı da öyle, hep
giden trenleri anıyor. Ama bir pişmanlık yok bunda, o istasyonda inseydim, şu trene binseydim, o treni kaçırmasaydım
diye yararcı, fırsatçı sayılabilecek kimi keşkeler sıralamıyor.
Hem zaten böyle şeylerin de tren dünyasında, yazısında, duygusunda yeri olmaz değil mi? Olmaz, olmaz.
‘...Bana bir kedi yaz’ diyedir bir yazı yazmıştım vaktiyle, oradan kalmış aklımda. Bir tren de yazdık işte, geçti gitti. Ben
iyisi mi bir tren çizeyim!

then: if going-away is a question, would that make coming-back an
answer? The roads won’t say anything, not because they don’t
know the answer but because they leave that matter to passengers.
When I arrive to the station before the last one, despite my eyes
filling with tears for almost anything, an epical sense of existence
and non-existence wells up in my heart, thus, I realize that trains
are in their epic age now. Old station buildings in old Turkish
movies from the ‘40s and ‘50s didn’t perform as locations or
backgrounds instead they acted as if they were the garden of the
house; ‘the life of the house.’ Thank goodness for that! We don’t call
this as ‘it is up to history’ or ‘future,’ we call it that ‘it is up to life’
and what a beautiful station that is: we’re about to arrive the
Station of Life!
The Station of Life is the name of the most beautiful station
that a train could stop. One would wish the train would
stay at this station as long as possible; none shall get
off the train; new passengers shall get on it; and
instead of a poem, let it be a novel. The train is
at the Station of Life where it is a holiday
place, a novel place, and the right place. Epic
and lyric melt together there and it becomes
hard to tell if the arriving train is the epic or
the one that left. These questions disappear
as those trains do…
This is my station. Yes, my heart sunk with
an epic sorrow or with a dramatic sense of
non-existence. I cannot tell the difference
anymore whether the trains pass faster than time
or the opposite; however, there is pace. Some say,
‘The world is getting smaller, almost as small as our
village’; some ask, ‘Days are getting shorter, is the institution
of time adjustment closed?’; some say, ‘If the times don’t keep up
with you, you keep up with the times’; and then they surprisingly
pass the train, the time, and this article in a flash. Some stand in
wonder behind every leaving thing as Orhan Veli said, ‘I stand in
wonder behind the leaving ship.’
If you had said to me, ‘Write me a train…’ Actually, if they had
said… Have I mentioned before that ‘It would have been easy?’
Good thing that they had not said that, it would have been hard to
write it. Therefore, it means that a person at this age, the epic age
of train being the epic age of man, would stand in wonder behind
the leaving trains to my surprise! My article also commemorates
the leaving trains. No remorse tough! My article doesn’t sort the
regretful words that could have been described as opportunist: I
wish I were off the train at that station. I wish I were on that train.
I wish I had not missed that one. Such things cannot find a place
for themselves in the train world or in the train article, isn’t that
so? No way!
I had written an article some time ago; its title was, ‘Write me a
cat!’ This is actually how this train article started when that old
article came to my mind. I wrote a train article and it already
passed. Well, let me draw a train!

raillife TEMMUZ / JuLY 2014

0

6

9

KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

SIRADIŞI BİR YOLCULUK HİKÂYESİ

THE STORY OF AN EXTRAORDINARY JOURNEY
ÖMER YALÇINOVA

Mustafa Kutlu kötülüğü ve kötü karakterleri kullanmadan
merak uyandırıcı hikâyeler yazabiliyor. Bunlardan bir tanesi de
2014’te yayımladığı Nur...
Mustafa Kutlu son hikâye kitaplarında kadın kahramanı öne
çıkarır. Sıradışı Bir Ödül Töreni’nin Nezaket’i ve Nur’un
Nur’u… Bunlar genellikle genç kızdır. İçlerinde belli bir sıkıntıyı taşırlar. Sıkıntıyı hayat davası haline getirirler. Çok çalışkan ve tuttuğunu koparan özelliktedirler. Çevrelerine hayat
aşılarlar. Umut doludurlar, fedakârdırlar.
Kutlu, bu şekilde yeni hikâyelerinde aslında olmayan bir şeyi
oldurmak için anlatır. Nezaket ve Nur’da öne çıkan özellik;
sürekli ileriye doğru atılım, arayış ve mücadeledir. O zaman
Kutlu, kadın kahramanları üzerinden kendi ütopyasını oluşturmaya çalışır diyebiliriz.
Nur, çok zengin bir ailenin kızıdır.
Annesi kendini sanatçı sanır ve kapağı Avrupa’ya atar. Kızıyla neredeyse hiç ilgilenmez. Nur’un babası
İskender bir iş adamıdır ve işi
dışında onun ilgisini çeken bir
şey yoktur. Nur babaannesinin
yanında, eğitiminde büyür. Ve
en önemlisi babaannesinden
İslamiyet’i öğrenir. Mimarlık
okur, edebi ve dini kitaplarla
haşir neşir olur, kafasında oluşan sorulara yanıt arar. Nur sorularına doğru kitap ve yerlerde cevap
arar. Buralar cami ve tekkelerdir.
Sürekli dönüp dolaşıp geldiği kitaplar
Kur’an-ı Kerim, Hadis-i Şerifler, Yunus Emre
Divanı, Kuşeyri Risalesi ve Beş Şehir’dir. Kutlu, Nur’da bir
kadın kahramanı şeyh arayışına sokarak, onu tekkeye kapatarak, ilginç bir konuyu işler.
Yine aşk vardır. Nur’la mimar Sinan birbirine âşıktır. Fakat
Nur beşeri aşktan ziyade ilahi aşkla kavrulmaktadır. Yollara
düşer. Bursa, Tire, Kütahya, Seydişehir, Konya demeden dolaşır. Anlarız ki Kutlu, Nur üzerinden tasavvufu yeniden ele
almak ister. Çünkü mutasavvıfların yolculukları çok meşhurdur. Hatta bir yerde uzun süre durmayan, sürekli yolculuk
halinde olanları dahi vardır. Kutlu, Nur’la tasavvufun yer ve
zamanla mukayyet olmadığını söylemek ister. O, 11. yüzyılda
yaşanabildiği gibi 21. yüzyılda da yaşanabilir. Çünkü insanın
arayışı ve sonsuzluğa doğru atılım ve yolculuk ihtiyacı, aşkı ve
mücadelesi bitmemiştir.
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Mustafa Kutlu has the ability to write intriguing stories without
the use of villains and evil. Published in 2014, Nur is one of such
stories.
Mustafa Kutlu highlights female characters in his recent
storybooks: such as Nezaket from An Extraordinary Award
Ceremony and Nur from Nur… These characters are usually young
girls. All of the girls feel a certain type of boredom that eventually
turns into enormous life struggles for them. They are all devoted,
hardworking balls of fire full of spirit and hope.
Kutlu tells his new stories in this setting to make the non-existent
become existent. The common characteristics of Nezaket and Nur
are their continuous rush for advancement, search, and fight.
Therefore, we can imply that Kutlu is trying to create his own
utopia through his female characters.
Nur is the daughter of a wealthy family. Her
mother, considering herself as an artist, goes to
Europe and almost never cares for her
daughter. Her father, İskender, is an
executive, who finds nothing interesting
other than his job. Her grandmother
raises her. Most importantly, she learns
Islam from her grandmother. She studies
Architecture, finds literary and religious
books interesting, and seeks answers to
questions that appear in her mind. To seek
for her answers, she reads the right books
and goes to the right places. She visits
mosques and Islamic monasteries. She
backtracks to the same books: Quran, Hadiths,
Yunus Emre Collections, Kuşeyri Pamphlet, and Five
Cities. Kutlu weaves an interesting story in Nur by having the
female character, in quest of a sheikh, secluded in an Islamic
monastery.
There is also some romance in the story. Sinan, an architect, is in
love with Nur. Only, Nur is more interested in divine love than
falling in love with a man. She goes on a journey. She travels to
Bursa, Tire, Kütahya, Seydişehir, and Konya. We realize that
Kutlu desires to embrace Sufism once again through Nur; because,
the great journeys of Sufis are very famous. In fact, some of them
travel continuously from one place to another. Through Nur, Kutlu
would like to explain that Sufism is not bounded by time or
location. Sufism can be experienced in the 11th century as well as in
the 21st century; because, the need of a journey and discovery
within ones-self, the love and fight of it, and the rush for
advancement through the infinity continue.
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MİDİ ETEK
Sezonun en kadınsı parçaları
arasında yer alan midi etekler de
sokak modasının favorisi... Sokak
modasında midi etekler,
sweatshirtler, kısa ceketler, kısa
üstlerle ve deri ceketler ile birlikte
giyiliyor. Pileli, çiçek desenli ve
pastel tonlarda midi etekler
sokakların hit parçaları arasında yer
alıyor.
MIDI SKIRTS
Midi skirts, which are among the
most feminine pieces of the season,
are favorites of the street trends.
Midi skirts can be combined with
sweatshirts, short jackets, short
tops, and leather jackets. Pleated
and floral designs of midi skirts in
pastel colors are the hit pieces of
the street style.

YAZ RENKLERİ
Pembe, mint yeşili ve
sarının hemen hemen her
tonunu sokaklarda
görebilmek mümkün.
Özellikle pastel
tonlarında dikkat çeken
pembe rengin, nude yani
ten rengine bakan tonları
çok popüler.

SOKAKLARDA YAZ ŞENLİĞİ
En sevdiğimiz mevsimdir yaz. Güneşin ısıttığı bir dünya ve enerjisini
güneşten alan rengârenk sokaklar… Rengârenk vitrinler…

SUMMER COLORS
It is possible to see
almost each tone of
pink, mint, and yellow
on the streets.
Especially, pink that its
nude shades are very
popular stands out with
its pastel tones.

STREETS WELCOME SUMMER

SUMMER IS THE MOST BELOVED SEASON: THE SUN WARMS THE EARTH ENERGIZING
CHEERFUL STREETS, COLORFUL SHOP WINDOWS...
NİDA DİLARA TARHAN
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GÖZLÜKLER
Retroya devam… Kadınlarda
sivri kelebekler, erkeklerde ise
köşeli kemik çerçeveler stilleri
tamamlıyor. Renk renk kadife
gözlükler, gerek kadın gerekse
erkeklerde kesinlikle bu yazın
öne çıkanları… Renkli titanyum
çerçeveleri, aynalı camları da bu
sene göreceğiz. Ancak aynalı
camların yerini yavaş yavaş açık
renk pastel cam tonlarına
bıraktığını söyleyelim.
EYEWEAR
Keep on with retro… Pointy
butterflies for women, angular
cut horn-rims for men
complete this year’s eyewear
styles… Colorful velvet shades
stand out this summer for
both men and women. We will
see colorful titanium rims and
mirrored lenses this summer,
too. But, let’s give the secret
out that the reign of mirrored
lenses is coming to an end;
light pastel colored lenses are
slowly taking over the flag.

MAKYAJ
Sezonun hiti pastel renk trendi en
fazla gözlerde kendine yer buluyor.
Pastel renkli göz farlarında mavi ve
yeşil ve tonları dikkat çekiyor. Renkli
eyeliner da sezonun önde gelen
makyaj trendleri arasında yer alıyor.
Varla yok arası makyaj trendi yine
devam ediyor. Sadece fondöten
kullanılan ve hafif göz makyajının
yapıldığı görünümler oldukça fazla...
Cildin pürüzsüz bir hale getirildiği
makyajlarda ise dudaklar ön plana
çıkartılıyor. Sezonun önemli ruj
trendleri arasında oranj ve kırmızının
oranja bakan tonları yer alıyor.

SAÇLARDA OMBRE RÜZGÂRI!
Bu yazın en hit trendlerinden ombre!
Koyu renkten açık renge doğru doğal
geçişlerle saçlara uygulanan boya
saçlara hem hareketlilik kazandırıyor
hem de yüze ışıltı veriyor.
OMBRE WIND IN HAIR
Ombre is the hottest hair color trend
of this season! Color that is applied to
hair with gradual transitions from
dark to light gives hair movement and
adds glow to face.

ÇİÇEKLİ ELBİSELER
Yaz gelir de; elbiselerde çiçek
deseni olmazsa olur mu? Çiçek
desenli elbiseler bu yazın
trendlerinden biri… Sokak
modasında çiçek desenli
elbiseler bu yıl oldukça çok
tercih edilecek.
FLORAL DRESSES
An explosion of flowers burst
forth from the streets. Floral
patterned dresses are among
this summer’s trends. They will
be seen everywhere this year.

MAKEUP
Pastel color trend is the hit of the
season for eye makeup also. Eye
shadows in blue and green tones
attract great attention. Colorful
eyeliners are among the season’s
outstanding makeup trends. Barelythere makeup is still in fashion.
Makeup styles that only use
foundation along with a light eye
makeup are still preferred quite a lot.
Smooth neutral faces are highlighted
with lip colors. The season’s hottest
lip colors are orange and red orange.
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YAZLIK EVİNİZİ YAZA HAZIRLAYIN

DUVAR BOYALARINI YENİLEYİN
Bir evin daha temiz ve ferah görünmesi için en
önemli şeylerden biri duvar boyalarıdır. Yazlığınızın
boyasını yenileyerek temizlik hissini
yakalayabilirsiniz. Açık renkler seçerek mekanın
daha geniş ve ferah gözükmesi konusunda illüzyon
yaratırken sütunları ya da küçük duvarları renkli
boyalar ile hareketlendirebilirsiniz.

TATİL SEZONU BAŞLADI. BİRÇOĞUMUZ YAZLIK EVLERİMİZDE SOLUĞU ALDIK. AMA O DA NE;
YAZLIĞIMIZIN DA YAZA HAZIRLANMASI GEREKİYOR.

GET YOUR SUMMER HOUSE
READY FOR SUMMER
THE HOLIDAY SEASON STARTED. MANY OF US ARE ALREADY AT OUR SUMMER HOUSES.
BUT THEY ALSO NEED TO BE PREPARED FOR SUMMER.
NİL DEMİRCİLER

Tatil mevsiminin başlaması ile birlikte birçok kişi yazı
geçirmek üzere yazlık evlerine doğru yola çıkıyor. Ancak uzun
süre kapalı kalan yazlık evinizin havasının değişmesi,
yenilenmesi gerekiyor. Yaz tatilinizi daha keyifli mekânlarda
geçirebilmeniz için yazlık evinizin dekorasyonunda neler
yapabileceğinizi araştırdık.

The holiday season started. Many people are already on their way to
their summer houses to spend summer. However, it is necessary to
refresh the air of your summer house because your house has been left
closed for a long time. Let’s explore some interior decorating tips for
your summer house, so you’ll be able to spend your summer at a more
enjoyable place!

RENEW THE WALL PAINTINGS
The wall painting is one of the most important details that helps a
house look more clean and spacious. You could achieve this sense of
cleanliness by only renewing the wall paintings of your summer
house. While creating an illusion to show your place larger by
choosing light colors for the walls, bring some movement to the
small walls by using colorful wall paints.

HALILARI KALDIRIN
Hareketliliğin yoğun olduğu yazlık evlerde halıları
kaldırmanız öneriliyor. Çünkü zeminin temizliği
halıların kaldırılması ile daha pratik bir hal alıyor.
Ancak halıdan vazgeçemeyenler için, ince, çamaşır
makinesinde rahatça yıkanabilen halılar öneriliyor.
REMOVE THE CARPETING
It is suggested to remove the carpeting from
the busy summer houses. Thus, the cleaning of
the floor becomes more practical. However, for
the huge carpet fans out there, it is suggested
to use light, machine washable rugs.

0

7

6

raillife TEMMUZ / JuLY 2014

raillife TEMMUZ / JuLY 2014

0

7

7

DEKORASYON / DECORATION

DEKORASYON / DECORATION

BALKON VE VERANDALARA
RENK KATIN
Yaz aylarında en çok vakit geçirilen
yerlerden biri de balkon ve
verandalar. Buralarda tavandan
sarkan saksılar içine sakız
sardunyalar, küpe çiçekleri, cam
güzelleri gibi sarkan çiçekleri tercih
ederek farklı bir hava
yakalayabilirsiniz. Ayrıca son yıllarda
moda olan salıncaklardan bir tane
edinmenin de tam zamanı. Hafif
hafif sallanırken gölgede şekerleme
yapmanın keyfine varabilirsiniz.
SPICE UP THOSE BALCONIES
AND PORCHES
We spend most of our leisure
times on balconies and porches
during the summer months.
Therefore, by choosing to
embellish those spots with
hanging flowers such as
geraniums, fuchsias, and
impatiens you would be creating
a different ambiance. Also, it
might be the time to get one of
those porch swings that are in
fashion for the last few years. You
would enjoy having a nap while
swinging softly.
MUTFAK VE BANYOLARA DOKUNUN
Yaz mevsiminin en sık kullanılan mekanları olan mutfak ve
banyolarınızı renkli paspaslarla hareketlendirip yaz enerjisini
buralara da taşıyabilirsiniz. Yazlığınız için alacağınız birbirinden farklı
renkli tabaklarla kırmızı-siyah, siyah-sarı gibi farklı kombinler
yaparak yaz sofralarınızı daha renkli ve eğlenceli hale getirebilirsiniz.

TIPS FOR YOUR KITCHEN AND BATHROOM
If you want to inject some of that dynamic summer
energy into your bathrooms and kitchens use colorful
floor mats. Also, add more zest and fun to your summer
meals by purchasing your dining plates in different color
combinations such as black-red or black-yellow.

KAPI VE PENCERELERİN BAKIMI
Ahşap kapı ve pencerelerin bakımı için
vernik kullanabilirsiniz. Boyalı
pencerelerin ise boyalarını yenileyerek
bakımını yapabilirsiniz. Ayrıca yaz
aylarında ortaya çıkan sineklerden
korunmak için de pencerelerinize
sineklikler taktırabilirsiniz. Ek olarak
akreplerin içeriye girmesini önlemek için
kapıları ve pencereleri turkuaza
boyayabilirsiniz çünkü akrepler için
turkuaz ‘ateş’i temsil eder.
THE MAINTENANCE OF DOORS
AND WINDOWS
Use wood varnish for the maintenance
of wooden doors and window frames.
For the painted window frames,
renewing their paint should provide
enough maintenance. Install screens
to the doors and the windows against
insects that usually become more
annoying during the summer months.
In addition, you can prevent scorpions
to enter into your house by painting
the doors and the windows to
turquoise because this color
represents ‘fire’ to those creatures.
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BAHÇE VE HAVUZ BAŞLARI
Bahçenizde çimlerin üzerine atacağınız renkli minderleri, sizi
güneşten koruyacak büyük bir şemsiye ile tamamlayarak ayrı
bir keyif köşesi yaratabilirsiniz. Yere oturmaktan
hoşlanmayanlar için önerimiz ise; üzerine yumuşak
minderlerin yerleştirildiği banklar. Havuz başında ise
şezlonglar olmazsa olmazlardan...

YARDS AND POOLSIDES
Organize a leisure corner by throwing a few colorful
cushions on the lawn and complete it with a patio
umbrella. For those whom don’t like to sit on the ground
we suggest the use of benches supplied with comfortable
cushions. Moreover, don’t forget that leisure chairs are a
must at the poolside.
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SEVİMLİ, EĞLENCELİ, ŞEHİRLİ VE
YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ
RENAULT’UN YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ İKİ KİŞİLİK ARACI TWIZY TÜRKİYE’DE. 3 TL’LİK
ELEKTRİKLE ORTALAMA 80 KM MENZİL SUNAN SEVİMLİ FRANSIZ, 13.700 AVRO
FİYATLA SATILIYOR.

CUTE, FUN, URBAN AND
100 PERCENT ELECTRICAL
RENAULT’S 100 PERCENT ELECTRICAL DOUBLE SEATED VEHICLE TWIZY IS IN TURKEY. THE
CHARMING FRENCH VEHICLE THAT OFFERS AN AVERAGE DRIVING RANGE OF 80 KM ON
A 3TL ELECTRIC BILL IS PRICED AT 13,700 EURO.

ERTUĞRUL ASLAN

Avrupa’nın kalabalık şehirlerinde uzun süredir boy gösteren
Renault Twizy, ülkemizde de satılmaya başlandı.
Motosikletlerle otomobiller arasında bir sürüş deneyimi sunan,
yüzde 100 elektrikli Twizy, ulaşımı eğlenceyle birleştirme iddiası da taşıyor. Meraklı bakışları üzerine toplamayı başaran
sevimli Fransız, ebatları, kullanım rahatlığı, park kolaylıkları ve
farklı tasarımıyla kendine ait bir sınıf yaratmayı planlıyor.
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En az 55 km menzil
Yüzde 100 elektrikli, quadricycle/4 tekerlekli otomobili Twizy
Türkiye tanıtımı motorlu araç trafiğinin olmadığı Burgazada’da,
alınan özel bir izinle gerçekleştirildi. Tamamını Renault Spor
Teknolojileri F1 mühendislerinin geliştirdiği Twizy, bataryası
ve fren/hız geri dönüşümle enerji kazanım sistemi sayesinde
kullanıcıya göre, ekonomik bir sürüşle 100 km’lik menzile ula

Renault Twizy that has been on the market for a long time in European
cities recently has become available on the Turkish market as well. By
offering a driving experience between a car and a motorcycle, 100
percent electric Twizy has the objective of turning commute into
pleasure in its mind. The cute French vehicle, which has been successful
to collect all curious looks on itself, has plans to create a class only for
itself thanks to its size, comfort, parking ease, and unique design.

Minimum range of 55 km
The introduction of the 100 percent electric, quadricycle/4 wheels
vehicle Twizy to the Turkish market took place with a special permit in
Burgazada that doesn’t have a motor vehicle traffic. Renault Sports F1
Technologies engineers have developed the entire technology of Twizy.
Its average driving range reaches up to 100 km depending on the driver
thanks to its battery and brake/accelerator energy recovery system.
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RENK TERCİHLERİNE GÖRE ÜLKELER / COUNTRIES ACCORDING TO THEIR PREFFERRED COLORS

şabiliyor. Ancak en zor yol şartlarında bile 55 kilometrelik
menzile ulaşmak mümkün.

3 TL’lik elektrik tüketimi
İspanya’nın Valladolid şehrinde üretilen Twizy’nin bataryası 3.5
saatte 220 V standart şebeke elektriği kullanılarak şarj edilebiliyor. Üç metre boyunda şarj kablosuna sahip olan araç bu sayede
rahatça bataryasını doldurabiliyor. Ultra kompakt ölçüleriyle
Twizy, çok küçük alanlara bile sığabiliyor ve küçücük bir alanda
bile park edebiliyor. Arka arkaya park etmiş araçların arasına
dikine bile girebilen Twizy martı kanadı kapıları sayesinde yerden de kazanım sağlıyor. Twizy, sıra dışı olmakla kalmayıp aynı
zamanda gerçek, ekonomik ve çevreye duyarlı bir eğlence sunan
araç arayan bütün sürücüler için alternatif olacak. Periyodik
bakım gerektirmeyen Twizy, 3 yıl 50 bin kilometre garanti süresine de sahip. Ayrıca bir pil kirası ücreti de alınmıyor.

Batarya kirası bulunmuyor
Avrupa’da iki motor seçeneği bulunan araç Türkiye’de 13kW (17
beygir) versiyonu ile satışa sunulacak. 57 Nm tork ile 80 km/s son
hıza ulaşan aracın fiyatı 13 bin 700 Avro. Twizy donanım seviyesi
olarak da tek bir versiyon sunuyor: Life… Kişiselleştirme seçenekleri, alüminyum jantlar, bluetooth müzik sistemi ve metalik boya
opsiyon olarak alınabiliyor. Araçta ön hava yastığı ve dört noktalı
kemer ve yolcu için de üç noktalı emniyet kemeri bulunuyor. İki
torpido gözünde 8.5 litre ve yolcu koltuğunun arkasında ise 31
litrelik bir bagaj alanı saklı.

B sınıfı ehlİyet yeterlİ
Ülkemizde Twizy resmi olarak motosiklet olarak
değerlendiriliyor, ancak kask takma zorunluluğu yok.
Kullanma ehliyeti ise A2. Şu anda B sınıfı ehliyetle
kullanılması için bir yönetmelik hazırlandı. İmza sürecini tamamlayarak Resmi Gazete’de yayınlanması
içinse sadece İçişleri Bakanlığı’nın onayı bekliyor.
Önümüzde günlerde imzalanması beklenen yönetmelikle Twizy önce B, yaklaşık bir yıl sonra hayata
geçirilecek AB standartlarıyla da B1 sınıfı ehliyetle
trafiğe çıkabilecek.
B class driver’s licence
Twizy qualifies officially as a motorcycle in our
country; however, there is no requirement to wear a
protective helmet when driving it. Driving
requirement is having an A2 class driver’s license. A
new regulation is prepared to change the class
requirement to B. It is awaiting the approval of the
Interior Department for the completion of the
authorization process in order to be announced in
the Official Newspaper. According to the new
regulation, which its approval is expected in the
upcoming days, driving Twizy will require B class
license initially. It’s going to be possible to drive the
vehicle with a B class license in approximately one
year from now to comply with the EU standards that
would be put into practice by then.

However, it is possible to reach to a range of 55 km even under the
most severe road conditions.

3 TL of electrical power consumption
Martı kanatlı kapılar
Twizy, Renault Spor Teknolojileri’nin geliştirdiği olağanüstü bir UDO (Unidentified Driving ObjectTanımlanamayan Ulaşım Cismi). Martı kanadını andıran kapıları ile çekici bir tasarıma sahip Twizy, adını en
büyük iki özelliğinden aldı: Kolay kullanım (easy-kolay) ve iki kişilik bir ultramobil (twin-ikiz). Twizy tek
motor ve tek donanım seviyesi ile pazara sunuluyor. 17
beygir gücünde, maksimum hızı 80km/s. Twizy’nin
tek versiyonu Life, 100 km’lik menzile sahip. Twizy’nin
şarjı 3½ saatten daha az bir sürede tamamlanabiliyor.
6.1kw/s lityum-iyon bataryası 220V’luk herhangi bir
elektrik prizinden şarj olabiliyor.
Gull-wing doors
Twizy is an extraordinary Unidentified Driving
Object that is developed by the Renault Sports
Techologies. The vehicle has an attractive design
with its gull-wing doors. It takes its name after its
two important features; it has twin seats and is
easy to use. Twizy is being presented to the market
with only one version of motor and one level of
equipment. The vehicle comes with a 17 hp motor
and has a maximum driving range of 100km. The
only version of Twizy, Life, has a range of 100 km
and can be fully recharged in 3 ½ hours from a
220V domestic socket. The vehicle is equipped
with 6.1 kWh lithium-ion batteries.
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Twizy is built at Valladolid plant, in Spain. Its battery can be charged
fully in 3.5 hours by feeding on 220 V of standard grid circuit. The
lenght of the charging cable is 3 m. Twizy can be parked easily in very
small spaces by means of its ultra compact size. The vehicle can be
parked even vertically between a line of parallel parked cars. Gullwing door design of the Twizy ensures space saving. Twizy is not only
going to stop at being an extraordinary vehicle but will be an
alternative for drivers who seek a vehicle that offers an economic,
environment-friendly, and entertaining driving experience. Twizy
doesn’t require periodic maintenance and has a warranty coverage of
3 years / 50 thousand km. There is no seperate renting fee for its
battery.

No battery renting fee
The vehicle comes in two different motor options in Europe. The
version of Twizy that is going to be sold in Turkey comes only with a
13kW (17 hp) electric motor which delivers 57 Nm. The top speed of the
vehicle is 80 km/s. Twizy is priced at 13,700 Euro. Twizy also offers
only one version as the level of equipment: Life. Customization options
are aluminum rims, Bluetooth music system, and four metallic colors.
The safety retention systems offer a driver’s airbag, a four-point front
seat belt, and a three-point rear seat belt. There are two hidden
storage spaces in the glove compartment (8.5 lt) and behind the
passenger seat (31 lt.)

BEYAZ
Ülke................ Yüzde
Türkiye.........................52
Macaristan.............. 32.2
İsviçre........................ 31.3
İspanya...................... 31.3
Fransa....................... 27.5

SİYAH
Ülke.................... Yüzde
Danimarka.............. 37.8
Norveç....................... 31.6
Portekiz.................... 26.7
Almanya.................. 26.6
Rusya........................ 24.9

MAVİ
Ülke.................... Yüzde
Çek Cum.................. 24.5
Romanya.................. 21.9
İngiltere..................... 19.7
Finlandiya................ 16.2
Polonya..................... 14.9

KIRMIZI
Ülke.................... Yüzde
Finlandiya...................1.4
Norveç..........................1.3
Belçika.......................... 1.2
Polonya...................... 0.9
Macaristan................ 0.8

GRİ
Ülke.................... Yüzde
Belçika......................20.8
İtalya.......................... 17.6
Portekiz..................... 16.4
Fransa........................ 16.4
Hollanda................... 16.4

WHITE
Country...............Rate
Turkey......................... 52
Hungary................... 32.2
Switzerland.............31.3
Spain..........................31.3
France...................... 27.5

BLACK
Country...............Rate
Denmark..................37.8
Norway.....................31.6
Portugal...................26.7
Germany..................26.6
Russia.......................24.9

BLUE
Country...............Rate
The Czech Rep......24.5
Romania...................21.9
England....................19.7
Finland......................16.2
Poland.......................14.9

RED
Country...............Rate
Finland........................ 1.4
Norway....................... 1.3
Belgium...................... 1.2
Poland........................0.9
Hungary.....................0.8

GREY
Country...............Rate
Belgium.................. 20.8
Italy............................17.6
Portugal....................16.4
France.......................16.4
Holland......................16.4

ARTIK TERCİH BEYAZDA
FROM NOW ON WHITE IS FAVORED
Tıpkı modada olduğu gibi araç seçimlerinde de renk tercihleri
değişiyor. Ford Avrupa’nın ülkelere göre otomobil rengi tercihleri araştırması, ilginç ulusal tercihleri ortaya çıkardı. Daha
fazla üretilen canlı renk paletine rağmen Avrupalı Ford müşterilerinin en çok tercih ettiği renkler arasında gri, siyah ve beyaz
renkler yer alıyor. Türkiye’de yüzde 52’lik oranla kir göstermeyen beyaz seçilirken, Fransa ve İtalya krem rengini tercih ediyor. Soğuk ülke Danimarka siyah seviyor; İrlanda gümüşün
üzerine renk tanımıyor.

In just the same way as in fashion trends, the color options change in
car buying trends. A study of vehicle color preferences by nation conducted by Ford Europe revealed interesting facts about regional car
buying habits. Despite the models being manufactured in a wider color
range in Europe than other continents of the globe, the European Ford
clients favor grey, black and white the most. While in Turkey by 52 per
cent, the color that does not show dirt is the favorite: white; in France
and in Italy the color cream is favored. In cold Denmark, black is
popular; in Ireland, no other color can beat the silver.

Küçük sınıfın da tercihi beyaz

Popular option for the Mini Class is also white

Türkiye’de satışa sunulan modellerde renk çeşitliliği en çok
küçük araçlarda görülüyor. Daha genç ve daha dinamik bir kitleyi hedefleyen bu modeller, canlı ve fark edilmeyi sağlayan renklere sahip. Örneğin Ford’un B segmentinde en çok satan aracı
olan Fiesta’da elektrik kırmızı çok büyük bir ilgi topluyor. Ancak
küçük sınıfta da genel kural değişmiyor ve beyaz, gri, siyah renkler en çok satan renkler olarak ortaya çıkıyor.

The variety of color among the models released in Turkey can be
seen the best in small vehicles. These models, targeting younger and
more dynamic buyers, come in vibrant colors that are vivid and easy
to spot. Such as Fiesta, which is the top seller of the Ford’s B-segment,
owes the most attention it gets to its hot magenta vehicles. Yet, this
does not affect the general rule for the mini class also and we see
white, grey and black as the most preferred color options.

Kırmızının tahtı sallanıyor

The throne of red is at risk

Büyük pazarlarda, örneğin Almanya’da, siyah ve koyu renkler
daima en çok tercih edilen renkler arasında üst sıralarda yer alıyor. Daha önceleri otomobil dünyasında en çok tercih edilen
renklerin başında kırmızı geliyordu. Fakat günümüzde beyaz
açık ara ile yükselişte. Üreticiler beyaz dışında, özellikle gençlere hitap eden sportif modellerinde çok farklı tonlara sahip, canlı
ve sıra dışı renkler de sunmayı uygun görüyor.

In major markets, such as Germany, black and dark colors are
always at the top of the list among the most popular colors. The
color red used to be the most preferred color option of the automotive world in the past. Now seems like the color white is on the rise
by far. Makers consider presenting sports models that would particularly appeal to young buyers in very different, bright and extraordinary color tones, excluding white.
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APPLE MOBİLDE YENİLENDİ

EYLÜLDE ÜCRETSİZ İNDİRİLEBİLECEK YENİ MOBİL İŞLETİM SİSTEMİ iOS 8 İLE BAŞTA
SAĞLIK ALANINDA OLMAK ÜZERE, BİRÇOK YENİLİK, iPHONE, iPAD VE iPOD
KULLANICILARINA SUNULACAK.
AYTUN ÇELEBİ

Geliştiriciler için düzenlediği etkinlikte yeni mobil işletim sistemini tanıtan Apple, birçok yeni işlevle, mobil cihazlarını kullananları
sevindirecek. iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c ve iPhone 5s modeli akıllı telefonlar; iPad 2, Retina ekranlı iPad, iPad Air, iPad mini
ve Retina ekranlı iPad mini modeli tabletler, iPod touch müzik

çalarlar iOS 8’e geçebilecekler. Apple’ın masaüstü bilgisayarları
için tanıttığı OS X Yosemite adlı işletim sistemi ile yakın iletişime
geçebilen iOS 8, bazı telefon işlevlerinin bilgisayardan yapılabilmesini de sağlayacak.
İşte iOS 8’in dikkat çekici özelliklerinden bazıları:

Çağrı ve SMS’ler bilgisayarda

Calls and SMSs on your computer

iOS 8 ile aynı zamanda piyasaya çıkacak olan OS X Yosemite
adlı işletim sistemine sahip Mac bilgisayarlar, iPhone ile
eşleştirildiğinde, telefondaki kısa mesajlara erişebilecek ve
gelen çağrıları yanıtlayabilecekler. Mac için internet olmayan
noktalarda ise Hotspot özelliği ile telefondaki internet
bilgisayardan da kullanılabilecek.

Mac computers operating on OS X Yosemite when paired
with iPhone will have the ability to receive SMSs and answer
incoming calls. OS X Yosemite will be released at or about
the same date, as iOS 8 will. For Mac, at points where no
internet connection is available, the Hotspot feature allows
the users to go online via their phone’s internet connection.

Akıllı eve yeşil ışık

APPLE MOBILE HAD A MAKE OVER
THROUGH THE NEW OPERATING SYSTEM iOS8, AVAILABLE FOR FREE DOWNLOAD IN
SEPTEMBER, MANY INNOVATIONS WILL BE OFFERED TO iPHONE, iPAD, AND iPOD USERS,
PRIMARILY IN THE FIELD OF HEALTH.
Apple introduced the new mobile operating system at an
event organized for developers. The new system features are
going to please the mobile technology users. iPhone 4s,
iPhone 5, iPhone 5c and iPhone 5s model smart phones; iPad
2, Retina iPad, iPad Air, iPad mini and Retina iPad mini model
tablets, iPod touch music players will be able to update to iOS
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8. Apple also introduced a new operating system called OS X
Yosemite for desktop computers. The close intersystem
communication between iOS 8 and OS X Yosemite allows
users to start an activity on one Apple device and continue it
on another.
Here are some of the remarkable features of iOS 8:

Kapı kilitleri, aydınlatma, iklimlendirme gibi sistemler için
iPhone’un kilidini açmadan Siri adlı sesli asistana konum
belirtmek ve bu cihazları yönetmek mümkün olacak. Böylece,
Siri’ye, “Dışarı çıkıyorum.” dediğinizde, klimayı kapatacak,
kapıyı kilitleyecek ve ışıkları söndürecek.

Green lIght for the smart house
It is going to be possible to manage devices that control
smart house systems such as door locks, lighting, and airconditioning by only using Siri without even unlocking
iPhone. Users will be able to use natural voice to issue
commands such as “Lock the doors” and it is going to lock
the doors.

raillife TEMMUZ / JuLY 2014
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Paylaşım ve depolamada
sınır yok

‘Timelapse’ çeken kamera
iOS 7 ile saniyede 120 kare video çekerek,
yavaşlatılmış çekim yapan Apple mobil cihazları,
artık bunun tam tersi yeteneğe kavuşuyor.
Zaman aralıklı çekimler yaparak, daha sonra
fotoğrafları birleştirecek ve bir video ortaya
çıkartacak.

Kendisine ait bulut depolama sistemi iCloud’un
5 GB’lık ücretsiz kapasitesinden memnun
olmayanlar için Dropbox, Google Drive,
Microsoft OneDrive ve Box gibi diğer depolama
hizmetlerini de destekleyen iOS 8, doküman,
sunum, hesap tablosu, PDF ve görselleri bulut
üzerinden düzenleme olanağı sunacak. Family
Sharing adlı yeni özellik ise sevdiklerinizle
fotoğraf albümü, takvim ve konum gibi bilgileri
paylaşmayı pratik hâle getirecek.

Camera captures
‘tIme lapses’
Apple mobile devices that could capture 120
frames per 7 seconds to create slow motion
videos on iOS 7 are going to be able to do vice
versa now. Devices can create Time-lapse
videos by snapping photos at dynamically
selected intervals and compounding them.

UnlImIted sharIng
and storage
IOS 8 supports other storage systems such as
Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive,
and Boxer for the users who need larger
storage capacities than iOS 8’s own 5GB free
iCloud storage offers. IOS 8 gives its users the
ability to organize documents, presentations,
spreadsheets, PDFs, and images through
iCloud. Family Sharing makes it more practical
to share data such as photo albums, calendars,
and location information.

Sağlıkta iddialı
Health adı verilen yeni uygulama, her tür fitness ve
sağlık cihazından toplanan verileri bir noktada
birleştiriyor. Nabız, kalori tüketimi, kan şekeri ve
kolesterol gibi verileri gösterebilmesinin yanı sıra, iOS
8 yüklü mobil cihazların kilit ekranından da acil durum
bilgileri görülebilecek.

AssertIve In the health fIeld
The new application called Health collects all your
fitness and health information in one application. In
addition to sections of activity tracker, heart rate
monitor, calorie counter, and more, it also allows
users to create emergency cards for first responders’
view on the lock screen.

Parmak izi koruması
yaygınlaşıyor
Kilit ekranı açmak ve uygulama mağazasına giriş için
kullanılan parmak izi algılayıcı, artık tüm uygulamalarca
kullanılabilecek. Böylece parola yerine parmak izi
okutmak mümkün olacak. Sesli asistan Siri ise iOS 8’de
toplam 22 dildeki konuşmaları tanıyabilecek.

FInger prInt securIty
Finger print scanner, which is used to unlock the lock
screen and log in to the application store, is going to be
used with all applications; therefore, making it possible
to use a fingerprint instead of a password. Voice-driven
assistant Siri will be able to recognize 22 languages
through iOS 8.
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Farklı klavyelerin
önü açıldı
Bugüne kadar iOS kullanan cihazlarda kendi
klavyesi dışında sanal klavye kullanımına
izin vermeyen Apple, bunun önünü artık
açıyor. Quicktype özelliği ile kelime tahmin
yetenekleri gelişen iOS 8 klavyesi,
istendiğinde başka bir geliştiricinin
hazırladığı bir klavyeyle değiştirilebilecek.

The way Is clear for
thIrd-party keyboards
Apple did not allow the iOS devices to
install third-party keyboards until today,
but now the way is clear. A third-party
keyboard can now alter the iOS 8
keyboard, which improved its ability to
suggest words thanks to its Quicktype
feature.
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DIZI

IN
SEVDIG

MetallIca
Dünyaca ünlü müzik grubu Metallica, 13 Temmuz Pazar günü İTÜ
Stadyumu’nda İstanbul’da hayranlarıyla buluşuyor.

Yunus Günçe Kafamda
Böcekler Var 3D
Oyuncu Yunus Günçe, tek kişilik stand-up
gösterisi “Kafamda Böcekler Var” ile 12 Temmuz
2014 tarihinde, Bo Sahne’de seyirci karşısına
çıkıyor.

The heavy metal band Metallica, renowned worldwide, is going to meet
their fans on Monday, July 13 at the İTÜ Stadium in İstanbul.

Yunus Günçe There Are
Bugs in my Head 3D
The actor Yunus Günçe is going to be on stage
with his one-man stand-up show “There Are Bugs
in My Head” in July 12 at Bo Sahne.

NeIl Young
Rock müzik efsanesi Neil
Young, İstanbul’daki ilk
konserini Vodafone Red
sponsorluğunda, 15
Temmuz’da KüçükÇiftlik
Park’ta gerçekleştiriyor.
The legendary rock idol Neil
Young is going to perform his
first concert in İstanbul on
July 15 at the KüçükÇiftlik
Park with the sponsorship of
Vodafone Red.

Cem AdrIan
Farklı ses rengiyle dikkat çeken
Cem Adrian, son albümü Şeker
Prens ve Tuz Kral’a ait şarkılarını
25 Temmuz’da 2014’te İstanbul,
Jolly Joker’de seslendiriyor.
Cem Adrian, who draws
attention with his different tone
color, is going to perform the
songs from his last album “Sugar
Prince and Salt King” on July 25,
2014 at the Jolly Joker in
İstanbul.
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BLACK COAL,
THIN ICE
Opening date: July 11, 2014
Director: Yi’nan Diao
Cast: Fan Liao, Lun Mei Gwei,
Xuebing Wang

İNCE BUZ KARA
KÖMÜR

Vizyon tarihi: 11 Temmuz 2014
Yönetmen: Yi’nan Diao
Oyuncular: Fan Liao, Lun Mei
Gwei, Xuebing Wang
FİLM ÖZETİ
Çin’in kuzeyinde bir dizi
ceset bulunur. Katili yakalamak
için girişilen kovalamacada iki
polis ölür ve bir diğeri de ağır
şekilde yaralanır. Yaralanan
polis memuru Zhang Zili
görevden alınır ve bir fabrikada
güvenlik görevlisi olarak işe
başlar. Aradan beş yıl geçer ve
benzer cinayetler tekrar eder.
Eski bir meslektaşının
yardımıyla Zhang olayın üstüne
gitmeye karar verir.

SYNOPSIS
Several corpses are discovered
in Northern China. A bloody
incident during the attempt to
capture the alleged murderer leaves
two police officers dead and
another badly injured. The surviving
officer Zhang Zili is suspended from
duty; he takes a job as a security
guard at a factory. Five years later,
another series of mysterious
murders occurs. Aided by a former
colleague, Zhang decides to
investigate under his own initiative.

WALKING ON
SUNSHINE
Opening date: July 25, 2014
Director: Max Giwa, Dania Pasquini
Cast: Annabel Scholey, Hannah
Arterton, Giulio Berruti

İTALYA TATİLİ
Vizyon tarihi: 25 Temmuz 2014
Yönetmen: Max Giwa, Dania
Pasquini
Oyuncular: Annabel Scholey,
Hannah Arterton, Giulio Berruti
FİLM ÖZETİ
Sarsıntılarla dolu bir aşk
hayatı olan Maddie, sonunda
aradığı aşkı bulmuştur ve
muhteşem bir erkek olan Raf’le
evlenmeye karar vermiştir.
İtalya Puglia’da yapılacak
düğüne kardeşi Taylor’ı da
davet etmiştir. Ortada herkes
için sürpriz olacak bir gerçek
vardır; Raf, Taylor’ın eski
aşkıdır. Aslında hayatının
aşkıdır.
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SYNOPSIS
Maddie has finally found the
one. After a whirlwind romance,
Maddie is preparing to marry
gorgeous Italian Raf and she has
invited her sister Taylor to the
wedding reception, which is going
to be at Puglia in Italy.
Unbeknownst to Maddie, however,
Raf is Taylor’s ex-holiday flame, and
the love of her life...

[ Çengel Bulmaca / Crosswords ]

[ Sözcük Avı / Word Search ]

[ Çapraz Bağlar / Cross Lines ]

Bertan Kodamanoğlu

Resimdeki
oyuncu

Mürteci
Ülkeye giriş
izni

Fedakarlık

Yararsız
şeylerin
tümü

Bir çok

Üzüm
şekeri
yapısındaki
basit şeker

Yedek,
ihtiyat

Normalden
büyük

Emtia

Mühim
Yemişlerin
yenilen
bölümü
Giyside
eşya konan
yer

Mitolojik
çalgı

Ziyaretçi
İri, güçlü
bir yılan

Bir, tek
Zulüm

Muhtemel
olarak

Kırsal
kesimde
işbirliği

Düş
kırıklığı

Çaba, güç
Dini içerikli
Ortodoks
resmi

Hekimlik,
tababet

Biyolojide
tekâmül

Bağırma

Fotoğrafta
duruş
Yarım küre
biçiminde
başlık

Ana ve
baba

İkinci halife

Kişisel
işaret
Ağabey
Ehemmiyet
Yakın
olmayan

SİTİL

ARIZA

KULAKMEMESİ

TABİP

AZAMİ

METABOLİZMA

TEKME

BİTİK

NOKSAN

UTANÇ

EKSPER

ORYANTASYON

VARAK

ELEBAŞI

PUMBA

YAHUT

ESİNTİ

RÖTAR

YANIT

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.

Bunama

Tane

Mavera

KIZIL

ALINGAN

Kumarda
ortaya
konan para

Daire
biçiminde

Bölüntüler

Tellür imi

[ Takegaki / Takegaki ]

Hücum bot

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.

Avuç içi

Yat limanı

Efelek

Direnç
birimi

Batarya

Zirkonyum
simgesi

Tekerlekli
ayakkabı

Bir gösteri
türü
Atılgan,
gözü pek

Sıkı ve tatlı
küçük elma

Konutlar
topluluğu

Bir işe harcanan güç

Yalım, alaz
Koşut

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.

İlişim

Yedirip
içirme işi

Anahtarla
çalışan
kapatma
aleti

Sergen

Tören
Sınama

Hemen
hemen,
sanki

Fişeğin
yuva
bölümü
Kefillik
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[ Sudoku / SudokU ]
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

Ö T
O
Z R
P
K İ
D
K O
Direnç
birimi

Zirkonyum
simgesi

Koşut

Anahtarla
çalışan
kapatma
aleti

Sınama

Fişeğin
yuva
bölümü

Bağırma

Yarım küre
biçiminde
başlık

İkinci halife

Ö
Ağabey
Ehemmiyet

Ö

Bunama

Tane

A
Avuç içi

Yat limanı

Sıkı ve tatlı
küçük elma
Yalım, alaz

Efelek

P
P İ
A L E
T
M
E M E
N
K

Batarya

Bir gösteri
türü

Tekerlekli
ayakkabı

Atılgan,
gözü pek

Bir işe harcanan güç

Tören

Kefillik

B
L
A C A
L
B
E R A
A D
E F A
İlişim

Yedirip
içirme işi
Sergen

Hemen
hemen,
sanki

Ana ve
baba

Daire
biçiminde

Bölüntüler

Konutlar
topluluğu
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91021

91019

91015

91013

91009

91007

91005

91003

91017

19:39

--

ESKİŞEHİR - ANKARA

5
2
8
7
3
1
6
9
4

7
4
3
9
6
8
2
5
1

1
6
5
3
7
2
8
4
9

2
8
9
1
4
5
3
6
7

8
5
6
4
2
7
9
1
3

9
1
4
8
5
3
7
2
6

3
7
2
6
1
9
4
8
5

4
2
6
3
5
7
9
1
8

9
8
5
1
2
4
3
7
6

7
3
1
8
6
9
5
4
2

5
6
2
4
9
3
1
8
7

3
4
7
6
8
1
2
5
9

8
1
9
5
7
2
6
3
4

2
9
4
7
1
5
8
6
3

6
5
3
2
4
8
7
9
1

1
7
8
9
3
6
4
2
5

9
2
3
4
1
8
7
6
5

8
1
6
7
9
5
3
2
4

4
5
7
6
2
3
9
1
8

6
8
5
9
4
2
1
3
7

2
7
9
3
8
1
4
5
6

3
4
1
5
7
6
8
9
2

7
6
2
8
3
9
5
4
1

1
9
4
2
5
7
6
8
3

5
3
8
1
6
4
2
7
9

2
8
5
1
4
7
9
3
6

7
3
4
2
9
6
5
1
8

9
1
6
8
3
5
2
7
4

1
7
2
9
8
3
6
4
5

6
4
3
5
2
1
7
8
9

8
5
9
7
6
4
1
2
3

4
9
1
6
7
8
3
5
2

5
6
8
3
1
2
4
9
7

3
2
7
4
5
9
8
6
1

8
5
4
3
9
2
6
1
7

6
2
9
4
1
7
5
3
8

7
3
1
8
6
5
4
2
9

1
6
3
7
4
8
9
5
2

4
7
2
9
5
1
3
8
6

9
8
5
2
3
6
1
7
4

2
4
6
5
8
3
7
9
1

5
1
8
6
7
9
2
4
3

3
9
7
1
2
4
8
6
5

5
7
2
4
9
6
8
3
1

6
9
8
1
7
3
4
5
2

1
3
4
5
8
2
9
6
7

9
2
1
7
6
4
3
8
5

4
6
7
8
3
5
2
1
9

3
8
5
9
2
1
7
4
6

8
1
6
2
4
9
5
7
3

7
5
9
3
1
8
6
2
4

2
4
3
6
5
7
1
9
8

07:55 08:55

--

91022

91020

91018

91016

91014

91008

91010
--

15:51

--

--

19:51

--

12:26 13:56 16:11 17:46 19:26 20:11 22:11

08:15 09:15 10:30 12:45 14:15 16:30 18:05 19:45 20:30 22:30

Bursa bağlantısı
Kütahya bağlantısı

ANKARA - KONYA

YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ
İstasyon

Ankara
Sincan
Polatlı
Konya

91215

4
3
1
2
9
6
5
7
8

07:35 08:35 09:51 12:06

91213

6
9
7
5
8
4
1
3
2

06:45 07:45 09:00 11:15 12:45 15:00 16:35 18:15 19:00 21:00

91211

Solutions ]

91006

İstasyon
Eskişehir
Polatlı
Sincan
Ankara

07:00 09:35 11:20 13:00 15:30 17:00 18:30 20:45
07:21 09:56
--

10:17

---

13:21 15:51
--

--

--

18:51 21:06

--

19:12 21:27

08:52 11:30 13:10 14:52 17:22 18:50 20:25 22:40

Karaman bağlantısı
Ereğli bağlantısı

KONYA - ANKARA

YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ
İstasyon
Konya
Polatlı
Sincan
Ankara

07:00 08:30 10:30 12:15 14:30 16:00 18:15 20:30
09:42

--

08:31 10:02

--

--

15:42

--

19:27 21:42

13:43 16:02

--

--

19:47 22:02

08:50 10:21 12:15 14:02 16:21 17:45 20:06 22:21

Karaman bağlantısı
Ereğli bağlantısı

ESKİŞEHİR - KONYA - ESKİŞEHİR
YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

İstasyon
Eskişehir
Konya
Bursa bağlantısı
Kütahya bağlantısı

0

--

YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

91209

Biyolojide
tekâmül

--

Bursa bağlantısı
Kütahya bağlantısı

91207

Düş
kırıklığı

15:39

08:00

16:00

10:00

18:00

Konya
Eskişehir

91303

Tellür imi
Hücum bot

Muhtemel
olarak

--

91216

Mavera

Çaba, güç

Ziyaretçi

İri, güçlü
bir yılan

Emtia

11:39

08:15 09:40 10:40 12:30 14:15 16:30 18:00 19:30 20:30 22:30

91301

Yakın
olmayan

P
O T
Z A
K
A K
T E
E
HM
A
A R
L İ
E N
V A

Bir, tek

G
M L İ
A İ R
L K İ
O
A Z E
R
V
M E R
A B İ
N E M
V
D E T
A Y A
İ N K
R
S
E S İ
S İ M
E T A
L E T

11:21 13:06 15:21 16:51 18:21 19:21 21:21

--

91212

Kişisel
işaret

Fotoğrafta
duruş

Giyside
eşya konan
yer

Ç
R
Ö N E
E P
Z
T
B E
E F O R
N
A V
Mühim

Yemişlerin
yenilen
bölümü

Normalden
büyük

--

07:24 08:49

91214

Kumarda
ortaya
konan para

Dini içerikli
Ortodoks
resmi

N
R İ
C
Y E
E
K O

Üzüm
şekeri
yapısındaki
basit şeker

07:06 08:31

91208

Hekimlik,
tababet

G
E
R
İ
C
İ

Yedek,
ihtiyat

06:45 08:10 09:10 11:00 12:45 15:00 16:30 18:00 19:00 21:00

91210

Zulüm

Kırsal
kesimde
işbirliği

V
İ
Z
E

Yararsız
şeylerin
tümü

Ankara
Sincan
Polatlı
Eskişehir

91205

Mitolojik
çalgı

Ülkeye giriş
izni

Bir çok

İstasyon

91206

Fedakarlık

Mürteci

ANKARA - ESKİŞEHİR

YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ

91004

Ö
Ö Z
L
E
İ M
Y
T I
L
İ M
A
U Z

Resimdeki
oyuncu

SEFER SAATLERİ

91201

[ ÇÖZÜMLER /

YÜKSEK HIZLI TREN

91001

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

91004

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

91002

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

91203

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

91202

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

91204

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

91302

KOLAY

09:35

18:55

11:35

20:55
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