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Huawei ile güvenli tren,
konforlu seyahat.

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.

Detay için enterprise.huawei.com adresini ziyaret ediniz.

HUAWEI ENTERPRISE ICT SOLUTIONS A BETTER WAY

vİzyon / vision

0

0

6

raillife EKİM / october 2014

YENİDEN 
TRENLER…

ONCE AGAIN
TRAINS...

Demiryollarının 158’inci yılı…
23 Eylül 1856’da İzmir-Aydın hattında
ilk çalışmanın başlamasından bu yana
158 yıl geride kaldı.
Demiryolları bu topraklarda kırılma
zamanlarına, savaşlara,
imparatorluğun dağılmasına, İstiklal
Harbimize, yeni devletimizin
kurulmasına, kalkınma hamlelerine
tanıklık etti.
Bir dönem kalkınmanın lokomotifliğini
yaptı.
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki o büyük
heyecanı iliklerine kadar yaşadı.
İnsanımız son bir buçuk asırda gurbeti
trenle tanıdı. Ayrılığı trenle tanıdı.
Bunun yanında sılasına trenle döndü.
Trenle kavuşmanın sevincini tattı.
Demiryolları 1950’lere kadar altın
çağını yaşadı.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında bütün
dünyada otomotiv sektörü gelişti.
Karayolu yapımına ağırlık verildi.
Gelişmiş Avrupa ülkelerinde ulaşım
modlarında denge gözetilirken,
ülkemizde demiryolları maalesef
ihmal edildi.
İşte, 2002 yılından itibaren
demiryollarını yeniden devlet
politikası olarak ele alıp insanımızın
yarım asırlık hasretini dindirmek için
projeler gerçekleştirdik.
En son Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı
Tren hattını hizmete açtık.
İnsanımızı yeniden demiryoluyla
buluşturduk.
Demiryolları son 12 yıldır her yaşına
bir sevinçle girdi.
Bu yıl da öyle…
İyi yolculuklar.

It is the 158th anniversary of our railways...
Since the start of the first works on Izmir-Aydın
line on September 23, 1856, one hundred and fifty
eight years have been left behind.
Our railways have witnessed failures, wars,
falling of the empire, our War of Independence,
constructing of our new state, development
moves.
Our railways have become the locomotives of
development for a period.
They have experienced the first excitement
during the first years of our Republic to the hilt.
Our people have become familiarized with the
foreign lands through trains during the last one
and a half century. They have recognized the
separation through trains.
Besides that, they came back to the homeland by
trains. They experienced the taste of rejoining
through trains.
Railways have lived their golden age until the
1950s.
Following the Second World War, the
automotive industry has developed in the whole
world.
Motorway building became the focus.
Balance of transportation modes have been
protected in developed European countries,
whereas railways have been neglected in our
country.
Since 2002, we have materialized projects by
dealing with railways once again as a
government policy in order to soothe our people’s
longing that has been going on for half a century.
Most recently we have opened the Ankaraİstanbul HST line.
We had our people meet with railways once
again.
Railways have celebrated each year with joy.
This year is the same...
Have a nice travel.

Lütfi Elvan
TC Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı

LÜTFİ ELVAN
The Minister Of Transport, Maritime Affairs
And Communication

HOŞGELDİNİZ / Welcome
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SONBAHAR
YOLCULUĞU

AN AUTUMN
TRAVEL

Demiryollarımız son 12 yıldır bir
buçuk asrı aşan tarihinin en güzel
baharlarını yaşıyor.
Ankara-Eskişehir YHT bir bahar…
Ankara-Konya YHT öyle…
Konya-Eskişehir öyle…
Marmaray bir bahar…
Kent içi ulaşımda İZBAN bir
bahar…
Yerli demiryolu endüstrisinde
atılan adımlar, 150 yıldır
yenilenmeyen yolların
yenilenmesi, üretim merkezlerinin
demiryoluna bağlanması, gar ve
istasyonların aslına uygun restore
edilmesi bahar…
Devam eden YHT hatları var…
Planlanan, 2023’te bitirmeyi
hedeflediğimiz YHT hatları var.
Türk demiryolları yeniden altın
çağını yaşıyor.
Demiryolculara bu süreçte
devletimizin her kademesi,
toplumumuzun her katmanı
sınırsız destek verdi.
Artık tren çağrışımı demiryoluyla
ulaşım alışkanlıkları değişti.
YHT bir modern hizmet yanında
bir yenilenmenin, yeni bir
demiryolu bilincinin markası oldu.
Bunda siz değerli yolcularımızın
da demiryolcular kadar payı var.
158’nci yıl hepimiz için anlamlı.
İyi yolculuklar.

For the last twelve years, our railways have
been living their best springs of their
history which goes beyond one and a half
century.
Ankara-Eskişehir HST is a spring.
So is Ankara-Konya HST.
And Konya-Eskişehir.
Marmaray is a spring.
IZBAN (Izmir Suburban System) is a
spring in urban transportation.
The steps taken in domestic railway
industry, renewal of the railways that
haven’t been renewed for over one hundred
and fifty years, connection of the
production centers to railway networks,
restoration of terminals and stations in
accordance with their originals are springs.
There are under construction HST lines.
There are HST lines that are planned to be
completed in 2023.
Turkish railways are living their golden age
once again.
Each level of our government and each
layer of our society have supported our
railroaders without any restriction.
Transportation habits have been changed.
HST has become a brand of regeneration
and a new awareness of a railway as well
as being a brand of modern service.
You, our valuable passengers, have your
share in this as much as our railroaders.
The one hundred and fifty eighth year is
significant for all of us.
Have a nice travel.

Süleyman Karaman
TCDD Genel Müdürü

Süleyman Karaman
Director General of the Turkish State
Railways
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Ankara’nın tam kalbinde yer alan Bera Ankara;
merkezi konumu, tarihi bina yapısı, sıcak, sade, konforlu
atmosferi ve üst düzey Bera hizmet anlayışıyla
evinizin konfor ve rahatlığında konaklama imkanı
sağlıyor.
• Sıcak, şık, konforlu, toplam 209 oda...
Geniş, sağlıklı ve konforlu yataklar ile ekstra uyku
ve kaliteli dinlenme...
• Yorucu bir günün, tempolu iş toplantılarınızın
yorgunluğunu atacağınız, yenileneceğiniz
SPA Merkezimiz...
• Restoranlarımızın modern ve sıcak atmosferinde,
taze ve zengin kahvaltı büfesi... Zengin Ala Carte
menümüz ile Türk ve Dünya mutfağından seçkin
öğle ve akşam yemekleri...
• Saygın iş toplantıları ve eşsiz davetler... Kongre,
seminer, konferans, iş toplantıları, kokteyl, düğün, nişan
ve nikah organizasyonları için Ankara’nın en güzel
parklarından birine bakan 400 kişi kapasiteye kadar
vip toplantı ve balo salonları...

Ziya Gökalp Bulvarı No:58 Öncebeci Çankaya, Ankara

TCDD / TURKİSH STATE RAILWAYS

70 MİLYON YOLCU TAŞINACAK

2023’TE YAKLAŞIK 70 MİLYON KİŞİ YHT İLE SEYAHAT EDECEK. GARLAR DA
YENİDEN DÜZENLENECEK.

70 MILLION PASSENGERS ARE GOING
TO BE TRANSPORTED

IN 2023, APPROXIMATELY 70 MILLION PASSENGERS ARE GOING TO TRAVEL WITH HST.
TERMINALS ARE GOING TO BE REORGANIZED.
Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarının devreye alınması ile birlikte
2023 yılında bu hatlarda taşınacak yolcu sayısının yılda 70 milyon kişi olması bekleniyor. YHT hatlarının Ankara merkezli olarak inşa ediliyor olmasından dolayı, yılda yaklaşık 30 milyon
yolcunun da Ankara merkezli olarak seyahat etmesi bekleniyor.
YHT ile seyahatin artmasıyla birlikte, yolcuların her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek üzere YHT garları inşa ediliyor. Genel
olarak YHT gar binaları; seyahat edecek yolcuların her türlü
ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlenirken, tüm bina ve tesislerde bedensel engelli yolcuların ulaşımını sağlayacak şekilde
rampalar ve asansörler gibi düzenlemeler de ihmal edilmiyor.
Örneğin; Ankara YHT Garı; ilk etapta günlük 20 bin ve yakın
gelecekte günlük 50 bin yolcuya hizmet verecek şekilde planlandı. Bunun yanı sıra, nüfus yoğunluğu giderek artan batı tarafınd aki y ol c u l ar ı n A nk a ra Ga r’a g e lme d e n hızlı t rene
binip-inmelerinin sağlanması amacıyla “Batı YHT Garı” inşa
edilecek.
Ankara- İstanbul YHT Hattı’nın önemli garlarından birisi olan
Eskişehir’de de yıllık 15 milyon yolcu kapasiteli YHT Garı inşa
ediliyor.
Ayrıca, Bilecik, Bozüyük, Arifiye, Sapanca, Pamukova, Osmaneli,
Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni,
Yıldızeli, Konya Merkez, İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı,
Kartal Mevkii, Söğütlüçeşme, Bursa, Yenişehir, Afyon, Uşak,
İzmir, Kayseri, Eşme, Manisa, Salihli, Turgutlu’da YHT garları
inşa edilecek.
Yolcuların her türlü ihtiyaçları dikkate alınarak inşa edilen ve
havaalanı standardında olan YHT garları, kentlerin cazibe merkezi olmaya aday olacak.
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With the opening of HST lines, it is expected to transport 70
million passengers yearly in 2023. It is also expected that 30
million passengers are going to be traveling through Ankara as
their transit stop yearly due to the structure of HST lines that
centers around Ankara as the transit stop.
HST terminals are being built in order to meet the needs of the
passengers due to the growing demand for the trips with HST.
Generally, HST terminals are being organized to meet every
possible need of the passengers and all of the buildings and
facilities are being equipped with ramps, elevators, and such to
assist disabled passengers.
For instance, Ankara HST Terminal: It is planned to serve at
first 20 thousand and in the near future 50 thousand passengers
daily. In addition, “West HST Terminal” is going to be built in
order to have the passengers, which are coming from the West
where the population grows increasingly, to get off and on the
trains before reaching the Ankara Terminal. Another HST
terminal is being built in Eskişehir, which is the most important
terminal of the Ankara-İstanbul HST line, with a number of 15
million passengers yearly.
Additionaliy, HST terminals are going to be built in Bilecik,
Bozüyük, Arifiye, Sapanca, Pamukova, Osmaneli, Elmadağ,
Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli,
Central Konya, İstanbul Sabiha Gökçen Airport, Kartal Locality,
Söğütlüçeşme, Bursa, Yenişehir, Afyon, Uşak, İzmir, Kayseri,
Eşme, Manisa, Salihli, and Turgutlu.
HST terminals that are built to meet every need of the passengers
and in airport standards are going to be the center of attention
wherever they are located.

YAYIN / PUBLICATION

İSTANBUL FİLMLERİ BU KİTAPTA!

TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ ŞEHRİ İSTANBUL, SİNEMA FİLMLERİNE NASIL DEKOR OLDU?

İSTANBUL FILMS ARE IN THIS BOOK!

HOW DID İSTANBUL, THE MOST IMPORTANT CITY OF TURKEY, BECOME A
BACKGROUND FOR MOTION PICTURES?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ‘İstanbul’un Yüzleri Serisi’
kapsamında şehrin tarihinin iz düşümü olarak nitelendirilen,
İstanbul’un 100 filmini tek kitapta bir araya getirdi.
İstanbul’un 100 Filmi araştırmacı- yazar Semra Kır tarafından yayıma hazırlandı. Türk sinemasının 100. yılına
armağan edilen kitapta, Galata Köprüsü’nden İstanbul
Boğazı’na, Adalar’dan Rumeli Hisarı’na, Kapalı Çarşı’dan
Haydarpaşa Garı’na, Adalar’dan Eminönü’ne, Balat’tan
Beyoğlu’na uzanan ve eşsiz güzelliğiyle birçok filmin
doğal dekoru olan kentin sinema sanatı içerisindeki serüveni ele alınıyor.
Türk sinemasının başlangıcından bugününe, şehrin bir
anlamda hafızasını oluşturan çok sayıda film arasından 100
filmlik bir seçkiden oluşan kitapta, her film künye ve konularıyla ele alınıyor, afiş ve fotoğraflara yer veriliyor. Kitapta
ayrıca her filmin İstanbul’da hangi mekânlarda geçtiği, kenti
nasıl ele aldığı da anlatılıyor.

İstanbul Metropolitan Municipality has collected 100 İstanbul
Films under one volume within the context of ‘Faces of İstanbul
Series’ which is characterized as the historical projection of the city.
100 İstanbul Films has been edited by the investigative author
Semra Kır. The book is dedicated to the 100th anniversary of the
Turkish cinema. It examines the adventures of the city, which has
acted as the natural background in many motion pictures with its
matchless beauty from Galata Bridge to İstanbul Strait, from
Adalar to the Rumelian Fortress, and from the Grand Bazaar to the
Haydarpaşa Grand Terminal, through the art of cinema.
The book is consisted of 100 films that are selected among the so
many motion pictures, which form the memory of the city in a way.
Each film is examined according to its credits, and story. In addition,
their posters and some production photos take place in the book.
Where each movie was filmed in İstanbul is also given along with
the information of how the city was considered in the movie.

There are new movies, too
Yeni filmler de var
Kitaptaki 100 film sadece geçmişe odaklanmış değil.
Günümüze dair örneklerin de yer aldığı kitapta, Galata’yı ana
mekân olarak alan ‘Uzak İhtimal’, Eminönü’nü hiç olmadığı
kadar sakin gösteren ‘Üç Maymun’, Topkapı Sarayı, Haseki
Külliyesi, Galata Mevlevihanesi gibi tarihi yapılarda geçen
‘Dinle Neyden’, İstanbul’un pek çok semtinin kullanıldığı
‘Anlat İstanbul’, havadan çekilen görüntülerle tam bir
İstanbul şöleni yaşatan ‘Organize İşler’ yer alıyor.
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The 100 movies in the book are not focused only on the past. The
book also includes some recently produced movies such as ‘Uzak
İhtimal’, which uses Galata as its main location, ‘Üç Maymun’,
which makes Eminönü look so quiet as it has never been, ‘Dinle
Neyden’, which takes place in historical landmarks such as the
Topkapı Palace, Haseki Social Complex, and Galata Mevlevi
House, ‘Anlat İstanbul’, which uses many districts of İstanbul as a
background, ‘Organize İşler’, which has the audiences experience
a visual İstanbul feast with its aerial shootings.

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

ÇANAKKALE VE AT HEYKELLERİ 

ÇANAKKALE AND THE HORSE STATUES
TÜRKAN BALABAN

Binlerce yıllık tarihi zenginliği kültüründe barındırarak, efsanelere ve mitolojik hikâyelere ev sahipliği yapan
Çanakkale, hiç şüphe yok ki Türkiye’nin
en fazla anıtı, heykeli olan kutsal kentlerinden biri…
Binlerce yıl boyunca Çanakkale
Boğazı’nın stratejik konumu sebebiyle
birçok savaşa da tanıklık eden kentte en
ilgi çeken sembollerden biri şüphesiz
Truva Atı heykeli… İlin simgesi Truva,
antik kente ait olan ve tarihe tahta at olarak geçen ahşap heykel.
Homeros’un İlyada Destanı ile ölümsüzleştirdiği Truva’yla ilgili, başrolünü Brad
Pitt’in oynadığı Truva (Troy) filminde
kullanılan tahta at kente getirildi. At
heykeli, Çanakkale Limanı sahilindeki
yerini alıverdi. Milyonlarca turistin
ziyaret ettiği kente gelip de, tahta atın
önünde fotoğraf çektirmeden ayrılan
neredeyse yok gibi.

Pegasus Kanatlı Atı’na gelince;
Çanakkale’nin merkezinden ayrılıp
Lapseki tarafına geçtiğinizde ilçenin en
işlek en yoğun giriş çıkışların yapıldığı
Lapseki feribot iskelesi girişinde sizi
Pegasus Kanatlı At heykeli karşılıyor…
Görkemli heykeli, çevresinde yer alan
kafelerden, çay bahçelerinden seyretme
imkânınız var… Kaide üzerinde kanatlanmış ve şaha kalkmış uçan at, heykellerin en güzellerinden biri. İlçenin
aydınlatma direklerinde kiraz motifleri,
deniz kenarında deniz kızı heykeli olsa
da Lapseki’nin sembolü Kanatlı At olarak gösteriliyor. Heykelin esin kaynağının, eski ismi Lampsakos olan şehirde
basılan ilk paranın üstündeki Pegasus atı
olduğu belirtiliyor.
Kentin at heykelleri bir yana tabii ki
Çanakkale’ye kadar gidip de 1. Dünya
Savaşı’nda ölümüne bu toprakları koruyanların can verdiği yerleri ve şehitliği
de ziyaret etmeden dönmeyin…
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Çanakkale houses many legends, and
mythological stories in its thousands of
years old rich historical culture. There is no
doubt that it is one of the holy cities that
has the most number of statues, and
memorials.
In the city, which has witnessed many
wars for thousands of years due to the
strategic location of the Çanakkale Strait,
one of the most interesting symbols is the
Horse of Troy. The symbol of the ancient
city of Troy is that wooden horse.
The wooden horse that was used during
the filming of ‘the Troy’ starring Brad Pitt
had also been brought to the city. The horse
statue is placed at the beach by the
Çanakkale Harbour. There is almost no
one that visits the city leaves without
getting a photo taken with the horse in the
background.

When it comes to the Winged
Horse Pegasus:
When you cross to the Lapseki side, after
leaving the center of Çanakkale, the
Winged Horse Pegasus greets you at the
entrance of the Lapseki ferry dock, the
busiest point of entrance and exit of the
location. You have the opportunity to
watch the statue while resting at one of the
cafes located around the statue. The flying
horse standing on a pedestal with its open
wings is one of the most beautiful horse
statues. Although, there are cherry motives
on the lampposts of the city and a mermaid
statue located by the sea, the symbol of the
city is still shown as that Winged Horse. It
is remarked that the inspiration for the
statue came from the Pegasus figures,
which were on the first made coins in the
ancient city of Lampsakos.
Besides the horse statues of the city, when
you go to Çanakkale do not forget to visit
the martyr’s cemetery and the locations
where many died when protecting our
lands during the First World War.

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS
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FIRAT’LA,

TARİH VE MANZARA PEŞİNDE

BİR YOLCULUK...
REYAN TUVİ
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Yukarı Fırat Havzası, Kuzeydoğu
Türkiye’nin en manzaralı rotalarından
biri. Fırat Nehri ve kolları boyunca yapılan
bu yolculuk, Doğu Anadolu’nun çıplak
dağlarına rağmen vahalarla doludur.
Toplam 2800 km boyunca akan Fırat’ın
bin bir kıvrımında, Erzincan- Elazığ yolu
üzerinde, farklı bir coğrafya, bölgeye özgü
yaşamlar ve kıyıda köşede kalmış, etkileyici bir tarih karşınıza çıkar. Fırat Nehri
üzerindeki köprülerden geçin, Karanlık
Kanyon’da kayıkla dolaşın, Taş Kahve’den
Kemaliye Vadisi’ni izleyin, Divriği Ulu
Camii’nin taç kapılarının taş işçiliğini
inceleyin, Keban Baraj Gölü’nden feribotla geçin, Kemaliye kadınlarının hasret
dolu manilerini öğrenin, Apçağa köyü fırınından sıcak, boylu pide alın, bir Kemaliye
evinin kapısını geleneksel tokmağıyla
çalın, Fırat’a dilek atın...

UNESCO dünya mirası
Divriği Cami
Bu güzergâhın en önemli özelliği de trenle
yapılabilen ve görsel açıdan son derece
doyurucu olan yolculuklardan biri olması.
Rotanın ağır toplarından biri, İslam sanatı
şaheseri olarak kabul edilen Divriği Ulu
Camii. Kapılarındaki taş işçiliğe bakarak,
Anadolu’da bu sanatın doruğuna böylesine yaklaşmış bir başka başyapıta rastlamanın hiç de kolay olmadığı söylenebilir. En
büyük özelliği asimetri, motif zenginliği
ve taş işçiliğindeki üç boyutluluk.
UNESCO’nun dünya kültür mirası listesine aldığı camiye bitişik olan Darüşşifa en
eski üç Selçuklu tıp merkezinden biri.
Şifahane, giriş kapısındaki kabartmalar
nedeniyle, UNESCO tarafından kadın ve
erkek eşitliğini simgeleyen bir yapı olarak
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KONAKLAMA
Fırat kıyısına cephesi olan, balkonlu
Yeşil Eğin, turizme önayak olan
Bozkurt Otel ve Restoran ve Kemaliye
ballı ve Eğin pideli kahvaltısıyla ünlü
Bahçeli Konukevi, konaklama
seçenekleri.
ACCOMMODATION
Yeşil Eğin with balconies, which is by the
Fırat, Bozkurt Hotel and Restaurant,
which promotes the tourism, Bahçeli Guest
House, which is famous with its breakfast
that Kemaliye honey and pita of Eğin are
served, are among the accommodation
options.
Upper Fırat Basin is one of the most scenic
areas of the northeast region of Turkey.
The journey that is made along Fırat River
and its bayous is full of oases despite the
barren mountains of the Eastern Anatolia.
A different geography, unique life styles,
and an impressive history greet you on the
Erzincan-Elazığ route where the Fırat
flows for 2.800 kilometers. Do not forget to
pass the bridges over the Fırat, go to the
Dark Canyon by a small boat, watch the
Valley of Kemaliye from Taş Kahve, and
observe the masonry of the gates of Divriği
Ulu Mosque. Take the ferry from Keban
Dam Lake, learn the tunes full of longing
from the women of Kemaliye, purchase hot
pitas from the bakery in the Apçağa
Village, knock on the door of a Kemaliye
house by using its traditional knocker,
throw your wish in to the Fırat…

UNESCO world heritage the
Divriği Mosque
The most significant feature of this route is
that the journey can be made by train and it
is satisfying in visual aspects. The Divriği
Ulu Mosque is one of the important stops of
the route. It is accepted as a masterpiece of
the Islamic art. By looking at the masonry
of its gates, we can say that it is not easy to
find another masterpiece that is so close to
reaching the peak of this art in Anatolia.
The greatest features of the mosque are its
three dimensional masonry, rich motives,
and asymmetry. The mosque is included in
UNESCO’s world heritage list. Darüşşifa,
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kabul ediliyor. Caminin ahşap minberindeki imzada ‘amele’ sözcüğü geçiyor.
Tiflisli İbrahimoğlu Amele Ahmet tarafından, kündekari yöntemiyle yapılmış abanoz minberin işlenebilmesi için, ağacın
yedi yıl gübre ve toprak altında bekletildiği söyleniyor.

Zorlu doğada doğa sporları
Fırat Nehri’nin yukarı bölümünde, Karasu
Nehri’nin ikiye ayırdığı Kemaliye ya da ilk
ismiyle Eğin, konumu ve turizmden uzak
kalmasından kaynaklanan naif cazibesiyle
dikkat çekiyor. Dört tarafı dağlarla çevrili
bir çanağın içindeki Kemaliye, bugün
Fırat’ın kenarından yaslandığı dağın
yamaçlarına kadar, teraslar halinde yükseliyor. Eğinliler, hiçbir zaman topraktan
yana şanslı olmamışlar ama yamaçta olan
evlerine bahçe yapabilmek için, taş duvarlar örmüş ve arkalarına toprak doldurarak
buraları ekmiş. Bugün, Akdeniz iklimine
özgü ürünlerin dışında her şeyi yetiştirebiliyorlar. 62 köyü olan Kemaliye’nin
Sarıçiçek ve Munzur yaylalarında, halkın
önemli bir geçim kaynağı peynir ve bal üretimi yapılıyor. Trafik kazasında genç yaşta
hayatını kaybeden, çok sevilen Erzincan
Valisi Recep Yazıcıoğlu’nun anısını yaşatmak için her yıl düzenlenen Doğa Sporları
Festivali, buranın doğasının neler sunabileceğinin bir kanıtı. İçinden Karasu
Nehri’nin geçtiği Karanlık Kanyon, 500
metrelik dik kaya duvarları ve 15 km uzunluğuyla, kaya tırmanışı, rafting, kano ve su
kayağı sporları için uygun. Ayrıca Keban
Baraj Gölü’ne ve Kemaliye köylerine hâkim
Kırkpınarlı Kırkgöz Mevkii, yamaç paraşü-

LEZZET MOLASI
Kemaliye Kadı Sofrası’nda yöresel
yemekler sunuluyor. Lökhane’ye lök
tadımı için uğrayın. Oricik, eğin
leblebisi, pekmez, reyhan kurusu,
şerbetler, dibekte dövülmüş menengiç
kahvesi de var.
TASTE STOP
Kemaliye Kadı Sofrası serves traditional
meals. Stop by the Lökhane to taste their
löks (a traditional dessert.) They also have
roasted chickpeas, dried basil, sherbets,
menengiç coffee that is grounded in a large
stone mortar, churchkhela.

which is located next to the mosque, is one
of the three oldest Seljukian medical
centers. UNESCO accepts the medical
center as a symbol of the equality of men
and women because of the embossments on
the entrance door. The word ‘laborer’ is
used in the signature on the wooden pulpit
of the mosque. Rumors say that,
İbrahimoğlu Laborer Ahmet of Tbilisi had
the wood rest covered in soil and manure
for seven years before engraving the ebony
pulpit, which is built using marquetry style.

Nature sports in extreme nature
Kemaliye or with its original name Eğin is
located where Karasu River separates into
two sections in the upper Firat basin.
Kemaliye attracts attention because of its
location and having kept its distance from
tourism. It is surrounded with mountains,
and it rises in graded terraces from the banks
of the Firat to the foot of the mountain, on
which it leans. The people of Eğin were never
lucky in terms of land; however, in order to
make gardens behind their houses, which
were on the hillside, they put up stone walls,
filled the area behind the walls with soil.
Today, they can grow anything except the
plants that are unique to Mediterranean
climate. An important income source of the
people is honey and cheese production in
Sarıçiçek and Munzur Plateaus of Kemaliye,
which has sixty-two villages. The Nature
Sports Festival, which is organized each year
in loving memory of Governor of Erzincan
Recep Yazıcıoğlu who had lost his life at an
early age due to an accident, is the proof of
what nature could offer in here. The Dark
Canyon, through which Karasu River
crosses, is suitable for rock climbing, rafting,
kayak, and water ski thanks to its 500-meter
tall steep walls, and its 15 km length.
Kırkpınarlı Kırkgöz Locality, which
dominates both Keban Dam Lake and the
Kemaliye Village, is preferred for
paragliding. Erzincan Riding Center
organizes cirit shows (a traditional Turkish
javelin competition.) Another significant
route Taş Yolu (Stone Road,) which has been
built by carving the Dark Canyon walls for
130 years, is preferred for mountain biking,
and trekking.
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tü için tercih ediliyor. Erzincan Atlı Spor
Kulübü, cirit gösterileri düzenliyor. En
önemlisi, Karanlık Kanyon’un, 130 yıl
boyunca duvarlarının oyulmasıyla ortaya
çıkarılan Taş Yolu, dağ bisikleti ve trekking
için ilgi çeken bir parkur.

Orada bir köy var uzakta...
Kemaliye’ye 5 km mesafedeki Apçağa,
buralı Cumhuriyet dönemi edebiyatçısı
Ahmet Kutsi Tecer’in ‘Uzaktaki Köy’ şiirine ilham veren köy. Köyün girişindeki
tabela bunu anlatmaya yetiyor: “Orada bir
köy var uzakta/ O köy bizim köyümüzdür/ Gezmesek de, tozmasak da/ O köy
bizim köyümüzdür.” Buraya has olan
boylu pidelerin yapıldığı fırını, her gelenin
çayla ağırlandığı konukevi, ahşap dükkânlardan oluşan küçük çarşısı, üzeri sacla
kaplı olsa da ihtişamlı günlerini hayal edebileceğiniz taş- ahşap evleri ve
Kemaliye’ye hâkim köyün tepesindeki
Taşbaşı Çay Bahçesi, ziyaretçilerin kaçırmadığı bir yer.

AKTİVİTE
Rehber ve Doğaperest Tur’un sahibi
Şevket Gültekin, trekking, kano, bot
safari ve bisiklet turları düzenliyor.
ACTIVITY
The owner of the Guide and Doğaperest
Tour Şevket Gültekin organizes trekking,
kayak, boat safari, and biking tours.

There is a village far away…
Ahmet Kutsi Tecer who is a poet and author
of the Republic period was inspired by the
Apçağa Village, which is 5 km away from
Kemaliye, when writing his famous poem
called, ‘Far Away Village.’ The sign, placed
at the entrance of the village, is enough to tell
the story: “There is a village far away/ It is
our village/ Although we do not go there/ It
is our village.” Visitors do not forget to visit
the Taşbaşı Tea House, which is located in
the upper side of the village that dominates
Kemaliye, the bakery that is famous with its
long pitas, guesthouse, small bazaar with a
few shops, and stone-wooden houses.

Kapıyı çalan gelenek
Kemaliye’nin sokak ve köylerinde dolaşırken, buraya has kapı tokmaklarını farkedeceksiniz. Hemen hemen her evin
kapısında, boyları ve sesleri farklı iki ayrı
tokmak vardır. Evin sahibi, kapısında
‘tak’ sesini duyunca, yani yukarıdaki tokmak çalınınca bir erkeğin, aşağıdaki
küçük halka ‘tık’layınca da, gelenin bir
kadın ya da köyden birisi olduğunu anlıyor. Sacdan yapılan, bu el yapımı kapı
tokmakları, ‘dibinin aynası’ denilen
kısımlarıyla birlikte, emek isteyen geleneksel bir el sanatı. Tek bir kapı tokmağının, ustayı bir hafta uğraştırdığı oluyor.
Halkın, ‘kapısına iyi model çaktırmış’
dediği kapı tokmaklarının fiyatları, bazen
1000 TL’yi aşabiliyor.

A tradition that knocks on the
doors

Gurbete deva Taş Yolu

A relief: the Stone Road

Yıl 1870... Eğin’in kışın karla kapanan patika yoluna bir alternatif olacak ve kasabayı
büyük kentlere bağlayacak Taş Yolu’nun
yapımına başlanıyor. O dönemde,
Belediye Başkanı olan Ekşizade Osman
Efendi, “Eğer bu yol bir gün biterse, birisi
mezarımın başına gelip, yolun bittiğini

The year is 1870... Building of the Stone
Road that is going to create an alternative
to Eğin’s road, which is closed most of the
time in winters due to heavy snow, and
connect the village to the big cities begins.
The mayor of the period Ekşizade Osman
Efendi says, “If this road ever finishes
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When strolling around Kemaliye’s streets
and villages, you are going to notice the
unique doorknockers. Almost each door
has two knockers in different lengths and
sounds. The owner of the house recognizes
that the guest is a man when the big
knocker is knocked, and the guest is a
woman when the small knocker is knocked.
Those handmade knockers are made from
sheet metal. It is a traditional handcraft.
Sometimes, the artisan spends a week for
only one knocker. Some of their price
might go over 1.000TL and those are
mentioned among the locals as ‘They have
nailed a good one on their door.’
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söylesin, ben duyarım.” diyor. Osman
Efendi’nin karamsar olması boşuna değil.
Yolun yapımı tam 130 yıl sürüyor.
Uzunluğu 6 km’ye ulaşan 31 tünelli Taş
Yolu, Kemaliye- İstanbul yolunu 220 km
kısaltmış. Bu yolun yapımı sırasında,
bazen 20 yıl boyunca çalışmalar durmuş
ancak 1993 yılında Recep Yazıcıoğlu’nun
girişimleri gurbetteki ve ilçedeki
Kemaliyeliler’i bir araya getirmiş ve toplanan bağışlarla yolun yapımı tamamlanmış.
Bu yol, devlet- vatandaş işbirliğinin güzel
bir örneği. Yolun bir özelliği de, açılan
tünellerin her birine 5 bin TL veren
Kemaliyeli ve Kemaliye severlerin isimlerinin tünellerin girişine yazılmış olması.
Vahşi doğanın dünyayla bağlantısını
kopardığı bu kasabanın ‘çıkmaz bir sokak’
olmaktan kurtulmasını herkes istiyor. Taş
Yolu bir de Eğinli kadınlara sorun. Onlar
için, bu yol, gurbeti katlanılır hale getirmiş.
Oğullar, kocalar daha yakınlarında şimdi.
Oysa yüzyıllardır kalplerinden ağıtlar taşmış, Fırat’ın sularına atılan dilekler boşa
çıkınca, nehre gözyaşlarını akıtmışlar.
Eğin’de her kadın doğuştan şair. Sarp kayalıklarla Fırat’a saygı duyarmışçasına eğilen
evlerin arasında yankılanan yakarışlar birbirine benzer; ‘dön gel ağam’, ‘ela gözlerini
sevdiğim ağam’, ‘gitme ağam’, ‘gönderdiğin
yazmayı yaktım ağam’, ‘beni mektupla
avutma ağam…’ Eğinli kadın, geleceğini
kasabasının dışında arayan erkeğini anlamışsa da anlamazlığa gelmiştir ve ne yapsa
da hasretle yanan yüreğini susturamaz:
“Fırat kenarında kayık değilem/ Senden
ayrılalı ayık değilem/ Bir çift selamına layık
değilem/ İn gel ağam in gel, gel de gine git/
Akan gözyaşımı sil de gine git.”

KAÇIRMAYIN
Kemaliyeli Prof. Dr. Ali Demirsoy’un
kurduğu Doğa Tarihi Müzesi’nde, 2
bine yakın bitki, hayvan, maden türü
ve 25 milyon yaşındaki fosilleri
görmeye değer.
DO NOT MISS
It is worth to see 25 million year old
fossils, approximately 2.000 types of
plants, animals, and metals at the Natural
History Museum founded by Prof. Dr. Ali
Demirsoy of Kemaliye.

some day, let someone visit my tombstone
and tell me that it is finished, I will hear
it.” It was not surprising that he was that
pessimistic. Building the road took 130
years. The Stone Road, which its length
reaches to 6 km with 31 tunnels, shortened
the route for 220 km between İstanbul and
Kemaliye. During the building of the road,
sometimes the work had stopped for as
much as twenty years; however, in order to
finish the road enough funds were raised
with the initiatives of Recep Yazıcıoğlu in
1993. He brought together the people of
Kemaliye and our expat citizens to collect
the funds. This road is a great example to
government-citizen cooperation. Some
citizens who are fond of Kemaliye had
their name written at the entrance of the
tunnels for a fee of 5.000TL.
Everyone wants Kemaliye to become free of
being a blind alley where the wild nature
has broken its chains from the rest of the
world. Ask the Stone Road from the women
of Eğin. This road has made their longing
for their expats acceptable. Now, their
husbands or their sons are closer. They
have been crying their hearts out for years.
Always the similar desperate cries, ‘come
back my agha’, ‘my hazel eyed agha’, ‘I have
burned the kerchief you have sent agha’, ‘do
not solace me with letters agha…’ The
women of Eğin have come to an
understanding of their husbands’ pursuit of
earning their income out of their small
town, but they have continued to act as if
they didn’t and they cannot pacify the
longing in their hearts: “I am not a boat by
the Fırat/ I am not myself since we got
separated/ I am not worthy of your
greeting/ Come my agha, come and go back
again/ Wipe my tears and then go again.”
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Yaşam Tasarım Merkezi’nin kurucusu Ebru Demirhan
The Founder of the Life Design Center Ebru Demirhan
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FOBİLERİNİZİN ESİRİ OLMAYIN
KUANTUM TERAPİ SEANSLARI ARACILIĞIYLA BİLİNÇALTINA İŞLEYEN KORKU VE
FOBİLERİNİZDEN ARINABİLİRSİNİZ.

DO NOT BECOME A SLAVE
OF YOUR PHOBIAS

YOU CAN BECOME CLEAR OF YOUR FEARS AND PHOBIAS THAT ARE PIERCED INTO YOUR
SUBCONSCIOUSNESS THROUGH QUANTUM THERAPY SESSIONS.
SELİN AKGÜN

Bazen hayatta öyle korkularımız olur ki anı yaşayamayız. O korkuyla yüzleşemediğimiz için pek çok fırsatı kaçırırız.
Korkularımızın esiri oluruz. Kimisi yükseklikten korkar, kimisi
kapalı alanda kalmaktan. Böcek ya da yılan fobisi olan kişileri getirin gözünüzün önüne… Bu tip örnekleri artırmak mümkün… Peki,
bu fobilerden kurtulmak için ne yapmak gerekiyor? Nasıl bir strateji uygulanırsa, yaşadığımız hayattan maksimum fayda sağlayabiliriz? Fobilerden kurtulmanın birinci kuralı, bu korkuyu
yenebileceğinize inanmak… Yaşam Tasarım Merkezi’nin kurucusu Ebru Demirhan’ın fobilerden kurtulmaya yönelik tavsiyeleri
pek çok kişiye yol gösterecek.
Enerji teknikleri, nefes terapileri, aile dramaları ve NLP çalışmalarına imza atan Yaşam Tasarım Merkezi’nin kurucusu Ebru
Demirhan, fobilerinden kurtulmak isteyen danışanlarının bilinçaltını temizlemek için kuantum tarafında 38 farklı terapi seansından destek alıyor. Demirhan, bu teknikler aracılığıyla kendisine
danışan kişinin, bilinçaltında yaşamını sekteye uğratan korkuları
çözümlemeye çalışıyor. Demirhan, fobinin nasıl şekillendiğini ise
şöyle anlatıyor: “Bir durum, canlı ya da nesneye karşı hissedilen
yoğun korkular, fobi olarak tanımlanıyor. Fobiler, iki şekilde ortaya çıkabilir. Birincil durumda, korkuya sebep olan gerçek bir
neden vardır ama kişi tehlikeyi olduğundan daha büyük görür.
Diğerinde ise kurgusal bir alan yaratılır, gerçekte tehlike yaratmayacak bir duruma karşı aşırı korku geliştirilir. Fobisi olan kişiler,
fobiye neden olan konu nedeniyle huzursuzluk, çaresizlik ve gerginlik hisseder. Ne yapacağını bilemez hale gelir.”

Korkuyu yenmeye konsantre olun
Hayatta her şeyin bir çözümü olduğu gibi fobilerin de engellenebileceğini ifade eden Demirhan, şu yorumda bulunuyor:
“Fobiniz olabilir ama bu çözümsüz bir durum değil. Örümcek
fobinizin olduğunu düşünelim. Bireylerin kendine şu gerçeği
hatırlatmaları gerekiyor; sizin örümcekten korkuyor olmanız,
aslında sizin o örümceğe verdiğiniz anlamın bir yansıması. Yani
örümcek sizin için bir tehdit oluşturmuyor. Bu noktada deneyimler öne çıkıyor. Danışanlarım arasında en sık rastladığım

FERHAT MAKASÇI

Sometimes, we might have such fears that we cannot live our lives. We
lose many opportunities, because we have not faced our fear. We
become slaves of our fears. Some people are afraid of height, some are
afraid of being in closed spaces. Imagine people with arachnophobias
or ophidiophobias. We might increase the number of the examples.
What should we do to free ourselves from our fears? What type of
strategy we should follow to live our lives as we wish? The first rule to
get rid of our fears is to believe that we can win this fight. The advices
of the founder of Life Design Center Ebru Demirhan are going to lead
many people with fears through the right way.
The founder of Life Design Center Ebru Demirhan, who works with
energy techniques, breathing therapies, family constellations, and
NLP practices, gets support from thirty-eight different quantum
sessions to clear the subconscious of her clients. Demirhan tries to
clear her client’s subconscious from the fears that disrupts her client’s
life. Demirhan explains how the fears are shaped, “A strong fear of a
specific thing or a situation is described as a phobia. They might be
developed in two ways. In the first situation, there is a real cause for
the person to fear of some situation or a thing, but the person sees the
danger bigger than it actually is. In the other situation, the fear is
fictional and is developed for something that doesn’t create a danger
in reality. People with phobias usually feel nervous, restless, and
desperate because of the object of their fear. They come to a point that
they do not know what to do next.”

Focus on defeating your fear
Demirhan expresses that the phobias might be prevented as in life
everything has a solution and comments, “You might have a phobia,
but this is not a situation with a dead end. Let’s imagine that you have
arachnophobia. Individuals must remind themselves this truth; your
fear of spiders actually is the reflection of the meaning that you assign
to spiders. In fact, spiders are not a threat for you. At this point,
experiences come to the forefront. I can summarize the phobias that I
frequently encounter among my clients as fear of riding on elevators,
being stocked in an elevator, fear of height, and various animal
phobias. You should go back to past, to the moment that your fear was
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The moment you face the details that
trigger your phobia or fear you
become free of your phobia.

Fobinizi özellikle de korkma
güdünüzü harekete geçiren detayla
yüzleştiğiniz an, fobi de ortadan
kalkıyor.

fobiler asansöre binememek, asansörde kapalı kalmak, yükseklik
korkusu ve çeşitli hayvan fobileri olarak özetleyebilirim. O fobiyi sizde yaratan ana yani geçmişe dönmelisiniz. Bu korkuyu
aslında neyin tetiklediğini keşfettiğinizde fobinizi de yenmiş
oluyorsunuz. O duyguyu özellikle de korkma güdüsünü harekete
geçiren detayla yüzleştiğiniz an, fobi de ortadan kalkıyor. Bir
şeyden korkuyor olmaktan, diken üstünde yaşama duygusunu
sevmekten ve bu korkudan beslenmekten haz alan önemli bir
kitle var. Tıpkı sigara içmek gibi… Sigara içmeyi bıraktığında
yerine ne koyacağını bilememek gibi. Bu nedenle fobisi olan kişilerin sakinliği elden bırakmamaları ve bu korkuyu nasıl yenmeleri gerektiğine konsantre olmaları gerekiyor. Acı ve kederden
beslenmekten de vazgeçilmeli.”

created. When you discover the actual event that triggered your fear,
you defeat it. When you face that detail, your fear disappears. There is
a significant group of people, who feed themselves on having fears and
on the feeling of living on the edge. It is just as smoking and not
knowing how to replace it when you quit. In this respect, individuals
with phobias should keep themselves calm and focus on how to defeat
their fears. They should stop feeding themselves on pain and sorrow.”

Sometimes one, sometimes thirteen sessions are
enough
Emphasizing that there are thirty-eight different sessions in quantum
therapy, Ebru Demirhan selects the most suitable one for her client,
and begins her work. Therapies, such as breathing therapy, come to
the forefront as supporting works. Demirhan gives information about
how to defeat claustrophobia, which is the most encountered phobia
among her clients: “We start to work with reflection therapy to
determine the starting point of the phobia. The duration of this
therapy is anywhere from forty-five minutes to four hours. Some
individuals are free of their fears in only one session, and sometimes in
twelve or thirteen sessions. The therapy does not work if we start to
work on claustrophobia at the first session, because the individual
becomes nervous. We move forward with small but steady steps in
order to gain the trust of our clients. First of all, we start with right-left
brain work. During the family constellation, one person plays the role
of the right brain, as the other plays the role of the left brain. One more
person plays the role of the connection between them. Phobias are
locked in a closed room at some corner of the brain. We create an
information exchange between the right and the left sides; therefore,

KAPALI ALAN KORKUSUNDAN NLP İLE KURTULDU
Ebru Demirhan, kapalı alan fobisiyle ilgili destek verdiği bir danışanı hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Ebru Hanım,
şirketlere farklı eğitimler sunan bir firmada çalışıyor. Kapalı alan korkusu, zamanla işini yapmaya engel olmaya
başlamış. Ne kendi firması içinde ne de diğer firmalarda rahat edemez olmuş. Anlatımı bozulmuş, gittiği firmalarda
gergin oluşu nedeniyle yöneticisine şikâyet edilmiş. Kendisi ile bir arkadaşının tavsiyesi sayesinde tanıştık. Aklının
kurguları, mekânlara olan bakış açısı, doğal felaketleri kurgulaması ve korkularla ilgili çeşitli çalışmalar yaptık. Bilinçaltı
sözlüklerinden kayıtları sildik. NLP ile olayları değiştirip farklı kaydettik. Çalışmalarımız zaman aldı fakat tüm
mekânlarla barıştı.”
SHE WAS FREE OF HER CLAUSTROPHOBIA THROUGH NLP
Ebru Demirhan tells the story of a client with claustrophobia: “Ebru works at a firm which offers various training
programs to companies. Her claustraphobia starts to interfere with her job. She becomes restless neither at her
company, or another. She loses her ability to communicate comfortably and then there comes the complaints. I
was recommended to her by a friend of hers. I worked with her regarding her fictional scenarios, her point of view
for places, her fictionalizing natural disasters, and her fears. We erased the records from her subconscious,
changed the events using NLP and saved as differently. Our work took some time but at the end she was in peace
with all places.”
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Bir seansta da bitebilir 13 seansta da
Kuantum tarafında 38 farklı seans olduğunu vurgulayan Ebru
Demirhan, bu seanslardan birey için en uygun olanını seçip, çalışmalara başlıyor. Nefesterapisi gibi çalışmalar ise destekleyici
çalışmalar olarak öne çıkıyor. Demirhan, danışanları arasında en
sık karşılaştığı kapalı alan fobisini yenmek için nasıl bir yol izlediği hakkında ise şu bilgileri veriyor: “O fobinin başlangıç anını
çözebilmek için derin düşünce ile işe başlıyoruz. Yarı trans halindeki bu çalışmanın süresi 45 dakika ile 4 saat arasında değişiyor.
Fobisinden bir seansta kurtulanlar da var, 12-13 seansta da. İlk
çalışmada direkt kapalı alan çalışmasına başlanırsa, kişi geriliyor
ve çalışma çözüm vermiyor. Bireyle güven bağı kurabilmek için
yavaş ve emin adımlarla ilerliyoruz. İlk olarak sağ-sol beyin çalışması ile başlıyoruz. Drama esprisiyle bir kişi sağ beyin olur, diğer
kişi sol beyin olur. Bir kişi de arada ikisini bağlayan iplikçikleri
temsil eder. Fobiler, beynin bir köşesinde kapalı bir odadır. Sağ
beyin ve sol beyin arasında bilgi alışverişi sağlayıp, ikisini birbirine
anlamsal ve işlevsel olarak bağladığımızda, o odaların kapıları da
açılmaya başlar. Bu çalışma 1 hafta içinde etkisini gösterir. Sonra o
kişiye küçük, eğlenceli görevler verilir. Kullanmadığı eliyle resim
çizmek, yazı yazmak gibi… 5 adımda kuantum denilen teknikte ise
bireyin karşısına sorununu temsil eden kişiyi, nesneyi ya da durumu koyarız. Ve o soruna karşı ne hissettiğini öğreniriz. İki-üç
seans sonrasında da derinlemesine çalışmalar başlar.”

when we help to make the semantic and operational connection
between them the door to that room begins to open. This therapy
starts to work in one week. Then, we assign small and fun missions to
the individual such as drawing or writing with the hand that the
individual doesn’t use. In what they call as five steps of quantum
technique, we face our client with the person, situation, or object that
represents her trouble. We learn how the individual feels about the
trouble. The deep therapy starts after two-three sessions.”

İKİ HAFTADA ASANSÖR FOBİSİNİ YENDİ
Ebru Demirhan, asansör fobisi olan bir danışanının bu sorunu nasıl yendiğini şöyle anlatıyor: “Tekstil sektöründe yöneticilik
yapan Hülya Hanım, birçok iş görüşmesine yüksek katlı binalarda olması nedeniyle katılamıyordu. Bir sabah yöneticisiyle
binanın girişinde karşılaşıp asansöre binmek zorunda kalınca bayılmış. Bu olayın ardından tanıştık ve çalışmaya başladık.
Öncelikle 5 yaşında annesi ile asansörde kaldıkları olay anına geri döndük. Asansör aniden durduğu anda annesinin elini nasıl
sıktığını, ardından 5 dakika boyunca annesinin ‘burada öleceğiz’ diye ağlamasını hatırladı. Ağlamaya başladı. Bilinçaltından
olayı sildik ve olayın içinde olan herkesi ve her şeyi affetti. Yaklaşık 2 haftada onu esir alan korkuyu yendi.”
SHE OVERCAME HER FEAR OF ELEVATORS IN TWO WEEKS
Ebru Demirhan tells us how a client of hers with a fear of riding on elevators defeated her phobia: “Hülya, who is an
executive in textile industry, used to be unable to participate in many meetings that took place in tall buildings because
of her fear of riding on elevators. One morning she didn’t have any other choice but to ride on the elevator after running
into her executive at the entrance of their office building and she fainted. We met following this event, and started to work.
At first, we went back to the moment that she was stocked on an elevator with her mother when she was five. She
remembered her mother squeezing her hand very hard and crying for five minutes while crying, ‘we are going to die in
here.’ She started crying. We erased the event from her subconscious. She forgave everything and everyone involved in
the event. She defeated the fear, by which she was enslaved, in approximately two weeks.”

raillife EKİM / october 2014

0

2

7

İYİLEŞTİREN LEZZETLER / HEALING TASTES

SEBZE ÇORBASIZ
GÜN, ÇAYSIZ ÖĞÜN 
GEÇMESİN
KULAK, BURUN, BOĞAZ (KBB) UZMANI KEMAL
DEMİR UYARIYOR: “LİFLİ GIDALARI ARTIRIN, EVDE
MUTLAKA SULU YEMEKLER YİYİN.”
TÜRKAN BALABAN

UYGAR TAYLAN

AYIN MÖNÜSÜ
Sebze Çorbası
Orman Kebabı
Çikolatalı Milföy
Meyve Salatası
THE MENU OF THE MONTH
Vegetable Soup
Forest Kabob
Chocolate Napoleons
Fruit Salad

DO NOT LET A DAY
PASS WITHOUT SOUP,
AND A MEAL
WITHOUT TEA
EAR, NOSE AND THROAT SPECIALIST KEMAL
DEMİR WARNS: “INCREASE CONSUMING OF FIBER
RICH FOODS, EAT HOMEMADE STEWS.”
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ORMAN KEBABI
300 gram et, 2 adet patates, 1 adet havuç, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 soğan, 50 gram iç bezelye, 3 bardak su, tuz.
Yapılışı: Küçük küçük doğradığınız eti bir bardak su ile pişirin. Ardından soğanı, patatesi, havuçları tencereye koyun.
Zeytinyağını ve kalan suyu ekleyin. Hafif ateşte 45 dakika pişirin. Patatesin pişmesine yakın bezelyeyi katın. 5 dakika daha
pişirin. Ilık ılık servis yapın.
FOREST KABOB
300 gr. of beef, 2 potatoes, 1 carrot, 1 tbsp of olive oil, 1 onion, 50 gr. of green peas, 2 cups of water, salt.
Directions: Slice the beef into small pieces and cook it with a cup of water. Add onion, potatoes, and carrot into the pot. Add
the olive oil and rest of the water. Cook at low heat for 45 minutes. Right before the potatoes are done add the green peas.
Cook for 5 more minutes. Serve when warm.
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Okullar açıldı, hava giderek soğumaya başladı. Özellikle de
çocuklarınız soğuk algınlığıyla karşı karşıya... Mevsim geçişlerinde maalesef soğuk algınlığı geçirmeyen kimse neredeyse
kalmıyor. Burnunuz tıkandığı an kulaklarınız ağrıyor, boğazınız yanarken burnunuz akıyor. Memorial Ataşehir
Hastanesi’nden Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Kemal
Demir burun, boğaz ve kulağın birbirine bağlı boşluklu koridorlar şeklinde ilişkisi olduğu için çektiğiniz ufak bir sıkıntının tüm üst solunum yollarını etkilediğini söylüyor. Vücudun
hastalığı hisseder hissetmez düşmana karşı kapıyı yani burnu
tıkadığını bunun bir savunma mekanizması olduğunu anlatan
Demir, “İnsanlar başka bir önlem almadan sadece burun açıcı
kullandıklarında vücudun savunma mekanizmasını yerle bir
edecek bir şey yapıyor. Tuzlu su, okyanus suyu burun açmıyor. Burnunuz tıkanıyorsa bağışıklık sisteminizi güçlendirmelisiniz. ” uyarısında bulunuyor. Demir, Raillife okurları
için mutfağa girdi ve bol sulu, vitaminli yiyecekler hazırladı...
Çikolatalı milföy ise siz ya da çocuklarınız hastalanınca canınız tatlı çekerse diye...
İnsanlar nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklar yaşadıklarında ne yapmalılar?
İlaç almamalılar. Bitki çaylarından destek alabilirler.
Piyasada satılan her bitki çayı ‘iyidir’ denemez. Ama kuşburnu, ıhlamur ve adaçayı içilebilir. Normal zamanlardan daha
fazla meyve ve sebze ağırlıklı beslenerek, olabildiğince ortamı havalandırıp, oksijeni fazla alarak, uyku kalitesini artırarak bu belirtilerin azalmasını sağlayabilirsiniz. Sağladığınızda
doktora da gitmenize gerek kalmaz. Bir iki günde belirtiler
şiddetleniyor, azalmıyorsa doktora gitmelisiniz.

Schools are open; the weather is getting colder. Especially
children are prone to catching colds. Unfortunately, when
seasons are about to change it is so easy to catch colds for
anyone. As soon as you get nasal congestion, your ears start to
ache, your throat hurts and you get a runny nose. Ear Nose and
Throat Specialist Op. Dr. Kemal Demir of Memorial Ataşehir
Hospital tells us that even having a little nasal congestion
affects our whole upper respiratory system because our noses,
ears, and throats are all connected to each other through
channels called sinuses. Demir explains that when our bodies
sense an illness they close the gates in other words nasal
passages as a defense mechanism: “When people don’t take
precautions and depend on only nasal sprays they are actually
doing something that could destroy the defense mechanism of
their bodies. Saline water doesn’t prevent nasal congestion. If
you get nasal congestions easily then you need to strengthen
your immune system.” Demir prepared dishes that are full of
vitamins for Raillife readers. If you would like to have
something sweet, when you or your child gets sick, try the
chocolate napoleons.
When people catch a cold, what should they do?
They shouldn’t use medication. They can have herbal teas as
supplements. It cannot be said that every herbal tea brand on
the market is good. However, rose hip, linden, and sage teas can
be drunk. They can ease the effects of the illness by consuming
more fruits and vegetables than usual, ventilating rooms as
often as possible, getting plenty of oxygen, and increasing the
quality of sleep. You may not even have to visit a doctor, but if
the symptoms get worse in a few days than you need to see one.

SEBZE ÇORBASI
3 patates, 2 pırasa, 3 havuç, 3 yaprak lahana,
1 kereviz, 2 kaşık zeytinyağı, 4 bardak su,
1 soğan, 1 kaşık salça, tuz.
Yapılışı: Sebzeleri ufak ufak doğrayın. Tencereye
yağ ve kıyılmış soğanları koyup kavurun. Sebzeleri
üzerine döküp kaynatın. Sebzeler ezilecek
yumuşaklığa gelince çırpıcı ile ezin. Tekrar
kaynatın.
VEGETABLE SOUP
3 potatoes, 2 leeks, 3 carrots, 3
leaves of white cabbage, 1
celery root, 2 tbsp of olive oil,
4 cups of water, 1 onion, 1
tbsp of tomato paste, salt.
Directions: Slice the
vegetables. Sauté the
olive oil and sliced
onions in a pot. Add the
sliced vegetables and
bring them into a boil. When
they become soft, enough to be
pureed use a blender to puree. Boil
it again. It is ready.
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ÇİKOLATALI MİLFÖY
4 adet milföy hamuru,
1 paket bitter çikolata.
Yapılışı: Milföy hamurlarını
çözdürüp üçgen kesin. Üçgen
milföyün orta kısmına bir bitter
çikolata parçası koyup dıştaki
köşeleri katlayın. Isıtılmış 180
derece fırında milföyler kızarana dek
pişirin. Ayrıca milföy hamurunu dörde bölüp her
parçanın üzerine küçük bir meyve ve çikolata parçası
koyup şerit halinde kestiğiniz milföy hamurlarını
yerleştirebilirsiniz.
CHOCOLATE NAPOLEONS
4 puff pastry sheets, 1 pack of dark chocolate.
Directions: Defrost the puff pastry sheets and cut them
into triangles. Place a piece of chocolate in the center of a
triangle puff pastry piece and fold the corners. Bake them
in an oven preheated at 180 degrees until the tops are
brown. You can also cut the puff pastry sheets into four
pieces, place a piece of fruit and a piece of chocolate in
the center, then top with cut strips of puff pastry.

Nasıl bir beslenme biçimi öneriyorsunuz?
Bol sıvı almalılar. Ancak daha çok oda sıcaklığına yakın sıvılar
olmalı. Bitki çayları, besinlerin sıvı içeriği fazla olanları da
dâhildir. Lifli gıdaları artırmayı ve sindirimi zor tüketilen
besinlerden bir süre kaçınmayı öneriyoruz. Baharatlı yemeyi
de azaltmalılar. Evde yapılan sulu yemekler, çorbalar favorimiz. Et, balık, tavuk yendiyse daha da çok sıvı tüketilmeli. Beta
karoten, A vitamini içeren ıspanak, marul, lahana, havuç, kırmızı ve yeşilbiber; C vitamini yüksek limon, portakal, mandalina, kivi, kuşburnu, karnabahar, maydanoz, turp; çinko içeren
balık, badem, fıstık, kabak çekirdeği, süt, yoğurt, peynir gibi
besinleri yiyebilirsiniz.
İnsanların böyle zamanlarda canı tatlı çeker, ne öneriyorsunuz?
Hafif ve sütlü olduğu için dondurma öneriyoruz. Besin içeriği
yüksek gıdalardır... Kışın da tüketebilirsiniz. Ama bir besin oda
sıcaklığına çok uzak olmamalı. Dondurmayı dilinizde erite
erite tüketin. Oda sıcaklığındaki suyu bir dakikada, ılık bir bitki
çayını 5 dakikada içiyorsanız, dondurmayı da 10 dakikada
tüketmelisiniz.
Çocuklar çok sık hastalanıyor, neden?
Burun içerisinde yumuşak doku şişmeleri, geniz eti büyümeleri gibi olaylar ilk başta organizmamız tarafından mikroorganizmalarla savaştığı için yaşanır. Ama bu savaşı
bitiremedikçe, mücadele uzaya uzaya o büyüklük kalıcı hale
gelir. Yeni yeni enfeksiyonlarla o büyüklük biraz daha kalıcı
hale gelir. O zaman da çocuk sık sık hastalanır. Bunların
yaşanmaması için aslında yakalanan rahatsızlığın tam iyileşmesini sağlamak lazım. Verilen tedaviyi tam uygulamak,
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What kind of nutritional plan do you suggest them to
follow?
The amount of fluid intake should be increased. The liquids
should be at the room temperature. This goes also for herbal
teas, stews, and soups. Avoid foods that are hard to digest for a
while, consume fiber rich foods more. Decrease the amount of
spicy food intake. Homemade stews and soups are our favorites.
If meats have been consumed than the fluid intake should be
increased. You can have foods that are rich in beta carotene,
vitamin A such as spinach, lettuce, cabbage, carrot, red and
green peppers; foods that are rich in vitamin C such as lemon,
orange, tangerine, kiwi, rose hip, cauliflowers, parsley, radish;
foods that are rich in zinc such as fish, almond, nuts, pumpkin
seeds, milk, yogurt, and cheeses.
At times such as this, we crave for sweets, what would you
suggest to have?
We suggest ice cream because it is light and contains milk.
Nutritious foods... You can consume ice cream in winters, too.
Melt it on your tongue first. If you consume water at the room
temperature in a minute, a warm cup of herbal tea in five
minutes, consume ice cream in ten minutes.
Children become sick very often, why do you think so?
Intranasal soft tissue inflammation and adenoid growth are
experienced due to our organism’s fight against
microorganisms. However, longer the fight, longer we have to
live with the side effects. New infections make the problem
become more permanent. This causes children to become sick
more often. To prevent this from happening, the illness should
be treated completely. It is necessary to follow the treatment to

Yüksek
Hızlı Tren ile
gideceginiz
her istasyonda
aracınız hazır!
ANKARA İSTANBUL YOLU İSTASYON

ÇORLU TRAKYA İSTASYON

İZMİT İSTASYON

İSTANBUL BOSTANCI İSTASYON

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;

İSTANBUL PENDİK İSTASYON

İZMİR BORNOVA İSTASYON

İSTANBUL ÜMRANİYE İMES İSTASYON

DENİZLİ İSTASYON

• 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.

Oto Kiralama İstasyonlarımız
• 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
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kontrole de gitmek lazım. Ayrıca kontrolde de ‘bu rahatsızlığa niye yakalandık, bir daha olmaması için ne yapmalıyız?’
diye sormalılar.
Vücutları nasıl güçlendirilmeli?
Süt ve süt ürünleri, meyvenin çocuğun hayatında önemli bir
yerinin olması gerek. Uykuya ayrılan zamanın alınmaması,
kaliteli uyuması önemli. Çocuklara bol su içmeyi öğretmeliyiz.
Sık sık sebze çorbaları pişirin.
Çocuklar kreşe ya da okula gittiklerinde sık hastalanıyor.
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Her çocuğun bağışıklık sistemi hayatının belli bir döneminde;
sokağa alışma aşamasında, okul hayatına başladığında etkileniyor. Bu bazen kreşte, bazen anaokulunda, bazen okulda
oluyor. Başka çocuklarla temas kurdukça, daha önce tanışmadıkları bakterilerle tanıştıkça hastalanmaları doğal…
Korkmaya gerek yok. Korkulacak şey, hastalıkların tam tedavi edilememesi ve bağışıklık hafızasına artık ‘biz bunu tanıdık’ şeklinde yer edememesidir. Çocukları hastalandıkları
için diye kreşten almak da doğru değil. Çocuğunuza daha iyi
bakın, besleyin, iyi uyutun, havalandırılmış ya da açık havada
bulundurun. Mikroplarla tanışsın ve vücudu yenmeyi de
öğrensin. Hava ne kadar kötü olursa olsun 5 dakika ya da
yarım saat, dışarıya çıkarmalısınız. Çocuğunuzu ambalajların
içinde büyütemezsiniz.

MEYVE SALATASI
1 adet portakal, 5 adet çilek, 1 adet kivi, 1 adet
mandalina, 1’er adet muz, elma, 1 bardak
portakal suyu.
Yapılışı: Tüm meyveleri dilimleyip servis
yapacağınız kaba yerleştirin. Bir bardak
portakal suyunu döküp servis yapın.
FRUIT SALAD
1 orange, 5 strawberries, 1 kiwi, 1 tangerine, 1
banana, 1 apple, 1 cup of orange juice.
Directions: Slice all of the fruits and place
them onto a serving plate. Pour the orange
juice on top and serve.
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the very end, and get a follow-up appointment. In addition,
when they go to a doctor’s office for a follow-up visit they
should ask ‘What should we do to prevent this from happening
again?’
How are we supposed to strengthen our children’s bodies?
Milk and milk products should take an important place in a
child’s life. Getting enough sleep, and the quality of sleep are
also important. We should teach our children the importance of
drinking plenty of water. Have them drink vegetable soups very
often.
Children also get sick more often when they go to school or
childcare centers. What do you think about that?
Every child’s immune system is vulnerable against sicknesses
during certain periods of their lives such as the beginning of
school years or being adapted outdoors. It is very natural of
them to become sick when they get to meet new bacteria. No
panic. Incomplete treatment and not having the immune
memory to think that ‘now I know this illness’ are actually the
things that we should be scared. It is also not right to remove a
child from daycare just because the child keeps getting sick.
Take better care of your children; be careful what you feed
them; ventilate their rooms regularly and make sure they get
enough sleep. Let their bodies meet bacteria and learn how to
fight with them. Regardless of how bad the weather conditions
are you should still take your child outside for 5-30 minutes
every day. You cannot raise them in a closed box.
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HARLEY TUTKUNU OYUNCU:

AN ACTOR WHO IS A HUGE HARLEY FAN:

TAMER KARADAĞLI

SEVİLEN OYUNCU TAMER KARADAĞLI’YLA BULUŞTUK. BU KEZ OYUNCULUĞUNU DEĞİL,
HARLEY TUTKUSUNU KONUŞTUK.
WE MET WITH POPULAR ACTOR TAMER KARADAĞLI. THIS TIME, WE TALKED ABOUT
HIS FONDNESS FOR HARLEY INSTEAD OF HIS ACTING CAREER.
SİBEL ATEŞ YENGİN

UYGAR TAYLAN

Tamer Karadağlı’yla defansif ve ileri sürüş eğitiminin verildiği
GİS Akademi’de buluştuk. Söyleşi öncesi sohbet ettiğimizde
Tamer Karadağlı’nın ‘nasıl bir babasınız?’ ya da ‘taş fırın erkeği
misiniz?’ gibi sorulara cevap vermekten bıktığı için röportaj vermekten sıkıldığını öğrendik. “Eyvah! Biz de aynı soruları hazırlamıştık.” diyerek espri yaptık çünkü ‘motosiklet kullanmak’
üzerine bir söyleşi yapmak için anlaşmıştık. Ancak laf lafı açtı ve
biz her konuda sohbet ettik.

We met with Tamer Karadağlı at GİS Academy that offers safe
and advanced riding training. During our chat with him before the
interview, we learned that he was tired of being asked questions
such as ‘What type of father are you?’ or ‘Are you a macho man?’
We made a joke by saying, “Oh, God! We were planning to ask the
same questions,” knowing that we have actually agreed on an
interview about ‘riding a motorcycle’. However, one thing led to
another and we ended up talking about almost everything.

Tır şoförü olmak istiyormuşsunuz, merak ettim bu
mesleğin nesi ilginç gelmişti size?
‘Konvoy’ diye bir filme gitmiştim. 78 yapımı. Cris Cristoferrson tır
şoförünü oynuyordu. Film çok hoşuma gitti ve tır şoförü olmaya
karar verdim. Bu kadar.

You did actually wanted to become a truck driver, I wonder
what did you find interesting in that occupation?
I had watched a movie called ‘Convoy’ that had been released in 1978.
Kris Kristofferson had played as the truck driver in the movie. I had
loved the movie and decided to become a truck driver. That’s the story.

Peki, motor sevdanız da bir filmle mi başlamıştı yoksa?
Bu arada motor değil, Harley kullanıyorum. ‘Easy Rider diye bir
film izlemiştim, 1969 yapımı. Peter Fonda, Denise Hooper ve Jack
Nicholson oynuyordu ve bir yol filmiydi. Harley’ler Amerika’yı
boydan boya geçer. Filmde görünce bayılmıştım. O zaman onların
Harley olduğunu bile bilmiyordum. O motorların daha sonra
Harley Davidson olduğunu öğrendikten sonra Harley sevgim
daha da pekişti.

Did your passion for motorcycles begin with a movie, also?
By the way, I ride a Harley, not a motorcycle. I had watched a
movie named ‘Easy Rider’ starring Peter Fonda, Dennis Hopper,
and Jack Nicholson. It was released in 1969. It was a road movie.
Harleys were crossing the USA from one side to the other. I loved
the idea in that movie. I did not even know then that those were
Harleys. After learning that they were Harleys, my passion for
Harley Davidson became stronger.

Motosiklet kullanmakla Harley kullanmak arasında nasıl
bir fark var?
Harley bir yaşam biçimi, başka bir ruh, başka bir keyif.
Dünyadaki en büyük marka değeri taşıyan firmalardan biri;
1903’te kurulmuş. Tişörtünden ayakkabısına, bandanasından
pantolonuna kadar bir sürü aksesuarı barındırıyor. Dünyada
çok az markada bu özellik vardır. İnsanlar Harley’in logosunu,
adını ya da onu sembolize eden kartalı dövme yaptırıyor. Bir de
kovboyun ata binme şekli gibidir; ayaklar biraz önde olur.
Geçirdiği evrim, klasik görüntüsü, sesi her şeyi bana diğerlerinden daha cazip geliyor.

What is the difference between riding a motorcycle and a Harley?
Riding a Harley is a life style; it is a different kind of joy and spirit.
The company, which was founded in 1903, holds one of the biggest
brand values of the world. Their accessory line is consisted of
merchandise from t-shirts to shoes, and from bandanas to pants.
Only a few world-renown brands are qualified for this. There are
people who have its logo or the eagle that symbolizes the company
tattooed on their skin. In addition, riding a Harley is just as riding a
horse; you place your feet forward a little. The evolution that it has
been through, its classic appearance, the sounds it makes, everything
about it makes me feel more excited than other brands.
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Yalnız mı gezersiniz, grupla mı?
Bazen elli kişi bazen küçük bir grupla geziyoruz. Tanıdığım
ve iyi vakit geçirmekten keyif aldığımı insanlarla dolaşmayı
tercih ediyorum. Kimi holding kimi fabrika sahibi kimi iş
adamı ama ceketleri asıp deri montlarımızı giydiğimiz zaman
kimin ne olduğunun önemi kalmıyor. Egolar devreye girmiyor. Yurt içi ve yurt dışı gezilerine gidiyoruz. Motosiklete bindiğim zaman kendimi şarj ediyorum. Beni son derece
rahatlatıyor.

Do you ride alone or with a group?
I ride with a group of fifty, and sometimes with a small group. I
prefer to ride with people that I know, and enjoy being together.
Some of them own holding companies or factories; however, when
we all put on our leather jackets the question of ‘who does what’ is
meaningless. Our egos don’t come into play. We travel in and out
of the country. I feel that I am energized when I am riding. It
makes me relaxed extremely.

Bütün Harley’ciler bir araya gelince avcı hikâyeleri gibi
anılarınızı anlatır mısınız?
Muhabbet hiç değişmez. Aynı hikâyeyi kırk kere anlatırız.
‘Egzozum böyle, senin aynan şöyle’ gibi sıkılmadan, bıkmadan
konuşup dururuz. Dışarıdan dinleyen için son derece sıkıcı, beş
yaşındaki erkek çocukları gibiyiz. İnsanın işi dışında başka bir
meşgalesinin olması gerektiğine inanıyorum. Sadece iş hayatınızın olması sizi hem sıkıcı hale getirir hem de bir çıkmaza girmenize neden olur. Tutkuyla bağlı olduğunuz başka bir alanın
olması lazım.

When all of the Harley riders get together, do you tell stories
to each other as hunters do?
Our conversations are always the same. We tell the same story
over and over again. We talk without being bored or getting tired
such as ‘My Harley’s exhaust is this; your mirror is that…’ We
must seem boring to an outside observer. We might look as if we
are five-year-old boys. I believe that we all should keep ourselves
busy also with activities other than our jobs. Being involved in our
jobs more than it is necessary would make life boring for us and in
time, there will be no way out of it. There should be another field
that you feel passionate about it.

Harley’in üzerindesiniz, yola çıktınız, aklınızdan neler
geçer yol boyu?
Onun verdiği o özgürlük ve o rahatlık hissi bambaşka… Böcekler,
çiçekler ne güzel, ağaçlar ne güzel kokuyor diye düşünmekten
ziyade yola konsantre olmanız, oluşabilecek tehlikeleri öngörmeniz ve algılarınızı sürekli açık tutmanız lazım. Son derece
keyifli ama bir o kadar da dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü
keyif veren hal bir anda kâbusa dönüşmesin.

Let’s say you are on your Harley on the road, what kind of
thoughts pass through your mind while riding?
The sense of freedom and comfort that comes from riding is so
different… You should keep your attention on the road and instead
of thinking about bugs, beautiful trees, and fragrant flowers; you
should foresee any kind of danger and be alert. The ride is highly
enjoyable but you should be very careful if you don’t want it
turning into a nightmare in a second.

Motor kullanmak trafik için de büyük çözüm aslında değil mi?
Elbette İstanbul’un bu keşmekeş trafiğine en iyi çözüm. Daha
çok motosiklet olması ve daha çok insanın motosiklete yönelmesi rahatlatıcı olur ama öncelikle trafik kurallarının düzen-

Actually, riding a motorcycle should be a big help in traffic,
isn’t that right?
Certainly, it is the best solution for İstanbul’s hectic traffic. It would be
a relief to see more people preferring to commute with motorcycles but

Taş fırın erkeğİ mİsİniz?
“Taş fırın erkeği olmak enteresan bir durum. Taş fırın
erkeği maço değil. Eğitimli olsa da hâlâ üzerinde erkek
olma baskısını hisseden ve onunla savaşan bir adam.
Dizinin her bölümünde Haluk, Meltem’le savaşır, itiraz
eder, bağırır çağırır ama bölüm sonunda hep Meltem’in
dediği olur. Haluk karakteri modernizmle savaşıyor.
Türk erkeği kendinden bir parça gördüğü için karakteri
çok sevdi.”
Are you a tough guy?
“Being a tough guy is an interesting situation. A tough
guy is not a macho man. It is a man who feels the
pressure of being a man and fights with this feeling
although he is educated. In each episode of the show,
Haluk fights with Meltem, he rejects everything, yells
and screams but at the end of each episode Meltem
wins. Haluk character is actually in fight with
modernism. The Turkish men loves the character
because they see a part of themselves in Haluk.”
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lenmesi gerekir. Gelişmiş ülkelerde insanlar takım
elbiselerini giyip güvenli bir şekilde işe gidebiliyor.
Motosiklet kültürü değil, trafik kültürünün yerleşmesi gerekiyor. Arabalar önceliği kendinde görüyor oysa motosikletle
oyun olmaz.

the traffic rules are supposed to be arranged accordingly first. The
people of the developed countries go to work riding comfortably in
their business suits. The traffic culture is supposed to be developed
before the motorcycle culture. Car drivers think that they have the
right of way, but riding a motorcycle is not a joke.

Yolda sıkıştıran oluyor mu?
Olmuyor ama birkaç kere ‘abi seni görmedim’ diyen oldu.
Arabalara karşı algımız açık ama motosikleti algılamıyoruz.
Mesela Harley’lerin egzozları daha yüksektir. Genelde de polisler yüksek ses çıkaran motosikletleri çevirir, ceza yazar. Hâlbuki
sesin yüksek olması algının ortaya çıkmasına neden oluyor. Sesi
duyan ‘biri geliyor’ deyip dikkat ediyor. ABD’de arabalara ‘yüksek ses hayat kurtarır’ diye sticker yapıştırırlar. İşte o çok yüksek
dediğiniz ses hayatınızı kurtarıyor.

Does anyone try to jam you in the traffic?
Not really, but a few people have said, “I didn’t see you, brother.”
Our senses are open to recognize cars, but not motorcycles. For
example, Harleys’ exhaust pipes produce louder noise. Usually,
traffic officers stop the bikes with the loud pipes and give tickets to
their riders. However, the loud noise alarms people. Whoever
hears the noise knows that a motorcycle is in close distance. In the
USA, bikers use ‘Loud pipes save lives!’ stickers. Sometimes, the
noise that you describe as loud could save your life.

Çocuk sahibi olduktan sonra motor kullanmak konusunda
daha mı dikkatlisiniz?
Bu araba kullanırken de geçerli. Eskiden kuryeler gibi bilinçsiz
kullanır, kep takardım. ‘Canım ne olacak’ derdim. Yaş ilerledikçe, işin içine iyice girince dikkatli olmanın önemini kavrıyorsunuz. Çünkü ne kadar sağlıklı ve iyi olursam kızımla o kadar
vakit geçirebilirim.

Are you riding more careful after having a child?
This also applies to driving a car. I used to ride insensibly as if I
was a courier. I used to say, “What can happen?” However, you
realize the importance of being careful with increasing age and
being more involved in riding. Because the healthier I am, the
longer time I can spend with my daughter.

Kızınızla aranız nasıl ve nasıl bir babasınız?
Ben Zeyno’yu büyütüyorum, o da beni. Çocuk sahibi olmak
elbette hayata bakışınızı değiştiriyor. Çocuk sahibi olmak dünyanın en güzel duygusu… Neredeyse 40 yaşında baba oldum. Bu
kadar keyifli olduğunu bilseydim önceden birkaç tane çocuk
yapardım. Ayrıca kız çocuğu sahibi olmak bambaşka. Kızım
sadece hayata bakışımı değil, kadınlara bakışımı da değiştirdi.
Daha saygılı ve daha anlayışlı olmayı öğrendim. Çünkü her kadın
kendi babasının Zeyno’su.
Ya bİr gün unutulursanız?
“Yıllar sonra belki gazetecilerin yanından
geçeceksiniz ve sizi tanımayacaklar. Olabilir.
Mesleğimiz gereği beğenilmek, alkışlanmak ve
takdir edilmek hoşumuza gider. Tamer Karadağlı
sevmeyen de vardır, çok seven de. On sene önce
‘evlendi’, ‘boşanıyor’, ‘kızı oluyor’ diye haberler
çıkardı. Bu bir bayrak yarışı şimdi de başkaları
gündemde. Sevdiğiniz insanlar etrafınızda olduktan
sonra ne yazıldığı çok da önemli değil.”
What if someday you are forgotten?
“I might pass by reporters and they may not recognize
me in the future. It might happen. We love to be
recognized, applauded, and appreciated as those
come with our jobs. Some people like Tamer Karadağlı,
and some do not. There used to be news such as ‘got
married’, ‘getting a divorce’, and ‘having a daughter’
on magazine programs ten years ago. This is a relay
race, now others are on the agenda. It is not that
important what is written about you as long as you are
with the people that you love.”
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How is your relationship with your daughter and how does it
feel to be a father?
I raise Zeyno and she raises me. Having a child changes your life
view. It is the most beautiful feeling in the world. I became a father
when I was almost forty. If I had known that, it was this pleasant
to be a father I could have had a few more children by now. Having
a daughter is also special. My daughter has not only changed my
life view but she also changed my view of women. I have learned to
show more respect and understanding to women. Because, each
woman is her father’s Zeyno.

GEZİ / TRAVEL
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HİNDİSTAN’DA BİR
CENNET VAADİ:
VARANASİ
A PROMISED
PARADISE IN INDIA:
VARANASI
REYAN TUVİ
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Yeşil gözlerinin derinliklerinden bakıp,
“Ganj Nehri’nin geçmediği toprak; güneşsiz
gökyüzü, ışıksız ev ya da öğrencisiz guru
gibidir.” demişti, Varanasili bilge Babaci.
Hindistan’da ‘tanrıların yeryüzündeki temsilcisi’ olduğuna inanılan bilge Sadular, toplumda büyük saygı görürler. Hayatını bir
Sadu olarak sürdürmek isteyen kişi tek bir
amaç için yaşar: Görünenin ardındaki gerçeği anlayabilmek... Bu yola giren kişi, anne,
baba ve öğretmeni saydığı gurusunu izler.
Guru, karanlığı kovarak onun bu dünyayı
saran yanılsama perdesini aşmasına yardımcı olacaktır. Varanasi kentinin uğultusu içinde, birçok Sadu gibi Babaci de bütün gününü
ruhani gücünü artırmak ve mistik bilgiye
ulaşmak için Ganj Nehri’nin kenarında
meditasyon yaparak geçirir.

Cennetten inen nehir
Reenkarnasyona inanan Hindular’ın
gözünde, her insan yeryüzünde bir gezgin ya da hacıdır. Bütün bir yaşam, aslında ruhani aydınlanma peşinde bir
yolculuktur. Ve onların arzusu, bu yolculuğun cennetten inen nehir Ganj’ın veya
Hindu dilindeki ismiyle Ganga’nın yolu
üzerindeki en kutsal kent olan
Varanasi’de sona ermesidir. Ganj Nehri
üzerindeki Varanasi’de Hindu felsefesinin en bozulmamış ritüelleri yaşanır.
Binlerce yıldır olduğu gibi, öğrenciler
hala gurularını dinler.
Varanasi deyince akla ilk gelen ölümdür.
Bu halkın ölümü nasıl böylesine yalın ve
doğal bir şekilde kabullendiğini görmek bu
kente ziyareti daha anlamlı kılar. Hindular
için doğru yerde ölmek, doğru bir hayat
sürdürmüş olmak kadar önemlidir. Bu kent
ve bu nehir, iyi bir hayattan çok daha fazlasını vadeder. İyi bir ölümün sözünü verir ve
bu sözü tutar. Hindu felsefesi, zıtlıkların
birarada varolması üzerine kurulmuştur.
Hindular, hayatta mutlak bir iyi ve kötü

FESTİVAL
Assi Ghat, Kartika (ekim-kasım)
aylarında Krishna’ya adanmış bir
festivale sahne olur.
FESTIVAL
A festival takes place at the Assi Ghat
dedicated to Krishna during Kartika
(October-November) months.
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A Babaji of Varanasi had once said, “A
land that the Ganges does not pass through
is as a sunless sky, a lightless home or a
guru with no disciple,” with a gaze from
the depths of his green eyes. Wise Sadhus
that are respected highly by the society in
India are believed to be ‘the
representatives of Gods on earth.’ A person
who wants to continue his life as a Sadhu
lives for only one goal: understanding the
truth behind what is visible. The person,
who chooses this path, follows his guru
whom he now regards as his father,
mother, and teacher. Guru is going to help
him go beyond the illusions that envelopes
this world by chasing the darkness away.
Babaji spends his days meditating by the
Ganges to increase his spiritual powers
and reach the mystic knowledge in the
humming of Varanasi just as every other
Sadhu does.

A river sent from heaven
In the eyes of Hindus that believe in
reincarnation, every person is a wanderer or
a pilgrim. Our whole life is actually a journey
in pursuit of spiritual enlightenment. Their
wish is to end this journey in the most holy
city Varanasi that is located on the way to
the Ganges, which is also referred as Ganga
by Hindus. The most unspoiled rituals of
Hindu philosophy are experienced in
Varanasi. The disciples still listen to their
gurus as it has been for thousands of year.
When Varanasi is mentioned the first
thing comes to mind is death. Seeing the
acceptance of death in such a plain and
natural way by this society adds more
meaning to the visit of this city. Dying at
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olmadığına inanırlar. Bu felsefenin önemli
bir parçasıdır Ganj. Ölümle olan bağlantısı
bir yana, yaşam da en çok Ganj’ın kıyılarında hissedilir. Bir taraftan çamaşırlar,
bedenler yıkanır, dişler fırçalanır, bir taraftan da ruhlar temizlenir. Bazı anneler yeni
doğmuş bebeklerini ilk kez bu kutsal suda
yıkamak isterler.

Güneşi selamlamak
Ganj ve Varanasi’deki sayısız tapınak, her
gün binlerce Hintliyi buraya çeker. Bu
günlük ritüel, mevsime göre farklı anlamlar kazanır. Kış yaklaşırken, dolunaydan
yedi gün önce, kadınlar evlerinde yeterli
yiyecek olması için tanrılara dua ederler.
Erkekler saçlarını kazıtarak tanrıların
karşısında aslında ne denli önemsiz
olduklarını ima ederler. Tüm bu hazırlık,
Ganj’a ve sabah uyanan tanrılara en
kusursuz şekilde sunuş yapabilmek içindir. Her sabah, burada yaşayan ya da
hacca gelen binlerce Hindu, nehir kıyısına
sıralanmış tapınakların “ghat” olarak
adlandırılan merdivenlerinden kutsal
suya ulaşır. Güneş yaşam verendir ve ilk
ışıkları değerlidir. Birçok kadın, erkek ve
çocuk rengarenk yerel giysileriyle, omuz
omuza yükselen güneşi selamlar.

Varanasi’de kurtuluş
Mutlu bir ölüm yolculuğunda en büyük
yoldaş Ganj’ın sularıdır. Ölü beden, son
bir kez Ganj’a batırılıp çıkarılır. Belki de
birçoğu için bütün bir hayat, bu son an
için yaşanmıştır. Başka her yerde korku-

AKTİVİTE
Varanasi’nin ruhuna girebilmek için
ghatlar boyunca yürümek ve
ghatlara bir de tekneden bakmadan
şart.
ACTIVITY
If you would like to enter into the spirit
of Varanasi you need to walk along the
ghats and take a look at them from a
boat also.
the right place is as important as living an
honest life for Hindus. This city and the
river promise more than a good life. It
promises a good death and keeps it. Hindu
philosophy is based on the unified
existence of contrasts. They believe that
there is no absolute evil or goodness in life.
The Ganges is an important piece of this
philosophy. Aside from its connection with
death, the life is felt the most by the banks
of the Ganges. While laundry, and bodies
are washed and teeth are brushed, also the
spirits are cleansed. Some mothers wish to
wash their newborn babies for the first
time in these holy waters.

Greeting the sun
The numerous temples by the Ganges and
in Varanasi attract thousands of Hindus
every day. This daily ritual gains different
meanings according to the seasons. The
people pray for food, when winter is close or
seven days before the full moon. Men imply
their unworthiness against Gods by shaving
their hair. The whole preparation is to do
the offerings for the Ganges and Gods that
rise in the morning in a perfect way. Each
morning, thousands of Hindus who live
here or come here for pilgrimage reach to
the holy waters through the steps of the
temples, which are lined by the banks of the
Ganges. The steps are named as ‘ghat.’ The
sun is the life giver and its first lights are
valuable. Many women, men, and children
greet the rising sun shoulder by shoulder in
their colorful local clothing.

Salvation in Varanasi
The greatest companion of the journey to
death is the waters of the Ganges. The
dead body is immersed in the waters of the
Ganges for one last time. Maybe, the life is

raillife EKİM / october 2014

0

4

5

GEZİ / TRAVEL

lan ölüm, burada dört gözle beklenen bir
misafirdir adeta. Sıradandır, doğaldır,
inkar edilemez… Burada umutlar, ölmek
içindir, iyileşmek için değil. Burada
kimse ölüme ağlamaz, ölüler şarkılarla
uğurlanır. Ve herkes aynı sözleri tekrarlar: “Varanasi’de ölüm kurtuluştur.”
Yaşlı ve hastaların son nefeslerini vermeye geldiği bu kentin sokaklarında aslında
yaşam ölümü akla getirmeyecek kadar
canlıdır. Tapınak ve sarayların süslediği
ghatlar Varanasi’deki ruhani atmosferin
en çok hissedildiği yerlerdir. Ganj’ın batı
kıyısındaki yıkanma merdivenleri nehre
kadar ulaşır. Birçoğunda sadece yıkanılır
ancak bazılarında herkesin içinde ölülerin
yakıldığı da olur. Yedi kilometre boyunca
nehir kıyısında uzanan ghatlarda her gün
tam 60 bin kişi kutsal sulara batar çıkar.

Ghat’lar boyunca kentin
anatomisi
Nehrin kıyısında yaklaşık 80 ghat bulunuyor. Ancak en önemli olanları Assi Ghat’tan
Raj Ghat’a kadar uzananlar...
Dasaswamedh Ghat’tan güneye
Harishchandra Ghat’a kadar yapılacak bir
tekne yolculuğu ve dönüşü Varanasi hakkında genel bir fikir edinmek için iyi bir
rota. Muson yağmurları sırasında ve
hemen ardından suyun seviyesi oldukça
yüksek olsa da genelde yıl boyunca bütün
ghatları yürüyerek gezmek mümkün.
Ghatlar boyunca yapılacak bir yürüyüşte
Hindistan’ın en renkli ve canlı görüntüleri
yakalanabilir. Halk buraya sadece kutsal
sularda yıkanmak için gelmez. Aynı
zamanda bu ghatlarda çamaşır yıkayanlara,
yoga yapanlara, kriket oynayanlara, masaj
yaptıranlara, çiçek satanlara, bufalolarını
yıkayanlara, dilencilere para vererek karmasını değiştirmek isteyenlere ya da sadece gezinenlere rastlamak da mümkün.

Ganj kıyısında şafak vakti
Ghatlara gelmek için en iyi zaman şafak
vakti. Hacılar güneşin ilk ışıklarına karşı
puja (saygı, dua) yapmak için buralara
gelirler. Assi Ghat, özellikle önemlidir.
Çünkü Asi Nehri burada Ganj’la buluşur.
Burası, hacıların pipal ağacı altındaki
büyük lingamda (Hindu mabetlerinde
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lived in this last moment for the many.
Being scary anywhere else in the world, in
here the death is a guest, to which is looked
forward. It is ordinary, natural, and
undeniable… Hopes are to die in this place,
not to live. No one cries for the dead, on the
contrary they are fare welled by songs.
Everyone recites the words, “Dying is a
salvation in Varanasi.”
In the streets of this city, which old and ill
people come to give their last breaths, the
life is actually very lively not to bring the
death to minds. Ghats, which are decorated
with palaces and temples, are the places
where you can feel the spiritual atmosphere
the best in Varanasi. The bathing steps in
the west of the Ganges reach until the river.
Many of them are to bathe but some of
them are used to cremate bodies. Sixty
thousand people are immersed in the
waters at the ghats that stretch along the
Ganges for seven kilometers.

The anatomy of the city along the
ghats
Eighty ghats are located by the river. The
most important ghats are the ones that are
between the Assi Ghat and the Raj Ghat.
Following the route from Dasaswamedh
Ghat to south the Harishchandra Ghat by
boat is a nice way to have a general idea
about Varanasi. It is possible to visit all of
the ghats on foot although the water level
rises during and right after the monsoon
rains. You can catch the most colorful and
lively scenes of India during a walk taken
along the ghats. People do not come here
only to bathe in the holy waters. You might

Shiva’yı temsil eden sembol, taş) ibadet
etmeden önce yıkandıkları yer. Buralarda
kafeler, oteller ve dükkanlar var. Buradan
Dasaswamedh Ghat’a turist taşıyan tekneler bulmak mümkün.

often see people doing yoga, playing
cricket, getting massages, selling flowers,
washing their buffalos, giving money to
the beggars to fix their karma, having a
walk, or women washing their laundry.

Ölü yakma alanı

Dawn by the Ganges

Varanasi adeta dev bir ölü yakma alanıdır.
Yakılmadan önce cenazeler, eski şehrin
arka sokaklarında bambu sedyelerde,
kumaşa sarmalanmış bir şekilde dolaştırılarak kutsal Ganj’a kadar taşınır ve nehir
sularına daldırılıp çıkarılır. Beden çiçeklerle süslenir, onurlandırılır. Hindular, bu
ödünç beden yakılmazsa ruhun yeryüzünden ayrılmayacağına inanırlar. Günün 24
saati bu kentten dumanlar yükselir ve küller Ganj’a savrulur.
Manikarnika Ghat en önemli yakma yeridir. Bir Hindu için burada yakılmak hayırlı
bir sondur. Ölüler burada, toplumda dokunulmazlar kastına mensup kişiler olan
‘dom’lar tarafından hazırlanır. Ghatta
büyük odun yığınları hazırdır. Fiyatı belirlemek için odunlar dev terazilerde tartılır.
Her odun çeşidinin fiyatı farklıdır ve sandalağacı en pahalı olanıdır. Ölüyü yakmak
için yetecek kadar odunu hesaplamak
önemli bir iştir. Bir Brahman rahibi turistleri, yakma törenini seyredebilecekleri yere
yönlendirir, fotoğraf çekmenin kesinlikle
yasak olduğunu belirtir. Odun masrafına
katkı olarak bağış da isteyebilir.
Varanasi, ziyaretçisini ölümün labirentlerinde dolaştırıyor gibi dursa da, aslında
bütün karmaşası, uğultusu, renk ve canlılığı
içinde başka bir kavramı vurgular: Yaşamı...

The best time to visit the ghats is the
dawn. Pilgrims come here in the mornings
to greet (puja) the first rays of the sun.
The Assi Ghat is especially important,
because Assi River meets with the Ganges
in here. This is where the pilgrims bathe
before praying at the great lingam (the
stone that symbolizes Shiva in Hindu
temples) under the pipal tree. You can
find cafes, hotels, and shops in here. There
are also boats carrying passengers from
here to the Dasaswamedh Ghat.

KAÇIRMAYIN
Varanasi’nin en canlı ve renkli
ghatı Dasaswamedh Ghat’ta
günbatımında puja, ateş ve
dans eşliğinde ‘ganga aarti’
törenine katılın.
DO NOT MISS
Participate to the ‘ganga aarti’
ceremony at the most colorful ghat
of Varanasi, Dasaswamedh,
during the sunset accompanied by
puja, fire, and dancing.

Cremating area
Varanasi is as a large cremating area.
Before being cremated, the funerals are
carried on stretchers around the back
streets and taken to the holy Ganges for a
last bathe. The body is decorated with
flowers. Hindus believe that if their
borrowed body is not cremated, the spirit
cannot leave the earth. Smoke rises and
ashes are thrown over the Ganges in this
city for twenty-four hours a day.
The most significant cremating location
is the Manikarnika Ghat. It is a fortunate
ending for a Hindu to be cremated in
here. The bodies are prepared by ‘doms’
that are members of the untouchables
caste of the society. The pyres are made
ready at the ghats. The woods are
weighed using giant scales to determine
the cost. Each type of wood costs
differently. Sandalwood is the most
expensive one. It is an important job to
calculate the wood enough to cremate a
body. A Brahman priest directs the
tourists where they can watch the
ceremony and might ask for a donation as
a contribution for the wood cost.
Varanasi might look as if it is taking its
visitors for a ride through a maze of
death, but it actually emphasizes another
concept with its chaos, buzzing, color,
and liveliness: Life.
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Tudors Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ayaydın
The chairman of the board of Tudors, Yaşar Ayaydın
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KICK BOX
İLE HUZUR
BULUYOR
İki yıldır düzenli olarak
kick box yapan Tudors
Yönetim Kurulu Başkanı
Yaşar Ayaydın, iş ve
günlük hayatın tüm
stresini attığını
söylüyor.
SELİN AKGÜN

Ferhat Makasçı

Haftada 2-3 kez kick box yaparak form tutan
Tudors Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar
Ayaydın, iş dünyasındaki en dinamik yöneticilerden biri. Kick box’ın yanı sıra futbol oynayan, yaz aylarında sık sık yüzen Ayaydın,
ofisinin üst katını antrenman alanına dönüştürmüş. Ayaydın, bu sayede canı her istediğinde üst kata çıkıp, kick box yaparak stres atıyor.
Kick box dünya şampiyonu Serkan Yılmaz’dan
özel ders alan Ayaydın, bu spor sayesinde olaylara bakış açısının değiştiğini ve artık çok daha
sakin bir mizaca sahip olduğunu belirtiyor.

FINDS
PEACE IN
KICKBOXING
The chairman of the
board of Tudors, Yaşar
Ayaydın, who has been
kickboxing regularly for
the last two years, states
that he gets rid of stress
this way.

The chairman of the board of Tudors, Yaşar
Ayaydın, stays fit by kickboxing 2-3 times a
week and is one of the most dynamic executives
of the business world. Ayaydın, who also plays
football and swims often during summers,
turned the top floor of his office into a private
training facility. This way, he can go upstairs to
kick box whenever he pleases. Ayaydın takes
private kick box training from the kickboxing
world champion, Serkan Yılmaz. He explained
that his standpoint against various events has
shifted and he has adopted a calmer nature by
means of this sport.
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Eskiden negatif bir olayla
karşılaştığımda daha sert tepki
veriyordum. Bugün kick box’un
sinerjisiyle, tartışmaları büyümeden
halledebiliyorum.

Tudors Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Ayaydın, son derece yoğun
bir çalışma temposuna sahip olsa da ailesine ve dostlarına her
zaman vakit ayırmaya çalışıyor. Sporu hayatından asla eksik etmeyen Ayaydın, futbol, yüzme ve kick box gibi sporlardan aldığı
güçle, güne çok daha dinamik başladığını söylüyor. Son iki yıldır
düzenli olarak kick box yapan Ayaydın, bu sporla nasıl tanıştığının
hikayesini ise şöyle anlatıyor: “Aslında bu spor dalıyla tanışmam
maalesef biraz geç oldu. Kick box’a çok daha önceden başlamış
olmak isterdim. Kick box sporuyla ilgili olarak öncesinde sadece
televizyondaki birkaç önemli maçı izlemiştim. Küçük yaştan beri
spor yapıyorum. Spor yapmayı sevdiğim için şirkette kendime
küçük bir spor odası yapmıştım. Bir gün ziyaretime gelen bir arkadaşım, beni kick box dünya şampiyonu Serkan Yılmaz ile tanıştırdı. Serkan Hoca, spor odamdaki box torbasını görünce neden kick
box yapmadığımı sordu. O zamana kadar hiç aklımda yokken, o
günden sonra Serkan Hoca ile antrenmanlara başladık. Haftada
en az 2-3 gün kick box antrenmanı yapıyoruz.”

The chairman of the board of Tudors, Yaşar Ayaydın, always
tries to make time for his friends and family even though he has a
busy schedule. Ayaydın, who regularly reserves time for sports in
his daily life, says that he starts his day more dynamically with
the strength, which he gains through sports. Kickboxing regularly
for the last two years, Ayaydın told us how he had met with this
sport: “My first encounter with this sport unfortunately
happened rather late. I wish I had taken an interest in kickboxing
much earlier. I did watch a few big matches on TV before. I have
been playing sports since childhood. Because of my love for
sports, I had a small training room set at my office. One of my
friends visited me at my office and introduced me to the
kickboxing world champion, Serkan Yılmaz one day. After seeing
my punching bag, coach Serkan asked me why I did not kick box.
It had never crossed my mind until that day, but after this, I
started workouts with coach Serkan. We exercise kickboxing at
least 2-3 times a week.”

Antrenman saatini iple çekiyor

Cannot wait for the training time

Kick box dersleri almaya başladıkça bu sporun aslında tehlikeli
olmadığını ve kendisini hem fiziksel hem de ruhsal açıdan zenginleştirdiğini ifade eden Yaşar Ayaydın, sözlerine şöyle devam ediyor: “Antrenman yaparken, o an için zihnimde olan ve bana sorun
yaratan tüm güncel sorunlardan uzaklaşıyorum. Düşüncelerimi
farklı bir alana kaydırmak, bana farklı bir özgürlük kazandırıyor.
Bu özgürlük, zihinsel rahatlamayı da beraberinde getiriyor. İnanır

Yaşar Ayaydın mentions that after starting his training he
realized that this sport was not dangerous and it was helping him
to physically and mentally enrich himself. He says, “I get carried
away from my daily worries while I am exercising. By focusing
my thoughts on a different engagement, I gain a new sense of
freedom. This freedom also brings mental comfort with it.
Unbelievably, I look forward to training on the days that I don’t
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My reactions used to be stronger
when I encountered negative events.
Now, I can handle arguments before
they get out of hand thanks to the
synergy of kickboxing.

mısınız, artık idman yapmadığım günlerde, antrenman saatinin
gelmesini iple çeker hale geldim. Kick box, hayatımda gerçekten
de çok önemli bir konuma sahip. Kick box’ı neden bu kadar çok
sevdiğime gelince… Bir gün İstanbul’da yapılan bir organizasyonu,
tribünde izleme şansına sahip oldum. Oradaki sporcular her maçtan sonra birbirlerine sarılıyordu. Yenilgi ya da galibiyetin aslında
çok da önemli olmadığını, önemli olanın sportmenlik olduğu
mesajını, bu kadar düzgün bir şekilde verebilen bu spor dalını, o
tribünde gözlemlemek beni gerçekten çok etkiledi. Yenen sporcu,
yenilen sporcunun elini havaya kaldırıyor. Aslında kaybeden yok
imajı veriliyor. Hıncahınç dolu olan tribünlerde tek bir kişi bile
taşkınlık yapmadı. Seyirciler, sadece kazananı değil, kaybedeni de
gönülden alkışlıyordu. Bu ana şahit olmak, bu sporu bana daha da
çok sevdirdi.”

train. Kickboxing has an important place in my life. Let me tell
you why I like kickboxing that much! One day, I got the chance of
watching an organization, which took place in İstanbul, from the
grandstands. The kick boxers were hugging each other after each
match. It touched me deeply to observe the message that winning
or losing was not important; the important thing was the
sportsmanship. This sport was able to give this message in a
decent way. The winning boxer raises the defeated boxer’s hand
up in the air. They actually present the image of that there are no
losers. Not even one person caused trouble among the spectators
although the stadium was full. They were cheering not only for
the winner but for the defeated also. Witnessing this moment
made me care for this sport even more.”

Küçük tartışmaları büyümeden çözüyor

Resolves small arguments before getting out of
hand

Kick box’u yaşamının merkezine koyan kişilerin, bakış açılarının
da değiştiğini dile getiren Yaşar Ayaydın, “Kick box yaparken,
ister istemez konsantrasyonunuz başka alanlara kayıyor. Gün
içinde aklınıza takılan hiçbir konudan eser kalmıyor. Bu sporla
haşır neşir olmak ruhsal olarak gerçekten de olumlu bir bakış açısı
yaratıyor. Eskiden negatif bir olayla karşılaştığımda daha sert
tepki verebiliyorken, bugün kick box’un sinerjisiyle küçük tartışmaları, hiç büyümeden halledebiliyorum. Bu bakış açısı hem kendinize olan güveninizi artırıyor hem de stresinizi atmanıza
yardımcı oluyor.” diyor.

Yaşar Ayaydın expresses that people who place kickboxing at
the center of their lives adopt a shifted standpoint. He says,
“While kick boxing whether you like it or not your attention
focuses on your workout. No traces of your daily problems exist
any longer. Engaging kickboxing activities creates a positive
mental point of view. My reactions used to be stronger when I
encountered negative events. Now, I can handle arguments
before they get out of hand thanks to the synergy of kickboxing.
This standpoint raises your self-confidence as well as helping
you let off your steam.”
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BALON PİLOTLUĞUNA
İLGİ ARTIYOR
YEPYENİ BİR KARİYER HEDEFLİYORSANIZ, BALON PİLOTU OLMAYA NE DERSİNİZ?
GÖKYÜZÜNÜ FETHETMENİN YANI SIRA YÜKSEK MAAŞLA GELECEĞİNİZİ
GARANTİ ALTINA ALMAK ELİNİZDE…

THE INTEREST IN BALLOON
PILOTING IS INCREASING
IF YOU WERE PLANNING TO HAVE A BRAND NEW CAREER, WHAT WOULD YOU SAY
ABOUT BECOMING A BALLOON PILOT? IT IS IN YOUR HANDS TO SECURE YOUR FUTURE
WITH A HIGH SALARY AND BESIDES CONQUERING THE SKIES…
SELİN AKGÜN

Kapadokya’ya giden herkes, bir kereliğine de olsa gökyüzünün engin semalarında o dev balonla usul usul süzülüp,
Nevşehir’in güzelliğini kuşbakışı izlemek ister. Ürgüp’te 2010
yılında açılan Kapadokya Balloons Balon Uçuş Eğitim Okulu,
sizi gökyüzünde uçuran balon pilotlarını, Milli Eğitim
Bakanlığı’nın onayladığı müfredat ile yetiştiriyor. Doktor,
avukat, mühendis ya da diş hekimi gibi mesleklere alışığız.
Peki ya balon pilotluğuna? Özel Kapadokya Balloons Balon
Uçuş Eğitim Okulu’nun eğitmeni ve balon pilotu olan Hakan
İrisi, kariyer planlaması yapan gençlere bu meslek hakkında
ilginç ipuçları veriyor.
Nevşehir’in en köklü balon şirketlerinden biri olan Kapadokya
Kaya Balloons, farklı kapasitelerde 13 balon ile hizmet veriyor.
28 kişi kapasiteli balonlar olduğu gibi 2-3 kişilik özel balonlar
da bulunuyor. Yerli ve yabancı turistlere yönelik balon pilotluğu hizmetinin yanı sıra genç balon pilotları da yetiştiren bu
merkezin hem eğitmeni hem de balon pilotu olan Hakan İrisi
ile adrenalin yüklü mesleği hakkında konuştuk. Balon pilotluğu
eğitimine 2005’te Türk Hava Kurumu bünyesinde başlayan
İrisi, 2010 yılında kurdukları Kapadokya Balloons Balon Uçuş
Eğitim Okulu’nda eğitim alan kişilerin yaş ortalamasının 20-35
arasında değiştiğini ifade ediyor. Bugüne kadar erkek pilotların
yanı sıra 6 kadın pilot da yetiştirdiklerini söyleyen İrisi, ticari
pilot lisansından önce hususi pilot lisansı alınması gerektiğini
vurguluyor. Bir pilot adayının ticari lisans almasının minimum
1 yıl sürdüğünü dile getiren İrisi, ilk aşamayı şöyle özetliyor:
“Pilot adayı öncelikle PPL dediğimiz, hususi pilot lisansını
almak zorunda. 2.5 saatlik uçuş eğitiminin yanı sıra 100 saatlik
akademik ders programımız var. Pilot adayları Sivil Havacılık
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Anyone who visits Cappadocia would like to soar in the sky in a giant
balloon at least once to watch the beautiful bird’s-eye view of
Nevşehir. Kapadokya Balloons Balloon Aviation School, which was
founded in 2010 in Ürgüp, trains its pilots that fly you in the air
following a curriculum approved by the Ministry of National
Education. We are used to professions such as doctor of medicine,
engineer, lawyer or dentist but what about balloon piloting? Hakan
İris, trainer and balloon pilot at private Kapadokya Balloons
Balloon Aviation School, gives interesting clues about this profession
to young people who are planning their future career.
One of the longest established balloon companies of Nevşehir
Kapadokya Kaya Balloons offers services with thirteen balloons
in different capacities. They have balloons with a capacity of
twenty-eight as well as having special balloons with a small
capacity of two or three. The center offers balloon piloting
services to domestic and foreign tourists as well as training
young pilots. We had a chat with Hakan İrisi who works as a
pilot and a trainer at the center about his profession full of
adrenalin. Started his balloon piloting training within Turkish
Aviation Association in 2005, Hakan İrisi expresses that the age
group of the people who are trained by the center changes
between twenty and thirty-five. İrisi also mentions that the
center has trained six female pilots and emphasizes that it is
necessary to obtain a private pilot license before obtaining a
commercial pilot license. İrisi says that it takes minimum one
year for a pilot candidate to obtain a commercial pilot license and
summarizes the first level of the process: “A pilot candidate
should obtain a private pilot license (PPL) first. We follow an
academic curriculum for one hundred hours as well as aviation
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Kapadokya Balloons Pilotu Hakan İrisi
Kapadokya Balloons Pilot Hakan İrisi

Genel Müdürlüğü’nün (SHGM) yaptığı son sınavdan geçtiğinde PPL lisansını da hak etmiş oluyor. Balon pilot eğitimlerine
18 yaşını tamamlayan Türk vatandaşları katılabiliyor. En az lise
mezunu olunmalı ve ikinci sınıf sağlık sertifikası alınmalı.”

Pilotluk eğitiminin aşamaları bulunuyor
PPL hususi pilot lisansına sahip olan pilotlar, ticari uçuşa geçmek istediklerinde önlerinde yine farklı bir eğitim ajandası
oluyor. Bu pilotların 6 ay içinde, 65 saatlik antrenman uçuşu
gerçekleştirmeleri gerektiği bilgisini veren Hakan İrisi, sözlerine şöyle devam ediyor: “Pilotların bu uçuşların ardından
Ticari Pilot Lisansı (CPL) alabilmeleri için okulumuza tekrar
müracaat etmeleri, 15 saatlik ticari uçuş eğitimiyle birlikte 45
saatlik bir akademik eğitim almaları ve sivil havacılığın açmış
olduğu sınavı başarıyla tamamlamaları gerekiyor.”
Balon pilotlarının maaşları ortalama bin 500-3 bin Avro arasında
değişiyor. Bir pilot günde 1 kez uçuş yapabiliyor. Güne sabah
04:00’te başlayan bir balon pilotunun mesaisi, turunu tamamladıktan sonra saat 09:00 civarında bitiyor. Standart uçuşlar 1 saat
sürse de bazen 1.5 saatlik uçuşlar da yapılabiliyor. 2 bin 500 saatlik uçuş deneyimine sahip olan Hakan İrisi, havacılık tarihinde
kaza sayısı en az olan uçuş şeklinin sıcak hava balonculuğu olduğunu vurguluyor. Bugüne kadar herhangi bir kaza atlatmadığını
söyleyen İrisi, “Bu meslekte her güne ilk günmüş gibi uyanırsı-
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training for two and a half hours. As soon as pilot candidates pass
the last exam held by Civil Aviation General Directorate
(CAGD), they are reserved the right to a PPL. The Turkish
citizens who are over the age of eighteen can apply for balloon
piloting training. Required qualifications are being a high-school
graduate and submitting a secondary health certificate.”

There are levels of pilot training
When pilots who hold a PPL would like to start commercial flights,
they are going to encounter with a different training agenda.
Hakan İrisi remarks that those pilots should complete a sixty-five
hours of practice flights in six months, and continues: “Following
those flights, pilots who would like to obtain a commercial pilot
license (CPL) should apply to our school to complete a forty-five
hours of academic training and a fifteen hours of flight training.
After the completion of this training they should pass the exam
held by CAGD.”
Wages of balloon pilots range between 1.500-3.000 Euros. One
pilot can make only one daily flight. Shift of a balloon pilot starts at
4 am and ends at 9 am following the completion of the tour.
Standard flights run about one hour but sometimes they might
continue up to one and a half hour. Hakan İrisi who has a 2.500
hours of flight experience highlights that the hot air ballooning is
the mode of flight with the least number of accidents of the aviation

GİRİŞİM / INITIATIVE

nız. Her gün uçarsınız ama ne anlatmaktan ne de dinlemekten
asla bıkmazsınız. Gökyüzünde olmak özgürlüğün keyifle buluştuğu bambaşka bir dünya…” yorumunda bulunuyor.

Balon nasıl uçurulur?
Şimdi çoğu kişinin merak ettiği soruya gelelim. Bir balon pilotu, dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı misafirlerini gökyüzünde gezdirdiği balonu nasıl uçuruyor? Hakan İrisi,
bu süreci aşama aşama anlatıyor: “Balonlar, rüzgâr yönü doğrultusunda hareket eder. Buna istinaden bir balonu şişirmek
istediğinizde, öncelikle rüzgârı arkanıza almanız gerekiyor. İlk
aşamada balon yere serilir. Yer ekipleri, iki taraftan balonun
ağzını soğuk havanın girmesi için açmaya çalışır. Soğuk hava
balonun her iki tarafından fanlar aracılığıyla elde edilir. Şeklini
alan balon sıcak şişirme için hazır hale gelir. Balonun sepet
bölümünde konumlandırılmış ateşleme birimlerince (burner)
sıcak hava balonun içine verilir ve balon yerden kalkarak
uçmaya hazır konuma getirilir. Balon ateşleme birimleri içerideki havayı ne kadar çok ısıtırsa balon yükselir ve irtifa kazanır. Balonu belli bir seviyede tutmak için kısmi ateşlemelerle
seviye uçuşu yapılır. İniş yapılmak istenildiğinde içerideki
sıcak hava azaltılarak iniş sağlanır. Balonun uçma prensibi;
basitçe ısınan hava yükseliş prensibine dayanır. Yükselen hava
rüzgârla hareket eder ve belli bir mesafe kat edilmiş olur.”

history. İrisi who states that he hadn’t had an accident until today
says, “In this business, you wake up to each work day as if it is your
first day on the job. You fly every day but you never get tired of
telling or listening to stories. Being in the sky is being in another
world where freedom meets joy…”

How to fly a hot air balloon
Let’s get to the question that the most people ask! How does a hot air
balloon pilot flies his balloon in which he carries domestic and
foreign tourists through the sky? Hakan İrisi explains the process
step by step: “Balloons can only travel with the wind. Based on this,
when you want to inflate a balloon, first thing you need to do is to
take the wind behind you. Then the balloon is spread out on the
ground. The ground crew tries to open the mouth so the cool air
could fill inside. The cool air is obtained through fans located on both
sides of the balloon. The balloon takes a suitable shape to be inflated.
The cool air inside the balloon is heated through the burners located
in the basket and the balloon lifts off becoming ready to fly. As air
inside the balloon is heated through the burners, it rises and gains
altitude. Level flight is made through fractional ignitions to keep the
balloon at a certain level. The hot air inside the balloon is allowed to
cool to descend. The principal of flying a hot air balloon is based on
the principal of heat transfer. The heated air rises and moves with
the wind and a certain distance can be traveled.”
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1970’Lİ YILLARIN 
AYAKKABILARINI YAŞATIYOR

50 YILDIR EL YAPIMI DERİ ERKEK AYAKKABILARI TASARLAYAN RAMADAN DERAL,
1970’Lİ YILLARIN MODELLERİNİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİYOR.

HE KEEPS THE SHOES
OF THE 1970s ALIVE
RAMADAN DERAL, WHO DESIGNS HAND MADE LEATHER MEN’S SHOES FOR FIFTY YEARS,
IMMORTALIZES THE 1970s MODELS.
SELİN AKGÜN

Şimdi gözünüzü kapatıp, 1970’li yılların şık İstanbul beyefendilerini hayal edin… Ya da aynı dönemin Hollwood starları arasında yer alan Paul Newman ve Rock Hudson gibi stilleriyle dikkat
çeken isimlerini… O yıllara damgasını vuran farklı bir tarz vardı.
Takım elbiseler, birbirinden şık deri ayakkabılarla kombine edilirdi. Bu nostaljik ayakkabıların modası da asla geçmezdi.
İstanbul’un en popüler, el yapımı deri ayakkabı ustası Ramadan
Deral, bu geleneği 1964 yılından beri sürdürüyor. Türkiye’nin
yanı sıra İngiltere, İtalya ve ABD’ye de el yapımı birbirinden özel
ayakkabılar tasarlayan Deral ile Kadıköy’deki atölyesinde bu
serüvenin nasıl başladığı hakkında konuştuk.
Makedonya doğumlu olan Ramadan Deral, 1964 yılından bu
yana kişiye özel, el yapımı deri ayakkabılar tasarlıyor. O dönemin en ünlü ayakkabı ustaları arasında yer alan Onnik
Balıkçıoğlu ve Yorgo Mitakidis tarafından yetiştirilen Deral,
sayacı ustalığı, tasarımcılık ve modelcilik olmak üzere 3 farklı
uzmanlık alanına sahip. Deral’i diğer ayakkabı tasarımcılarından
ayıran en büyük özellik de bu… Deral, “Bir müşterim geldi ve
bana hayalindeki botu anlattı. Önümde herhangi bir çizim ya da
model yoktu. Olmayan bir şeyi var edebilmek için modeli tasarlayıp, kalıbını çıkartabilmeniz gerekiyor.” diyor.
1968 yılından bu yana Gençler Kundura markasıyla 39-50 numara arasında değişen ayakkabılar dizayn eden Ramadan Deral’in
tasarımlarına sahip olmak için yapmanız gereken tek şey hayalinizdeki ayakkabıyı Deral’e en ince ayrıntısına kadar anlatmak…
Deral’in hedef kitlesi arasında iş, siyaset ve sanat dünyasının en
seçkin isimleri bulunuyor. Ünlü İtalyan tasarımcı Gianni
Fontana’nın nisan ayında İstanbul’a geldiğinde Deral’i de ziyaret
etmiş olması, Deral’in ününün yurtdışına açılmış olduğunun en
önemli göstergesi… Deral’e İngiltere, Amerika ve İtalya gibi
ülkelerden sipariş veren ünlü isimler de yer alıyor.
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FERHAT MAKASÇI

Now, close your eyes, and imagine elegant İstanbul gentlemen
of the 1970s or the Hollywood actors of the same period such as
Paul Newman, and Rock Hudson. There used to be a different
kind of style which left its mark on those years. Suits used to be
combined with elegant leather shoes. Those nostalgic shoes
never become out of fashion. The most popular leather shoe
craftsman of İstanbul, Ramadan Deral continues the tradition
since 1964. We had a chat with Deral who designs special shoes
and exports them to the USA, the UK, and Italy at his workshop
in Kadıköy about how his adventure started.
Born in Macedonia, Ramadan Deral has been designing
custom made, hand crafted leather shoes. He was trained by
Onnik Balıkçıoğlu and Yorgo Mitakidis that were among the
most famous shoe craftsmen of the period. He is specialized in
three fields of shoe making: vamp, designing, and modeling.
This is his distinctive feature that makes him different than
other shoe designers. Deral says, “A customer came and
described me the boots that he was dreaming to have. I didn’t
have a great design or a model in front of me then. In order to
create something out of nothing you must design a model, and
mold it.”
If you would like to own one of the designs by Ramadan Deral
who designs shoes in sizes 39-50 under the brand called Gençler
Kundura since 1968 the only thing you need to do is just to
describe him the shoe in your dreams to its smallest detail. The
most exquisite names of the art, politics, and business world are
among his targeted clients. The best indicator of his fame
reaching out of our borders is the visit of Gianni Fontana who is
a famous Italian shoe designer to Deral’s workshop when he
came to İstanbul in April. Some famous names from the UK, the
USA and Italy give special orders to Deral.

El yapımı deri ayakkabı ustası Ramadan Deral / Handmade leather shoe craftsman Ramadan Deral
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Unutulmaması gereken en önemli şey,
tasarımın detaylarla güzelleşiyor
olması. ayakkabının tasarımı da
makyajı da yerinde olmalı.

Tasarımlara ruhunu katıyor

He adds spirit into his designs

Bugüne kadar yanında çalışan 15 kişiyi ayakkabı ustası olarak yetiştiren Ramadan Deral’in Kadıköy’deki atölyesine konuk olduk. Son
derece titiz bir çalışma prensibine sahip olan Deral’e çalışanlarına
verdiği en önemli tavsiyeyi sorduk. Deral, bu soruya “Benden bu
zanaatı öğrenmek isteyen çalışanlarıma verdiğim en önemli tavsiye,
ayakkabıya ruh verebilmeyi öğrenmeleridir. Bir ayakkabıya can
verirken, ruh da katabilirseniz kimse sizin elinize su dökemez.
Çoğu kişi siyah ya da kahverengi gibi geleneksel renkleri tercih ediyor. Ben daha çok yeşil, lacivert, sarı gibi canlı renklere yöneliyorum. Müşteriler bu tonları görünce koyu renklerden vazgeçip,
renkli ayakkabı siparişinde bulunuyor. Ayakkabı modelini tasarladıktan sonra ayakkabının üzerindeki dikişleri netleştirmek gerekiyor. Burada unutulmaması gereken en önemli şey ise tasarımın
detaylarla güzelleşiyor olması. Ayakkabının tasarımı da makyajı da
yerinde olmalı. Atölyeye bir ressam geldi. Bazı günler vitrine baktığını, ayakkabı renklerinden ilham alıp, resim yaptığını söyledi. Bu
tarz tepkiler almak beni çok mutlu ediyor.” yanıtını veriyor. Modacı
Faruk Saraç’ın Atatürk’ün kıyafetlerinden oluşan Sarı Zeybek defilesinde kullanılan ayakkabılar da Deral’in imzasını taşıyor. …

Ramadan Deral, who has trained fifteen people as shoe artisans until
today, hosted us at his workshop in Kadıköy. We asked Deral, who has
meticulous business principals, the most important advice that he
gives to his workers. He said, “The most important advice that I give
to my workers who want to learn this craftsmanship from me is that
they should learn how to give their spirit into shoes. If you know how
to give spirit into shoes besides giving them life then no one can beat
you in this business. Many people prefer traditional colors such as
black or brown. I usually go for lively colors such as green, navy blue,
and yellow. When customers see shoes in those colors they change
their minds about the dark colors and order colorful shoes. After
designing the model, the type of stitches must be determined. The most
important thing that shouldn’t be forgotten is that designs become
beautified by details. Design and makeup of a shoe must be complete.
A painter visited my workshop and told me that sometimes he was
inspired by my selection of shoe colors for his paintings. Hearing this
kind of reactions makes me very happy.” Fashion designer Faruk
Saraç has used Deral’s designs for his fashion show called Sarı Zeybek,
which was inspired by Atatürk’s style.
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The most important thing that should
not be forgotten is that designs
become beautified by details. Design
and makeup of a shoe must be
complete.

Sırada kadın ayakkabısı var

Women’s shoes are next in line

Ramadan Deral’in kişiye özel ayakkabıları 400-1000 TL arasında değişiyor. Butik hizmet verdikleri için ayda en fazla 100 ayakkabı tasarlayan Ramadan Deral, bir ayakkabıyı yaklaşık 10 günde
teslim ediyor. Şu anda Deral’in Kadıköy’deki atölyesinin vitrininde 45 farklı model bulunsa da aslında model sayısı 200’ün
üstünde… Deral, neden ağırlıklı olarak 1970’li yılların ayakkabı
modellerini tercih ettiği hakkında ise şu yorumda bulunuyor: “O
dönemde moda anlayışı da kullanılan malzemeler de çok daha
estetik ve kaliteliydi. Bugün ise her şey fabrikasyon ve birbirinin
benzeri. Daha farklı bir çizgiye sahip olmak istediğim için 1970’li
yıllarda popüler olan ayakkabı modellerine farklı bir yorum katıyorum. Normal derinin yanı sıra çok özel modellerde vatoz derisi, yılan derisi ve timsah derisi de kullanabiliyorum. İlhamın ne
zaman geleceği belli olmuyor. Ortaya bir anda bambaşka bir
tasarıma sahip modeller çıkabiliyor.” 3 ay önce kadın ayakkabısı
tasarlamaya başladığını da dile getiren Deral, “Kadın ayakkabısında modern ve günümüz kadınına hitap eden bir çizgiye sahip
olacağız. Koleksiyonda yer alacak modeller 1 yıl içinde şekillenecek. Şu an tasarım aşamasındayız.” diyor.

The price of Ramadan Deral’s custom made shoes ranges
between 400-1.000TL. Ramadan Deral who can design
maximum one hundred shoes in a month delivers a pair
approximately in ten days. Although, now there are about
forty-five shoes in the window of his workshop in Kadıköy, the
actual number of designs is over two hundred. Deral explains
why he prefers to work more with the 1970s models, “During
those years, understanding of fashion and materials were
more qualified and aesthetic. Today, everything is fabricated
and looks similar. I wanted to have a different line so I decided
to create different versions of the 1970s popular models. I
might use stingray, snake or crocodile skin in very special
models as well as regular leather. Inspiration comes without
asking. Suddenly, I might come up with very different
designs.” Deral told us that he started to design women’s shoes
three months ago: “We are going to have a line that targets
today’s modern women. The models which are going to take
place in our line are going to be shaped in one year. We are in
the designing process right now.”
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Kaynak: Çamlıca Araştırma Kütüphanesi

BİR DEVRİN HAFIZASI
THE MEMORY OF AN AGE
İBN KEMAL
HAKAN ARSLANBENZER

Çoğu Arapça olan eserlerindeki müellif adıyla İbn Kemal veya
adının Türkçe söylenişiyle Kemalpaşazade, Şeyhülislamlığıyla
meşhur olsa da tıptan şiire, felsefeden tarihe birçok ilimde
maharet göstermiş tam bir klasik Osmanlı âlimidir; hatta
Osmanlı âlimi dediğimiz karakterin membaı İbn Kemal’dir
desek abartı olmaz.
Osmanlı Devleti topraklarında iki şey önem sırasında her şeyin
önündeydi: Din, devlet. Bu nedenle entelektüeller de Osmanlı
tarihi ve İslam ilimleri konusunda kaydettikleri merhaleler ölçüsünde önem kazanırlardı. İbn Kemal veya Kemalpaşazade dendiğinde bugün bile hem tarih hem ilahiyat çevrelerinin ayağa
kalkmalarının nedeni, üstadın her iki sahada devrinin en önde
gelen adamı hüviyetini kazanmış olmasıdır.

With his pen name İbn Kemal, by which many of his works signed
or with the Turkish pronunciation of his name as Kemalpaşazade
is a classic Ottoman scientist who has proved his talents in many
sciences from medicine to poetry, from philosophy to history,
although he is recognized more with his position as the Sheikh-al
Islam. Moreover, if we name him as the source of the character
what we call as an Islamic scientist we would not be exaggerating.
In the lands of the Ottoman Government, there were two things
before anything else in the order of importance: religion, state. For
this reason, the intellectuals would gain importance according to
their achievements in the fields of the Ottoman history and Islamic
sciences. Even today, historical and theological circles respect him
because of his identity gained as the most prominent person of both
fields during the period, which he had lived.

Asker ailenin âlim çocuğu
Ön adı Ahmet, lakabı Şemseddin olan İbn Kemal’in baba soyu olduğu gibi ümera yani askeri komutan sınıfındandı. İbn Kemal adını
dedesi Kemal Paşa’ya nispetle almıştır. İbn Kemal, babası Süleyman
Çelebi’nin sancak beyliği esnasında 1468 tarihinde Tokat’ta doğmuştur. Bazı kaynaklar Edirne’de doğduğunu da rivayet eder.
İbn Kemal meslek anlamında ‘baba tarafına özenip netice itibariyle anne tarafına çekmiş’ desek yeridir. Annesi, Fatih devri
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The scientist son of a military family
The first name of İbn Kemal was Ahmet and his nickname was
Şemseddin. All of his ancestors from his father’s side were from
the military commander class. He has taken his name from his
grandfather Kemal Pasha. He was born in Tokat during his father
Süleyman Çelebi’s position as the flag officer. Some sources
suggest that he was born in Edirne.

TARİH / HISTORY

âlimlerinden İbn Küpeli’nin kızı, Amasyalı meşhur Halveti şeyhi
Sinanüddin Yusuf’un ise yeğenidir.
İbn Kemal dedesi ile babasının yolundan giderek önce asker
ocağına girer. Sipahi olarak II. Bayezid’in seferlerine katılır. Ne
var ki, kaderin bir cilvesi onu askerlikten vazgeçirip ilmiyeye
yönelmesine sağlayacaktır. Bunu kendisi şu şekilde anlatır:
“Sultan İkinci Bâyezîd Hanla bir sefere çıkmıştık. O zaman vezir,
Halil Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa’ydı. Şanlı, değerli bir vezirdi.
Bu zamanda Ahmet İbn Evrenos adında bir kumandan vardı.
Kumandanlardan hiç biri onun önüne geçemez, bir mecliste
ondan ileri oturamazdı. Ben ise vezirin ve bu kumandanın huzurunda ayakta, esas vaziyette dururdum. Bir defasında eski elbiseler giyinmiş bir âlim geldi. Bu kumandanlardan da yüksek yere
oturdu ve kimse ona mâni olmadı. Buna çok hayret ettim.
Arkadaşlarımdan birine kumandandan da yüksek oturan bu
zatın kim olduğunu sordum. Filibe Medresesi müderrisi âlim
Molla Lütfi’dir, dedi. Ne kadar maaş alır, dedim. Otuz dirhem,
dedi. Makamı bu kadar yüksek olan bu kumandandan yukarı
nasıl oturur, dedim. Âlimler ilimlerinden dolayı tazim ve takdim
olunur, hürmet görürler. Geri bırakılırsa bu kumandan ve vezir
buna razı olmazlar, dedi. Düşündüm. Ben bu kumandan derecesine çıkamam ama çalışır, gayret edersem şu âlim gibi olurum,
dedim ve ilim tahsiline niyet ettim. Seferden dönünce o âlimin
huzuruna gittim. Sonra Edirne’deki Darülhadis müderrisliği bu
zata verildi. Ondan Metâlî Şerhi’nin haşiyelerini okudum.”

Kışladan medreseye
Ordu seferden dönünce İbn Kemal, soluğu Molla Lütfi’nin
Edirne’deki okulunda alır ve ilim tahsiline başlar. İbn Kemal’in
bilinen hocaları Molla Lütfi’nin yanı sıra Muslihiddîn Mustafa
Efendi, Molla Hatibzâde, Molla Muarrifzâde ve Muhyiddîn
Mehmed Efendi’dir.
İcazetini yani diplomasını aldıktan sonra İbn Kemal Edirne’de
Taşlık Medresesi’ne müderris tayin edildi. Burada ders vermeyi sürdürürken de âlimlerle sanatçılara büyük kıymet vermesiyle bilinen devrin sultanı II. Bayezid’in isteği üzerine
Tevahir-i Ali Osman isimli meşhur Osmanlı tarihini kaleme
aldı. Sekiz defterden oluşan bu eser Osmanlı tarihçiliğinin en
muteber kaynakları arasında kabul edilmektedir.
Edirne, Üsküp ve İstanbul medreselerinde müderrislik yapan
İbn Kemal pek çok talebe yetiştirdi. Bu arada da mevkii gittikçe
yükseldi. Edirne kadılığı yaptıktan sonra önce Rumeli
Kazaskeri, ardından Anadolu kazaskeri oldu.
Bu arada Yavuz Sultan Selim babası II. Bayezid’i tahttan indirip cülus etmişti. Safevi tantanası baş gösterdiği için İbn Kemal,
Yavuz’u Ehli Sünnet inancının baş temsilcisi olarak Safevilerle
mücadele etmeye teşvik eden metinler kaleme aldı.

Âlimin atının sıçrattığı çamur
Yavuz’un Mısır seferine katılan İbn Kemal’le sultan arasında geçtiği var sayılan bir menkıbe vardır. Sefer dönüşü ordu at sırtında
yürürken İbn Kemal’in atı bir anda parlamış ve atın ayağından

It would be fit to say ‘he had aspired to his father but had taken
after his mother’ in terms of his profession. His mother was the
daughter of İbn Küpeli who was a scientist lived during the reign
of Fatih and the niece of the famous Halveti sheikh of Amasya
named Sinanüddin Yusuf.
Following the footsteps of his father and his grandfather, İbn
Kemal enrolls the military service first. He joins the campaign of
II. Bayezid as a cavalryman. However, the faith plays a little game
with him and he gives up being a soldier and inclines towards
sciences. He tells this story as this:
“We were on a campaign with the Sultan II. Bayezid Han. İbrahim
Pasha, the son of Halil Pasha, was the vizier then. He was a glorious
and valuable vizier. There used to be a commander named Ahmet
İbn Evrenos and no other commander could pass in front of him, or
sit in front of him in an assembly. I used to stand before that vizier
on attention. One time, a scientist came in filthy clothes. He sat
down the highest place. No one could interfere with him. I was
impressed. I asked one of my friends the identity of that person. He
said that he was the professor at the Filibe Madrasah and his name
was Molla Lütfi. I asked his salary, he said thirty drachmae. I said
how could he sit higher than this commander with a high rank could.
He said that the scientists are honored, respected and presented
according to their sciences. If he sits at the back, this commander
and the vizier wouldn’t consent. I thought to myself. I couldn’t have
a rank as high as his but if I study and try hard I could become
someone as this scientist is. I intended to study sciences. I went to see
that scientist after the campaign was over. Later, this person was
assigned to the professorship of Darülhadis in Edirne. I have read
Metâlî Şerhi annotations by him.”

From barracks to madrasah
As soon as the army is back from the campaign, İbn Kemal goes to
Molla Lütfi’s school in Edirne and starts his education. Muslihiddîn
Mustafa Efendi, Molla Hatibzâde, Molla Muarrifzâde, and
Muhyiddîn Mehmed Efendi are among the well respected teachers
of İbn Kemal besides Molla Lütfi. After receiving his diploma, İbn
Kemal was assigned to the Taşlık Madrasah in Edirne. While he
continued with his lectures at the madrasah he also started writing
the famous Ottoman history book named Tevahir-i Ali Osman by a
request from the Sultan of the period, II. Bayezid who was known as
his great appreciation of valuable artists and scientists. The work is
consisted of eight books and it is accepted among the most reputable
sources of the Ottoman historiography.
Taught in Edirne, Skopje, and İstanbul madrasahs, İbn Kemal had
raised many students. His rank gradually increased. Following his
years as the Kadi of Edirne, first he was assigned as the Rumelia Kadiul Asker (judge of army) and then as the Anatolia Kadi-ul Asker.
Meanwhile, Yavuz Sultan Selim had his father II. Bayezid
dethroned and took over the throne. Then, there was much ado
about the Safavids. He wrote articles to encourage Yavuz to fight
with the Safavids as Yavuz was the main representative of the Ehli
Sünnet (a religious sect) belief.
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sıçrayan çamurlar Yavuz Sultan Selim’in kaftanını kirletmiş.
Herkes korku içinde donup kalırken Yavuz sakin bir tavırla şunları söylemiş: “Ulemanın atının ayağından sıçrayan çamur, benim
için ziynet ve iftihar vesilesidir. Bu kaftanım, vefatımdan sonra
sandukamın üzerine örtülsün!” Bu kaftanın sultanın vasiyetine
uygun olarak sultan ölünce naaşına sarıldığı rivayet edilir.

“İnsanların ve cinlerin müftüsü”
Bayezid ve Yavuz dönemlerinin ardından tahta çıkan Kanuni
Sultan Süleyman’ın sultanlığı esnasında ve Zenbilli Ali Efendi’nin
vefatına binaen İbn Kemal şeyhülislamlığa tayin edildi: Yıl 1526.
Osmanlı ulemasının en yüksek mevkii olan bu makamı İbn Kemal
vefatına kadar 8 yıl işgal etti.
İbn Kemal 1534’te vefat edince
cenaze namazı Fâtih Camii’nde
büyük bir kalabalık tarafından
kılınıp Edirnekapı dışındaki
Mehmed Çelebi zaviyesine defnedildi. Mezarına “Hazâ
makam-ı Ahmed” (İşte bu
Ahmed’in makamıdır), kefenine de “Hiye âhirü’l-libâs” (İşte
bu son elbisedir) ibaresi yazıldı.
İbn Kemal yazmayı ve ders vermeyi oldukça seven bir âlimdi.
İlmi son derece genişti. O kadar
ki birçok âlim eserlerini ona
tashih ettirirdi. 16. yüzyılın üç
büyük âlimi sayılsa Ebussuud
ve Mustafa Ali yanında İbn
Kemal her defasında anılır.
Hatta İbn Kemal’in diğer ikisinden üstün olduğu bile düşünülebilir. Çünkü o Mustafa Ali
gibi büyük bir tarihçi,
Ebussuud gibi büyük bir fakihtir. İlminin büyüklüğüne bakarak halk onun i ç i n
‘Müftiyü’s-Sakaleyn’ yani insanların ve cinlerin müftüsü demiştir.
Türk tarihinin büyük “Kemal”lerinin ilki olan İbn Kemal’in yüzlerce eser yazdığı söylenir. Nihal Atsız onun 19’u Türkçe, 7’si
Farsça ve 183’ü Arapça olmak üzere 209 eserini tespit etmiştir.
Bununla birlikte ona nispet eden eserlerin sayısını 300’e kadar
çıkaranlar da vardır. Bunların otuz altı tanesi Abdullah Cevdet
Paşa tarafından yayımlanmıştır. Bunlar arasında fıkıh, usul,
kelam, şiir, nahiv ve elbette tarih konuları özellikle dikkat çekiyor.
Bugünkü mantıkla bakılacak olursa İbn Kemal için hukukçu,
tarihçi, filolog, şair ve filozof demek gerekiyor.
İbn Kemal büyük Osmanlı tarihi kitabını ve şiirlerini Türkçe
yazarken İslam hukuku dalındaki eserlerini çoğunlukla Arapça
kaleme almıştır. Zira Arapça o dönemin bütün İslam dünyasını
kuşatan ortak bilim dili hüviyetindeydi.
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The mud that was spattered by the horse of a
scientist
There is an alleged anecdote, which takes place between the Sultan
and İbn Kemal who had joined the Egypt campaign of Yavuz.
While the cavalry was returning from the campaign, İbn Kemal’s
horse goes into a rage and spatters some mud on to the Sultan’s
robe. At everyone’s surprise, Yavuz speaks calmly: “The mud that
is spattered by the foot of a scientist’s horse is an occasion for me to
pride. This robe shall cover my coffin after my death!” The rumors
say that his coffin was covered with this robe after his death.

“The mufti of humans and jinn”
During the reign of Kanuni Sultan Süleyman
who was enthroned following Bayezid and
Yavuz, İbn Kemal was assigned as the Sheikhal Islam due to the death of Zenbilli Ali
Efendi: The year was 1526. İbn Kemal had kept
this position, which is the highest rank for an
Ottoman scientist, until his death eight years
later.
He died in 1534. A large crowd performed his
funeral prayer at the Fatih Mosque. He was
put to eternal rest at the Mehmed Çelebi
Zawiya located outside of Edirnekapı. “Here is
the last position of Ahmed” expression was
inscribed on his tomb, and “Here is his last
robe” expression was inscribed on his shroud.
İbn Kemal was a scientist who loved to write
and giving lectures. His knowledge was broad.
Many other scientists would ask him to revise
their works. If the three biggest scientists of the
Islamic world were to be counted, İbn Kemal’s
name would be pronounced besides Ebussuud
and Mustafa Ali. Moreover, we could even
consider that İbn Kemal being a greater
scientist than the others were because he was a
great historian as Mustafa Ali was and a great
scribe as Ebussuud was. By looking at his knowledge, the
people had called him as ‘the mufti of humans and jinn.’
It is said that as one of the first of the great Kemals of Turkish
history İbn Kemal had written hundreds of written materials. Nihal
Atsız has confirmed 209 written works. 19 of them are in Turkish, 7
of them are in Farsi, and 183 of them are in Arabic. For some, this
number goes up to 300. Ahmet Cevdet Pasha published most of
them. The subjects of Islamic law, procedures, remarks, syntax,
poetry, and history especially draw attention. If we look at him from
today’s respect, we should call him a lawyer, historian, poet,
philosopher, and a philologist.
İbn Kemal wrote his great Ottoman history book and his poems in
Turkish, and wrote his works on Islamic law mostly in Arabic
because Arabic was identified as the common language of sciences
that embraced the world of Islam during that period.

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

KARANFİL DESTE GİDER
MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

Sevgiyi ve sevgiliyi çiçekler üzerinden
anlatmak güzel olduğu kadar kırılgandır
aynı zamanda. Narinlik, naziklik, naiflik,
incelik yanında kanatan bir tarafı da
vardır. Sadece çiçek güzelliği değildir,
içten içe bir kanama da boyar içimizde
açan acı ve ayrılık çiçeklerini. Karanfil
de böyledir.
Neşeli bir türküdür Karanfil deste gider…
Tek gitmez yani… Tek gül gider de, tek
karanfil gitmez… Sevdiğimize deste
göndeririz, bir deste karanfil…
Kokusunun dosta gitmesi sadece uyak
merakından değildir, doldurma da değil…
Buradaki “gitmek” filinin aynı zamanda
“yakışmak”, “uymak” anlamlarına da
geldiğini hatırdan çıkarmamalı… Zira
hemen ardındaki dizelerde kendi
gönlündeki kişi belli olduğu halde
muhatabının gönlündeki kişinin merak
edilmesi, belirsizliğine ince bir iğneleme
durumu da var. Karanfilin “deste”
gitmesindeki uyumu bekliyor “yakıcımız”
doğal olarak… Yoksa “karanfil” imgesinin
bir anlamı kalmayacak.
Neşeli bir türküdür dedik de, o kadar da
değil… Ezgisi ne kadar neşeli olursa
olsun, bir kavuşamama, bir hasret, bir
arada kalmışlık havası hâkim türküye…
Nakarat kısmında “gün olur devran
döner/ben de sararım yâri” derken bu
beklenti daha da somutlaşıyor.
Türkünün ikinci dörtlüğünde, doğal
akışın bozulması sembol olmaktan
çıkıyor, alenileşiyor. Havuz, şadırvan,
çeşme anlamalarına gelen “kastel”in
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“kuru” olup akmaması, ilginin karşılıksız
kalma durumunu bütün anlam
katmanlarıyla kuşatıyor. Öyle ya, yar
benzetilen gülden, sevilen diğer
kadınlardan daha değerlidir.
Türkünün sözlerini yeniden
okuyalım:
“Karanfil deste gider
Kokusu dosta gider
Benim gönlümde sensin
Senin gönlünde kimler
(Nanay ellerin malı
Çürük bellerin bağı
Gün olur devran döner
Ben de sararım yâri)
Kuru kastel akmıyor
Yar yüzüme bakmıyor
Üç deste gül kokladım
Yârim gibi kokmuyor”
Burada, koklanan üç deste gülün yar gibi
kokmaması sen diğerlerinden,
başkalarından, herkesten kıymetlisin ve
özelliklisin vurgusu için…
Türküyü rahmetli Muzaffer Sarısözen
1948 yılında Kilis’ten derlemiş. Kaynak
kişi Şinasi Çolakoğlu…
Türküyü kimden dinlemeli?
Ben İbrahim Tatlıses ve Zara’dan
dinlemeyi seviyorum. Karanfil hatırınız,
af edersiniz, gül hatırınız bilir, artık
kimden dinlerseniz…

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

CARNATIONS GO
BY THE BOUQUET
Explaining love and lovers through
flowers is as beautiful as it is fragile. It
has a stinging way besides its delicacy,
gentleness, guileless, and elegance. Not
only the beauty of the flowers, but a
sneaky stinging feeling paints the flowers
of the pain and separation that blossom in
our hearts. Carnations are such.
Carnations go by the bouquet is a merry
ballad. Carnations don’t go by the piece.
Roses would go by the piece, but not
carnations. We send a bouquet to our
loved one, a bouquet of carnations. ‘Their
fragrance goes on friends’ part is not just
added to make it rhyme… Let’s not forget
that ‘to go’ is also used as ‘to suit’ because
in the following verse the poet talks about
the identity of the one in his heart being
obvious, but the identity of who is in the
heart of his loved one is an object of
curiosity. There is also sarcasm in here.
Naturally, our poet is expecting to catch
the same harmony as in even carnations
don’t go by the single. Otherwise, the
symbolization of carnations would lose its
meaning.
We said that it was a merry ballad, but
actually not that much. As much as its
tune is merry, an atmosphere of longing
and separation dominates the ballad. This
expectation becomes more solid with
‘Every cloud has a silver lining/ I shall
embrace my beloved some day.’
In the second stanza, we see that the
spoiling of the nature’s way becomes

apparent now instead of staying as a
symbol. Fountain is dry because his
affection is unrequited. After all, the loved
one is more precious than roses or other
women.
Here is the ballad:
Carnations go by the bouquet
Their fragrance goes on friends
You are in my heart
Who is in yours?
(Someone else has nothing
But a flimsy belt
Every cloud has a silver lining
I shall embrace my beloved some day.)
Dry fountain doesn’t flow
My beloved doesn’t look at my face
I smelled three bouquets of roses
They don’t smell as my beloved do.
Three bouquets of roses don’t smell as his
beloved do because he wants to emphasize
in here that his beloved is more precious
than others, and everyone else.
The deceased Muzaffer Sarısözen had
collected the ballad from Kilis in 1948.
The source is Şinasi Çolakoğlu.
By whom should we listen to this
ballad?
I like to listen to it performed by İbrahim
Tatlıses and Zara. You can listen to it
whomever you wish.
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TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

TREN ŞİİRLERİ YARIŞMASI
HAYDAR ERGÜLEN

“Trene bindim de...” Türkünün devamı
malum: “Tren salladı.” Bazen trenin,
vapurun ve dahi uçağın şöyle hafiften
sallaması iyidir, yani insanı kendisine
getirir. Yazmışımdır. Niye ‘yazmışımdır’ diyorum? ‘Her zaman söylediğim
gibi’ dememek için. ‘Daha önce de sık
sık dile getirdiğim gibi’ diye hiç dememek için. ‘Yazılarımı izleyenler bu
konudaki görüşümü iyi bilir’ diye de
önem/değer katsayısını artırmamak
için. Neyse işte. Ben her seferinde ilk
kez yazı yazıyormuş duygusu ve heyecanı içinde yazdığım için, okuyan da ilk
kez okuyormuş duygusuyla okusun
isterim. Bu nedenle de öyle yıllanmış
gazeteci, meşhur köşe yazarı, çoksatar
romancı ağzıyla ‘dediğim gibi’ diye tutturmam, ‘dediğim dedik’ demem, ya ne
derim?
Diyeceğim az ve öz olmak itibariyle
şudur, maruzatım da budur: TCDD
Genel Müdürlüğü’ne ve pek sevdiğimiz şair ve yazar, basın danışmanı
arkadaşımız Mehmet Aycı’ya açık çağrıda bulunuyorum. Uçağa da olabilir
ama şiir en çok vapura ve trene yakışır.
Ve dahi vapurlar, trenler üstüne
Türkçede ve dünya dillerinde yüzlerce
yıldır diyebiliriz, ne şiirler, öyküler,
romanlar kaleme alınmış, ne şarkılar
yazılmış, ne filmler çekilmiştir. Öyle ya
ikisi de birbirinden ‘hisli’ vasıtalardır,
biriyle dünyayı dolaşırken biriyle yedi
deryalar geçersiniz. Dolaşırsınız,
geçersiniz, gezersiniz ama yine de bitiremezsiniz. Hem bitmesin de! Zira
yolun bitmesi değildir insanı bitiren,
yoldur biter. Ama yolculuk biterse
insan da biter! Yol bitse de yolculuk
sürmeli, insan gitmeli. Yolun yarısı
trenle, vapurla, otobüsle, uçakla, bisikletle, yayan gidilir gidilmesine de,
kalan yarısı neyle gidilir? Neyle olacak,
elbette insanın hayaliyle, düşüyle,
gözüyle, gönlüyle, kalbiyle ve en çok
da duygusuyla. Hem yolcu dediğin
kişinin yarısı da ‘gönül gezdiren’ değil
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midir? Gönül gezdirmezsen o yoldan
da, yolculuktan da ne anlarsın, ne kalır
ki geriye? O yüzden ‘gönül gezdiriyorum’ diyen kişiye, ‘boş gezenin boş kalfası’ diye değil, tam tersine ‘hoş
gezenin hoş kalfası’ diye bakmak zannımca pek yerinde bir iltifat olacaktır.
Tren hızlandı, yüksek hızlı oldu olmasına da, ben hala eski yolcu alışkanlıklarımı terk edemedim. Öyle ya, artık lafı da
uzatmamalı meramı da. Yoksa YHT
Eskişehir’e varıp durur da, ben daha
cümleyi yarılayamamış olurum. Şimdi
diyeceksiniz ki, ‘trenler hızlandığına
göre artık roman çağı da geçmişte kalmıştır!’ Belki de trenle beraber roman
da hızlanmıştır, anlatım daha hızlanmış, cümleler daha kısalmıştır. Kim
bilir belki böylece okurun hayal gücüne
bırakılan pay da çoğalmıştır.
Neyse bu yazının konusu ve ana fikrini
yazayım da, diğer meseleleri sonra
konuşur, tartışırız. Açık çağrım şudur:
Trenle ilgili şiir, öykü, roman, deneme,
senaryo ve şarkı ödülleri düzenlenmesini talep ediyorum bir yolcu olarak.
Dönüşümlü olarak her yıl bir dalda
yapılır yarışma, doğal olarak da, yani
şiir hepimizden, dilden, edebiyattan,
yazıdan da önce olduğu için demek
istiyorum, hatta üzümden de önce
olduğu söyleniyor, ama buna pek inanasım gelmiyor, ilk yıl ‘içinden tren
geçen şiirler’ yarışması yapılır.
Yapılsa, katılırım sanırım, yani şairlik
iddiasında olduğum için değil, ama
kendimde bir yolcu, özellikle de bir
tren yolcusu ruhu bulduğum için yazmak ve katılmak isterim. Aslolan
kazanmak değil, tren yolcusu olmak.
Eh bu da her şeye değer! Neyse, şiir
yazıp katılmasam da, bu yarışmada
seçici kurul üyesi olmaya da razıyım!
Sevgili kardeşim Mehmet Aycı, bu yazıyı okuduğuna göre, teklifimi değerlendirmeni ve mümkünse olumlu yanıtını
da dört gözle, ‘tren postası’yla bekliyorum.

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

TRAIN POEMS COMPETITION
“I went on a train…” The rest of the
ballad is obvious: “Train rocked.”
Sometimes, it is nice to be rocked by a
train, boat, or an airplane. It helps to
put oneself together. I must have
written this before. Why do I say this?
Not to say, “As I always say,” or “I have
mentioned this often before.” Not to
raise the level of importance by saying,
“My readers who follow my articles
know my idea on this subject.”
Whatever. I want the readers to read
with the feeling of reading for the first
time as I write with the feeling of
writing for the first time. For this
reason, I don’t insist on “as I said so” as
a famous writer, bestselling author or
an old journalist would do. Then, what
do I say?
Here is what I say, which is short but to
the point, and this is my request: I have a
clarion call for Turkish State Railways
General Directorate and our beloved
author, press counselor friend Mehmet
Aycı. It might also work for airplanes…
However, poems suit trains and ships the
most. Moreover, there are numerous
poems, stories, and novels that have been
written in Turkish and other world
languages and movies that have been
produced, and songs that have been
composed for hundreds of years about
trains and ships. To tell you the truth,
both of them are vehicles with ‘feelings.’
As you travel around the world on one,
you cross the seven seas with the other.
You travel, you cross, but it doesn’t end.
Let it not end! Because what finishes us
is not the ending road, roads end.
Nevertheless, if the travel ends, we end!
Although, the road ends, the travel
should continue. We should keep going.
We might travel half of the road by train,
ship, bus, airplane, bike, foot, but what
about the other half? What else but our
sensations, imagination, eyes, hearts…
What we call as a traveler, isn’t actually
someone who is amusing himself? If not,

what would your understanding be of
that travel? What would have left?
That’s why instead of blaming someone
who says “I am having the time of my
life” for being lazy, we should make a
compliment by saying, “Good for you.”
Trains became faster. They became highspeed. However, I still couldn’t quit my
old traveling habits. I guess I shouldn’t
make this longer… Otherwise, HST is
going to arrive in Eskişehir, and I am
going to be still trying to finish my
sentence here. Now, you are going to say,
“The age of the novels must be left in the
past, because trains are faster!” Maybe,
novels become faster along with trains;
narrations flow faster, sentences become
shorter. Who knows! Maybe this way the
readers have to use their imaginations
with a higher ratio. Whatever. Let me
write the subject and the main idea of
this article, we can discuss other matters
later. Here is my clarion call: As a
traveler, I request award organizations
for the best train poems, stories, novels,
scenarios, songs, and essays. The contest
might be organized each year in
alternating categories. Naturally, first
year ‘the poems that train goes through’
contest could be organized. Because,
poems existed before everything else,
literature, writing, even before grapes,
though I do not believe in this. If there
would be a poem contest, I guess I would
compete. It is not because I am ambitious
about it, but because I find a spirit of a
traveler in me, especially a train
traveler’s spirit. What really matters is
not the winning, but being a train
traveler. Well, this is worth of
everything! Whatever. Even if I cannot
compete, becoming a jury member would
still make me happy.
My dear friend Mehmet Aycı, since you
have read this article, I am expecting you
to consider my suggestion and I look
forward to receiving your positive
response -if possible- by ‘train post.’
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KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

RAMA MI
BEOWULF MU?
ÖMER YALÇINOVA

Karşılaştırmalı destan okumalarından birçok sonuç elde edilebilir.
Çünkü destanlar sadece bir kahramanlık hikayesi veya masalı değildir. Destan; kendine özgü bir türdür, hikaye ve masaldan apayrı
özellikler taşır.
Ramayana bir Hint (Doğu), Beowulf ise bir İskandinav (Batı) destanı. İkisine de baktığımızda insanların hayata bakışları ve yaşama
nedenleriyle karşılaşırız. Kahraman; bir toplumun din, ahlak,
hukuk, örf ve adetlerinin cisimleşmiş halidir. Rama ve Beowulf’un
gösterdikleri kahramanlıklar aynı; ikisi de ejderhalarla savaşırlar. Yani hiç kimsenin cesaret edip de
karşısına çıkamayacağı canavarlarla… Bu noktada bir
ayrım söz konusu değil. Fakat ‘kahramanlar neden
canavarlarla savaşır?’ sorusu, o kahramanın temsil
ettiği topluma ayna tutar. Beowulf şan, şöhret ve zenginlik arayışı içindedir. Rama’nın derdi; babasına
sadakat, halkına sevgi, inançlarına bağlılıktır. Oysa
ikisi de şan ve şöhrete kavuşur. Fakat yol farklıdır.
Yol dediğimiz; din, ahlak, hukuk ve hayat anlayışıdır.
Beowulf üzerinden Kıta Avrupası’nın materyalizme
nereden geldiğini özetleyebiliriz. Rama üzerinden ise
Brahmanizm’in uğradığı dönüşümleri okuruz. İki
destanda da ‘Tanrılar’ vardır. Fakat Beowulf’ta
Tanrılar geri plandadır, pek ciddiye alınmazlar, etkileri azdır. Ramayana’da Tanrılar her şeydir. Rama her
şeyden önce Brahmanların, yani din adamlarının hizmetkarıdır. Kendisi de zaten sık sık inzivaya çekilir,
ibadet eder, Tanrılara kurban sunar, aziz gibi giyinir.
Tanrı, Beowulf’un yalnızca dilindedir. Onun
Tanrıya hizmet etmek gibi bir kaygısı yoktur.
Düşünceleri sürekli devletler arası siyasettedir. Bir
nevi en güçlü olmak için hareket eder. Ve ilginçtir,
dünyalık eşyalara karşı müthiş bir tutkusu vardır.
Bunu, Beowulf’un çevirmeni Nazmi Ağıl, destanı
son kez elden geçiren kişinin Hıristiyan oluşuyla
açıklar. Yoksa Beowulf ve halkı pagandır.
Paganizmde ölümsüzlük; geriye bırakılan şan, şöhret ve zenginlikten ibarettir. Hıristiyanlık Beowulf’a sonradan
giydirilmiş gibidir. Ramayana’nın yazarı ise bir din adamı olan
Valmiki’dir. Ona sonradan eklenen veya giydirilmeye çalışılan bir
unsur yoktur. Konusuyla, kahramanın söz ve hareketlerinde
uyumsuzluk bulunmaz.
Rama, bir din devletinin kıralı ve kahramanı. O yüzden Ramayana
derli toplu bir din kitabı olarak da okunabilir. Beowulf ise Kıta
Avrupası’nın karışık inanç ve halklarını anlatır. Dağınıklığı bu yüzdendir. Avrupa’nın M.S 7. yüzyıldan beri toparlanamayışının nedenlerini içinde taşır. Farklı açılardan okumaya imkan tanıdığı için, iki
destan da halen canlılık ve etkileyiciliklerini kaybetmemiştir.
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RAMA OR BEOWULF?
Comparative saga readings might lead to various results because
sagas are not just fairy tales or stories of bravery. Saga is a category
that is unique and has disparate characteristics than the stories and
fairy tales do.
Ramayana is an Indian (East) and Beowulf is a Scandinavian (West)
saga. When we look at them both, we see the point of views and the
life purposes of the people. A hero is the solid figure of the religion,
laws, manners, and traditions of a society. Rama and Beowulf stage
the same kind of heroism; they both fight with the dragons. In other
words, the monsters that no one would ever want to challenge. At this
point, nothing is subject to discrimination. However, the question of
‘why do the heroes fight with the monsters?’ mirrors
the society that the hero represents. Beowulf is in a
search of fame, glory and wealth. Rama’s problem is to
show loyalty to his father, affection to his subjects, and
commitment to his beliefs. Nevertheless, they both end
up getting embraced by glory, fame and wealth but
their ways are different. What we call ‘way’ is the
understanding of religion, manners, law, and life.
We can summarize from where the Continental
Europe arrived to materialism through Beowulf. We
can read the changes that Brahmanism had through
Rama. The both sagas have ‘Gods.’ However, in
Beowulf the gods are in the background and no one
takes them seriously, their power is less. In Ramayana,
the gods mean everything. Rama is the servant of the
Brahmans, in other words priests’ before anything
else. He often retires into seclusion, prays, offers
sacrifices to the gods, dresses as a saint.
The god is only in Beowulf’s words. He doesn’t have
any concerns of serving the god. His thoughts are
always full of politics between the governments. He
takes action to become powerful in a way. And now,
this is interesting, he has a passion for earthly things.
Nazmi Ağıl, the translator of Beowulf, explains this as
the last person who had edited the saga being a
Christian. Otherwise, Beowulf and his subjects are
pagans. The immortality in Paganism is the fame,
wealth, and glory that are left behind. The Christianity
seems like vested in Beowulf later. The author of Ramayana is a
priest named Valmiki. There is not any factor, which was tried to be
vested in him later. There is no inconsistency between the acts and
the words of the hero and the argument of the saga.
Rama is the king and the hero of a religious government. For this
reason, Ramayana can be read as a decent book of religion. Beowulf
talks about the complicated beliefs and societies of the Continental
Europe. This is why it is disordered. It carries within, the reasons of
why Europe couldn’t put together itself since the 7th century. Both of
the sagas haven’t lost their dynamism and effectiveness because they
present possibilities to be read in different aspects.

MODA / FASHION

BU KIŞ
DOLABIMIZDA
NELER OLACAK?

SICAK AYLARDAN SONRA GARDROBUMUZUN
TÜMÜYLE DEĞİŞTİĞİ KIŞ MEVSİMİNE HAZIR MISINIZ?
NİDA DİLARA TARHAN

Kışlık giysiler yavaş yavaş dolaplarımızdaki ve mağaza
vitrinlerindeki yerlerini alıyor. ‘Peki, bu kış neler
giyineceğiz?’ diye sorarsanız işte size özet: Sportif detaylar,
60’lara dönüşler, yün ve triko hâkimiyeti ile kadınları etkisi
altına alan erkeksi giyimin başı çektiği; çarpıcı bir kış
bizleri bekliyor.
İşte kışın göreceğimiz parçalardan bazıları:

WHAT ARE WE
GOING TO HAVE
IN OUR WARDROBES
THIS WINTER?
FOLLOWING THE HOT SUMMER
MONTHS, ARE YOU READY FOR
WINTER TO RENEW YOUR
WHOLE WARDROBE?
Winter clothes slowly take place in shop
windows and in our wardrobes. If you ask,
“What are the things that are in fashion this
winter?” here is a summary for you: athletic
details, back to the 1960s, domination of
wool and knitwear, masculine touches; a
striking winter awaits us.
Here are some of the pieces that we are
going to see around this winter:
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MASKÜLEN
PALTOLAR
Çalışan kadınları 2015
kış modasında
karakteristik paltolar
bekliyor. Büyük
metalik düğmelerle
sert çizgileri
yumuşatılan paltolar,
etkileyici bir imaj için
ideal gibi görünüyor.
MASCULINE COATS
Working women are
going to love 2015
winter fashion’s
characteristic coats.
Their stiff features are
softened by the use
of big metallic
buttons and they look
ideal for an
impressive image.

ASKER HÂKİMİYETİ
Haki yeşil, bu kış da
hâkimiyetini sürdürüyor.
Askeri yeşil kaban, mont
ve elbiseler asker postalı
ile kombinlenecek. Bu kış
öncekilerden farklı olarak
haki yeşil modasını takip
eden kadınlar nötr makyaj
ile sert ve etkileyici
bakışlar yakalayacak.
MILITARY DOMINATION
Khaki continues its
domination this winter,
too. Khaki coats, jackets
and dresses are going to
be combined with
military boots. This
winter as a difference
than the previous
winters, women who
follow the khaki fashion
are going to catch
impressive looks with
neutral makeup.
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TEK PARÇA MİNİ
ELBİSELER
Bu sonbahar ve kış
sezonunda şık ve spor bir
hava yakalamak isteyen
kadınlar tek parça mini
elbiselerini lace-up çizme
ve botlar ile
kombinleyecek. Canlı
renkler, kış mevsiminde
baharı yaşatacak.
ONE-PIECE MINI
DRESSES
The women, who want to
have an elegant and
athletic look, are going to
combine their one-piece
mini dresses with lace-up
boots in this fall and
winter season. Lively
colors are going to have
us experience spring in
winter.

OVERSİZE TAKIMLAR
Ofis modasında bol kesim
siyah ve gri tonlardaki
takımlar boy gösterecek.
Çalışan kadınlar, tek
düğmeli derin yakalı
ceketlerle şık ve iddialı bir
görünüme bürünecek.
OVERSIZE SUITS
For the office fashion,
wide cut suits in black
and grey tones are going
to show off this winter.
Working women are
going to appear elegant
with single buttoned
deep neck jackets.
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YÜN VE TRİKO SICAĞI
2014-2015 kışında
sokaklarda sıkça
göreceğimiz trendlerden
birisi de tek parça triko ve
yün elbiseler olacak. Kışın
vazgeçilmezi kazak ve
hırkalara; tek parça triko
ve yün elbiseler eklenmiş
olacak.
WOOL AND KNITWEAR
WARMNESS
One of the trends that
we are going to see often
in the streets in this
winter is going to be
one-piece knitwear and
wool dresses. One-piece
knitwear and wool
dresses are going to be
added to the list of
indispensables of this
winter next to sweaters
and cardigans.

AYRILMAZ İKİLİ
Siyah ve beyaz; modanın
ayrılmaz ikilisi. Son yıllarda
canlı renk blokları çok
gündemde olsa da, siyah ve
beyazı buluşturan
tasarımların yeri ayrı... İki
yıldır trend olan monakrom
akımı bu sezon optik halde
karşımıza çıkıyor.
INSEPARABLE DUO
Black and white; the
inseparable duo of the
fashion. Although, the
lively color charts have
been in the agenda during
the last few years, the
designs that combine black
and white have always a
special place…
Monochrome trend, which
is in fashion for the last
couple of years, appears in
an optical shape this
season.
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DEKORASYON / DECORATION

BURÇLARA GÖRE
DEKORASYON

KOÇ BURCUNDAN YENGEÇ’E, BALIK’TAN
BAŞAK’A; EV DEKORE EDERKEN BURÇLARIMIZ BİZİ
NASIL ETKİLİYOR?
ELA DEMİRCİLER

DECOR HOROSCOPES
FROM ARIES TO CANCER AND FROM
PISCES TO VIRGO; WHEN DECORATING
OUR HOUSE, HOW DOES OUR ZODIAC
SIGN EFFECT OUR TASTE?
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Evimizi dekore ederken
zevklerimizden yola çıkarak
seçimler yaparız. İnsanların
doğum tarihlerinden yola çıkarak
karakteristik özelliklerini
belirleyen astrologlar, evimizi
dekore ederken burçlarımızdan
etkilendiğimizi belirtiyor.
Astrologlara göre burçların
dekorasyon tercihleri şöyle:
When decorating our house
we make decisions according to
our taste. Astrologists, who
define the characteristics of
people according to their dates
of birth, indicate that we are
under the influence of our
zodiac sign when decorating
our house. Here are some
decorating favorites of zodiac
signs according to astrologists:

KOÇ:
Ferahlıktan
hoşlanırlar. Canlı
renkler, özellikle
de kırmızı ve
turuncu gibi sıcak
renklerle mutlu
olurlar. Hobilerini
yansıtan objeleri
görmekten
mutluluk duyarlar.

BOĞA:
Bahar renkleri ve
toprak tonları
onlara dinginlik
verir. Koltuklarda
doğanın ana
renklerini kullanmak
onları rahat
hissettirir. Ancak
abartı Boğa’ları
yorabilir!

İKİZLER:
Parlak ve açık
renkleri kullanırlar.
Ses sistemleri,
yüksek ekranlar,
bilgisayar gibi
teknolojik eşyaları
severler,
mutfaklarında
metalik tonları
tercih ederler.

ARIES:
They love
spaciousness.
Lively colors,
especially warm
ones such as red
and orange make
them happy. They
like to see the
objects that
reflect their
hobbies around
them.

TAURUS:
Spring colors and
earth tones offer
them calmness.
They would feel
more comfortable
with living room
furniture
upholstered in
nature’s primary
colors. However,
exaggerating might
be tiresome for a
Taurus!

GEMINI:
They choose bright
and light colors.
They like
technologic stuff
such as audio
systems, high
resolution screens,
and computers. A
Gemini prefers
metallic tones in
the kitchen.
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YENGEÇ: Huzurlu ve
dinlenebilecekleri bir alan isterler.
Yengeç’lere, beyaz, gümüş, inci
renkleri ferahlık hissi verir. Doğal,
kullanışlı ve şık ürünleri tercih
ederler.
CANCER: They desire a space
where they can rest in a peaceful
atmosphere. White, silver, and
pearl colors give them the feeling
of comfort. A Cancer prefers
natural, elegant, and useful
products.

ASLAN: Turuncu, sarı ve mor
renklerden ve görkemli eşyalardan
hoşlanırlar. İhtişamlı mobilyalara ve
kendini belli eden özel ürünlere
evlerinde yer verirler.
LEO: They love orange, yellow,
purple colors, and spectacular
stuff. They make space for
magnificent furniture and
significantly special merchandise
in their homes.

BAŞAK: Bol dolaplı ve raflı
dekorasyonları tercih ederler.
Geniş evlerde, titiz bir yaşam alanı
oluştururlar. Krem, bej, beyaz ve
açık mavi renkleri onlar için huzur
demektir.
VIRGO: They go for decorating
solutions with plenty of closets
and shelves. They create
meticulous living spaces in roomy
houses. Cream, beige, white, and
light blue tones mean peace to
them.

TERAZİ: Nefes alabilecekleri bir
dekorasyon isterler. Uyumlu objeler,
büyük sofralar, porselen takımlar
severler. Mobilyalarında renk uyumu
ararlar. Pastel renkler tercih ederler.
LIBRA: They desire a furnishing style,
in which they can breathe. They like
objects matching with each other,
large dining tables, and porcelain
dinnerware sets. They like to match
colors when choosing furniture. They
go for pastel tones.
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AKREP: Sürprizleri ve gizemi
severler. Özel kokular, mumlar,
sabunlar, özel kokulu yağlar
vazgeçilmezidir. Koyu renkli
perdeler, örtüler, mobilyalar onları
mutlu eder.

YAY: Dekorasyonda kitapları,
haritaları kullanmaktan hoşlanırlar.
Mor, turkuaz, parlak mavi renkli
duvarlar ve halılar, geniş
kitaplıklar, eksantrik objeler
vazgeçilmezleridir.

SCORPIO: They like surprises and
mystery. Special scents, candles,
soaps, and scented oils are
among their indispensables. They
feel complete with dark colored
curtains, furniture, and linens.

SAGITTARIUS: They like to use
books and maps to decorate.
Purple, turquoise, bright blue
colored walls, and carpets, large
libraries, eccentric items are
among their indispensables.

OĞLAK: Pahalı kumaşlar ve eski
mobilyalardan hoşlanırlar.
Yumuşak dokulu kumaşları tercih
ederler. Favori renkleri ise siyah,
gri, kahverengi ve yeşildir.
CAPRICORN: They enjoy old
furniture and expensive fabrics.
They prefer soft textured fabrics.
Their favorite colors are black,
grey, brown, and green.

KOVA: Özgürlüğüne düşkün olan
Kova’lar gümüş ve metalik
renklerden hoşlanırlar. Teknolojik
eşyalardan zevk alırlar ve soyut
imgeleri dekorasyonda
kullanabilirler.
AQUARIUS: They are free
spirited people who like silver
and metallic tones. They like
technologic stuff and enjoy using
abstract images when
decorating.

BALIK: Birbiriyle uyumlu eşyalar
olmazsa olmazlarıdır. Yaratıcı yönleriyle
eşyaları kendi zevklerine göre
değiştirmekten zevk alırlar. Su yeşili, su
mavisi onları mutlu eder.
PISCES: Everything has to match
each other. They are creative people
who like to alter things according to
their taste. Sea green and sky blue
colors keep them happy.
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

BMW VOLTAJI YÜKSELTTİ

ALMAN ÜRETİCİ BMW, SÜPER SPORCULAR LİGİNDE ÜST SIRALARDA OYNAYACAK
YENİ MODELİ i8 İLE BİR DEVRİME HAZIRLANIYOR.
ERTUĞRUL ASLAN

Hızlı bir gelişim geçiren elektrikli otomobiller, her geçen gün yaygınlaşıyor. Yeni pil teknolojileri yardımıyla menzilleri uzayan, üretim
maliyetleri düşen elektrikli otomobilleri artık büyük şehirlerde daha çok görmeye başlıyoruz. Bu çevreci akıma en yeni dâhil olan firmalardan biri de Alman üretici BMW. Firma, tümüyle elektrikli modellerini satışa sunarken, elektrikli ve benzinli motorun birlikte kullanıldığı
yeni modeli i8 ile spor otomobiller alanında bir devrime hazırlanıyor.
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BMW RAISED ITS VOLTAGE

THE GERMAN MANUFACTURER BMW IS GETTING READY FOR A REVOLUTION WITH ITS NEW
MODEL i8, WHICH IS GOING TO PLAY IN THE LEAGUE OF THE SUPER SUVs.
Going through a fast evolution, the electrical cars are becoming more popular every day. The range of the electrical cars became longer with
the help of new battery technologies and their production expenses were decreased. Now we see them around the big cities more often. The
German manufacturer BMW is one of the newest followers of this environmentalist trend. The company that presents electrical models to
the market also gets ready for a revolution in its class with its new model i8 that combines an electric motor and a petrol engine.
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Karbon fiber teknoloji

Carbon fiber technology

Hem çok sportif hem de çevreci bir otomobil yaratmayı hedefleyen BMW, i8 ile bütün bu unsurları birleştirmeyi başarmış.
BMW i8’in dış gövde panellerinde karbon-fiber kullanımı aracın
hem hafif olmasını hem de dayanıklı olmasını sağlıyor. Tamamı
LED teknolojisi kullanılarak oluşturulan
aydınlatmanın haricinde aracın gövdesi
üzerinde de LED ışıklandırmalar yer alıyor. BMWi8, 131 beygir güç üreten ön
taraftaki elektrikli motoru ve buna ek 223
beygir güç üreten 1.5 lt hacimli, 3 silindirli, turbo benzinli motoruyla tam bir rüya
otomobil olarak yollara çıkıyor. 0-100
km’ye 5 saniye gibi kısa bir sürede çıkabilen aracın son hızı 250 km. Bataryalarının
şarj süresiyse 1 saat 45 dakika. Bu sayede
yeni süper otomobil sadece yolda değil
şarj süresinde de çok hızlı olduğunu
kanıtlıyor.

Targeting to design a very sportive and an environmentalist
vehicle at the same time, BMW has achieved to combine all of the
factors within the i8. The usage of carbon fiber in the making of
outside body panels of the car makes the car lighter and more
durable. Besides the interior lighting that
was created completely through LED
technology, LED lighting also takes place
on the exterior body of the car. BMW i8
goes on the road as a dream car with a 131
hp electric motor, which is located in the
front, and with a 223 hp turbo gas engine
with 1.5 lt. capacity, 3-cylinders. The top
speed of the car that can reach to a speed of
0-100 km in 5 seconds is 250 km. The
charging time of the battery is about 1 hour
and 45 minutes. Therefore, the vehicle
proves that it is not only fast on the road
but it is also fast on the battery charging
time.

100 km’de 3 lt benzin
BMW i8, sürdürülebilir modern spor otomobil vizyonunun gerçeğe dönüşmüş hali.
Beş saniyenin altındaki 0 – 100 km/s hızlanma değeri ile Avrupa döngüsünde 100
kilometrede 3 litrenin altındaki yakıt tüketimi değeri, şu anda
yakın performansa ve yanmalı motora sahip herhangi bir otomobilin yeteneklerinin çok ötesindeki değerler. Evsel prizlerden şarj
edilebilen lityum iyon bataryası sayesinde BMW i8, yalnızca
elektrik motoru ile 35 kilometreye kadar yol alabiliyor. Ayrıca 2+2
kişilik araç, dört kişi için yeterli alan sunarak, günlük kullanımda
yüksek düzeyde pratiklik sağlıyor. BMW i8 LifeDrive mimarisi;
aracın spor otomobil karakterini güçlendirmek, dolayısıyla olağanüstü performans ile mükemmel sürüş dinamikleri sunmak için
özenle uyarlandı. Ön aks modülündeki motor ve arkadaki yanmalı motor, yüksek gerilimli bataryayı taşıyan bir “enerji tüneli” ile
birbirine bağlandı. Bu da aracın ağırlık merkezinin yere yakın
olmasına ve sağladığı dinamik avantajlardan faydalanmaya olanak
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3 lt of gas in 100 km
BMW i8 is the real version of the
sustainable modern sports utility vehicle
vision. With its value of speed, which is
under five seconds 0-100 km/h, and its value of fuel consumption,
which is under 3 lt. in 100 km. in the European cycle, are the values
beyond the abilities of any vehicle that has the closest performance
and has a combustion engine. Thanks to its lithium ion batteries
that can be charged through domestic outlets, BMW i8 can travel
up to 35 km on only its electrical engine. In addition, 2+2 passenger
car offers enough space for 4 and creates high level of practicability
on daily use. BMW i8 Life Drive architecture is adapted
meticulously to strengthen the sportive characteristics of the
vehicle and therefore present the perfect driving dynamics with its
extraordinary performance. The engine located in front axis
module and the combustion engine on the back are connected
through an energy tunnel that carries the high voltage battery.

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
BİLGİ
BMW i3, 46 bin 100
Avro’dan, i8 ise 180 bin
Avro’dan başlayan fiyatlarla
ülkemizde satılacak.
INFORMATION
In our country both cars are
going to be sold in different
price ranges; BMW i3 starting
from 46 thousand and 100
Euro, BMW i8 starting from
180 thousand Euro.

veriyor. Dinamik orantıları sayesinde BMW i8, hareket etmeden
ve olağanüstü performansını görsel olarak ortaya koymadan önce
bile ileri atılmaya hazır görünümü ile dikkat çekiyor. Sportif
karakter iç tasarımda da kendini gösteriyor.

Sadece elektrikli isteyene i3
BMW Group, BMW i ile amaca yönelik araç konseptleri, değer
zincirinde sürdürülebilirlik odağı ve tamamlayıcı mobilite hizmetleri yelpazesi ile kişisel mobilite anlayışını yeniden tanımlayan geniş kapsamlı bir yaklaşım benimsiyor. BMW i markası,
otomotiv dünyasına iki yeni otomobil sunuyor. Bir tarafta BMW
i3 yer alıyor. Daha önce ‘mega şehir otomobili’ olarak bilinen
BMW Group’un ilk tümüyle elektrikli seri üretim otomobili olan
ve BMW’nin markalaşmış niteliklerini gelecek için yeniden
yaratan i3, temel olarak kentsel mobilite zorlukları üzerine
odaklanıyor. Ardından geleceğe dönük, akıllı ve yenilikçi BMW
i8 ise en modern haliyle bir spor otomobil. i8, plug-in hibrid
çözümü ile olağanüstü sürüş deneyimini son derece düşük yakıt
tüketimi ve emisyon değerleriyle sunmak üzere yanmalı motor
ile elektrikli çekiş sistemini bir araya getiriyor. Otomobillerden
bağımsız olarak da kullanılabilen ek bir mobilite hizmetleri yelpazesi, araçların yanı sıra BMW i’nin ayrılmaz bir parçası konumunda. Burada odak; mevcut park alanlarının daha iyi
kullanılmasını sağlayan çözümlerin yanı sıra yerel bilgi, intermodal rota planlaması ve premium otomobil paylaşımı ile akıllı
navigasyon sistemleri üzerine.

This makes the balance point of the vehicle to be close to the ground
and creates the opportunity to benefit from the dynamism that
comes with it. Thanks to its dynamic proportions, BMW i8 draws
attention with its ready-to-rush-forward look even before it starts
to move and shows its extraordinary performance. The sportive
character of the vehicle shows itself in the interior design, also.

i3 is for the ones who prefer only electrical
BMW Group adopts a comprehensive approach that redefines the
understanding of personal mobility within the spectrum of purposive
vehicle concepts, sustainable focus on the value chains,
supplementary mobility services. The brand of BMW i presents two
new vehicles to the automotive world. BMW i3 takes place on one
side. Basically, i3 focuses on the difficulties of the urban mobility.
Used to be known as ‘mega urban car,’ i3 is the first totally electric
car mass produced by the BMW Group. The brand recreates the
brand features of the BMW for the future. The car of the feature,
reformist, and smart BMW i8 is a sports utility vehicle in its most
modernist way. i8 combines the combustion engine and electric
thrust system in order to present an extraordinary driving
experience with low fuel consumption and emission values through
plug-in hybrid solution. An additional mobility services spectrum,
which can be used independently, is at an inseparable state from the
BMW i besides the vehicles. The focus in here is about the smart
navigation systems, intermodal route planning besides the solutions
that helps with the better usage of existing parking spaces.
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APPLE BEKLENENİ YAPTI
9 Eylül’deki basın toplantısıyla ilgili herkesin beklentileri aynı noktada
birleşiyordu. Apple’ın daha büyük ekranlı bir iPhone ve bir akıllı saat
tanıtması gerekiyordu. Firma ise büyük ekranlı iki iPhone ve bir akıllı
saati BİRLİKTE tanıttı.

APPLE DID THE EXPECTED
Everyone’s expectatIons regardIng the press meetIng dated September
9 were convergIng on the same poInt. Apple would promote one iPhone
wIth a larger dIsplay and one smart watch. However, the company
promoted two iPhones and one smart watch together.
AYTUN ÇELEBİ
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iPhone 6
Önceki 4 inçlik iPhone 5s’nin çıkışından bu yana, daha büyük
ekranlı akıllı telefonlarla kıyaslanması, Apple kullanıcılarına
kendilerini biraz kötü hissettirse de, 4,7 inçlik iPhone 6 ile
birçok diğer marka telefon kullanıcısının da Apple cephesine
yönelmesi mümkün olabilir. Tim Cook’un ‘bugüne dek yaptığımız en iyi iPhone’ diyerek tanıttığı iPhone 6’daki diğer
değişikliklerin başında tasarım geliyor. Daha yuvarlak hatlara
sahip cihaz, 6,9 mm kalınlık ile öncülünden daha ince ve hafif
bir yapıya sahip. Retina ekranın yerini, 1334x750 piksel çözünürlükteki Retina HD ekran almış. İşlemci A7’den A8’e terfi
ederken, fitness ve sağlık bilgilerinin takibi için kullanılan
yeni bir hareket algılayıcısı olan M8 de cihaza eklenmiş. Yeni
bir algılayıcıya sahip kamera 8 MP çözünürlükte fotoğraflar
çekebiliyor. Panoramik fotoğraflar ise artık 43 MP çözünürlüğe kadar ulaşıyor. Mobil ödemeler için Yakın Alan İletişimi
(NFC) desteği de sonunda iPhone’lara eklendi. Cihazın pil
ömrü de iyileştirilmiş. 11 saate kadar video izleyip, Wi-Fi ile
internete girebilirsiniz.
Since the release of the previous iPhone 5s with a 4-inch
display, although, its comparison against the smart phones
with larger displays makes Apple users feel somewhat bad,
the promotion of new iPhone 6 with a 4.7-inch display might
direct many users of other brands to Apple’s front. One of the
main revisions of the iPhone 6, which is promoted by Tim
Cook with the words ‘the best iPhone we have ever done,’ is
the design. The device has features that are more circular, and
a structure that is lighter and thinner than its antecedent with
its 6.9 mm thickness. Retina display is replaced with a Retina
HD display with 1344x750 pixel resolution. The processor is
switched from A7 to A8 and a motion-sensing device called
M8 is added to follow-up the information on fitness and
health. The new camera with a new sensor can take pictures
with 8MP. Panoramic photos can reach up to 4MP resolution
now. Finally, support of Near Field Communication for mobile
payments is added to iPhones. The battery life is also
extended. You can watch videos and go online up to 11 hours
on a Wi-Fi connection.

iPhone 6 PLUS
Tablet ve akıllı telefonu birleştiren tabletfon beklentilerine de
Apple bu toplantıyla yanıt verdi. 5,5 inç büyüklüğünde ekrana
sahip iPhone 6 Plus, A8 işlemci ve 8 MP kamera ile iPhone 6’nın
büyüğü gibi duruyor. Üstelik kalınlığı da sadece 0,2 mm artmış
durumda. Ancak, 1920x1080 piksel, yani Full HD çözünürlüklü
Retina HD ekranı ile geniş ekrandan daha fazla keyif almanızı
hedefliyor. Kameranın farkı ise, optik görüntü sabitleme özelliği
bulunması. Böylece eliniz titrese bile fotoğraf ve videoların netliği korunabiliyor. iPhone 6’da olduğu gibi yeni kablosuz bağlantı teknoloji 802.11ac’yi destekleyen iPhone 6 Plus ile 14 saate
kadar video izleyip, Wi-Fi ile internete girebilmek mümkün.
Apple had answered expectations of a phablet that combines
the features of smart phones and tablets during this meeting.
iPhone 6 Plus with a 5.5-inch display, A8 processor and 8 MP
camera looks only bigger than iPhone 6. Moreover, its thickness
is only increased by 0.2 mm. However, 1920x1080 pixel Full HD
resolution camera with Retina HD targets users to get more joy
out of the bigger display. The difference of the camera is the
feature of the optical image stabilization technology. Even if
your hand shakes, you can still take sharp photos. You can
watch videos up to 14 hours and go online with a Wi-Fi
connection with iPhone 6 Plus that supports the new wireless
connection technology 802.11ac as iPhone 6 does.
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TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

Apple Watch
Uzun süredir hakkında konuşulan akıllı saatler, artık neredeyse her
telefon üreticisi tarafından satışa sunuldu. Apple, bu kez, geç kaldı;
ancak farklı bir cihazla karşımıza çıktı. 2015 başında vitrinlerde yerini alması beklenen Apple Watch’un iki farklı boyda, üç farklı koleksiyonda modelleri bulunuyor. Altı adet değiştirilebilir kayışı bulunan
Apple Watch, paslanmaz çelik, alüminyum ya da altın malzemeden
üretilebilecek. Sadece iPhone 5 ve üzeri model akıllı telefonlarla
çalışan cihaz, indüktif şarj ile kablo takmadan doldurulabilecek, safir
cam ön yüzü çizilmeyecek, nabız algılayıcısı ve dönebilen dijital
düğme gibi özelliklere sahip olacak. iPhone’larda da var olan, Siri
adlı kişisel asistan ile sesli komut algılayabilen saatin ekranı da
dokunmatik olacak.
Almost every smart phone manufacturer has presented the smart
watches, which everyone has been talking about for a long time, to
the market. This time Apple was late; however, it presented a
different device. Apple Watch, which has been expected to take its
place in the shop windows at the beginning of 2015, comes in 2
different sizes and 3 different collections. Changeable Apple Watch
straps come in 6 different colors. Apple Watch can be produced
from gold, stainless steel, and aluminum materials. The device that
can only work with the models of iPhone 5 and up can be charged
wirelessly through an inductive charge. Sapphire front display cannot
be scratched. It is also going to have features such as a pulse sensor,
and digital buttons. The device that comes with a touch screen is
going to be able to pick up voice commands through the personal
assistant application named Siri that comes installed with iPhones.
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ajanda / AGENDA

MABEL
MATİZ

HAYKO CEPKİN
“Aşkın Izdırabını...” adlı son
albümünü yayınlayan
Hayko Cepkin, 10 Ekim’de
Çanakkale Joker Bar’da, 11
Ekim’de Garajistanbul’da,
17 Ekim’de Antakya Kaktüs
Bar’da, 24 Ekim’de Ankara
Jolly Joker’de, 25 Ekim’de
İstanbul Kadıköy Sahne’de!
Following the release of
his last album called
“Aşkın Izdırabını...” Hayko
Cepkin is going to be at
Çanakkale Joker Bar on
October 10, at
Garajistanbul on October
11, at Antakya Kaktüs Bar
on October 17, at Ankara
Jolly Joker on October
24, and at İstanbul
Kadıköy Sahne on
October 25!

Mabel Matiz, 17
Ekim’de Jolly
Joker İstanbul’da
vereceği
konserde
hayranları ile
buluşuyor Sevilen
şarkılarını
seslendiriyor.
Mabel Matiz
meets his fans at
Jolly Joker
İstanbul on
October 17. He is
going to perform
his beloved
songs.

GÖKHAN
TÜRKMEN
“Yan Sen”, “Büyük İnsan”
ve “Dön” adlı şarkıları ile
büyük başarı yakalayan
Gökhan Türkmen, 4 Ekim
akşamında Ooze Venue
sahnesinde...
Gökhan Türkmen who has
achieved a great success
with his songs named
“Yan Sen”, “Büyük İnsan”
and “Dön” is going to be
on the stage at Ooze
Venue on October 4...

BONNIE TYLER
Kendine has sesiyle aşk şarkılarını müzikseverlerin
gönlüne işleyen Bonnie Tyler, 27 Ekim’de
unutulmaz bir konser için Cemal Reşit Rey’de!
Embedding love songs into the hearts of the
music lovers with her unique voice, Bonnie Tyler
is going to be at Cemal Reşit Rey for an
unforgettable concert on October 27.
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SERGİ / EXHIBIT

MENDEL-SEBAH: MÜZE-İ
HÜMAYUN’U BELGELEMEK
İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Yapı Kredi
Kültür Sanat Yayıncılık’ın işbirliğiyle
düzenlenen Mendel–Sebah: Müze-i Hümayun’u
Belgelemek Sergisi, sanatseverleri Arkeoloji
Müzesi’ne bekliyor. 11 Eylül tarihinde başlayan
sergi, 11 Ocak 2015 tarihine kadar devam
edecek. Mendel–Sebah: Müze-i Hümayun’u
Belgelemek Sergisi, Fransız arkeolog Gustave
Mendel’in Müze-i Hümayun’un (Arkeoloji
Müzesi) zengin koleksiyonlarını belgelemek
için 1912–1914 yılları arasında hazırladığı 1860
sayfalık kataloğun hikâyesini anlatıyor.

MENDEL–SEBAH:
DOCUMENTING THE MÜZE-İ
HÜMAYUN
Organized by the cooperation of İstanbul
Museums of Archeology and Yapı Kredi
Culture and Art, Mendel – Sebah:
Documenting the Müze-i Hümayun Exhibit is
waiting for its visitors at the Museum of
Archeology. The exhibition has been opened
on September 11, and it is going to continue
until January 11, 2015. Mendel – Sebah:
Documenting the Müze-i Hümayun Exhibit
tells the story of the 1860 page catalog,
which was prepared by the French
archeologist Gustave Mendel to document
the rich collections of the Müze-i Hümayun
(The Museum of Archeology) between 1912
and 1914.

KÖKLERE DÖNÜŞ
Polonya-Türkiye diplomatik ilişkilerinin
600. yıl dönümü kutlamaları münasebetiyle
Ankara-Ulus’taki SALT’ta Lukasz
Ronduda’nın küratörlüğünde Köklere Dönüş
sergisi açıldı.
Köklere Dönüş, sanatsal çalışmalarında
kırsalı inceleyen sanatçıların çalışmalarını bir
araya getiriyor. Himayeci ve seçkinci
avangart sanat stratejilerini reddeden
‘güncel halk sanatı’nı konu alan sergi, kırsalın
pastoral imgeleri yerine, kırsalı modernize
etmenin yarattığı gerçek sorunlarla ilgilenen
sanatçıların çalışmalarına yer veriyor. Sergi 2
Kasım 2014 tarihine kadar görülebilecek.

BACK TO THE ROOTS
Dedicated to the celebration of the
600th anniversary of the Polish-Turkish
diplomacy, Köklere Dönüş (Back to the
Roots) exhibition is opened under the
curatorship of Lukasz Ronduda at SALT in
Ulus, Ankara. Back to the Roots brings
together the works of artists who portray
rural. The subject of the exhibit is ‘the
contemporary folk art’ that rejects
protective and cliquey avant-garde art
strategies. The works by the artists who
deals with the real troubles caused by
modernization of rural, instead of pastoral
images of rural take place at the exhibit.
The exhibition can be visited until
November 2, 2014.
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sİnema / cınema

COMING SOON
Opening date: October 2, 2014
Director: Cem Yılmaz
Cast: Cem Yılmaz, Tülin Özen, Zafer
Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven

PEK YAKINDA

SYNOPSIS
A former figurant pirated DVD
dealer Zafer swears to give up
corrupt practices after hearing that
his wife wants to divorce him. He
gathers a team of former filmmakers
to complete a fantastic project
named ‘Şahikas: The End of Evil’ that
could not be filmed since the 1970s
in order to win back his family.

Gösterim tarihi: 02 Ekim 2014
Yönetmen: Cem Yılmaz
Oyuncular: Cem Yılmaz, Tülin Özen,
Zafer Algöz, Özkan Uğur, Ozan Güven
FİLM ÖZETİ
Eski bir figüran olan korsan
DVD’ci Zafer karısının boşanmak
istemesi üzerine kanunsuz işlere
tövbe eder. Ailesini geri kazanmak
için eski sinemacı tanıdıklarından
oluşan bir ekiple, 1970’lerden beri
çekilememiş fantastik bir proje olan
‘Şahikalar: Kötülüğün Sonu’ isimli filmi
çekmeye soyunurlar.

THE JUDGE
Opening date: October 17, 2014
Director: David Dobkin
Cast: Robert Downey Jr., Vera
Farmiga, Robert Duvall, Billy Bob
Thornton

YARGIÇ
Gösterim tarihi: 17 Ekim 2014
Yönetmen: David Dobkin
Oyuncular: Robert Downey Jr., Vera
Farmiga, Robert Duvall, Billy Bob
Thornton
FİLM ÖZETİ
Hank Palmer, çocukluğunu
geçirdiği kasabaya, kasabanın Yargıç’ı
olan babası cinayetle suçlandığında
geri döner. Araları pek iyi olmasa da,
babasının davasının ardındaki
gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan
Hank, yıllar önce koptuğu ailesi ile de
tekrar bir araya gelmenin yollarını
bulacaktır.
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SYNOPSIS
Hank Palmer returns to the town
that he grew up when his father, the
judge of the town, was accused by
murder. Although, their relationship
is not great, Hank tries to reveal the
truth as he finds ways to get
together with his family that he
broke off long years ago.

[ Çengel Bulmaca / Crosswords ]
Bertan Kodamanoğlu

Küçük
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ayakkabısı

Resimdeki
oyuncu
Fiyatı
yüksek olan

Kurutulmuş
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peksimet

Hekimlik,
tababet
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Harman
savurma
aracı
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un ve sütle
yapılan sos

Nitelik

Genç

Yüce

Numara
(kısa)

Sakağı

Sürgüne
gönderme

Eğer

Sıkıntı,
güçlük

Mezopotamya gök
tanrısı

Dahil, dış
karşıtı

Ehemmiyet
Aynı
cinsten
oniki parça

Davranış

Enflüanza

Vefat

Belirti,
alamet

Bir tür
pirinç
yemeği

İstenilen
nitelikte

Bir şeyin
özü

Tahılın
harmana
kadarki hali

Suudi
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Kısaca
yüzyıl
Çerez olarak yenen
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İş bırakımı

Karışık
renkli
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Mahsus,
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yükselti

Vecibe
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Nispet
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Afrika
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verme

Mikroskop
camı
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Ağabey

Koni
biçiminde
olan

Çevik

[ Sözcük Avı / Word Search ]

[ Çapraz Bağlar / Cross Lines ]

AKAJU

İLAVE

MUHTAÇ

ANKET

KAÇMA

MÜDDET

ARABESK

KASABA

OKAPİ

ARAKA

KATIKSIZ

SAĞCI

BARUT

KUDRET

TECRİT

DAĞLIÇ

KÜNYE

ULEMA

HISIM

MUASIR

ULUBORLU

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.

[ Takegaki / Takegaki ]
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.
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[ Sudoku / SudokU ]
Her satırı, her sütunu ve her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurmalısınız.
Fill each row, line and 3X3 square with numbers from 1 to 9

KOLAY

ORTA

ZOR

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

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

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

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

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

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

[ ÇÖZÜMLER /
Resimdeki
oyuncu
Fiyatı
yüksek olan
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simgesi

A C
E

Herkes,
elgün

0

9

4

P
T
G
H A L I
A
A T
P İ L
M İ R
B E
K A L İ T
N
F
Ş A
O R
U
D A
Ü M
Z
İ N
N Ü
E V
V
E
E D E P S
A
A C
A
D E Ğ İ L
İ Z
B A N
L A L E M

Küçük
çocuk
ayakkabısı

Kurutulmuş
uzun
peksimet

Hekimlik,
tababet

İşlenmemiş
madde

Sayı
boncuğu

Orta
oyununda
aptal uşak

Batarya
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un ve sütle
yapılan sos
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Numara
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Eğer
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cinsten
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özü

Ödev, boyun
borcu
Yer kabuğunda geniş
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raillife EKİM / october 2014

Çevik

Solutions ]
6
8
7
4
3
2
1
5
9

4
3
2
9
1
5
6
8
7

9
1
5
6
7
8
3
2
4

7
5
8
3
6
9
2
4
1

1
6
4
5
2
7
9
3
8

3
2
9
8
4
1
7
6
5

5
4
6
1
9
3
8
7
2

2
9
3
7
8
4
5
1
6

8
7
1
2
5
6
4
9
3

4
3
8
7
1
5
6
2
9

7
9
1
6
2
3
8
4
5

2
5
6
4
9
8
7
3
1

6
7
3
8
4
9
5
1
2

5
1
9
2
3
7
4
8
6

8
4
2
1
5
6
3
9
7

9
8
5
3
7
2
1
6
4

3
2
4
5
6
1
9
7
8

1
6
7
9
8
4
2
5
3

6
4
3
5
9
2
7
8
1

7
2
5
1
8
6
4
9
3

8
9
1
4
7
3
6
2
5

1
8
2
6
3
5
9
7
4

4
3
7
2
1
9
8
5
6

5
6
9
7
4
8
1
3
2

3
7
6
8
2
1
5
4
9

9
5
8
3
6
4
2
1
7

2
1
4
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6
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5
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4
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1
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4

2
9
5
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3
8

3
1
2
8
7
4
9
5
6

5
8
7
6
9
2
4
1
3

6
9
4
5
1
3
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8
2

2
6
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4
5
7
1
3
9

4
7
1
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8
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5
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1
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4

7
2
6
3
4
5
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1

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

1
3
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4
5
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6
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6
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YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ

ANKARA - İSTANBUL
SİNCAN

POLATLI

BİLECİK

ARİFİYE

SAPANCA

İZMİT

GEBZE

07:20

06:00
08:45

09:01

11:30

11:46

12:04

12:56

11:51
13:14

14:44

14:14

16:01

12:33
15:15

17:45

19:02

17:56

15:28
18:27

20:47

20:17

21:29

20:20

19:00

PENDİK

09:45

10:07

14:40
17:40

BOZÖYÜK

22:44
İSTANBUL - ANKARA

PENDİK

GEBZE

İZMİT

SAPANCA

ARİFİYE

BİLECİK

BOZÖYÜK

07:30
10:45

11:01

08:16

08:45

11:32

12:01

13:04

13:23

13:30

14:16

16:05

16:30

17:16

19:05
21:52

SİNCAN

POLATLI

POLATLI

SİNCAN

07:17
11:42
15:37

07:39
12:04
15:59

07:53
12:18
16:13

06:30

06:48

07:06

07:53

09:00

09:18

09:36

10:23

13:00

13:18

13:36

14:23

06:30
10:55
14:50

16:45

17:03

17:21

18:08

19:30

20:17

20:39

20:53

21:20

21:38

21:56

22:43

21:00

21:47

22:09

22:23

SİNCAN

POLATLI

POLATLI

SİNCAN

06:45

07:01

09:20

09:36

11:15

11:31

13:45

14:01

15:40

15:56

18:10

18:26

20:45

21:01

09:55
14:20
18:45

08:23

06:40

11:01

09:00

12:53

11:25

15:26

13:35

17:18

16:00

19:51

18:00

22:23

21:00

KONYA - ESKİŞEHİR

ESKİŞEHİR - KONYA

10:20

12:02

08:15

09:54

20:02

16:20

17:59

18:20

SİNCAN

10:02

10:06

19:20

www.inkamedya.com

POLATLI

08:47

06:15

10:05
14:40
19:05

08:00

08:16

10:25

10:39

12:45

12:59

15:00

15:14

17:20

17:34

19:25

19:39

22:20

22:34

14:10

11:09

11:23

14:30

14:44
17:21

20:08

20:22
23:07
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