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BİR	DEVRİ	
OKUMAK…

READING 
AN ERA…

Hicaz Demiryolu derken, Anadolu 
Bağdat demiryolu derken bir 
dönemi hatırlıyoruz. Sultan 
Abdülhamit’in nasıl bir misyonla 
bu yolları yaptırdığını… Özellikle 
Hicaz demiryolu yapımındaki aşkı, 
şevki, heyecanı…
Aynı şekilde Cumhuriyet’in ilk 
yıllarındaki demiryolu yapım 
seferberliğini de… O dönem 
ekonomik kalkınmanın 
lokomotifliğini de demiryolu 
yapıyor. 
Hep Onuncu Yıl Marşı söylenir de 
rahmetli Sadettin Kaynak’ın da bir 
demiryolu marşı var: 
“Karadeniz Akdeniz’e denizler 
bağlı karaya
Yurdumuzun dört bucağı 
bağlanmıştır Ankara’ya…” diye 
biter.
***
2009’dan itibaren ülkemiz yüksek 
hızlı tren işleten ülkeler liginde…
Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren 
hattının işletmeye açılması bu 
ligdeki yerimizi daha da pekiştirdi.
Gelecek kuşaklar sadece demiryolu 
tarihinin değil, Türkiye tarihinin 
önemli bir dönüm noktası 
sayacaklar YHT hatlarını.
Hayat, YHT ile daha dinamik 
akıyor kendi doğal mecrasında…
Öyle ya; yol uygarlık demek…
Böyle okuyacak çocuklarımız 
tarihi…

Lütfi Elvan
TC Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı

We remember an era when we say 
Hedjaz Railway, Anatolia Railway. We 
recall the mission in Sultan 
Abdülhamit’s mind when he had these 
railways built… Especially the 
excitement, eagerness, and passion in 
the making of Hedjaz Railway…
In the same manner, we remember the 
mobilization of building railways 
during the first years of our Republic… 
Railways had taken the lead on 
economic growth in that period. 
We always sing the Tenth Anniversary 
March, but there is also a railway 
march by Sadettin Kaynak and it ends 
as this:
“The Black Sea connects to the 
Mediterranean, all seas connect to 
lands 
Our whole country has been connected 
to Ankara...” 
***
Our country is in the league of 
countries that operate high-speed 
trains since 2009...
Ankara-İstanbul High-speed Train 
Line that was put into operation 
strengthens our place in that league.
The next generations are going to 
reckon the HST lines as an important 
milestone for not only the history of the 
railways, but also for the Turkish 
history. 
Life goes on more dynamically in its 
natural course with HST. 
Needles to say; way means 
civilization...
Our children are going to read history 
as this...

Lütfi Elvan 
The Minister Of Transport, 
Maritime Affairs And 
Communication

vİzyoN / viSiON
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DEMİRYOLCULAR	
BAŞARDI

RAILROADERS 
SUCCEEDED 

Devletimizin, hükümetimizin 
demiryollarına verdiği desteğe 
demiryolcular canla başla karşılık 
vermek için çırpındı…
2009; Ankara-Eskişehir YHT…
2011;  Ankara-Konya YHT...
2013;  Eskişehir-Konya YHT ve…
2014; İstanbul-Ankara YHT… 
Sırada Bursa, Ankara-Sivas, 
Ankara-İzmir var.
Programa alınan diğer Yüksek 
Hızlı Tren hatları…
Açılan her yeni Yüksek Hızlı Tren 
yolu insanımızın yeni gururu… 
Demiryolcular bir yandan ihmalin 
acısını gönüllerinden silerken, bir 
yandan da kendilerine duyulan bu 
güveni boşa çıkarmamanın 
sevincini yaşıyor.
150 yılı aşan demiryolu tarihimizin 
en önemli dönüm noktalarında 
alın terleri, akıl terleri, emekleri 
olduğu için ne kadar sevinseler az.
Elbette bu sadece bu yolu 
yapanların sevinci değil…
Türkiye’nin sevinci.
77 milyon insanımızın sevinci.
İyi yolculuklar…

Süleyman Karaman
TCDD Genel Müdürü

The railroaders have worked very 
hard to respond to the support given 
to our railways by our state, and 
government…  
2009; Ankara-Eskişehir HST…
2011; Ankara-Konya HST...
2013; Eskişehir-Konya HST and…
2014; İstanbul-Ankara HST… 
Bursa, Ankara-Sivas, Ankara-
İzmir are in the line.
Other High Speed Train lines are 
included in the program…
Each newly launched High Speed 
Train line is the pride of our 
people…
In the meantime, our railroaders 
are wiping away the pain of the 
neglect from their hearts and 
enjoying the fact that they have not 
let down the reliance placed on 
them. 
The joy of our railroaders can never 
be too much, because they have 
their great efforts in the most 
important parts of our railway 
history that reaches back a hundred 
and fifty years.   
Certainly, this is not the joy of who 
built the railways only …
It is the joy of Turkey.
It is the joy of our seventy-seven 
million people.
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.



ANKARA-İSTANBUL’DA	YÜZDE	90	DOLULUK
YHT, ANKARA-İSTANBUL ARASI SEYAHAT EDENLERİ MEMNUN EDİYOR. 

TCDD / TURKİSH STATE RAilWAYS

Ankara- İstanbul YHT hattında günde yaklaşık 6 
bin kişi seyahat ediyor. Ara istasyonlarda iniş-bi-
nişler hesaplanınca yüzde 90 doluluk oranıyla 
seferlerini gerçekleştiren YHT’de yoğun saatler-
de bilet bulmak zorlaşıyor.  Yüksek Hızlı 
Trenlerle seyahat eden yolcuların memnuniyet 
oranı ise dünya ortalamasının üstünde…

Günde 12 sefer
Ankara- İstanbul arasında hizmete giren YHT 
hattında, ilk etapta günde 6 geliş ve 6 gidiş olmak 
üzere toplam 12 sefer yapılıyor. Yeni alınan setle-
rin hizmete verilmesiyle sefer sayısı giderek arta-
cak. 
Ankara-İstanbul YHT Hattında YHT’ler ilk etap-
ta; Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Arifiye, 
İzmit ve Gebze’de kalkış saatlerine göre duruş 
yapıyor. Yüksek Hızlı Tren’de; business class, 
business plus, economy, economy plus olmak 
üzere dört sınıf koltuk tercihi ile hesaplı, stan-
dart ve esnek bilet tarifeleri bulunuyor.

Ücretlerde birçok seçenek bulunuyor
Anketler, piyasa koşulları ve ulaşım modlarında-
ki entegrasyonlar ölçüt alınarak Ankara- İstanbul 
YHT bilet ücretleri tam (indirimsiz) 70 TL olarak 
uygulanıyor. Ancak, 7-12 yaş arası çocuklar, 65 
yaş üstü yaşlılar, 13-26 yaş arası gençler, öğret-
menler, TSK mensupları ile basın kartı sahipleri 
indirimli olarak seyahat edebiliyor.  

Ücretsiz kullanımlar
Kanunlar gereği, yüzde 40 ve üzeri engellinin 
kendisi, yüzde 50 ve üzeri engelli olup da ‘Ağır 
Engelli Raporu’ bulunan yolcuların kendileri ve 
beraberindeki bir refakatçisi ile gaziler ve şehit 
yakınları, ücretsiz seyahat ediyor. 

Approximately six thousand passengers are traveling on the Ankara-İstanbul 
HST line daily. It is becoming harder to find tickets for the rush hours on HST 
lines that carry out the trips with a 90% seat occupancy, when passengers who 
get on and off in way stations are calculated. The satisfaction rate of the 
passengers who travel on HST is above the world average.   

Twelve daily trips
Twelve daily trips in total, including six departing and six returning trips, run on 
Ankara-İstanbul HST line. The number of daily trips is going to rise when the 
newly purchased sets put into service. 
For the first phase, High Speed Trains stop at Sincan, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, 
Arifiye, İzmit and Gebze in accordance with their time of departure on Ankara-
İstanbul HST line. HST lines offer four couch selections that include business class, 
business plus, economic, and economy plus with economic, standard, and flexible 
fare options. 

Fares are offered in a variety of options
Full (without a discount) ticket price for Ankara-İstanbul HST line is set as 70TL 
within the criteria based on public surveys, market conditions, and the integrations 
of the transportation modes. Children, who are between 7-12, seniors who are over 
the age of 65, young people who are between 13-26, teachers, members of the 
TMF, and owners of press cards can travel at discounted prices.  

Free usage
According to law, people with 40% or more disabilities, 
people with 50% or more disabilities with a ‘seriously 
disabled’ report and one accompanying person, 
veterans, relatives of martyrs travel for free.  

SEAT OCCUPANCY RATE IS 90% 
FOR ANKARA-İSTANBUL
HST PLEASES ANKARA-İSTANBUL PASSENGERS.
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YHT’lerİn HarekeT saaTlerİ:

Departure times of Hst:
Ankara’dan : 06.00, 08.45, 11.30, 14.40, 17.40, 19.00
İstanbul’dan (Pendik) : 06.15, 07.30, 10.45, 13.30, 16.30, 19.20
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EN	LEZZETLİ	FESTİVAL	BAŞLIYOR
YEMEK KÜLTÜRÜMÜZÜN ÖNEMLİ BİR PARÇASI OLAN ‘TURŞU’NUN FESTİVALİ, 
MERAKLILARINI BEKLİYOR. 

FESTİvAL / FESTivAl

Çubuk’ta her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası 
Çubuk Turşu ve Kültür Festivali 11-14 Eylül tarihlerinde 
düzenlenecek. 
Bu yıl 10. kez lezzet avcıları ile buluşacak olan festivalin ana 
temasında ise Çubuk turşusunun yanı sıra ‘1402 Ankara Savaşı’ 
da işlenecek. Bu yıl ki festivalin hem ana tema olarak hem de 
içerik olarak farklı olacağını söyleyen Çubuk Belediye Başkanı 
Tuncay Acehan, oluşturulan festival komitesinin bu konuda 
hazırlıklara başladığını belirtti. Dört gün sürecek festival ile 
Çubuk’un dünyaca ünlü turşusunun yanı sıra yöresel ürünleri-
nin de vatandaşların beğenisine sunulacağını kaydeden Başkan 
Acehan, “Bu yıl ki festivalimizde Çubuk turşusunun yanında 
1402 Ankara Savaşı’nı da ana tema olarak belirledik. Amacımız 
ilçemizin ürünleriyle birlikte tarihini de ön plana çıkarmaktır. 
Çok fazla kaynak harcamadan, kaynaklarımızı en etkin ve verim-
li şekilde değerlendirerek yapmayı planladığımız bu yıl ki festi-
valimize ilçe halkının yanı sıra turist de bekliyoruz.” dedi. 

Merakla beklenen festival
Acehan, her yıl yüzbinlerce kişinin ağırlandığı festival süresin-
ce Çubuk halkının yöresel ürünleri üretimine ve satışına ola-
nak sağlanacağını da sözlerine ekledi.  

International Çubuk Pickle and Culture Festival that is 
organized as a tradition every year in Çubuk is going to take 
place between 11 and 14 of September this year. 
The main theme of the festival, which is going to greet the taste 
hunters for the tenth times, is ‘1402 War of Ankara’ as well as 
Çubuk pickles this year. Remarking that this year’s festival is going 
to have a different theme and content, Mayor of Çubuk, Tuncay 
Acehan stated that the festival committee has started the 
arrangements in this direction. Mayor Acehan expressed that local 
products are going to be presented to the taste of the visitors as 
well as Çubuk’s world-renowned pickles during the four-day 
festival. Mayor Acehan said, “Besides the Çubuk pickles, we have 
specified 1402 War of Ankara as an additional theme this year. 
Our goal is to highlight our district’s history as much as its 
products. We are planning to organize the festival without 
spending too much of our funds and by using them in the most 

productive and effective way. In addition, this year 
we are expecting tourists to visit our festival 
as well as the local residents of the district.”       

The festival is awaited 
impatiently
Acehan said that during the festival, which 
hosts hundred of thousands of visitors 
every year, the local residents of Çubuk are 
going to be given the opportunity to 
produce and sell their local products.

THE TASTIEST FESTIVAL BEGINS 
AN IMPORTANT PART OF OUR FOOD CULTURE, PICKLES WAIT FOR PICKLE 
LOVERS AT THE PICKLE FESTIVAL. 
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ANKARA’NIN	TEK	MEVLEVİHANE’Sİ 
YENİDEN	YAPILDI
HAMAMARKASI’NDA BULUNAN ANKARA’NIN TEK MEVLEVİHANESİ YENİDEN İNŞA EDİLDİ.

MEKÂN / PlACE

Altındağ Belediyesi, 85 yıl önce yıkılan Ankara’nın ilk ve tek 
Mevlevihanesi yeniden inşa edildi. 1929 yılında yol yapımı 
gerekçesiyle yıkılan Mevlevihane için öncelikle ilgili makamlar-
dan onay alındı, projeler hazırlandı. Kısa süre önce inşaatına 
başlanan Mevlevihane’nin yapımı tamamlandı. 
Ankara’da en önemli tarihi yapıların Altındağ’da bulunduğuna 
dikkat çeken Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, bu 
mekânların yanlış uygulamalar sonucunda zarar gördüğünü söy-
ledi. Tiryaki, Hamamarkası’ndaki Mevlevihane’nin de bu yanlış 
uygulamalara maruz kaldığını belirtti. Altındağ Belediyesi ola-
rak kültürel mirasa her zaman sahip çıkacaklarını belirten 
Başkan Tiryaki: “Yapımını üstlendiğimiz Mevlevihane, bu duru-
mun en güzel örneklerinden birini oluşturuyor.” dedi. Tiryaki, 
yeni yapılan Mevlevihane’nin, kültür sanat merkezi olarak kul-
lanılacağı bilgisini verdi.

Mevlevihane’de neler var?
Hamamarkası’nda bulunan Mevlevihane, özel tasarımıyla dik-
kat  çekiyor .  Mevlevihane’nin  iç i  tamamen ahşap… 
Merdivenlerden kapılara, raflardan prizlere kadar her şey mekâ-
nın doğal ahşap yapısına ayak uyduruyor. Mekânın duvarları, 
yazın sıcağı kışın ise soğuğu geçirmeyen bir özelliğe sahip. 2 
b i n a d a n  o l u ş a n  M e v l e v i h a n e ’ d e  4  o d a  b u l u n u y o r . 
Mevlevihane’nin geniş ve ferah avluları da görülmeye değer.

Altındağ Municipality has rebuilt the only Mevlevi (whirling 
dervishes) House of Ankara, which was demolished eighty-five 
years ago. For the reconstruction of the Mevlevi House that was 
destroyed due to a road construction in 1929, primarily the 
necessary approvals were obtained from the concerned authorities 
and then projects were designed. A short time ago, the construction 
of the Mevlevi House was completed. 
Highlighting that the most important historical buildings of 
Ankara are located in Altındağ, Mayor of Altındağ, Veysel Tiryaki 
said that these places were exposed to harm because of 
malpractices. Tiryaki emphasized that the Mevlevi House in 
Hamamarkası was one of such. Stating that they will always 
embrace our cultural heritage as Altındağ Municipality, Mayor 
Tiryaki said, “The Mevlevi House that we have claimed the 
responsibility of rebuilding it sets one of the best examples to this 
situation.” Tiryaki has also gave the information of that the new 
Mevlevi House is going to be used as a culture and art center. 

What is in the Mevlevi House?
The Mevlevi House in Hamamarkası draws attention with its 
special designs. The interior of the Mevlevi House is completely 

wooden. Everything from stairs to doors and from shelves to 
outlets keeps up with the wooden construction of the house. 

The walls of the place are cold and heat proof. The Mevlevi 
House consists of four rooms in two buildings. The wide and 
bright alleys of the Mevlevi House are worth to see.

THE ONLY MEVLEVİ HOUSE 
OF ANKARA HAS BEEN REBUILT
THE ONLY MEVLEVİ HOUSE OF ANKARA LOCATED IN HAMAMARKASI HAS BEEN REBUILT.
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KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS



Sabahları bizi ‘üüüüürrüüüü’ sesiyle uyandı-
rır horozlar… Rüyada bile horoz sesi duy-
mak,  güzell ik  anlamına gelir… Ama 
horozların içinde de bir horoz vardır ki sesi-
nin de görünümünün de güzelliğine doyum 
olmaz…
Denizli Horozu’ndan bahsediyoruz tabii ki…
Denizli Horozu, renk ve vücut yapısı olduk-
ça farklı; ahenkli, uzun ve güzel ötüşleriyle 
sadece Türkiye’de değil dünyada da tanını-
yor. 1 yaşında bile 25 saniye ötebilen Denizli 
horozlarının görünümleri de sesleri gibi ihti-
şamlıdır… Üstelik de Denizli horozu, kentin 
tarihi değerlerinden de biridir. Laodikya 
Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında geç-
mişinin bin 800 yıl öncesine dayandığı orta-
ya çıkmıştır. Renklerine, ibik şekillerine ve 
vücut yapılarına göre üçe ayrılan Denizli 
horozları ortalama 3-3.5 kg civarındadır.

7 bin cam parçalı horoz sembolü
Bu sebeplerle yolunuz Denizli’ye düştüğün-
de kentin sembolü olan Türkiye’nin en 
büyük cam horozunu görmeden geçmeyin… 
Denizli Belediyesi tarafından Delikliçınar 
Meydanı’na yerleştirilen ve büyük beğeni 
alan cam horoz heykeli, açıldığı andan iti-
baren günün her anı hatıra fotoğrafı çektir-
mek isteyenlerin akınına uğruyor. Şehrin 
en işlek noktasına yerleştirilen heykel, 
Denizlili vatandaşların yanı sıra yurt içi ve 
yurt dışından Denizli’ye gelenlerin de hatı-
ra fotoğrafı çektirdikleri mekân haline 
geldi.
Denizli Belediyesi tarafından yaptırılan 
‘horoz heykeli’ 7 bin cam parçasından oluşu-
yor. Gözleri siyah ve sürmeli, bacakları gri, 
kuyruğu ve ön tarafı yeşil beyaz boyunlu bu 
horozu gördüğünüzde ihtişamı karşısında 
büyülenmemeniz olanaksız olacak…

Roosters wake us up with their shrill crows in 
the mornings. Hearing a rooster’s crowing in a 
dream means prettiness. However, no one can 
get enough of this one breed of rooster’s 
prettiness and crowing. 
Certainly, we are talking about roosters of 
Denizli...
Rooster of Denizli is known not only in Turkey 
but also around the world with his colorful 
appearance and melodious crowing. The 
appearance of roosters of Denizli that can crow 
for twenty-five seconds non-stop at the age of 
one is as magnificent as their crowing. Rooster of 
Denizli is also one of the historical assets of the 
city. During the archeological digs in Ancient 
City of Laodecia, it was uncovered that the 
history of rooster of Denizli goes back to 800 
years ago. Rooster of Denizli weighs 3 to 3.5 
kilograms on average. There are three different 
types of the breed, categorized depending on 
their colors, figures, and combs.  

A rooster symbol with seven 
thousand pieces of glass
For this reason, when you stop by in Denizli 
someday, do not leave before seeing the largest 
glass rooster of Turkey, which is the symbol of the 
city. The glass rooster sculpture, which was 
placed in the Delikliçınar Square by the 
Municipality of Denizli, has won great 
recognition and has been visited by many, who 
would like to take a souvenir photo, from the 
moment that it was opened. The sculpture that 
was located at the most busy point of the city has 
become a famous photo spot, which attracts 
people from in and out of the country.    
The glass sculpture that the Municipality of 
Denizli had it built consists of seven thousand 
pieces of glass. The eyes of the sculpture are black; 
the legs are grey; the chest and the tail are green. 
You are going to be mesmerized when you see the 
magnificence of this white necked rooster.  

KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS

DENİZLİ	
VE	DENİZLİ	
HOROZU

DENİZLİ AND 
ROOSTERS OF 
DENİZLİ

Her horoz kendi kümesinde öter 
Denizli Horozu ise her yerde öter”

Every cock crows in his own coop
But cock of Denizli crows 
everywhere”“

“
TÜRKAN BALABAN
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BİR SABAH KAPADOKYA’DA UYANIP GÖKYÜZÜNE 
AÇILAN BALONLARI GÖRDÜĞÜNÜZDE, BU 
MANZARANIN ANCAK BU ÖZEL COĞRAFYAYA AİT 
OLDUĞUNU TESLİM EDERSİNİZ.
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Vadilerde trekking yapmak, eşsiz bir coğrafyayı balondan kuşbakışı seyret-
mek, at sırtında ırmakları geçmek, yüzyılları geri sarıp kiliselerdeki fresklerin 
hikayelerini dinlemek, tüf kaya mahzenleri gezmek, peribacalarının gölgesin-
de golf oynayıp akşam taş bir mekanda caz performansı dinlemek… 
Kapadokya’dan başka hangi çılgın ve cömert coğrafya bunları sunabilir? Tüm 
bunların ardından mağaradaki jakuzinizi de hak etmişsiniz demektir...

REYAN TUVİ

KAPADOKYA
AKSİYON DOLU BİR COĞRAFYA: 

KAPAK / COvER
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WHEN YOU WAKE UP ONE MORNING IN CAPPADOCIA 
AND SEE THE HOT AIR BALLOONS RISING IN THE SKY, YOU 

REALIZE THAT THIS STUNNING VIEW CAN ONLY BELONG 
TO THIS SPECIAL GEOGRAPHY. 

Trekking in the valleys, watching a stunning landscape from a hot air balloon, 
crossing the rivers on a horse back, rewinding centuries and listening to the stories 
of the murals at the churches, strolling through the volcanic tuff rock cellars, playing 
golf under the shadows of the fairy chimneys, listening to a live jazz performance in 
a stone room… What other geography could offer all of those things other than 
Cappadocia? Let us not forget the Jacuzzi waiting for you at the cave!

CAPPADOCIA 
A GEOGRAPHY FULL OF ACTION: 

KAPAK / COvER



Gökyüzünden eşsiz coğrafya
Bir sabah Kapadokya’da uyanıp gökyüzüne açılan balonları gördü-
ğünüzde, bu manzaranın ancak bu özel coğrafyaya ait olduğunu 
teslim edersiniz. Bu sıcak hava balonları 3 bin metreye kadar çıka-
biliyor ve genelde 50- 350 metre arasında seyrediyor. Göreme’deki 
Kapadokya Balloons ile uçarken karlı Hasan Dağı ve Erciyes Dağı 
net bir şekilde görünecek. Peribacalarına dokunabilecekmiş gibi 
hissedeceksiniz. Yıl boyu uçmak mümkün ancak bazen birkaç gün 
koşullar havalanmak için uygun olmayabilir. O nedenle bu bölge-
de kalınacak zamanı kısa tutmamakta yarar var. Kapadokya’da 
zaman zaman aynı anda uçan balon sayısının 60’a çıktığı oluyor. 

Yürüyen Mehmet’in peşinden ya da at sırtında
Bölge birçok aktiviteye elverişli. En kaydadeğer aktivitelerden biri 
olan trekking için Walking (Yürüyen) Mehmet akıllardan silinme-
yecek bir karakter. Lakabı üzerinde, yıllardır Kapadokya vadileri-
ni arşınlamış bu nevi şahsına münhasır Kapadokyalı, sadece 
bölgeye defalarca gelip artık coğrafyayı tekdüze bulanlar için değil 
aynı zamanda asfaltın dışında neler olduğunu merak edenler için 
de önemli bir tanışıklık. Mehmet, yoldaşı ve turistlerin maskotu 
köpeği Haşmet’in yasını çok uzun yıllar tuttu. Saatlerce ya da gün-
lerce Mehmet gibi yalınayak ıssız vadilerde, ağaçlardan meyve 
kopararak yürüyebilir, kiliselere halatlarla inerek sıradışı bir 
Kapadokya’nın peşine düşebilirsiniz. Mehmet’in sürprizlerine ise 
hiçbir zaman hazırlıklı olamazsınız. 
Kapadokya’da atla gezmek de tıpkı balonla uçmak ve trekking yap-
mak gibi bölgeyi başka bir açıdan gösteriyor size. Yıl boyu, Akhal- 
Teke Binicilik Merkezi Kızılırmak kıyısında, Çavuşin, Uçhisar ve 
Göreme vadilerinde, bir ya da birkaç saatlik ve bütün gün süren 
gezintiler düzenliyor. Tecrübeli binici olmanıza da gerek yok.

Sıradışı bir golf 
UNESCO tescilli bir milli park olan Kapadokya’nın son sürprizi de 
Cross Golf. Golfun oynanmaya başlamasından 500 yıl geçmesine 
rağmen dünyada benzeri olmayan ‘çevreci’ bir golf türü de birkaç 
yıldır bölgede oynanıyor. Farklı yüzey şekillerinden yararlanan 
Cross Golf’te peribacalarına zarar verilmemesi için oynanan alan 
korunan bölgelerin dışında kurulmuş. Parkurun üzerinde yeşil-
lendirmeye ya da müdahaleye de gerek duyulmuyor. Klasik golf 
sopaları, golf topu ve temel golf kuralları ile oynanıyor. En belirgin 
farkı hedefin bir delik yerine küçük bir kale olması. Bu kalenin 
isabet ettirilebilecek kadar büyük olması ve oyuncunun normal 
golfe göre daha çok risk alabilmesi, Cross Golf’ün kısa zamanda 
meraklıların ilgisini çekmesini ve turnuvaların gelenekselleşmesi-
ni sağladı. 

Kızıl Vadi geleneği
Gün batarken Kızıl Vadi’de günbatımını seyretmek bir gelenek-
tir. Kızıl Vadi’nin kıvrımları arasında kimisi yürürken kimisi 
güneşi bir bardak şarapla uğurlar. Bu coğrafya verimliliği saye-
sinde eskiden beri bağcılık için uygun olmuş, birçok köyde üzüm 
üreticiliği devam ediyor. 
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Sütte	kavrulan	meşhur	
kabak	çekirdeğini	çıtlatın.
Enjoy the famous pumpkin 
seeds that are roasted in milk.

KAÇIRMAYIN
DO NOT MISS

KAPAK / COvER



Stunning geography from the sky
When you wake up one morning in Cappadocia and see the hot air 
balloons rising in the sky, you realize that this stunning view can only 
belong to this special geography. The hot air balloons can rise up to 
3000 meters and usually float between 50-350 meters. You are going 
to have a clear view of Hasan Mountain, and Erciyes Mountain while 
flying with Kapadokya Balloons in Göreme. You are going to feel as if 
you can touch the fairy chimneys. It is possible to arrange a hot air 
balloon flight throughout the year; however, the weather conditions 
might not be suitable for a trip on some days. It would be very helpful 
not to arrange a short trip to this region. The number of the hot air 
balloons, floating in the sky at the same time, might go up to 60 
sometimes. 

Following Walking Mehmet or on a horse back
The region is suitable for many activities. Walking Mehmet is a 
character that you are never going to forget for trekking, which is one 
of the considerable activities. His nickname tells you all… Having 
paced the valleys of Cappadocia for many years, Walking Mehmet is 
a significant acquaintance for not only the people who have come to 
this region many times before and now find it monotone, but also for 
the people who are curious to see what else exist outside the pavement. 
Mehmet has mourned for his companion and the mascot of the 
tourists Haşmet, his dog, for long years. You can walk as Mehmet 
does; bare foot for hours or days in the remote valleys, picking fruits 
from the trees; rope down to the churches and chase an extraordinary 
Cappadocia. However, you can never be prepared for Mehmet’s 
surprises.          
Horse riding in Cappadocia shows you Cappadocia from a 
different point of view, just as flying with a hot air balloon, and 
trekking do. The daily trips, either for a few hours or for whole day, 
are organized by Akhal-Teke Riding Center, which is located by the 
Kızılırmak River, at the valleys of Çavuşin, Uçhisar and Göreme 
throughout the year. Experience is not necessary.

An extraordinary golf experience
The last surprise of Cappadocia, which is a national park that is 
off icial ly  registered with UNESCO, is  Cross  Golf .  An 
‘environmentalist’ type of golf, which has no match in the world, has 
been played in the region for a few years. Cross Golf uses the surface 
features and the course is set outside the areas under protection, so the 
fairy chimneys won’t be harmed. It is not necessary to green the 
course. It is played by classic golf clubs, golf balls, and the game follows 
the basic golf rules. The most significant difference of the game is the 
goals, instead of potholes. The large size of the goal as to take a hit and 
the greater risks taken by players compared to normal golf made 
Cross Golf popular in short time and helped tournaments become 
traditional.       

A Kızıl Valley tradition
It is a tradition to watch the sunset at Kızıl Valley. Some farewells 
the sun while walking between the curves of Kızıl Valley, and some 
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Kubbeli	Kilise’den	
Soğanlı’ya	yürüyün.
Walk from the Kubbeli 
Church to Soğanlı.

KAÇIRMAYIN
DO NOT MISS

KAPAK / COvER



KAPAK / COvER
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Mağarada tatil
Bölgenin en çarpıcı otellerinden Museum Hotel’in Sultan suitin-
de bir mağarada bulmayı ummayacağınız her şey var. Kubbeli taş 
bir oda, sultanın gökyüzü penceresi, özel mağara şaraphane, 
manzaralı bir sedir, nargile, 18. yüzyıl Konya halısı, duvara asılı 
bir Osmanlı elbisesi, eski bir minber... HD televizyon, mini bar, 
çay ve kahve ısıtıcısı, wifi ve jakuzi... Hepsi 95 metrekarelik bu 
mağarada! Otelde, Osmanlı, Selçuklu, Roma ve Hitit dönemlerini 
kapsayan geniş bir antika koleksiyonu var. Herbirinin hikâyesi 
olan Nevşehir Müzesi’ne kayıtlı bu eski eserlerin koleksiyonunu 
yapan otelin sahibi Ömer Tosun, on küsur yıl öncesini hatırlıyor: 
“İstanbul’a gelen kaliteli turistleri bu bölgeye helikopterle gön-
derirdik, kalacakları doğru dürüst bir yer de yoktu. Böylece elim-
deki harabe ve yıkıntılardan bir otel yaratma fikri doğdu. Önce 
bir tekstil ve halı müzesi gibi olsun dedim, halıları serdim yakış-
madı, sonra koleksiyonumun en iyi parçalarını koymaya karar 
verdim.”  Müze otelin, Avanos, Göreme, Güvercinlik Vadisi ve 
Kızıl Vadi’yi kuşbakışı gören terası Beyaz Vadi’ye uzanıyor. 
Vadide yürüyüşle bir saat on dakika içinde Göreme’ye varılıyor. 
Vadilerden, kanyonlardan, dere yollarından, suyun açtığı köprü-
lerden, bağlardan, tarlalardan geçip, yeryüzünün en özel coğraf-
yalarından birinde kaybolmanın kayıtsızlığı içinde olabilirsiniz. 
Ürgüp’e 11 km mesafede, Kapadokya’nın en bakir köylerinden 
Ayvalı’da (Aravan), terk edilmiş kaya yerleşimleriyle dolu bir 
vadinin içindeki Gamirasu Cave Hotel de kaydadeğer bir konak-
lama seçeneği. Restore edilmiş bir Bizans manastırında, muhte-
şem bahçesi, geceleri büyülü bir havaya bürünen terası, 
konuksever servisi ve geniş, otantik kaya odalarıyla, gözlerden 
uzak olmayı isteyenleri ağırlıyor. 

Fantastik bir oyun parkı
Kapadokya’nın çok gezilmeyen ancak kaçırılmaması gerekli bir 
başka bölgesi de, Ürgüp’e bir saatlik mesafedeki Ihlara Vadisi’nin 
sağ ayağının eteğinde, kayaya oyulmuş Selime Katedrali, bölgenin 
en büyük manastırı. Tüf kayaların arasındaki dar geçitleri, tünel-
leri ve yumuşak kıvrımlı kaya formasyonla-
rıyla, burası adeta fantastik ve sürprizlerle 
dolu bir oyun parkı. Katedrali Ihlara 
Vadisi’nin girişindeki Selime köyündeki 
Mustafa Çevik’le gezin. Küçük ve temiz bir 
pansiyon da işleten, canayakın Çevik ailesi-
nin halı dükkanındaki Taşpınar, Niğde, 
Aksaray ve Melendiz halılara göz atın. 
Buraya gelmişken Ihlara Vadisi’ni de kaçır-
mayın. 25 km’lik vadinin 16 km’si yürünse de 
en hoş parkur Belisırma ve Selime köyleri 
arasındaki 6 km. 400 basamakla indiğiniz Ihlara’dan Belisırma’ya 
doğru, kanyonun doğasını daha iyi hissediyorsunuz. Melendiz 
Çayı’nın iki yanındaki kiliselere ulaşmak zor değil ve her biri diğe-
rinden daha ilginç. Ağaçaltı, Kokar, Sümbüllü, Yılanlı ve 
Pirenliseki kiliseleri görmeye değer. Çayın kıyısındaki restoran-
lardan birinde yemek molası verin.

Sinasos	köy	kahvesinde	
oturun.
Have a rest at the coffee house 
of the village in Sinasos.

Avanos’ta	tarihi	Alaattin	
Hamamı’nda	yıkanın.
Take a bath at the historical 
Alaattin Hammam in Avanos.

KAÇIRMAYIN
DO NOT MISS

KAÇIRMAYIN
DO NOT MISS



KAPAK / COvER
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while drinking a glass of wine. This geography has been suitable for 
viticulture thanks to its fertile grounds. Many villages continue to 
produce grapes.  

Vacation in a cave
The Sultan Suite of the Museum Hotel, which is the most striking hotel 
of the region, has everything that you cannot imagine to find in a cave. 
A vaulted stone room, the sky window of the sultan, a private cave 
winery, a sofa with a view, hookah, the 18th century Konya rug, an 
Ottoman garment hanging on the wall, a pulpit… HD television, mini 
bar, kettle, coffee maker, wi-fi, and a Jacuzzi… All of these fit inside a 
cave, which is only 95 square meters. There is an extensive collection of 
antiques, which belong to the Ottoman, Roman, Hittite, and Seljuk 
periods, at the hotel. Ömer Tosun, the owner of the hotel and the 
collector of the antiques that are registered with the Museum Nevşehir, 
remembers over ten years back: “We used to send the tourists that come 
to İstanbul by helicopters to this region, but there was not any good 
accommodation. This is how the idea to create a hotel out of debris was 
born. First, I wanted it to look as a textile and rug museum. I spread the 
rugs, they didn’t suit. Then, I decided to decorate the place with the best 
pieces of my collection.” The terrace of the Museum Hotel overlooking 
Avanos, Göreme, Güvercinlik Valley, and Kızıl Valley reaches out to 
Beyaz Valley. You can arrive to Göreme at the end of an hour and ten 
minutes walk in the valley. Passing through valleys, canyons, 
streambeds, bridges, vineyards, and fields, you can experience the 
carelessness of getting lost in one of the most special locations on earth. 
In Ayvalı, which is 11 km to Ürgüp and one of the most untouched 
villages of Cappadocia, Gamirasu Cave Hotel that is located in a valley, 
which is full of desolate rock settlements, is a significant selection of 
accommodation. The hotel hosts the guests who would like to stay away 
from the curious looks in a renovated Byzantine convent with its 
beautiful garden, its terrace that wraps itself up in a mesmerizing 
ambience at nights, hospitable service, and large authentic stone rooms.  

A fantastic theme park
Having been carved into rocks, the Cathedral of Selime that is nestled 
on the right foot of Ihlara Valley, within one-hour distance from Ürgüp, 
is the biggest convent of the region. This place is merely a fantastic 
theme park full of surprises with its narrow passages between the tuff 
rocks, tunnels, and softly curved rock formations. Browse around the 
cathedral with Mustafa Çevik from the Selime Village located at the 
entrance of Ihlara Valley. Check out the Taşpınar, Niğde, Aksaray and 
Melendiz rugs at the rug shop that belongs to the friendly Çevik Family 
that also runs a small and clean hostel. Do not miss to see Ihlara Valley 
while you are there. 16 km of the 25 km long valley can be walked, but the 
nicest part of the course is the 6 km that is between the Belisırma and the 
Selime Villages. You can feel the nature of the canyon better when 
proceeding from Ihlara, which you climb down through 400 steps, to 
Belisırma. It is not hard to reach the churches located on both sides of 
the Melendiz Stream. Each of them is interesting.  Ağaçaltı, Kokar, 
Sümbüllü, Yılanlı and Pirenliseki churches are worth to see. Stop for 
lunch at one of the restaurants by the stream. 

Ürgüp’teki	Ziggy’s	
Cafe’de	sarımsak	soslu	
Ziggy	patates,	
pastırmalı	makarna,	
kabak	çekirdekli	sosu	
ile	özel	Ziggy	bonfile,	
gizemli	tatlı	Ziggy	
denemeye	değer.	
It is worth trying the 
Ziggy potatoes with garlic 
sauce, pasta with pastrami 
sauce, special Ziggy steak 
with pumpkin seed sauce, 
and the mysterious Ziggy 
dessert at Ziggy Cafe in 
Ürgüp. 

LEZZET MOLASI 
TASTE STOP
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TÜRKİYE’YE	
DAMGA	VURAN	
TARİHİ	MARKALAR
GRİPİN MARKASINI 
BİLMEYENİMİZ, ORALET 
İÇMEYENİMİZ, 404 İLE BİR 
ŞEYLER YAPIŞTIRMAYANLARIMIZ 
VAR MI?

THE BRANDS 
THAT HAVE 
THEIR MARKS ON 
TURKEY 
IS THERE ANYONE WHO DOES NOT 
KNOW GRİPİN, WHO HASN’T DRUNK 
ORALET, OR WHO HASN’T GLUED 
SOMETHING WITH 404?

ERTUĞRUL ASLAN

NoSTALJİ / NOSTAlGiA



Hacı Bekir Lokumları 237 yıldır Türkiye’nin kayıtlara geçmiş, 
yaşayan en eski markası. Kamil Koç 106 yıldır büyüyerek günü-
müze ulaştı. Nacar, Grundig, Telefunken Türkleşerek yeniden 
doğdu. İşte Türkiye’nin en eski şirketleri…
Marka yaratmak ve onu korumak, rekabetin kıran kırana geçtiği 
günümüzde çok kolay değil. Ticaretin küreselleştiği, mal 
ve hizmet kalitesinin birbirine yaklaştığı yeni yüz-
yılda, marka başlı başına bir rekabet silahı olarak 
öne çıkıyor. Ülkemizin marka tarihine baktığı-
mızda, bilinen ve kayıtlara geçmiş en eski mar-
kamız 237 yılı deviren Hacı Bekir Lokumları... 
Günümüzde bu marka hala varlığını sürdürüyor. 
Bu kadar eski olmasa da 100 yıla merdiven dayadığı 
halde kendini yenileyip, hala varlığını sürdüren çok 
sayıda markamız var. Koska 107, Kamil Koç 91, Vakko 81 
yaşına büyüyerek güçlenerek girdi. Nacar, Telefunken, Grundig 
gibi bazı markalarsa kaybolduktan sonra, tekrar Türkleşerek 
hayata döndü.

Bugün yaşamayan markalarımız
Ancak tarihin tozlu sayfalarına gömülen marka sayımız da çok. 
Gripin markasını bilmeyenimiz, Gırgır süpürgelerini, Pinokyo 

Hacı Bekir Lokumları is the oldest standing brand in Turkey with 
237 years in business. Kamil Koç has been an accretive business for 
the last 106 years. Nacar, Grundig, Telefunken have been reborn by 
orienting themselves to Turkey. Here are the oldest companies of 
Turkey...
Creating a brand and protecting it is not that easy in today’s fiercely 

competitive business world. Brand name has become prominent 
as a weapon of competition in the new century, which trade 

has been globalized, and the quality of products and services 
have converged. When we look at the brand name history of 

our country we see that Hacı Bekir Lokum is 
the oldest brand known as recorded with 
237 years in business. Today, the 
company is still active. There are many 
more brands not as old as this one but 
that are very close to complete 100 years 

in business by continuously regenerating 
themselves. Koska has turned to 107; Kamil 

Koç has turned to 91; Vakko has turned to 81 even more powerful 
than ever in their fields. Some brands such as Nacar, Telefunken, 
and Grundig were resurrected by orienting themselves to Turkey 
after disappearing for a while.        

NoSTALJİ / NOSTAlGiA
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naCar TÜrk MarkasI OlDU
Türkiye Nacar markasıyla 1929 yılında tanıştı. Markanın 
sahibi Kevork Nacaroğlu’nun 1989 yılında ölümüyle, 
marka Konyalı Saat tarafından satın alınıp Türkleşti. 
Günümüzde de Nacar markasıyla üretilen saatler ülke-
miz dışında geniş bir coğrafyada pazarlanıyor.

NACAR BECAME A TURKISH BRAND
Turkey has met with Nacar brand in 1929. Following 
the owner of the company, Kevork Nacaroğlu’s 
death in 1989, the brand was bought by Konyalı 
Saat and became Turkish. Today, watches produced 
by Konyalı Saat are being marketed under Nacar 
name in the foreign markets.   



0  2  8  raillife EYLÜL / DECEMBER 2014

NoSTALJİ/ NOSTAlGiA  

bisikletlerini hatırlamayanımız, Oralet içmeyenimiz, 404 ile 
bir şeyler yapıştırmayanlarımız var mı? Bir jenerik markamız 
olan Kot yıllar önce yok olup gitti. Shelltox artık hayatımızda 
yok. Mintax diye bir marka artık yaşamıyor. Çapamarka da 
öyle… Sümerbank, Osmanlı Bankası sadece anılarda kaldı. 
Anadol da klasik otomobil tutkunlarının garajlarında… 

Gıda sektörünün en eskisi
Türkiye’nin en eski şirketleri listesine bakıldığında Türk ekono-
misinin en eski şirketinin 1777 yılında kurulan Hacı Bekir Lokum 
ve Akide Şekerleri olduğu görülüyor. İstanbul Bahçekapı’da kuru-
lan şirketin başında şu an beşinci nesil yöneticiler bulunuyor. Hacı 
Bekir Lokumları’nın bir özelliği de aynı zamanda gıda sektörünün 

Our brands that are out of business today
However, the number of the brands that have become history is also 
great. Is there anyone who doesn’t know Gripin; who doesn’t 
remember Gırgır sweepers or Pinocchio bicycles; who hasn’t drunk 
Oralet; who hasn’t used 404 to glue something? As a generic brand, 
Kot had been vanished for years. Shelltox does not exist in our lives 
any longer. There is no brand called Mintax anymore, or 
Çapamarka. Sümerbank and Osmanlı Bank only live in our 
memories, so does Anadol in garages of classic automobile lovers. 

The oldest in the food sector 
When we look at the list of Turkey’s oldest brand names, we see that 
Hacı Bekir Turkish Delights and Hard Candies, which was 
established in 1777, is the oldest company of the Turkish economy. 
The company that was founded in Bahçekapı is being managed by 
the fifth generation now. Being the oldest standing brand of the food 
sector is one other quality of the company. Teksima Textile, which 
was founded in 1893, is the oldest company of the textile sector. 

GrUnDIG De TÜrkleŞTİ
Türkiye’de 1970’li yıllara kadar Grundig markasının girme-
diği ev yoktu. Almanya’nın en eski şirketlerinden ve dün-
yanın en ünlü elektronik eşya üreticilerinden Grundig, 
1980’li yıllarda rekabete dayanamadı. 2004 yılında Beko 
Elektronik, İngiliz firması Alba Plc. ile yüzde 50 ortak ola-
rak, Grundig markasını satın aldı ve marka Türkleşerek 
yoluna devam etti. 

GRUNDIG ALSO BECAME TURKISH
In 1970’s, it was very common to see a Grundig 
product in every household in Turkey. One of the 
oldest companies of Germany, a world-renowned 
electronics manufacturer Grundig couldn’t stand the 
competition in 1980’s. In 2004, Beko Elektronik and 
Alba Plc., a British firm, have bought Grundig within a 
fifty-fifty partnership. Therefore, the brand became 
Turkish and proceeded on its way.  
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ŞİRKET	 KURUCU	 KURULUŞ
COMPANY FOUNDER FOUNDING DATE
Hacı Bekir Lokumları .........................................................................Hacı Bekir .......................................................1777
İskender ...........................................................Mehmetoğlu İskender Efendi ......................................................1860
Ziraat Bankası .....................................................................................Mithat Paşa ...................................................... 1863
Hafız Mustafa ...........................................................................İsmail Hakkızade ......................................................1864
Vefa Bozacısı ........................................................................................Hacı Sadık ......................................................1870
Karaköy Güllüoğlu ...........................................................Hacı Mehmet Güllü ........................................................1871
Kuru Kahveci Mehmet Efendi ............................................Mehmet Efendi ........................................................1871
Sabuncakis ............................................................................İstiraki Sabuncakis ...................................................... 1874
Erden Gıda Sanayi ..............................................Mahir ve Kamil Kardeşler ...................................................... 1878
Komili ...................................................................................................Komili Hasan ...................................................... 1878
Çögenler Helvacılık .........................................................................Rasif Efendi ...................................................... 1883
Cemilzade ......................................................................Şekerci Udi Cemil Bey ...................................................... 1883
Hacı Abdullah ...........................................................................Abdullah Efendi ...................................................... 1888
Hacı Şakir ...................................................................................................... Hacı Ali ......................................................1889
Teksima Tekstil ...................................................................H. Mehmet Botsalı ...................................................... 1893
Tuzcuoğlu Nakliyat ..........................................Fehmi, Mustafa Tuzcuoğlu ...................................................... 1893
Konyalı Lokantası ...................................................................Ahmet Doyuran ...................................................... 1897
Alevli A.Ş. .................................................................................................Yuda Levi ......................................................1898
Arkas Holding .................................................................................Gabriel Arcas ......................................................1902
Bebek Badem Ezmecisi ...................................................Mehmet Halil Bey ......................................................1904

TÜrkİYe’Dekİ en eskİ ŞİrkeTler  

THE OLDEST COMpANIES IN TURKEy

şu an yaşayan en eski şirketi olması… 1893 yılında kurulan Teksima 
Tekstil ise tekstil sektörünün bilinen en eski firmasıdır. 

İlk bankamız
Kayıtlara göre Türkiye’nin en eski bankası 1863 yılında kurulan 
Ziraat Bankası’dır. Aynı yıl kurulan Osmanlı Bankası ise Garanti 
Bankası’na devredildiği için şu an faaliyetini devam ettirmiyor.  

İlaç sektörünün en eskisi
En köklü sektörlerden biri de ilaç sektörü, 1912 yılında kurulan 
Abdi İbrahim, ilaç sektörünün en eski şirketi. Şu an şirketin başın-
da 3’üncü kuşaktan Nezih Barut bulunuyor. Eczacıbaşı firmasının 
kuruluş tarihiyse 1942.

Our first bank
According to the archive records, the oldest bank of Turkey is 
Ziraat Bank, which was established in 1863. Osmanlı Bank, 
which was established within the same year as Ziraat Bank 
was, is not active today because the bank was taken over by 
Garanti Bank.

The oldest of the pharmaceutical industry
One of the long-established industries is the pharmaceutical 
industry. Abdi İbrahim that was established in 1912 is the oldest 
company of the industry. Today, the company is run by Nezih 
Barut, who is from the third generation. Eczacıbaşı was 
founded in 1942.
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EAT FISH, 
CHOCOLATE, 
POMEGRANATE, DO 
NOT POSTPONE 
HAPPINESS
PROF. DR. HALİM HATTAT RECOMMENDS 
PRACTICAL RECIPES FOR COUPLES WHO ARE 
GROWING APART FROM EACH OTHER: “FOODS, 
SUCH AS SEAFOOD, ONION-GARLIC, ARUGULA, 
AND CINNAMON-VANILLA, MIGHT MAKE YOUR 
RELATIONSHIP HEALTHIER.”

BALIK,	ÇİKOLATA,	
NAR	YE	MUTLULUĞU	
ERTELEME
PROF. DR. HALİM HATTAT BİRBİRİNDEN 
UZAKLAŞAN ÇİFTLERE PRATİK YEMEKLER 
ÖNERİYOR: “DENİZ ÜRÜNLERİ, SOĞAN-SARIMSAK, 
ROKA, TARÇIN-VANİLYA GİBİ BESİNLER EVLİLİĞİNİZİ 
DAHA SAĞLIKLI HALE GETİREBİLİR.”

UYGAR TAYLANTÜRKAN BALABAN

aYIn MÖnÜsÜ
Narlı Roka Salatası
Sarımsaklı Midye
Kâğıtta Biberli Levrek
Çiıkolata Fondü

tHe meNu of tHe moNtH
Arugula Salad With Pomegranate
Mussels With Garlic
Sea Bass Wraps With Pepper 
Chocolate Fondue 

narlI rOka salaTasI
1 demet roka, 1 nar, 

zeytinyağı, tuz
Yapılışı: Tüm malzemeleri 

karıştırıp servis edin. 

aruGuLa saLaD WitH 

pomeGraNate
1 bunch of arugula, 1 

pomegranate, olive oil, salt
Directions: Serve after 

mixing all of the ingredients. 
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Prof. Dr. Halim Hattat, göz hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Neşe 
Hattat ile 43 yıllık evliliklerinin sırrının saygı ve sevgiyle 

geçen zamanda saklı olduğunu söylüyor. 
Prof. Dr. Halim Hattat says that the secret of his 43 years of 

marriage to Ophthalmologist Prof. Dr. Neşe Hattat is hidden 
in the time spent with love and respect for each other. 
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Kalp sağlığı, beyin gelişimi, kolesterol, tiroit, insülin gibi sağlık 
sorunlarının giderilmesine destek olan yiyecek ve içecekler 
konusunda uzman doktorlarımız okuyucularımız için bugüne 
kadar çok önemli tavsiyelerde bulundu ve bu doğrultuda 
menüler hazırladı. Bu ayki konuğumuz ise Türkiye’de cinsel 
sağlık konusunda önemli çalışmalarıyla tanınan Hattat 
Klinik’in kurucusu Prof. Dr. Halim Hattat oldu. Cinsel sağlığın 
kişilerin yaşam kalitesini çok etkilediğini belirten Hattat’a göre 
üroloji, cinsel tıp, jinekoloji, psikoloji, beslenme ve egzersiz 
uzmanlarının bir araya gelerek, kişilerin cinsel sağlık profilini 
oluşturması gerekiyor. Genel vücut sağlığının cinselliğe etkisi-
nin büyük olduğuna işaret eden Prof. Dr. Halim Hattat, bu yüz-
den “Cinsel Wellness-Sağlıklı Yaşam Sağlıklı Cinsellik” 
konseptinin önemli olduğunu ifade ediyor. 
Hattat’a göre sadece bir problem yaşandığında değil, normal 
bir ilişkide de cinsel yaşamın sağlıklı olabilmesi için küçük 
dokunuşlara ihtiyaç var. Beslenme de bu dokunuşlardan biri-
si... Bazen güzel bir akşam planlamak, evliliğin ilk zamanların-
daki gibi özen göstermek, en azından haftanın bir günü 
birbirine zaman kısıtlaması olmadan vakit ayırmak çok önemli. 
Prof. Dr. Halim Hattat, Cinsel Sağlık Uzmanı kızı Dr. Ece 
Hattat’ın tarifleri ve katkılarıyla hazırladığı afrodizyak etkisi 
yüksek, pratik yemeklerle cinselliğin teşvik edilebileceğini 
söylüyor.

 Beslenmenin cinsel sağlığa etkisi var mıdır?
Akdeniz tipi bir beslenme planı cinsel fonksiyonları iyileştiri-
yor. Kilo fazlalığı, kolesterol yüksekliği, kan basıncında yüksel-
me yaşayanlar, 2 yıl sağlıklı bir beslenme uyguladıklarında 
hem metabolizma göstergelerinde yani kan şekeri, insülin 
değerleri, kolesterol, tansiyon değerlerinde, hem de cinsel 
fonksiyonlarında düzelme fark ediyor. Aslında kişiler sağlıkla-

Our doctors, who have been specialized on their fields, have 
given many important recommendations to our readers 
about  the  foods  that  support  hearth  heal th ,  brain 
development, reduced cholesterol, balanced thyroid, and 
insulin levels and have prepared dishes in this direction. Our 
guest for this month is the founder of the Hattat Clinic, who 
has been recognized by his valuable studies on the field of 
sexual health in Turkey, Prof. Dr. Halim Hattat. According 
to Hattat, emphasizing the importance of sexual health in 
people’s quality of life, the specialists of the urology, sexual 
medicine, gynecology, psychology, nutrition, and fitness 
should come together and create health profi les  for 
individuals. Prof. Dr. Halim Hattat highlights the great 
effects of the general physical health on sexuality and 
expresses that the concept of “Physical Wellness-Sexual 
Wellness” is important for this reason.
According to Hattat, not only troublesome relationships but 
also normal relationships need small touches in order to have 
sexual wellness. One of those small touches is nutrition… 
Sometimes it is important to plan a romantic evening, be 
devoted as if you are on the first days of your marriage, make 
time for each other at least one day of the week. Prof. Dr. Halim 
Hattat says that practical dishes with high aphrodisiac effects 
could encourage sexuality. He prepared the dishes of the menu 
with his daughter Sexual Health Specialist Dr. Ece Hattat’s 
assistance and these are her recipes. 

Does nutrition have effects on sexual health?
A nutritional plan in Mediterranean style enhances sexual 
functions. When people, who are overweight and have high 
cholesterol and high blood pressure, go under a 2-year 
nutritional plan, they notice a progress on their metabolic index 

İyİLEŞTİREN LEzzETLER / HEAliNG TASTES

sarIMsaklI MİDYe
Yarım kilo kabuğu temizlenmiş taze midye, 
3 diş ince kıyım sarımsak, 1 diş dövülmüş sarımsak, 
1 tatlı kaşığı zeytinyağı, yarım bardak su, 1 tutam 
tuz, 1 kâse doğranmış maydanoz
Yapılışı: Zeytinyağı ile sarımsakları tavada 
kavurun. Midyeleri ekleyip 6-7 dakika kavurun. 
Suyu ekleyip kapağını kapayarak midyelerin ağzı 
açılıncaya kadar 10 dakika pişirin.  Üzerine tuz ve 
maydanozları serpip servis edin.

musseLs WitH GarLiC
1/2 kg fresh mussels, 3 cloves of garlic thinly 
sliced, 1 clove of garlic minced, 1 dessertspoon of 
olive oil, 1/2 cup of water, 1 pinch of salt, 1 cup of 
chopped parsley.
Directions: Sauté the garlic with the olive oil in a 
wok. Add the mussels and keep sautéing for 6-7 
minutes. Add water and close the lid. Let them 
simmer until the shells open for about 10 minutes. 
Sprinkle with salt and parsley before serving. 
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rına kavuşmak için tam tahıllı ürünlerden zengin, işlenmiş 
rafine şekerlerden fakir, zeytinyağı gibi iyi yağları ihtiva eden, 
sağlıklı proteinlerin olduğu bir beslenme düzeni yaşadıkların-
da kalpleri ve cinsel fonksiyonları olumlu etkileniyor. Kilo da 
testesteronu düşürdüğü için önemli. 

 Hangi besinleri öneriyorsunuz? 
Kalp sağlığı için yararlı olan besinler cinsel sağlık için de yarar-
lıdır. Afrodizyak etkili olarak kuşkonmaz, midye-istiridye gibi 
deniz ürünleri ile balık, soğan-sarımsak, avokado, roka, acı 
biber, tarçın-vanilya, zencefil, karanfil, hardal, ananas, üzüm, 
nar, incir ve karpuzu sayabiliriz.  Mevsiminde tüm taze seb-
ze-meyveler de cinsellik dostudur. Protein kaynakları testoste-
ron seviyelerinize olumlu etki eder. Düşük yağlı etler, balık, 
yumurta, yağsız süt ve süt ürünleri, baklagilleri tercih edin. 
Besin değeri yüksek ancak kalorisi az olan besinlere yönelin. 
Tükettiğiniz yiyeceklerin vitamin, mineral ve lif ile dolu olma-
sına dikkat edin. L-arginin, L-karnitin, omega-3, çinko, gingko 
biloba gibi ürünler performansı arttıran maddeler arasındadır. 

 ‘Bunu yemeyin’ dediğiniz besinler var mı? 
İçinde fazla şeker, yağ, fazla kalori olan ve besin değeri olma-
yan ürünleri kullanmayın. Yüksek kalorili, az posalı bir beslen-
me rejimi, trans ve doymuş yağlar; yağlı et ve et ürünleri 
sağlığın her yönünü olduğu gibi cinsel sağlığı da olumsuz etki-
ler. Fast food ağırlıklı batı mutfağı aşırı miktarda omega 6 yağ 
asiti içerir. Omega 6’nın fazlası ise kalp damar hastalıklarını 
kolaylaştırıp, hipertansiyona davetiye çıkarır. Damar sistemini 
tehdit eden yüksek şeker-kolesterol-tansiyon gibi sağlık sorun-
ları cinsel problemlerle ortaya çıkabilir.  

 Çiftlerin birbirlerine ayırdıkları vakit giderek azalıyor, 
çiftlere neler öneriyorsunuz? 
Gerçekten de PTT yani pijama-terlik-televizyon sendromu 
yaşayan çiftlerde artış var.  İş-aile sorumlulukları, trafik üzeri-

such as blood sugar, insulin levels, cholesterol, blood pressure, 
and on their sexual functions. In fact, when people consume 
foods that are rich in whole grains, healthy proteins, oils such 
as olive oil, and deficient from processed refined sugars their 
sexual health is affected positively as well as their physical 
health. Weight is important because a healthy weight reduces 
cholesterol. 

Which foods do you recommend?
What is good for hearth health is also good for sexual health. 
We can name some of the foods with aphrodisiac effects as 
asparagus, avocado, onion, garlic, arugula, hot peppers, 
cinnamon, vanilla, ginger, clove, and mustard, seafood such as 
mussels, and fish, fruits such as figs, grapes, pineapples, 
pomegranate, and watermelon. When they are in season all of 
the fruits and vegetables support a good sexual health. Sources 
of protein have nice effects on testosterone levels. Prefer lean 
meats, fish, egg, nonfat milk and milk products, and legumes. 
Go for foods that are rich in nutritional values, and low in 
calories. Care to consume foods full of vitamins, minerals, and 
fiber. L-arginine, L-carnitine, omega-3, zinc, gingko biloba 
increase performance.    

Is there any food that you would recommend not to eat?
Do not consume foods that contain high sugar, fat, and excess 
calories with no nutritional value at all. A diet which contains 
high calories, less fiber, trans and saturated fats, fatty meats, 
and fatty meat products have negative effects on sexual health 
as well as physical health. Western cuisine contains excess 
amounts of omega-6 fatty acid because of their fast food eating 
habits. Excess amounts of omega-6 intake causes hypertension 
and makes it easier to get heart diseases. The health problems 
such as high blood sugar, high cholesterol, and high blood 
pressure that threaten our vascular system might come along 
with sexual problems.

kÂĞITTa BİBerlİ leVrek
2 adet levrek fileto, 2 dilim portakal, 2 çubuk tarçın, 
1 tutam kakuli, 1 tutam rezene, 1 adet dilimlenmiş acı 
kırmızıbiber, tuz, karabiber, 2 adet pişirme kâğıdı
Yapılışı: Pişirme kâğıtlarına levrek filetoları yerleştirin. 
Üzerlerine 1 dilim portakal, 1 çubuk tarçın, dilimlenmiş acı 
biberler, kakuli-rezene-tuz-karabiber serpin. Kâğıdı iyice 
kapatarak daha önceden 180 derece ısıtılmış fırında 
20 dakika pişirin.

sea Bass Wraps WitH pepper 
2 fillets of sea bass, 2 slices of orange, 2 cinnamon sticks, 
1 pinch of cardamom powder, 1 pinch of fennel seeds, 1 sliced 
hot red pepper, salt, black pepper, 2 sheets of parchment.
Directions: Place a fillet of sea bass on a sheet of parchment. 
Lay an orange slice, one cinnamon stick, some sliced pepper 
on top, then sprinkle with the spices and salt. Wrap the 
parchment well and after preparing the second wrap cook 
them in a preheated oven at 180 degrees for 20 minutes.
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ne de ağır bir akşam yemeği derken çiftler hiçbir yakınlaşma 
olmadan günü tamamlıyor ve aseksüel bir yaşamı alışkanlık 
haline getiriyor. Cinsellik de sadece tatilden tatile hatırlanan 
bir olay haline geliyor. Böyle durumlarda cinselliği teşvik 
etmek faydalı oluyor. Pek çok kişi cinselliğin spontan hislerle 
gelişmesini bekliyor. Bu da önemli… Ancak bazen güzel bir 
akşam planlamak, ilişkinin ilk zamanlarındaki gibi özel geceler 
hazırlamak, en azından haftanın bir günü birbirine zaman 
kısıtlaması olmadan vakit ayırmak çok önemli. Hatta burada 
verdiğimiz sağlıklı ve çok vakit almadan hazırlanabilecek afro-
dizyak mönüyü de aynı böyle geceler için tasarladık. Mutfakta 
uzun saatler geçirip eşinizi masada bekletmeyin. Sohbete, ile-
tişime, duygusal yakınlığa vakit kalsın. Bu önemli bir mesaj 
çünkü cinselliği sadece fiziksel bir yakınlaşma olarak düşün-
memek gerek. Cinsellik bir çiftin en yakın olduğu zaman. 
Duygusal, düşüncesel yakınlaşmalar olduğunda cinselliğin 
daha tatminkâr yaşandığı gösterildi.   

 Çoğu çift akşam yemeğinden sonra sadece uyumak istiyor?
Yorgunluk ve stres önemli istek düşmanlarıdır. Stres nedeniy-
le böbrek üstü bezlerinden salgılanan adrenalin-kortisol gibi 
stres hormonlarının cinsel hormonları azaltıcı etkisi vardır. Bu 
durumda, yorgunluğunuzu ve stresinizi tetikleyen risk faktör-
lerini azaltmakla işe başlamalısınız. Biz pek çok sağlık soru-
nunda da cinsel rutinde değişiklikler öneriyoruz. Her çift 
kendi yaşam tarzına göre bir plan oluşturmalıdır. Sağlıklı yaşa-
mın bu anlamda önemli bir etkisi var. Sağlıklı beslenen, fazla 
kilosu olmayan, düzenli egzersiz yapan bir kişi kendini hem 
daha az yorgun ve daha az stresli hem de cinsel olarak daha 
aktif hisseder.  

 The time that couples spend together is getting less. What 
would you suggest to couples?
The number of the couples who are catching the PSTV 
(pajamas, slippers, TV) syndrome is increasing. Working 
couples usually spend their day dealing with work, traffic, and 
home related problems, therefore an asexual life style becomes 
adopted. Sexuality becomes an event that is only remembered 
on holidays. It is useful to encourage sexuality at those times. 
Many people expect sexuality to develop by spontaneous 
feelings. That is important, too… However, sometimes it is 
important to plan a romantic evening, be devoted as if you are 
on the first days of your marriage, make time for each other at 
least one day of the week. Moreover, we have created a healthy 
aphrodisiac menu, which is easy to make and doesn’t take much 
time to prepare, for such nights. Do not spend long hours in the 
kitchen and make your husband wait at the dinner table. Let 
there be time to chat, to communicate, and for emotional 
closeness. This is an important message because we should not 
think sexuality as a physical intimacy. Sex is the most intimate 
time of a couple. It is proven that sex is more satisfying when 
there is emotional and spiritual intimacy.   

 Most of the couples want to go to sleep after dinner...
Fatigue and stress are the biggest enemies of passion. Stress 
hormones such as adrenalin and cortisol, which are released 
because of stress, have reducing effects on sex hormones. In this 
case, you should start with reducing the risk factors that 
triggers your stress and fatigue. We recommend changes on the 
sexual routines to heal many physical health problems. Every 
couple should follow a plan according to their life style. A 
healthy life style has an important effect in this meaning. A 
person who eats healthy and remains fit feels less fatigue, less 
stress, and sexually more active.   

ÇİkOlaTa FOnDÜ
Yüzde 80 kakao içeren 1 paket bitter çikolata, 
yarım kutu krema, 1 portakal kabuğu rendesi, 1 
tutam tuz, dilimlenmiş yarım ananas, 
dilimlenmiş çilek, çöp şiş
Yapılışı: Çikolatayı benmari usülü eritin. İçine 
yavaşça karıştırarak kremayı ekleyin. Tuz ve 
portakal kabuğu rendesini katın. Akışkan bir 
kıvama geldiğinde fondünüz hazır. Dilimlenmiş 
ananas ve çilekleri çöp şişlere dizin. Arzuya 
göre taze servis edin, fondüye batırıp 
yenilebilir. 

CHoCoLate foNDue
1package of dark chocolate with 80% coco, ½ 
cup of cream, zest of one orange, 1 pinch of 
salt, ½ pineapple sliced, sliced strawberries, 
wooden skewers. 
Directions: Melt the chocolate in a double 
boiler. Stir in the cream slowly. Add the 
orange zest and salt. Your fondue is ready 
when the mixture reaches to a liquid 
consistency. Skewer the sliced pineapples and 
strawberries and serve fresh.  
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İyİLEŞTİREN LEzzETLER / HEAliNG TASTES

İZMİT İSTASYONÇORLU TRAKYA İSTASYONANKARA İSTANBUL YOLU İSTASYON İSTANBUL BOSTANCI İSTASYON

İSTANBUL ÜMRANİYE İMES İSTASYONİSTANBUL PENDİK İSTASYON İZMİR BORNOVA İSTASYON DENİZLİ İSTASYON

• İSTANBUL - Merkez / Zincirlikuyu T. 0.212.273 24 00 F. 0.212.273 28 88 - Havalimanı / Yenibosna - Bostancı - SGHV/Pendik - Esenyurt / Beylikdüzü 
  - İmes - İstinye - Merter • ANKARA - Çankaya - İstanbul Yolu - Keçiören • İZMİR - Havalimanı - Bornova - Çiğli • ANTALYA • DENİZLİ 
• TRAKYA BÖLGESİ - Çorlu • İZMİT • ZONGULDAK • ADANA • ADIYAMAN • AFYON • AYDIN • BALIKESİR - Edremit • BANDIRMA 
• BATMAN • BODRUM • BURSA • ÇANAKKALE • ÇORUM • DALAMAN • DİYARBAKIR • ELAZIĞ • ERZİNCAN • ERZURUM 
• ESKİŞEHİR • GAZİANTEP • HATAY • İSKENDERUN • KAHRAMANMARAŞ • KARS • KAYSERİ • KONYA • KÜTAHYA • MALATYA 
• MARDİN • MARMARİS • MERSİN • NEVŞEHİR - Ürgüp • SAMSUN • SİVAS • TOKAT • TRABZON • URFA • UŞAK • VAN

Oto Kiralama İstasyonlarımız 

Türkiye’de ilk kez Zeplin tarafından uygulanan ‘’Kurumsal 
Üyelik Sistemi’’, personeli yurt içinde yoğun seyahat eden 
şirketler için ideal bir organizasyondur.

Bu organizasyon ile şirketinizin tüm Türkiye’de;
	 •	 Dilediğiniz	yerde,
	 •	 Dilediğiniz	zaman,
	 •	 Dilediğiniz	araç
personeliniz için hazır olacaktır.

İş seyahatlerinde  uçak,  hızlı  tren  gibi  toplu  taşı-ma araçları 
kullanımı neticesi ile kurumunuzun ulaşım masrafları, zaman 
kayıpları minimum seviyeye inecek, kurumunuzun verimliliği 
mak-simum seviyeye ulaşacaktır. Şirketinize bu avantajları 
sağlamak için bölgenizdeki ZEPLİN ofisi ile irtibata geçmeniz 
yeterli olacaktır.

Yüksek 
Hızlı Tren ile 

gideceginiz 
her istasyonda

aracınız hazır!
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NECDET KÖSEDAĞNİDA DİLARA TARHAN

MUTLU	EVLİLİĞE	GİDEN	YOL
GENLERİ, TARZLARI, YAŞADIĞI YER, ANNESİ-BABASI, GÖRDÜĞÜ TERBİYE AYRI İKİ AYRI İNSAN  

BİR ERKEK VE BİR KADIN ONLARI BİR NOKTADA BİRLEŞTİREN TEK ŞEY: SEVGİ

ROAD TO A HAPPY MARRIAGE 
TWO PEOPLE WHO ARE COMPLETELY DIFFERENT FROM EACH OTHER... GENES, 

STYLES, MOTHER-FATHER, MANNERS... ONE MAN AND ONE WOMAN... THE ONLY 
THING THAT KEEPS THEM TOGETHER IS LOVE. 

‘İyi günde ve kötü günde’ sözleriyle başlanır yeni hayata… Sonra 
evliliklerin aşkı öldürdüğünden dem vurulur. Oysaki kural çok 
basittir. Evlilik Terapisti Selin Özkök Karacehennem, iyi bir evli-
liğin nasıl sürdürüleceğine dair kuralları bizimle paylaştı.
 
 Selin Hanım, nedir şu evlilik dedikleri?

Evlilik 21. yüzyılda yürütülmesi son derece zor fakat dünyanın her 
yerinde olması gereken bir müessese. Şimdi hayatımızın başlangı-
cında anne-babalarımızı, ırkımızı, dilimizi, dinimizi bir tercih 
etmiyoruz. Ama hayatımızın ikinci yarısı yani evlilikten sonraki 
devir, o bizim elimizde ve seçimlerimiz bu noktada çok önemli. 

 Erkekler neden korkarlar evlilikten?
Eskiden erkekler koşarmış kadınların arkasından, şimdi kadınlar 
erkeklerin arkasından koşuyor. Erkek artık çok kıymetli olduğunu 
gördü. Hiçbir şey yapmadan, emek vermeden istediğini elde edi-
yor. Ancak âşık olduğu zaman ya da çocuk sahibi olmak istiyorsa 
evleniyor. Onun haricinde erkekler hayatından memnun bunu 
korumak için de evlenmek istemiyor. 

A new life starts with the words of ‘In good times, and in bad times...’ 
Then, it is talked about the marriage killing love. However, the rule is 
so simple. A marital therapist, Selin Özkök Karacehennem has shared 
the rules of thumb to a happy marriage.    

 Mrs. Selin, what is it that they call marriage? 
Marriage is an institution that is hard to carry out in the 21st century, 
but at the same time, it should exist in every part of the world. We do 
not choose our parents, race, language, or religion. However, making 
the decisions for the second part of our lives, which is the part that 
comes after we got married, is in our hands. We have to be very careful 
at this point.     

 Why are men afraid of marriage?
Men used to chase women at old times, now it is the opposite. Men 
have realized their value. They can have any woman they want with 
no effort. A man usually gets married when he is in love or wants to 
have kids. Otherwise, they are happy with the way the things are, and 
they want to keep it that way. 
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Evlilik Terapisti Selin Özkök Karacehennem
Marital Therapist Selin Özkök Karacehennem

 raillife EYLÜL / DECEMBER 2014     0  3 7



0  3  8  raillife EYLÜL / DECEMBER 2014

 Kadınlar peki?
Kadınlar çocuk sahibi olmak istiyor, ‘birisi bana baksın’ diyor, bu 
gibi sebeplerle evlenmek istiyor. Peki, şimdi evlilik çok güzel bir 
hadise mi? Hayır, çok zor. Genleri, tarzları, yaşadığı yer, annesi- 
babası, gördüğü terbiye ayrı, iki ayrı insan… Bir erkek ve bir 
kadın… Onları bir noktada birleştiren tek şey: Sevgi. 

 Kadınların ve erkeklerin evlilikten beklentileri nelerdir?
Erkeklerin de kadınların da evlilikten beklentisi huzur ve sevil-
mektir. Erkek bakım ister, anlayış bekler. Evlenene kadar erkeği 
annesi idare eder, evlendikten sonra karısı idare eder. Erkekler 
de bu durumun farkındadır. Kadın da aynı şekilde sevgi, saygı, 
korunmak, çocuk sahibi olmak ister. Beraber yaşantılarını 
huzurlu bir şekile sevgi ve saygı içerisinde geçirmek isterler. 

 Anneler çocuklarını paylaşmak istemiyor. Buna göre gelin- 
kaynana ilişkisi nasıl olmalıdır?
Dünya kurulduğundan bu yana kaynana vardı, hala da var. 
Erkeği burada seçim yapmak durumunda bırakmayacaksın. 
Birisi anne sevgisi, birisi eş sevgisi yani arada fark var. 
Yapamıyorlarsa her zaman söylemişimdir; ayrı yaşayacaklar. İyi 
günlerde, kötü günlerde, özel günler haricinde mümkünse hiç 
görüşmeyecek kaynanayla gelin. Ancak sevgisinde ve saygısında 
da kusur etmeyecek gelin.

 Selin Hanım, aşk evliliğin sebebi mi sonucu mu? Nedir 
evlilikleri ayakta tutan şey?
‘Evlilikte aşk yoktur’ diye bir şey yok. Kaç senedir evliyim, aşk 
hep vardı, halâ var. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur. 
Onun için bu söylemlere aldırış etmemek lazım. Hayatı iyi 
günde, kötü günde; sevgi, saygı ve huzur içinde yaşamaya çalışa-
caksın. Her türlü problemin ortası bulunacak ve karı-koca birbi-
riyle flört eder gibi sohbet edecek. Bu iki unsur çok önemli… 
Bunları da yapma işini kadından bekliyorum. Kadına çok iş 
düşüyor. Şunu dememek lazım, ‘Efendim niye ben yapıyorum? 
Niye her zaman beraberliğimizi düzelten benim?’ Allah, kadına 
çocuk yapma kabiliyetini veriyor ve bu kabiliyeti erkeğe vermi-
yor. Herkesin vazifesi ayrıdır. Kadının vazifesi ortayı bulmak, 
eşini iyi tutmak ve karşılığını sevgi ve huzur ile almaktır. 

 Hep kadının görevleri üzerinden evlilikten bahsettik. Kadın 
bu dengeyi nasıl sağlayacak?
Evliliği götüren kadındır. Evlilik bir gemiyse; geminin kaptanı 

 What about women?
Women want to have children, want 

to be taken care of, and they want to 
marry for such reasons. Now, is 
marriage a wonderful event? No, it 

is hard to conduct. Two people who 
are completely different from each 

other… Genes, styles, mother-
father, manners… One man and 

one woman… The only thing 
that keeps them together is love. 

 
 What are the expectations of men and women from a 

marriage?
Both men and women expect love and peace from a marriage. Men 
want care, and expect understanding. Until a man gets married, 
his mother takes care of him, and after he is married, his wife does. 
Men are aware of this fact. Women want love, respect, protection, 
and children. They want to live their lives together in peace with 
love and respect. 

 Mothers do not want to share their children. So, how should 
a relation between a bride and a mother-in-law be?
Women are not supposed to make their men choose between their 
mothers and wives. Loving a mother and loving a wife are two 
different things. If couples cannot manage to live with a mother-
in-law, then they should not. Except the times of need, brides and 
mother-in-laws, who cannot go along well, should not even see 
each other, if possible. However, brides should still show respect to 
their mother-in-laws. 

 Mrs. Selin, is love the reason or the result of a marriage? 
What does keep marriages alive? 
There is no such thing as ‘There is no love in marriage.’ I have been 
married for years, love was always there, and still is. Marriage 
requires attention. We are not supposed to care for those types of 
expressions. We should live our lives with love, respect, and peace 
in good times, and in bad times. We can find a solution to every 
problem. Husbands and wives should flirt with each other. These 
are very important. I expect women to do these. We should not be 
pronouncing, ‘Why am I doing these? Why am I always the one 

Evlilikte	aşk	vardır.	Kaç	senedir	evliyim,	
aşk	hep	vardı,	halâ	var.	Bakarsan	bağ	

olur,	bakmazsan	dağ	olur.
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Love exists in marriage. I have been 
married for years, love was always 

there and it still is. Keep your shop and 
your shop will keep you. Marriage 

requires attention.





erkektir. Kaptan kötüyse kıyıya vurur, batar, sallanır... Kadın idare 
edecek, kadının kendisi hastaysa doktora gidecek. Normal bir 
bireyle evleniyorsun, evlendikten sonra hasta olduğunu görüyor-
sun. Böyle bir durumda yapılacak şey çok basit: Evlilik terapistine 
gitmek. Ayrıca kitaplar da size bu konuda yardımcı olabilir. 

 Peki,  evliliklerde kadın ve erkeğin psikolojik ihtiyaçları 
nelerdir?
Sevgi vereceksin sevgi alacaksın, huzur vereceksin huzur alacak-
sın, saygı vereceksin saygı alacaksın. Bunun haricindeki beklenti-
lerden bahsediyorsak, birbirimizi anlamaya çalışacağız. Flört ve 
nişanlılık bunun içindir. Bakalım ne kadar anlayış gösterebiliyor? 
Hangi konularda aynıyız? Hayat görüşlerimiz yakın mı? 
Ailelerimizin sosyo-ekonomik seviyesi aynı seviyede mi? Sen 
dağda o bağda olursa ne yaparsan yap bir yerden çıkıntı olarak 
çıkıyor. Usul, adap, görüş, her şeyin çok yakın olması lazım. 

 Mutlu bir ilişki yaşayan ancak evlilik korkusu yaşayan 
gençler için ne önerirsiniz?
Devamı kişilerin kendi elinde… Nefes almazsan, su içmezsen, 
yemek yemezsen ölüyorsun. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ... 
Yalnız seçerken aşk, gözünüzü boyamasın. Evvela mantığınızla 
seçiminizi yapın. ‘Bu adam bana uygun mu? Bununla evlensem 
nasıl bir hayatım olur?’ Bütün bunlara, ince eleyip sık dokuyarak 
bakmalısınız. Ancak gençlerimiz düşünmeden ilişkiye başlıyor, 
sonra âşık oluyor. Ondan sonra da ‘ah olmuyor, vah olmuyor!’ 
Adab-ı Aşk isimli kitabımı evlilik çağına gelmiş ve evlenmeyi 
düşünen gençlere tavsiye ediyorum.

who fixes things in our marriage?’ God gave the ability to have 
children to women, not to men. We have different missions. Our 
mission is to find the middle point, take care of our husbands, and 
get love and peace in return.     

 We have mostly talked about marriage through the duties of 
women. How should a woman find a balance? 
Woman sustains marriage. If marriage is a ship, the captain of the 
ship is man. If the captain is bad, then the ship washes ashore, 
sinks, rocks... Woman should manage. If she has problems, she 
needs to seek for professional help. You marry a normal person, 
and then after you get married you realize that the person is 
troubled. What to do is so simple in this type of situations: Visit a 
marriage therapist. The books, which are written on the subject, 
can also help.  

 What are the psychological needs of men and women in 
marriages?
You give love, you get love; you give peace, you get peace; you give 
respect, you get respect. If we are talking about expectations except 
those, then we should try to understand each other. Dating and 
engagement periods are for these purposes. Let’s see how much 
understanding he is. What do we have in common? Are our life views 
close to each other? Are the socio-economic classes of our families the 
same? If you two are from different worlds, whatever you do, it is 
going to stand in your way at some point. Manners, customs, views, 
everything should be so close to each other. 

 What would you suggest to couples who have happy 
relationships but afraid of getting married? 
Keeping it that way is in their hands. If you cannot breath, drink 
water, or feed, you die. In other words, keep your shop, and your shop 
will keep you. However, do not get blinded by love when making a 
decision. Use your mind. ‘Is this man appropriate for me? If I marry 
him, what kind of life I am going to have?’ You should consider all of 
these carefully. However, young people usually involve in 
relationships without thinking how it might end. Then, they fall in 
love. Later the regrets come. I recommend my book called ‘The Way of 
Love’ to young people whom consider of getting married.   
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TURKUAZ SULARLA ÇEVRİLİ KUMSALLARI, MERCAN ADALARI, TELAŞLI YENGEÇLERİ, 
TROPİKAL MEYVE VE ÇİÇEKLERİYLE SEYŞELLER ADETA BİR CENNET BAHÇESİ… 

TROPİKAL	BÜYÜ:	SEYŞELLER

REYAN TUVİ

GEzİ / TRAvEl

Afrika’nın doğu kıyısından bin küsur kilo-
metre uzaklıkta,  Seyşeller ’ in Hint 
Okyanusu’na dağılmış 115 adasından birinde 
bir adalının söyledikleri aklımdan hiç çık-
maz: “Evlerimiz, hiçbir zaman palmiye ağaç-
larından yüksek inşa edilmez. Biz, gökyüzünü 
onlara teslim ettik.” 
Filmlere, kliplere ve fotoğraf çekimlerine 
sahne olan bu tropikal takımadalar, cam gibi 
denizi, mavi ve yeşilin en baştan çıkarıcı 
tonlarını ve gerçek kaçışı vaad ediyor. 
Eksiksiz bir Seyşeller deneyimi için, granit 
kayaların çevrelediği kumsallarda yüzmek, 
tropikal yağmurların serinlettiği bir sabaha 
uyanmak, Hint Okyanusu kıyısında yıldızla-
rın altında uyumak, kendinize özel kumsal-
lar bulmak, palmiye ormanında gezmek, 
Kreol kültürünü ve mimarisini tanımak, hal-
kıyla dansetmek gerekiyor. 
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SEYCHELLES IS THE GARDEN OF HEAVEN WITH ITS CORAL ISLANDS, HURRIED CRABS, 
TROPICAL FRUITS AND FLOWERS, AND THE BEACHES SURROUNDED BY TURQUOISE WATERS.  

A TROPICAL SPELL: SEYCHELLES

Over one thousand kilometers away from 
the east coast of Africa on one of 115 
Seychelles islands, which are scattered in 
the Indian Ocean, the words told by an 
islander still haunts me: “We never build 
our houses higher than palm trees. We 
have delivered the sky to them.”
The tropical archipelago, which has 
become a background for many movies, 
photo, and video clip shoots, offers a real 
escape in seductive tones of blue and 
crystal clear waters. For a complete 
experience of Seychelles, it is necessary to 
swim at the beaches surrounded by granite 
rocks, fall asleep by the Indian Ocean under 
the stars, wake up to a morning chilled by 
tropical showers, enjoy private beaches, 
learn about the Creole culture, and dance 
with natives. 



Bir Robinson Crusoe fantezisi
Birkaç adada, konforlu bir Robinson Crusoe fantezisi yaşamak iste-
yen, adayı kapatmış resort’lar var. Hindistancevizleriyle karşılanı-
yorsunuz, tropikal çiçekler boynunuza dolanıyor, her birinin 
önünde özel kumsalı olan villaların jakuzileri köpükle doldurulup 
Kamboçya çiçekleriyle süsleniyor, cibinlikli yataklara palmiye yap-
raklarıyla ‘hoşgeldiniz’ mesajları yazılıyor. Eko- turizmiyle de ün 
yapmış bu adalarda, doğal ortamlarında kuş gözlemek, dev kaplum-
bağaları izlemek, cangılda trekking yapmak ve sualtını keşfetmek 
de mümkün. 

Kreol kültürüyle tanışma
Eğer gerçek anlamda pastoral bir ada arıyorsanız, tropikal bitki 
örtüsü, dağları ve elli küsur kumsalıyla Mahe, Seyşeller’deki ilk 

A Robinson Crusoe fantasy
Some resorts, located on a few isolated islands, offer their guests 
a comfortable Robinson Crusoe fantasy. They welcome you with 
coconuts; place a tropical flower necklace around your neck; fill 
the Jacuzzis of the villas that each of them has a private beach 
with bubbles and decorate them with Cambodian flowers; spell 
out ‘welcome’ on canopy beds with palm leaves. It is possible to 
observe birds in their natural habitats, watch the giant turtles, 
trek in the jungles, and discover the underwater in these islands, 
which have also built a reputation with ecotourism.   

Meeting with the Creole culture
Make Mahe, which has over fifty beaches, your first stop on 
Seychelles if you are looking for a pastoral island in its literal 
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durağınız olsun. Dünyanın en küçük başkenti Victoria’nın yer 
aldığı, granit adalardan biri olan Mahe, 115 adanın en büyüğü ve 
en gelişmişi. Mahe’nin doğu kıyısından tekneyle 20 dakika 
mesafede, Saint Anne Milli Parkı’ndaki Moyenne Adası’na yapı-
lan günübirlik turlara, altı cam bir tekneyle ulaşım, muhteşem 
manzaralı restoranda yemek ve şnorkel malzemesi dahil. 
Mahe’nin kıyılarındaki mangrov ormanlarından Seyşeller’in en 
yüksek tepesi Morne Seychellois’a (905 m) birçok farklı habitatı 
barındıran Morne Seychellois Milli Parkı’nda rehber eşliğinde 
yapılan yürüyüşlerde adanın bambaşka bir yüzü ortaya çıkıyor. 
Mahe’nin, diğer adalardan farkı, başkentin merkezindeki yaşam. 
Örnekleri azalmış olsa da, tipik Kreol mimarisindeki binaları, 
meyve, balık, sebze ve tropik meyvelerin satıldığı canlı çarşısı 
(Market Street), tek sineması, kilisesi (Church Street), şirin dük-

meaning. Mahe is one of the granite islands. It is also the largest 
and the most developed one of the 115 islands. The world’s 
smallest capital city Victoria is located in Mahe. You can 
participate to the glass-bottom boat tours from the Saint Anne 
National Park, which is twenty minutes away from the east coast 
of Mahe, to Moyenne Island; the meal at a restaurant with a 
great view, and snorkeling gears are included in the price. A 
different face of the island appears during the guided walks at the 
Morne Seychellois National Park, which inhabits various 
habitats. The walks start from the mangrove forests, which go 
along the coast of Mahe, to the highest hill of the Seychelles, 
Morne Seychellois (905m). The difference of Mahe from the other 
islands is the life style at the center of the capital. It is a charming 
small city that you can observe the daily lives of the islanders 
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KONAKLAMA 
Mahe’deki	Le	Meridien	Fisherman’s	
Cove	ve	bir	saatlik	uçak	yolculuğuyla	
ulaşılan	Alphonse	Island	Resort	gerçek	
bir	Seyşeller	deneyimi.

ACCOMMODATION
Le Meridien Fisherman’s Cove in Mahe and 
Alphonse Island Resort, which can be 
reached by an hour long flight, offer the real 
Seychelles experience. 



kanları, bir iki kafe ve restoranıyla, adalıların günlük yaşamını 
gözlemleyebileceğiniz ve onlarla tanışabileceğiniz, sevimli, 
küçük bir kent. 

Granit kayalarla doğa harikası bir plaj
İkonlaşmış ve kartpostallaşmış bir tropikal cennet manzarası 
varsa, bu büyük ihtimal La Digue Adası’na aittir. Zümrüt yeşili 
deniz, şeker beyazı kumsallar ve denizin şekillendirdiği dev granit 
kayalıklar... Dünyaca ünlü Anse Source D’Argent plajında seyret-
mekten yorulmayacağınız granit kayalıklara, cangıllarla kaplı 
tepelere karşı yüzebilirsiniz. Ulaşımın bisiklet ve öküz arabasıyla 
sağlandığı La Digue, geleneksel yaşamı ve mimarisiyle, zamanın 
durduğu izlenimini veriyor. Bisikletle La Digue’i keşfetmelisiniz. 
Anse Sou http://image.shutterstock.com/display_pic_with_
logo/527677/527677,1317400466,2/stock-photo-victoria-seyc-
helles-july-victoria-is-smallest-afri-
can-capital-shown-on-july-ma-
he-85683733.jpg rce D’Argent 
plajına giden yol üzerinde 
geleneksel yöntemlerle hin-
distancevizi yağı elde edi-
len çiftlik L’Union Estate 
var. Yine bu bölgede, eski-
den bir Arap ailesine ait 
o l a n ,  b i r  d ö n e m 
Cumhurbaşkanı’nın kaldığı, 
Tony Blair’in misafir edildiği ve 
‘Goodbye Emanuelle’ filminin 
çekildiği bir ev, Müslümanlar’la 
Hıristiyanlar’ın birlikte gömüldüğü bir mezarlık ve büyük kap-
lumbağalara ayrılmış bir alan var. Adanın en iyi oteli La Digue 
Island Lodge’un plajı, bahçesi, ücretsiz tekne turları ve dalış mer-
kezi var. Calou Guest House’ta ise kayalıkların arasında bungalov-
larda kalabilirsiniz.

with its typical Creole style buildings, lively market (Market 
Street), which sells tropical fruits and vegetables. The city has 
only one movie theater, and one church (Church Street), lovely 
shops, a few cafes, and restaurants.   

A beach that is a wonder of nature with its 
granite rocks
If there is ever a tropical heaven landscape, it must belong to La 
Digue Island with its emerald green waters, and giant granite rocks. 
You can swim across the hills covered with jungles, and granite 
rocks, which you can never get tired of watching, at the world 
famous Anse Source D’Argent Beach. La Digue, where bicycles and 
oxes do the transportation, gives you the impression of that time has 
come to a stop with its architecture, and traditional life. You should 
discover La Digue by bicycle. On the way to the Anse Source 
D’Argent Beach, there is a farm named L’Union Estate that produces 
coconut oil by traditional methods. There is a house in the region 
that used to belong to an Arab family and harbored the President for 

some time. The same house also had Tony Blair as a guest, and 
performed as a background for the movie named ‘Goodbye 
Emanuelle’.  A cemetery that both Muslims and Christians can 
be buried, and an area that is reserved for giant turtles are 
among the sights to see. The best hotel of the island La Digue 
Island Lodge offers free boat tours and has a beach, garden, and 

a diving center. You can stay in bungalows, nestled on the rocks, 
at Calou Guest House.    

ALIŞVERİŞ
Anse	Source	D’Argent	plajında	palmiye	
yapraklarından	şapka	yapılışını	izleyebilir	
ve	satın	alabilirsiniz.		

SHOPPING
You can watch while a hat being made out of 
palm leaves and purchase one at the Anse 
Source D’Argent Beach. 

GEzİ / TRAvEl
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LEZZET MOLASI 
Praslin	Adası’nda	deniz	mahsülleriyle	ünlü	Bonbon	Plume	
yada	Kreol	yemekleri	için	Café	Oganibar	ile	Tante	
Mimi’ye	uğrayın.	

TASTE STOP
Stop by Bonbon Plume, which is famous with its seafood, at 
Praslin or try Creole dishes at Cafe Oganibar and Tante Mimi.





Denizde yetişen hindistancevizi
Eğer Mahi’nin dinamikliğiyle La Digue’in sevimli uyuşukluğu ara-
sında bir yer arıyorsanız, Seyşeller’in ikinci büyük adası Praslin’e 
de vakit ayırmanız gerekiyor demektir. Stilli konaklamalar, deniz-
den yeni çıkmış mahsüllerin servis edildiği restoranlar, heyecan 
verici cangıllar, akvaryum kıvamında sular, palmiyelerle çevre-
lenmiş ipeğimsi kumsallar ve telaşın anlamsızlaştığı bir ritim... 
Adanın haklı ünü, Seyşeller’in ve birçoklarına göre dünyanın en 
güzel plajlarından biri olan, olağanüstü bir kuma, derin mavilikte 
bir lagüne ve granit kayalara sahip Anse Lazio’nun yanısıra ülke-
nin en çok turist çeken ve UNESCO’nun Dünya Mirası listesinde 
bulunan Valee de Mai’den geliyor. Praslin’in ‘Palmiyeler Adası’ 
anlamına gelen orijinal ismi, Praslin Milli Parkı’nın kalbinde yer 
alan doğal alan Valee De Mai ile daha da anlam kazanıyor. Biri üç 
saat süren, beş yürüyüş parkurunun bulunduğu bu bakir ve alabil-
diğine vahşi vadinin en büyük özelliği; Praslin’e özgü olan ve doğal 
olarak sadece Seyşeller’de yetişen, yaşları 200- 400 yıl arasındaki 
bu Coco de Mer palmiyelerinden (denizde yetişen hindistancevi-
zi) burada binlercesinin görülebilmesi.

Coconuts growing in the sea
If you are looking for a place between Mahi’s dynamism and La 
Digue’s charming laziness then you are going to have to reserve 
some time for the second largest island of Seychelles, Praslin. 
Praslin has a rhythm, which makes any kind of rush meaningless, 
with its stylish accommodations, restaurants that serve the freshest 
sea food, wonderful beaches that are surrounded by palm trees, 
exciting jungles, crystal clear waters. The well-deserved fame of the 
island comes from Anse Lanzio, which is one of the most beautiful 
beaches of Seychelles and the world, according to many, and Valee 
De Mai that attracts the most tourists. Valee De Mai is in 
UNESCO’s World Heritage list. The original name of Praslin, 
which means ‘palm island’, gains even more meaning with Valee De 
Mai that is located at the center of the Praslin National Park. The 
biggest quality of this wild and untouched valley, which has five 
trekking courses that one of them takes three hours to finish, is that 
you can view thousands of the Coco De Mer (coconut trees grown in 
the sea) trees. They are unique to Praslin and only grown naturally 
in Seychelles. Their ages range from 200 to 400.
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Bilsar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selman Bilal
Bilsar Inc. Chairman of the Board Selman Bilal
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YARATICILIĞINI	
DÜNYAYI	GEZMEYE	BORÇLU…

DÜNYAYI GEZEN BİLSAR A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANI SELMAN BİLAL, 
SEYAHATLERİNİ FOTOĞRAFLARIYLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR

HE OWES HIS CREATIVITY TO 
HIS TRAVELS AROUND THE WORLD... 

HAVING TRAVELED AROUND THE WORLD, BILSAR INC. CHAIRMAN OF THE BOARD 
SELMAN BİLAL PERPETUATES HIS TRAVELS WITH PHOTOS.  

SELİN AKGÜN DOLUNAY KAZDAL

HoBİ / HOBBY
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İş hayatında da özel hayatında da sadeliğe 
büyük önem veren ve başarısını da bu bakış 
açısına borçlu olduğunu vurgulayan Bilsar A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkanı Selman Bilal, son 
derece dingin ve kendisiyle barışık bir ruh 
haline sahip. Kalabalıktan uzak bir yaşam viz-
yonuna yatırım yaparak ilerleyen Bilal, işi 
gereği sık sık seyahat ediyor. Farklı ülkelerde-
ki yaşam kültürlerini fotoğraflarıyla ölümsüz-
leştiriyor. Hong Kong’tan New York’a uzanan 
seyahat rotası boyunca keşfettiği yenilikçi 
ürünleri de Türkiye’ye getirerek hedef kitlesi-
ne farklı bir yaşam stili sunuyor.
Tüketim kültüründen ve aşırılıktan uzak dur-
mayı ilke edinen Bilsar A.Ş. Yönetim Kurulu 
Başkanı Selman Bilal, çok yönlü kişiliğiyle öne 
çıkan yöneticilerden biri. Bilal’in en büyük tut-
kusu ise fotoğraf çekmek… Dünyanın farklı 
noktalarındaki bienalleri yakından takip eden, 
mimariye büyük bir ilgi duyan, İstanbul’un 
kargaşasından bunaldığı anda teknesine atla-
yıp İstanbul Boğazı’nın tadını çıkaran Bilal, 
fırsat buldukça seyahat ediyor. Bu seyahatler-
de de farklı kültürleri ve yaşam tarzlarını ana-
liz ediyor. Karşılaştığı yeni yüzlerden, sıra dışı 
hayatlardan ve birbirine taban tabana zıt 
öykülerden besleniyor. New York’tan 
Tokyo’ya Bhutan’dan Şangay’a kadar, Avrupa 
ülkeleri de dâhil olmak üzere pek çok yere 
giden Bilal, o an sıcağı sıcağına karşılaştığı 

Bilsar Inc. Chairman of the Board Selman Bilal 
emphasizes that he values the importance of 
simplicity in both his personal and business life 
and he owes his success to this point of view. He 
has a calm spirit and at peace with himself. 
Moving forward by investing in a vision of life 
that is away from crowds, Bilal travels often due 
to his business. He perpetuates the diverse life 
cultures in different countries. He also 
represents an alternative life style to his 
targeted clients by discovering innovative 
products along his travel rout from Hong Kong 
to New York and bringing them in Turkey. 
Adopting staying away from consumption 
culture and extremism as a principal, Bilsar Inc. 
Chairman of the Board Selman Bilal is one of 
the executives that becomes prominent with his 
sophisticated personality. His biggest passion is 
taking photos. He follows closely the biennials 
around the world, has great interest in 
architecture, enjoys the İstanbul strait sailing 
by his boat the moment he becomes tired of the 
chaos of the city, and travels often whenever he 
finds an opportunity. He analyzes the different 
cultures and life styles during his travels. He 
feeds on the new faces, the stories, which are 
exactly the opposites of each other, and the 
extraordinary lives that he encounters. Having 
visited many locations from New York to Tokyo 
and from Bhutan to Shanghai, including 
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insan öykülerini ya da kendisini heyecanlandı-
ran mimari detayları deklanşörüne basarak 
ölümsüzleştiriyor. İyi bir fotoğrafçı olmaktan 
çok, yaşanılan özel anları ve durumları belge-
lemekten hoşlandığını ifade eden Bilal, 
“Sanatsal etkinlikleri ve etkileyici bulduğum 
mimari projeleri yakından takip ediyorum. Bu 
merakım nedeniyle, değişik bir mimari yapıya 
sahip olduğunu düşündüğüm binaların da 
fotoğrafını çekiyorum. Üniversitede ikinci ter-
cihim mimarlıktı. Bu nedenle mimari yapılara 
karşı hep özel bir merakım olmuştur.” diyor. 

‘En’lere bağlı bir hayat yaşamıyor
Dünyanın dört bir yanını gezen Selman Bilal, 
gözlemci kişiliğiyle öne çıkıyor. Yıllardır fırsat 
bulduğu her anı seyahat ederek değerlendiren 
Bilal’e bugüne kadar kendisini en çok hangi 
ülkenin ya da yaşam kültürünün etkilediğini 
sorduk ve şu yanıtı aldık: “Uzun zamandır 
seyahat ediyor ve yeni yerler keşfediyorum. 
Ama herhangi bir kategoride ‘en iyi’ olarak 
ifade edebileceğim bir sıralama yapmadım. Bu 
nedenle hayatımda örnek aldığım tek bir lider, 
tek bir kitap, en sevdiğim sanatçı ya da sanat 
eseri yok. ‘En’lere bağlı bir hayat yaşamıyo-
rum. Ne kadar az tüketirseniz, o kadar mutlu 
olursunuz. Bu vizyonu ekip arkadaşlarıma da 
aşılamış durumdayım.” 
Seyahatleri sırasında beğendiği bir objeyi, 
sanat eserini, şapkayı, retro oyuncağı, saati, 
hatta orijinal takma kirpik modelini bile not 
eden Bilal, Türkiye’ye döner dönmez satış eki-

European countries, Bilal perpetuates the 
stories of people that he encounters or 
architectural details that makes him excited by 
pressing on the shutter release. Expressing that 
he appreciates documenting the special 
moments and situations more than becoming a 
good photographer, Bilal says, “I follow closely 
the artistic events and architectural projects 
that I consider impressive. In connection with 
my interest, I take the photos of the buildings 
that I think it has a different architectural style. 
My second preference to study at university was 
architecture. This is why I always have a special 
interest in architectural designs.”            

He does not live a life that depends 
on ‘the most’ 
Having traveled around the world, Selman 
Bilal becomes prominent with his observant 
personality. We have asked Bilal, who has used 
every available moment of his to travel for 
years, that by which life culture or the country 
he was impressed the most up until today and 
we have had this answer: “I have been 
traveling for a long time and have been 
exploring new destinations. Yet, I have not 
graded anywhere that I can express as ‘the 
best’. In the same manner, I do not have one 
favorite leader, one favorite book, my favorite 
artist or art piece. I do not live a life that 
depends on ‘the most’. You become much 
happier as you consume less. I have instilled 
this vision into my coworkers’ minds.”    
Making notes of the objects, art pieces, hats, 
retro toys, watches, moreover original models 
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bine bu ürün ve eserlerle ilgili bilgi verip 
Türkiye’ye getirtiyor. New York, Hong Kong, 
Tokyo ve Şangay’ın kendisini en çok besleyen 
yerler arasında yer aldığını belirten Bilal, sana-
ta karşı özel bir ilgi duyuyor. Bu nedenle farklı 
Türk sanatçılarıyla bazı dönemlerde işbirliği 
yaptıklarını da sözlerine ekliyor.

İstanbul Boğazı’na açılıyor
Selman Bilal’in fotoğraf dışındaki bir diğer 
hobisi ise deniz… Stresli geçen yorucu bir iş 
günün ardından fırsat buldukça Solemar 
marka az yakıt tüketen çevreci teknesiyle 
İstanbul Boğazı’na açılan Bilal, o günün tüm 
kaosunu denize bırakarak üzerinden atıyor. 
Bilal’i iş hayatında en çok kızdıran şey ise yapı-
lan işe tam anlamıyla odaklanılmaması… “İş 
hayatında başarılı olmak için tutkulu olmanız 
ve işinizi severek yapmanız gerekiyor. Yani 
belli bir adanmışlık olması şart… Ekip arkadaş-
larımın yaptıkları işi kendi işleri gibi benimse-
melerini isterim. Neyi, nasıl yaptıklarının 
farkında olmalılar. Artı değer yaratabilecek bir 
vizyon doğrultusunda hareket etmeliler.” 
diyen Bilal, aksi takdirde başarısız olunacağına 
inanıyor. İnsan hayatında üç temel halka oldu-
ğuna dikkat çeken Bilal, sözlerine şöyle devam 
ediyor: “Bu halkaları iş hayatı, özel hayat ve 
entelektüel gelişim olmak üzere üç başlık 
altında toplayabiliriz. Bu üç halkayı dengede 
tutabildiğiniz sürece mutlu ve huzurlu olabili-
yorsunuz. Bu konuda şanslı bir denge kurdu-
ğumu düşünüyorum.”

of fake eyelashes that he likes during his 
travels, Bilal has those products or art pieces 
brought in Turkey after sharing their details 
with his sales team. He says that New York, 
Hong Kong, Tokyo, and Shanghai are among 
the locations that feed him the most. Bilal has 
also a special interest in art. He mentions that 
they have collaborated with different Turkish 
artists for some periods.    

He sails the İstanbul strait
Another hobby of Selman Bilal except 
photography is the sea. Following a stressful 
workday, Bilal gets rid of all the chaos of the 
day by sailing the İstanbul strait in his Solemar 
brand boat,  which burns less fuel and 
environmentalist. Being unfocused on the task 
is what makes him angry the most in his 
business life. Bilal says, “You have to be 
ambitious and work fondly at your job if you 
want to be successful. Therefore, some kind of 
commitment is  necessary.  I  want my 
coworkers to adopt their jobs as their own. 
They should be aware of what they are doing 
and how. They should move in the direction of 
a vision that would gain a plus for them.” He 
believes that otherwise they would not become 
successful. He highlights that there are three 
basic pillars of human life and continues to his 
words: “We can categorize these pillars as 
business life, personal life, and intellectual 
development. As long as we can keep these 
three pillars at a balance, we are happy and 
peaceful. I believe that I have set a fortunate 
balance between them.”     

HoBİ / HOBBY
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SERMAYENİZ	YOKSA	
‘CROWDFUNDING’	VAR

ONLİNE DÜNYADAKİ KALABALIKLARDAN DESTEK ALARAK HAYALİNİZDEKİ İŞİ 
GERÇEKLEŞTİRMEYE NE DERSİNİZ?

IF YOU DON’T HAVE A CAPITAL YOU 
HAVE CROWDFUNDING 

HOW WOULD YOU LIKE TO MAKE YOUR DREAM BUSINESS COME TRUE BY GETTING 
SUPPORT FROM THE CROWDS OF THE ONLINE WORLD? 

Crowdsourcing’den yani online dünyadaki kalabalıkların gücün-
den destek alan markalar, yepyeni bir iş modeli yarattı. Özellikle 
Amerika, Almanya, İngiltere gibi ülkelerde kullanılan ve 
Crowdfunding olarak şekillenen bu konsept; yeni kurulan ve 
finansman arayışı içinde olan şirket ve girişimcilere farklı bir seçe-
nek vaat ediyor. Amerika’da Kickstarter, Indiegogo gibi platform-
ların şekillendirdiği bu yapı, 2-3 yıldır hızlı bir yükseliş 
performansı sergiliyor. Şirketler, bu yeni iş modeline yönelerek, 
sıfır yatırım ve maliyetle Ar-Ge departmanları kurabiliyor, yeni 
ürünlerinin testini yapabiliyor, ücretsiz içerik yaratabiliyor ve bu 
işleri gönüllüler ordusu olarak öne çıkan kalabalıklara yaptırıyor.

The brands that are getting support from the power of the crowds, in 
other words from Crowdsourcing, have created a new business model. 
The concept that was shaped as Crowdfunding and being practiced 
especially in the USA, Germany, and the UK offers a different option to 
the companies and entrepreneurs, which are newly established and are 
in search of financing. The structure that was formed by the platforms 
such as Kickstarter, Indiegogo in America has executed a rapid growth 
performance during the last 2-3 years. The companies that converge on 
the new business model can establish R&D departments, test their new 
products, create free content, and have all of these done by an army of 
volunteers with zero investment and zero cost.

SELİN AKGÜN
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kalaBalIklarIn GÜCÜne kUlak Verİn 
Ürün tasarımından ambalaja, slogandan tat kombinasyonuna, yaratıcı reklam kam-
panyasından PR aktivitesine, kârlılığı artıracak stratejilerden sürdürülebilir büyüme-
ye kadar pek çok konuda sosyal medya platformu kullanıcılarının görüşlerine 
odaklanan markalar, crowdsourcing temasından, farklı bir ifadeyle ‘kalabalıkların 
gücü’ olarak öne çıkan dinamik bir katılımcı kültürden besleniyor. Yeni markasının 
adını tüketicilerden gelen geri dönüşlere göre belirleyen, ürün tasarımlarında müş-
terilerinin önerilerine kulak veren, hedef kitlenin önerilerinden faydalanmak için 
web sitelerinde dinamik bir fikir havuzu oluşturan, ödüllü fikir yarışmalarına başvu-
ran marka sayısı hızla artıyor. Crowd (kalabalık) ve outsourcing (belli işlerin konuy-
la ilgili uzmanlaşmış farklı bir şirkete yaptırılması) kelimelerinden türeyen ve dün-
yada yoğun bir biçimde kullanılan bu yöntem sayesinde bir işi herhangi bir firmanın 
yapabileceğinden çok daha verimli bir şekilde örgütleyen online topluluklar, gele-
neksel işgücünü altüst ederek yepyeni oluşumların önünü açıyor. Bu kavramın 
yaratıcısı ise ‘Crowdsourcing: Why The Power Of The Crowd Is Driving The Future 
Business?’ (Kalabalıkların Gücü, Bir İşin Geleceğine Nasıl Şekil Verebilir)  kitabının 
yazarı ve Wired Dergisi’nin editörü Jeff Howe…  

LeND aN ear to tHe poWer of tHe CroWD
Focusing on the comments of the social media users for diverse topics from 
product design to packaging, from slogans to flavor combinations, from a 
creative ad campaign to PR activities, from strategies to increase profits to 
sustainable growth, the brands are fed on crowdsourcing theme in other words 
a dynamic participant culture that becomes prominent as ‘the power of the 
crowd’. The number of brands, which define their new brand name according to 
the comments of the consumers, lend an ear to their clients for product designs, 
create dynamic opinion polls on web sites to benefit from the recommendations 
of their target mass, consult to prized idea competitions are growing rapidly. By 
means of this method, which is derived from the words of crowd and outsourcing, 
the online crowds that can organize a task much productive than any company 
clear the way for new constitutions by messing up the traditional work force. The 
creator of this method is Jeff Howe, who is the author of ‘Crowdsourcing: Why 
the Power of the Crowd Is Driving the Future Business?’ and the contributing 
editor of the Wired magazine.

Jeff Howe
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BÜYÜk GrUPTan DÜŞÜk MeBlaĞ TeMİnİ 
Türkiye’de teknoloji bazlı girişimcilik, klasik sermayenin 
çekingen ve risk yatırım kuruluşlarının tecrübe ve fon 
yetersizliğinden dolayı arzu edilen seviyede ilerleyemi-
yor. Dünyada hızla yaygınlaşmakta olan ‘crowdfunding’ 
yani girişimcilere yönelik kitlesel fonlama platformları 
artık Türkiye’nin de yakın markajında… 
Crowdfunding, bir diğer tanımıyla ‘kitle fonla-
ması’, az sayıda bir gruptan yatırım almak 
yerine sayıca fazla olan bir gruptan 
düşük meblağlar temin etmeyi hedefle-
yen bir yöntem. Kickstartes, 
Indiegogo, Rockethub, Peerbackers, 
SoMoLend, Angel List, Circle Up, 
Micro Ventures gibi platformlar ara-
cılığıyla şimdiye kadar dünyada 4 
milyar doların üzerinde fon toplan-
dığı tahmin ediliyor. Henüz emekle-
me aşamasında olsa da, Türkiye’de 
2013’ten bu yana kitlesel fonlama ala-
nında, crowdFon.com, biayda.com ve 
fonlabeni.com gibi internet portalları faa-
liyet gösteriyor. Bu portallarda daha çok 
film, video, müzik, sanat, tasarım ve teknoloji 
odaklı girişimler öne çıkıyor. Yurtdışında bu konuya 
dair verilebilecek en başarılı örneklerden biri de ABD’li 
şarkıcı Amanda Palmer’ın müzik albümü için gereken 
100 bin doları, kitlesel fonlama yöntemi ile bir günde 
toplaması… Aynı şekilde Pebble adlı girişim, e-ink yani 
gün ışığında ekranı yüzde 100 görünecek olan bir ekran 
teknolojisiyle üretilecek olan akıllı saat projesi için kicks-
tarter.com platformunda 10 milyon dolar topladı. 

smaLL amouNt from BiG Group
Technology-based entrepreneurship cannot advance in the 
desired degree in Turkey due to the lack of funds and 
experience of the venture capital investment companies, and 
the capital, in classical meaning, being timid. Growing rapidly 
in the world, crowdfunding, in other words mass funding 

platforms for entrepreneurs, is now under close watch 
of Turkey. Crowdfunding is a method that targets 

to obtain small amounts of investment from a 
large group rather than obtaining investments 

from a small group. It is estimated that over 
four billion dollars of funds were collected 
via platforms such as Kickstartes, 
Indiegogo, Rockethub, Peerbackers, 
SoMoLend, Angel List, Circle Up, and 
Micro Ventures around the world by 
now. Although it is still in its infancy, the 
portals such as crowdFon.com, biayda.
com, and fonlabeni.com have been 

operated in the field of mass funding since 
2013 in Turkey. The initiatives focused on 

movies, videos, art, design, music, and 
technology are more prominent than others are 

in these portals. One of the best examples that we 
can give about our subject is Amanda Palmer’s success. 

The successful American singer has raised the funds, which 
was one hundred thousand dollars, required for her new 
music album via crowdfunding in only one day. In the same 
manner, the initiative called Pebble, which is a smart watch 
project that will be produced with e-ink technology enabling 
its users to read its screen even in direct sunlight %100, has 
raised ten million dollar via kickstarter.com.  

Amanda Palmer 
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WaNt to BuY a footBaLL team? No proBLem! 
Many world-renown brands from Pepsi to P&G and from 
Unilever to Starbucks navigate their marketing strategies and 
management processes with this new methodology now. 
Unilever has collected thousands of ideas for a TV ad campaign 
by using a crowdsourcing project named Idea Bounty and had 
almost ten thousand short films produced via MoFilm. New ideas 
about coffee and new drinks are pouring to the Starbucks’ web 
site, specially reserved for crowdsourcing, called ‘My Starbucks 
Idea’. General Electric has targeted to produce and share the 
best inspirations by establishments, entrepreneurs, researchers, 
and students on investible new generation electric power 
production technologies via the crowdsourcing project named 
Ecoimagination. By creating a financing of two hundred million 
dollars, GE had actualized many initiatives. P&G aims to develop 
products and services by outsourcing via the program called 
‘Connect & Develop’. Hundreds of ideas have been sent for this 
project and many of them have been actualized. William Brooks, 
who is a thirty-six year old copywriter living in England, started 
Myfootballclub to collect 35 Euros each from fifty thousand 
people in order to buy a football team in 2007. He had raised 
over seven hundred thousand Euros by November 2007 and 
was able to take over Ebbsfleet United Football Club.   

CoNteNt CreateD BY amateurs      
Jeff Howe describes crowdsourcing as the crowds that 
replace the traditional work force by having achieved 
the professional tasks once. Highlighting the diversity of 
the operations that consist of crowdsourcing being as 
many as the crowd itself is, Howe emphasizes the rapid 
increase on the number of the brands, which invest in 
the content created by amateurs. According to Howe, 
Converse was one of the first successful brands to 
practice this method. Howe says, “In Converse Gallery ad 
campaign the shoemaker’s ad agency solicited twenty-
four-second spots from anyone capable of wielding a 
camcorder. Within three weeks the company had 
received seven hundred fifty submissions, a number that 
climbed into the thousands before Converse discontinued 
the campaign in early 2007. It was viewed as a smashing 
success by both the company and the advertising 
industry, as well as a seminal example of what is now 
called user-generated content. This was the new media: 
content created by amateurs. Crowdsourcing works best 
when an individual or company gives the crowd 
something it wants. Another way of thinking about this 
is successful crowdsourcing involves satisfying the 
uppermost tier on Maslow’s hierarchy of needs. When 
the need isn’t met, they don’t participate.”

FUTBOl TakIMI saTIn alan Bİle Var 
Artık Pepsi’den P&G’ye, Unilever’den Starbucks’a kadar pek çok 
dünya devi pazarlama aktivitelerine ve yönetim süreçlerine bu 
metodolojiyle yön veriyor. Unilever, Idea Bounty isimli crowd-
sourcing projesini kullanarak TV reklam kampanyası için binlerce 
fikir topladı ve MoFilm’i kullanarak 10 bine yakın kısa filmin çekil-
mesini sağladı. Starbucks’ın ‘My Starbucks Idea’ isimli crowd-
sourcing’e özel web sitesine kahve ve diğer içeceklere yönelik 
yeni fikirler yağıyor. General Electric ise Ecoimagination isimli 
crowdsourcing projesinde kurumların, girişimcilerin, araştırmacı-
ların ve öğrencilerin yatırım yapılabilir kalitede yeni nesil elektrik 
üretim teknolojileri ile ilgili en iyi fikirleri üretmeyi ve paylaşmayı 
hedefledi. GE, yaklaşık 200 milyon dolarlık bir finansman yarata-
rak pek çok girişimin hayata geçmesini sağladı. P&G, ‘Connect & 
Develop’ isimli programıyla kurum dışı kaynakları kullanarak 
ürün ve hizmet geliştirmeyi amaçlıyor. P&G’nin dışarıdan aldığı 
bu fikir önerileriyle bu kaynaklarını bir araya getirme mantığıyla 
yola çıktığı bu projesine yüzlerce yeni fikir geldi ve birçoğu haya-
ta geçirildi. Nisan 2007’de İngiltere’de 36 yaşında bir reklam 
yazarı olan William Brooks, profesyonel bir futbol takımı satın 
almak için 50 bin kişinin her birinden 35 Avro toplamak amacıy-
la Myfootballclub’ı başlattı. Kasım 2007’ye kadar Brooks, 700 
bin Avro’dan fazla para topladı ve Ebbsfleet United Football 
Club’ı devralmayı başardı. 

İÇerİĞİ aMaTÖrler YaraTIYOr 
Jeff Howe crowdsourcing’i, bir zamanlar profesyonellere 
özgü işleri başararak, geleneksel işgücünün yerini alan 
kalabalıklar’ olarak ifade ediyor. Crowdsourcing’i oluştu-
ran faaliyetlerin kalabalığın kendisi kadar çeşitlilik gös-
terdiğine dikkat çeken Howe, amatörler tarafından yara-
tılan içeriklere yatırım yapan marka sayısının hızla arttı-
ğını vurguluyor. Howe’a göre bu yönetimi başarıyla 
uygulayan ilk markalardan biri de Converse oldu. Howe, 
“Converse’in reklam ajansı, Converse Gallery kampanya-
sı çerçevesinde kamera kullanmayı bilen herkesi 24 
saniyelik kısa reklam filmi çekmeye çağırdı. Üç hafta 
içinde şirkete 750 kısa film gönderildi ve bu sayı, 
Converse’in 2007’nin başında kampanyaya son verince-
ye kadar binlere tırmandı. Kampanya hem şirket hem de 
reklam dünyası tarafından büyük bir başarı olarak görül-
dü. Aynı zamanda kullanıcı tarafından yaratılan içeriğin 
tohumlarını attı. Bu yepyeni bir mecraydı. Amatörler 
tarafından yaratılan içerik… Kalabalığın sizin için neler 
yapabileceğini değil, sizin kalabalık için neler yapabilece-
ğinizi sorun. Başarılı bir crowdsourcing, Maslow’un ihti-
yaçlar hiyerarşisinde en tepedeki ihtiyaçları karşılar. Eğer 
bu ihtiyaç karşılanmamışsa, katılım olmaz.” diyor
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PİKAPLARIN	RUHUNU	OKUYOR
53 YILDIR PİKAP, GRAMOFON VE LAMBALI RADYO TAMİR EDEN CEM NAYIR, BABASI AHMET 

NAYIR İLE BİRLİKTE PİKAPLARA YENİDEN HAYAT VERİYOR.

HE ENTERS INTO THE SPIRITS 
OF THE RECORD PLAYERS

REPAIRING RECORD PLAYERS, GRAMOPHONES, AND TUBE RADIOS FOR 53 YEARS, CEM 
NAYIR RESSURECTS THE RECORD PLAYERS WITH HIS FATHER AHMET NAYIR.

Galata Kuledibi’nde hizmet veren Netses Tamir Atölyesi, üç 
kuşaktır pikap, gramofon ve lambalı radyo tamir ediyor. Bu atöl-
yenin en önemli farkı ise yıllardır başka bir iş yapmadan, sadece 
bu üç konsepte odaklanarak faaliyet göstermesi… Sadece 
İstanbul’da değil, Türkiye’de de bu alanda uzmanlaşan ve yıllardır 
ara vermeden bir tek bu işi yapan başka bir atölye yok. Aile mesle-
ğini en başarılı şekilde icra etmeye özen gösteren üçüncü kuşak 
temsilcisi Cem Nayır ile bu zanaatın inceliklerini konuştuk.
Netses Tamir Atölyesi, 1961 yılında Halit Ses tarafından kuruldu. 
53 yıldır antika gramofon ve pikap tamiri yapan bu atölye, Halit 
Ses’in zanaatını kuşaktan kuşağa aktararak bugünlere getirdi. 
Üçüncü kuşak temsilcisi Cem Nayır, çocukluğundan bu yana bu 
işin içinde olduğunu söylüyor. Nayır, “Plak ya da pikabın popüla-
ritesinin arttığı dönemlerde, pikap ya da gramofon tamirinden 
anlayan kişiler, belirli zamanlarda dükkân açıp, kapattılar. Ama 
biz hep yolumuza devam ettik. Anadolu Yakası’nda Akmar Pasajı 
civarında Teoman Bey vardı ama vefat etti. Balat’ta lambalı radyo 
tamiri konusunda yine dedem Halit Ses’in yetiştirdiği Nusret Usta 
vardı. O da çok yaşlandı ve işi bıraktı.” diyor. Müziği çok iyi bilen 
bir kitleye hitap ettiklerini vurgulayan Nayır, sözlerine şöyle 
devam ediyor: “Hangi zamanda olursak olalım ve teknoloji hangi 
noktaya varırsa varsın, gerçek müzikseverler plağın verdiği sesi 
hiçbir şeyin vermeyeceğini bilirler. Plaktan da asla vazgeçmezler. 

For the last three generations, record players, gramophones, 
and tube radios have been fixed at the Netses Repair Shop that 
has been serving at Galata Kuledibi. The most important 
difference of this shop from others is that they have been 
operating focused on only these three concepts for years. The 
shop is the only example in İstanbul and in Turkey that 
specializes and operates in this field for many years without a 
break. We have talked about the fine details of this business 
with Cem Nayır, who is the third generation representative of 
the family.   
Netses Repair Shop was established by Halit Ses in 1961. The 
artisanship of Halit Ses was transferred from generation to 
generation witnessed by the workshop, where antique 
gramophone and record players have been fixed for fifty-three 
years. The third generation representative Cem Nayır says that 
he has been in this business since his childhood. Nayır says, “The 
people, who knew how to repair record players and gramophones, 
had opened repair shops when they were popular and closed them 
after a while. However, we have stayed in business. Teoman Bey 
used to work close by the Akmar Passage in Anatolian side, but 
he died. Master Nusret, trained by my grandfather Halit Ses, 
used to be an expert on tube radios in Balat but he was too old to 
work any longer and became retired.” Emphasizing that their 
targeted clients have great knowledge of music, Nayır continues, 
“The real musicians know exactly that nothing can make the 
quality of sounds as much as a record does, regardless of time and 
technological advancement. They never give up their records. 
This is how it is now; it was how it was ten or twenty-five years 
ago… A large mass exists that collects tube radios, records, and 
gramophones. This mass creates a separate portfolio for us. We 
cater to two different segments: people who want to listen to good 
music and collectors. We have a collection of 200-250 record 
players, and tube radios inherited from our grandfather.” 

zANAAT / CRAFT
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Arızalı	bir	pikap	aldıysanız,	pikabın	
tamirinin	masraflı	olacağını	

unutmayın.	devrinin	kusurlu	olup	
olmadığını	sorun	ve	orijinal	parçaların	

kullanıldığından	emin	olun.

If you have purchased a defective 
record player, don’t forget that it will 
cost you. Ask if there is a flaw with its 
rotation and make sure that all parts 

are original.

Bu şimdi de böyle, 10 sene önce de böyleydi, 25 sene önce de… 
Lambalı radyo, plak ve gramofon koleksiyonu yapan geniş bir kitle 
var. Bu kitle bizim için ayrı bir portföy oluşturuyor. İyi müzik din-
lemek isteyenler ve koleksiyonerler olmak üzere iki farklı kesim 
hitap ediyoruz. Dedemizden kalma 200-250 pikap ve lambalı rad-
yodan oluşan bir koleksiyonumuz var.”

En yoğun dönem kış ayları
Meslekte alaylı olarak yetişen Cem Nayır, babası Ahmet Nayır gibi 
çekirdekten yetiştiğini ama dedesi Halit Ses’in elektronik mühendi-
si olduğunu belirtiyor. Netses Tamir Atölyesi’nin en yoğun olduğu 
dönemin kış ayları olduğunu dile getiren Nayır, “Haftada ortalama 
15-20 cihaz gelebiliyor. Ama yazın işlerimiz yüzde 70 oranında aza-
lıyor. İşimiz restorasyon olduğu için mutlaka ilgilenmemiz gereken 
şeyler oluyor elimizde… Uzun sürecek işlerle ilgilenmeyi, genelde 
işlerin en az olduğu yaz aylarına erteliyoruz. Yazın da tamire 2 ya da 
3 cihaz geliyor.” diyor. Son dönemde en çok pikap tamir etmeye 
başladıklarını söyleyen Nayır, şu yorumda bulunuyor: “Yeni nesil, 
bu konuyla çok alakalı. Pikapları internetten çalışıyor diye satın 
alıp, bize getiren çok genç var. Pikabın dönmesi ve ses çıkarması 
doğru çalıştığı anlamına gelmiyor. İyice test edilmeden alınan 
pikaplar, bazen sahibine çok daha fazla masraf çıkarabiliyor. Netses 
olarak pikap satışı yapmıyorduk ama bu kadar çok talep edilince, 
pikap satışına da başladık. Satışa sunduğumuz pikapların fiyatları 
400 TL’den başlıyor. 7-8 bin TL’ye kadar çıkıyor. Pikaplarda marka 

Our busiest time is winter months
Cem Nayır remarked that he came up through the ranks of this 
business just as his father Ahmet Nayır did, however his 
grandfather Halit Ses used to be an electronic engineer. Stating the 
the busiest period of Netses Repair Shop is the winter months, Cem 
Nayır says, “An average of fifteen to twenty devices are brought to 
us weekly. However, our business goes down by seventy percent 
during summer. Anyhow, we always have business to take care 
because our job is restoration. We usually postpone the jobs that 
require more time and attention to summer. In summer, the 
number of weekly repairs goes down to 2-3.” Remarking that they 
have been repairing record players the most lately, Nayır makes a 
comment: “The new generation shows high interest in this. I have 
encountered many young people who have purchased record 
players, which are misrepresented as working devices but they 
were not, through online shopping. Rotating and producing sound 
for a record player does not mean that it works correctly. 
Sometimes, record players that are purchased without being tested 
well can cost more to their owners. We did not used to sell record 
players but after realizing the demand, we started to sell them. The 
price of our record players starts from four hundred TL. It might 
go up to seven or eight thousand TL. The brand does never set a 
standard for a record player. The class of the product sets its price. 
There are legendary record player brands such as Thorens, Dual, 
or Marants.”      

zANAAT / CRAFT



hiçbir zaman ölçü değil. Ürünün hangi sınıfta olduğu fiyatı belirli-
yor. Thorens, Dual ya da Marantz gibi efsane pikap markaları var.”

“Test sürecine büyük önem veriyoruz”
Cem Nayır, pikap meraklılarına önemli tavsiyeler vermeyi de 
ihmal etmiyor: “Pikap ya da gramofon satan çoğu dükkân aslında 
bu ürünleri tanımıyor. Pikapta kristal iğne okuyucusu bulunur. Bu 
iğne okuyucu, otomobilin motoru gibidir. Pikap tamirinde en 
önemli maliyetlerden biri budur. Bu parçanın orijinal olması çok 
önemli. 500 TL’ye satın aldığınız bir pikapta, orijinal olmayan bir 
iğne okuyucu kullanıldıysa, o pikap benim gözümde 50 TL bile 
etmez. Pikap satın almaya karar verdiyseniz, öncelikle üründe 
kullanılan her şeyin orijinal olup-olmadığını mutlaka sorgulayın. 
Tamir odaklı olduğumuz için motor, kayış, lastik gibi farklı yedek 
parçaları temin ediyoruz. Plakla iğne üzerinde 3.5 gram ağırlık 
olmalı. Bu ağırlıkların ölçümü yapılmalı. Aksi takdirde koleksiyo-
nunuzda yer alan plaklar zarar görmeye başlar. Plaklarda 33-45-
78 olarak geçen bir devir olayı vardır. Bu, diskin devir hızının aynı 
noktaya dakikada 33, 45 ve 78 kez gelmesi anlamına geliyor. Bu 
ölçümleri defalarca yapıp, devirlerin kusursuzluğuna odaklanıyo-
ruz. Netses’e gelen pikapların yaklaşık yüzde 90’ını 33-45-78 dev-
rinde teslim ediyoruz. Pikabın sadece bakıma ihtiyacı varsa, 
motoru çalıştığı halde devri yavaş ya da hızlıysa, iğnenin kol ayarı 
yapılacaksa, tamirat süreci test süresiyle birlikte 1.5 gün sürüyor. 
Zor işlerin ise minimum bir hafta sürüyor.”

“We attach importance to the testing process.”
Cem Nayır does not skip to give advice to the record player 
enthusiasts: “Most of the shops that sell record players are not 
knowledgeable about them. A record player has a crystal needle 
reader. This needle acts as an automobile engine. It is one of the 
most important expenses of record player repairing. It must be 
original. In a record player, which was purchased for 500 TL, if 
the needle used is not original then that record player does not 
even worth 50 TL in my opinion. If you have decided to buy a 
record player, firs thing to do is to question if each part of it is 
original. We can supply parts such as motors, belts, and rubber 
because we are specialized on repair jobs. The weight on the 
record and the needle should not be more than 3.5 grams. These 
weights should be weighed otherwise your records might be 
harmed. In addition, there is this thing with the records, which 
is called rotation speed. It is mentioned usually as 33, 45, or 78. 
This means a record comes to the same point for 33, 45, or 75 
times per minute while a player rotates it. We make the 
measurements many times, focusing on perfect rotations. We 
deliver approximately ninety percent of the record players 
brought to us with 33-45-78 rpm. If a record player only needs 
maintenance, if its rpm is slow or fast although its motor works 
fine, if its needle needs adjustment, then the repair time takes 
about one and a half day including the testing process. Hard 
jobs take minimum one week to finish.”     

zANAAT / CRAFT

Cem Nayır ve babası Ahmet Nayır pikap tamirinin en tecrübeli isimleri arasında yer alıyor
Cem Nayır and his father Ahmet Nayır are among the most experienced names in record player repairing. 
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Latince bir söz var, “Ubi societas, ibi ius,” şeklinde. Anlamı: 
Toplum olan yerde kanun da vardır. Tabii bu, her toplumda 
hukuk sistematiğine bağlı yazılı kanunlarla yürümez. Son yüzyıl-
lara kadar toplumların çoğu kanunu sözel formda yaşamaktaydı. 
Bugün bile tabi oldukları devletlerin uyguladığı yazılı kanunlar 
yanında kendi sözel kanunlarını devam ettiren ve aşiret veya 
cemaat şeklinde örgütlenmiş küçük toplumlar yok değildir. 
İslam toplumlarının kanun ve hukuk konusunda doğuştan gelen 
bir üstünlüğü var. Kur’an-ı Kerim ayet ayet inzal olduğunda 
Peygamber Efendimiz (s.a.s.) tarafından vahiy kâtiplerine yazdı-
rıldığı için, sonradan ortaya çıkan muazzam İslam hukuku eser-
lerine hayret edilmez. Müslümanlar önce Kur’an-ı Kerim’i 
mushaf yani tek cilt halinde topladılar, sonra hadisleri derlediler 
ve nihayet birkaç yüzyıl içinde İslam hukuku Batı’nın ancak 20. 
yüzyılda varabildiği sistematik ve ayrıntılı bir forma kavuştu. 

An expression in Latin says, “Ubi societas, ibi ius.” It means where 
there is a society, there is law. Of course, this does not work in 
every society by the statutes based on the legal system. Many 
societies have experienced the law in oral forms until the last 
centuries. Even today, we cannot deny the existence of the societies 
that are organized as in forms of congregations or tribes. They 
continue to follow their verbal laws besides the statutes of the state 
of which that they are the subjects. 
Islamic societies have an innate supremacy about codes and legal 
system. When the Quran was received verse by verse, our prophet 
(may peace be upon him) had the revelation scribes to write them 
down, so the great Islamic law books that came subsequently had 
surprised no one. Muslims brought all the verses together first. 
Then they have collected the hadiths and in a few centuries, 
Islamic law had obtained a systematic and detailed form that the 
West could only gain in the 20th century. 

Veterans, Ahis, and Islamic law scholars
Seljukian, and Ottoman had been founded by means of Islamic law 
scholars that stood between veterans, Turkish-Islamic guild 
members (Ahis), and farmers as other Islamic states did. It was 
also recorded that many members of the Turkish Islamic guild 
were also kadis (Muslim judges). When Mevlana was an Islamic 
law scholar, Ahi Evren worked as kadi and vizier. Sheikh Bedrettin 
used to work as kadi of Musa Çelebi during the interregnum.
We see that the Ottomans had begun to institutionalize with the 
conquest of İstanbul. The opening of the Sahn-ı Saman 
Madrasahs by Sultan Mehmed had shown the ambition to 
become a great power. It was not possible to imagine a state, 
which had been advanced in military, technology, literature, art, 
and palace organization, would be dry when it came to its legal 
system. A legal system, effective in all of the Ottoman soil, had 
become clear in short time. Hundreds of important people had 
been brought by this system. One of such was Ebussuud Efendi of 
İskilipli who had left his mark on the 16th century, moreover on 
the Ottoman history. 
Ebussuud Efendi was born in today’s Çorum, at İskilip’s İmad 
village on one of the last days of 1490. Some say that he was born in 
Müderris village close to İstanbul. His father Sheikh Muhammed 
Muhyiddin, commonly known as Sheikh Yavsi, was the nephew of 
great scholar Ali Kuşçu and the preceptor of Bayezid II, Kanuni’s 
father. After serving Bayezid in Amasya and in İstanbul, he had 
passed away in İskilip.  

HAKAN ARSLANBENZER

OSMANLI’NIN	İLİM	HAZİNESİ:	

EBUSSUUD	EFENDİ
TREASURE OF WISDOM OF THE OTTOMAN:
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Gaziyan, ahiyan ve fakihan 
Diğer İslam devletleri gibi Selçuklu ve Osmanlı da gazilerin, ahi-
lerin ve çiftçilerin arasında durup hem eğitim hem de hukuk ala-
nında görev üstlenen fakihler aracılığıyla kuruldu. Ki birçok 
ahinin aynı zamanda kadı olduğu da kaydediliyor. Mevlana fakih 
iken rakibi Ahi Evren de hem kadılık hem vezirlik yapmıştır. Şeyh 
Bedrettin fetret devrinde Musa Çelebi’nin kadılığını yürütüyordu. 
İstanbul’un fethiyle birlikte Osmanlıların yoğun bir kurumlaşma 
içine girdiğini görüyoruz. Fatih’in Sahn-ı Seman Medreselerini 
açması büyük devlet olma iddiasının taçlandırılmasıydı. 
Askeriye ve teknoloji, edebiyat-sanat ve saray teşkilatı konusun-
da son derece gelişmiş bir devlet ve top-
lumun hukuk sisteminin yavan kalması 
düşünülemezdi ve kısa zamanda Osmanlı 
topraklarının tamamında etkili olan bir 
hukuk sistemi tebarüz etti. Bu sistem 
içinde yüzlerce önemli şahsiyet yetişmiş-
tir. 16. yüzyıla hatta tüm Osmanlı tarihine 
damgasını vuranlardan biri, İskilipli 
Ebussuud Efendi’dir. 
Ebussuud Efendi, 1490’ın son günlerinde 
bugünkü Çorum’a bağlı İskilip’in İmad 
köyünde doğdu.  İstanbul ’a  yakın 
Müderris köyünde doğduğu da rivayet 
e d i l i r .  B a b a s ı  Ş e y h  M u h a m m e d 
Muhyiddin, daha yaygın ismiyle Şeyh 
Yavsi büyük bilgin Ali Kuşçu’nun yeğeni, 
Kanuni’nin babası II. Bayezid’in de hocasıdır ve Bayezid’le bir-
likte Amasya ve İstanbul’da bulunduktan sonra doğum yeri olan 
İskilip’te vefat etmiştir.

Çekirdekten yetişme âlim
Ebussuud için ‘çekirdekten yetişme âlim’ diyebiliriz bu sayede. 
Babası Ali Kuşçu’dan matematik ve astronomi gibi akli ilimleri 
tahsil etti, fakat amcasının vefatından sonra tasavvufa yöneldi. 
Annesi Sultan Hatun ise Ali Kuşçu’nun başka bir kardeşinin kızı-
dır. Tarihçiler bundan dolayı Ebussuud Efendi’yi Ali Kuşçu’nun 
öz torunu kabul ederler.
Ebussuud Efendi, yaşadığı dönemin en parlak ilim şehri olan 
İstanbul’da eğitim gördü. Önemli hocalardan ders aldı; zeki bir 
öğrenci olduğu bizzat ilk hocası olan babası tarafından fark edildi. 
Eğitimini tamamladıktan sonra önce müderris olarak görev aldı. 
Daha sonra Bursa kadılığına tayin oldu. Bursa kadılığını İstanbul 
kadılığı takip etti ve kısa süre içinde yükselen Ebussuud Efendi, 
1537 tarihinde Rumeli askeri kadılığı yani kazaskerlik görevine 
getirildi. 1545’e kadar kazaskerliğe devam eden Ebussuud, bu 
tarihte dönemin sultanı Kanuni tarafından şeyhülislamlığa getiril-
di. Bir anlamda pratisyenlikten teorisyenliğe yükselmiş oldu. Ve 
bundan sonra verdiği fetvalar ve yazdığı tefsirle Osmanlı hukuk 
sistemini en çok etkileyen kişilerin başında geldi. 
Ebussuud Efendi 1545’te aldığı şeyhülislamlık görevini ölene kadar, 
29 yıl devam ettirdi. Bu uzun süre içinde hem yazdıklarıyla Osmanlı 

A scholar who came up through the ranks
For this reason, we can describe Ebussuud as ‘a scholar who came up 
through the ranks.’ His father had taught him sciences such as 
mathematics, and astronomy. He had gone towards Sufism 
following the death of his uncle. His mother Sultan Hatun was the 
daughter of another sibling of Ali Kuşçu. That is why Ebussuud 
Efendi is accepted as Ali Kuşçu’s full grandchild by historians.
Ebussuud Efendi had studied in İstanbul, the brightest city of 
knowledge of his period. He had taken lessons from significant 
preceptors. His intelligence was noticed by his first teacher, 
meaning his father. Following the completion of his education he 

had been tasked as a professor. Then, he had 
been posted as the kadi of Bursa. Following 
this post, he had become the kadi of İstanbul. 
Advancing in short time, Ebussuud Efendi 
had been appointed as the kadi of Rumeli 
army (judge of the army) in 1537. He had 
served in this position until 1545 and then 
Kanuni had appointed him as Sheikh-ul 
Islam. In other words, he had been advanced 
from practitioner to theoretician. After this, 
he had become one of the major people that 
had affected the Ottoman legal system the 
most with his fatwa and interpretations.
Ebussuud Efendi had continued to serve as the 
Sheikh-ul Islam for twenty-nine years until his 
death in 1545. During this long time, he had 

succeeded to become an important milestone for the legal and 
educational system of the Ottoman; he had also influenced the 
palace and the public greatly and had formed the Ottoman legal 
system perfectly.      
  
Birgivi ve Ebussuud: Two opposite stars of the 
wisdom sky
We could not pretend that a prepotent person such as him was not 
criticized. The conflict between Ebussuud and Birgivi Mehmet 
Efendi on certain subjects is well known. Birgivi had been respected 
as much as Ebussuud although he had not served at high ranks as 
Ebussuud did. One of the subjects that Birgivi was opposed to 
Ebussuud was the fee taken for Quran lessons and prayers by the 
scholars. His excellence accepted this as illicit. According to a rumor, 
following this decision Birgivi had refunded the fees that he had 
taken earlier to the public. 
The second and more important matter is the issue of the resource 
foundations. In the Islamic tradition, funding cash is an old matter 
in question. Some scholars count only real estate and some also 
count cash as valid donations. Birgivi was on the side that resists 
the resource foundations highly, while Ebussuud was supporting 
the opposite. 
According to a rumor, one day Sheikh-ul Islam Ebussuud Efendi had 
sent for him and had told him that his ideas were causing riots, and 
he should change his way but Ebussuud had not had any response.    
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hukuk ve eğitim sisteminin önemli bir kilometre taşı olmayı başardı 
hem de gerek halk gerek saray üzerinde ciddi bir tesir icra etti ve 
Osmanlı hukuk teşkilatını mükemmel bir forma soktu. 

Birgivi ve Ebussuud: İlim göğünün iki zıt yıldızı
Bu kadar etkin bir şahsiyetin eleştirilmemiş olması düşünüle-
mez. Ki Ebussuud’un, Birgivi Mehmet Efendi’yle belli konularda 
ihtilafı meşhurdur. Birgivi, Ebussuud kadar yüksek mevkilerde 
bulunmamış olsa da o da en az muhalefet ettiği şeyhülislam 
kadar saygın olagelmiştir. Birgivi’nin Ebussuud’a muhalefet etti-
ği konulardan biri, âlimlerin Kur’an-ı Kerim öğretimi ve ibadet-
ler için ücret almasıdır. Hazret bunu haram kabul eder. Rivayete 
göre Birgivi bu kararı verdikten sonra evvelden aldığı ücretleri 
halka iade etmiştir. 
İkinci ve daha önemli mesele para vakıfları meselesidir. İslam 
geleneğinde nakit yani paranın vakfedilip vakfedilemeyeceği 
eski bir meseledir. Âlimlerin bir kısmı sadece gayrimenkulü 
vakıf saymış, bazıları ise nakdin vakfedilmesini de doğru bul-
muşlardır. Birgivi para vakıflarını şiddetle reddeden tarafta iken 
Ebussuud kabul ediyordu.
Rivayete göre Şeyhülislam Ebussuud Efendi, İmam Birgivi’yi 
çağırtıp ortaya koyduğu görüşlerin fitneye yol açtığını, vazgeç-
mesi gerektiğini söylemiş, fakat bir karşılık alamamıştır. 

Büyükler ligi
Osmanlı tarihinin Kanuni dönemi büyüklük üzerine kurulu… 
Baki gibi şair, Sinan gibi mimar, Barbaros gibi komutan ve elbet-
te Ebussuud gibi hukuk adamı hep “muhteşem” Süleyman’ın 
toplumsal yansımaları gibidirler. Her biri kendi sahnesinin sul-
tanıdır bir bakıma. Üstad bunun verimleri olarak Osmanlı mede-
niyetini yoğun biçimde belirleyen eserler yazmıştır: 
• Büyük bir Arapça Kur’an Tefsiri (ki bu tefsirin adı “Kur’an-ı 

Kerim’in üstünlükleriyle aklıselimin irşadı”dır, yani Kur’an 
temel alınarak yapılacak akli aydınlanmayı ima eder), 

• Maruzat ve Fetava isimli fetva mecmuaları (bugün Ebussuud 
denince akla en çok bu fetvalar geliyor; bunlar soru-cevap şek-
linde düzenlenmiş, akıcı ve sade bir üslupla kaleme alınmış 
hukuki kararlardır. İnanç esaslarından günlük hayata, savaş 
hukukundan şiire kadar çok geniş bir konu yelpazesine sahip-
tir. Bu fetvalardaki muhakeme gücü ve çözümü anlatmadaki 
sadelik sayesinde Ebussuud Efendi’ye “Numan-i Sani” yani 
İkinci İmam-ı Azam Ebu Hanife lakabı yakıştırılmıştır), 

• Burhaneddin Mergani’nin el-Hidaye adlı eserinin “cihad” kıs-
mına haşiye, bazı usul şerhleri (yani hukuk metodolojisine ait 
notlar), 

• Nakit vakıflarının geçerli olduğuna dair risale, 
• Bazı Türkçe terimlerin doğru yazılışını gösteren tashih risale-

si vs. 
Bütün bu eserler ve Ebussuud Efendi’nin şahsiyeti üzerine 
modern çalışmalar yok değil, fakat yeterli olduğunu söylemek de 
mümkün değil. Ebussuud hâlâ keşif bekleyen bir Osmanlı ilim 
hazinesidir. 

League of the greats
Kanuni period of the Ottoman history is set on greatness… A poet as 
Baki, an architect as Sinan, a commander as Barbaros, and of course 
a man of law as Ebussuud are as the social reflections of Süleyman 
‘the magnificent’. Each of them is the sultans of their own stages in a 
way. As a product of this, the master had written many works that 
specifies the Ottoman civilization:  
• An extended interpretation of the Quran in Arabic (It is named 

‘finding the true path to common sense through the supremacies 
of the Quran.)

• Fatwa journals named Maruzat and Fetava (Today, when 
someone says Ebussuud these journals come to mind first; legal 
judgments arranged as questions and answers, written in a 
simple and flowing style. It has a wide spectrum of subjects from 
daily life to law of arms and poetry. Because of the simplicity in 
explaining the solutions, and the power of judgment of the fatwa, 
he was named as ‘Numan-i Sani’ in other words, Second Imam-ı 
Azam Ebu Hanife.)

• An annotation to ‘jihad’ part of Burhaneddin Mergani’s 
el-Hidaye, and some legal methodology notes 

• Paper showing that the resource foundations are valid 
• Correction paper showing the correct spellings of some terms in 

Turkish, etc. 
There are some modern studies on his works and his personality but 
it is not possible to state that they are sufficient. Ebussuud is a 
treasure of wisdom that still waits to be discovered.   

TARİH / HiSTORY
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İnsan göğe bakar. İnsan en çok uzaklarda, haber alamadığı 
yakınları, sevdikleri olduğu zaman göğe bakar. Göğe bakmak, 
göğe bakarak içlenmek, acının insana bağışladığı bir nefeslen-
me yoludur. Göğe bakarsınız ve ah edersiniz. Göğe bakarsınız 
ve ‘göklerden gelen bir haber’ beklersiniz.
Gökyüzünde göçmen kuşlar vardır. Turnalar geçer. Nereden 
nereye geçer bilinmez. Nereye konar, nereden nereye göçer 
bilinmez. Turnaların ‘mesken’, ‘il’ olarak konup göçtüğü yer-
lerden birinde yârimizin olma/kalma ümidi vardır. Elimiz 

People stare at the sky. When people have loved ones that are far 
away and when they cannot hear any news from them, they stare 
at the sky. Staring at the sky, and grieving while staring at the sky 
are the ways that pain have granted on to people to catch their 
breaths. 
There are migratory birds in the sky. Cranes pass by. It is unknown 
to us that where they go or where they rest. There is the hope that 
one of those places that they migrate might just be where our loved 
one could be, because our hands are tied. If we had wings, we 
would have delivered our letters. Therefore, we write a love-letter, 
then give it to a crane, and ask if it can be delivered to our beloved. 
Picturing this keeps our mind clear.
After sharpening this picture, and finalizing the exchange, which 
the crane has given us hope and we have given the crane the words 
that came from our heart for our beloved; thus, the crane turns into 
a flying rose in our mind’s eye: “My demoiselle crane is the rose of 
the sky…” We give away that our loved one is in Baghdad. In the 
ballad, Baghdad is not used as a city but to represent a far away 
land, which we cannot go and we see it fit that our loved one to be 
there.   
Our beloved is in a far away land. We hope for help from cranes. 
From the saints who are disguised as cranes… We deliver our letter 
that explains our state of mind and heart, our longing, our 
expectation, and our love to the crane. 
In addition, we mention our tears, our handkerchief, how the 
sleeves of our shirt have rotten… Only this line by itself is enough to 
explain our pain and the deepness of our knowledge of being in 
immeasurable pain. 
Peradventure, the crane cannot pass over the snowy mountains 
because of misfortunate events, we want the crane to come back 

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

O	KANATLARDAN	
SÜZÜLEN	/ 
TELLİ	TURNAM	
GÖKYÜZÜNÜN	
GÜLÜDÜR

GLIDING WINGS / 
MY DEMOISELLE 
CRANE IS THE 
ROSE OF THE SKY
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kolumuz bağlıdır çünkü. Kanadımız olsa kendi işimizi ken-
dimiz görür, kendi mektubumuzu kendimiz ulaştırırız. 
Ondan, bir mektup yazar, turnalara verir, yârimize ulaştır-
masını isteriz. Bu fotoğraf içimizde netleşir.
Fotoğrafı netleştirdikten, bu güzel alışverişi tamamladıktan 
sonra ki, turna bize ümit vermiştir, biz turnaya yâre selam 
içeren gönlümüzün mendiline çıkınladığımız nameyi ver-
mişizdir; o zaman turna gözümüzde uçan bir güle dönüşür: 
“Telli turnam gökyüzünün gülüdür…” Sonrasında yârimizin 
Bağdat’ta kaldığını da ifşa ederiz. Bağdat, bir kent olarak 
Bağdat değildir sadece, o uzak, o varamadığımız ve yâri 
‘mesken tutmaya’ layık gördüğümüz yerdir, ildir.
Yârimiz bilmediğimiz uzak bir yerde kalmıştır. Turnalardan 
medet umarız. Turna donuna bürünmüş ermişlerden… 
Yârimizi bizden, halimizden, gönlümüzden, onu ne kadar 
özlediğimizden, beklediğimizden, sevdiğimizden bahseden, 
ona ayan olacak halimizi içeren mektubumuzu turnaya tes-
lim ederiz. 
Gözyaşımızdan, gözyaşını sildiğimiz mendilimizin, yazma-
mızın yeninin çürüdüğünü de… Allah’ım sadece bu dize bile 
çektiğimiz acının derinliğinin de değil sadece, acı çekme 
bilgimizin derinliğinin ne kadar ölçülemez olduğunu izhar 
etmeye yeter.
Ola ki turna karlı dünyanın hallerinden dolayı dağları aşa-
mazsa, ona verdiğimiz, halimiz, sırrımızı içeren name başka 
ellere düşmesin, dönüp tekrar gelsinler, ‘derdimi yalnızca 
ben çekerim’ dercesine; ya da, ‘benim bu size yüklediğim 
yük ağır gelir de taşıyamazsanız’ dercesine; ya da ‘ey yârim, 
benim turnam sensin, niye konmuyorsun, niye gelmiyor-
sun?’ dercesine: “Aşamazsan telli turnam dön geri…”

Türkü şöyle:
“Gökyüzünde bölük bölük turnalar
Nerededir meskeniniz eliniz
Bir name yazayım yâre götürün
Dost eline uğrar m’ola yolunuz

Telli turnam gökyüzünün gülüdür
Esip konducağın Bağdat elidir
Gözüm yaşı mahramalar çürütür
Aşamazsın telli turnam dön geri”

Aşık Musa Aslan’dan 1946 yılında Rahmetli Muzaffer 
Sarısözen tarafından derlenmiş… Amasya yöresinden, 
Merzifon’dan…

Peki, bu türküyü kimden dinlemeli? 
Türküyü Cengiz Özkan’dan da dinleyebilirsiniz dinlemesi-
ne de ben Aysun Gültekin’den dinlerken, içimde turna kana-
dından bıçaklar çalışıyor, yaşanmışlığın o buğulu ve büyülü 
ırmağına karışmaktan kendimi alamıyorum. Yahut kalbimin 
vadisini heybetli bir keder anıtı dikmekten…

with our letter, which disclosures our state and secret, so it is not 
going to be taken over by wrong hands. As if to say, “My trouble is 
only for me”, or “If you cannot carry the load I have placed on you”, 
or “my dear beloved, you are my crane, why don’t you land, why don’t 
you come?”: “You cannot pass over, come back my demoiselle 
crane...”   

The ballad is as follows:
Flocks of cranes are in the sky
Where is your home?
I shall write a letter, you shall take it to my beloved
Does your course cross a fellow land?

My demoiselle crane is the rose of the sky
You have landed in Baghdad
My shawls got rotten because of my tears
You cannot pass over come back my demoiselle crane.

The deceased Muzaffer Sarısözen collected it from Âşık Musa Aslan 
in 1946. It is from the Merzifon region of Amasya.

By whom should we listen to this ballad?
You can listen to this ballad from Cengiz Özkan; but when I listen to 
it performed by Aysun Gültekin I feel as if knives made out of crane 
wings start to work in my heart and I cannot take myself away from 
mixing in to the mesmerizing river of life experience… Or to build a 
grand memorial of sorrow in the valley of my heart...
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Yaşlanmak böyle bir şey galiba, her şey anılarıyla seçiliyor, ayrı-
calık kazanıyor. Bir filmse, filmin kendisi kadar, nerde ne zaman, 
kimlerle izlediğin, bir şarkıysa hangi yaşta hangi duygularla din-
lediğin, bir şehirse nasıl gittiğin ve nasıl döndüğün, bir kitapsa 
dili, konusu, anlattıkları, yazarı kadar onun çağrıştırdıkları, 
hatırlattıkları da etkili oluyor sevginde, özleminde, ilginde.
Burcu Aktaş’ın Çarpık Ev ve Durmayalım Düşeriz kitaplarını 
kızım Nar’ın kitaplığı için almıştım,
Ortaokul-lise çağlarında okur diye. Orasından burasından der-
ken, oturup önce ben okudum, sonra da İstasyonda Vals (Kırmızı 
Kedi, Nisan 2014) yayımlanınca, resimleyen de Mehmet Güreli 
olunca, aldım, bir solukta okudum. 
İstasyon Meydanı’nın insanlarını anlatıyor Burcu Aktaş. Sessiz 
ve siyah-beyaz filmler oynatan sinemasını, sessizlik siyah-beyaz 
değil midir hem, ‘kendine has tatlı ve kurabiyeleri’yle olduğu 
kadar, romana yayılan limonatasının lezzetiyle de meşhur pasta-
nesini ve büyük-küçük herkesi mutlu eden lunaparkını, bir de 
‘neşeli ve hüzünlü bir gün’e benzettiği orkestrasını. Bir anlamda 
‘düğün ve cenaze müziği’ çalan orkestrayı.

Presumably, aging is something like this; everything gains value 
and privilege with their memories. If it is a movie, as much as the 
movie itself when, where, and with whom it was watched have 
influence on your affection, aspiration, and attention. If it is a 
song, at what age and with which emotions it was listened; if it is a 
city, how you went there and came back; if it is a book, its style, its 
subject, what it tells, its writer, and what it makes you recall affect 
your emotions.
I had bought the books Çarpık Ev (The Crooked House) and 
Durmayalım Düşeriz (Let’s not Stop, We Fall) by Burcu Aktaş for 
my daughter Nur’s library, so she would have read them during 
her middle-high school years. I have read them before her. Then 
when it was published I have bought İstasyonda Vals (Waltz at the 
Station) (Kırmızı Kedi Publishing, April 2014) and on top of it the 
book was illustrated by Mehmet Güreli. I have devoured it.     
Burcu Aktaş tells about the people of the Station Square, the movie 
theater, which shows black & white silent movies as the silence itself 
is black and white; its bakery, which is famous with its ‘unique 
cookies and desserts’ as much as its delicious lemonade that can be 

HAYDAR ERGÜLEN

İSTASYON	İNSANLARI	
STATION PEOPLE
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Her şey İstasyon Meydanı’nda olup bitmektedir, bir cennettir 
orası. Mavi takım elbiseli, sanırım açık mavi ya da göğün 
rengi, beş adam, sinemada oynayan sessiz, siyah-beyaz film-
lere hem hayat vermekte hem de renklendirmektedir. Buster 
Keaton’ın başrolünü oynadığı Sherlock Jr. filmi başlar, 
orkestra ise perdenin altındaki çukurda filmin ritmine göre 
hızlı, yavaş, gergin, coşkulu, yumuşak, ağır, zarif, şakacı 
müziklerini çalarlar. Canlı müzik film boyunca sürer.
Kemancı Cemi’nin sesi kemanının sesine çok benzer. 
Kontrbasçı Cevdet’in elleri çok güzeldir. Klarnetçi Kenan’ın 
klarneti, “uzaktan bakıldığında, siyah smokin giymiş biri” 
gibidir. Trompetçi Saffet’in “enstrümanını çalarken şişen 
yanakları bile” ona çok yakışır. Bilgece lafları olan Salih’in 
akordeonu ise “üzerinden hiç çıkarmadığı bir yelek gibi” dur-
maktadır.  
Sessiz film merakı Film Yaşar’dan mirastır. Onun hikâyesi 
daha da ilginçtir. Yaşar, Lumiere Kardeşler Kudüs tren istas-
yonunda Kudüs’ten Ayrılış adlı filmi çekerlerken oradadır ve 
trene el sallayanlar içindedir. Yani filmde de oynamıştır. 
Sonra kafayı sinemaya takar. İşte beş müzisyen 
onun mirası olan bu sinemada canlı ‘film 
müziği’ yaparlar. Bir gün Kemancı 
Cemi’nin yaptığı bir yanlış anlaş-
mayla şehirdeki bir AVM’ye 
müzik yapmaya giderler. Ve 
m u t s u z l u k  b a ş l a r .  B a ş t a 
orkestra üyeleri,  İstasyon 
Meydanı’nın insanları, pasta-
nenin müdavimleri, sinema 
seyircileri, lunapark müşteri-
leri, çocuklar, kediler, köpek-
ler, kuşlar...
Başa dönüyorum: Bu dokunaklı 
hikâyeyi okurken ben de kendimi 
istasyon insanlarından saydım. 
Ortaokula gittiğim yıllarda, Eskişehir’in 
İstasyona giden Doktorlar Caddesi’nin 
başında Kılıçoğlu Sineması vardı. Şehrin en eski ve 
en güzel  s ineması ,  Mavi  Askerler ’den Mektepli ’ye, 
Motosikletl i  Kız’dan İrlandalı  Kız’a ,  Rosemary’nin 
Bebeği’nden Blow Up’a unutulmaz filmleri orada izlemiştim. 
Pazar günleri saat 12’deki film gösterimleri ise unutulmazdı, 
1968 ve izleyen yıllarda orkestra çıkardı ve yarım saat süreyle 
Cem Karaca’dan Barış  Manço’ya,  Fikret  Kızılok’tan 
Moğollar’a, Anadolu Rock’ın en sevilen şarkılarını çalarlardı. 
Orkestra üyesi ‘abi’ler de zaten uzun saçları, bıyıkları, bazen 
sakalları, işlemeli yelekleri, bizim ora işi mintanları ve mutla-
ka İspanyol paça pantolonlarıyla, adlarını andığım efsanele-
rin benzerleriydi.
Burcu Aktaş’ın İstasyondaki Vals’inde ‘cennet çocukluğu-
nuz’un izlerini bulurken, mahalle kültürünün, dayanışmanın 
güzelleştirdiği yaşamı da ilgiyle okuyacaksınız.

tasted throughout the novel. She talks about the radiant amusement 
park for everyone, and the orchestra, playing ‘wedding and funeral 
music’ in a sense that she associates with ‘a merry sad day’.
Everything takes place at the heavenly Station Square. Five men in 
blue suits, probably light or sky blue, give life to black & white silent 
movies as well as adding color. Starring Buster Keaton, Sherlock Jr. 
begins and the orchestra plays the fast, slow, tense, excited, soft, 
heavy, elegant, and playful music depending on the rhythm of the 
movie in the pocket underneath the silver screen. The live music 
continues during the movie.
The voice of the violinist Cemi resembles the sound of his violin. The 
Contrabassist Cevdet has beautiful hands. The clarinet of the 
Clarinetist Kenan looks as if ‘a person in black tuxedo’ from distance. 
‘The swollen cheeks of the Trumpeter Saffet when blowing his 
trumpet’, suit him very well. The accordion of Salih, who has wise 
words to tell, seems as ‘a vest, which he never removes’.
The interest in silent movies is inherited from Film Yaşar. His story 
is more interesting. Yaşar was there when the Lumiere Brothers 
were filming Leaving Jerusalem by Railway at the Jerusalem 

railway station and he was among the people, who were waving 
after the train. Therefore, he played a little part in the 

movie. Then he became obsessed with cinema. The five 
musicians used to make live ‘film music’ in this 

movie theater, which was his legacy. One day, 
due to a wrong agreement made by the 

Violinist Cemi, they go to a shopping center to 
perform. Then on, misery starts to form. It 
envelopes mainly the members of the 
orchestra, and the station people, the patrons 
of the bakery, the movie audiences, the 

amusement park visitors, kids, cats, dogs, 
birds…

I am going back to the beginning: while I was 
reading this emotional story, I felt myself as if I 

was one of the station people. During the years that I 
was going to middle school, there used to be a movie 

theater called Kılıçoğlu Sineması located at the beginning of 
Doktorlar Street. It was the oldest and the prettiest movie theater of 
the city. I had watched the unforgettable movies there such as 
Soldier Blue, Mektepli, The Girl on a Motorcycle, Ryan’s Daughter, 
Rosemary’s Baby, and Blow Up. The Sunday matinees at 12 were 
memorable: during 1968 and the following years, the orchestra had 
performed the most famous songs of Anatolian Rock by Cem 
Karaca, Barış Manço, Fikret Kızılok, and Moğollar for half of an 
hour. The orchestra members, in other words ‘our big brothers’, had 
bear resemblances to the legendary names that I have mentioned 
with their long hairs, mustaches, sometimes beards, embroidered 
vests, made-in-our-neighborhood shirts, and necessarily flared 
pants.
In İstasyondaki Vals by Burcu Aktaş, you will find the traces of your 
childhood, and read the fineness of a life that was beautified by the 
neighborhood culture and support with interest. 
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KİTAP ANALİz / BOOK ANAlYSiS

Turfanda mı Yoksa Turfa mı? Mehmed Murad’ın (Mizancı 
Murad), ilk baskısı 1890’da yapılan, tek romanıdır. Mehmed 
Murad aslında bir düşünce ve aksiyon adamı. Bir dönem Jön 
Türkler’in liderliğini yapmış, Mizan isminde bir gazete çıkarmıştır. 
Gazete yazıları ve kaleme aldığı anılarından anlaşıldığı kadarıyla 
Mehmed Murad düşüncelerinden ödün vermeyen, doğru bildiğini 
söylemekten ve yapmaktan çekinmeyen, idealist bir kişiliğe sahip. 
Sanatçılığı idealist yönüyle bağlantılıdır. O, Turfanda mı Yoksa 
Turfa mı?’yla hem ‘ideal şahsiyet’ hem de ‘milli roman’ nasıl olma-
lıdır sorularını cevaplamış. 
Turfanda mı Yoksa Turfa mı? ayrıca Türk edebiyatındaki ilk 
roman örneklerindendir. Bizce romanın başarılı olduğu iki yön var. 
Birincisi; ele aldığı dönemin fikir, duygu ve 
inanç yönelimlerini gerçekçi bir şekilde 
yansıtması. Özellikle Osmanlı’nın son yüz-
yılında, devlet memurlarının içine düştük-
leri  aymazlık ,  etki leyici  tasvir  ve 
diyaloglarla canlandırılmış. İkincisi; 
Mehmet Murad’ın roman her ne kadar 
Batı’dan alınmış olsa da milli olmalıdır, 
yerli özellikler taşımalıdır yönündeki ısra-
rıdır. Zaten Turfanda mı Yoksa Turfa 
mı?’nın yazılış amacı da milli romanın nasıl 
olması gerektiğini göstermektir. Milli 
roman nedir?
Acaba Türk edebiyatına toplumsalla birey-
sel olan arasında ayrım 19. yüzyılda roman-
la birlikte mi girdi? Öyle olmalı. Yazarın Turfanda mı Yoksa Turfa 
mı?’yla kırmaya çalıştığı ilk eğilim, bireyselle toplumsal olan ara-
sındaki ayrımdır. Çünkü bu ayrım Osmanlı’da yoktur. Fakat 
romanla birlikte Türk edebiyatına girmeye başlar. Mehmet 
Murad’a göre ‘millilik’; bireyselle toplumsal arasında herhangi bir 
ayrım gözetmemektir. Her konunun memleket meseleleriyle bir 
bağlantısı vardır. O yüzden her konu memleket meseleleriyle bir-
likte düşünülmelidir. Toplumsal meselelerle ilgili her insanın üze-
rine düşen vazifeler vardır. Bu vazifeler yerine getirilmediği 
takdirde toplumun düzelmesi beklenemez. Aynı şekilde toplum 
düzeltilmediği müddetçe bireysel mutluluğa ulaşılamaz. Çünkü 
bunlar birbirinin sebep ve sonuçlarını oluştururlar. 
Turfanda mı Yoksa Turfa mı? aslında bir ahlak ve fikir kitabıdır. 
Yansıttığı toplum ve karakterler analiz edildiğinde sosyoloji kitabı 
olarak da değerlendirilebilir. Konusu çok çeşitlidir. Mansur’la 
Zehra’nın ibretlik aşkı çevresinde bütün konular toparlanmaya 
çalışılmıştır. Fakat aşk dışındaki konular daha dikkat çekici. Aşk, 
bir nevi romanın kolay okunmasını sağlar. Diğer yönler ise asıl 
mesajı oluşturur.

Turfanda mı Yoksa Turfa mı? (Out of Season or out of the Ordinary?) 
was Mehmed Murad’s (Mizancı Murad) only novel that its first 
printing was done in 1890. Mehmed Murad is actually a man of ideas 
and actions. He had led the Young Turks for a certain period and had 
published a newspaper named Mizan. As far as we understand from 
his newspaper articles and his memoir, he had an idealist personality 
that would not compromise on his notions and would not be ashamed 
to express or to do what he knew was right. His artistry was in touch 
with his idealistic side. He had answered the questions of ‘how should 
an ideal personality be?’ and ‘how should a national novel be?’ with 
his Turfanda mı Yoksa Turfa mı?
Turfanda mı Yoksa Turfa mı? is also one of the first examples of the 

Turkish literature as a novel. The novel is successful in two 
aspects in our opinion. First; it reflects realistically the 
idealistic, sentimental, and notional orientations of the 
period that he addresses. Remissness of the government 
officials, especially in the last century of the Ottoman reign, 
is described by impressive portrayals and dialogs. Second; 
his persistence on his idea that a novel should have native 
characteristics and should be national even though it is 
inspired from the West. After all, the reason that he wrote 
Turfanda mı Yoksa Turfa mı? is to show how a national 
novel should be. What is a national novel? 
Was the distinction between what is social and what is 
individual introduced to the Turkish literature via novels 
during the 19th century? It should be. The first orientation 
that the author tries to fracture is the distinction between 

what is social and what is individual, because this distinction did not 
exist among the Ottomans. However, it was successful to leak into 
the Turkish literature via novels. According to Mehmed Murad, 
nationalism is not to see a distinction between what is social and 
what is individual. Every subject has some kind of connection with 
government issues. That is why this matter should be regarded as a 
government matter. Every citizen has important missions regarding 
social issues. We cannot expect to see an improvement of our society 
if individuals cannot carry their missions. In the same manner, 
individual happiness cannot be experienced for as long as the society 
cannot improve itself. Because, these create causes and effects of each 
other.them.     
Turfanda mı Yoksa Turfa mı? is actually a book of manners and 
ideas. We can also evaluate it as a sociology book after analyzing the 
characters and society that it reflects. Its subject is very diverse. He 
tries to piece together all of the issues around the noteworthy love 
between Mansur and Zehra. However, the issues except love are 
more interesting. Love makes it easier to read a novel in a sense. 
Other aspects create the real message. 

ÖMER YALÇINOVA

SANAT	TOPLUM	İÇİNDİR
ART IS FOR SOCIETY 
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ZAMANSIZ	PARÇA:	TRENÇKOT!
TRENÇKOTUN ASIL RENGİ BEJDİR O YÜZDEN BU RENKTEN ŞAŞMAYIN. SEZON MODASINDAN 
HABERSİZ TRENÇKOT ALMAYIN. EN KLASİK OLANINDAN BİR MODEL TERCİH EDİN.

A TIMELESS GARMENT: TRENCH COAT
THE ORIGINAL COLOR OF TRENCH COAT IS BEIGE, SO DON’T YOU DARE TO GO WITH 
ANOTHER COLOR. DO NOT BUY A TRENCH COAT BEFORE CHECKING THE LATEST FASHION. 
CHOOSE ONE OF THE CLASSIC MODELS. 

NİDA DİLARA TARHAN

      Trench coat is one of the assets of the charismatic fashion with its stylish 
and multi-functional design. It is a fashion icon all by itself. The simplest 
description of it is ‘a belted double-breasted raincoat.’ However, it is in a place 
beyond that description now. It is wearable in every season and this makes it a 
symbol of the timeless style. It is enough to show the person in it stylish 
regardless of over whatever piece of clothing it is worn. Today, we see many 
different designs of trench coats but the classic trench coat is always at the top.  
Usually men used to prefer wearing trench coat in the beginning, but today it 
is indispensible for women. A Burberry classic, a fashion nobleman of the 
English culture is popular again with its various designs that remain loyal to 
the original idea.  
Here are our trench coat buying tips for the first days of fall:

      Çok işlevsel ve stil sahibi tasarımı ile etkileyici modanın demirbaşların-
dan, trençkot! O kendi başına bir moda ikonu. En basit tanımıyla ‘içi astarlı, 
su geçirmez pardösü.’ Ama artık bu tanımdan çok daha öte bir yere sahip. 
Her mevsim giyilebilir olması, onu zamansız şıklığın sembolü haline getiri-
yor. Bir de hangi parçanın üzerine giyilirse giyilsin, içindekini stil sahibi 
göstermeye yetiyor. Bugün trençkotun çok farklı yorumlarıyla karşılaşıyo-
ruz ama klasik trençkot elbette ki her daim zirvede. 
İlk başlarda erkekler tarafından kullanılan trençkotlar bugün kadınların 
vazgeçilmezi. Bir Burberry klasiği, İngiliz kültürünün moda asilzadesi, 
bugün, özüne bağlı kalınarak farklı yorumlarıyla yeniden sahnede.
İşte sonbaharın bu ilk günleri için trençkot önerilerimiz:
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ResmiYetten kuRtaRın
Trençkot resmi bir görünüme 
sahip olsa da bunu resmiyetten 
kurtarmak size düşüyor. Yani 
kot pantolon ve salaş bir 
t-shirtle giyilen trençkotun artık 
hiçbir resmiyeti kalmıyor.

GET RID Of fORMALITy
Although trench coat appears 
formal, it is up to you to free it 
from formality. In other words, 
a trench coat worn over jeans 
and a simple t-shirt implies no 
formality at all.

Renk seçimi
Genel olarak bej-camel rengi ve 
tonları tercih ediliyor trençkotta, 
ağırlıklı olarak da soft renklerle 
kullanılıyor.

CHOICE Of COLOR
Beige-camel tones are usually 
preferred, and soft colors are 
also used widely. 
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PRoPoRsiYona dikkat
Eğer uzun bir trençkot tercih 
ediyorsanız çok dikkatli 
olmalısınız. Trençkotun boyu ya 
diz üstünden 4-5 parmak yukarıda 
olmalı ya da diz altında kalan 
bacak proporsiyonunuzu 
ortalamalı.

WATCH OUT fOR pROpORTION
If you prefer a tall trench coat, 
you should be extra careful; the 
length of a trench coat should 
be either 2-3 inches above your 
knees or the part below your 
knees should be centered in 
proportion to your legs.

uzunluk
Eğer boyunuz kısaysa dizde biten 
uzun trençkotlardan uzak 
durmalısınız. Çünkü bu sizi daha 
da kısa gösterecektir. Eğer 
boyunuz uzunsa, uzun trençkotlar 
sizin için uygun. Hem kısa boylu 
hem de topluysanız 
trençkotunuzu kemerle kullanın.

LENGTH 
If you are short, stay away from 
knee length trench coats, they 
are going to make you look 
shorter. If you are tall, tall trench 
coats are suitable for you. If you 
are both short and overweight, 
use your trench coat belted.
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Vücut YaPınız önemli
Büyük göğüsleriniz varsa 
göğüs hizasındaki ceplerden 
kaçının. Ayrıca dar omuzlarınız 
varsa trençkotunuzda apolet 
olmasına dikkat edin. Bu 
omuzlarınızı daha geniş 
gösterecektir.

yOUR BODy TypE IS 
IMpORTANT
If you have large breasts, 
avoid breast pockets. If you 
have narrow shoulders, go 
with shoulders straps. This is 
going to make your shoulders 
look wider.

kollaRı katlaYın
Rahat bir görünüm elde etmek 
istiyorsanız, trençkotunuzun 
kollarını sıvayın ve önünü açık 
bırakın. Kıvrılan kollardan 
içinize giyindiğiniz giysi 
gözükmesin.

fOLDED SLEEvES
If you desire a casual look, 
fold the sleeves and do not 
button down. Make sure the 
sleeves of whatever you are 
wearing under your trench 
coat are not exposed. 
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DEKoRASyoN / DECORATiON

DEKORATİF	SAKLAMA	FİKİRLERİ
EVLERİMİZDE GİYSİDEN EV TEKSTİLİNE, TABAKTAN KİTAPLARA KADAR BİRÇOK ŞEYİ ZAMAN 

ZAMAN KOYACAK YER BULMAKTA ZORLANIRIZ. DAHA DERLİ TOPLU OLMAK VE MEKâNDAN 
TASARRUF ETMEK İÇİN İŞTE SİZE DEKORATİF SAKLAMA TÜYOLARI...

DECORATIVE STORAGE IDEAS 
WE OFTEN HAVE HARD TIME TO FIND SPACE TO KEEP OUR STAFF FROM CLOTHES TO 
LINENS AND FROM PLATES TO BOOKS. HERE ARE DECORATIVE STORAGE TIPS TO BE 

TIDIER AND SAVE SOME SPACE… 

ELA DEMİRCİLER

seHPaYa saklaYın
Standart bir sehpa yerine üzeri 
kapaklı ya da çekmeceli sehpaları 
tercih edin. Böylece 
kumandalarınızı, kitap ve 
dergilerinizi, dağınık duran 
eşyalarınızı buraya 
yerleştirebilirsiniz.

HIDE THEM UNDER THE 

COffEE TABLE
Choose a coffee table with a lid 
or drawers instead of a 
standard one. This way you will 
have space to hide your remote 
controls, books or magazines, 
and disorganized stuff. 

sandık
Eski sandık ya da valizlerinizi otuma 
odanızın bir köşesine koyarak hem 
dekoratif amaçlı kullanabilir hem de içine 
yastık, battaniye gibi tekstil malzemelerinizi 
yerleştirebilirsiniz.

CHEST
Use your old chests or luggage for 
decorative purposes by placing them on a 
corner of your living room and keep your 
pillows, or blankets in them. 
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Yatak altlaRını 

kullanın
Yataklarınızın altındaki boş 
alanlara kutu ya da 
sepetlere yerleştirdiğiniz 
oyuncak ya da giysi gibi 
malzemelerinizi 
yerleştirebilirsiniz.

USE UNDER-BED SpACE 
Place the baskets that 
you have filled with items 
such as toys or clothes 
under the beds. 

ValizleR 
Mevsim geçişlerinde 
kullanmadığınız giysileri dolapta 
boş duran valizlerinize 
yerleştirerek dolaplarınızda 
yerden tasarruf edebilirsiniz.

LUGGAGE
You can save some space by 
placing your unused clothes 
inside an empty luggage after 
a season ends. 

BölmeleR oluŞtuRun
İç çamaşır ya da çorap çekmecenizin içine bölmeler yaptırarak daha 
düzenli çekmecelere sahip olabilirsiniz. 

INSTALL DIvIDERS
You can have drawers that are more organized by installing dividers 
for your underwear and socks.

minik sePetleR
Çocuklarınızın tokalarını minik sepetlere 
koyarak hem kaybolmalarını önler hem de 
düzenli bir görüntü elde edebilirsiniz.

MINI BASKETS 
Keep your kids’ hairpins in mini baskets to 
prevent them from getting lost and to 
create a neater look. 
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sePetleRi deĞeRlendiRin 
Evinizdeki küçük sepetleri patates 
ve soğan saklayacağınız birer 
saklama ünitesi haline getirebilirsiniz. 
Ancak patates ve soğanları birbirine 
değmeyecek şekilde 
yerleştirmelisiniz.

RECyCLE BASKETS 
Turn your small baskets into 
storage units for potatoes and 
onions. You should be careful not 
to mix them together, tough. 

kaPaklaRa aYRı alan
Kavanoz ve tencerelerinizin kapaklarını 
düzenlemek için dolabınızda onlara ayrı 
bir alan oluşturun. Böylece düzen 
sağlamış olursunuz.

SEpARATE SpACE fOR LIDS 
Reserve a separate space inside a 
cabinet to keep the lids of your jars 
and pots. This way you are going to 
have them in order. 

tePsileR kullanın
Tezgâhınızdaki dağınıklığı gidermek için 
birbirinden şık tepsiler kullanabilirsiniz. 
Pişirme gereçlerini, kahve servis ürünlerini 
tepsilere yerleştirerek bir düzen 
oluşturabilirsiniz.

USE TRAyS 
Use elegant trays to get rid of the mess 
on top of your kitchen counters. Create 
an organized look by placing cooking 
tools and coffee serving items on trays. 

dolaP içi RaFlaR
Mutfak raflarınızın içine bölme raflar yerleştirerek 
bardaklarınıza daha çok yer açabilirsiniz.

CABINET SHELvES
You can create more space for your cups and 
glasses by installing divider racks inside your 
kitchen cabinets.



BoŞluklaRa RaF Ve dolaP 
Banyolarda kirişler arasında kalan 
boşluklara raf ya da dolap 
yerleştirerek havlu ve şampuanlarınızı 
burada saklayabilirsiniz.

SHELvES AND CABINETS fOR 

EMpTy SpACES
Keep your shampoos and bath 
towels on the shelves or inside the 
cabinets that you can install into the 
empty spaces between the beams in 
your bathrooms. 

PaRaVan
Banyoda dağınıklığı 
önlemek, görülmesini 
istemediğiniz, örneğin 
küvet gibi yerleri 
gizlemek için paravan 
kullanabilirsiniz.

SCREEN
Use a folding screen 
to hide spots such as 
bathtubs or to 
prevent the 
disorganized 
appearance of the 
bathroom to be 
seen. 
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kiŞileRe özel kutu
Ortak banyoda üzerinde aile 
bireylerinin isimlerinin yazdığı 
özel birer kutu oluşturun. 
Herkes kendi malzemelerini bu 
kutulara koyarak diğerlerinin 
malzemeleriyle karışmasını 
önleyebilir.

pRIvATE BOXES 
Prepare private boxes tagged 
with the names of the family 
members for shared 
bathrooms. Everyone can 
place their items inside these 
boxes to prevent mix-ups.



OTOMOBİLİNİZ	NE	KADAR	GÜVENLİ?

HOW SAFE IS YOUR CAR?

OTOMOBİLLERİN GÜVENLİK SEVİYESİNİ ÇARPIŞMA TESTLERİYLE ONAYLAYAN EURO 
NCAP, BU ALANDAKİ EN BÜYÜK BAĞIMSIZ OTORİTE. TESTLER, MAKSİMUM 64 

KM/S HIZLA YAPILIRKEN, BU HIZDAN FAZLA ÇARPIŞMALAR ÖLÜMCÜL HASARLARA 
YOL AÇIYOR. TESTTE ALINABİLECEK EN YÜKSEK PUANSA 5 YILDIZ. 

İŞTE PİYASADAKİ EN YENİ MODELLERİN TEST SONUÇLARI…

APPROVING THE SAFETY LEVEL OF THE AUTOMOBILES BY CRASH TESTS, EURO NCAP IS 
THE MOST INDEPENDENT AUTHORITY IN ITS FIELD. THE TESTS ARE DONE AT A MAxIMUM 
SPEED OF 64 KM/H AND THE CRASHES THAT OCCUR AT HIGHER SPEEDS CAUSE DEADLY 

DAMAGES. THE BIGGEST SCORE OF THE ASSESSMENT IS FIVE STARS.   
HERE ARE THE TEST RESULTS OF THE NEWEST MODELS IN THE MARKET... 

ERTUĞRUL ASLAN
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Günlük hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan otomobillerimiz 
ne kadar güvenli? Bir tehlike, kaza anında içindekileri ne kadar 
koruyabiliyor? Bu soruların yanıtlarını vermenin aslında tek 
yolu, bağımsız çarpışma testi kuruluşu Euro NCAP’ın gerçek-
leştiği testleri incelemekten geçiyor. Otomobil üreticilerinin 
büyük kısmı, kendi çarpışma testlerini, kendi özel pistlerinde 
gerçek ortamda veya bilgisayar yardımıyla gerçekleştiriyor. 
Ancak, bunların güvenilirlikleri tartışıldığı için tüm dünya 
bağımsız bir kuruluşa yani Euro NCAP testlerine itibar ediyor.

Euro NCAP kimdir?
Avrupa’da bağımsız araç çarpışma testi yapan kuruluş olan 
Euro NCAP’ın kuruluşu 1997 yılına dayanıyor. Kuruluş, şu 
anda yedi Avrupa hükümeti ile her AB ülkesindeki motorlu 
araçlar ve tüketici organizasyonları tarafından destekleniyor 
ve gerçekleştirdikleri testler güvenlik açısından ana kriter ola-
rak dikkate alınıyor. Testlerde başarısız olan modellerin üreti-
cileri, araçlar üzerinde geliştirmeleri yaptıktan sonra tekrar 
test edilmesini talep edebiliyor. Bu nedenle, kuruluşun test 
sonuçları özellikle Avrupa’da tüketicilerin satın alma kararın-
da büyük rol oynuyor.

Testler nasıl yapılıyor?
Euro NCAP’ın gerçekleştirdiği testlerde belirli kriterler göz 
önünde bulunduruluyor. Önden çarpma, yandan çarpma, 
çocuk güvenliği, direğe çarpma, yayaya çarpma başta olmak 
üzere çeşitli kriterler sonrasında puanlama yapılıp, sonuca 
göre yıldız veriliyor. Testlerde alınabilecek en iyi puan 5 yıldız-
la temsil ediliyor. 3 ve altı yıldız için ‘güvenlik sınırının altında’ 
yorumu yapılıyor. 

Our cars are important parts of our daily lives, but how safe are 
they? How much protection can we expect from them in the face 
of danger? The only way to answer to those questions is to 
examine the test reports of an independent crash-testing 
establishment called Euro NCAP. 
A large number of the car manufacturing companies perform 
their own crash-tests in their private test-tracks, using real cars 
or on a virtual environment. However, this causes arguments. 
Therefore, the whole world now relies on the crash-test 
assessments of an independent establishment Euro NCAP. 

Who is NCAP?
Euro NCAP was established in 1997 as an independent crash-
testing establishment. Today, the company gets the support of 
seven European governments, and the motored vehicles and 
consumer organizations in each EU country. The tests done by 
the company determine the safety criterions. The manufacturers, 
whose models are assessed as unsuccessful, can request 
reassessment after improving their failed models. The company’s 
test results set the base for the consumers’ buying decisions, 
especially in Europe.        

How do they perform the tests?
They consider some certain criterions when performing the 
tests such as frontal impact, side impact, pole impact, child 
safety, and pedestrian protection. The overall safety rating is 
composed of scores in different areas and they release an overall 
star rating for each car tested with maximum five. They 
comment as ‘below the safety limits’ for the cars receiving three 
or less stars.   

Citroën C-Elysée 2014  ✪✪✪✪✪ 71% 75% 54% 33%
Ford Tourneo Courier 2014  ✪✪✪✪✪ 84% 84% 74% 56%
MG3 2014  ✪✪✪✪✪ 69% 71% 59% 38%
Peugeot 301 2014  ✪✪✪✪✪ 71% 75% 54% 33%
Renault Mégane Hatch 2014  ✪✪✪✪✪ 83% 78% 60% 48%
VW Golf Sportsvan 2014  ✪✪✪✪✪ 87% 85% 62% 73%
BMW i3 2013  ✪✪✪✪✪ 86% 81% 57% 55%
Chevrolet Trax 2013  ✪✪✪✪✪ 94% 85% 64% 81%
Citroen C4 Picasso 2013  ✪✪✪✪✪ 86% 88% 68% 81%
Dacia Sandero 2013  ✪✪✪✪✪ 80% 79% 57% 55%
Ford EcoSport 2013  ✪✪✪✪✪ 93% 77% 58% 55%
Ford Tourneo Connect 2013  ✪✪✪✪✪ 94% 85% 62% 70%
Honda CR-V 2013  ✪✪✪✪✪ 93% 74% 68% 66%
Infiniti Q50 2013  ✪✪✪✪✪ 86% 85% 67% 81%
Jeep Cherokee 2013  ✪✪✪✪✪ 92% 79% 67% 74% 
Kia Carens 2013  ✪✪✪✪✪ 94% 76% 64% 81%
Lexus IS 300h 2013  ✪✪✪✪✪ 91% 85% 80% 66%
Maserati Ghibli 2013  ✪✪✪✪✪ 95% 79% 74% 81%
Mazda 3 2013  ✪✪✪✪✪ 93% 86% 65% 81%

Mazda 6 2013  ✪✪✪✪✪ 92% 77% 66% 81%
Mercedes-Benz Citan Kombi  2013  ✪✪✪✪✪ 79% 81% 56% 70%
Mercedes-Benz CLA-Class 2013  ✪✪✪✪✪ 91% 75% 74% 81% 
Mitsubishi Outlander PHEV 2013  ✪✪✪✪✪ 88% 84% 64% 81% 
Mitsubishi Space Star / Mirage 2013  ✪✪✪✪✪ 90% 72% 73% 55%
Nissan EVALIA 2013  ✪✪✪✪✪ 68% 81% 67% 55%
Nissan Note 2013  ✪✪✪✪✪ 86% 82% 58% 70%
Opel / Vauxhall Adam 2013  ✪✪✪✪✪ 87% 72% 65% 81%
Peugeot 2008 2013  ✪✪✪✪✪ 88% 77% 72% 70%
Peugeot 308 2013  ✪✪✪✪✪ 92% 79% 64% 81%
Qoros 3 Sedan 2013  ✪✪✪✪✪ 95% 87% 77% 81%
Renault Captur 2013  ✪✪✪✪✪ 88% 79% 61% 81%
Renault ZOE 2013  ✪✪✪✪✪ 89% 80% 66% 85%
Skoda Octavia 2013  ✪✪✪✪✪ 93% 86% 66% 66%
Suzuki SX4 2013  ✪✪✪✪✪ 92% 80% 72% 81%
Toyota Auris 2013  ✪✪✪✪✪ 92% 84% 68% 66%
Toyota Corolla 2013  ✪✪✪✪✪ 94% 82% 67% 66%
Toyota RAV4 2013  ✪✪✪✪✪ 89% 82% 66% 66%
VW T5 2013  ✪✪✪✪✪ 79% 74% 32% 57%

2014 Ve 2013 en sOn nCaP TesTlerİ 
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Çarpışma hızı 64 km/s
Sanılanın aksine çarpışma testleri çok yüksek hızlarda yapılmı-
yor. Geçtiğimiz yıllarda yükseltilen limit olan 64 km/s hızla 
araçlar önden beton bariyerlere çarptırılıyor. Bu hızda bile 
araç tanınmayacak hale gelip, arka koltuklar iyi sabitlenmemiş-
se ön camdan çıkabiliyor. Fizik kanunları gereği 64 km/s’den 
büyük hızlarda gerçekleşen çarpışmalar için hiçbir otomobil 
üreticisi geliştirme yapmak için çalışmıyor. Amaç bu hızda 
otomobilin içindekileri sağ çıkartmak. O yüzden 90, 
100 veya daha büyük hızlarda gerçekleşen direkt 
çarpışmalar ölümcül olarak değerlendiriliyor.

Araçları müşteri gibi alıyorlar
Kuruluş çarpışma testini yapacağı yeni modelleri, 
araç üzerinde oynama yapılması riskine karşılık, 
firmadan talep etmeyip, standart bir müşteri gibi 
piyasadan satın alıyor. Alım işlemi gerçekleştikten 
sonra araçların seri numaraları üreticiye bildirilip, teste 
davet ediliyor. Çarpışma testlerinde otomobilin verdiği tepki-
ler dışında, emniyet kemerleri, hava yastıkları, çocuk koltukla-
rı gibi hayati ekipmanlar da değerlendiriliyor.

Mankenler milyon dolar
Çarpışma testlerinde kullanılan ve yolcuları simule eden man-
kenler (Dummy) de tam bir teknoloji harikası. Her bölgesi özel 
sensörlerle donatılan mankenlerin çarpışmada aldığı darbele-
rin şiddeti bu sayede büyük bir hassasiyetle ölçülebiliyor. 
Kullanılan ileri teknoloji nedeniyle çarpışma testi mankenleri-
nin fiyatları milyon dolarlara kadar yükseliyor. Yetişkinler 
dışında çocuk yolcuların kaza anında uğradığı şiddet çocuk 
mankenler kullanılarak ölçülüyor.

Crash speed is 64 km/h
The crash-tests are not done at high speeds as opposed to popular 
belief. Frontal impact takes place at 64 km/h, car strikes 
deformable barrier that is offset. Even at this speed, the vehicle 
becomes unrecognizable and if the back seats are not secured 
tightly, they might crash into the windshield. None of the car 
manufacturers works to improve a vehicle for impacts taking place 

over 64 km/h. The goal is to rescue the occupants of the 
vehicle safely. This is why the crashes taking place at 

90, 100 km/h or greater speeds are considered as 
fatal.   

They buy as if a customer
Against the risk of falsifying adjustments, the 

company purchases the vehicles from the market 
as if a regular customer, instead of purchasing 

them from the maker. After the settlement is done, 
they notify the serial numbers of the vehicles purchased to 

the maker and invite them for the tests. During the crash-tests, 
safety equipments such as seat belts, air bags, child seats are 
assessed as well as the vehicle’s safety performance.  

Dummy worth one million dollars
The dummies that are used in crash-tests to simulate passengers 
are state of the art. Many special sensors are installed all over 
them and thanks to those; the power of the impacts can be 
measured precisely. Due to the advanced technology used in 
producing the crash-test dummies, the price of one dummy might 
increase up to one million dollars. The child dummies are used in 
tests to measure the power of impacts during the crashes, which 
involve child passengers.   

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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Citroen C1 2012  ✪✪✪✪✪ 68% 73% 53% 71%
Ford Fiesta 2012  ✪✪✪✪✪ 91% 86% 65% 71%
Peugeot 107 2012  ✪✪✪✪✪ 68% 73% 53% 71%
Peugeot 208 2012  ✪✪✪✪✪ 88% 78% 61% 83%
Renault Clio 2012  ✪✪✪✪✪ 88% 89% 66% 99%
Toyota Avensis 2012  ✪✪✪✪✪ 68% 73% 53% 71%
Audi A3 2012  ✪✪✪✪✪ 95% 87% 74% 86%
Honda Civic 2012  ✪✪✪✪✪ 94% 83% 69% 86%
Hyundai i30 2012  ✪✪✪✪✪ 90% 90% 67% 86%
Kia Cee’da 2012  ✪✪✪✪✪ 89% 88% 61% 86%
Mercedes Benz A Class 2012  ✪✪✪✪✪ 93% 81% 67% 86%
Opel / Vauxhall Mokka 2012  ✪✪✪✪✪ 96% 90% 67% 100%
Seat Leon 2012  ✪✪✪✪✪ 94% 92% 70% 71%
Seat Toledo 2012  ✪✪✪✪✪ 94% 80% 69% 71%
Skoda Rapid 2012  ✪✪✪✪✪ 94% 80% 69% 71%
Volvo V40 2012  ✪✪✪✪✪ 98% 75% 88% 100%
VW Golf 2012  ✪✪✪✪✪ 94% 89% 65% 71%
BMW 3 Serisi 2012  ✪✪✪✪✪ 95% 84% 78% 86%

Volvo V60 Plug-in Hibrid 2012  ✪✪✪✪✪ 93% 83% 65% 100%
Dacia Lodgy 2012  ✪✪✪✪✪ 72% 77% 44% 29%
Fiat 500L  2012  ✪✪✪✪✪ 94% 78% 65% 71%
Ford B-MAX 2012  ✪✪✪✪✪ 92% 84% 67% 71%
Ford Kuga 2012  ✪✪✪✪✪ 94% 86% 70% 100%
Jeep Compass 2012  ✪✪✪✪✪ 61% 76% 23% 43%
Mazda CX-5 2012  ✪✪✪✪✪ 94% 87% 64% 86%
Mitsubishi Outlander 2012  ✪✪✪✪✪ 94% 83% 64% 100%
Subaru Forester 2012  ✪✪✪✪✪ 91% 91% 73% 86%
Hyundai Santa Fe 2012  ✪✪✪✪✪ 96% 89% 71% 86%
Land Rover Range Rover 2012  ✪✪✪✪✪ 91% 84% 63% 86%
Isuzu D-Max 2012  ✪✪✪✪✪ 83% 67% 51% 71%
Renault Trafic 2012  ✪✪✪✪✪ 58% 79% 28% 14%
Citroen Jumpy 2012  ✪✪✪✪✪ 59% 86% 26% 26%
Fiat Scudo 2012  ✪✪✪✪✪ 59% 86% 26% 26%
Ford Transit Custom 2012  ✪✪✪✪✪ 84% 90% 48% 71%
Hyundai H-1 2012  ✪✪✪✪✪ 55% 75% 34% 43%
Peugeot Expert 2012  ✪✪✪✪✪ 59% 86% 26% 26%

2012 en sOn nCaP TesTlerİ 
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EN	EĞLENCELİ	ROBOTLAR

THE FUNNIEST ROBOTS

DRONE ADI VERİLEN BU İNSANSIZ ARAÇLARLA İSTER FİLM ÇEKEBİLİR, İSTER EĞLENEBİLİRSİNİZ.

YOU CAN SHOOT VIDEOS OR HAVE FUN WITH THOSE PILOTLESS AIRCRAFTS CALLED DRONES. 

İnsansız hava araçlarına verilen drone adı, artık evde ya da açık 
havada kullanabileceğiniz eğlenceli ve kullanışlı araçlar için de 
kullanılıyor. Aslına bakarsanız, insansız hareket eden teknolojik 
araçlar bu adı benimsemiş durumda. Aslında drone’lar uzun süredir 
ortalıktalar, ancak bugün karşımızdaki örnekleri, uygun fiyatla satın 
alınabiliyor ve akıllı telefon, tablet gibi mobil cihazlardan da 
uygulamalar yardımıyla kolayca kontrol edilebiliyorlar. Bu cihazları 
kullanmak için dikkat etmeniz gerekenler de oldukça basit: Birisinin 
üzerine düşürerek ona zarar vermeyin ya da yüksek bir yerden 
düşürerek drone’unuza zarar vermeyin. İyi eğlenceler…

The name ‘drone’ that is given to pilotless aircrafts is now 
used for fun and practical devices, which can be used 
indoors or outdoors. In fact, those types of technological 
devices seem like they have adopted the name. Actually, 
drones have been in our lives for a long time, and today 
their variations, which can be controlled remotely through 
smart phone or tablet applications, can be purchased for 
affordable prices. The rules to use them are fairly simple: do 
not drop it on someone to cause harm, do not drop it from a 
height. Have fun!

AYTUN ÇELEBİ
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PaRRot JumPıng sumo
 parrot.com
Uçmayan ancak zıplayan bu cihaz, “Zıplayan 
Sumo” anlamına gelen Jumping Sumo adını 
sonuna kadar hak ediyor. Cihaz, saatte yaklaşık 
7 km hıza ulaşabiliyor ve 80 cm yüksekliğe 
kadar zıplayabiliyor. Üzerindeki geniş açılı 
kamera da çektiği videoyu canlı olarak akıllı 
telefon ya da tabletinizden görebilmenizi sağlı-
yor. Windows, iOS ve Android mobil işletim 
sistemleri destekleniyor.

The device that cannot fly but can jump deserves 
its title. Jumping Sumo reaches to 7km/h of 
speed and jumps up to 80 cm of height. The 
wide angled camera, which is installed in the 
device, allows you to watch the video through 
your smart phone or tablet while it is being 
captured. It is supported by iOS and Android 
mobile operating systems.   

 raillife EYLÜL / DECEMBER 2014     0  8 5

PaRRot aR.dRone 2.0
 parrot.com
Drone denince ilk akla gelen cihazlardan birisi 
AR.Drone’dur. Serinin ikinci cihazı, akıllı telefon 
ve tabletle yönetilebiliyor. İki adet kamera taşı-
yan cihaz, canlı görüntü sunarken, tek şarjla 36 
dakika havada kalabiliyor. Dört pervaneli bu 
drone, 30 metre uzaklığa kadar yönetilebiliyor 
ve HD çekim yapabiliyor.

When someone says ‘drone’ the first device 
comes to mind is AR. Drone. The second version 
of the model can be controlled through smart 
phones or tablets. The device carries two 
cameras and can stay in the air for thirty-six 
minutes at one charge while capturing live 
footage. The drone has four propellers and 
shoots HD videos. The control range of the 
device is up to thirty meters of radius. 

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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HuBsan X4 H107
 hubsan.com
Ufak bir hava aracına sahip olmanın avantajı, bunu ev 
ya da ofis gibi kapalı alanlarda da rahatça uçurabilme-
niz olacaktır. Bu minik drone, dört adet pervaneye 
sahip. Böylece dengeli bir şekilde uçabiliyor ve bir 
helikopter gibi havada sabit pozisyonda durabiliyor. 
Normal ve uzman modu bulunan cihaz, uzman 
modunda daha da hızlanabiliyor. 4 adet AAA pille 
çalışan cihaz, kendi kumandasıyla yönetiliyor ve mobil 
cihazlarla bağlantı kuramıyor ya da kamera taşıyamı-
yor. Ancak uygun fiyatıyla, diğer cihazlara geçiş için 
iyi bir seçenek olabilir.

The advantage of having a small aircraft is being able 
to fly it indoors such as home or office. This mini 
drone has four propellers. This helps the device to fly 
in balance and hover in the air as helicopters do. 
Hubsan X4 H107 has two modes called normal and 
advanced; it can speed up in advanced mode. It works 
on 4 AAA batteries and can be controlled by its 
remote control device. It cannot be communicated 
through mobile devices or cannot carry a camera. 
However, it can be a good option with its convenient 
price as a transition to other devices.     

dJı PHantom 2 Vısıon+
 dji.com
Hava çekimleri için profesyonel sayılabilecek bir 
drone olan Phantom 2 Vision+, 1080p, yani Full HD 
video kayıt yapabilmesinin yanı sıra, 14 MP çözünür-
lüklü fotoğraflar da çekebiliyor. iOS uygulamasıyla 
yönetilen ürünün avantajı, görüntü sabitleme özelliği 
bulunması, böylece hareketli çekimlerde bile net 
görüntüler ortaya çıkıyor.

Phantom 2 Vision+ can be counted as a professional 
device for aerial shots. It shoots Full HD videos at 
1080p, and shots photos at 14 MP of resolution. The 
product is controlled through iOS and Android 
devices. The advantage of the drone is its visual 
fixation spec; this way, the device shoots clear images 
of dynamic shots.  

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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RomotıVe Romo
 romotive.com
Bir oyuncağa benzeyebilir ama iPhone des-
tekli bu dost canlısı robot, imkânlarını biraz 
daha zorlamak isteyenlere hitap ediyor. 
Telepresence teknolojisiyle uzaktan videolu 
konferans yapabilmeyi sağlayan cihaz, 
çocukları izlemek için de kullanılabiliyor. 
iPhone 4, 4S ve iPod 4 için ve iPhone 5, 5S 
ve iPod 5 için iki farklı bağlantı taşıyan 
modeli bulunan cihaz, uygulaması kurulduk-
tan sonra, basitçe ayarlanarak farklı işlemler 
için kullanılabiliyor. İçerisindeki görevli 
oyunlar ise son derece eğlenceli.

It might look as a toy but this friendly robot 
supported by iPhone is for enthusiasts who 
are willing to push their budget. The device 
enables video calls thanks to Telepresence 
technology, and can be used to monitor 
your child. It comes in two models 
compatible with iPhone 4, 4S, iPod 4 and 
iPhone 5, 5S, iPod5. The device is very easy 
to use once the application is set and 
adjusted. The mission games installed in the 
drone are so much fun to play. 

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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AJANDA / AGENDA

ladY gaga
En çok satanlar listesinde 1. sırada yer alan 
ARTPOP albümü ile Lady Gaga, dünya 
turnesi kapsamında 16 Eylül’de İTÜ 
Stadyumu İstanbul’da!

Lady Gaga is going to present the songs 
from her new album named ARTPOP, 
which is the number one of the 
bestsellers list, in the İTU Stadium, 
İstanbul as a part of her world tour on 
September 16. 

taRkan
Megastar Tarkan, 7 
Eylül’de vereceği 
konserle Harbiye Cemil 
Topuzlu Açıkhava 
Sahnesi’nde hayranlarıyla 
buluşuyor.

Mega Star Tarkan is 
going to greet his fans 
with a concert at the 
Harbiye Cemil Topuzlu 
Amphitheater on 
September 7.

seRdaR 
oRtaç
Serdar Ortaç, 20. sanat 
yılında 10 Eylül’de İzmir 
Kültürpark Açıkhava 
Tiyatrosu’nda hayranları 
ile buluşuyor!

Serdar Ortaç is going 
to meet his fans on his 
20th anniversary year 
as a musician at the 
İzmir Kültürpark 
Amphitheater on 
September 10.

sıla
Beşinci stüdyo albümü 
Yeni Ay’la listelerin 
zirvesinden inmeyen 
Sıla, BKM 
organizasyonuyla 20 
Eylül’de Bursa 
Kültürpark Açıkhava 
Sahnesi’nde 
müzikseverlerle 
buluşuyor

Sıla, who has been 
ruling the top of the 
lists with her fifth 
studio album: The New 
Moon, is going to meet 
with music lovers at 
the Bursa Kültürpark 
Amphitheater on 
September 20. The 
event is organized by 
BKM.  
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gösterim tarihi: 26 Eylül 2014
Yönetmen: Antoine Fuqua
oyuncular: Denzel Washington, 
Marton Csokas, Chloë Grace Moretz, 
David Harbour, Ile Bill Pullman, 
Melissa Leo

Film özeti
McCall, gizemli geçmişine sünger 
çekip yeni ve sessiz bir hayata 

başlaması gerektiğine inanıyor. Ancak, 
McCall, son derece vahşi Rus 
gangsterlerinin kontrolündeki Teri 
adında genç bir kızla karşılaştığında 
tepkisiz kalamaz ve ona yardım 
etmesi gerektiğini düşünür. Kendi 
kendini emekliye ayırmış olan 
McCall’un içindeki adalet arzusu tekrar 
uyanır. Sahip olduğu gizli kabiliyetleri 
sayesinde güçsüzlere gaddarca 
davrananlardan öç alır. 

gösterim tarihi: 19 Eylül 2014
Yönetmen: R. J. Cutler
oyuncular: Chloë Grace Moretz,  
Lauren Lee Smith,  Mireille Enos,  
Liana Liberato, Joshua Leonard

Film özeti
Mia Hall, hayatında karşı karşıya 
kalacağı en zor kararın 

Juillard’da müzik hayallerinin 
peşinden gitmek ile hayatının aşkı 
Adam’la beraber olmak için farklı bir 
yol izlemek arasında olacağını 
sanıyordur. Fakat tasasız bir aile 
gezintisi olması gereken araba 
yolculuğu bir anda her şeyi 
değiştirir. Pek çok şeyin açıklığa 
kavuştuğu bir gün boyunca ölüm ile 
yaşam arasında sıkışıp kalan genç 
kızın vermesi gereken tek bir karar 
kalmıştır…

Opening date: September 26, 2014
Director: Antoine Fuqua
Cast: Denzel Washington, Marton 
Csokas, Chloë Grace Moretz, David 
Harbour, Ile Bill Pullman, Melissa Leo

SyNOpSIS
McCall believes he has put his 
mysterious past behind him and 

dedicated himself to beginning a 
new, quiet life. But when McCall 
meets Teri a young girl under the 
control of ultra-violent Russian 
gangsters, he can’t stand idly by – he 
has to help her. Armed with hidden 
skills that allow him to serve 
vengeance against anyone who 
would brutalize the helpless, McCall 
comes out of his self-imposed 
retirement and finds his desire for 
justice reawakened.

Opening date: September 19, 2014
Director: R. J. Cutler
Cast: Chloë Grace Moretz,  Lauren 
Lee Smith,  Mireille Enos,  Liana 
Liberato, Joshua Leonard

SyNOpSIS
Mia Hall thought the hardest 
decision she would ever face 

would be whether to pursue her 
musical dreams at Juilliard or follow a 
different path to be with the love of 
her life, Adam (Jamie Blackley). But 
what should have been a carefree 
family drive changes everything in an 
instant, and now her own life hangs in 
the balance. Caught between life and 
death for one revealing day, Mia has 
only one decision left, which will not 
only decide her future but her 
ultimate fate.

ADALET 

EĞER yAŞARSAM

THE EQUAliZER

iF i STAY

SİNEMA / CiNEmA





[ ÇENGEL BuLMACA / CROSSWORDS ]

Resimdeki
oyuncu

Yazışma

Soruşturma

Gayret sözü

Ticaret malı

Odun
kesme
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Çayın
istenilen
durumu
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Taşınan
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Alanı
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Taviz
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yüksek

olmayan

Huzur

Gümüş imi

Müzik

Hatırlatma
yazısı

Sosyolojide
kabile, boy

Deniz
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Giyside
eşya konan

yer
Kesme

cam, kristal

Umut

Seçmeli
yemek

Erkek evlat
Berilyumun

simgesi

Emerek
içine çekme

Taban,
döşeme yer

Kısaca
yüzyıl

Bir asal gaz
Işıltı birimi

Su yosunu

Temel
olarak
alınan

İki eş Fransiyum
simgesi

Yuvarlak
makine
parçası

Olduğu gibi Dayak

Lorentiyum
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Dahil, dış
karşıtı

Şenlik Artı uç
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yapan
hekim

Âşık,
tutkun
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Atın sırtına
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oturmalık

Eskrimde
bir tür kılıç

İstenilen
nitelikte

Cariye Düşünceye
karşı çıkma

Dişi sığır

Tayin
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Vietnam
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Deriden
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BERTAN KODAMANOĞLU
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[ TAKEGAKI / TAKEGAKi ]

[ ÇAPRAz BAĞLAR / CROSS liNES ]

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 ]

 amPliFikatöR

 aPaçi

 BaHaR

 eazım

 eFektiF

 gelin

 gündem

 Hantal

 iHtiYatsız

 inciR

 konFeksiYon

 kutlu

 leVYe

 manŞet

 oFset

 oksit

 Polis

 setiR

 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.
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[ SuDoKu / SUDOKU ]

[ ÇÖzÜMLER /  SOlUTiONS ]

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

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

Resimdeki
oyuncu

Yazışma N Soruşturma

Gayret sözü T Ticaret malı

Odun
kesme
aracı M Çayın

istenilen
durumu D İşlenmiş

hayvan
derisi K Taşınan

şeyler

Çukurun en
altı Y Alanı

üçgenlere
bölme

M U H A B E R E Taviz

Fiyatı
yüksek

olmayan Ö D Ü N
Huzur

Gümüş imi R A H A T Müzik

Hatırlatma
yazısı M U S İ K İ

A G Sosyolojide
kabile, boy

Deniz
giysisi K L A N Giyside

eşya konan
yer C E P Kesme

cam, kristal R
Umut

Seçmeli
yemek Ü M İ T Erkek evlat O Ğ U L Berilyumun

simgesi

Emerek
içine çekme B E

A L A K A R T Taban,
döşeme yer Z E M İ N

Kısaca
yüzyıl

Bir asal gaz Y Y Işıltı birimi
Su yosunu

Temel
olarak
alınan A L G

N E O N A S L İ
İki eş Ş Fransiyum

simgesi İ Yuvarlak
makine
parçası

Olduğu gibi U Dayak

Ç İ F T Ç A R K
Lorentiyum

imi

Dahil, dış
karşıtı L R Şenlik Artı uç Y Ameliyat

yapan
hekim Ö

İ Ç Âşık,
tutkun K A N O T

Baston

Atın sırtına
konan

oturmalık A S A Eskrimde
bir tür kılıç

İstenilen
nitelikte E P E

E Y E R Cariye O Düşünceye
karşı çıkma İ Dişi sığır

Tayin İ N E K
Boya

Vietnam
plakası

Akarsu
yatağı V N Ayrıntı D E T A Y Gidilen yer-

de geceyi
geçirme R Ayrılma

B A D A N A Alışkanlık İ T İ Y A T
Yılanın

attığı deri

Evliliğin ilk
günleri K A V Para

birimimiz L İ R A Tanrı
tanımaz A T E

B A L A Y I Özenek A M A T Ö R
Deriden

çıkan ipliksi
uzantı K I L İçinde

tohum
bulunan
koruncak K O Z A Soy I R K

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

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

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

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

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

6 9 3 7 2 8 4 1 5
4 8 7 5 6 1 2 9 3
5 2 1 9 4 3 7 6 8
1 5 8 3 7 9 6 2 4
9 6 2 8 5 4 1 3 7
3 7 4 6 1 2 8 5 9
8 4 5 1 3 6 9 7 2
2 3 6 4 9 7 5 8 1
7 1 9 2 8 5 3 4 6
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YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ

SİNCAN POLATLI

09:01

11:46

17:56

12:04

06:00

08:45

11:30

14:40

17:40

19:00

07:20

10:07

12:56

16:01

19:02

20:20

BOZÖYÜK BİLECİK SAPANCA İZMİT GEBZE

ANKARA - İSTANBUL

13:14 14:14

09:45

12:33

15:28

18:27

21:29

22:44

PENDİKARİFİYE

11:51

14:44

17:45

20:47

15:15

20:17

SİNCANPOLATLI

11:09

14:30

20:08

14:10

10:02

11:23

14:44

17:21

20:22

23:07

08:47

10:06

13:23

16:05

19:05

21:52

BOZÖYÜKBİLECİKSAPANCAİZMİTGEBZE

İSTANBUL - ANKARA

13:0412:01

06:15

07:30

10:45

13:30

16:30

19:20

PENDİK ARİFİYE

08:16

11:32

14:16

17:16

11:01

08:45

SİNCAN POLATLI

06:48

13:18

17:03

07:06

13:36

17:21

06:30

13:00

16:45

07:53

14:23

18:08

09:5408:15

17:5916:20

ESKİŞEHİR - KONYA

10:20 12:02

18:20 20:02

KONYA - ESKİŞEHİR

w
w
w
.in

ka
m
e
d
ya

.c
o
m

SİNCANPOLATLI

11:42 12:04

07:17 07:39

15:37 15:59

20:17 20:39

10:55

06:30

14:50

19:30

12:18

07:53

16:13

20:53

21:38 21:5621:20 22:43

09:18 09:3609:00 10:23

21:47 22:0921:00 22:23

POLATLI

09:20

11:15

13:45

15:40

18:10

20:45

09:36

11:31

14:01

15:56

18:26

14:20

18:45

11:01

12:53

15:26

17:18

19:51

22:23

SİNCAN

06:45 07:01 08:23

09:55

21:01

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



 [ 7 FARK / FiND THE 7 DiFFERENCES ]
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