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İSTANBUL…	
İSTANBUL…

İSTANBUL… 
İSTANBUL…

İstanbul’a trenin gelişi, 
İstanbul’dan Anadolu’ya trenin 
gelişi hem tarihsel olarak, hem 
toplumsal olarak büyük bir 
değişimdi.
Tren, modernleşmenin en önemli 
enstrümanlarından biri olmakla 
kalmadı on yıllarca, aynı zamanda 
kültürel ve ekonomik bileşenleriyle 
ülkemizin vazgeçilmezi oldu.
İhmal yıllarını burada anlatmaya 
gerek yok…
Ancak, ihmal yıllarındaki “sürat 
demiryolu” söylemleri ile 
toplumda, hızlı tren beklentisi 
yarım asırdır bir rüyaya, bir hayale 
dönüştürüldü.
Allah’a şükür o hayali 
gerçekleştirdik.
Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, 
Konya-Eskişehir YHT 
koridorundan sonra, İstanbul’u da 
çekirdek yüksek hızlı tren ağına 
dâhil ettik.
Ankara-İstanbul artık çok yakın…
Halkımız kendi düşünün 
gerçekleşmesinin sevincini yaşıyor.
Bu sevinç, 76 milyon yurttaşımızın 
ortak sevinci…
Hükümetimiz çekirdek hızlı tren 
ağına yeni koridorlar ilave etmek 
için çalışmasını sürdürüyor.
‘Bu sevinç burada kalmaz’ diyoruz, 
yeniden demir ağlarla örmek için 
milletimizin ortak beklentisiyle 
hareket ediyoruz.
Yolumuz aynı…
İyi yolculuklar…

Lütfi Elvan
TC Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı

Train’s arrival at İstanbul, train’s 
arrival at Anatolia from İstanbul was a 
great change both historically and 
socially.
Train was one of the most important 
tools of modernization for decades and 
this was not all; it became 
indispensable for our country by means 
of its cultural and economical 
components as well. 
There is no need to mention the years 
of neglect in here... 
However, our society’s expectation of 
high-speed trains has been turned into 
a dream for half of a century with the 
discourses of “velocity railways” 
during the years of neglect.
Thank God that we have materialized 
the dream. 
Following Ankara-Eskişehir, Ankara-
Konya, Konya-Eskişehir HST lines, we 
have included İstanbul to the core 
high-speed train network.
Ankara-İstanbul is so close from now 
on…
Our people are living the happiness of 
their dreams becoming true. 
This happiness is the common joy of 
our 76 million citizens...
Our government has been working to 
include new lines to the core high-speed 
train network. 
We say, ‘This joy is not all,’ and move 
forward to build iron nets once again 
with our nation’s common expectations 
in mind.  
Our way is the same...
Have a nice travel...

Lütfi Elvan
The Minister of Transport, Maritime 
Affairs and Communication

VİZYON / VISION
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DEMİRYOLCU	
SEVİNCİ

JOY OF A 
RAILROADER 

Halkımızın hemen tamamı treni 
seviyor.
Yüksek Hızlı Treni daha çok 
seviyor.
Bunu Ankara-Eskişehir, Ankara-
Konya Yüksek Hızlı Tren hatları 
açıldıktan sonra daha net gördük.
Maliyeti ne olursa olsun, Yüksek 
Hızlı Tren hatlarının yapımına 
devam edilmesini istiyor 
insanımız…
Geç kalınmışlığın telafisini…
Yüksek Hızlı Trenleri ülkesiyle 
gurur duyma gerekçesinin 
başında görüyor artık…
Bir de demiryolcular var.
Demiryollarına önem verilmesi, 
yatırımların hız kazanması, yeni 
projelerin devreye alınması en 
çok onları mutlu ediyor.
‘Bunu devletimiz sayesinde biz 
başardık’ diyorlar.
Demiryollarının ihmal edildiği 
yılların acısını YHT hatları 
yapmış olmanın sevinciyle 
siliyorlar.
Sevinçleri büyük…
Treni kullanan yolcuları da 
‘demiryolcu’ sayıyor 
demiryolcular.
Trenin gelişmesini isteyen 
herkesi kendilerinden 
görüyorlar.
Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı 
Tren hattının devreye alınması 
demiryolcular için bir bayram…
Elbette milletimiz için de…
İyi yolculuklar.

Süleyman Karaman
TCDD Genel Müdürü

Almost our entire nation likes 
trains. 
They like High Speed Train more.
We had a clear view of it after 
Ankara-Eskişehir and Ankara-
Konya HST lines were opened. 
Our people desire for the 
continuation of building the High 
Speed Train lines whatever the 
cost is… 
The compensation for belatedness... 
They see High Speed Trains as a 
leading occasion to be proud of their 
country... 
There are railroaders, too. 
The importance given to the 
railroads, the accelerating 
investments, the new projects put 
into action make them happier the 
most. 
They say, ‘We have achieved this by 
means of our government.’
They obliterate the sorrow of the 
years of neglect with the joy of 
having built HST lines. 
Their happiness is grand...
The railroaders assume that the 
passengers, who travel by train, are 
also ‘railroaders.’
They see anyone that desires the 
advancement of trains as one of 
their own. 
The opening of the Ankara-İstanbul 
High Speed Train line is a holiday 
for railroaders... 
Certainly, so is for our country.
Have a nice travel.

Süleyman Karaman
Director General of the Turkish 
State Railways

HOŞGELDİNİZ / WELCOME
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Huawei ile güvenli tren,
konforlu seyahat.

HUAWEI ENTERPRISE ICT SOLUTIONS A BETTER WAY

  

Detay için  adresini ziyaret ediniz. enterprise.huawei.com

  

Huawei, bilgi iletişim sistemleriyle demiryollarına güvenli bir işletme altyapısı,
yolculara ise konforlu internet erişimi sunuyor. Bilgi ve iletişim teknolojileri
alanındaki lider marka olan Huawei, yıllık gelirinin % 10'unu ayırdığı
AR-GE çalışmaları ve 62.000'den fazla çalışanıyla 20.600 km’den fazla
demiryolunun GSM-R ağlarıyla donattı. Toplam 65.000 km uzunluğundaki
demiryolu sistemiyle haberleşme sağlıyor. Türkiye’nin büyük hedeflerine
ulaşılmasında katkıda bulunmaktan gurur duyan Huawei, dünyayla
iletişimde kalarak, güvenli seyahat etmeniz için çalışıyor.

  

Huawei ile güvenli tren,
konforlu seyahat.



YÜKSEK	HIZLI	TREN İSTANBUL’DA

HABER / NEWS

Yüksek Hızlı Tren, 25 Temmuz 2014 günü Ankara’dan 
İstanbul’a doğru yola çıktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
tarafından hizmete verilen Ankara-İstanbul YHT Projesi’nin 
ikinci etabı olan Eskişehir-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu 
Hattı’nın hizmete girmesiyle İstanbul; Kocaeli, Bilecik, 
Sakarya, Eskişehir, Ankara, Konya, Karaman, Antalya başta 
olmak üzere batı -doğu, batı -güney aksındaki birçok kente 
yakınlaştı.

Son teknoloji ile inşa edildi
Eskişehir-İstanbul etabının Ankara-Eskişehir’e göre daha 
zorlu coğrafik koşullarını yenmek için en son teknoloji ile üç 
vardiya çalışıldı. Yol vermeyen dağlar tünellerle; nehirler, viya-
dükler ve köprülerle aşıldı. Neredeyse 500 bin kişilik bir şehrin 
inşasına eşit olacak imalat ve inşaat yapıldı. Hatta dünyada 6 
adet test treninden biri olan TCDD’ye ait Piri Reis ile uluslara-
rası standartlarda gerekli ölçümler ve testler yapıldı. 

Ankara-İstanbul 3,5 saat!
YHT ile Ankara- İstanbul arasındaki seyahat süresi ilk etapta 3 
saat 30 dakika, İstanbul-Eskişehir 1 saat 50 dakika, İstanbul-
Konya 3 saat 25 dakika oldu. Ankara-İstanbul YHT Hattı’nda 
yılda 7,5 milyon yolcu  taşınırken, yüzde 10 olan demiryolu payı 
yüzde 78’e çıkacak. Ankara-İstanbul YHT Hattı’nda, belirli gün 
ve saatlerde fiyatların esnek olması planlanıyor. 

The High Speed Train has departed from Ankara towards 
İstanbul on July 25, 2014. İstanbul has become closer to many 
cities on the west-east and west-south lines particularly to 
Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Eskişehir, Ankara, Konya, Karaman, 
Antalya by means of the opening of the Eskişehir-İstanbul High 
Speed Railway Line that is the second phase of the Ankara-
İstanbul High Speed Train Project, which was released to service 
by the Prime Minister, Recep Tayyip Erdoğan.  

Built by the latest technology
The work was done by using the cutting edge technologies in 
three job shifts in order to overcome the difficult geographical 
characteristics of the Eskişehir-İstanbul phase, which were more 
difficult than the Ankara-Eskişehir phase had. Unyielding 
mountains were overcome by tunnels, rivers by viaducts and 
bridges. The amount of production and construction done is 
almost equal to the work need to be done in order to construct a 
city that can populate 500 thousand people. Moreover, the 
necessary tests and measurements in order to meet the 
international standards were done by Piri Reis, one of the world’s 
6 test trains, that is owned by the Turkish State Railways.    

Ankara-İstanbul 3.5 hours!
The travel time between Ankara-İstanbul has become 3 hours and 
30 minutes by HST; İstanbul-Eskişehir: 1 hour 50 minutes; 
İstanbul-Konya: 3 hours 25 minutes. Seven and a half million 
passengers are going to be carried on the Ankara-İstanbul HST 
Line yearly; thus, the share rate of the railways is going to rise to 78 
percent from 10. It has been planned to offer flexible ticket prices 
on certain days and times for the Ankara-İstanbul HST Line. 

HIGH SPEED TRAIN IN ISTANBUL
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RAKAMLARLA ANKARA-İSTANBUL YHT: 
Koridor uzunluk: ...................511 km
Tünel: ........................................40.829 m (31 adet)
En uzun tünel: .......................4.145 m (T36)
Viyadük: ..................................14.555 m (27 adet) 
En uzun viyadük: ..................2.333m (VK4) 
Köprü: ......................................52 adet
Altgeçit ve üst geçit: ..........212 adet
Menfez: ....................................594 adet
Hafriyat: ...................................40.299.000m3

ANKARA-ISTANBUL HST WITH NUMBERS: 
Length: ...................................511 km
Tunnel: ....................................40,829 m (31 units)
The longest tunnel: .............4,145 m (T36)
Viaduct: ..................................14,555m (27 units) 
The longest viaduct: ...........2,333m (VK4) 
Bridge: ....................................52 units
Underpass and overpass: ..212 units
Outlet: .....................................594 units
Excavation: ............................40,299,000m3
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MARMARAY’DA	GÜVENLİK	EN	ÜST	DÜZEYDE
MARMARAY’DA, YOLCULARIN GÜVENLİĞİ İÇİN GELİŞMİŞ TEKNOLOJİ KULLANILIYOR. 

TCDD / TURKISH STATE RAILWAYS 

Türkiye’nin ve dünyanın en önemli projeleri arasında yer alan 
Marmaray, donatılan yüksek güvenlik sistemleriyle de dikkati 
çekiyor. Avrupa ve Asya kıtasını denizin altından birbirine bağ-
layan Marmaray, İstanbul Boğazı’nın altındaki toprak tabakası-
na gömülü tüplerden geçiyor. Denizaltı tüp tünelinde meydana 
gelebilecek olağanüstü durumlarda ise yüksek kapasiteli pompa-
lar devreye giriyor. Tünel içeresinde kalan tren varsa en yakın 
istasyona yönlendiriliyor. Bu sırada da sızdırmaz kapaklar dev-
reye girerek tünel hattının tam güvenliği sağlanıyor.

Tüm senaryolara hazır
Tüm istasyonlar ve hat boyunca toz, duman, yangın algılama ve 
akıllı söndürme sistemlerine sahip Marmaray’da, tünel içinde-
ki acil durumlarda tünel ışıklandırmaları otomatik olarak dev-
reye giriyor. Yolcu tahliyesi için tünel hattı boyunca 140 cm 
genişliğinde güvenli yürüme yolları bulunuyor. Yolcular bu 
yollar üzerinden 150 metre aralıklarla bulunan yangına daya-
nıklı malzemeden yapılmış acil geçiş noktalarına yönlendirile-
rek acil geçiş noktalarından diğer tünele geçmeleri sağlanmış 
oluyor. Devreye giren dünyanın en büyük tünel havalandırma 
fanlarıyla içerideki duman gideriliyor.

Marmaray that is among the most important projects of Turkey 
and the world draws the attention by its high level of safety 
systems. Marmaray, which links Europe with Asia under the sea, 
passes through the immersed tubes on the seabed beneath the 
İstanbul Strait. High capacity pumps take over in case of 
emergency at the tunnel. If there are any trains left in the tunnel, 
they get to be directed to the nearest station. At the same time, 
waterproof protective caps step in to ensure the safety of the 
tunnel.  

Ready for every kind of scenario
Marmaray has fire, dust, and smoke detecting systems as well 
as smart extinguishing systems installed along all the stations 
and the rail lines. The emergency lighting, inside the tunnel, 
automatically takes over in case of emergency. Secure 
evacuation paths, 140 cm wide, have been constructed along 
the tunnel for the safe removal of passengers. The passengers 
get to be directed to the nearest emergency exit, which is built 
out of fireproof materials, located every 150 m to walk to the 
other tunnel. The smoke inside the tunnel gets to be cleared by 
the help of the world’s biggest tunnel ventilation fans.   

HIGH LEVEL OF SAFETY AT MARMARAY
ADVANCED TECHNOLOGY IS IN USE AT MARMARAY FOR PASSENGER SAFETY. 
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BİLGİ
•	9	şiddetinde	depreme	
dayanıklı.

• 7 gün 24 saat Kandilli 
Rasathanesi. 
tarafından	kontrol	
ediliyor. 

• Elektrik kesintisi 
ihtimali yok.

•	Elektrik	ihtiyacı	olursa	
büyük jeneratörler 
devreye giriyor.

INFORMATION
• Resistant to quakes 

measuring 9.
• Under the surveillance 

of the Kandilli. 
Observatory 24/7 

• There is not a chance 
of power cut. 

• Power generators 
step in if there is 
power outage. 



KOPENHAG	VE	KÜÇÜK	DENİZKIZI	HEYKELİ COPENHAGEN AND THE STATUE 
OF THE LITTLE MERMAID 

“Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur zaman için-
de…” Birçok masalın başlangıcıdır bu cümle değil mi? Hepimizin 
büyük bir keyifle büyüklerimizden dinlediği ya da kitaplardan 
okuduğu masalların içinde de ünlü yazar Hans Christian 
Andersen’in masalları, nam-ı diğer “Andersen’den 
Masallar” çok ilgi çekerdi… 
Masallarıyla bizi büyülü dünyalara yolculuğa 
çıkaran Andersen, 1805-1875 yılları arasında 
Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da doğmuş 
ve yaşamış ünlü masalcı, şair ve yazardır. Bugün 
Kopenhag’ın simgesi olan Küçük Denizkızı, 
Andersen’in günümüze armağanıdır. Küçük 
Denizkızı, sembol bir heykel olarak Carlsberg ailesi-
nin Andersen’e olan sevgi ve saygılarına ithafen, 1913 
yılında yaptırılarak Langelinie Limanı’na konulmuştur.  

Hamlet Kalesi (Kronborg Kalesi)
Küçük Denizkızı, Danimarka’nın sembollerinden olsa da siz 
sadece onu görmekle yetinmeyin. Yine Danimarka’nın sembolü 
olmuş Hamlet Kalesi ve Frederiksborg Kalesi’ni gezmek üzere, 

Helsingor’a gitmekte fayda var. Hamlet’in kalesi olarak bilinen 
Kronborg kalesi 1574-1585 yılları arasında yaptırılmıştır. 

Shakespeare hiç gelmediği halde ünlü Hamlet eserini bu 
yapıdan esinlenerek yazmıştır. Shakespeare’in ölü-

münün 200. yılı anısına, Hamlet eseri Kronborg 
kalesinde sahne almıştır. Günümüzde kalenin 

içerisinde Deniz Müzesi yer alır.

Frederiksborg Kalesi 
Hillerod kasabasındaki kale önce, Kral II. 
Frederik tarafından bir av köşkü olarak 

1560 yılında doğal bir göl üzerinde bulunan 
üç ada üzerine inşa edilmiştir. Daha sonra 

Kral IV. Christian tarafından babasının ölümü-
nün ardından 1600’lerin başında kalenin yerine 

yenisi inşa edilmiştir. Yıllar boyunca taç giyme törenlerinin 
yapıldığı bir alan olarak kullanılan kaledeki altın ve gümüş 
atlar dikkat çekicidir. Kralın ibadet sırasında halkla bütünleşe-
bileceği tarzda yapılmış olan atların hemen yanında özel 
güvenlikli bir ibadet odası mevcuttur.  

“Once upon a time, there was a...” This is the introductory to 
many fairy tales, right? We all used to love to listen to the fairy-
tales from our parents or read them in books with great 
pleasure. The most beloved ones were from famous 
H a n s  C h r i s t i a n  A n d e r s e n ,  a l s o  k n o w n  a s 
“Andersen’s Fairy-tales.” 
Andersen, who would take us on a ride to the 
magical worlds, is a famous storyteller, writer, 
and a poet. He was born in 1805 in Copenhagen, 
the capital of Denmark. He had lived there for 
his whole life until his death in 1875. The Little 
Mermaid, which is the symbol of Copenhagen 
today, is a gift from him to us all. The Carlsberg 
Family had the statue of the Little Mermaid made 
and placed at the Langelinie Quay in dedication of their 
fondness and respect for Andersen in 1913.   

The Castle of Hamlet (Kronborg Castle)
Do not settle only with the statue of the Little Mermaid although 
it is one of the symbols of Denmark. It would be a good idea to 

travel to Helsingor to see the Castle of Hamlet and Frederiksborg 
Castle, which are considered as the symbols of Denmark. 

Kronborg Castle that is also known as the Castle of Hamlet had 
been built between 1574-1585. Shakespeare had written 

his famous tragedy Hamlet inspired by the 
structure even though he had never visited it. In 

commemoration of the 200th anniversary of 
his death, Hamlet was staged at Kronborg 
Castle. A naval museum is located in the 
castle at the present. 

Frederiksborg Castle
King Frederik II had the castle built initially on 

three islets in a natural lake of Hillerod as a hunting 
mansion in 1560. Then King Christian IV had the old one 

replaced after his father’s death at the beginning of the 1600s.. The 
castle was used mainly for coronation ceremonies for years. The 
gold and silver horse statues in the castle are striking. Built in a 
way to allow the King to embrace his people during the prayers, a 
temple with private security is located right besides the horses.

TÜRKAN BALABAN
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GELİN	KINALARI HAMAMLARA	
GERİ	DÖNDÜ

GENÇ KIZLARIN RÜYALARINI SÜSLEYEN KINA GECELERİ, OSMANLI’DA OLDUĞU GİBİ 
YENİDEN HAMAMLARA TAŞINIYOR.

BRIDAL HENNA CEREMONIES 
ARE BACK TO HAMAMS

BRIDAL HENNA NIGHTS, EMBELLISHING THE DREAMS OF GIRLS, ARE MOVING BACK TO 
HAMAMS AS THEY USED TO BE DURING THE OTTOMAN TIMES. 

GELENEK / TRADITION GELENEK / TRADITION

NİL DEMİRCİLER MERAL ERDOĞAN

Gelin kınası, evliliğe ilk adım olması bakımından Osmanlı 
kültüründe önemli bir yere sahipti. Evlenecek olan genç kızın 
arkadaşları ve ailesi ile birlikte düğün öncesinde düzenlenen 
bu ritüel, Osmanlı döneminde hamamlarda gerçekleştirilirdi. 
Gelin adayı genç kız, arkadaşları ve aile büyüğü hanımlar ile 
birlikte hamamda gelin kınası düzenleyip düğün öncesi 
temizlik ve bakımını yaptırırdı. Ayrıca düğün öncesi stres 
atma fırsatını da yakalardı.

Zaman içinde unutuldu
Osmanlı döneminin en önemli geleneklerinden biri olan 
‘hamamda gelin kınası’ zaman içinde unutulmaya yüz tutmuştu. 
Kına geceleri nişan törenlerinin yapıldığı kapalı mekânlara sıkış-
tırılmıştı. Modern çağın ortadan kaldırdığı bu gelenek yeniden 
canlandı. İstanbul’un kalbi olan sur içinde hala faaliyet gösteren 
Çemberlitaş, Cağaloğlu ve Hürrem Sultan hamamları ile büyük 
şehirlerdeki beş yıldızlı otellerde ‘hamamda gelin kınası’ ritüeli 
yeniden hayat buluyor. 

Geçmişe yolculuk 
Hamamlardaki kınalarda, konuklar Osmanlı usulü ipek peşta-
mallara sarınıp kese-köpük masajı ile karşılanıyor. Bunun ardın-
dan soğukluk bölümünde Osmanlı ezgileri taşıyan kanun, ud ve 
ritim sazlar eşliğinde hanımlar arasında kına eğlencesi başlıyor. 
Müzik sefasına meyve, Osmanlı şerbeti, lokum, Osmanlı mutfa-
ğından zeytinyağlılar ve tatlılar eşlik ediyor. 

Türkülerle kına yakılıyor
Bindallısını giyen gelinin yüzüne kırmızı tülbent örtülüyor. Elini 
açması istenen gelin, kayınvalide altın para getirmeden elini açmı-
yor. Kayınvalidesinin eline altın para koyması ile birlikte eline 
kına yakılmasına izin veriyor. Gelini ağlatmak da bir diğer kına 
geleneği... Genç kızlar, “Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar/
Aşrı aşrı memlekete kız vermesinler” gibi geleneksel gelin kınası 
türkülerini söyleyerek gelini ağlatmaya uğraşıyor. Gelinin ağlatıl-
masının ardından yeniden neşelendirilmesi de gerekiyor. Çünkü 
hüzün değil eğlence zamanıdır artık…

Bridal henna ceremonies had an important place in the Ottoman 
culture because they were considered as the first step towards 
marriage. The ritual used to be arranged at a hamam and the 
bride-to-be used to have her cleaning and care done before the 
wedding with her girl friends, and her female family elders during 
the Ottoman times. Henna nights also created an opportunity for 
the bride-to-be to calm her excitement down before the wedding.  

Forgotten over time
One of the most important traditions of the Ottoman period ‘bridal 
henna ceremony’ had faded into oblivion over time. Henna nights 
had been forced into the same reception halls that held the 
engagement receptions. Nowadays, the tradition that once had 
been swept away by the modern age is back. ‘Bridal henna 
ceremonies’ are coming back to life again at Çemberlitaş Hamam, 
which is in service at the heart of İstanbul within the city walls, 
Cağaloğlu Hamam, Hürrem Sultan Hamam, and five star hotel 
hamams of the large cities.        

Travelling to past
At the beginning of a bridal henna night, the guests are welcomed 
with scrubbing and massages after being undressed and wrapped in 
Ottoman style silk peştemals. This is followed by the start of the 
henna entertainment among the women. The entertainment is 
accompanied by the Ottoman tunes of zither, oud, and percussion 
instruments at the soğukluk (the cooling down room.) Fruits, 
Turkish delights, Ottoman sherbet, cold dishes and desserts of the 
Ottoman Cuisine are served during the musical performance.  

Henna is applied accompanied by traditional tunes
The face of the bride-to-be is covered with red muslin after she 
wears her bindallı (traditional Ottoman wedding dress.) She is 
asked to open her palm but she doesn’t till her mother-in-law 
brings a gold coin. As soon as her mother-in-law hands her the gold 
coin she opens her palm and allows her hands to be applied with 
henna. Making the bride-to-be cry is another henna night 
tradition. Her friends sing the traditional henna night tunes such 
as “Don’t let people to set homes on high hills / Don’t let people to 
send their daughters to faraway lands” and try to make the bride-
to-be cry. However, once she cries it is necessary to make her smile 
again. Because it is time to have fun now, not sorrow. 
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GÖRÜCÜYE ÇIKARLARDI
Hamamların	gelin	için	öneminin	yanı	sıra	genç	kızlar	
için	 de	 ayrı	 bir	 önemi	 vardı	 geçmişte.	 Genç	 kızlar	
hamamlarda	görücüye	çıkardı.	Evlenecek	yaşta	oğlu	
olan anneler hamamlarda gözlerine kestirdikleri genç 
kızları	oğullarına	istemek	için	araştırmalara	girişirler-
di.	Genç	kızlar	da	kendilerini	beğendirmek	için	bakım-
lı	ve	özenli	gelirdi	hamamlara.	

A PLACE FOR MATCHMAKING
In the past, hamams were important for brides but 
they also had a significant meaning for girls. 
Mothers with sons of an age to marry used to visit 
hamams in search of eligible bachelorettes to wed 
to their sons. The young bachelorettes used to go 
to hamams neat and tidy to show themselves.



GEZİ / TRAVEL
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Karadeniz’de, ‘gökte bulut varsa yağmur zaten yağıyordur, 
bulut yoksa yağacaktır’ derler. ‘Dumanlı’ bir Doğu Karadeniz 
sabahı... Sis, yağmur bu topraklara yakışıyor. En güzel sohbet-
l e r  y a ğ m u r d a  k a h v e l e r e  s ı ğ ı n ı l d ı ğ ı n d a  y a p ı l ı y o r . 
Çamlıhemşin’deki çayocağında konu, başkalarının Lazlar’ı 
nasıl gördüğü. Kahve sakinleri, Lazlar’ın kafasının 12’den sonra 
çalışmadığı tezine karşı çıkıp şöyle diyorlar: “Lazlar’ın kafası 
12’ye kadar süper çalışır da, 12’den sonra rölantiye geçip, nor-
mal insanlar seviyesine düşer.”

They say, “If there are clouds in the sky it is raining already, if 
there are no clouds then it will rain,” in the Black Sea Region. A 
‘smoky’ Eastern Black Sea morning… Fog and rain suit these lands. 
The best conversations are done when people take shelter in coffee 
houses from the rain. The topic at the coffee house in Çamlıhemşin 
is how others consider the Laz people. The coffee house dwellers 
are against the thesis that the mind of a Laz doesn’t work after 
midnight and they say, “The mind of a Laz person works superb 
until midnight and after midnight it puts itself on an idle mode and 
starts working as a regular human mind.”

GEZİ / TRAVEL

REYAN TUVİ www.yollardan.com



Fıkralarını yaşıyorlar
Lazlar, biraz dik başlı, kendileriyle dalga geçebilen, atmaca avcı-
lığına ve silaha tutkun bir halk. Yaşamları yeterince mizah dolu. 
Fıkralarını gerçekten yaşıyorlar. Laz fıkraları anlatmayı da din-
lemeyi de pek sevmiyorlar. Kahvedekilerin fotoğrafını çekerken, 
yoldan geçen biri takılıyor: “Yan dönün, Laz olduğunuz belli 
olsun!” Ertesi günün hava durumu konuşuluyor, biri başlıyor 
konu ile ilgili bir olayı anlatmaya: 

“Pazar günü açık havada düğünü olan bir genç, meteoroloji 
müdürü dostuna telefon açmış: 
• Halil Bey, cuma günü hava nasildur?
• Yağmurlidur.
• Peki ya cumartesi?
• Gene yağmurlidur.
• Yapma ya, ya pazar günü? 
• Pazar günü de aynidur.
Genç, son bir umutla bir ricada bulunmuş
• Pazar günü için bir şey yapamaz miyuz?”
Yemyeşil, sık ormanlarla dolu, sisli dağlar, çay tarlalarında çalı-
şanlar, fındık toplayanlar, sessiz tersaneler, iskelelere çekilmiş 
takalar, yükünü yüklenmiş kadınlar, dağları delen geçitler... 
Doğa, keyfine düşkün burada, bazen sis yolu kapatıyor, bazen 
sınırsız ufuklar açıyor. Yollar bazen geçit vermiyor, bazen en 
olmadık patikadan evine ulaştırıyor. Coğrafyanın eğittiği ender 
rastlanan bir kimlik, Karadeniz insanı; becerikli, çözüm üretebi-
len, dirençli, gururlu... 

GEZİ / TRAVEL

They live their jokes
The Laz people, who can make fun of themselves, are a little 
stubborn, and crazy about hawk hunting and guns. Their lives are 
full of humor. They really live their jokes. They don’t like to make 
or listen to the Laz jokes though. When we were photographing the 
people at the coffee house, a passer-by teased them: “Turn 
sideways, make it clear that you are Laz!” Later on, they were 
talking about the next day’s weather forecast and one of them told 
a story about it: 

“A young man, who was going to have his wedding reception 
outdoors on Sunday, had called his friend, whom was the 
director of meteorology:
• Mr. Halil, how is the weather going to be on Friday?
• Rainy.
• What about Saturday?
• Rainy again.
• You don’t say, how about Sunday?
• It’s going to be the same. 
The young man asks with his last hope:
• Can we do something about the Sunday?”
The smoky mountains full of thick lush forests, villagers working 
at tea fields, hazelnut pickers, silent shipyards, and boats tied to 
docks, women carrying loads, gateways piercing the mountains… 
The nature is voluptuous in here, sometimes blocks roads, and 
sometimes expands horizons immeasurably. Sometimes roads do 
not give any passage but sometimes open unexpected paths home. 
The people of the Black Sea Region share a rarely encountered 
identity that was trained by the geography; practical, solution 
oriented, resilient, and proud… 
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KAÇIRMAYIN
Hemşin’deki	Fırtına	Deresi	
kenarındaki	Fırtına	Pansiyon’da	
(www.firtinavadisi.com)	
konaklayabilir,	yaylalara	çıkışta	
güvenilir	bilgi	ve	rehberlik	
alabilirsiniz.

 DO NOT MISS
You can stay at the Fırtına Lodge 
(www.firtinavadisi.com) in Hemşin by 
the Fırtına Creek. You can have reliable 
information and guidance from them to 
go to the plateaus.



Karadeniz’in vahşi vadisi: Fırtına
Karadeniz dağlarının en yüksek bölümü olan Kaçkarlar’ın, 
kuzey eteklerinde, Fırtına Deresi ve kollarının (Durak, 
Hemşin, Hala, Palovit, Elevit ve Tunca dereleri) meydana 
getirdiği Hemşin Havzası, doğası, mimarisi ve kültürüyle, 
bölgenin, hatta Türkiye’nin en vahşi ve el değmemiş alanla-
rından biri. Fırtına Vadisi ormanları, dünyada korumada 
öncelikli yüz alandan biri. Fırtına ve Palovit vadileri, içerdik-
leri doğal yaşlı ormanlarla, hem bölgenin, hem de ülkenin en 
bozulmamış birkaç orman ekosistemi arasında yer alıyor. 
Palovit Vadisi kendine özgü endemik bitki çeşitliliğinin yanı-
sıra barındırdığı hayvan türleriyle de doğa koruma açısından 
büyük önem taşıyor. 
Fırtına Vadisi boyunca yer alan şimşir ormanları, Türkiye’nin 
yağmur ormanları olarak tanımlanıyor. Palovit Vadisi bölge-
deki en önemli bal merkezi; Gürgen ağaçlarına yapılan bal 
evleri ile kara kovan balı üretiliyor. Osmanlı döneminde 
Hemşin bölgesi vergisini bal mumu ile ödermiş. Gito Yaylası 
Rize Hemşin ilçesindeki Hemşinliler’in rağbet ettiği bir yayla, 
Trevit (Trovit) Yaylası tamamen kesme taşlardan yapılan 
evlerden oluşuyor. 

The wild valley of the Black Sea: Storm
Hemşin Basin that is created by Fırtına Creek and its branches 
(Durak, Hemşin, Hala, Palovit, Elevit, and Tunca creeks) at the 
northern foot of the Kaçkar Mountains, which is the highest 
section of the Kaçkars, has the most intact and wild lands of the 
region and Turkey with its nature, architecture, and culture. The 
Fırtına (Storm) Valley Forests are among the high priority zones 
identified within the 100 global protected areas. The Fırtına and 
Palovit valleys rank among the few untouched forest ecosystems of 
the region and Turkey with their old growth forests. The Palovit 
Valley has a great importance within the context of nature 
conservation with its unique endemic plant diversity as well as the 
animal species, which it shelters.   
The boxwood forests located along the Fırtına Valley are described 
as the rainforests of Turkey. The Palovit Valley is the center of 
honey in the region; natural honeycomb honey is produced with the 
use of honey houses built on hornbeam trees. The Hemşin region 
used to pay the taxes in beeswax during the Ottoman reign. The 
people of Hemşin, which is a district of Rize, prefer the Gito 
Plateau for summers, and the houses situated in the Trevit (Trovit) 
Plateau are built completely out of ashlars.  

GEZİ / TRAVEL

FOTOĞRAF NOKTASI
Çamlıhemşin’e	15	km	mesafede,	Fırtına	Deresi’nin	batı	
yamaçlarında,	sarp	bir	kaya	kütlesi	üzerindeki	Zil	Kale	
(14.-15.yy)	görkemiyle	etkileyici.

PHOTO SPOT
The Zil Castle (the 14th – 15th centuries,) which is situated in 
the western vicinity of the Fırtına Creek on a block of steep rock 
and 15 km away from Çamlıhemşin, has an impressive 
magnificence. 
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Bir yaşam kültürü; yaylalar
Bir pazar günü… Karadeniz insanı, ya 0- 10 ya da 1.000- 2.500 
rakım arasında bir yerlerde yani ya denizde ya da yayladadır. 
Günün birinde Karadenizliler, her şeyden vazgeçseler de, yayla-
larından vazgeçmeyeceklerdir. Zaten yüzyıllardır, daracık pati-
kalardan, taşlı yollardan, hayvanlarıyla, binlerce metre 
yukarılara tırmandılar durdular. Kaçkarlar’ın eteklerinde, 
ormanların derinliklerinde, şelalerin aktığı dumanlı dağların 
yamaçlarında, kışa hazırlık için kendi yağ ve peynirlerini yaptı-
lar. Hazirandan eylüle, yayla evlerinde, kuşaklar boyu yaşadılar. 
Eskiden geleneksel yayla yollarından, katırlarla, ineklerle yayla 
göçü yapılırdı. Şimdi artık kamyonlar var. Eskiden bütün evler 
taş ya da koyu renkli kestane ağacındandı, şimdi beton var. 
Eskiden bütün aile biraradaydı, şimdi uzakta olan gençler var. 
Bunlara rağmen, her şeyden uzakta, bulutların üzerinde korun-
muş yaylalar da var. 
Sal-Pokut, Çamlıhemşin’in Şinçiva Köyü’nün tepelerinde, akıl-
lar durdurucu iki yayla. Ulaşınca gerçek anlamda bulutların üze-
rinde olduğunuzu hissediyorsunuz. Pokut benzersiz bir 
coğrafyaya yerleşmiş ama Sal’daki yaşam da içine çekiyor insanı. 
İstanbul’da gemicilikten emekli, Çamlıhemşinli Vedat Bey, 13 
yaşından beri buraya geliyor. “Nerede olursam olayım, kalbim 

A culture of life; highlands  
On a Sunday, the people of the Black Sea are most probably either 
at an altitude of 0-10 or 1,000-2,500 in other words they are either 
around the sea or in a plateau. If someday the people of the Black 
Sea give up everything, they would still not give up their plateaus. 
They have been already climbing up to heights of thousands of 
meters through narrow paths and rocky ways with their livestock. 
They have made their own cheese and butter for winters at the foot 
of the Kaçkars, at the deep forests, and at the slopes of the smoky 
mountains where waterfalls run down. From June to September, 
they have lived in their plateau homes for generations. They used 
to migrate to plateaus through the traditional routes riding on the 
back of mules and cows. Now there are trucks. The houses used to 
be built out of dark chestnut tree wood, now there is concrete. The 
families used to live together, now the young ones are away. 
Nevertheless, there are plateaus conserved away from everything 
over the clouds. Sal-Pokut are two incredible plateaus located on 
the hills of the Şinçiva Village in Çamlıhenşin. When you reach 
there, you feel that you are in fact over the clouds. The geography 
of Pokut is beyond comparison but the life in Sal draws you into it. 
Vedat Bey of Çamlıhemşin, retired from sailing in İstanbul, has 
been visiting this place since he was thirteen. He says, “Wherever 
I am, my heart is always in here. The people of Hemşin feel the 
same way as I do. They have lived their lives as educated expats 
meeting with many different cultures, however they all came back 
to their plateaus after long years.”     
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KONAKLAMA
Kaçkar	zirvesinin	tam	karşısında,	2	bin	
metredeki	Kito	Yaylası’ndaki	Koçira	(0532	633	
57	48)	gerçek	bir	dağ	pansiyonu.

ACCOMMODATION 
Koçira (Gito) (0532 633 57 48) is an ideal mountain 
lodge across the summit of Kaçkar in the Kito Plateau 
at two thousand meter.



hep bu yaylada kaldı. Hemşinliler de öyle, aydın gurbetçiler ola-
rak yaşadılar, farklı birçok kültürle tanıştılar ama 40 yıl geçse, 
yine yaylalarına döndüler.” diyor.

Gurbetten miras pastacılık
Çamlıhemşin’in tepelerinde, 19. yüzyılın sonlarına doğru, 
Hemşinliler’in Rusya’da kazandıkları büyük paralarla yaptırdık-
ları, vadiye hakim, görkemli konaklar var. Arabayla biraz tırman-
mak biraz da yürümek gerekiyor. Hemşinliler’in yaşam biçimi 
göçebelik. Ortak özellikleri; fırıncılık ve hamur işlerindeki usta-
lıkları… Zanaatı Rusya’da öğrenmişler. Bolşevik İhtilali’nden 
sonra da, artık hiçbir değeri kalmayan manatlarını bırakıp, mem-
lekete dönmüşler. Bu kez de ülke içinde gurbetçiliğe başlamışlar. 
Bugün, çoğu büyük kentte, ya ünlü pastanelerin sahipleridirler 
ya da buralarda usta… 

Genç kızların güneş duası
Sal Yaylası’nda bir grup genç okey oynuyor. ‘Ebebubrik’ yapmış-
lar; süpürgeyi kadın gibi giydirip, kapı kapı dolaşıp topladıkları 
yağ, şeker ve undan helva yapmışlar. Sonra süpürgeyi yakmışlar, 
helva parçalarını da havaya fırlatıp ‘yağmuru götür, güneşi getir’ 
diye hep beraber bağırmışlar. Geri kalanını da yemişler. Güneşe 
hasret yaylada geleneksellik azalsa da, gençler hala tulum dinle-
mekten vazgeçmiyor, türküler tutturup yayla kültürünü yaşatı-
yorlar: Yayla çimeni benden/ Gülüm doymadım senden/ Yer 
yağmurdan doyarsa/ Ben de doyarım senden.

Pastry arts inherited from foreign lands 
The spectacular mansions dominating the valley are situated on the 
hills of Çamlıhemşin. They have been built by the people of Hemşin 
towards the end of the 19th century thanks to their earnings made in 
Russia. You need to climb up the roads by car and then walk a little. 
They live the nomadic life. Their common features are their great 
skills in baking and pastry arts. They had learned the expertise in 
Russia. They had returned home after the Bolshevik Revolution 
leaving their worthless manats behind. Then they had become 
expats inside their home country. Today, most of them are the 
owners of famous patisseries in big cities or chefs around here.   

The sun prayer of girls 
A group of young people was playing Rummikub at the Sal Plateau. 
They had made an ‘Ebebubrik’; they had dressed a twig broom as a 
woman, had walked through door to door with it to collect flour, 
butter, and sugar, and had made halvah with the collected 
ingredients. Then they had burned the broom, had thrown the 
pieces of halvah in the air, and had shouted out all together: ‘Take 
the rain away, bring the sun back.’ They had eaten the rest of the 
halvah. The young people still love to sing and listen to the tunes of 
the bagpipe letting the plateau culture live, although the 
traditionalism has diminished at the plateau that longs for the sun: 
‘Highland grass has a piece of me/ My rose, I cannot get enough of 
you/ If the land can get enough of the rain/ Then I can get enough 
of you, too.’ 
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LEZZET NOKTASI
Pokut	Yaylası’ndaki	Plato’da	Mola’nın	(www.
platodamola.com)	Karadeniz’e	özgü	lezzetleri,	nefis	
kaymak	ve	muhlamasıyla	sınırlı	değil.					

TASTE STOP
The unique dishes of the Black Sea served at Plato’da Mola 
(www.platodamola.com) in the Pokut Plateau, are not limited 
with delicious cream of milk, and kuymak.
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EAT KABOB 
AND MOLASSES 
FOR BRAIN 
DEVELOPMENT
BRAIN AND NERVE SYSTEM SPECIALIST 
ASSOC. PROF. SERDAR DAĞ WORRIES THAT 
THE BRAINS OF THE YOUNG PEOPLE, WHO 
FEED ON GREENS THE ENTIRE TIME, ARE NOT 
GOING TO DEVELOP WELL.

KEBAP	VE	
PEKMEZ	YİYENİN	
BEYNİ	GELİŞİR
BEYİN VE SİNİR BİLİM UZMANI DOÇ. DR. 
SERDAR DAĞ, SÜREKLİ YEŞİL SEBZELERLE 
BESLENEN GENÇLERİN ZEKÂLARININ 
GELİŞMEYECEĞİNDEN ENDİŞELİ…

UYGAR TAYLANTÜRKAN BALABAN

AYIN MÖNÜSÜ
Mercimek	Çorbası
Mercimek Köftesi
Kilis Tava
Cevizli Pekmez Sucuk

THE MENU OF THE MONTH
Antep Style Lentil Soup
Red Lentil Balls
Kilis Tava
Churchkhela

CEVİZLİ SUCUK
 20	ceviz,	1	su	bardağı	

pekmez,	1,5	yemek	kaşığı	
buğday	nişastası,	1	metre	

yorgan ipi
Yapılışı:	Cevizleri	yıkayın,	ipe	

iğneyle	aralıklarla	dizin.	
Pekmezi	nişastayla	
karıştırıp	kaynatın.	
Ilıyınca	cevizli	ipi	

bulamaca iki kere 
batırıp	çıkarın	ve	bir	
yere	asın.	Kuruyunca	

yiyebilirsiniz.

CHURCHKHELA
20 walnuts, 1 cup of 

molasses, 1.5 tbsp wheat 
starch, 1 meter long string

Directions: Wash the 
walnuts; string them up 
using a needle. Boil the 

molasses after mixing it with 
the starch. When it gets 

warm, double dip the walnut 
strings into the must jelly. 

Hang them to dry. You can 
eat them once they are dry.
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İnsanlar hayatları boyunca huzur, mutluluğun yanı sıra biraz 
da başarı istiyor. Başarı için de iyi çalışan bir beyin şart. Peki, 
beynimizi geliştirebilmemiz için yiyeceklerden yararlanabilir 
miyiz? Beyin ve Sinir Bilim Uzmanı Doç. Dr. Serdar Dağ’a göre 
herkes genetik bir kodla ve belli bir kapasiteyle doğuyor ama 
besinler gelişmiş bir beyin için aracılık ediyor. Glikoz, doğal 
şeker ve protein içeren yiyecekleri her yaşa öneren Doç. Dr. 
Dağ, sürekli yeşil sebzelerle beslenen gençlerin özellikle de 
genç kızların zekâlarının gelişmeyeceğinden endişeli… 
Kilisli bir doktor olan Doç. Dr. Serdar Dağ, evinde hazırladığı 
zengin kebap sofrasıyla, beyni geliştirmek için nasıl beslen-
mek gerektiğine dair önemli ipuçlarını şöyle anlatıyor:

 Beyni neler geliştiriyor?
Beynin enerji kaynağı; glikoz, şeker ve kandır. Ancak koleste-
rolün düşüklüğü, damar yapısının iyi olması da beynin beslen-
mesini etkiler. Okuyan, çalışan sağlıklı bir bireyin 40-45 yaşına 
kadar doğal tatlı alması lazım. Bu doğal tatlı da bugün yiyeceği-
niz gibi tahin, pekmez olabilir. Bu ürünlerin içinde beyni geliş-
tiren, kanserle mücadelede kullandığımız, büyüme hormonu 
içeren bir aminoasit olan glutatyon bulunur. İçinde şeker 
kamışından yapılmış şeker olmadığı için de sağlıklıdır. Dışı 
tamamen pekmez, içi cevizden oluşan sucuk da aynı anda kana 
karışarak beyindeki şeker miktarını tamamlar, beyne gıda verir 
ve hafızanın odaklanmasını, iyi çalışmasını sağlar. Et ve ot ağır-
lıklı beslenmek de beyni geliştirir. Kuru yemişler de hem anti-
oksidan hem de protein içeriği yönünden zengindir. Bulgur da 
insülin direncini baskılar, aşırı şeker yüklenmesini önler. 
Cevizin içinde birçok mineral ve protein var. Yağ oranı az. 
Fındık ya da fıstık gibi yağ oranı yüksek kuruyemişler yerine 

Human beings desire to achieve success as much as lifelong of 
peace, and happiness. A well functioning brain is a must for 
success. Could we depend on certain type of foods for the brain 
development? According to Brain and Nerve System Specialist 
Assoc. Prof. Serdar Dağ, everybody is born with a genetic code 
and a certain capacity; however, the foods mediate for an 
enhanced brain. Recommending every age group to eat foods 
that contain glucose, natural sugars, and protein, Assoc. Prof. 
Serdar Dağ worries that the intelligence of the young people 
especially the girls, whom feed on greens all the time, are going 
to be underdeveloped.    
Assoc. Prof. Serdar Dağ of Kilis explains us, how to enhance our 
brains by eating the right foods, around the dining table that is 
richly set with kabobs.  

 What does develop the brain?
The energy source of brain is glucose, sugar, and blood. 
However, low cholesterol, and unhealthy vein structure effect 
its nourishment. A studying, working, healthy individual must 
consume natural sugars until the age of 40 or 45. The natural 
sugars that I am talking about might be as the one that we are 
going to eat today: molasses. These products contain an amino 
acid called glutathione, which contains growth hormone, 
develops brain, and is used to fight against cancer. They are 
healthy because they don’t contain cane sugar. 
Churchkhela that consists of molasses and walnuts fulfills the 
amount of sugar in the brain by getting into our blood stream 
immediately. It nurtures the brain, helps it to focus, and 
function well. In addition, eating meats and herbs help for the 
brain development. 
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ANTEP USULÜ MERCİMEK ÇORBASI
2	su	bardağı	kırmızı	mercimek,	yarım	bardak	bulgur,	1	orta	
boy	soğan,	1’er	tatlı	kaşığı	domates	salçası,	biber	salçası,	
pul	biber,	nane,	kimyon	ve	tuz,	1	çay	kaşığı	karabiber,	2	diş	
sarımsak,	1	yemek	kaşığı	zeytinyağı,	8	bardak	su
Yapılışı:	Mercimekleri	8	bardak	suda	pişirin.	Kaynadıktan	
sonra	 domates	 ve	 biber	 salçasını	 ekleyin.	 Bulguru	 katıp	
biraz	karıştırın.	İnce	doğradığınız	sarımsağı	katın.	Ayrı	bir	
kapta	pul	biberi	yağda	kızdırın,	diğer	baharatları	da	ekle-
yip	 çorbaya	 karıştırın.	 Arzu	 ederseniz	 sumak	 ekşisi	 de	
koyabilirsiniz.

ANTEP STYLE LENTIL SOUP 
2 cups of red lentils, ½ cup of bulgur, 1 medium onion, 1 
dessert spoon of each: tomato paste, red pepper paste, 
red pepper flakes, dried mint flakes, cumin, and salt, 1 tsp 
of black pepper, 2 cloves of garlic, 1 tbsp of olive oil, 8 
cups of water.
Directions: Cook the lentils in 8 cups of water. Once they 
are boiled, add tomato and pepper paste. Add the bulgur 
and mix. Add the finely sliced garlic cloves. In a skillet, 
sauté the red pepper flakes with oil, add the other spices 
then add the spice mixture into the lentil mixture. If you’d 
like you can add some sumac extract.  

40 yılda toplam 34 bin bebek
 hayata Güven’le başladı...
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ceviz daha ağırlıklı yenilebilir. Kimyon gibi baharatlar mutlaka 
kullanılmalı.

 Siz Kilis yöresindensiniz, orada ağırlıkla böyle 
besleniliyor. Peki, baklavanın etkisi nedir?
Baklava, içinde hamuru ve şekeri olan bir tatlı… Maalesef beyin 
gelişimine bir katkısı yok. Beyne şeker gitmeli dediğimizde kast 
ettiğimiz doğal şeker, yapay şekerleme değil. Antep civarında 
kolesterolün yüksek olmasının sebebi kebap değil, tatlıdır. 
Ekmeksiz bol yeşillikli kebabın hiçbir zararı olmaz. Ama üzerine 
tatlı yemeyeceksiniz…

 Gençler beyin gelişimine en çok ihtiyaç duyan yaş 
aralığındalar. Nasıl beslenmeliler?
Doğal yağlar, zeytinyağı ve hakiki tereyağı da hormon gelişimine 
yardımcı olur. Bunlardan da almak gerekir. Gençlerde de yağsız 
yeme ya da sağlıksız yağlarla beslenme gibi iki ayrı durum var. 
İkisi de doğru değil. Protein ve enerji kaynağı olarak tatlı yenme-
si gerekir. Özellikle genç kızların sağlıklı olacağım diye sürekli 
yeşillik, salata yemesi yanlış bir beslenme metodu. Özellikle B 
vitamini gibi bir sürü madde eksikliği yaptığı için; hafızayı, sinir 
sistemini etkiler. Uyuşma, bilinç eksikliği, elde kolda atmalar 
gibi belirtiler görünür. Bu yüzden genç insanların mutlaka pro-
tein ağırlıklı beslenmesi gerekir. Beyin gelişimi için karbonhid-
ratı sevmiyoruz ama şeker ve protein gerekli. Gençler spor, 
eğitim ve iyi beslenmeyi asla bırakmamalı. Çocuklar, gençler 
tahin-pekmez mutlaka almalılar. Hakikisi kilo aldırmaz, yağa 
çevirmez, proteine çevirir.

 Beyini kullanma kapasitemizi nasıl artırabiliriz?
Beynin kapasitesi genetiğimizde kodlu… Ne yaparsanız yapın 
bunun üzerine çıkamazsınız. Bu kapasitenin de yüzde 10’unu 
ancak kullanabiliyoruz. Bu yüzde 10’u kullanmada da eğitim, 

Dried fruits are rich of antioxidants, and protein. Bulgur 
represses the insulin resistance, and prohibits the overload of 
sugar. Walnuts contain a lot of vitamins and minerals. Their 
fat rate is low. Walnuts should be favored as opposed to nuts 
with high fat rates. The spices such as cumin are necessary.    

 You are from the Kilis region, there; the eating habits are 
as the way you describe. What is the effect of baklava? 
Baklava is a dessert made with sugar and flour... Unfortunately, 
it doesn’t have any effects at all on the brain development. 
When I said that, the brain needs sugar I meant the natural 
sugars not the processed sugars. In the Antep region, the 
cholesterol levels are usually high, but the reason for that is not 
kabob it is desserts. Kabob eaten without bread would not have 
adverse effects on your health but do not eat dessert afterwards.   

 Young people are in the age range that is in need of the 
brain development the most. What should they eat? 
Natural fats, olive oil, and natural butter help for the hormone 
development. They need to consume them, too. Young people 
have two separate eating habits, either eating no fat or eating 
unhealthy fats. Both methods are wrong. Sweets should be 
eaten as a source of energy and protein. Especially, girls keep 
eating greens all the time to be healthy, but this is also wrong. 
This way of eating has adverse effects on our memory and nerve 
system because they cause vitamin deficiencies such as vitamin 
B. It shows symptoms such as numbness, loss of consciousness, 
and the jitters of hands or arms. That is why the young people 
are supposed to eat foods rich of protein. We don’t like 
carbohydrates for the brain development but sugar, and protein 
are necessary. They should never stop eating healthy, doing 
sports, and getting good education. Our youngsters should also 
consume tahini and molasses. The natural ones would not make 

KİLİS TAVA
500	 gr	 orta	 yağlı	 kıyma,	 2	 adet	 domates,	 4	 adet	 acı	 sivri	
biber,	5	–	6	diş	sarımsak,	4-5	dal	maydanoz,	1	çorba	kaşığı	acı	
pul	biber,	1	tatlı	kaşığı	kekik	(veya	zahter),	1	çay	kaşığı	kim-
yon,	1	çay	bardağı	su,	süsü	için	2	domates	ve	2	sivri	biber
Yapılışı:	Bütün	malzemeleri	çok	küçük	doğrayın.	Kıymayla	
birlikte	karıştırın.	Tuz	ve	diğer	baharatlarını	ekleyip	ince	bir	
şekilde	fırın	tepsisine	döşeyin.	Domates	ve	biber	dilimleriyle	
süsleyin.	Önceden	ısıtılmış	200	derece	fırında	kızarana	dek	
pişirin.	Dilimleyerek	servis	yapın.

500 gram ground beef (medium fat), 2 tomatoes, 4 hot 
green peppers, 5-6 cloves of garlic, 4-5 sprigs of parsley, 1 
tbsp of hot red pepper flakes, 1 dessert spoon of thyme (or 
zahter), 1 tsp of cumin, 1 tea glass of water, 2 tomatoes and 
2 green peppers to decorate.
Directions: Finely slice all of the ingredients. Mix with the 
ground beef. Add salt and spices. Spread it into an oven 
tray. Decorate with tomato and pepper slices. Cook in a 
preheated oven at 200 degrees until the top gets brown. 
Slice and serve.  
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beslenme alışkanlıkları, spor, çevre şartları ve geçirdiğiniz 
beyinsel hastalıklar önem taşıyor. Öncelikle vücudunuzu sağlam 
tutacaksınız. Sağlık kontrollerinizi aksatmamalısınız.

 Eğitime dikkat çekiyorsunuz. Eğitimle nasıl bir fark 
sağlanıyor?
İyi eğitim, beynin sol lobunu geliştirir. Ama yaratıcılık sağ lobda-
dır. Dâhilerin hepsinin sağ lobu daha gelişmiştir. Bu yüzden sağ 
lobu sanatla ilgilenerek; resim, müzik, tiyatro gibi sosyal aktivi-
telere katılarak geliştirmelisiniz. Hayatın içindeki yaşama anla-
yışınız, entelektüel birikiminiz sağ lobunuzu geliştirir. Yoksa 
beyninizin yüzde 3’ünü kullanmış olursunuz. Zekânın yüzde 
80’ini sağ lob, yüzde 20’sini sol lob belirler. Sol lob robotik, ezber 
olan olguları yönlendirir. Sağ lob karar veriyor, sol lob uygulu-
yor. Bu yüzden karar verici mekanizmayı geliştirmek lazım. İki 
lob arasında iletişimi sağlayan sinir ağındaki geçiş hızları artırı-
lırsa o zaman daha zeki davranma şansı olabilir. Egzersiz, çalış-
ma, iyi bir eğitim, beslenme, spor yapma gibi etkinlikler ise bu 
sinir ağındaki iletişimi hızlandırır. Örneğin kabiliyeti olan bir 
kişi gitar çalmak istiyorsa çalışmak zorunda. Çalışmazsa o gitarı 
çalamaz. Kabiliyet yetmez. Doktorluk, gazetecilik dâhil, hangi 
meslekten olursanız olun sosyalliğiniz yüksek, iletişiminiz güç-
lüyse sağ lobunuz gelişmiştir.

them to gain weight, or won’t turn into fat after being 
consumed, they actually turn into protein.     

 How could we increase the capacity of our brain 
utilization? 
It is coded in our genes. Whatever you do you cannot overwrite 
it. We are able to use only ten percent of our brain capacity. 
Education, sports, environment, and brain damages, if any, are 
the important factors in using this ten percent. You need to keep 
your body healthy before everything else. You are not supposed 
to skip your routine check-ups.  

 You keep on pointing education. What kind of difference 
the education would make?
Getting good education helps to develop the left lobe of the 
brain. However, the creativity is the right side’s job. The right 
lobes of all of the geniuses are more developed. This is why we 
should enhance our right lobes by dealing with arts, being 
involved in social activities such as painting, music, and acting. 
Your intellectual background and your understanding of living 
life enhance your right lobe. Otherwise, you would be using 
three percent of your brain capacity. The right lobe determines 
eighty percent of intellect and the left lobe determines the rest. 
The left lobe functions the robotic actions, which are based on 
memorization. The right lobe makes the decision and the left 
lobe puts it into practice. This is why enhancing the decision-
making mechanism is necessary. If the transition velocity in the 
nerve network enabling the communication between the two 
lobes of the brain could be increased then we could have a 
chance to behave cleverer. The activities such as exercising, 
working, getting good education, eating healthy, doing sports 
increase the transition velocity in this nerve network. For 
example, someone with talent who would like to learn how to 
play the guitar has to practice. That person cannot play the 
guitar without practicing. Having only the talent would not be 
enough to play it. If you are a social person with high 
communication skills, then that means your right lobe is 
enhanced more, regardless of your profession.

MERCİMEK KÖFTESİ
1	 su	 bardağı	 mercimek,	 1,5	 su	 bardağı	 köftelik	
ince	 bulgur,	 4	 bardak	 su,	 yarım	demet	mayda-
noz,	7-8	adet	nane,	5	adet	taze	soğan,	nar	ekşisi,	
3	yemek	kaşığı	zeytinyağı,	2	yemek	kaşığı	doma-
tes	salçası,	acı	biber	salçası,	1	adet	kuru	soğan,	3	
diş	sarımsak,	bir	tutam	tuz,	bir	tatlı	kaşığı	kimyon,	
bir	çay	kaşığı	karabiber.
Yapılışı: 4	 bardak	 soğuk	 suya	 mercimekleri	
koyup	yumuşayıncaya	kadar	pişirin.	Altını	kapa-
tıp	ince	bulguru	ilave	edip	karıştırın.	Kapağını	sıkı	
kapatıp	bulgurun	da	şişmesini	sağlayın.	Yeşillikleri	
çok	ince	doğrayın.	Ayrı	bir	kapta	yağda,	soğan,	
sarımsak	 ve	 salçayı	 kavurun.	 Mercimek	 bulgur	
karışımına	 ekleyip	 yoğurun.	 Yeşillikleri	 ekleyip	
karıştırıp	elinizle	şekil	verin.	

RED LENTIL BALLS
1 cup of red lentils, 1.5 cup of fine bulgur, 4 cups 
of water, 1/2 bunch of parsley, 7-8 leaves of mint, 
5 green onions, pomegranate syrup, 3 tbsp of 
olive oil, 2 tbsp of tomato paste, hot pepper 
paste, 1 onion, 2 cloves of garlic, a pinch of salt, 
1 dessert spoon of cumin, 1 tsp of black pepper.
Directions: Cook the lentils with 4 cups of water 
until they are soft. Turn the heat off and add 
bulgur, mix. Close the lid tightly and let the 
bulgur swell by absorbing the moisture. Slice the 
greens finely. In a skillet, sauté the tomato paste, 
the chopped onions, and the garlic cloves with 
the oil. Add the onion mixture into the lentil 
mixture and knead. After adding the sliced 
greens into the dough, shape them up as balls. 
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İNSANLIĞIN	EN	ESKİ	DOSTU:	
ZEYTİN	AĞACI

THE OLDEST FRIEND OF THE HUMAN KIND: 
THE OLIVE TREE

ZEYTİN AĞACI VE ZEYTİNYAĞI, TÜM KUTSAL KİTAPLARDA, BOLLUĞUN, ADALETİN, SAĞLIĞIN, 
ZAFERİN, BİLGELİĞİN, AKLIN, ARINMANIN SEMBOLÜ OLARAK ANILIYOR.

THE OLIVE TREES AND THE OLIVE OIL HAVE BEEN REFERRED AS THE SYMBOLS 
OF ABUNDANCE, JUSTICE, HEALTH, VICTORY, WISDOM, MIND, 

AND PURIFICATION IN ALL OF THE HOLY BOOKS. 

Zeytin ağacı ve zeytinyağı, insanlık tarihinin en eski bitkisi ve 
gıda maddesi olarak biliniyor. Şifa dağıtması ile tüm kutsal 
kitaplarda yerini alan zeytin, sıkılıp yağa dönüşmesi ile insan-
lığa sunulan bir nimet.
İnsanlığın 39 bin yılık dostu olarak da bilinen zeytin ağacı 
çok özel bir yere sahip. İnsanlık tarihinde hiçbir ağaç zeytin 
ağacı gibi kutsal kabul edilmemiş. Tüm kutsal kitaplarda, 
bolluğun, adaletin, gururun, sağlığın, zaferin, refahın ve bili-
nen tüm erdemlerin sembolü olan zeytin ağacı, şifa dağıtma-
sı ile her dönem insanlar tarafından yetiştirilmiş. Zeytin 
ağacına ilişkin en eski veri ise Ege Denizi’ndeki Santorini 
Adası’nda yapılan kazılarda bulunan 39 bin yıllık zeytin 
ağacı fosillerine dayanıyor. 
Yüzyıllar öncesinde taş preslerde uzun ve meşakkatli aşamalardan 
geçirilerek yağı çıkarılan zeytinin prinası da gübre olarak diğer bit-
kilere hayat vermeye devam etmiş. Ayrıca sabunu da yapılan zeytin-
yağı insanların temizlenip arınmasını da sağlamış.

Olive trees, olives and olive oil have been known to the human history 
as the oldest plant and edible substances. While the olive takes its 
place as a remedy in all of the holy books, the olive oil that is made by 
pressing the olives is another blessing presented to the human kind. 
The olive tree, known as the oldest friend of the human kind for 39 
thousand years, has a very special place in history. There has never 
been a tree holier than the olive tree in the human history. All of the 
sacred books refer the olive tree as a symbol of abundance, justice, 
pride, health, victory, wealth, and common virtues and olive trees 
have always been grown as natural healers. The oldest data related to 
the olive trees is based on the finding of a thirty nine thousand year old 
olive tree fossil during the digs at Santorini Island in the Aegean Sea.
Olives used to go through long and difficult processes under the 
stone wheels centuries ago and used to turn into pomace, which 
has continued giving life to other plants as plant food ever since. 
The olive oil is used also to make soaps; thus helping people to 
sanitize themselves.  

YUNAN MİTOLOJİSİNDEKİ YERİ
Yunan	mitolojisinde	de	zeytin	ağacının,	kutsallığını	Minerva	ve	Jüpiter’den	aldığına	inanılır-
dı.	 Efsaneye	 göre,	 Apollon	 ve	 Artemis	 gibi	 Roma’nın	 efsanevi	 kurucuları	 Romus	 ve	
Romulus,	bir	zeytin	ağacının	altında	dünyaya	gelir.	Yunan	mitolojisindeki	Herkül	de	tanrılar	
tarafından	kutsal	sıvı	olarak	anılan	zeytinyağını	bolca	kullanıp	heba	etmekle	suçlanır.

OLIVE TREES IN THE GREEK MYTHOLOGY
In the Greek mythology, it is believed that the holiness of the olive tree comes from 
Minerva and Jupiter. According to the legend, Romus and Romulus, the legendary 
founders of Rome, were born under an olive tree as Apollo and Artemis were. In 
addition, Hercules was blamed to waste the olive oil, which was sacred to the Greek 
gods, by using it generously.    

ELA DEMİRCİLER



YAŞAM / LIFE

HZ. NUH’UN EFSANESİ
Hz.	 Nuh’un	 efsanesine	 göre,	 yeryüzüne	 kötülük	
tohumları	 eken	 insanlar	 bir	 tufanla	 cezalandırılır.	
Tufan	ile	yeryüzünde	yaşayan	tüm	canlılar	yok	olur.	
Tufan	 durulduğu	 zaman	 Hz.	 Nuh,	 gemiden	 bir	
güvercini,	 suların	 çekilip	 çekilmediğini	 kontrole	
gönderir.	Sular	çekilmediği	için	güvercin	geri	gelir.	
Yedi	gün	sonra	güvercin	yeniden	kontrol	için	gön-
derilir	 ve	ağzında	bir	 zeytin	yaprağı	 ile	döner.	Hz.	
Nuh	 bu	 sayede	 tufanın	 bittiğini,	 suların	 çekildiğini	
anlar.	İşte	o	günden	sonra	ağzında	zeytin	dalı	olan	
güvercin	 ümidin	 ve	 barışın	 sembolü	 olur.	 Tufanın	
yok	edici	gücüne	direnen	zeytin	ağacı	ise	ölümsüz-
lüğün	sembolü	haline	gelir.

THE LEGEND OF NOAH
According to the legend of Noah, the God punishes 
the human kind by the big flood because the 
wickedness of human kind is great in earth. The 
flood wipes out all of the living things on earth. 
After the rain stops, Noah sends out a dove to 
check if the water is still high or not. The dove 
comes back because the water is still high. Seven 
days pass and Noah sends the dove out again but 
this time the dove comes back carrying an olive 
leaf; thus, Noah understands that the flood is over 
and the water is low. Ever since, the dove with an 
olive branch symbolizes the peace and hope, the 
olive tree, which has survived the juggernaut of 
the flood, symbolizes the immortality.  

Gençlik-güzellik kaynağı
Anavatanı Akdeniz havzası olan zeytin ağacının meyvelerinden 
üretilen zeytinyağı, bugün tüm dünyada sağlık dağıtan lezzet 
olarak tanınıyor. İçerdiği zengin E vitamini ile zeytin ve zeytin-
yağı yaşlanmayı geciktiren bir özelliğe sahip. Ayrıca yaraların 
iyileşmesinde de merhem vazifesi gördüğü de biliniyor. 
Mısırlıların güzellik sembolü olarak anılan kraliçe Kleopatra’nın 
da güzelliğini cildine sürdüğü zeytinyağına borçlu olduğu da bir 
diğer efsane… 

Artık teknolojik fabrikalarda üretiliyor
Türkiye’de Marmara’dan Akdeniz bölgesine kadar birçok bölgede 
yetişen zeytin, bulunduğu bölgelerdeki geleneksel fabrikalarda 
işlenerek insanlara sunuluyordu. Şimdilerde zeytinyağı müzesi 
haline gelen Küçükkuyu’daki Adatepe Zeytinyağı 
Fabrikası da bunlardan biri. Teknolojinin gelişme-
si ile birlikte yerini modern fabrikalara bırakan 
zeytinyağı fabrikaları artık müze olarak 
insanların hizmetinde.
Eskinin zeytinyağı deposu olan amfora-
lar da yerlerini zeytinyağı tanklarına 
bırakmış durumdalar.

Source of youth and beauty
The native soil of olive trees is the Mediterranean region and the olive 
oil, which is known as the taste offering health around the world, is 
produced by pressing their fruits. The olives and the olive oil have an 
anti-aging effect on skin thanks to their rich vitamin E content. They 
are also known as remedies to heal scars. The Queen Cleopatra, the 
symbol of beauty for Egyptians, once owed her beauty to the olive oil, 
which she regularly put on her skin, is another myth… 

Produced at modern facilities 
The olives, which were grown in many regions of Turkey from the 
Marmara to the Mediterranean, used to be processed at the traditional 
local facilities and then the products were presented to consumers. The 

Adatepe Olive Oil Factory in Küçükkuyu, which has been 
turned into a museum, was one of those. The 

traditional olive oil factories have been turned 
into museums and modern facilities have been 

built to replace the old ones in parallel with 
the advancement of technologies over the 
years. The amphorae, the olive oil 
storage of the old times, have left their 
places to the olive oil tanks.    
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TARIK ERHİLAL BAYSAL

ERKEK	TERZİSİYKEN,	TESETTÜR	
MODACISI	OLDU

MEHMET ÇELİKTEN, TESETTÜRLÜ KADINLARIN GİYİM KONUSUNDAKİ SIKINTILARINI 
FARK EDİP TERCİH EDİLEN BİR MARKA OLUŞTURMAYI BAŞARDI. 

HE USED TO BE A MEN’S TAILOR, NOW HE IS A 
HIJAB CLOTHING DESIGNER

MEHMET ÇELIKTEN HAS ACHIEVED SUCCESS IN CREATING A FAVORED BRAND 
AFTER DISCOVERING THE NEED IN HIJAB CLOTHING. 

Tesettür modasının geçmişi çok da eskilere dayanmıyor. 
Kadınların hem tesettür hem de şıklık istediği yılların başlangıcı 
1980’ler… Mehmet Çelikten’in bir erkek terzisiyken kadınların 
bu sıkıntısını ve sektördeki açığı görmesi de aynı yıllara dayanı-
yor. Fark ettiği boşluğu ‘Setrms’ markasını kurarak doldurmaya 
çalışan Çelikten’in başarılı bir meslek yaşantısı olmuş. Güzel 
hikâyeler biriktiren Çelikten’le başarısını ve tesettür modasını 
konuştuk… 

 Erkek terziliğinden kadın modasına geçme fikri nasıl oluştu?
Mesleğe başladığım 1964 yılından itibaren uzun yıllar sadece 
erkek terziliği yaptım. Hatta ilerleyen süreçte rahmetli 
Necmettin Erbakan başta olmak üzere siyaset dünyasının bir-
çok tanınmış ismine elbiseler diktim. O dönemde erkek moda-
sında alternatif modeller fazla yoktu. Sipariş verenlerin bana 
bir takım elbise dik, rengi şu olsun demeleri yeterliydi. Kadın 
kıyafetleri dikmeye ise 1980’li yıllarda özel istek üzerine bir 
manto dikerek başladım.

 Beğenildi mi?
Evet, çok başarılıydı. Ardından birçok sipariş geldi. Hatta 
rahmetli Nermin Erbakan’a bile manto diktim. Ama gerçek 
manada kadın terziliğine başlamamızın farklı bir nedeni 
vardı. O dönemde eşim ve çevresindeki kadınlar gerçek 
manada tesettürlü giyime yöneldi fakat bu alanda fazla seçe-
nekleri yoktu. 

 Türkiye’yi saran tesettür modası böyle mi başladı?
Bizim için böyle diyebiliriz. Bizden önce birkaç tane tesettür 
markası vardı ama farklı ürün ve modelleri çok fazla değildi. 
Eşime diktiğim pardösü ve kıyafetler çok beğenildi. O yıllarda 

The history of the hijab clothing fashion doesn’t go long way back; the 
beginning of the ‘80s when women have desired to have hijab clothing 
with style. Those were the same years that Mehmet Çelikten had 
noticed the women’s struggle in finding proper outfits and the need in 
this sector. He had tried to fill the space that he had noticed by 
founding the ‘Setrms’ brand. Çelikten has had a successful professional 
life. We have talked about his success and the hijab clothing fashion 
with him, whom has many pleasant stories to tell.  

 How did you get the idea to interchange between women’s 
fashion and men’s tailoring?
I started to work in this business in 1964 and since then I had only 
worked as a men’s tailor. Moreover, I have tailored suits for many 
prestigious politicians such as Necmettin Erbakan, the deceased, in 
the following years. There weren’t many alternative models in the 
men’s fashion during those times. In order to give me an order one 
could just tell me to tailor a suit for him and let me know its color; 
that was enough. I first began to tailor women’s clothing by a special 
order for a coat in the 1980s.

 Was it admired?
Yes, it was a success. Many orders have followed that. I have tailored 
a coat even for Nermin Erbakan, the deceased. However, there was 
a different reason for me to start working as a women’s tailor in real 
terms. During those years, my wife and the women around her had 
inclined towards hijab clothing but their options were limited. 

 Is this how the hijab clothing started to become a fashion in 
Turkey?
I could say so for us. There were a few hijab clothing brands before 
us but their product scale was not wide. The topcoat and outfits that 
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büyük oğlum da eğitimini tamamlayıp baba mesleğini sürdür-
mek üzere yanıma geldi. Biz de kadın kıyafet siparişlerinin art-
masından dolayı işi büyütmeye karar verdik. 

 İlk mağazanız neredeydi?
Makinaları çoğaltıp Ankara’nın Ulus semtindeki Suluhan’da 
ilk mağazamızı açtık. Toptan kumaşlar aldık ve beğenilip ter-
cih edilen modellerden seri üretim yapıp markamızı ekleye-
rek Setrems’i daha doğrusu ilk ismimiz olan Setre’yi hayata 
geçirdik.

 Neden Setre?
Setre isminin kökeni ‘örtünmek’ten geliyor. İmalatçı boyutunda 
bu isimle uzun süre devam ettikten sonra profesyonel mağazacılı-
ğa geçtikten sonra artık ‘Setrms’ olduk.

 Süreç içerisinde bu kadar hızlı büyümenizi neye 
borçlusunuz?
Her şeyden önce kumaş ve dikiş kalitesinden hiç ödün vermedik. 
İlk günkü özeni hep koruduk. İkincisi de yenilik ve yeni modellere 
her zaman açık olduk. Bunlar alıcısı tarafından çok beğenildi. 
Diğer bir neden ise daha ilk günden itibaren reklama verdiğimiz 
önem. O dönemlerde bile gazetelerin ilan bölümlerinde reklamla-
rımız yer alırdı. Anadolu’nun dört bir tarafından ilanımızı kesip 
kıyafet almaya gelenler oluyordu.  

 Modelleri siz mi tasarlıyordunuz?
Bazen ben ama daha çok oğlum tasarlıyordu. Hatta ‘bu olmaz 
oğlum satılmaz’ desem de beni dinlemedi. İyi ki de dinleme-
miş çünkü tasarlanan her ürünümüz çok beğenildi . 
Şimdilerde tabi profesyonel tasarımcılarımız da var ama ilk 
yıllarda biz yaptık.

 Profesyonel manada mağazalaşmanız ne zaman başladı?
2003 yılında ilk mağazamız Ankara Kızılay’da açıldı. Ankara 
dışında ilk mağazamızı ise Malatya’da açtık. O günden beri ise 16 
ilde mağazamız ve sayısız da satış noktamız var.  

 Ankara’da modanın adresi olmak zor mu sizce?
İstanbul, Avrupa tarafında olduğu için moda ve zanaatta öncüdür 
tabi. Ama kadın modasında Türkiye’nin en kaliteli kıyafetlerini 
üreten şehrin Ankara olduğunu söyleyebilirim.

 Türkiye’de tesettür modası sizinle birlikte oluştu diyebilir 
miyiz?
Biz yeni modeller ve moda konusunda çok cesaret gösterdik. 
Alıcısının fazla olamayacağı düşünülen ürünleri bile inatla yaptık. 
Bizim on yıl önce yaptığımız o riskli modelleri on yıl sonra diğer 
markalar yeni yeni yapmaya başladı. 

 Bu çeşitlilikten dolayı bazı çevrelerden eleştiriler de alıyor-
sunuz sanırım?
Biz o eleştirilerle fazlasıyla karşı karşıya kaldık. Köşe yazarları 
başta olmak üzere birçok kişi, bizi sözleriyle dinden bile çıkarttı. 
Ama yanılıyorlar. Bizim modellerimiz, kadınların tesettürlerine 
aykırı değil. Kendi kalıplarında, üzerlerine yakışan ve hatları belli 
etmeyen modelleri seçtikleri zaman tesettür sınırlarını aşmamış 
oluyorlar.

 Tesettür modasına yurt dışından ilgi nasıl?
Yurt dışında şu an itibariyle 30’a yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. 
Tesettür modasında onlar da Türkiye’yi takip ediyor. Dünya ülke-
lerinden özellikle Avrupa ve Arap ülkelerinden ürünlerimize 
ciddi talep var. 

 En çok hangi ülkeye ürün satıyorsunuz?
Avrupa ülkelerinden Almanya ve Hollanda, Arap ülkelerinden de 
Irak Erbil bölgesi ve Libya’da ciddi potansiyelimiz var. Bunun 
dışında özellikle İstanbul Fatih ve de Gaziantep mağazalarımız-
daki ürünlere, Arap turistler tarafından çok sayıda talep var.

I made for my wife drew attention. My son  graduated from school 
and wanted to help me with my business to carry on his father’s 
profession in those years. We decided to grow the business because 
the number of orders for women’s clothing was growing.         

 Where was your first store located?
We opened our first store at Suluhan, in Ulus, Ankara, after 
increasing the number of machines. We purchased fabrics as 
wholesale and selected the favored models to start a serial 
production. Thus, we materialized our brand name Setrems; 
actually, it was Setre at first.  

 Why Setre?
The origin of the name Setre comes from ‘being covered.’ We have 
used it as a manufacturer for long years but after merging to 
professional retailing, the name became ‘Setrms.’ 

 What do you owe the fast speed of your growth during this 
progress? 
We have never compromised on quality of fabric and stitching; kept 
our diligence as we did on the first day. We were always open to new 
models and fresh ideas. Our customers like this approach. Another 
reason is that the importance of advertising to us since the first day. 
Our ads used to take place in advertorial pages of the newspapers, even 
on those days. People from different parts of Anatolia used to come to 
our stores to purchase clothing with our ad cut out from a newspaper.  

 Do you design the models?
Sometimes, but mostly my son does. Moreover, even if I tell him, 
‘This won’t sell,’ he doesn’t listen to me and fortunately he doesn’t 
because our each product design is liked very much. Naturally, we 
have hired professional designers, too but we did the most of the job 
during our first years.   

 When did you start merging to retailing? 
Our first retail store was opened in Kızılay, Ankara in 2003. Our 
first store out of Ankara was opened in Malatya. Since then, we have 
stores in 16 cities and numerous selling points.  

 In your opinion, is it hard to be the address of fashion in 
Ankara? 
İstanbul is the leader in fashion and crafts, no doubt, because it is 
situated on the European side. However, I can tell that the most 
quality products of Turkey in women’s clothing are manufactured 
in Ankara.   

 Could we say that the hijab clothing fashion was born in 
Turkey by means of you?
We have been acting brave about the new models and fashion. We 
have produced stubbornly even the designs that we have thought 
they wouldn’t sell good. The risky designs that we had done ten years 
ago, have now being produced by other brands after ten years.   

 I think, because of the diversity of your designs some circles 
are criticizing you. 
We have come up against those comments exceedingly. Many, 
especially some columnists have announced us as nonbelievers but 
they are wrong. Our designs are not against our women’s covering 
themselves. As long as they choose the models that suit them and do 
not highlight their body features, they are going to be within the 
limits of covering.  

 How is the interest in the hijab clothing from abroad?
We have been exporting to 30 countries as of this moment. They are 
following the hijab clothing fashion through Turkey. There is serious 
demand for our products from other countries especially from 
Europe and Arab countries.   

 Which country you sell the most?
We have true potential in Germany, and in Holland among the 
European countries and in Erbil region of Iraq, and in Libya among 
the Arab countries. In addition, the Arab tourists show high interest 
in our products sold at Fatih, İstanbul and at Gaziantep stores. 

Kadın	kıyafetleri	dikmeye	1980’li	
yıllarda	özel	istek	üzerine	bir	manto	

dikerek	başladım.

I first began to tailor women’s 
clothing by a special order for a coat 

in the 1980s.
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BİR ZAMANLAR HALKINA FELAKET GETİREN VOLKAN OLMASAYMIŞ, SANTORİNİ 
BUGÜNKÜ GÜZELLİĞİNE KAVUŞAMAYACAKMIŞ ASLINDA. YUNAN ADALARININ EN 
GİZEMLİSİ SANTORİNİ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA, ÇAĞLAR BOYU AKILLARDA HEP 

AYNI SORU BELİRMİŞ; SANTORİNİ KAYIP ŞEHİR ATLANTİS OLABİLİR Mİ? ACABA 
ATLANTİS DÜŞÜ BU ADADA YAŞIYOR MU? 

IF IT WEREN’T FOR THE VOLCANO THAT BROUGHT HELL UPON ITS PEOPLE LONG AGO, 
SANTORINI WOULDN’T LOOK AS BEAUTIFUL TODAY. WHEN THE TOPIC IS THE MOST 

MYSTERIOUS OF THE GREEK ISLANDS SANTORINI, ALWAYS THE SAME QUESTION 
COMES TO MIND; COULD SANTORINI BE THE MISSING ISLAND ATLANTIS? COULD THE 

ATLANTIS DREAM BE LIVING ON THIS ISLAND?

BİR	ATLANTİS	DÜŞÜ:	SANTORİNİ AN ATLANTIS DREAM: SANTORINI

REYAN TUVİ

GEZİ / TRAVEL



Güneşin doğuşundan batışına her ışığın farklı bir tadı var. Uçsuz 
bucaksız bir mavi, geometrik mimari, kilise çanlarının ardındaki 
kızıllık, ada insanının sıcaklığı, her adımda karşınıza çıkan pito-
resk görüntüler, Santorini’nin sihrini vurguluyor. 

Volkan felaketinden popüler adaya…
73 kilometrelik bir alana ve 13 köye dağılmış olan Santorini’nin 
nüfusu, volkanın 1956’da getirdiği son felaketten önce iki katıymış. 
Bugün yarım ay şeklindeki bu ada, tarih öncesinde aktif olan volka-
nın patlamasının sonucu ortaya çıkmış. Ege Denizi’nin bu bölü-
münde beliren lavlarla çevrili küçük adacıklar, zaman içinde 
birleşip, antik çağlarda ‘yuvarlak’ anlamına gelen ‘Strongyli’ ya da 
‘en güzel’ anlamında ‘Kallisti’ olarak adlandırılan tek bir ada oluyor. 
Adanın sarsıntılardan kolay etkilenmesi, su ve odunun bulunma-
ması, kışın esen güçlü rüzgarlar ve Ege’nin yakıcı güneşi, ada halkı-
na evlerinin mimarisi konusunda ipucu vermiş. Dar kıvrımlı 
sokaklar da ada sakinlerinin fırtınalardan korunmasını sağlıyor. 
Volkanik patlamalar ve depremler ada insanına felaket getirmiş 

belki ama aynı zamanda onlara benzersiz güzellikte bir coğrafya 
sunmuş. Bir taraftan sarp dağlar denize ulaşırken bir taraftan da 
beyaz evler, kiliseler, siyah ve kırmızı kumlu plajlar göze çarpıyor. 
Plajlardaki salaş balıkçı lokantalarında yenilen Horyatiki- Yunan 
salatası, kalamar, cacık ve barbunya fasulye, buranın tipik lezzetleri.

Bir günbatımı klasiği
Adanın başkenti Fira, hafifçe kıvrılan Kaldera’nın yüksek tepele-
rine kurulmuş. Yan yana bitişik inşa edilmiş ya da kayalara oyul-
muş evler, kiliseler ve oteller sonsuz bir maviliğin ortasında, 
bugün artık sönmüş olan volkana bakıyor. Fira, bulunduğu yamaç-
tan limana dik, 600 basamaklı bir yol ve teleferikle bağlanıyor. 
Kato Fira, ada başkentinin en iyi korunmuş kısmı. Adanın kuzey 
sırtındaki İa, adanın en pitoresk köyü. Kaldera’ya bakan İa’nın en 
çarpıcı özelliği, beyazın yanısıra rengarenk evleri ve kemerleri. İa 
özellikle günbatımına doğru kalabalıklaşıyor. Gün battıktan sonra 
etrafa yayılan kızıllıkla birlikte, kayalıkların üzerinde ve kafelerde 
oturanlar İa’nın şık ve turistik çarşısına doğru yol alıyor. 

Each ray of sunlight offers a different delight from sunrise to 
sunset. Its geometrical architecture, crimson skies behind the 
church bells, warmth of the natives, a vast blue, and scenic images 
that you run into with every step emphasize the magic of Santorini.  

From a volcanic disaster to a popular island…
The population of Santorini, which is scattered over a 73 km area 
consisted of 13 villages, used to be double before the last disaster 
caused by the volcano in 1956. The crescent shaped island had been 
formed following a volcanic blast during the prehistoric ages. The 
islets surrendered with lava rocks had been formed in this part of 
the Aegean creating a single island called ‘Strongyli,’ which means 
‘circular,’ or ‘Kallisti,’ which means ‘the most beautiful.’  
Strong winds in winter, scorching heat of the Aegean, and the lack of 
finding water and wood on the island, which is affected by quakes 
easily, had offered some clues to the islanders related to its 
architectural structure. The meandering narrow streets shelter the 
natives from storms. The volcanic blasts and quakes may have 
brought disasters upon the islanders, but at the same time presented 
an incomparably beautiful geography to them. The steep mountains 
reaches to the sea at one side while white houses, churches, beaches 
with dark and red sands strike the eyes on the other side of the island. 
Horyatiki- Greek salad, calamari, tzatziki, and pinto beans are 
among the typical tastes of the island, which are served at humble 
fish restaurants along the beaches.      

A classic sunset
The capital of the island, Fira has been set on the high hills of 
Kaldera. The houses, churches, and hotels that are built side by 
side or carved into rocks face the dormant volcano in the middle 
of a vast blue. Fira is linked to the harbor by cable cars and a road 
with 600 steps. Kato is the best preserved part of Fira. Ia, located 
on the northern back of the island, is the most picturesque village 
of Fira. The most striking feature of Ia that face Kaldera is its 
colorful homes and brown archways as well as white ones. Ia gets 
crowded closer to sunset. The people who sit on the rocks or at the 
cafes start walking through Ia’s elegant touristic market place 

GEZİ / TRAVEL
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KAÇIRMAYIN
İa’nın	muhteşem	manzarasında	
klasik	müzik	çalınan	bir	kafede	
oturup	günbatımını	izleyin.

DO NOT MISS
Watch the sunset at a café that has 
live classical music across the 
magnificent scenery of Ia.

LEZZET MOLASI
Günbatımından	sonra	Feredini	Restaurant’da	olun	
hele	bir	de	dolunay	varsa…

TASTE STOP
Try to be at Feredini Restaurant after the sunset especially 
when there is full moon…

ADADAN ADAYA 
Yunan	adaları	arasında	ve	başkent	Atina’ya	ulaşım	
için	biletler	SeaJet’ten	temin	edilebilir.	

ISLAND TO ISLAND
You can get your tickets from SeaJet to transport between 
the Greek islands and the capital Athens.

AKTİVİTE
					Zorlu	bir	patikadan	sönmüş	
volkanın	bulunduğu	Nea	
Kameni’ye	tırmanmak	kolay	
değil.	Ama	lavlardan	oluşan	
kayaların,	denizin	ve	Fira’nın	
beyaz	evlerinin	kontrastını	
görmek	için	değer.

ACTIVITY
      It is not fun to climb through a 
tough path to Nea Kameni where 
the dormant volcano is but it is 
worth to see the contrast between 
the lava rocks, the sea, and the 
white houses of Fira. 

GEZİ / TRAVEL



Arkeoloji meraklılarına: Akrotiri 
Santorini’nin oluşumuyla meydana çıkan eski Thera şehrinin 
volkanik patlamayla batması, çoğu zaman Atlantis şehrinin 
mitiyle bağdaştırılır. Bu mitin önemli bir kısmı da, adada iz bıra-
kan iki uygarlıktan biri tarih öncesi Akrotiri ve antik Yunan 
uygarlığının kenti Mesa Vuono...  Akrotiri’deki kalıntılar, bura-
daki halkın volkanın tekrar hareketlenmesine kadar yaşadığı 
zenginliğin bir kanıtı. 
Plato’dan bu yana, Atlantis mitine bir açıklama bulunmaya çalı-

accompanied by the crimson rays of light which spread around 
after the sunset.    
The Ammoudi Beach, which is not known as much as other beaches 
are, is reached by climbing down the steps or by donkey rides. 
Although, the Perissa and Kamari beaches are among the best 
beaches of the island, this small and quite beach might appeal to the 
people who want to be out of sight. While swimming in clear waters 
enjoy the view. The most of the beaches on the island are consisted of 
dark sands and volcanic rocks because of their volcanic origins. 

şılıyor. Atlantis felaketinin de aynı döneme denk geldiği söyleni-
yor ve hep aynı soru soruluyor; Santorini kayıp şehir Atlantis 
olabilir mi? Aslında bu Akrotiri’deki yüksek yaşam standardı ve 
zenginlikle güçlenen bir olasılık. Yine de ne adanın boyutları, ne 
kültürel gelişimi ne de dış dünyaya açılması efsanevi kent 
Atlantis’i andırmıyor. Beki de bu yüzden ada o gizemli ve düşsel 
havasını yitirmiyor. Franco’s Bar’ın terasındaki şezlonglara uza-
nıp klasik müzik eşliğinde günbatımını seyrederken, bu düşün 
bir parçası olmamak elde değil....

For archeology enthusiasts: Akrotiri 
Surfacing by the formation of Santorini, the ancient city of Thera 
had sunk because of a volcanic blast. This event is usually 
correlated with the myth of Atlantis. One important part of the 
myth is Mesa Vuono, which carries the marks of two significant 
civilizations: the ancient Greek and the prehistoric Akrotiri. The 
ruins in Akrotiri show that wealthy people inhabited the island 
before the set of the volcanic activities. 
What actually happened to Atlantis has been searched since Plato. 
It is suggested that the disaster of Atlantis took place around the 
same time bringing again the same question to mind; Could 
Santorini be the missing island Atlantis? This possibility gains 
strength with the wealth and high life standards in Akrotiri. Yet, 
neither the size of the island, or its cultural development, or being 
open to foreign countries don’t resemble the legendary Atlantis. 
Maybe that is way the island doesn’t lose its mysterious and dreamy 
ambience. It is highly possible to be a part of this dream while lying 
down in one of the sun beds located at the terrace of Franco’s Bar. 

LEZZET MOLASI
Ammoudi	Koyu’ndaki	
Ammoudi	Restaurant	deniz	
ürünleri	ve	balıkta	uzman.

TASTE STOP
Ammoudi Restaurant located   
at Ammoudi Cove is specialized 
in seafood.

LEZZET MOLASI
Leziz	yemekleri	ve	
konforlu	mekanıyla	
Seaside	By	Notos’un	
mönüsünden	seçim	
yapmak	kolay	değil.	
Hemen	önündeki	
Perivolos	Plajı	da	
keyif yapmak ve 
yüzmek	için	ideal.

TASTE STOP
It is not easy to choose 
from the menu of Seaside 
By Notus thanks to its 
delicious food, and cozzy 
ambience. The Perivolos 
Beach, which is right in 
front of it, is ideal to 
swim and relax.

KONAKLAMA 
Yunanistan’ın	en	lüks	
25	oteli	arasında	seçilen,	
volkanik	tepelerin	
üzerinde	bir	kartal	
yuvasını	andıran	
Canaves	Oia	Hotel	&	
Suites,	havuzlu	
odalarıyla	tam	kendinizi	
şımartmak	için.	

ACCOMMODATION 
Resembling an eagle’s nest, 
Canaves Oia Hotel & Suits 
that is situated on the 
volcanic hills, selected as 
one of the top 25 luxurious 
hotels of Greece, is the 
right place to spoil 
yourself. 

BİLGİ İÇİN
Akıllı	telefon	ve	tabletlerinizden	Yunan	adaları,	
konaklama	ve	restoranlar	hakkında	bilgi	için:											
www.lifethinktravel.com		

FOR INFORMATION
Visit the following link from your smart phones and tablets 
for information about the Greek islands, accommodations, 
and restaurants: www.lifethinktravel.com  

Canaves Oia Hotel katamaranla adanın etrafındaki koy ve 
plajlara herkesin katılabileceği günlük geziler düzenliyor. 

Canavas Oia Hotel organizes daily boat tours; open to 
public, to the surrounding coves and beaches.

GEZİ / TRAVEL GEZİ / TRAVEL
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PİLATES	İLE	ÇOK	DAHA	ZİNDE	
HİSSEDİYOR

PİLATES YAPARAK FORM TUTAN UNILEVER EV BAKIM KATEGORİSİ PAZARLAMA 
DİREKTÖRÜ ÇİĞDEM YILDIZ KURTULUŞ, OĞLU TOPRAK VE EŞİYLE BİRLİKTE 

DÜNYAYI GEZEREK ENERJİ DEPOLUYOR.

SHE FEELS MORE ENERGETIC 
BY DOING PILATES 

MARKETING DIRECTOR FOR HOME CARE CATEGORY OF UNILEVER ÇIĞDEM YILDIZ 
KURTULUŞ STAYS FIT BY DOING PILATES. SHE STORES ENERGY WHILE TRAVELING AROUND 

THE WORLD WITH HER SON TOPRAK AND HER SPOUSE. 

Unilever Ev Bakım Kategorisi Pazarlama Direktörü Çiğdem 
Yıldız Kurtuluş, başarılı bir işkadını olmasının yanı sıra çiçeği 
burnunda bir anne.  Hem kariyeri hem de özel hayatı arasında 
son derece sağlıklı bir denge kuran Kurtuluş, bu dengeyi kaliteli 
zaman dilimleri yaratmaya borçlu olduğunu söylüyor. Altı yıllık 
evli olan Kurtuluş’un en büyük enerji kaynağı ise 1 yaşındaki 
oğlu Toprak. 5 yıldır düzenli olarak Pilates yapan Kurtuluş,  bu 
sayede fit bir duruşa sahip olmasının yanı sıra zihnini de günde-
lik hayatın tüm sorunlarından arındırdığını ifade ediyor. Seyahat 
etmekten de büyük keyif alan Kurtuluş, eşi ve oğluyla birlikte 
dünyanın dört bir yanına seyahat ediyor.
6 yıllık evliliğinin, 1 yaşındaki oğlu Toprak ile çok daha farklı 
bir dönemece girdiğini ifade eden Kurtuluş, “Oğlum Toprak, 
konuşmayı ve yürümeyi yeni yeni keşfediyor. Her anne-baba 
gibi çocuğumuzla daha fazla vakit geçirmek istiyoruz. Bunun 
bir doyma noktası yok. İş ve özel hayat dengesini kurmak konu-
sunda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. 
Sabahları mutlaka oğlumla, 1.5 saat geçiriyorum. Akşamları en 
geç 19:00 gibi evde olmaya özen gösteriyorum. Böylece Toprak 
uyumadan önce 2 saat daha ailece vakit geçirebiliyoruz. Gün 
içinde işle ilgili tamamlanmayan bir konu varsa bu sorunu, 
oğlum uyuduktan sonra hallediyorum” diyor.

Marketing Director for Home Care Category of Unilever 
Çiğdem Yıldız Kurtuluş is a new mom as well as being a 
successful businessperson. Creating the healthy balance 
between her personal and business life, Kurtuluş says that she 
owes this balance to creating quality time for each purpose. The 
biggest energy source of Kurtuluş, who has been married for six 
years, is her one-year-old son Toprak. Kurtuluş has been doing 
Pilates regularly for the last five years. Thanks to this routine, 
she keeps her body fit and detoxifies her mind from daily 
stresses. She also loves traveling and travels around the world 
with her son and her spouse. 
She expresses that her six years of marriage has taken a new turn 
after their son Toprak was born: “My son Toprak is just discovering 
to walk, and talk. Just as other parents do, we would like to spend 
more time with our child, too. There is no getting enough of it. I do 
my utmost to balance my personal and business life. As a person 
who loves both her family and her work, I try to reserve quality 
time for both affairs. I definitely spend about an hour and a half 
with my son in the mornings. I am very careful to arrive home by 
seven in the evenings. This way, we can spend about two more 
hours as a family before he goes to bed. I deal with the daily-
uncompleted issues regarding business after my son falls asleep.”  

SELİN AKGÜN DOLUNAY KAZDAL

HOBİ / HOBBY
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Unilever	Ev	Bakım	Kategorisi	Pazarlama	Direktörü	Çiğdem	Yıldız	Kurtuluş
Marketing Director for Home Care Category of Unilever Çiğdem Yıldız Kurtuluş 
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Sağlam	zihin	gerçekten	de	sağlam	bir	
bedenin	uzantısı.	Spor	yapmak	insanı	

zindeleştiriyor.	Haftada	2-3	kez	
pilates	yapıyorum.

A healthy mind is really the 
extension of a healthy body. Doing 
sports keep people energetic. I do 

Pilates 2-3 times a week.

Pilates sadece bir saatini alıyor
İş ve özel hayat arasındaki dengeyi 5 yıldır düzenli olarak yaptığı 
pilatese borçlu olduğunu söyleyen Çiğdem Yıldız Kurtuluş, söz-
lerine şöyle devam ediyor: “Sağlam zihin gerçekten de sağlam 
bir bedenin uzantısı. Spor yapmak insanı zindeleştiriyor. 
Böylece hem sosyal hayatta hem de kariyerinizde çok daha 
verimli olabiliyorsunuz. Haftada 2 ya da 3 kez pilates yapıyorum. 
Eğitmenimle birebir çalışıyorum. Hem anne hem de bir işkadını 
olarak pilates benim için ideal bir spor. Sadece 1 saatimi alıyor ve 
o 1 saat içerisinde vücudumdaki tüm kas gruplarını çalıştırıyor. 
Esneklik ve duruş anlamındaki sonuçlarını da gözlemleyebili-
yorsunuz. Pilates yapmak kendimi daha iyi, mutlu ve zinde his-
setmeme yardımcı oluyor. Uzun süre lisanslı sporcu olarak 
hentbol oynadım. Latin salon danslarına da önemli bir zaman 

ayırdım. Hobilerini ciddiye alan ve ilgilendiği alanda ilerlemeyi 
seven bir yapıya sahibim. Bu tip hobilerin yanı sıra ailece uzun 
seyahatlere çıkmaktan ve bu tip seyahatleri koordine etmekten 
de büyük keyif alıyorum.”

Ailece seyahat ediyorlar
Her yıl aralık ayının sonunda ya da ocak ayının ilk günlerinde, 
yeni yılda hangi ülkelere gideceklerinin planını yapıp, seyahat 
rotalarını belirlediklerini vurgulayan Kurtuluş, seyahat planları 
hakkında şu bilgileri veriyor: “2013 yılı seyahat rotamızda İtalya 
Piedmont bölgesi, İsviçre ve Almanya vardı. Sonra Toprak 
doğdu. Bu nedenle 2 ay mola verdik. Toprak 2 aylık olduğunda 
onu da ekibe kattık ve ailece Antalya’ya gittik. Toprak 7 aylıkken, 
hep birlikte ABD’ye gidip, 2 hafta boyunca Batı Amerika’yı gez-
dik. 2014 yılı seyahat rotamızda ise Londra, Cunda, Marmaris ve 
Çeşme var. Ekim ayında ailece büyük bir seyahate çıkmayı plan-
lıyoruz. Bu çerçevede Berlin ve Münih’i ziyaret edeceğiz. Bu 
turu Paris’te tamamlayacağız. Bu büyük tatili ailecek heyecanla 
bekliyoruz.”  
İşle ilgili tüm sorunları ev hayatının dışında bırakmaya özen gös-
terdiğini dile getiren Kurtuluş, “Mesai sonrasında tüm vaktimi 
evde oğlum Toprak ile geçiriyorum. Toprak uyuduktan sonra 
eşim, ailem ya da arkadaşlarımla film seyretmeyi, yürüyüşe çık-
mayı ya da kültür sanat aktivitelerine katılmayı tercih ediyo-
rum.” diyor.

Pilates only takes an hour of her time
Çiğdem Yıldız Kurtuluş remarks that she owes the balance 
between her personal and professional life to Pilates: “A 
healthy mind is really the extension of a healthy body. Doing 
sports keep people energetic. This way you become more 
productive in both social and professional life. I do Pilates two 
to three times a week. My trainer works with me one-on-one. 
As a mother and a professional, Pilates is the ideal sport for 
me. It only takes an hour of my time and in that one hour; all 
the muscle groups of my body get to work. You are also able to 
observe the outcome in the contexts of flexibility and posture. 
Doing Pilates helps me to feel better, happier and more 
energetic. I have played handball as a licensed player for a 
long time. I have also made significant amount of time for 
Latin ballroom dancing. I have a nature that enables me to 
take my hobbies seriously and go after my interests. Alongside 
dealing with my hobbies, I love to coordinate long trips and 
travel as a family.” 

They travel as a family
Kurtuluş emphasizes that each year at the end of December or 
during the first days of January they plan their visits abroad for 
the new year and gives us the details about their travel plans: 
“The Piedmont region of Italy, Switzerland, and Germany were 
included among our travel destinations for 2013. Then Toprak 

was born and we had to take a two months break. When he was 
two months old, we recruited him to the team and went to 
Antalya as a family. When Toprak was seven months old, we 
traveled to the USA all together and toured West America for 
two weeks. London, Cunda, Marmaris, and Çeşme are in our 
list for 2014. We are planning to go on a big vacation in October. 
We are going to visit Berlin and Munich. We are planning to 
end our tour in Paris. We are all very excited about this trip.”      
Kurtuluş mentiones that she is very carefull about leaving all 
of the business related problems outside of home and says, “I 
spend my whole time with Toprak after work. After he falls 
asleep, I prefer to watch a movie with my husband, friends, or 
family, go out for a walk, or attend to cultural or artistic 
events.”  
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Çiğdem	Yıldız	Kurtuluş’un	1	yaşındaki	oğlu	Toprak	ile	San	Francisco	seyahatinden	bir	kare…
A frame from the San Francisco visit of Çiğdem Yıldız Kurtuluş and her one-year-old son Toprak...

Her	yıl	yeni	seyahat	rotaları	belirleyen	Çiğdem	Yıldız	Kurtuluş’u	en	çok	etkileyen	yerlerden	biri	de	Kenya	olmuş.
Setting new traveling destinations every year, Çiğdem Yıldız Kurtuluş is most impressed by Kenya.
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MODA	ARTIK	HER	YERDE
MODANIN GÜCÜ TÜM SEKTÖRLERİ YAVAŞ YAVAŞ ETKİSİ ALTINA ALIYOR. 

DÜNYANIN ÖNDE GELEN LASTİK ÜRETİCİLERİNDEN İÇECEK DEVLERİNE KADAR PEK 
ÇOK MARKA, MODAYLA İŞBİRLİĞİ YAPIYOR.

FASHION IS EVERYWHERE
THE POWER OF FASHION IS SLOWLY TAKING CONTROL OF ALL SECTORS. MANY BRANDS 

FROM PROMINENT TIRE MANUFACTURERS TO BEVERAGE GIANTS OF THE WORLD 
COLLABORATE WITH DESIGNERS. 

SELİN AKGÜN

GİRİŞİM / INITIATIVE
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Türkiye’de son zamanlarda yükselen 
değerlerden biri de marka ve moda 
işbirlikleri… Otomotiv, gıda ve gayri-
menkul gibi farklı alanlarda faaliyet 
gösteren markalar, tasarımın gücün-
den destek alarak ilerliyor. Ünlü 
isimlerin tasarımlarındaki sanatsal 
dokunuşlar, marka konumlandırma-
sında çarpan etkisi yaratıyor. Yeni 
nesil araştırma ve stratejik danış-
manlık şirketi FutureBright’ın 
kıdemli davranış uzmanı Nihan 
Temiz ve moda editörlerinin yorum-
larıyla marka-moda sinerjisini yakın 
markaja aldık.

One of the values that are recently on 
the rise in Turkey is the collaborations 
of brands and fashion. The brands 
that operate in automotive, food, and 
real estate sectors move forward with 
the support of the power of design. The 
artistic touches in the designs of 
famous names create striking effects 
in brand positioning. We had a close 
look at the synergy between brands 
and fashion with the assistance of 
comments from the senior behavioral 
specialist  of  a new generation, 
research and strategic consulting firm 
FutureBright, Nihan Temiz and their 
fashion editor.  
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THE MARKETING STRATEGIES HAVE CHANGED
Did some brands, which have developed marketing strategies as if 
they were one of the well-known fashion brands although they were 
not a fashion brand at all, start grabbing your attention while 
watching TV, reading a magazine or surfing on the social media? If 
your answer is ‘yes’ then you are at the right address. Let’s 
exemplify the subject! For instance, the beverage giant Coca-Cola... 
Coca-Cola bottles take on a new look time to time thanks to the 
special creations of world-renown designers. FutureBright Senior 
Behavioral Specialist Nihan Temiz gives different examples of the 
brands, which operate in sectors such as automotive, beverage or 
glass design, collaborating with fashion: “When brand and fashion 
collaborate they incline towards the products and services signed 
by the famous artists or new talents. Coca-Cola has worked on 
different occasions with famous names such as Manolo Blahnik, 
Jonathan Saunders, Matthew Williamson, and Patricia Field. One of 
the prominent groups of the world in house hold glassware sector 
the Şişecam Group has brought a new impulse to the sector with its 
first global design brand called Nude created by the well-known 

designers from Turkey and around the world. The Şişecam 
appeals to its customers with the collections consisted of the 
special designs from the world-renown names such as Ron 
Arad, Rony Plesl, and Alev Ebüzziya.”

CONTINENTAL TECHNOLOGY OF THE RECORD 

HOLDER SHOES
The Kenyan runner Wilson Kipsang had broken a new world record 
last year at the 40th Berlin Marathon outrunning the last year’s 
record by 15 seconds with Adidas sneakers that are developed by 
the use of Continental rubber components. The Adidas brand, 

Continental rubber outsole athletic shoes of the runner, whom 
had reached to the Brandenburg Gate with a time of 

2:03:23, have a special nonslip technology and 
advanced surefooted grip features. 
Developed in cooperation with Continental 
and the “Blauvelt,” first snowboarding boots 

by Adidas featuring technology from 
Hanover offer the performance rubber 

compound from Continental ensuring good 
grip and thus greater safety in the snow. 
Continental Tire that has 22 production and 
product development facilities worldwide 

make a big contribution in creation of 
affordable and environment-friendly products 

thanks to its investments in production and r&d. 
Continental Tire steps forward by becoming the official 

sponsor of German DFB Cup, 2014 FIFA and UEFA EURO 2016, 
which is going to be held in France. 

PAZARLAMA STRATEJİLERİ DEĞİŞTİ
TV izlerken, dergi okurken ya da sosyal medya-
da	gezinirken,	aslında	moda	markası	olmadığı	
halde	 görkemli	 bir	moda	markası	 kıvamında	
pazarlama	stratejileri	geliştiren	markalar	dik-
katinizi	 çekmeye	başladı	mı?	Eğer,	 yanıtınız	
‘evet’	ise	o	zaman	doğru	yerdesiniz.	Bu	konu-
ya	dair	hemen	birkaç	örnek	verelim.	Örneğin,	
içecek	 devi	 Coca-Cola…	 Coca-Cola	 şişeleri,	
dünyaca	ünlü	 tasarımcıların	 özel	 kreasyonlarıyla	
zaman	 zaman	 yeni	 bir	 görünüm	 kazanıyor.	
FutureBright	 Kıdemli	 Davranış	 Uzmanı	 Nihan	 Temiz,	 içecek,	
otomotiv	 ya	 da	 cam	 tasarımı	 gibi	 alanlarda	modayla	 işbirliği	
yapan	 markalar	 hakkında	 farklı	 örnekler	 veriyor:	 “Markalar	
moda	 ile	 yan	 yana	 geldiklerinde,	 ünlü	 sanatçıların	 veya	 yeni	
yeteneklerin	 imzasını	 taşıyan	 ürün	 ve	 hizmetlere	 yöneliyor.	
Coca-Cola	 şimdiye	 dek	 farklı	 okazyonlar	 için	Manolo	 Blahnik,	
Jonathan	 Saunders,	 Matthew	 Williamson,	 Patricia	 Field	 gibi	
ünlü	isimlerle	çalıştı.	Cam,	ev	eşyası	sektöründe	dünyanın	önde	
gelen	 gruplarından	 olan	 Şişecam	 Topluluğu,	 Türkiye’den	 ve	
dünyadan	önde	gelen	tasarımcılarla	birlikte	çalışarak,	ilk	global	
tasarım	 markası	 Nude	 ile	 sektöre	 yeni	 bir	 soluk	 getirdi.	 Ron	
Arad,	Rony	Plesl,	Alev	Ebüzziya	gibi	dünyaca	ünlü	tasarımcıla-
rın	elinden	çıkmış	özel	tasarım	ürünlerden	oluşan	koleksiyonlar-
la	müşterilerine	hitap	ediyor.”	

REKORTMEN AYAKKABILARDA CONTINENTAL 

TEKNOLOJİSİ
Kenyalı	 koşucu	 Wilson	 Kipsang,	 geçtiğimiz	 yıl	 40.	 Berlin	
Maratonu’nda,	bir	önceki	dünya	rekorundan	15	saniye	daha	iyi	
bir derece yaparak, dünya rekorunu Continental kauçuk bile-
şenleri	 kullanılarak	 geliştirilen	Adidas	 ayakkabılarla	 kırmıştı.	
Brandenburg	Kapısı’na	2:03:23’lük	zamanlama	
ile	 ulaşan	 koşucunun	 Continental	 tabanlı	
Adidas	 marka	 ayakkabısı	 kaydırmaz	 özel	
teknoloji	ve	gelişmiş	yüzey	kavrama	özellik-
lerine	sahip.	Continental’in	‘Blauvelt’	ile	birlik-
te	 Adidas	 işbirliğinde	 geliştirdiği	 Hanover	
teknolojisine	 sahip	 ilk	 kayak	 botları	 da	
Continental’in	 sağladığı	 yüksek	 perfor-
manslı	 kauçuk	 bileşen,	 kar	 üzerinde	 üst	
düzey	kavrama	ve	güvenlik	sağlıyor.	Dünya	
çapında	22	üretim	ve	ürün	geliştirme	nok-
tasına	 sahip	 olan	 Continental	 Lastik	
Bölümü,	 geniş	 çaplı	 üretim	 ve	 Ar-Ge	 yatı-
rımları	 ile	 uygun	 fiyatlı	 ve	 çevreye	 duyarlı	
ürünlerin	 oluşturulmasına	 büyük	 katkı	 sağlıyor.	
Continental’in	 Lastik	 Bölümü	 Almanya	 Kupası	 (German	 DFB	
Cup),	2014	FIFA	Dünya	Kupası	ve	Fransa’da	düzenlenecek	olan	
UEFA	EURO	2016’nın	resmi	sponsoru	olarak	öne	çıkıyor.

Manolo	Blahnik

Ron Arad
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ÜNLÜLERDEN DESTEK ALINIYOR 
Stil	danışmanı	Hande	Can	Yüce,	marka	ve	tasarımcı	işbirliklerinin;	
tüketicilerin	yenilik	arayışı	içinde	olmaları,	değişen	trendler,	tüke-
tim	hızının	 eskisinden	 fazla	olması	 ve	 sosyal	medyanın	 yeni	bir	
mecra	haline	gelmesi	gibi	nedenlerden	ötürü	hızlı	bir	şekilde	art-
tığını	 belirtiyor.	 Farklı	 sektörlerde	 faaliyet	 gösteren	 markaların	
artık	moda	odaklı	projeler	geliştirmeye	başladığını	söyleyen	Yüce,	
“Yeni	neslin	modaya	olan	merakı	ve	sokak	modasının	hızla	yükse-
len	trendler	arasına	girmesi	hem	moda	evlerini	hem	de	kurumsal	
markaları	 birlikte	 çalışmaya	 zorladı.	 Bunun	 için	 moda	 ile	 yakın	
ilişkisi	olmayan	markalar;	dünyaca	ünlü	tasarımcılar,	ünlüler	veya	
sosyal	medya	fenomenleri	ile	işbirliği	yaparak	farklı	hedef	kitlelere	
ulaşmaya	çalışıyor.	Gıda,	telekomünikasyon,	otomotiv	gibi	sektör-
ler,	 tekstil-moda	 ilişkisini	 kıskanır	 hale	 geldiler.	 Mesela	 Coca-
Cola’nın	 dünyanın	 en	 ünlü	 tasarımcılarına	 ‘özel	 koleksiyon’	 adı	
altında	tasarlattığı,	sınırlı	sayıdaki	şişe	tasarımı	kampanyası	birçok	
moda	 tutkununun	koleksiyoner	olmasına	 sebebiyet	 verdi	 ve	 1.5	
dolar	olan	şişe	Coca-Cola	fiyatları	karaborsada	150	dolardan	alıcı	
bulmayı	başardı.	Burada	tasarımcının	kim	olduğu,	kitlesi	ve	sek-
tördeki	popülaritesi	de	önemli	rol	oynuyor.”	diyor.

GETTING SUPPORT FROM CELEBRITIES
Style Advisor Hande Can Yüce indicates that the consumers are 
in search of change, the trends are shifting, the consumption rate 
is higher than it used to be, the social media is becoming the new 
medium and such events are causing the collaborations between 
the brands and designers to boom. Yüce says that the brands that 
operate in different fields have started to work on fashion 
oriented projects and adds, “The curiosity of the new generation 
in fashion and the entry of the street fashion among the rapidly 
increasing trends have forced the fashion houses and the 
corporate brands to cooperate. That is why the brands that are 
not related to fashion closely are trying to reach different target 
masses by signing deals with the world-renown designers, the 
celebrities and the phenomenons of the social media. The sectors 
such as food, telecommunications, and automotive have come to 
a state of being envious of the connection between textile and 
fashion. For instance, Coca-Cola hired the world famous designers 
to design new bottles as a ‘special edition’ and then presented 
the limited number of designer bottles to the market inviting 
many fashionistas to start collecting. When a bottle of Coca-Cola 
was priced at $1.50 regularly, it succeeded to find buyers at $150 
on the black-market. In this case, the identity, mass, and 
popularity of the designer in the sector play an important role.”  

BAŞARILI OLMANIN SIRRI  
Temiz,	dünyaca	ünlü	Dice	Kayek	markasının	yaratıcıları	Ece	Ege	
ve	Ayşe	Ege	kardeşler	 tarafından	tasarlanan	şişelerle	 lansmanı	
yapılan	Uludağ	Premium’un,	marka-moda	işbirliğine	verilecek	en	
başarılı	örneklerden	biri	olduğunu	belirtiyor.	İstanbul’Entourage	
Moda	 Marka	 Kreatif	 Ajansı	 Kurucu	 Ortağı	 ve	 Moda	 Editörü	
Serhat	Şengül	ile	Stil	Danışmanı	Hande	Can	Yüce’nin	yorumları,	
bu	alanda	faaliyet	göstermek	isteyen	girişimcilere	farklı	bir	yol	
haritası	sunuyor.	Temiz,	bu	alanda	başarılı	olmak	isteyen	marka-
lara	nasıl	bir	yol	 izlemeleri	gerektiği	hakkında	ise	şu	tavsiyeleri	
veriyor:	 “Özelikle	moda	 sektörü	 dışındaki	markalar,	 kendilerini	
geniş	 kitlelere	 ulaştırmak	 ve	 yeni	 bir	 yüzleri	 olduğunu	göster-
mek	 adına	moda	markaları	 ile	 etkileşime	 giriyor.	 FutureBright	
olarak	geliştirdiğimiz	modellerle	markaların	moda	değerini	ölçü-
yor	ve	hedef	kitlesine	özgü	potansiyel	alanları	deşifre	ediyoruz.	
Bu	alanda	başarılı	olmak	isteyen	markaların	doğru	isimlerle	yan	
yana	 gelip,	 takipçilerini	 peşlerine	 takmaları	 gerekiyor.	 Büyük	
etkinlikleri	 sahiplenin.	Mercedes-Benz	Fashion	Week,	modanın	
nasıl	sahiplenilebileceğine	dair	en	başarılı	örneklerden	biri.	Blog	
dünyasında	yerinizi	alın.	Tasarım	ruhunun	sokaklardan	geldiğini	
unutmayın.	 Müşterileriniz	 sayesinde	 markanızın	 sokaklarda	
dolaşmasını	 sağlayın.	 Medyada	 PR	 faaliyetleriyle	 öne	 çıkmaya	
yönelik	stratejiler	geliştirin.”

THE SECRET TO SUCCESS 
Temiz remarks that Uludağ Premium is one of the best examples 
of the cooperation between brand and fashion. The product was 
launched in the bottles designed by the siblings Ece Ege and 
Ayşe Ege who also created the world-renown Dice Kayek brand. 
The comments of İstanbul’Entourage Fashion Brand Creative 
Agency Founding Partner and Fashion Editor Serhat Şengül and 
Style Advisor Hande Can Yüce present a different road map to 
the entrepreneurs who would like to operate in this field. Temiz 
gives recommendations to the brands that desire to succeed in 
this field: “The brands, especially the ones apart from the fashion 
sector, interact with the fashion brands when they decide to 
reach the large masses and show them their new face. As 
FutureBright, we measure the fashion value of a brand and 
decipher their potential areas unique to their targeted customers 
using the models that we have developed. The brands that want 
to succeed in this field must line up followers by getting together 
with the right names. Appropriate the large events. Mercedes-
Benz Fashion Week is a great example to show how to 
appropriate fashion. Take your place in blogging. Don’t forget 
that the designing spirit come from the streets. Have your clients 
navigate your brand on the streets. Develop strategies in the 
direction of becoming prominent in media with the PR operations.” 

Nihan Temiz 

Hande	Can	Yüce

Serhat	Şengül

DOĞRU İLETİŞİM PLATFORMU SEÇİLMELİ 
Moda	kavramının	yalnızca	moda	ve	tekstil	markaları	 için	değil;	
kozmetik, teknoloji, otomotiv, turizm gibi sektörlerde de tüketi-
ciyi	yakalamak	adına	doğru	bir	platform	olduğuna	dikkat	çeken	
İstanbul’Entourage	Moda	Marka	Kreatif	Ajansı	Kurucu	Ortağı	ve	
Moda	Editörü	Serhat	Şengül,	“Dünya	devi	bir	otomobil	markası-
nın	moda	haftalarına	sponsor	olması,	araçlarını	moda	editörleri-
nin	kullanmasını	 istemesi	tesadüf	değil.	Rekabet	çok	ve	herkes	
bu	ışıltılı	dünyada	yer	almak	isteyince,	yaratıcı	olan	fikirler	kaza-
nıyor.	 Bu	 noktada	 markaların	 yaratıcı	 ekiplerine	 ve	 ajanslara	
daha	çok	iş	düşüyor.	Örneğin	bir	süpermarket	markasının	diyet	
yemek	 tarifleriyle	 de	 bilinen	 bir	 moda	 tasarımcısı/blogger	 ile	
videolar	hazırlaması	bunun	güzel	bir	örneği…	Bir	fayans	marka-
sının	ya	da	otomobil	markasının,	moda	dergilerinde	moda	çeki-
mine	sponsor	olması,	kendi	ürünlerinden	alınan	ilhamla	oluşturu-
lan kombinler ve çekim hikayesi ile moda takipçilerine dokun-
ması	diğer	başarılı	örneklerden.	Moda	ile	yan	yana	gelen	marka-
ların	üç	noktaya	dikkat	etmeleri	gerekiyor:	Öncelikle	doğru	ileti-
şim	platformu	seçilmeli.	İkinci	adım	ise	doğru	projenin	seçilmesi.	
Son	 olarak	 doğru	 frekansla	 tüketiciye	 ulaşmak	 gerekiyor.”	
yorumunda bulunuyor.

CHOOSING THE RIGHT COMMUNICATION PLATFORM
İstanbul’Entourage Fashion Brand Creative Agency Founding 
Partner and Fashion Editor Serhat Şengül points out that the 
concept of fashion is the right platform not only for the fashion 
and textile brands but also in order to reach the consumers of 
the sectors such as cosmetics, technology, automotive, and 
tourism. He comments, “It is not a coincidence that a worldwide 
known automobile brand sponsors fashion weeks and cares for 
fashion editors to drive its vehicles. The competition is high and 
when everyone desires to take place in the sparkling world the 
ones with the most creative ideas win. At this point, the creative 
teams of the brands and the agencies carry greater 
responsibilities. A supermarket brand creating videos in 
cooperation with a fashion designer/blogger that is well known 
with diet recipes is a good example. A tile or automobile brand 
sponsoring fashion shoots for fashion magazines; therefore, 
touching their followers with the story of the shoots and their 
products inspiring the combinations created is another good 
instance. The brands that cooperate with fashion need to be 
careful about three things: first one is that they need to choose 
the right platform to communicate. The second step is to select 
the correct project. The last one is to reach the consumers on 
the right frequency.”     

GOODYEAR-PULL&BEAR İŞBİRLİĞİ  
Otomotiv	sektörünün	öncü	markalarından	Goodyear’ın	Pull&Bear	
markasıyla	yaptığı	işbirliği,	modanın	farklı	sektörlerdeki	sinerjisine	
verilebilecek	 en	 doğru	 örneklerden	 biri.	 Goodyear’ın	 IMG	
Licensing	 ile	 yaptığı	 işbirliği	 kapsamında,	 Goodyear	 vintage	
t-shirt	 ve	 sweatshirt	 koleksiyonu,	 62	 ülkede	 bulunan	 Pull&Bear	
mağazaları	 ile	 e-ticaret	 internet	 sitelerinde	 satışa	 sunuldu.	
Goodyear	Vintage	moda	programı	 kapsamında	vintage	 jeanler,	
ceketler,	gömlekler	ve	ayakkabılardan	oluşan	oldukça	popüler	bir	
spor	giysi	koleksiyonu	tasarlandı.	Koleksiyon,	ayrıca	güneş	göz-
lükleri,	 bavullar,	 sırt	 ve	 okul	 çantaları	 gibi	 diğer	 sportif	 tekstil	
ürünlerine	de	sahip.	Goodyear	Lisanslı	Ürünler	Direktörü	Nancy	
Ray,	 “Goodyear	 vintage	 t-shirt	 ve	 sweatshirtleri	 ile	 Goodyear	
markasına	duyulan	 talebi	evrensel	alanda	artırmak	 için	çalışıyo-
ruz.	 Bu	 bağlamda	 gençlerin	 vazgeçilmez	markası	 Pull&Bear	 ile	
yaptığımız	 işbirliği	sayesinde	hedeflediğimiz	pazara	ulaşacağız.”	
yorumunda	bulunuyor.	IMG	Licensing’in	Müdür	Yardımcısı	Fabrice	
Faurie	 ise	 Pull&Bear’ın	 Goodyear	 lisanlı	 ürünlerini	 satmasından	
memnun	olduğunu	dile	getirerek,	“İşbirliğimizin	amacı	Goodyear’ı	
küresel	alanda	tanınan	ve	tercih	edilen	bir	yaşam	markası	konu-
munu	güçlendirmektir.”	diyor.

GOODYEAR-PULL&BEAR COLLABORATION
The collaboration of Goodyear, one of the leading brands of the 
automotive industry, with Pull&Bear is a fine example of the 
fashion synergy in different sectors. Under the Goodyear and 
IMG Licensing cooperation, Goodyear vintage t-shirt and 
sweatshirt collections have gone on sale at Pull&Bear retail 
stores in 62 countries and on their e-commerce website. 
Goodyear Vintage fashion program has developed a quite 
popular range of leisurewear including vintage jeans, jackets, 
shirts, and footwear. In addition, sunglasses, luggage, back to 
school bags and sporting goods are included in the collection. 
Goodyear Director of Licensed Products Nancy Ray said, “We 
are committed to broadening the universal appeal of the 
Goodyear brand, and to be reaching the Pull&Bear target 
market of young adults is therefore very important to us, 
especially on such a global scale.” Fabrice Faurie, Vice President 
of IMG Licensing, remarks that they are pleased that Pull&Bear 
are selling the Goodyear licensed clothing and says, “This is an 
exciting development in the ongoing development of Goodyear 
into a globally recognizable lifestyle brand of choice.”  
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ÇÖMLEKÇİLİK	SANATINI	
DÜNYAYA	TANITIYOR

NEVŞEHİR AVANOS’UN MEŞHUR ÇÖMLEKÇİSİ GALİP USTA, ATÖLYESİNDE 
DÜZENLEDİĞİ WORKSHOP’LARLA, BU SANATI DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN 

GELEN TURİSTLERE ÖĞRETİYOR.

INTRODUCING THE ART OF POTTERY 
TO THE WORLD 

THE FAMOUS POTTERY MASTER OF NEVŞEHIR AVANOS MASTER GALIP TEACHES THIS ART 
TO THE TOURISTS THAT COME FROM DIFFERENT PARTS OF THE WORLD DURING THE 

WORKSHOPS, WHICH HE ARRANGES IN HIS STUDIO. 

‘Chez’ lakaplı çömlek ustası Galip Körükçü, Nevşehir 
Avanos’taki atölyesinde tasarladığı objelerle ününü Türkiye 
sınırlarının çok daha ötesine taşıdı. Albert Einstein’a olan ben-
zerliğiyle dikkat çeken Galip Usta, 5 kuşaktır toprağa hayat veri-
yor. Onun elinden çıkan tasarımlar, dünyanın dört bir yanına 
ihraç ediliyor. Doğduğu günden bu yana yani 53 yıldır bu işin 
içinde olduğunu söyleyen Körükçü, Avanos’ta düzenlediği atöl-
ye çalışmalarıyla İngiltere’den Almanya’ya, Çin’den Japonya’ya 
kadar farklı ülkelerden gelen kadın turistlere seramik sanatının 
inceliklerini öğretiyor.
Anadolu’da çömlek sanatı konusunda en iddialı olan illerin 
başında Nevşehir geliyor. Bu bölgede çömlekçiliğin geçmişi 
Hititler’e kadar uzanıyor. Nevşehir’in çömlekçilik ile anılan en 
meşhur ilçesi ise Avanos. Türkiye’de çömlekçilik alanında hiz-
met veren en meşhur isim ise hiç şüphesiz Avanoslu Galip Usta… 
Galip Usta, pek çok yerde çömlek ustası olarak anılsa da kendisi-
ni Avonos’taki atölyesinde ziyaret ettiğinizde, yaptığı işin aslın-
da ne kadar sıra dışı bir boyuta sahip olduğunu birebir gözleme 
şansı buluyorsunuz. Çanak, çömlek deyip geçmemek gerekiyor. 
Özel boyama teknikleriyle hayat bulan 1 metrekarelik dekoratif 
tabaklar, farklı maddelerin bileşiminden oluşan ve karanlıkta 
bile ışıl ışıl parlayarak bulunduğu mekânı aydınlatan karaflar… 
Bu tasarımların her biri gerçekten de sanat eseri kıvamında. 10 
yıl öncesine kadar ağırlıklı olarak Avrupa’ya ihracat yaptıklarını 
söyleyen Galip Usta, son dönemde Amerika odaklı çalıştıklarını 
belirtiyor. 26 kişilik bir ekiple hizmet veren Galip Usta, “Günde 
ortalama 100 obje tasarlıyoruz. En çok talep edilen ürünlerimizi 

The fame of the pottery master Galip Körükçü, nicknamed as 
‘Chez’, has reached beyond the borders of Turkey thanks to the 
objects that he designs at his studio in Nevşehir Avanos. Master 
Galip, who draws the attention with his resemblance of Albert 
Einstein, has been giving life to soil for five generations. He 
exports his designs to all over the world. Körükçü says that he 
has been in this business for fifty-three years in other words 
since he was born. He teaches the specifics of this art to the 
mostly female tourists that travels from different countries 
from England to Germany, and from China to Japan during the 
prearranged workshops in Avanos.    
When it comes to the art of pottery, Nevşehir is one of the most 
assertive cities in Anatolia. The history of pottery goes back to 
the Hittites in the region. The prominent district of Nevşehir 
that associated with pottery is Avanos. Without a doubt, the 
most famous name serving in the pottery business in Turkey is 
Master Galip of Avanos. Although he is known as a pottery 
master in many places when you visit him at his studio in 
Avanos you get the chance to observe that what he actually does 
has an extraordinary dimension. It is necessary not to see the 
objects as pots and bowls. The decorative plates, sized about 
one square meter, come to life after special painting techniques 
are applied. The carafes that were made by combining different 
substances shine sparklingly. Each of the designs has the quality 
of an artwork. Master Galip mentioned that they had been 
exporting mostly to Europe up until 10 years ago, and recently 
their focus has been America. Serving his clients with the 

SELİN AKGÜN
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Eğitim	programlarımızı,	katılımcılarımızın	Türkiye’de	kalacakları	süreye	
göre	ayarlıyoruz.	Burada	unutulmaması	gereken	tek	şey,	bu	işte	usta	

olabilmek	için	en	az	6	yıl	gerektiği…

We coordinate our training programs according to our participants’ length of stay in 
Turkey. At this point, they should not forget that one would need at least six years of 

experience to become a master in the art of pottery.

desenli tabaklar ve karanlıkta parlayan farklı objeler olmak 
üzere iki başlıkta toplayabiliriz. Tasarımlarımızın fiyatları ne tip 
bir obje tasarladığımıza ve el işçiliğine göre değişiyor. 240 bin 
dolara sattığımız ürün gruplarımız bile bulunuyor. Daha küçük 
objeler ise bin 250 TL’den başlıyor.” diyor. 

34 yıldır workshop düzenliyor
Avanos’ta 34 yıldır Almanya, Rusya, İngiltere ve Japonya gibi 
farklı ülkelerde gelen kadın katılımcılara yönelik çömlek atöl-
yesi düzenlediklerini belirten Galip Usta, sözlerine şöyle 
devam ediyor: “Bu workshop’lara katılmak için herhangi bir 
yaş sınırlaması yok. Kapımız, herkese açık. Eğitim programla-
rımızı, katılımcılarımızın Türkiye’de kalacakları süreye göre 
koordine ediyoruz. Bu nedenle eğitimlerin belli bir süresi yok. 
Bir hafta, iki hafta ya da 1 ay olabilir. Bu noktada unutulmama-
sı gereken tek şey, bu işte usta olabilmek için en az 6 yıl gerek-
tiği… Ortalama 10 ya da 20 kişinin katıldığı workshop’larda 
öğrencilerimiz, kilden toprak hamuru hazırlamayı, objelere 
şekil verip özel fırınlarda nasıl pişirmeleri gerektiğini öğreni-
yor. Çark adı verilen ve ayakla döndürülen tezgâh üzerindeki 
çamurun, maharetle şekillendirilmesi sonucunda birbirinden 
farklı objeler tasarlanıyor. Biz, 5 kuşaktır bu işin içindeyiz ve 
yaptığımız işe gönlümüzü koyduk. Üç kızım var. Eğitimleri 
gereği şehir dışında olsalar bile tatillerde bana yardıma gelir-
ler. Avanos dışında Sultanahmet’te de bir atölyemiz bulunuyor. 
Geometrik desenlerin yanı sıra Hitit ve Osmanlı motiflerinden 
oluşan tasarımlara imza atıyoruz.”

Kızılırmak’ın kilini sanat eserine dönüştürüyor
Galip Usta, Avanos çömleklerinin neden bu kadar özel olduğu-
nu ise şu sözleriyle anlatıyor: “Avanos çömleklerini özel ve 
farklı kılan sadece bu bölgede bulunan kil yataklarıdır.  
Kızılırmak’ın oluşturduğu kil yataklarından elde edilen kil, 
fabrikalarda toz haline getiriliyor. Toz halindeki kil, suyla 
karıştırılıp, çamur haline getiriliyor ve çömlek yapılma-
dan önce mevsimine göre bir süre bekletiliyor. Çömlek 
yapmak için hazır hale gelen kil, ustanın maharetine 
göre şekilleniyor. Fırınlama safhasına geçmeden önce 
çömlek güneşte bekletiliyor. Böylece çömleğin çat-
lama ihtimali ortadan kalkıyor. Fırınlama işle-
minden sonra isteğe bağlı olarak çömleğin 
üzerine boya ve çizimler yapılıyor. 
Çömlek hamuruna üç yöntemle şekil 
veriliyor. Birinci yöntemde çömlek 
hamuru topağı oyuluyor, el veya 
tokaçla istenen şekil veriliyor. İkinci 
yöntem kalıplama, üçüncüsü ise 
çekme yöntemi olarak öne çıkıyor. 
Cilalı çömlekler hem ateşe dayanıklı-
dır hem de su geçirmez özelliğe sahip-
tir. Bu nedenle kolay kolay kırılmazlar.”

assistance of a team of twenty-six, Master Galip says, “We 
design an average of one hundred objects daily. We can divide 
our most demanded products into two categories as patterned 
platters and different objects that glow in the dark. The prices 
change depending on type of the designed object and manual 
labor. We even have product groups that are priced at two 
hundred and forty thousand dollars. The smaller objects have 
starting prices of 250 TL.”          

Organizing workshops for 34 years 
Master Galip remarked that they have been organizing pottery 
workshops serving to mostly female participants from different 
countries such as Germany, Russia, England, and Japan for thirty-
four years. He says, “There is no age limit to attend our workshops. 
Our doors are open to everyone. We coordinate our training 
programs according to our participants’ length of stay in Turkey. 
That is why our programs do not have a certain length of time. 
They might take one week, two weeks or a month. At this point, 
they should not forget that one would need at least six years of 
experience to become a master in the art of pottery. Averages of ten 
to twenty students attend to our workshops to learn how to 
prepare pug out of clay, how to shape their objects, and how to fire 
them in kilns. They design many different objects out of pugged 
clay centered on a turntable that is called the wheel-head. The 
wheel-head is rotated by foot power. They throw the pug skillfully 
to create different designs while turning the wheel. We have been 
in this business for five generations and we have put our hearts 

into it. I have three daughters. Even though they study out of town, 
they come to assist me on holidays. We have another workshop 
outside of Avanos in Sultanahmet. We use geometric patterns as 
well as Ottoman and Hittite motives in our designs.”     

Turning the clay of Kızılırmak into an artwork
Master Galip told us why Avanos pottery is so special: “What 

makes the Avanos pottery so special and unique is the clay 
beds that can only be found in this area. The clay that is 

obtained from the clay beds, which Kızılırmak creates, 
is pulverized in factories. Then the pulverized clay is 

mixed with water and it is turned into mud. Depending 
on the season, it needs to rest for some time before it can be 

used to make pottery. The hands of a skillful artisan shape the 
clay that is ready to use. The pottery gets to dry under the sun 
before the firing process. This procedure rules out the 
possibility of cracking. Decorating the pottery with drawings 
and paintings after the firing process is optional. There are 
three methods of shaping. The first method of shaping is to 
hollow the clay ball and then shaping it by hand or by a 
mallet. The second method is molding and the third one is 

called throwing. Glazed pottery is fire resistant and 
waterproof. That is why they don’t break easily.”      
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Süleymaniye, Selimiye gibi büyük çaplı eserleri sapasağlam 
ayakta dururken Osmanlı’nın ve belki dünyanın en büyük mima-
rına hayran olmak elbette onun büyük sanatını ve derin şahsiye-
tini tanımaktan daha kolaydır. Osmanlılar tarih sahnesinden 
çekildiği halde geride bıraktıkları izin en görünür kısımları ara-
sında Sinan’ın eserleri de var. Önemli bir Sinan araştırmacımız, 
Selçuk Mülayim “Dünyanın en büyük tasarımcısını anlatmaya 
kalkışan herkes şu veya bu ölçüde bunalır.” diyor. 
Kanuni’yi anlatırken Devlet-i Aliyye’yi ulaştırdığı muhteşem 
zenginlik ve dünya iktidarı başınızı döndürebilir, Baki’nin şiirle-
rini okurken karşılaştığınız plastik mükemmeliyet size büyük 
ihtimalle tekrar edilemez görünecektir, Ebussuud Efendi’nin 
eserlerini inceleyenler büyük şeyhülislamın bilgisinin çokluğu-
na ve muhakeme kuvvetine de tanıklık etmektedirler; ama 
Mimar Sinan dediğimizde ise Türkçede büyüklüğü anlatan sıfat-
ların cümlesi yetersiz kalacakmış gibi bir his kaplıyor onu ve 
eserini inceleyenleri. 
Bu durum ilginçtir. Zira Sinan hakkında en çok çalışma üretilmiş 
Osmanlı sanatçılarının başında gelir. Hatta şairlerin ve padişahların 
bile önemli kısmından fazla incelenmiştir Sinan’ın eseri. Binden 
(rakamla 1000) fazla eser var Sinan hakkında. Ve bu yetersiz görü-
nüyor olmalı ki sayı her geçen gün daha da artmakta. 
Sinan o kadar büyük ki sahip çıkanı da çok. Hayatı hakkında çok 
az şey bildiğimiz başmimarın etnik kökeni hakkında bir yığın 
spekülasyon yapıldı bugüne kadar. Etnik çevrelerin Sinan gibi 
bir deve sahip çıkmasını anlayışla karşılıyoruz. Ne var ki Osmanlı 
hanedanının başmimarlığını uzun vade yapmış Sinan’ın etnik 
kökenini tartışmak Osmanlı usullerini birazcık bilen biri için 
tamamen anlamsızdır. Sinan tepeden tırnağa Osmanlıdır ve 
eseri Osmanlı’yı yükseltmiştir. 

Kafatası mezardan alınıp ölçüldü
Tabii etnik temelli milliyetçi kültür politikasının hâkim olduğu 
1935 yılında Sinan’ın mezarının açılıp kafatasının tuhaf bir antro-
polojik teste tabi tutulduğu da bir hakikat. Türk Tarih Kurumu üç 
kişilik bir heyetle mezara girip bu garip testi yaptı ve maalesef aynı 
nedenle Sinan’ın kafatası daha sonra kayboldu. 
Mezar açma olayının belki de tek olumlu sonucu Sinan’ın kafa-
tasına göre çizilmiş resmi ve aynı ölçüler esas alınarak yapılan 
heykeli. Yine de Türk halkı tasvir aramaz; Sinan eserlerine ilgi 
Sinan tasvirlerinden çok daha fazladır. Ankara’ya Sinan heykeli-
ni görmeye gitmezsiniz. İstanbul’a, Edirne’ye Sinan camilerini, 
köprülerini görmeye gidersiniz. 
Hayat hikâyesi kendi ağzından bir biyografisine sahip olduğumuz 
halde detaylı olarak elimizde değil Sinan’ın. Arkadaşı Sai Çelebi 

While his magnificent works such as Süleymaniye and Selimiye 
are still standing; certainly, it is much easier to adore the 
Ottomans’ and maybe the world’s greatest architect than to 
appreciate his brilliant art and profound personality. Although the 
Ottomans have declined from the stage of history, the most visible 
parts of the traces that they have left behind contain Sinan’s works, 
too. A significant Sinan researcher Selçuk Mülayim says, “Anyone 
who tries to explain the world’s greatest designer would become 
buried under it in one way or the other.”
While talking about Kanuni, the magnificent wealth and the world 
dominance that he had the state to reach might make you feel 
dizzy. The plastic perfection that you come across while reading 
the poems of Baki might seem unrepeatable to you most probably. 
Who examines the works of Ebussuud Efendi witnesses the great 
Shaykh-ul-Islam’s incredible knowledge and his power of 
reasoning; however, when we talk about Mimar Sinan, whoever 
studies him and his works is taken over by a sense as if the words to 
describe the greatness in Turkish would be insufficient.   
This is an interesting situation because Sinan is one of the leading 
Ottoman artists with the most research papers published in 
respect of him. Moreover, his works are more researched than the 
most poets and sultans are. There are over one thousand works on 
Sinan. This must seem inadequate because the number keeps 
ascending day by day. 

büyük ustayla konuşarak hayat hikâyesini yazmıştır. Buna göre, 
Sinan I. Selim zamanında Kayseri’den devşirilerek yeniçeri ocağı-
na girmiştir. Doğum ismi tezkirelerde “Togan (Doğan) Yusuf”, 
“Yusuf bin Abdullah” veya “Sinaneddin Yusuf” biçiminde geçer. 
Yetişkinliğinde ise “Sinan bin Abdülmennan” ismi kullanılmıştır 
ki baba adı yerine kullanılan “Abdülmennan” mimarımızın 
Hıristiyan kökenli bir devşirme olduğuna ispat sayılıyor. 

Hem asker hem mimar
Yeniçeri ocağı sadece asker yetiştirmezdi. Sanatçılar ve bürok-
ratlar da ocaktan çıkardı. Sinan ise hem asker hem mimar görü-
nür kayıtlarda. Selim ve Süleyman’ın birçok seferine katılmış ve 
savaşta gösterdiği yararlıklar sayesinde bölük komutanlığına 
kadar yükselmiştir. 1533’te Süleyman’ın İran seferi sırasında 
askerin Van gölünü geçmesi için inşa ettiği kadırgalar saraya 
yakınlığının artmasını sağladı. Birçok seferde askerin karşılarına 
çıkan suları geçmesi için köprüler inşa etti. Bu dönemi için 
Sinan’ın bir askeri mühendis gibi hareket ettiğini görüyoruz. 
1538’de Hassa Başmimarı olur ki bu görevi ölünceye kadar sür-
dürecektir. Başmimarlığından önce Halep, Gebze ve İstanbul’da 
sonraki eserlerinin azameti yanında mütevazı sayılabilecek fakat 
incelikli külliyeler inşa etmiştir. Öte yandan, Sinan’ın gelmiş geç-
miş en büyük cami mimarı olacağı Hürrem Sultan adına yaptığı 
Haseki külliyesinde camiin külliyenin geri kalanından ayrı dur-
masından da anlaşılabilir. Cami mimarisi Sinan’ın iddiasıydı. 

En önemli eserleri ve Ayasofya restorasyonu
Mimarbaşı olduğu uzun dönem boyunca yapılan sayısız eser 
bugün mimar olarak Sinan’ın ismini taşıyor. Bunların hangileri-

He is so great that many lay claims to his ethnic origin. Many 
speculations were made on the ethnic origins of the chief architect 
that we know so little of his life until today. We understand the 
possessiveness of the ethnic circles for such a giant as Sinan. 
However, for someone who is a little familiar with the Ottoman 
procedures, it is completely meaningless to argue about the 
ethnicity of Sinan, who had performed as the chief architect of the 
Ottomans for a long period. Sinan is an Ottoman from head to toe 
and his works had the Ottomans advanced.

His skull was removed from his grave to be tested
Certainly, it is true that his grave was opened and his skull was 
subjected to an anthropological test in 1935, during which an 
ethnic-based patriotic cultural policy was dominant. Turkish 
Historical Society had entered into the grave with a committee of 
three and had performed the bizarre test on Sinan’s skull, later on 
for the same reason his skull was lost.
Maybe, the only positive result of the opening his grave was that 
Sinan’s sculpture and portrait were made according to the 
measurements taken from his skull. Nonetheless, the Turkish 
people do not demand for depictions; the interest in his works is 
more than the interest in his depictions. You wouldn’t go to Ankara 
to see his sculpture. You would go to İstanbul or Edirne to see 
Sinan mosques and bridges. 
Even though we have his biography told by his own words, we 
don’t have the details of Sinan’s life. His friend, Sai Çelebi, had 
written Sinan’s life story by talking to the great master. According 
to the story, he was entered into the guild of janissaries after his 
devshirmeh in Kayseri during the reign of Selim I. His name of 
birth is stated as “Togan (Doğan) Yusuf”, “Yusuf bin Abdullah”, or 
“Sinaneddin Yusuf” in biographical works. He had used the name 
of “Sinan bin Abdülmennan” during his adult life and being used as 
the father’s name, “Abdülmennan” is taken into account as the 
proof of our architect’s Christian origin.           

Both a soldier and an architect
The guild of janissaries did not only raise troops. Artists and 
bureaucrats would also come of the guild. Sinan is registered as 
both a soldier and an architect in the records. He had joined many 
military expeditions of Selim and Süleyman; he was promoted to 
the company command by means of his service. The galleys that he 
had built in order to pass Van Lake during Süleyman’s Iran 
expedition in 1533 helped his connection to the palace deepen. He 
had built many bridges during many expeditions to allow the 
soldiers cross the waters that they had encountered. We observe 
that he had acted as a military architect in this period of his life. 
He had become the chief architect of Hassa (Ottoman Architectural 
Organization) in 1538; he had kept this position until his death. He had 
built social complexes, which we might rank as modest but detailed 
when compared to his splendid, late works, in Gebze, Halep and 
İstanbul before his career as the chief architect. On the other hand, it 
was obvious to see that he would become the best mosque architect of 

HAKAN ARSLANBENZER
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nin gerçekten Sinan’a ait olduğu bir tartışma konusudur. Fakat 
biyografisinde üç eserin özellikle altı çizilir. ‘Çıraklık eserim’ 
dediği Şehzade Camii, ‘kalfalık eserim’ olarak belirlediği 
Süleymaniye Camii ve nihayet ‘ustalık’ olarak gösterdiği 
Selimiye Camii. 
Bu sıralama söz konusu camilerin kubbe çaplarıyla doğrudan 
ilgilidir. Sinan kendi eserlerinin yanı sıra Bizans eseri olup 
İstanbul’un fethinden sonra cami olarak kullanılmaya başlanan 
Ayasofya’yı restore etmişti. Kubbesinin büyüklüğüyle dikkat 
çeken Ayasofya Sinan için bir mihenk olmuş ve nihayet Selimiye 
kubbesiyle Ayasofya mimarını geride bırakmıştı. Eserlerin diğer 
özelliklerine bakılınca ise Şehzade Camii ile Süleymaniye 
Camii’nin de çıraklık veya kalfalık eserleri olduğu değerlendiri-
lemez. Bunların ve Sinan’a ait başka eserlerin her biri son derece 
gelişkin ve incelikli bir ustalığı yansıtırlar. 
Cami, mescid, medrese, darü’l-kurra, türbe, imarethane, 
darü’ş-şifa, suyolu, köprü, kervansaray, saray, mahzen ve hamam 
olmak üzere 375 farklı eser Sinan’a atfedilmektedir. Önce de söy-
lediğimiz gibi bu sayı biraz abartılıdır; büyük mimarın Hassa 
Başmimarı olduğu dönemde yapılan birçok eser doğal olarak ona 
atfedilmiştir. 
Eserleri edebiyatımıza da konu olmuştur. Sinan’ın İstanbul’daki 
en azamet sahibi eseri Süleymaniye üzerine 20. yüzyılın ilk çeyre-
ğinin en önemli epik ve lirik şairlerinden Mehmet Akif ve Yahya 
Kemal birer şiir yazmıştır. Akif’in Süleymaniye Kürsüsü’nde 
kitap-şiirinin girişinde camii göğe yükselirken saf inci kesilen bir 
mucizevi yapıya benzetilir. Yahya Kemal ise ‘Kendi Gökkubbemiz’ 
ile Süleymaniye kubbesi arasında paralellik kurar. 

all times from the separate standing posture of the mosque from the 
rest of the Haseki Social Complex that he had built on behalf of 
Hürrem Sultan. The mosque architecture was his ambition.

His most important works and the restoration of 
Ayasofya 
The numerous works that had been built during his long career as the 
chief architect carry Sinan’s name as the architect today. It is the 
subject of arguments that which of these works belong to him and 
which do not. In his biography, his three works are highlighted: the 
Şehzade Mosque that he had named as “my novice work,” the 
Süleymaniye Mosque that he had described as “my apprentice work,” 
the Selimiye Mosque that he had pointed as his “mastership” work.   
This order is in direct connection with the diameters of the domes. 
As well as his works, Sinan had restored also Ayasofya that was a 
Byzantine architectural work, which was used as a mosque after the 
conquest of İstanbul. Ayasofya that draws attention with the 
largeness of its dome had become a benchmark for Sinan and finally 
he had surpassed the architect of Ayasofya by the dome of Selimiye. 
When we look at other characteristics of his works, we cannot 
evaluate the mosques of Şehzade and Süleymaniye as his novice or 
apprentice works. These mosques and each of his other works mirror 
his mastership that is extremely advanced and detailed.  
Over 375 different architectural works as mosques, madrasas, darü’l-
kurras, shrines, hospices, Ottoman healing centers, waterways, 
bridges, caravansaries, palaces, baths, and cellars are attributed to 
Sinan. As we have mentioned before, this number is slightly 
exaggerated; many works that had been done during his career as the 
chief architect of Hassa were naturally attributed to him.
His works have become subjects of our literature also. The most 
important epic and lyric poets of the first quarter of the 20th century, 
each Mehmet Akif and Yahya Kemal had written a poem for the 
Süleymaniye, which is Sinan’s most spectacular work in İstanbul. Akif 
assimilates the mosque to a miraculous structure, which presents 
itself as pearl while ascending in the sky, at the introduction of his 
book-poem named Süleymaniye Kürsüsü. Yahya Kemal draws a 
parallel between the Süleymaniye and his “Kendi Gökkubbemiz.” 
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O ne derin türküdür. ‘Her türkünün derinliği var kendi halin-
ce’ diyeceksiniz, öyledir de, hayat akıp giderken insanın kırıl-
ganlığına, beklentisine, hasretine, ezilmişliğine ve bütün 
bunların “hayatın akışına” kattığı bireysel acıya ustaca vurgu 
yapan türkülerden biridir; “Göver Bostanım Göver…” 
Yakın tarihimizin yürek burkan acıları, o acıların türkü yakıcı-
nın kendi dünyasındaki karşılığı, dahası toplumun ortak bilin-
cindeki ve belleğindeki acıları da duymak mümkün türkünün 
katmanlarından… Toplam 12 dizeden oluşan, bunun da sekiz 
dizesi icra edilen türkümüzün son imparatorluğun dağılma 
sürecindeki kırılmalardan garip kalmışlığa, öksüzlüğe, hemen 
hasrete, hemen hepimizin karşılaştığı/karşılaşabileceği insani 
durumlara ayna tutması, oluşturduğu atmosfer ve insanı içine 
çeken hüznü, yakıcının ve Türkçenin gücüyle izah edilebilir 
ancak. Türküyü söyleyen bir acı kuyumcusudur.

Dizelere gelirsek:
Göver bostanım göver: İnsanın çektiği hasretler için göver-
mesi nasıl olağandışı bir durumsa, bostanın gövermesi de o 

Such a deep ballad… You would say, “Each ballad has its own 
deepness,” and so it is. ‘My orchard leafs out...’ is one of the ballads 
that emphasizes how fragile, expectant, longing, and meek the 
human beings are while at the same time their lives are flowing, 
and the individual pain that all of this adds into the ‘flow of life.’ 
It is possible to hear from the layers of the ballad the heart 
wrenching pains of our recent history, the equals of those pains 
in the poet’s own world, moreover the pains that are in our 
society’s collective consciousness and memory. The failures 
during the last empire’s disintegration, lonesomeness, 
orphanage, longing, and humane matters, mirrored by our 
ballad, which is consisted of twelve verses in total and only 
eight of them are performed, and the atmosphere that the ballad 
creates, and its sorrow that sucks one in can only be explained 
by the power of the poet and the Turkish language. The 
performer of the ballad is a pain trader.  

Let us move on with the verses:
My orchard leafs out: As extraordinary, it is for someone to leaf 
out because of the longing, so it is that ordinary and natural for an 
orchard to leaf out. There is a submission and a power to turn the 
incredible contrast created by the simple flow of the poet’s life, 
objects, and the universe into unity in this verse. Alternatively, 
there might also be a painful joy in this verse as if to say, “My eyes 
are filled with tears because of longing; and you accompany me.” 
Water comes, beats the embankment: The poet identifies his state 
with the river that flows in its bed beating the embankment. There 
is also an implication of “I beat myself, water beats the 
embankment.” When we consider it in the same context with the 
first verse we see that, water, to leaf out, to come, orchard, are 
lively words with positive meanings. This pictures the poet’s hope, 
determination and the act of ‘beautifying the pain’ in one of the 
following verses, ‘I go after,’ in a way. 
I am lonesome in this place: Aren’t we all in the world? Realizing and 
updating our own existence by means of the unconcerned relatives 
and our lonesomeness exceed one’s loneliness of a certain period.

kadar olağan ve doğal… Kendi hayatı ile eşyanın ve evrenin 
kendi halinde akışının oluşturduğu muhteşem çelişkiyi bile 
uyuma dönüştüren bir güç, bir teslimiyet var bu dizede. 
Yahut ‘benim yol gözlemekten gözlerim göverdi; sen de 
bana eşlik ediyorsun’ der gibi bir acı neşesi de…
Su gelir bendi döver: Kendi yatağında akan ırmağın, dere-
nin, bendini dövmesini de özdeşleştiriyor kendi haliyle. 
‘Ben dizimi döverim, su bendini döver’ iması da var. Bir dol-
durma dizesi değil, ilk dizeyle birlikte değerlendirildiğinde, 
su, gövermek, gelmek, bostan sözcükleri olumlu ve yaşatan 
sözcüklerdir. Buna karşın yakıcının taşıdığı ümit ve türkü-
nün devamındaki “giderim ardı sıra” azmi “acıyı güzelleş-
tirme” eyleminin fotoğrafıdır bir bakıma…
Ben bu yerde garibim: İnsan dünyada garip değil midir? 
İnsanın kendi varoluşunu, gidip gelmeyen yakınının etkisiy-
le, kendi garip bırakılmışlığıyla hatırlaması ve güncellemesi, 
kişinin dönemsel yalnızlığını da aşan bir şeydir. 
Her gelen beni döver: Öyle ya, bostanın gövermesi, suyun 
bendini dövmesi bile bir “dövme eylemidir” türkünün özne-
si insan için… O kadar yalınlaşmış, incelmiş, kendi olmuştur 
ki, o artık yerel ve dönemsel olanı geride bırakan bir evren-
selliğin tercümandır: İnsanın ayrılık derdi vardır, acı duyar, 
özler, bekler ve kavuşmak için gidilecek bir yol varsa gider.
Yazı türkü şerhine dönüşmeden diğer dört dize ve icra edil-
meyen dörtlüğü de verelim ki, okuyucunun zihninde fotoğ-
raf netleşsin:

Göver bostanım göver
Su gelir bendi döver
Ben bu yerde garibim
Her gelen beni döver

Kiraz dalında sıra
Yârim gitti Mısır’a
Eğer bunda gelmezse
Giderim ardı sıra

Kiraz altında ekin
Aldırdım elimdekin(i)
Her gören benzim sorar
Hiç bilmez kalbimdekin(i)

Peki, kimden dinlemeli?
Türküyü Adana/Saimbeyli’den rah-
metli Muzaffer Sarısözen derlemiş. 
Kaynak kişi: Fethi Güler. Ben TRT 
korosundan ve Adanalı mahalli sanatçılar-
dan dinledim. Aysun Gültekin’e, ne bileyim 
Sevcan Orhan’a icrası çok yakışırdı bu türkü-
yü söylemek, bildiğim kadarıyla onların 
repertuarında yok…  E, kim söylerse dinle-
riz bu türküyü…

Everyone comes, beats me: For the human kind, which is the actual 
subject of our ballad, the leafing out of the orchard and the beating of 
the embankment by the water are ‘acts of beating.’ Human beings 
have become so plain, so refined, and so human that they have 
become interpreters of a universalism, which got rid of what is local 
and periodic: human beings carry the pains of separation. They feel 
the sorrow. They long for their loved ones and wait for them, and if 
there is a way to meet once again, they go after… 
Before this article turns into an exposition, let us present the other 
four verses and the following four verses that are not performed, so 
the picture is going to become clearer in our readers’ minds:    

My orchard leafs out,
Water comes, beats the embankment,
I am lonesome in this place,
Everyone comes, beats me.

Cherries alined on their branch,
My darling went to Egypt,
If doesn’t come on this one,
I go after.

Crops under cherries,
Had someone to take what I had, 
Everyone sees my color, asks,
No one knows what is in my heart. 

By whom should we listen to this ballad?
The deceased, Muzaffer Sarısözen of Adana, Saimbeyli, had compiled 
the ballad. The source is Fethi Güler. I have listened to it from the 
TRT choir and the local performers of Adana. However, I think, it 
would suit Aysun Gültekin or Sevcan Orhan to perform this ballad. 
As far as I know, they do not have this ballad in their repertoires. To 
tell you the truth, whoever sings it, I would listen to it…

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

KİRAZ	
DALINDA	
SIRA

CHERRIES 
ALINED 
ON THEIR 
BRANCH 
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Bugün oturdum, zamanı düşündüm. Bugün uzandım, zamanı 
düşledim. Bugün koştum, zamanla yarıştım. Bugün pencereyi 
açtım, zaman odama doldu. Bugün zamanı tuttum, uzun uzun 
kokladım. Bugün trene bindim, zamana baktım.
‘Gördüm ki zaman da bana bakıyordu’ demek isterdim ama bu 
boş bir avunmadan öteye geçemeyeceği için sustum, buraya yaz-
makla yetindim. Zaman bir rüya dedim kendi kendime, görülür 
ve geçer, bazen üzerine konuşulur, çoğu kere unutulur, bazen 
hatırlamak istenmez bazen de hiç unutulmasın diye tekrarlanıp 
durur.
Zamanın bir rüya olduğu muhakkak, çünkü zaman kendisiyle iç 
içe yaşanıyor, sürüyor, geçiyor ve hem kâinatın intizamına hem 
de sonsuzluğun muazzam matematiğine her defasında yepyeni 
bir hayranlıkla bakmaya, imrenmeye, sevinmeye vesile oluyor. 
Tanpınar’a o muhteşem şiiri yazdıran da bu duygular değil mi? 
En çok demeyeceğim ama en çok treni ve onunla yaptığım yolcu-
luğu, onunla vardığım şehirleri, onunla kavuştuğum insanları 
sevdiğim için belki de, en çok onda aklımdan dizeler geçer, üste-

lik tıpkı zamanın geçtiği gibi geçer, bu yüzden de bazılarını yaka-
layamam, yakaladıklarımsa nasibim sayılır, yeterlidir. 
Trenin seyri, trenle seyir, hem tabiatı tüm akışıyla izlememize 
yol açar, hem de kendimizi tabiatın ve kâinatın içinde ‘bir garip 
yolcu’ olarak yeniden yeniden hatırlamamıza… Öyle ya tabiatın 
nehir akışlı olmak gibi bir huyu vardır, taze huy ya da huy tazeli-
ği diyelim tabiatın bu yanımızdan, üstümüzden, içimizden, 
ruhumuzdan yol bulup bize yoldaş olmasına. 
‘Bir garip yolcu’, Orhan Gencebay’ın “Bir garip yolcuyum hayat 
yolunda...” sözleriyle başlayan ünlü şarkısından alınma. O da 
zaten hayattan, seyirden, seferden, zamandan aldığına göre 
demek ki hepimize dokunan ve hepimizi içine alan bir hal sayılır 
bir ‘garip yolcu’ olmak. Şarkıdaki ‘hayat yolunda’ bölümünü 
nedense hep ‘zaman yolunda’ diye söylerim. Zaman, yolculuğun 
kendisi belki de… Zamanı geldi, zaman geçirmeden, zaman yitir-
meden, zaman bitti dediğimiz de bu yolculukla ilgili uyarılar 
olmalı.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Ne 
İçindeyim Zamanın” şiiri de; kâi-
natın, tabiatın, hayatın, zamanın 
ve hepsinin nehri olan, akışı olan 
yolculuğun buluştuğu bir büyük 
şiir. Buluşmak da yeniden başla-
mak değil midir hem? Bu şiirde 
dört ayrı yolculuk ve zaman var 
bence, dört yolculuk zamanı.
İlk yolculuk adeta zamanın için-
de bir tren yolculuğudur: “Ne 
içindeyim zamanın,/Ne de büs-
bütün dışında;/Yekpare, geniş bir 
anın/Parçalanmaz akışında.” 
Trenin zamanını hissettiren dize-
ler, zamanın hem içi hem dışı, yekpare, geniş bir anda, onun akışı 
olmak, bir parçası olmak. Hem düşünmek hem düşlemek gibi…
İkinci yolculuksa bir ‘uzun mesafe koşucusunun yalnızlığı’nı 
çağrıştırır. Yüksek ağaçlarla kaplı, nedense çınar, sık bir 
ormandan geçerken koşmaktan, zamandan, yolculuktan başı 
dönmüş bir koşucunun zamanıdır bu: “Bir garip rüya rengiyle/
Uyuşmuş gibi her şekil/Rüzgârda uçan tüy bile/Benim kadar 
hafif değil.”
Üçüncü yolculuk zamanın kanat takmış halidir bir bakıma. 
Başka bir umman, başka bir derya olan göğün koynunda bulut-
larla göz göze olmanın erinciyle, sakin, tevekkül içinde seyrüse-
fer eden bir insanın yolculuğu: “Başım sükûtu öğüten/Uçsuz 
bucaksız değirmen/İçim muradına ermiş/Abasız, postsuz bir 
derviş.”
Son yolculuksa, insanın kalbinin, aklının, dilinin akışlı olmasının 
sureti olan enginlik, maviliktir:  “Kökü bende bir sarmaşık/
Olmuş dünya sezmekteyim/Mavi, masmavi bir ışık/Ortasında 
yüzmekteyim.”
Bir ‘garip yolcu’yum deyip üzülmeyin, yolculuk hayattan, 
zamandan başka nedir? 

I sat down today, and thought about time. I lay down today, and 
dreamed about time. I ran today, and raced with time. I opened the 
window today, and time filled into my room. I held time today, and 
smelt the scent of it. I rode on a train today, and looked at time. 
I wish I could say that ‘Time was also looking at me’ but this 
wouldn’t go further than being a consolation in vain, so I kept my 
silence and settled down with writing instead. I thought to myself 
that time is a dream, which we dream, then it goes away, sometimes 
we talk about it, mostly we forget and don’t want to remember, and 
sometimes we keep repeating not to forget.    
It is for sure that time is a dream, because it passes, it continues, and 
it is lived within itself. It leads us to see the order of the universe and 
great mathematics of the eternity with a new kind of envy, 
admiration, and compassion. Were not these sensations what made 
Tanpınar to write his famous poem? I like trains and the travels that 
I make on trains, the cities that I arrive by it, the people that I rejoin 
the means of it the most. Maybe, that is why his verses pass through 
my mind mostly when I travel on a train, just as time passes, because 

of this I cannot catch some of them, and the ones that I get to catch 
are considered as they are destined for me and those are enough.   
 The journey of a train, a journey on the train, it is inviting us to 
observe the nature in its natural course while also leading us to 
recall ourselves as ‘lonesome passengers’ in life and in the universe. 
The nature has a habit of having a river like course... Let’s call this 
habit, which finds a way through our souls to become our companion, 
a fresh habit or freshness of a habit. 
‘A lonesome passenger’ is a citation from Orhan Gencebay’s famous 
song, which starts with the words of ‘I am a lonesome passenger on 
the way of life...’ After all, he is taken it from life, from journeys, and 
trips, and time so this means that being a lonesome passenger can be 
counted as a state that embraces us all, and touches us all. I usually 
sing the ‘on the way of life’ part as ‘on the way of time.’ Maybe, the 
journey itself is time... When we use phrases such as ‘it is time,’ 
‘without wasting time,’ ‘without losing time,’ or ‘time is over’ we 

might mean the warnings relevant 
to our journey.         
The poem by Ahmet Hamdi 
Tanpınar called ‘I am neither in 
time’ is a great poem, which brings 
together the universe, the nature, 
life, time, and the journey of them 
all. Isn’t coming together is also a 
new beginning? In my opinion, 
there are four separate journeys 
and four separate senses of time in 
this poem. The first journey is 
merely a train travel in time: ‘I am 
neither in time/ Nor entirely out of 
it;/ But in the infrangible stream/ 
Of a solid broad moment.’ Verses 

that make one to feel the time of trains, in and out of time, becoming 
a piece of it, becoming its flow at a solid, broad moment. It is as 
dreaming and thinking...     
The second journey recalls the ‘loneliness of a long distance runner.’ 
This one is the time of a runner, who gets dizzy when passing 
through a thick forest that is full of plane trees, I don’t know why the 
choice of plane trees by the way: ‘With a bizarre color of a dream/ 
Every shape is as if in harmony/ Even a feather flying with the wind/ 
Is not as light as me.’  
The third journey is the figure of time with wings in a way. It is the 
journey of a human being, who is traveling quietly in resignation 
with the knowledge of being embraced by the sky, which is another 
ocean and another depth: Grinding silence/ My head is a vast mill;/ 
Attained its desire/ A cloakless and coatless dervish is my mind.’
 The last journey is the blueness and vastness of the image of the 
human heart and mind going with the flow: ‘The world has become 
ivy/ Rooted in me, I sense./ An azure blue light…/ I am swimming in 
the middle of it.’
Don’t say that you are a lonesome passenger and worry, after all 
what is ‘traveling’ other than life, and time? 

HAYDAR ERGÜLEN

YOLCULUK	ZAMANLARI	
TIMES OF JOURNEY
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KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

Doğrusu Sağırdere belki Devlet Ana veya Yorgun Savaşçı kadar 
büyük bir roman değildir. Fakat kendi mütevaziliği içinde onlar-
dan daha berrak, derli toplu; sadeliğin ve doğallığın gücüne 
taliptir. Çünkü sanat yönü kuvvetlidir. Yine her Kemal Tahir 
romanı gibi bir tez doğrultusunda yazılmış, fakat onda işlenen 
tez, tarih romanlarındaki gibi tartışmalı, rahatsız edici ve okuyu-
cunun gözüne gözüne sokulan cinsten değil.
Sağırdere’de neredeyse zorlama hiçbir fikir ve olayla karşılaşıl-
maz. Ondaki ince fikirler okuyucuyu yormayacak cinstendir. 
Sağırdere, okuyucusunu örneğin bir Yorgun Savaşçı kadar san-
cılandırmaz, karmaşanın içinde bırakmaz. Çünkü aslında Kemal 
Tahir’in romanını yazdığı yakın tarih, Türk tarihi içinde en uzak 
olaylardan daha belirsiz ve bilgi eksikliği çektiğimiz olaylarla 
dolu. Oysa Sağırdere’nin olayları küçük bir köyde geçmektedir. 
Romanda sade ve fakir insanlarla karşılaşırız. Onlara dair iyi 
veya kötü bir zan beslememiz gerekmez. Onları belki de sadece 
sevebiliriz. Kemal Tahir, okuyucusuna neredeyse bundan başka 
bir seçenek bırakmaz. Çünkü Sağırdere’deki en adi insanların 
bile geçerli bir mazereti vardır.
Sağırdere’nin kahramanı Mustafa on dört on beş yaşlarındadır. 
Yalan ve dolanla yeni tanışmaktadır. Hayatın başlangıcındadır. 
Henüz bir arkadaşının katakullisine gelmemiştir. Bütün halinde 
saftır. O yüzden kirliliğe dönük bir merak içindedir. Ve Ayşe’ye 
aşıktır. Mustafa’nın Ayşe’ye duyduğu aşk; hayat, insan ve acıyla 
tanışmasının başlangıcını oluşturur. Çünkü Ayşe’den aşkına bir 
karşılık görmez. Buna bir de köy hayatının yoksulluk ve acıma-
sızlığı eşlik eder. Ayşe körpedir, küçüktür ama zengin bir 
adamla evlendirilir, hem de kuma olarak…
Ayşe’de kuma olarak evlendirilmenin acısıyla karşılaşma-
yız. Bu acıyı daha çok Mustafa’nın üzerinden okuruz. 
Ayşe’de duruma dönük bir direnç de yoktur. Çünkü 
köy hayatı zordur. Ve Ayşe köyde rahat etmek isti-
yorsa, henüz hiçbir şeyi olmayan bir ergenle uğraş-
maktansa, her şeyi olan biriyle evlenmeyi mantıklı 
bulur. Ayşe, Mustafa’nın bütün girişimlerini boşa 
çıkarır. Hatta ‘usandım bu Mustafa’dan’ tarzı bir 
şımarıklık içine girer. Oysa Mustafa onun için türlü 
tehlikeleri göze almıştır. O kadar saftır ki kim ne dese 
inanmaktadır, yeter ki Ayşe’yle evlenebilsin.
Sağırdere’yi tarihi bir roman olarak da okuyabiliriz. 
Onda geçen olay ve karakterler tarih olmuştur. Sağırdere 
Anadolu modernleşmesinin bir tarihidir. O, okuyucuya 
kendinden çok şeyler bulabileceği kadar yakın, fakat bir 
daha dönemeyeceği bir tarih kadar uzaktır.

Actually, Sağırdere (Deaf Creek) might not be as big of a novel as 
Devlet Ana (Mother State) or Yorgun Savaşçı (Tired Warrior) is. 
However, within its modest context, it is the clearest and most 
organized of them all and it is in pursuit of the power of simplicity 
and naturalism. Because the artistic aspect of it is very powerful. It 
is again written in the direction of a thesis as every other Kemal 
Tahir novel is, but the thesis that is being discussed in this novel is 
not the disturbing, arguable, and annoying type.    
The readers encounter almost no compelling opinions or events in 
Sağırdere. The fine ideas in this novel don’t exhaust the readers. 
Sağırdere does not leave its readers in the middle of chaos and pain 
as much as Yorgun Savaşçı does, because the recent history, which 
Kemal Tahir wrote about it in his novel, is full of events that are 
more shadowy than the most remote events of the history and have 
missing information. Whereas the events of Sağırdere take place in 
a small village. We meet with simple, poor people in the novel. We 
don’t have to have any positive or negative presumptions of them. 
Maybe, we can only like them. Kemal Tahir leaves his readers with 
no other option because even the meanest villagers of Sağırdere have 
reasonable excuses for their actions. 
Mustafa, the protagonist of Sağırdere, is thirteen or fourteen years 
old. He is about to meet with lies and plots for the first time in his 
life. He has not encountered a scheme of a friend yet. He is naive. 
This is why he is so curious about mischief. He is in love with Ayşe. 
The love Mustafa feels for Ayşe is the beginning for him to get to 
know life, real face of human beings, and pain, because his love for 

Ayşe is unrequited. And this is accompanied by the poverty and 
cruelty of the village life. Although Ayşe is very tender and 

young, her family marries her off to a rich man as his second 
wife.                 

We do not see the pain of getting married as a second wife 
in Ayşe. We read it mostly through Mustafa. Ayşe does 
not even reject the situation because the village life is 

hard. Ayşe finds it smarter to marry a man who has 
everything instead of dealing with a boy who has nothing, if 
she wants to live a comfortable life. Ayşe defeats all of 
Mustafa’s attempts to win her heart. Moreover, she gets so 

spoiled that she makes complaints such as ‘I am tired of this 
Mustafa.’ Whereas Mustafa has taken many risks for her. He 

is so naive that he believes in what anyone tells him, and as 
long as he gets to marry Ayşe they don’t matter.     

Sağırdere is history of the modernization of Anatolia. The novel 
is as close to its reader as to find common features but it is as far 

from the readers as history, to which there is no turning back.   

ÖMER YALÇINOVA

TARİH	OLMUŞ	BİR	KÖY
A VILLAGE BECAME HISTORY
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MODA / FASHION

YAZIN	VAZGEÇİLMEZ	PARÇALARI

INDISPENSABLE 
PIECES FOR 
SUMMER

YAZIN SICAĞINDA GİYİNİP-SÜSLENMEK EZİYET 
OLABİLİR KİMİLERİ İÇİN… AMA BASİT BİR İKİ 
PARÇA İLE HEM ŞIKLIĞINIZI KORUYUP HEM DE 
YAZIN KEYFİNİ ÇIKARABİLİRSİNİZ…
İŞTE YAZ AYLARININ VAZGEÇİLMEZ 
PARÇALARI VE ÖNERİLERİMİZ:

FOR SOME, IT MIGHT BE 
A HASSLE TO PUT CLOTHES 
AND MAKE UP ON AND OFF 
IN THE HEAT OF SUMMER... 
BUT WITH A COUPLE OF 
SIMPLE PIECES YOU CAN KEEP 
YOUR ELEGANT LOOK WHILE 
ENJOYING YOUR SUMMER...  
HERE ARE THE INDISPENSABLE 
PIECES FOR THIS SUMMER 
AND OUR TIPS:

MODA / FASHION

NİDA DİLARA TARHAN

İDDİALI KOLYELER
İddialı	kolye,	büyük	ve	cesur	bir	parçadır.	
İyi	yapılmış	olanını	 izlemek	keyif	verir.	Bu	
sezon	 oldukça	 gözde	 olan	 iddialı	 takı	
sendromuna	kapılmamak	mümkün	değil…	
2014	 yaz	 koleksiyonlarında	 hemen	 her	
çeşit	 kolye	 var;	 neon	 renklerde	 olanları,	
büyük	 taşlar	 ve	 zincirlerle	 dolu	 olanları,	
metal plakalar veya pleksi malzemelerle 
tasarlananları	ve	tabii	ki	doğal	taşlarla	dolu	
olanları…	

OSTENTATIOUS 
NECKLACES
An ostentatious necklace is a big and 
bold piece. It gives joy to stare at 
something perfectly made. It is hard not 
to be caught by the ostentatious jewelry 
syndrome, which is very popular this 
season. The summer collections include 
almost every type of necklace; necklaces 
with neon colors, big gems, long chains, 
metal plates, plexiglass, and natural 
stones.  

ÖNERİLER
•	Seyahat	sırasında	mutlaka	
yanınıza	alın.	İki	elbise	ve	üç	
iddialı	kolyeyle	1	haftalık	bir	
seyahate	çıkabilirsiniz.

• Çabucak üstünüzü 
değiştirmeniz	gerektiğinde,	
iddialı	bir	kolye	
kullanabileceğiniz	başlıca	
parçalardandır.

TIPS
• Definitely a must to pack! 

You can go on a weeklong 
travel with only two 
dresses and three 
ostentatious necklaces. 

• When you are in a hurry, 
an artsy necklace is one of 
the essential pieces on 
which you can depend. 

MERAL ERDOĞAN
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GÜNEŞ ŞAPKASI
Esnek	 bir	 güneş	 şapkası,	 deniz	 kıyısında	
yanınızda	olması	gereken	başlıca	aksesuarı-
nızdır.	En	güzel	modellerini	bitpazarlarında	
ya	 da	 sahil	 kasabalarındaki	 dükkânlarda	
bulabilirsiniz.	Hasır	şapkaları	istediğiniz	gibi	
süsleyebilirsiniz;	 taşlar,	 boncuklar	 ya	 da	
kurdele	 ve	 ince	 şal	 kullanarak…	 Yazlık	 bir	
elbise	ve	espadrillerle	birlikte	kullandığınız-
da	tüm	dünyanın	tatilde	olduğunuzu	bilme-
sini	sağlar.

SUN HAT
A flexible sun hat is a major accessory that 
you would need at a beach. Flea markets 
or shops in coastal towns carry the best 
models. You might want to decorate your 
panama hats using gems, beads, ribbons 
or slim scarves to your taste. The whole 
world would get that you are on a vacation 
when you combine a Panama with a 
summer dress and espadrilles.

ŞEKER GİBİ KOLLAR 
Bilezikler	 bir	 kadının	 üzerinde	 oynayabile-
ceği	 temel	stil	unsurlarındandır.	Değerli	ve	
değerli	 olmayan	 materyallerle	 yapılmış	
olanları	mevcuttur.	Parlak,	canlı,	cesur	veya	
daha	 klasik	 ve	 geleneksel	 olabilirler.	 Bu	
tamamen	 sizin	 tarzınıza	 bağlıdır.	 Farklı	
çeşitlerini	deneyin;	tahtayı	gümüşle	karıştı-
rın,	zincir	deneyin…

ARM CANDY 
Bracelets are one of the basic styling 
elements with which a woman could 
juggle. There are ones made with valuable 
or invaluable materials. They might be 
shiny, zestful, bold or more classic and 
traditional. This is completely up to your 
style. Try different kinds; match wood with 
silver, try chains...

MODA / FASHION
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ÖNERİLER
•	İnce	altın	bileziklerle	kolunuzu	
doldurun.	Altı	taneden	az	
takmamaya	dikkat	edin.	Gerçek	
olanlarla	ucuz	olanları	
karıştırabilirsiniz.

•	Eğlenceli	bir	görünüm	için	
bitpazarından	tuhaf	renklerde	
bakalit bilezikler veya ucuz Hint 
bileziklerinden alabilirsiniz.

•	Biraz	gösteriş	yapmak	
istiyorsanız,	küçük	elmas	
taşlarının	yan	yana	
dizilmesinden	oluşan	ince	
bilezikler	size	eğlence	ve	parıltı	
katacaktır.

TIPS
• Line up the thin gold 

bracelets around your 
arms. Be careful not to 
wear less than six. Mix the 
gold ones with the 
imitations. 

• Purchase bakelite or cheap 
Indian bracelets from the 
flea market in bizarre 
colors for a fun 
appearance.

• If you would like to show 
off, try tennis bracelets. 
They will add charm and 
fun to your outlook.  

ÖNERİLER
•	Genel	olarak	en	güzel	güneş	
şapkaları	sahil	kasabasındaki	
dükkânlardan	alınır.

•	Alacağınız	şapka	kolaylıkla	bavula	
konabilen	bir	model	olmalı.	

TIPS
• Usually, the shops in coastal towns 

sell the most beautiful sun hats.
• Coose a model that can be fit into 

a luggage easily.
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SALON 
Salonlarda	ışığın	eşit	
dağılması	en	önemli	
kural…	Eşit	dağılmış	bir	
ışık	elde	etmek	için	de	
avize	kullanılması	
öneriliyor.	Büyük	
salonlarda	ve	geniş	
odalarda birden fazla 
aydınlatma	gereci	
kullanılabilir.	Burada	ısı	
yaymayan	LED	tarzı	ışık	
kaynağı	tercih	edilmeli.

LIVING ROOM 
The most important 
rule in living rooms is 
the even distribution of 
the light. The 
professionals 
recommend the use of 
chandeliers for this 
purpose. In large living 
rooms, more than one 
luminaire can be used. 
The best is to go with 
LED lighting that does 
not radiate heat.   

ÇALIŞMA ODASI
Çalışırken	kullanılan	
ışık	göz	sağlığının	
korunması	
bakımından	büyük	
önem	taşıyor.	
Çalışma	odasında	
ise sabit bir 
aydınlatma	sistemi	
yerine	raylı	spotları	
tercih edebilirsiniz.

WORKING ROOM
The lighting we use 
while working has 
great importance 
for our eye health. 
Prefer rail lighting 
systems instead of 
fixed lighting in 
working rooms. 

DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION
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DOĞRU	AYDINLATMAYLA	
HUZURU	YAKALAYIN!

İNSAN HAYATINDA ÖNEMLİ BİR YERE SAHİP OLAN IŞIK, BULUNULAN MEKÂNIN 
YARATTIĞI HAVAYI DA DEĞİŞTİRİYOR. 

FIND PEACE WITH THE 
PROPER LIGHTING!

LIGHT THAT CAN CHANGE THE MOOD OF A PLACE IS OF THE UTMOST 
IMPORTANCE FOR HUMAN LIFE.

ELA DEMİRCİLER

Işığın insan hayatındaki önemi yadsınamaz. Özellikle evi-
nizde ve işyerinizde aydınlatma konusunda yapılan yan-
lışlar, sizi depresyona bile sürükleyebilir. Doğru 
aydınlatma armatürleri ile aydınlatılmayan bir mekân, en 
iyi eşyalara sahip olsa bile insanda kasvetli bir hava yara-
tabiliyor. 

Güneş en iyi enerji kaynağı
Uzmanlar ev, ofis gibi mekânların aydınlatmasında en 
önemli kaynağın güneş olduğuna dikkat çekiyor. Gün ışığı-
nın yeterli olmadığı mekânlarda ise en büyük görevin 
aydınlatmalara düşeceğini belirtiyorlar. İyi ve doğru aydın-
latma yapmak için uzmanlardan sizin için öneriler aldık.

We cannot deny the necessity of light in human life. Especially 
the mistakes made when arranging the proper lighting of your 
homes and work places can drag you even into depression. A 
place that was not illuminated by the right lighting fixtures 
might cause you to have a grave mood even if the place is 
decorated with the best furniture available. 

The best source of energy is the sun
The specialists point out that the best source to illuminate 
places such as houses or offices is the sun. In places where the 
sunlight is insufficient, the lighting of the space takes the 
charge. We have some recommendations from the professionals 
for choosing the proper lighting method.   
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DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

MUTFAK
Mutfaklar net bir 
aydınlığın	olması	gereken	
mekânlardır.	Dolap	
altlarında	ve	içlerinde	yer	
alan floresan armatürlerle 
lokal	aydınlatma	
sağlayabilirsiniz.	Mutfak	
tavanında	ise	sıva	altı	
geniş	armatürler	ve	
bunlarla birlikte 
kullanacağınız	sıcak	renkli	
ampuller sayesinde 
malzemelerinizi daha iyi 
görebilirsiniz.

KITCHEN
Sufficient and adequate 
lighting is a must in 
kitchens. Use fluorescent 
under-cabinet fixtures to 
create local lighting. For 
general lighting, using a 
wide flush mounted lamp 
on the ceiling along with 
warm colored bulbs 
helps you to see your 
supplies better.

YATAK ODASI
Günün	yorgunluğunu	
attığınız	ve	
dinlendiğiniz	yatak	
odalarınızda,	gözünüzü	
rahatsız	etmeyecek	
genel	aydınlatmanın	
yanı	sıra	başucu	
aydınlatması	tercih	
edilebilir.	Burada	da	
ışığın	azaltılıp-
çoğaltılmasını	sağlayan	
ayarlanabilir	ışık	
anahtarı	tercih	
edilmelidir.

BEDROOM
In your bedrooms 
where you rest and 
relax, choose either a 
general lighting 
system, which will not 
discomfort your eyes, 
or bedside lamps. 
Select fixtures with 
dimmer switches that 
adjust the intensity of 
light.

BANYO
Banyonuzun	
aydınlatmasında	
ıslak	mekânlarda	
kullanılabilen,	neme	
dayanıklı	armatürler	
kullanılmalıdır.	
Özellikle de renk 
yansıtan	lambaların	
seçilmesi	mekâna	
güzellik	katması	
bakımından	tercih	
edilebilir.

BATHROOM
When choosing 
lighting fixtures for 
your bathroom, 
look for moisture-
proof luminaire 
designed for wet 
areas. Preferring 
decorative lamps 
would add color to 
the place. 

KORİDOR
Evin	bağlantı	
noktaları	olan	
koridorlarda, 
aydınlatma	açısı	
geniş	olan	
armatürler	ve	yarı	
şeffaf	apliklerden	
yararlanabilirsiniz.

HALLWAY
One of the most 
overlooked areas of 
your home is your 
hallway. Use wide-
angle lighting 
fixtures or 
translucent wall 
lamps in those 
areas. 



VW	PASSAT,	PARİS	FUARI’NA	
HAZIRLANIYOR

YENİLENEN YÜZÜ VE YÜKSELEN DONANIM SEVİYESİYLE PASSAT, LİDERLİĞİNİ 
KORUMAKTA KARARLI GÖRÜNÜYOR.

ERTUĞRUL ASLAN
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VW PASSAT IS GETTING READY FOR 
THE PARIS MOTOR SHOW

PASSAT SEEMS DETERMINED TO MAINTAIN ITS LEADERSHIP WITH ITS RENOVATED 
DESIGN AND INCREASED LEVEL OF EQUIPMENT.

Avrupa ve ülkemiz pazarında sınıfının en iddialı araçlarından 
olan VW Passat, geçirdiği kapsamlı makyaj operasyonu sonra-
sında yenilendi. 8. neslinin dünya tanıtımını, kapılarını eylül 
ayında açacak Paris Otomobil Fuarı’nda yapmaya hazırlanan 
otomobil, fuarı beklemeden örtüsünü kaldırdı. Yeni ön tasarı-
mı, farları ve büyük ağabeyi Phaeton’a gönderme yapan stop 
lambalarıyla daha elit bir görünüme kavuşan Passat, pazardaki 
konumunu da güçlendirecek. İç mekânında da yeniliklerin 
yapıldığı otomobilde; kişiselleştirilebilen 12.3 inçlik geniş 
ekran, yükseltilen malzeme ve işçilik kalitesiyle çıta daha da 
yukarılara taşınmış.

Diyete girdi hafifledi
Ağırlığı da eski versiyona kıyasla ortalama 85 kg düşürülen araçta 
kullanılan motorlar da eksisine kıyasla yüzde 20 daha tutumlu 
hale gelmiş. İç mekânında yolcuları için artık daha geniş bir yaşam 
alanı sunan otomobilde, diz mesafesi 33 mm artırılırken, bagaj 
kapasitesi de 21 lt artışla 586 lt’ye çıkartılmış. VW’nin değişken 

In the European and the Turkish market, VW Passat, which is 
renovated through an extensive make over, is one of the most 
assertive vehicles in its class. The vehicle that was getting ready for 
the launching of its eight-generation at the Paris Motor Show, 
which is going to open its doors in September, couldn’t wait for the 
exhibition to unveil its new face. Passat that embraces its new elite 
appearance thanks to its new front design, headlights, and 
taillights, which make a reference to its big brother Phaeton, is 
going to strengthen its place on the market. In the interior of the 
vehicle, which also had a makeover, the quality standards are set 
higher with a customizable 12.3-inch LCD display, the increased 
quality of materials and craftsmanship.  

Now its lighter
The weight of the vehicle have been reduced by an average of 85 kg 
and the engines used in vehicles have become more economic by 20 
percent compared to the older versions. While the interior offers a 
spacious area for passengers’ use, the knee space is increased by 33 

MQB platformu üzerine inşa edilen yeni Passat’ta artık 1.4 TBI 
(109 beygir) motorda ilk kez bir plug-in hibrid versiyon da sunul-
maya başlanacak. Sadece 80 kW elektrik motoruyla birlikte araç 
50 km menzile ulaşacak. Temmuzun ikinci haftasından itibaren 
Avrupa satışına başlanan yeni Passat, önümüzdeki yılın ilk ayla-
rından itibaren ‘2015 model’ olarak Türkiye pazarına sunulacak. 
Otomobilin değişen yüzü ve yükselen donanım seviyesine rağmen 
satış fiyatında önemli bir değişiklik yapılması beklenmiyor.

Yüksek güvenlik seviyesi
VW Passat yenilenirken, büyük önem verilen konulardan biri de 
otomobilin yüksek güvenlik seviyesi olmuş. Araçta şehir içi acil 
frenleme sistemi, yaya tanıma fonksiyonu, park yardımcıları, 360 
derece panoramik görüntü çekebilen kamera başta olmak üzere 
çok sayıda güvenlik ekipmanı sunulacak. Araçta eskiden olduğu 
gibi DSG otomatik şanzıman seçeneği de her motorda isteğe bağlı 
olarak alınabilecek. Ayrıca güçlü motor seçeneklerinde dört 
tekerlekten çekiş sistemi de sunulacak.

mm and the luggage cappacity is increased by 21 lt making it to 
reach to 586 lt. The new Passat uses MQB modular platform. A 
plug-in hybrid version powered by a 1.4 TBI (109hp) electric motor 
is going to be offered for the first time. The hybrid version is going 
to reach to a 50 km range on an only 80 kW electric motor. The new 
Passat, which has been on sale in Europe since the second week of 
July, is going to be put on the Turkish market in the first months of 
the coming year as the ‘2015 model.’ A significant change on the 
price of the car has not been expected despite its renovated design 
and increased level of equipment. 

High level of safety
When VW Passat was being renovated, the high level of safety was 
of the utmost importance in mind.  The new Passat presents many 
safety functions such as inner-city emergency breaking system, 
automated parking functions, pedestrian detection function, and 
360-degree multi-camera system. Each engine version comes with 
an option of DSG, and four-wheel drive.  

        Stop lambaları ve bagaj kapağı tasarımı yeni… 
Aracın arka hatları da daha dinamik şekilde 
yeniden tasarlanmış.
        Headlamp and luggage door designs are new… 
The rear end features a more dynamic redesign.

         Eski versiyona kıyasla 79 mm uzayan boyu, yeniden 
tasarlanan far ve ön ızgarasıyla VW Passat, sınıfındaki 
liderliğini devam ettirmek için piyasaya çıkmaya 
hazırlanıyor.
        Compared to its predecessor the length of the vehicle 
is extended by 79 mm, head-grille and headlamps are 
redesigned. The new VW Passat is getting ready to go on 
the market to continue its leadership. 

        Tümüyle yenilenen iç 
mekânda elit ve kaliteli 
çizgiler hâkim. İç mekân 
genişliği de yükseltilen 
otomobilde, geniş bilgi 
ekranları dikkat çekiyor.

         Elite and upscale 
features dominate the 
completely renovated 
interior. The wide 
instrument cluster 
draws the attention 
inside the vehicle, which 
its interior height is 
elevated.
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ANDROİD	YEPYENİ	BİR	
DÜNYA	SUNUYOR

ANDROID PRESENTS A NEW WORLD 

GOOGLE’IN DÜZENLEDİĞİ I/O ADLI GELİŞTİRİCİLER KONFERANSI, ANDROİD MOBİL 
İŞLETİM SİSTEMİNİN YENİ SÜRÜMÜ ÜZERİNDEKİ ÖRTÜYÜ KALDIRDI. ARTIK AKILLI 

AKSESUAR VE OTOMOBİLLERİN ÇAĞI BAŞLIYOR.

GOOGLE’S I/O DEVELOPERS CONFERENCE UNVEILED THE UPGRADED VERSION OF THE 
MOBILE OPERATING SYSTEM ANDROID. THE NEW AGE OF SMART ACCESSORIES AND 

AUTOMOBILES IS COMMENCING FROM NOW ON.  
AYTUN ÇELEBİ
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100 DOLARLIK TELEFON YOLDA
Türkiye’nin	de	aralarında	bulunduğu	gelişmekte	olan	pazarlar	 için	
başlatılan	Android	One	girişimi,	ilk	olarak	Hindistan’da	devreye	alı-
nacak.	 100	 dolar	 civarında	 bir	 fiyatla	 satışa	 sunulması	 beklenen	
akıllı	telefonlar,	standart	Android	arayüzüne	sahip	olurken,	otoma-
tik	 olarak	 güncellenebilecek	 ve	 henüz	 internet	 ve	 akıllı	 telefonla	
tanışmamış	kişilere	yönelik	olacak.

$100 PHONE IS ON ITS WAY
The Android One initiative, which was launched for emerging 
markets including Turkey, is going to materialize in India first. The 
smart phones that are going to be presented to the market have 
standard Android interface and they are expected to be priced at 
$100. They are going to be updated automatically and will be aimed 
for people who haven’t met with smart phones yet.    

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

MOBİLE HAREKET GELİYOR
Firmanın	akıllı	telefon	ve	tabletlerdeki	işletim	siste-
mi	Android,	L	kod	adlı	yeni	sürümüyle	akıllı	telefon	
ve	giyilebilir	cihazlara	da	taşınıyor.	Ancak,	Android	
L’nin	en	çarpıcı	yanı,	yazılım	geliştiricileri	için	ekle-
nen	5	binden	fazla	arayüz.	Bu	arayüzlerle	üç	boyut-
lu görseller, daha iyi grafikler ve toplamda daha iyi 
bir	 kullanım	 deneyimi	 bizleri	 bekliyor.	 Bildirimleri	
kilit	ekranına	taşıyan	tasarım,	Bluetooth’lu	cihazlar-
la	otomatik	olarak	kilidin	açılmasını	da	sağlayacak.	
Batarya	 tasarruf	modu	 ise	Nexus	5	modelinde	90	
dakikaya	kadar	fazla	kullanım	süresi	sağlıyor.	

MOBILE IS BECOMING MOBILE
The mobile operating system for smart phones and 
tablets, Android, is going to be available on 
wearable devices as well as smart phones through 
its new version called L. However, the most striking 
part of Android L is its over 5000 interfaces, which 
were added for software developers.    
3D visuals, better graphics, and overall a more 
efficient usage experience are awaiting us by 
means of these interfaces. The design that carries 
the notifications to the lock screen is going to allow 
the lock to be opened automatically with the help 
of Bluetooth devices. Battery Saver mode offers up 
to 90 more minutes to use on Nexus 5 models.  

AKILLI SAATLERDE YENİ DÖNEM
Giyilebilir	cihazlardaki	değişim,	yakın	gelecekte	kullanacağımız	
cihazların	başında	akıllı	 saatin	geleceğini	gösteriyor.	Android	
Wear	 adlı	 işletim	 sistemi,	 tam	 gün	 kullanılabilecek	 saatlerin	
yanı	sıra,	bildirimleri	görmenizi,	arama	yapmanızı,	mesajlaşma-
nızı	sağlayarak,	günde	ortalama	120	kez	baktığımız	akıllı	tele-
fon	ekranıyla	etkileşimi	rahatlatacak.

THE NEW TIMES FOR SMART WATCHES
The transformation of the wearable devices points that the 
smart watch is going to be one of the leading devices to be 
used in the near future. The operating system called Android 
Wear is going to help reduce the need to check the smart 
phone screens that we check about 120 times a day by allowing 
us to make calls, send messages, and follow notifications.   
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OTOMOBİLLERE AKIL 
KATACAK
Akıllı	 telefonlarla	otomobillerin	 ilişkisi	 gide-
rek	gelişiyor.	Her	ne	kadar	birlikte	kullanımı	
geleneksel anlamda tehlikeli olsa da, 
Google’ın	 sesli	 komut	 desteğiyle	 telefona	
bakmanıza	gerek	kalmayacak.	Android	Auto	
adını	 taşıyan	 yeni	 sistem,	 otomobiller	 için	
özel	 uygulamaları	 destekleyecek,	 gelişmiş	
GPS	haritaları	kullanacak	ve	direksiyon	etra-
fındaki	tuşlarla	da	kolayca	yönetilebilecek.

ADDS INTELLIGENCE TO 
AUTOMOBILES
The relation between smart phones and 
automobiles is advancing over time. Although 
the combined usage of them both is 
dangerous in a traditional meaning, thanks to 
the voice command support of Google 
answering phones won’t be necessary 
anymore. The new system called Android 
Auto is going to support special applications 
for cars, use advanced GPS maps, and be 
managed easily using the buttons installed 
around the steering wheel.  

GOOGLE OTURMA 
ODASINA GÖZ DİKTİ
Önce	Google	TV	adını	taşıyan	girişim,	
artık	 Android	 TV	 olarak	 karşımızda:	
Mobil	 içerik,	 sesli	 komut	 tanıma	 gibi	
işlevleriyle	 dikkat	 çeken	 platform,	
telefon,	 tablet	 uygulamaları	 ya	 da	
uyumlu	kumandalarla	TV’yi	yönetmeyi	
sağlayacak.	Çeşitli	 içerik	 hizmetlerine	
doğrudan	ana	ekrandan	erişim	sağla-
yacak	Android	TV,	tabletlerde	oynadı-
ğımız	oyunları	da	TV’de	oynayabilme	
olanağı	 sunacak.	 Mobil	 cihazlardaki	
müzik	 ve	 videolar	 da	 TV’ye	 kolayca	
aktarılabilecek.

GOOGLE HAS EYES ON 
THE LIVING ROOM
The venture called Google TV at first, is 
now called Android TV: the platform 
that grabs the attention by its functions 
such as mobile content, and voice 
command recognition is going to 
enable users to manage TVs through 
smart phone, and tablet applications or 
synchronized remote controls. Android 
TV that offers direct access to various 
content services through the home 
screen is going to allow users to play 
the games, which they can play on 
smart phones or tablets, on TV. The 
music and videos saved on mobile 
devices can be easily transferred to TV.

Talgo, Çin, Japonya veya Kuzey Avrupa gibi gerekli teknik koşul-
lara sahip ülkelerin uçak, banliyö trenleri ve yüksek hızlı trenler 
gibi çok sayıda ulaşım araçları için 3+2 konfigürasyonunu tercih 
ettiklerini saptaması üzerine bu sistemi geliştirmeye koyulmuştur. 
Diğer konfigürasyonlara oranla daha yüksek kapasitesi olması 
benzeri edinim, işletim ve kullanım masraflarıyla geleneksel 2+2 
konfigürasyonunkinden daha çok yolcunun taşınmasına imkân 
sağlamaktadır.
Trenlerin boyutları en yoğun saatlerdeki doluluk oranı göz önünde 
tutularak belirlenir, ancak günün büyük kısmında doluluk oranı 
çok daha düşüktür. 3+2 konfigürasyonu ile operatörün kullanıcı-
nın gereksinim ve talepleriyle uyum sağlayabilmesine dayanan, 
seferin doluluk oranına göre değişim uygulanabilen bir sunu geliş-
tirilebilir.  Ara koltuğun kullanımı ancak doluluk oranı 80%’in 
üstünde olduğu zamanlar gerekli olacaktır. 
Daha düşük doluluk seviyelerinde yolcular çok sayıda değişik 
alternatifler tercih edebilecek,  diğer dağılım sistemlerinde fayda-
lanamayacağı hizmet ve avantajların sunulması yolcuların mem-
nuniyetini arttıracaktır.   
Talgo’nun sunduğu büyük yenilik, Talgo trenlerinin dizaynının  
birçok Avrupa ülkelerinde, Türkiye ve Arap ülkelerinde uygula-
nan en yaygın standart ekartman koşullarıyla uyum sağlamakta 
olduğu göz önünde bulundurularak 3+2 konfigürasyonun tüm 
dünyada uygulamasına geçilebilmesi olanağıdır. Hem de hızlı 
trenlerin konforunu ve yüksek kalitesini düşürmeden.
Bu konfigürasyon sayesinde, aileler veya 3, 5 veya 6 kişilik gruplar 
yolculuğu hep beraber gerçekleştirebilecek, böylece yolculuğun 
daha pozitif olarak algılanması ve tüm grubun memnuniyet sevi-
yesinde artış elde edilmesi sağlanacaktır. 

TALGO	3+2	KONFİGÜRASYONU	İLE	
OPERATÖRE	VE	YOLCUYA	KAZANÇ	SAĞLIYOR
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Bu şekilde, 3-2 konfigürasyonu vagon kullanımının farklı kullanıcı 
tipine ve farklı durumlara uyarlanması imkânı sunduğundan,  Talgo 
tren kullanıcıları  klasik dağılımlarda bulamayacakları fırsatlardan 
yararlanabilecektir. 
Farklı saat dilimlerinde yolcu tipi değişir, sabah erken ve akşamın 
son saatlerinde daha çok sayıda Business tipi yer ihtiyacı artar. Bu 
daha yakın bir ortam sağlayan orta koltuğu ve çift koltuklu yerlerde 
koltukların birini satmama suretiyle kolayca sağlanır. Saat diliminin 
gerektirdiği durumlarda ise bütün yerler satılır, böylece tren çok 
esnek bir trene dönüşür. 

Yalnız seyahat eden yolcular ise farklı seçeneklerden ihtiyacına en 
uygun olanını seçebilecektir.  3 koltuklu sıraların bir ucundaki otur-
ma yerini seçebilecek, orta koltuk iptaliyle ekonomik mevki fiyatı-
na, birinci sınıf genişlik ve ferahlıktan yararlanabilecektir; ancak 
yolcu low cost bir yer aradığı takdirde kendisine daha düşük fiyata 
sunulan orta koltuğu seçme olanağı sağlanacaktır. 
Hızlı Trenlerde daha çok sayıda oturma yeri bulunduğundan,  diğer 
düzenlerle oturma kapasitesine erişmiş olunacağı seferlerde 3+2 
düzeniyle halen müsait yer olacağı için, operatörün geri ödemesi en 
yüksek seviyeye ulaştıracağı ve koltuk başına fiyatı düşüreceğinden 
toplumun geniş kitlesine ulaşılacaktır. Yolcu sayısı aynı olsa da, yol-
cularda uyandıracağı konfor ve ferahlık hissi, yolculuklarını dolu 
bir trene oranla daha olumlu bulmasına neden olacaktır.
Bütün bunlardan dolayı, 3+2 Talgo kullanımı operatör için olduğu 
kadar kullanıcı için de,  ihtiyaçlarına uygun düzeni seçebileceği için 
kazançlıdır. Bu şekilde, aynı vagonda daha fazla oturma yeri ve 
değişik düzenleme seçenekleri olacağından şirketin kârı optimum 
seviyeye ulaşacak; kullanıcı ise, herhangi başka bir düzenlemeye 
kıyasla ihtiyaç ve arzusunu daha iyi karşılayacak, daha pozitif bir 
algılama ve anı oluşturacak, gelecekte tekrar bir karar alması gerek-
tiğinde kendi için en tatminkâr deneyimi sunan treni seçecektir.

www.talgo.com

Tek yolcu

Çiftler

Aileler veya üç 
kişilik	gruplar

Aileler veya dört 
kişilik	gruplar

Aileler	veya	altı	
kişilik	gruplar

Orta	koltuk	yalnızca	
doluluk	oranı	
%80’in	üzerinde	
olduğu	zaman
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BALLET FESTIVAL 
Organized by General Directorate of State 
Opera and Ballet, the Twelfth International 
Bodrum Ballet Festival is going to take 
place at the Bodrum Castle until August 6.

BEIRUT
Batı	Avrupa	ve	Balkan	müziğini	kendi	yorumlarıyla	
harmanlayan	Beirut,	17	Ağustos’ta	KüçükÇiftlik	Park’ta	
performans sergileyecek.

Combining the elements of Western Europe and the 
Balkan music with their own, Beirut is going to perform 
on August 17, at the KüçükÇiftlik Park. 

GEORGE DALARAS
Yunan	müziğinin	efsane	ismi	George	Dalaras,	
29	Ağustos’ta	Turkcell	Yıldızlı	Geceler	
kapsamında	Harbiye	Açıkhava’da	sahne	alacak.

The legendary name of the Greek music 
George Dalaras is going to be on stage on 
August 29 at the Harbiye Amphitheatre within 
the scope of Turkcell Starry Nights.

PORTISHEAD
Efsanevi	İngiliz	grup	Portishead,	20	Ağustos’ta	
İstanbul’da	KüçükÇiftlik	Park’ta	sevenleri	ile	
buluşacak.	

The legendary British group Portishead is going to 
meet with their fans on August 20, at the 
KüçükÇiftlik Park in İstanbul. 

BALE FESTİVALİ 
Devlet	Opera	ve	Balesi	Genel	Müdürlüğü	
tarafından	düzenlenen	12.	Uluslararası	
Bodrum	Bale	Festivali,	6	Ağustos’a	kadar	
Bodrum	Kalesi’nde…

AJANDA / AGENDA
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Opening date: August 08, 2014
Director: Phil Lord-Christopher 
Miller
Cast: Jonah Hill, Channing Tatum, 
Peter Stormare, Ice Cube

SYNOPSIS
After making their way through 

high school, big changes are in 
store for officers Schmidt and 
Jenko when they go deep 
undercover at a local college. But 
when Jenko meets a kindred spirit 
on the football team, and Schmidt 
infiltrates the bohemian art major 
scene, they begin to question their 
partnership.

22 JUMP STREET

Opening date: August 15, 2014 
Director: Guillaume Gallienne
Cast: Guillaume Gallienne, André 
Marcon, Françoise Fabian, Diane 
Kruger

SYNOPSIS
Mrs. Gallienne, a rather 

temperamental upper middle-
class woman, has three children, 
two of whom she considers as her 
sons and another she calls 
Guillaume. Logically indeed, the 
latter teenage creature starts 
questioning his identity. Guillaume 
will discover little by little who he 
is actually. 

ME  MYSELF AND MUM

Gösterim tarihi: 08	Ağustos	
2014
Yönetmen:	Phil	Lord-
Christopher Miller
Oyuncular:	Jonah	Hill,	
Channing Tatum, Peter 
Stormare, Ice Cube

FİLM ÖZETİ
Liseyi	bitirdikten	sonra,	

polis	memurları	Schmidt	ve	
Jenko’yu	büyük	değişiklikler	
beklemektedir:	İkili	bu	kez	
yerel bir üniversitede gizli 
görev	üstlenirler.	Ancak,	Jenko	
spor	takımında	kendine	bir	
kanka bulup, Schmidt de 
bohem	sanat	bölümüne	sızınca,	
ortaklıklarını	sorgulamaya	
başlarlar.

LİSELİ POLİSLER 2

Gösterim tarihi: 15	Ağustos	
2014 
Yönetmen: Guillaume	Gallienne
Oyuncular: Guillaume	
Gallienne,	André	Marcon,	
Françoise	Fabian,	Diane	Kruger

FİLM ÖZETİ
Orta	sınıfa	mensup,	

huysuz	Bayan	Gallienne’in	üç	
çocuğu	vardır.	İki	çocuğunu	
“oğlum”	diye	seven	Bayan	
Gallienne	üçüncü	çocuğuna	
“Guillaume”	diye	
seslenmektedir.	Bunun	sonucu	
yaşı	ilerledikçe	Guillame,	
durumu sorgular. Art arda 
gelen	bir	dizi	olayla	Guillame,	
kimliğini	arayışa	çıkar.

BEN, KENDİM VE ANNEM

SİNEMA / CINEMA
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]
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Bucak

Resimdeki
oyuncu

Ava alıştırı-
lamayan bir
tür doğan

Rutubet

Suyla
çevrili kara

parçası
Kağıt

yaprakları Pars
İdare
etmek
üzere

Özgün

Bir haber
ajansı

Ensiz

Travma ile
oluşan

bilinç kaybı
Daima

Kendiliğin-
den

yetişmiş
çim

Yabani
hayvan

vurma işi
Hatırlatma

yazısı

Kongo
antilobu

Araştırma
sonucu
yazısı

Yüksekokul
öğrenimi

Ergin
Yaprakları
yenen bir

bitki

Işın

Uygulamalı

Tırnağı
oluşturan

madde

Donuk, mat Tasarı Sosyolojide
kabile, boy

Avrupa
Uzay Ajansı
Kendisine
inanılan
kimse

Hint felsefe
sistemi

Kaymış
toprak,
çöküntü

Bir malı
sahibinden
zorla alma

Elektrik
akımında

şiddet
birimi

Yüzme
aracı

Genç

Erken
karşıtı

Panzehir
taşı

Dövüşeme-
yecek duru-

ma gelen

Şaşırtı

Azerbaycan
başkenti

Karargah
Sıtma

mikrobu
taşıyan

sivrisinek

Doğum
yaptıran

kadın
Büyük

Sahra'da
bölge

Atomlarla
ilgili olan

Öğle ile
akşam
arası

Askerler

Samimi

Düzen Otlak
Boz

renginde
kedi

Umut Faiz

İnsiyak

Parlaklık
Karından-

bacaklı
yumu-

şakça cinsi

Bir tür üst
giysisi

Kırmızı ile
mavi

karışımı

Gömü

Güney
Kafkasyalı

bir halk
Melun Uluslarara-

sı otoyol

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

Connect horizontally and vertically adjacent dots so that the lines form a simple loop with no loose ends. In addition, the 
number inside a square represents how many of its four sides are segments in the loop.

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

 AMPLİFİKATÖR

 APAÇİ

 BAHAR

 EAZIM

 EFEKTİF

 GELİN

 GÜNDEM

 HANTAL

 İHTİYATSIZ

 İNCİR

 KONFEKSİYON

 KUTLU

 LEVYE

 MANŞET

 OFSET

 OKSİT

 POLİS

 SETİR

 ÜREME

 VUZUH

 ZATEN

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 presents how many lines cross 

over adjacent squares.
3 Cross lines cannot create a loop.

BERTAN KODAMANOĞLU
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[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

Bucak

Resimdeki
oyuncu N Ava alıştırı-

lamayan bir
tür doğan

Rutubet E Suyla
çevrili kara

parçası A Kağıt
yaprakları Pars L İdare

etmek
üzere İ Özgün

Bir haber
ajansı O

C A N S U D E R E Ensiz

Travma ile
oluşan

bilinç kaybı D A R
Daima

Kendiliğin-
den

yetişmiş
çim

H E P Yabani
hayvan

vurma işi
Hatırlatma

yazısı
A V Kongo

antilobu O K A P İ
Ç İ M E N Araştırma

sonucu
yazısı R A P O R Yüksekokul

öğrenimi J
Ergin Y Yaprakları

yenen bir
bitki

Işın R O K A Uygulamalı A M E L İ
R E Ş İ T Tırnağı

oluşturan
madde K E R A T İ N

Donuk, mat Tasarı U Sosyolojide
kabile, boy

Avrupa
Uzay Ajansı
Kendisine
inanılan
kimse

E S A
O P A K İ N A L

Hint felsefe
sistemi R Kaymış

toprak,
çöküntü L Bir malı

sahibinden
zorla alma

Elektrik
akımında

şiddet
birimi N Yüzme

aracı

Y O G A G A S P
Genç

Erken
karşıtı J Ö N Panzehir

taşı M Dövüşeme-
yecek duru-

ma gelen A
G E Ç Şaşırtı O P A L

Azerbaycan
başkenti

Karargah
Sıtma

mikrobu
taşıyan

sivrisinek
Ü S

Doğum
yaptıran

kadın
Büyük

Sahra'da
bölge

E B E
B A K Ü Atomlarla

ilgili olan A Öğle ile
akşam
arası İ Askerler

Samimi E R A T
Düzen N Otlak R Boz

renginde
kedi T E K İ R Umut N Faiz

K O M P L O İnsiyak İ Ç G Ü D Ü
Parlaklık
Karından-

bacaklı
yumu-

şakça cinsi
F E R Bir tür üst

giysisi M O N T Kırmızı ile
mavi

karışımı M O R
N E R İ T A Gömü D E F İ N E
Güney

Kafkasyalı
bir halk L A Z Melun L A İ N Uluslarara-

sı otoyol T E M

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

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

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

POLATLI

09:15

11:20

13:45

15:40

18:10

20:45

09:31

11:36

14:01

15:56

18:26

14:20

18:45

10:56

12:58

15:26

17:18

19:51

22:23

SİNCAN

06:30 06:46 08:08

09:50

21:01

YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ

SİNCAN POLATLI

09:06

12:01

17:56

12:19

06:00

08:50

11:45

14:40

17:40

19:00

07:20

10:12

13:11

16:00

19:02

20:20

BOZÖYÜK BİLECİK SAPANCA İZMİT GEBZE

ANKARA - İSTANBUL

13:29 14:25

09:40

12:34

15:39

18:22

21:24

22:40

PENDİKARİFİYE

11:52

14:55

17:40

20:42

15:26

SİNCANPOLATLI

11:11

14:21

19:41

14:01

09:55

11:25

14:35

17:14

19:55

22:50

08:40

10:08

13:14

15:58

18:38

21:35

BOZÖYÜKBİLECİKSAPANCAİZMİTGEBZE

İSTANBUL - ANKARA

12:5511:56

06:15

07:40

10:40

13:30

16:10

19:10

PENDİK ARİFİYE

08:24

11:26

14:14

16:54

10:55

SİNCANPOLATLI

06:40

09:00

11:25

13:35

16:00

18:00

21:00

10:05

12:45

14:40

10:25

17:20

22:20

08:16

10:39

12:59

15:14

17:34

19:39

22:34

08:00

15:00

19:05 19:25

SİNCAN POLATLI

09:16

13:11

17:01

21:16

09:34

13:29

17:19

21:34

09:00

12:55

16:45

21:00

10:21

14:16

18:06

22:21

09:2407:45

17:5416:15

ESKİŞEHİR - KONYA

10:00 11:42

18:55 20:37

KONYA - ESKİŞEHİR

w
w
w
.in

ka
m
e
d
ya

.c
o
m

SİNCANPOLATLI

11:42 12:02

07:27 07:47

15:35 15:55

19:47 20:07

10:55

06:40

14:48

19:00

12:16

08:01

16:09

20:21



0  9  6  raillife AĞUSTOS / AUGUST 2014

 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]


