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Huawei ile güvenli tren,
konforlu seyahat.

HUAWEI ENTERPRISE ICT SOLUTIONS A BETTER WAY

  

Detay için  adresini ziyaret ediniz. enterprise.huawei.com

  

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

  

Huawei ile güvenli tren,
konforlu seyahat.
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ULAŞIM	
GELECEKTİR...

TRANSPORTATION 
IS THE FUTURE...

Türkiye ulaştırma alanında son 12 yılda 
büyük mesafeler kat etti. Güvenle ulaştı-
ran, hızlı, eriştiren, sevilen, şeffaf, başarı 
örneği olarak gösterilen bir ulaştırma viz-
yonu çerçevesinde çalışmalarımızı sürdü-
rüyoruz.
Toplumun yaşam kalitesinin yükseltilme-
si, ülke kalkınmasına katkı sağlanması, 
tüm ulaşım modları, haberleşme, uzay ve 
bilgi teknolojileri alanlarında dengeli, gü-
venli ekonomik, erişilebilir, sürdürülebilir 
ve kaliteli hizmet verilmesi misyonu ile 
gece gündüz çalışıyoruz.
“Dağlar seni delik deşik ederim” türküsünü 
söyleyerek ülkemizin sert coğrafyalarında 
çalışan karayolu çalışanlarının bunda büyük 
payı var. “Turnalara tutunda gel” diyerek 
havaalanlarında çalışan, emek veren yüzler-
ce havayolu çalışanının bunda hissesi var. 
“Angaranın tren yolu gahı eğri gahı doğru” 
diye diye uzun hat boylarında çalışan yol 
işçisinden mühendisine tüm demiryolcula-
rın bu başarıda elbette ki payı var.
Kamu kurumları içerisinde insanları ka-
vuşturmak, hasretleri buluşmalara dönüş-
türmek, özlemleri sona erdirmek gibi ulvi 
bir görevi başarı ile yerine getiren örnek 
bir bakanlığın çalışanları olarak yaptıkları-
mızla gurur duyuyoruz. İnsanımızın kon-
forlu, güvenli, çevreci ulaşım imkanlarının 
en iyisine layık olduğu bilinci ile çalışma-
larımıza devam ediyoruz.
Havayolunun kullanımının yaygınlaştığı, 
bilişim imkânlarının ülkemizin en ücra kö-
şesine kadar ulaştırıldığı, seyahatlerin 
keyfe dönüşmesine vesile olan bir ulaşım 
sistemi hayal ettik, gerçekleştirdik.
Uçaklarımızla, bölünmüş yollarımızla, de-
nizciliğimizle, hızlı trenlerimizle konforlu 
ulaşımın nimetlerini hizmetinize sunuyoruz.
İyi yolculuklar. 

Lütfi ELVAN 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı 

Turkey has come a long way in transportation 
during the last 12 years. We continue to our work 
within our vision of transportation, which is fast, 
transparent, accessible, popular and transports 
people safely, that has been shown as an example of 
success.
We work day and night with one thing in our 
minds: Our mission, which is to increase the life 
quality of our society, to contribute to our country’s 
economy, to present continuous, fine, balanced, 
safe, economic, and accessible services in the fields 
of all modes of transportation, communication, 
and space and information technologies.
Working in our country’s hard geography by 
singing the song named, “Mountains… I riddle you 
with holes” employees of the Highways have played 
a big role in this success. Working at airlines by 
singing the song named, “Come by holding on to 
demoiselles,” employees of the Airways have taken 
a big part in this. Working along the long rail lines 
by singing the song named, “The railways of 
Ankara are straight and curved,” employees of the 
Railways from laborers to engineers have certainly 
a huge share in this. 
As being the employees of an exemplary ministry 
among the public institutions, we are proud of our 
work because our ministry has taken on the task of 
uniting people and turning longings into unions. 
We continue to our work being conscious of that, 
our people deserve the best means of transport that 
are comfortable, environmentalist, and safe.
We have dreamt of a transportation system that 
would lead to the airline travel becoming 
widespread, transmission of the means of 
information to the most remote corner of our 
country, and transformation of each travel into 
joy, we have succeeded.     
We present you the benefactions of comfortable 
transportation by means of our airplanes, 
highways, sea lines, and high-speed trains.
Have a nice travel. 

Lütfi ELVAN 
Minister of Transport, Maritime Affairs and 
Communication 

vİzyoN / viSiON
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DEMİRYOLLARININ	
ALTIN	ÇAĞI

THE GOLDEN AGE OF 
THE RAILWAYS

Ülkemizin kuruluş ve kalkınma sürecinde 
lokomotif görevi gören demiryollarımız, 
1950-2003 yılları arasındaki yarım asırlık 
ihmalin ardından son 12 yıldır Cumhuriye-
timizin ilk yıllarında olduğu gibi altın çağı-
nı yaşıyor.  
Yüksek Hızlı Demiryolu projeleri, mevcut 
sistemin modernizasyonu, ileri demiryolu 
sanayinin geliştirilmesi gibi ana hedefler 
doğrultusunda birçok büyük projeyi başa-
rıyla hayata geçiren TCDD, ülkemizin en 
dinamik kuruluşlarından biri oldu. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığımızın destekleriyle KİT’ler içeri-
sinde en yüksek yatırım ödeneğini alan 
TCDD, 2023’te yani Cumhuriyetimizin 
100. kuruluş yılında ulaşım sistemine 
damgasını vurmaya hazırlanıyor. 
YHT ile ekonomik, sosyal ve kültürel ya-
şam daha dinamik hale geliyor; ulaşım alış-
kanlıklarımız değişiyor; bölgesel farklılık-
lar azalıyor.
Yüksek Hızlı Trenlerle enerji maliyetleri 
düşüyor, karbondioksit salınımının azal-
ması ve diğer unsurlarla birlikte daha güzel 
bir çevre adım adım inşa ediliyor.
İleri demiryolu teknolojisi olan YHT hatla-
rının inşası, işletilmesi, müşavirlik, mü-
hendislik alanlarında bilgi birikimine yol 
açıyor.
Orta öğretim ve üniversitelerde raylı sistem 
bölümlerinin gelişmesine neden oluyor. 
Ülkemiz doğusundan batısına güneyinden 
kuzeyine YHT hatlarıyla donatılıyor; Tür-
kiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel kal-
kınma hızı artıyor. 
En önemlisi, siz değerli yolcularımızın 
memnuniyetine vesile olmak ve kavuşma-
lardan sonra yüzlerde oluşan mutluluğa 
şahit olmak bizlere çalışma şevki veriyor.
Hepinize hızlı, güvenli ve konforlu yolcu-
luklar.

Süleyman Karaman
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanı

Fallowing a period of neglect that had lasted for 
almost half a century our railways that have taken 
on the task of leading the progress of our country’s 
establishment and development are experiencing 
their golden age once again for the last 12 years as 
they were during the first years of our Republic. 
Turkish State Railways that have materialized 
many successful projects in the direction of its 
main targets such as High Speed Railway projects, 
the modernization of the existing system, and the 
development of the advanced railway industry has 
become one of the most dynamic establishments of 
our country.
TSR that has received the highest investment fund 
among the State Economic Enterprises by the 
support of our Ministry of Transportation, 
Maritime and Communication is getting ready to 
mark its stamp on the transportation system on the 
100th anniversary of our Republic in 2023.
By means of HST, our economic, cultural, and 
social lives are becoming more dynamic; our 
transportation habits are changing; the regional 
differences are getting fewer. 
By means of HST, the energy costs are declining; a 
better environment is being constructed step by 
step thanks to the lowered carbon dioxide emission 
and other elements.
The construction and the management of the HST 
lines, which is an advanced railway technology, 
lead to the accumulation of knowledge in the fields 
such as engineering and consultancy.
It induces the development of the railway systems 
departments of universities and secondary 
educational institutions.
Our country is being equipped by the HST lines 
from east to west and from north to south; our 
country’s economic, social, and cultural growth 
rates are increasing.
The most important thing is that witnessing the 
happiness that settle on faces after embracement 
and having a part in our passengers’ satisfaction 
encourage us to work eagerly.
Have a fast, safe, and comfortable travel.

Süleyman Karaman
Director General of the Turkish State Railways 
and Chairman of the Board

HoŞGELDİNİz / WElCOmE
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Oto Kiralama İstasyonlarımız 

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

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

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

Yüksek 
Hızlı Tren ile 

gideceginiz 
her istasyonda

aracınız hazır!
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Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, 2014 yılının ilk 8 ayında 
müze ve ören yerlerinden elde edilen gelirin, geçen yılın aynı 
dönemine göre yaklaşık yüzde 50 arttığını açıkladı. 
 Anadolu’nun zengin bir kültürel mirasa ev sahipliği yaptığı-
nı vurgulayan Bakan Ömer Çelik, şunları söyledi: “Biz kendi-
mizi Osmanlı’nın da, Bizans’ın da, Hititler’in de mirasçısı 
olarak görüyoruz. Bakanlığımızın bu coğrafyada olan her 
türlü kültürel kimliği korumak ve geliştirmek gibi bir vazife-
si de var. Bu vizyonla baktığımızda müzelerin daha çok ta-
nınmasını, daha çok ziyaretçi almasını aynı zamanda bir 
ulusal strateji olarak da görüyoruz. Burada en önemli şey, 
ziyaretçinin kendisini rahat hissedeceği, çağdaş işletme an-
layışıyla bu müzelerin yönetilmesi, sergi salonlarının buna 
göre düzenlenmesi.”
Bakan Çelik’in verdiği bilgilere göre, müze ve ören yerlerinden 
elde edilen gelir 2012’de 280 milyon, 2013’te 295 milyon, 2014 
yılında ise ilk sekiz ayda 280 milyon liraya ulaştı. Bu yıl sonu-
na kadar 400 milyonluk bir rekor rakamın yakalanması hedef-
leniyor. 
 

Ayasofya ilk sırada
Gelirlerde birinci sırada 40 milyon 301 bin 35 lirayla Ayasofya 
Müzesi yer alırken; Topkapı Sarayı Müzesi, Pamukkale Hiera-
polis Ören Yeri, İzmir Efes Ören Yeri ve Nevşehir Göreme 
Açıkhava Müzesi takip eden müzeler oldu. 

Minister of Culture and Tourism Ömer Çelik announced that 
the profits from the museums and ruins for the first eight 
months of the year 2014 are increased by 50 percent compared 
to the profits of the same period last year. 
Emphasizing the rich cultural heritage of Anatolia, Minister 
Ömer Çelik said, “We see ourselves as the heirs of the Ottomans, 
Byzantines, and Hittites. Our ministry has an important mission 
to protect and develop any kind of cultural identity that belongs 
to this geography. We see the recognition of our museums by 
more people as a national strategy with this vision in mind. The 
most important thing in here is that directing the museums with 
an understanding of modern managing techniques, which offers a 
wonderful visiting experience to visitors, and organizes the 
exhibitions accordingly.”
According to the information that was presented by Minister 
Çelik, the profits from the museums and ruins were 280 million 
in 2012 and 295 million in 2013, whereas the profits reached to 
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Hagia Sophia is the first in the list 
Hagia Sophia Museum took the first place in the list with 40 
million 301 thousand and 35 TL; it was followed by Topkapı 
Palace Museum, Pamukkale Hierapolis Ruins, İzmir Efes 
Ruins, and Nevşehir Göreme Open Air Museum. 

MÜZE	GELİRLERİ	ARTIYOR
TÜRKİYE’NİN MÜZE ZİYARETÇİ SAYISI GİDEREK ARTIYOR, GELİRLER YÜKSELİYOR. 

THE PROFITS FROM MUSEUMS ARE INCREASING
THE NUMBER OF MUSEUM VISITORS IS INCREASING IN TURKEY, SO ARE THE PROFITS. 

TURİzM / TOURiSm
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Oto Kiralama İstasyonlarımız 

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

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

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

Yüksek 
Hızlı Tren ile 

gideceginiz 
her istasyonda

aracınız hazır!
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 
Genel Müdürlüğü, Kaçkar Dağları Milli Parkı’nı adrenalini 
yüksek, eşsiz maceranın yaşandığı bir mekân haline getiriyor. 
DKMP Genel Müdürlüğü tarafından doğaseverlerin daha iyi 
vakit geçirmeleri için planlanan macera parkı projesi için ça-
lışmalar başladı.

Bungee Jumping istasyonu kurulacak
Maceracı doğaseverlerin görmek istedikleri aktivite alanları-
nın planlandığı macera parkı içerisinde 80 metre düşüş mesa-
feli bungee jumping istasyonu yer alıyor.
Özel veya tüzel kişiliklerce işletilmesi planlanan parkta 60 
metre serbest düşüş ve 200 metre salınımlı canyon swing 
istasyonunun yanında toplam 1,4 km mesafeli zipline istas-
yonu, 100 kişi kapasiteli ve farklı yaş gruplarına hizmet 
eden en az 6 bağımsız etaptan oluşan orman içi ip istasyon-
ları da yer alacak.

Ekonomiye katkı 
Ağaç istasyonları ile sulu ve kuru etapların yer aldığı team 
buildingin yanında parkta orientering, bilgi ve beceri istas-
yonları tesis edilecek. Macera parkının içerdiği ünitelerle 
Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda turizme çeşitlilik kazandırıl-
ması, yöre halkına ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması 
da hedefleniyor.

Ministry of Forestry and Water Affairs Nature Protection 
and National Parks General Directorate is going to turn the 
Kaçkar Mountains National Park into a place where people 
can experience incomparable adventures with high 
adrenaline. The work for the adventure park project, which 
is planned by NPNP General Directorate to ensure that 
nature lovers spend better time, has begun.

A bungee jumping station is going to be built
An 80 m high bungee jumping station is going to take place 
at the park that is going to offer activities to adventurous 
nature lovers that they would like to see.   
The park is planned to be managed by private or legal entities. 
60 m free fall and 200 m canyon swing stations, a zipline 
station that is in total 1.4 km long, inner forest zipline 
stations in six independent laps with 100 people capacity for 
different age groups are going to be built in the park.   

Contribution to our economy
Team building, tree stations, wet and dry laps and 
orientering, knowledge and skill stations are going to be 
established. The target is to contribute to our economy and 
the locals as well as adding variety to tourism through the 
units that the Kaçkar Mountains National Park is going to 
include. 

MACERA	PARKI	
GELİYOR!
KAÇKAR DAĞLARI MİLLİ PARKI ADRENALİNİ 
YÜKSEK, EŞSİZ MACERANIN YAŞANDIĞI 
BİR MEKÂN HALİNE GELİYOR.

ADVENTURE PARK 
IS COMING!
THE KAÇKAR MOUNTAINS NATIONAL PARK IS 
BECOMING A PLACE THAT YOU CAN EXPERIENCE 
UNIQUE ADVENTURES WITH HIGH ADRENALINE. 

ÇEvRE / ENviRONmENT





TRABZON	SÜMELA	MANASTIRI

KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS

Trabzon Maçka’nın çok uzaktan misafirleri olur her yıl… Sa-
dece Türkiye’nin dört bir yanından değil, yılların özlemiyle 
toprağın kokusuna, suyunun tadına, havasına hasret duy-
dukları Sümela Manastırı’na gelir binlerce kişi… 

Sümela Manastırı, Trabzon’un, Maçka ilçesi, Altındere 
Vadisi sınırları içerisinde yer alan deresinin batı yamaçların-
da Karadağ üzerinde deniz seviyesinden 1.150 m yükseklikte-
ki eski Rum Ortodoks manastır ve kilise kompleksidir… 

Yemyeşil bir doğanın içinde bambaşka bir atmosferi yaşar-
sınız Maçka’da…

Yılın her günü gidebilirsiniz ama Ortodokslar için, “Mer-
yem Ana’nın göğe yükseliş günü” olarak kabul edilen ve kut-
sal sayılan yıldönümü 15 Ağustos’ta düzenlenen ayine de 
denk gelebilirsiniz.  

Kilisenin MS 365-395 tarihleri arasında inşa edildiği sanıl-
maktadır. Bir efsaneye göre Atinalı Barnabas ile Sophronios 
adlı iki keşiş aynı rüyayı görmüşler; rüyalarında İsa’nın öğ-

rencilerinden Aziz Luka’nın yaptığı üç Panagia ikonundan, 
Meryem’in bebek İsa’yı kollarında tuttuğu ikonun bulunduğu 
yer olarak Sümela’nın yerini görmüşler. Bunun üzerine bir-
birlerinden habersiz olarak deniz yoluyla Trabzon’a gelmiş, 
orada karşılaşıp gördükleri rüyaları birbirlerine anlatmış ve 
ilk kilisenin temelini atmışlardır. 

14. yüzyılda Türkmen akınlarına maruz kalan kentin sa-
vunmasında ileri karakol görevi üstlenen manastırın statü-
sünde Osmanlı fethinden sonra bir değişiklik olmamıştır.

Ama ne olursa olsun bu bölge yüzyıllar boyunca yaşanan, 
nefes alınan, hayat bulunan, acı çekilen, sürgün olunan, has-
ret çekilen bir yerdir. Bu yüzden de Sümela’ya gittiğinizde 
Trabzon’un yeşilliğinin ortasında bu bambaşka havayı kokla-
yabilirsiniz. Hatta biraz daha dikkatle bakarsanız yüzyıl önce 
genç-yaşlı kadınların, erkeklerin gezdikleri, oynadıkları, âşık 
oldukları yerleri, ağaçları, fındık dallarını, yeşilliği, coşarcası-
na akan dereyi de görebilirsiniz… 

TÜRKAN BALABAN www.yollardan.com
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TRABZON SUMELA MONASTERY 
Many visitors come to Maçka, Trabzon every year. Not only from 
Turkey… Thousands of people who long for years to smell its soil, 
to taste its water, and to breathe its air come to Sumela Monastery. 

Sumela Monastery, which is an old Greek Orthodox monastery 
and church complex, is located within the borders of Trabzon’s 
Maçka vicinity, on the west hills of the Altındere Valley in Karadağ 
at a 1.150 m attitude. 

You experience a different atmosphere in lush nature at Maçka. 
You can visit it any day of the year but August 15 is a special day 

for the Orthodox because that day is accepted as “the day that Holy 
Mary had risen in the sky.” Special rituals take place on that day at 
the monastery.

It has been estimated that the place had been built between 365-
395 AC. According to a legend, two priests named Athenian 
Barnabas and Sophronios see the same dream; they both see 
Sumela as the location of one of the three Panagia icons in their 
dream, the one that ‘the Virgin Mary is holding Jesus in her arms’. 

One of the disciples of Jesus, St. Luke, had made the icons. 
Following the dream, they both come to Trabzon by sea. They run 
into each other somehow and they tell each other about the dream 
that they saw. Then together they lay the foundation of the first 
church of the monastery.

The status of the monastery that was taken on the task of acting 
as an outpost in the defense of the city during Turkmenian 
invasions in the 14th century was unchanged after the Ottoman 
conquest. 

This region has been a place where people live, breathe, come 
to life, suffer, and become exiled for centuries. You can smell 
the scent of this quite different air in the middle of Trabzon’s 
lush greenery. Moreover, if you look carefully, you can see the 
trees, hazelnut branches, and the lawn that young children 
played around or the places that men and women strolled 
around, and the creek where they fell in love with each other a 
century ago. 
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Kuzey Kıbrıs, insanında da doğasında da, hala turizmin boza-
madığı bir bakirliğe sahip. Kilometrelerce uzanan plajlardan 
kokulu portakal bahçelerine, karlı dağlardan yemyeşil vadilere, 
dingin manastırlardan gizemli kalelere, sınırsız ovalardan ıssız 
köylere, işte size hayatı yavaştan alan bu yalnız adayı görmek 
için birçok neden…

Girne Kalesi’nden eski limanı seyredin
Girne, Kuzey Kıbrıs’ın turizm başkenti. 70 km mesafedeki 
Türkiye kıyılarına bakan, Girne Kalesi’ne sırtını veren at nalı 
şeklindeki limanı, kafe, restoran ve otele dönüştürülen eski li-
man yapılarıyla, burası Akdeniz’in en hoş atmosferi olan kıyı-
larından biri. Liman kentin en hareketli yeri; özellikle yazın, 
akşamüstleri yerliler, turistler gezinir ve balıkçı teknelerini 
seyrederken, denize sıfır kafelerde oturulur. 

Girne Kalesi’ni kaçırmayın
Girne’nin en etkileyici yeri, limanın bir ucunda bulunan Girne 
Kalesi... Ayrıca limanın en güzel görüntüsü de kaleden. Kalede 
sergilenenler arasında en ilginci, 1965’te bir balıkçı tarafından 
Girne’nin 1.5 km açığında, 18 metre derinlikte bulunan ve bu-
gün ısısı kontrol altında tutulan bir salonda sergilenen Halep 
çamından yapılma 2300 yıllık gemi batığı. Geminin bir Suriye 
ticaret gemisi olduğu ve bir fırtınada battığı sanılıyor. 

Lefkoşa Saray Otel’den kuzey ve güneyi seyredin
Lefkoşa, dünyanın bölünen son başkenti... Yeşil Hat, Lefkoşa’yı 
güney ve kuzey olarak ikiye ayırıyor. Kuzeyi Türk, güneyi ise 
Rum tarafı. Saray Oteli’nin tepesinden bakıldığında, her iki tara-

The nature and the locals of Northern Cyprus are still untouched 
by the tourism. Here are many reasons to see the lonesome island 
that takes life easy from its long beaches to fragrant orange 
orchards, from snowy mountains to green valleys, from quiet 
monasteries to mysterious castles, and from endless plains to 
remote villages… 

Watch the old harbor from Kyrenia Castle 
Kyrenia is the tourism capital of Northern Cyprus. The coast 
that faces the Turkish coast, which is 70 kilometers away, has one 
of the best atmospheres of Mediterranean with its harbor 
resembling a horseshoe where Kyrenia Castle, cafes, restaurants, 
and old harbor structures that are turned into hotels are located. 
The harbor is the liveliest location of the city. The tourists and 
locals visit the place in the evenings, especially during summers. 
They sit at the waterfront cafes or restaurants and enjoy the view 
of the fishing boats. 

Do not miss the chance to visit Kyrenia Castle
Kyrenia Castle, which is located at one end of the harbor, is 
the most impressive structure of Kyrenia. In addition, you can 
take the best shots of the harbor from the castle. The most 
interesting artifact, which is on display at the castle, is a 2300 
years old shipwreck. It was found under water which is 18 m 
deep and 1.5 km away from the cost in 1965 by a Kyrenian 
fisherman. The ship is made of Aleppo pine and displayed in a 
room where the air temperature is controlled carefully. It has 
been believed that it was a Syrian trade ship and sunk during 
a storm. 

GEzİ / TRAvEl
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fı da görmek mümkün. Lefkoşa, adanın tam ortasında, Kuzey 
Kıbrıs’ın ticari ve politik başkenti. Yüksek binaların bulunduğu 
ve nüfusun yoğun olduğu güney tarafının yanında Kuzey Lefko-
şa daha mütevazı duruyor. Bugün Yeşil Hat olarak bilinen sınır, 
bir İngiliz kumandanın adayı harita üzerinde yeşil bir kalemle 
bölmesi sonucu bu adı aldı. 

Lefkoşa’nın tarihi mahallelerinde dolaşın
Lefkoşa’yı yürüyerek gezmeli. Kuzey Lefkoşa’nın en ilginç gö-
rülecek yerleri, Korkut Efendi ve Selimiye bölgelerinde. He-
men güneyde, Yeşil Hat’a yakın dükkan ve restoranların bu-
lunduğu trafiğe kapalı bir bölge var. Eski kentin batısındaki 
Karamanzade ve Arabahmet mahalleleri de görmeye değer. 
Osmanlı kervansarayları Büyük Han ve Kumarcılar Han, orta-
çağ kervansaraylarının bugüne kalan ender örneklerinden. 
Büyük Han’ın güzel avlusu etrafında, Kıbrıs’a özgü yemekler 
sunan lokanta, kafe ve el sanatları dükkanları, Belediye Paza-
rı’nın karşısında, 14. yüzyıla ait gotik bir kiliseden dönüştürü-
len Bedesten var. Bir başka pazaryeri tüm canlılığıyla Kıbrıs 
Türkleri’nin mutfağını yansıtan Kapalı Çarşı, İngiliz koloni 
döneminden kalma. Yine bu bölgedeki, Lüzinyanlar devrinden 
kalma en görkemli Gotik yapılardan biri olan Aya Sofya Kated-
rali yani bugünkü Selimiye Camii mutlaka görülmeli. 

Lala Paşa Camii’nin büyüsüne kapılın
Girne Kuzey Kıbrıs’ın ‘turizm başkenti’yse, Gazimağusa 
‘tarihi başkenti.’ Burası, Akdeniz’in surlarla çevrili en 
önemli limanlarından. Gazimağusa’da eski kentin her yerin-
den görülebilen ve bugün Lala Mustafa Paşa Camii olarak 

Watch north and south from Nicosia Palace Hotel
Nicosia is the world’s last divided city. Green Line divides the 
city into two sections as north and south. North is the Turkish 
side and south is the Greek side. When you look from the top of 
the Palace Hotel, it is possible to see the both sides. Nicosia is in 
the middle of the island and it is the trade and politics capital of 
Northern Cyprus. Northern Nicosia looks more modest when it is 
compared to the southern side that owns high buildings and a 
large population. The borderline, which is known as the Green 
Line today, has taken its name as the result of a British 
commander drawing the borderline with a green pen on a map.

Stroll around the historical neighborhoods of Nicosia
You should go sightseeing in Nicosia on foot. The most interesting 
places to see in Northern Nicosia are located in Korkut Efendi and 
Selimiye regions. There is also another region worth seeing in south 
where the shops and cafes close to the Green Line are and that part 
is closed to the traffic. Karamanzade and Arabahmet neighborhoods 
are also worth seeing. The Ottoman caravansaries Büyük Inn and 
Kumarcılar Inn are among the rare middle age structures, which 
were able to last until today. Restaurants that serve special Cyprus 
dishes, cafes, and handcraft shops are located around the beautiful 
alley of Büyük In. Bedesten (covered bazaar), which was converted 
from a 14th century gothic church, is right across the Belediye 
Bazaar. Another bazaar is called Kapalı Çarşı, which serves dishes 
from the Northern Cyprus cuisine. The structure is from the British 
colony period. Hagia Sophia Cathedral, which is known as the 
Selimiye Mosque today, is one of the most important gothic 
structures from the Lusignans period and it is a must see.

GEzİ / TRAvEl
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ibadete açık olan, bir zamanların St. Nicholas Katedrali, 
Kıbrıs’taki Gotik Lüzinyan mimarisinin en iyi örneği. 1298- 
1326 yılları arasında, Kudüs krallarının taç giyme törenleri 
için inşa edilmiş, 1954 yılına kadar buraya Mağusa Aya Sof-
ya’sı denmiş ancak bu tarihten sonra camiye ‘Kıbrıs Fatihi’ 
olarak bilinen Lala Mustafa Paşa adı verilmişti. Caminin 
bulunduğu meydan ve çarşı, kafeleri ve çay bahçeleriyle, 
kentin en canlı yerlerinden.    

Otello Kulesi’nden Mağusa Limanı’na bakın
Gazimağusa’nın köklü tarihinin en sağlam kanıtı, eski ken-
tin sınırlarını belirleyen görkemli korunma surları. Bu surlar 
boyunca yürüyerek ve bazı kulelerin üzerine çıkarak, bir 
zamanların bu zengin ve önemli kentini en iyi şekilde algıla-
yabilmek mümkün. Eski kentin kuzeydoğusunda, denize 
doğru, 1492 yılında Venedikliler tarafından surların uzatıl-
ması için yapılan Otello Kulesi, aslında Deniz Kapısı ile li-
manı korumak için yapılmış. 

Bakir Karpaz Yarımadası’nı bisikletle dolaşın
Bir cezveye benzeyen Kıbrıs adasının sapı Girne’den 180 km 
mesafedeki Karpaz Yarımadası Milli Parkı. Kuzey Kıbrıs’ın bu 
en bakir bölgesi, doğuya adeta Suriye’ye uzanıyor. 1974’ten 
beri hemen hemen hiç el değmemiş... Yol boyunca yabani 
eşeklere, koyun sürüsünü güden bir çobana rastlayabiliyorsu-
nuz. Uçsuz bucaksız ovalar, ıssız köyler, tek tük kulübelerin 
bulunduğu, kaplumbağaların yumurtlamak için seçtiği sakin 
kumsallar var. Burası Kuzey Kıbrıs’ın en güzel kumsallarına ve 
en güzel günbatımları sahip…

Become mesmerized by the Lala Pasha Mosque
If Kyrenia is the ‘tourism capital’ of Northern Cyprus, then 
Famagusta is the ‘history capital.’ This place is one of the most 
important Mediterranean harbors that are surrounded by walls. 
The St. Nicholas Cathedral, which is today’s the Lala Pasha 
Mosque, can be seen from anywhere of the old city in Famagusta 
and it is the best example of the Lusignan gothic architecture in 
Cyprus. The structure had been built for the crowning ceremonies 
of kings of Jerusalem between 1298-1326. It was called as 
Famagusta Hagia Sophia until 1954 but after that year, it was 
named after Lala Mustafa Pasha also known as ‘the Cyprus 
Conqueror.’ The square where the mosque is located is a lively 
location with its cafes and bazaars. 

Watch Famagusta Harbor from the Othello Tower 
The most mounting evidence to the long history of Famagusta is 
the magnificent protective walls that mark the borders of the old 
city. It is possible to observe this important and rich town by 
walking along the walls. The Othello Tower, which was built to 
extend the walls by Venetians in 1492, was actually built to protect 
the Sea Gate and the harbor. 

Ride on a bike through the untouched Karpass 
Peninsula
Cyprus Island resembles a small saucepan and the handle of that pan, 
which is 180 km away from Kyrenia, is Karpass Peninsula National 
Park. This region, which is untouched since 1974, almost tries to reach 
Syria in the east. You can run into wild donkeys, herding shepherds 
along the way. The peninsula has vast plains, remote villages, a few 
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Kıbrıs mutfağıyla tanışın 
Kıbrıs’ta, sipariş etmenize fırsat kalmadan masanız meze-
lerle dolar; sarmısak ve limonla terbiye edilmiş Kıbrıs 
zeytini, cacık, kaz ayağı turşusu, pancar turşusu, golyandro 
bitkisinin tohumu ve Kıbrıs’ın ünlü Hellim peyniri… Mo-
lehiya otu; sadece Kıbrıs’ta ve Nil kıyılarında yetişen, nane 
kokusunda, reyhan otu görüntüsünde ve biraz da bamya 
tadındadır, kuzu eti ya da tavuk ile sulu bir yemek olarak 
hazırlanır. İlginç bir başka sebze de, Kıbrıs’ın dışında bilin-
meyen kolokastır. Geleneksel bir kış yemeği olan kolokas, 
patates familyasından bir bitkidir, patatesten daha tatlıdır 
ve görüntüsü kerevize benzer. Kabak çiçeği dolması da 
mezelerin arasında yer alır ve Kıbrıslı hanımlar kabak çi-
çeklerini açıkken toplamak için sabah erkenden iş başı ya-
parlar. 

Müzelere vakit ayırın
Kuzey Kıbrıs’ın tarihine ışık tutan müzeler de görmeye 
değer. Lefkoşa’da, bugün Mevlevi Müzesi olarak ziyaret 
edilen 17. yüzyıla ait Mevlevihane, Derviş Paşa’nın kona-
ğından dönüştürülen Derviş Paşa Konağı Etnografya Mü-
zesi, kentteki 260 özellikli Osmanlı binası arasındaki Sa-
çaklı Ev, gotik tarzdaki konak Lüzinyan Evi ve Barbarlık 
Müzesi de görülebilir. Güzelyurt güzergahı üzerindeki 
1956 tarihli Mavi Köşk, Makarios’un avukatı ve Orta Do-
ğu’nun en büyük silah tüccarı İtalyan asıllı bir Rum olan 
Pavilides’e ait. Gazimağusa’da Venedik Sarayı’nın avlusu-
na açılan ve Namık Kemal’in 36 ay boyunca hapsedildiği 
zindan, bugün Namık Kemal Zindanı ve Müzesi.

huts, and quiet beaches that are preferred by turtles to lay eggs. This 
place has the best beaches and the sunsets of Northern Cyprus. 

Meet with the Cyprus Cuisine
Before even you act to order, your table gets to be covered with 
appetizers in Cyprus: Cyprus olives marinated with garlic and 
lemon, tzatziki, pigweed pickle, sugar beets pickle, coriander seeds, 
and famous Hellim cheese. Molohiya is an herb that only grows in 
Cyprus and along the cost of the Nile. It has the smell of mint, 
looks of basil, and it tastes like okra. It is used in lamb, or chicken 
stews. Another interesting plant is called kolokas, which looks like 
celery roots and tastes like potatoes only it is sweeter than 
potatoes. Kolokas isn’t heard of much around the world except 
Cyprus. Stuffed squash flowers are among the famous appetizers. 
Cyprus women get up very early in the morning to pick them.   

Make time for the museums
The museums that bring the history of Cyprus to light are worth 
seeing. The Dervish House that is open to visitors as a Dervish 
Museum today, Dervish Pasha Mansion Ethnography Museum 
that was converted from Dervish Pasha’s mansion, Saçaklı Ev, 
Lusignan House in gothic style, and Barbarian Museum that is 
among the 260 Ottoman structures located in the city can also be 
seen in Nicosia. The Blue Mansion on the route to Güzelyurt that 
was built in 1965 belongs to a Greek named Pavilides that is 
originally from Italy and who is the lawyer of Makarios and the 
biggest guns trader of the Middle East. The Namık Kemal Prison 
and Museum, where Namık Kemal was kept as a prisoner for 36 
years, faces the alley of the Venetian Palace in Famagusta.
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SMILING FACES 
OF THE RAILS: 

STEWARDS
WELL DISCIPLINED HST STEWARDS SERVE 

PASSENGERS WITH SMILING FACES.  

hİLAL BAYsAL TARiK ER

RAYLARIN	
GÜLEN	YÜZÜ:	
HOSTESLER

YHT HOSTESLERİ, DİSİPLİNLİ ÇALIŞMALARI 
VE GÜLER YÜZLERİ İLE KONUKLARINA 

HİZMET EDİYOR. 
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Bugüne kadar ‘hostes’ denildiğinde akla ilk olarak uçakta-
ki görevliler geliyordu. Ancak bu durum YHT ile değişti; 
zihinlerde artık disiplinli, güler yüzlü hizmet anlayışları 
ile YHT hostesleri yer alıyor. Uzaktan bakıldığında kolay 
gibi görünse de hostes olabilmek aslında oldukça zor. Se-
çilirken aranan kriterleri ve sınav aşamalarını duyduğu-
muzda şaşırmadık desek yalan olur. Kendilerini daha ya-
kından tanımak için YHT’nin Hostes Gurup Şef Yardım-
cısı Özlem Arslan’la çok keyifli 
bir söyleşi gerçekleştirdik.
Hosteslerin toplum nezdinde özel 
bir yeri olmuştur her zaman. Hos-
teslerin güler yüzlerine, ünifor-
malarına hayranlık duyan birçok 
kız çocuğu da bu mesleği yapmak 
ister. Bu yüzden öncelikle hostes 
olmak için aranan kriterleri sor-
duğumuz Özlem Arslan, bizi şöyle 
yanıtlıyor: “Tercih önceliğimiz 
lisans ya da ön lisans bölümleri-
nin turizm otelcilik, halkla ilişki-
ler veya işletme fakültelerini bi-
tirmeleri. En az 1.65 boy ve onunla 
orantılı kiloya sahip olmaları şart. Bu özelliklere sahip 
adaylar ön mülakata alınıyor. Görüşme sırasındaki aranan 
özellik ise güler yüzleri ve insan iletişimindeki başarıları. 
Bu sürecin ardından uzun bir eğitim safhası var adaylar 
için. Başta ilk yardım olmak üzere hijyen, iş sağlığı, iş gü-
venliği, müşteri ilişkileri, halkla ilişkiler, beden dili ve 
yabancı dil gibi konularda eğitim alıyorlar.” Arslan eği-
timlerden sonra yapılan sınavı başarıyla veren kişilerin 
hostesliğe aday olduğunu söylüyor. Ardından mevzuat, 
kurum içi tanıtım ve oryantasyon gibi dersler de alarak 

The first thing come to one’s mind would be a steward in an 
airplane when the word of ‘steward’ mentioned. However, this 
has changed with HST; now HST stewards come to mind with 
their smiling faces and well-disciplined service. Although it 
might look easy to become a steward, in fact it is very hard. It 
would be a lie, if we had said that we weren’t surprised when 
we heard of the qualifications list and testing phases which 
have to be passed by the candidates in order to be hired as a 

steward. To get to know them 
better, we had a nice chat with 
Steward Group Assistant Chief 
Özlem Arslan.    
There has always been a special 
respect for stewards in our society. 
Many young girls, who admire their 
smiling faces, and uniforms, would 
like to become a steward in the 
future. We have asked the 
qualifications in order to become a 
steward to Özlem Arslan and she 
has answered, “We give the priority 
to candidates with bachelor or 
associate degrees of tourism and 

hotel management, public relations or business management 
departments of universities. Height requirement is 1.65 m and 
they have to maintain a proportioned weight. The candidates 
with these qualifications go through a preliminary interview. 
We look for smiling faces and success in communication skills 
during this interview. The qualified candidates go through a 
long training process. They are trained in fields such as first 
aid, hygiene, work safety, work health, customer relations, 
public relations, body language and foreign language.” Arslan 
says that following this training the candidates take an exam. 
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Hostesler,	ilk	yardım,	hijyen,	
iş	sağlığı,	iş	güvenliği,	müşteri	

ilişkileri	gibi	konularda	
eğitim	alıyor.

Stewards, trained in fields 
such as firs aid, hygiene, 

work safety, work health and 
customer relations. 
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tekrar bir sınava tabi tutuluyor hostesler. Sınav sonunda 
başarılı olan kişinin de tam olarak hostes sayılmadığını 
belirten Özlem Arslan, “Hostes adayları son olarak iki 
aylık yolda staj eğitimi dönemine başlıyor. Bu süreç içeri-
sinde başhostesten alınan raporlara göre herhangi bir ak-
saklık olmazsa asil olarak göreve başlamaya hak kazanı-
yorlar.” diyor.

Hiç bitmeyen eğitim ve staj 
Bir hostesin eğitim ve staj süresi hiç bitmiyor aslında. 
Süreç içerisinde yenilenen ilk yardım, iş sağlığı ve iş gü-
venliği gibi dersler var. Sürekli insana yönelik hizmet 
verdiklerinden her an bir şikâyetle karşı karşıya kalabili-
yor hostesler. O yüzden de görevlerinde hiçbir zaman di-
siplinden uzaklaşmıyorlar. Şikâyet oranının çok az oldu-
ğunu belirten Özlem Arslan, “Zaman zaman da yolcular-
dan teşekkür mailleri ve telefonları geliyor hostesler hak-
kında. Bunlar da arkadaşlarımıza başhostes olabilmeleri 
adına artı puan olarak geri dönüyor.” diyor. Şu an 
YHT’lerde görev yapan 97 hostesin 24 tanesinin başhos-
tes olduğunu da sözlerine ekliyor. 

Bilet kontrol noktası oldukça stresli
Bir trende her zaman üç hostes bulunuyor. Bunlardan birisi 
başhostes… Hosteslerin görevleri sefere başlayacak olan 
tren yolcularının biletlerini kontrol etmeleriyle başlıyor. 
Burası aslında onların en zorlandıkları nokta… O yüzden 

The successful candidates are trained this time on subjects 
such as regulations, in-house promotion, and orientation. 
Following this training, they are once again tested. The 
successful candidates are still only candidates. Özlem Arslan 
says, “Finally, the candidates are trained on job for two 
months. If everything is well with a candidate according to the 
report presented by the chief steward then the candidate earns 
the right to begin to work as a full steward.”       

Never ending training
The training process of a steward actually never ends. As 
long as they stay on the job, they receive updated first aid, 
work health, and work safety trainings regularly. They might 
face with a complaint any time because they serve people. 
For this reason, they always act well disciplined. Remarking 
that they get only little complaints, Özlem Arslan says, 
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Bir	hostesin	eğitim	ve	staj	süresi	hiç	
bitmiyor.	Görevlerinde	hiçbir	zaman	

disiplinden	uzaklaşmıyorlar.			

The training process of a steward 
actually never ends. They always 

act well disciplined.

YHT hostesleri, TCDD’nin değişen yüzünün kanıtı… / HST stewards, the proof of the changing face of TSR...



başhostes mutlaka burada bulunmak zorunda. Zira yaşanı-
lan her sıkıntı onun vereceği son kararla çözülüyor. Özlem 
Arslan, burada yaşanan sıkıntıların bazılarını şöyle özetli-
yor: “Trene yetişmek için koşturan yolcularımız fazlasıyla 
stresli olduğundan bizim güler yüzlü iletişimimiz burada 
çok önemli. Karşılaştığımız sorunların en başında bavul 
fazlalığı geliyor. YHT’ler hızlı ve kısa yolculuklara göre ta-
sarlandığından bavul kapasitesi dar, koltuk kapasitesi fazla. 
Ama özellikle tatil dönemlerinde sayısız bavul ve eşyayla 
gelenler var. İkinci büyük sorun indirimli bilet hakkı olma-
dığı halde alanlar. Bavullarda çıkan kesici aletlerden, oldu-
ğundan büyük evcil hayvanları getirenlere kadar sayısız 
sorunla karşılaşıyoruz.”

Vagon içi hizmet önemli
Trene binildikten sonra hostesler, video yayını akışını başla-
tarak yolcu bilet sayısını kontrol ediyor. Ardından business 
vagonunun kulaklık ve ikram servisini yapıyor hostesler. 
İstanbul trenlerinde artık business class ve economy class 
gibi bölümler olduğundan bu trenlerdeki hosteslerin sorum-
lulukları daha farklı. Bu bölümlere yemek servisi yapıldığın-
dan hostesler, biletleri kontrol ettikleri sırada yolcuların 
yemek tercihlerini de öğrenerek siparişlerini alıyor. 

“Time to time we receive thank-you letters or calls from our 
passengers. Those return to our stewards as plus points on 
the way to becoming a chief steward.” She also adds that 24 
stewards out of the 97 stewards in total working for HST are 
chief stewards. 

Ticket control part is stressful
Always three stewards serve in a train. One of them is the chief. 
Their duty begins by controlling the tickets of the passengers. 
This is actually the part that they have hard time the most. This 
is why their chief has to be there, too, because the authority to 
make the final decision when a problem occurs belongs to the 
chief. Özlem Arslan summarizes some of the problems that they 
encounter for us: “It is important to use great communication 
skills while interacting with our passengers who try hard to 
catch their train since they are stressful. We mostly encounter 
with excessive luggage problems. HSTs are designed for fast and 
short trips so their storage capacity is limited, whereas the seat 
capacity is great. However, we see many passengers who bring 
along excess luggage or items. The second big problem is the 
passengers who purchase discounted tickets online although 
they do not have the qualification to do so. We actually see 
many problems from sharp objects in bags to passengers who 
bring along their large pets.”

In-coach service is important
After everyone is settled, our stewards start the in-couch 
video program and controls the number of tickets. Then they 
serve the earphones and treats in the business couch. Since 
Istanbul trains have business class or economy class couches, 
the responsibilities of the stewards who are assigned to these 
types of couches are different than others’ are. The stewards 
who attend in these couches also notes the meal choices of the 
passengers during the ticket control process.

HOSTESLER YOLCULARIN EN BÜYÜK 
YARDIMCISI
Özlem Arslan bir yol anısını anlatıyor: “Yüksek hız 
fobisi olan yaşlı bir teyzemiz vardı. Ankara’ya hız-
lıca gelmesi gerektiğinden YHT’ye binmişti. 
Binerken oğlunun bize emanet ettiği teyze o 
kadar korkmuştu ki yol boyunca elini tutup tey-
zeyle sohbet ederek seyahat etmiştik.”

STEWARDS ARE THE GREATEST HELP FOR 
PASSENGERS
Özlem Arslan tells us a memory of hers: “We had 
an elderly passenger who had a phobia of high 
speeds. She had taken the HST when she needed 
to come to Ankara fast. The elderly woman that 
had been turned over to us by her son was too 
scared that we had to hold her hand and chat with 
her during the whole time.”  

0  2  8  raillife KASIM / noveMber 2014

Trene	binildikten	sonra	hostesler,	
video	yayını	akışını	başlatıyor	ve	

biletleri	kontrol	ediyor.		

After everyone is settled, our 
stewards start the in-couch video 
program and controls the tickets.
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PİN	KODUNUZU	BİLİYOR	MUSUNUZ?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 VE 9… BU RAKAMLAR, PİN KODUNUZUN TEMEL YAPITAŞLARI. 

DOĞUM TARİHİNİZ ASLINDA KARAKTERİNİZİ BELİRLİYOR.

DO YOU KNOW YOUR PIN CODE?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 AND 9… THESE NUMBERS ARE THE BUILDING BLOCKS OF YOUR 

PIN CODE. YOUR DATE OF BIRTH DEFINES YOUR CHARACTER. 

yAŞAM / liFE

sELİN AKgÜN



Hayatta her şeyin bir anlamı vardır. Doğarız, 
büyürüz ve zamanı geldiğinde bu dünyadan 
göçeriz. Bu kez rakamların anlamını sorgula-
maya var mısınız? İşe pin kodunuzu hesap-
lamaktan başlayalım. Her bireyin pin kodu 8 
rakamdan oluşuyor. Bu rakamların topla-
mında öne çıkan 9’uncu sayı ise yaşam du-
yunuzu oluşturuyor. Alt tarafı rakam deyip, 
geçmeyin. Her bir rakam size karakteriniz, 
kadın-erkek ilişkilerinizdeki eksiklik ya da 
geliştirilmesi gereken yönleriniz, iş hayatı-
nızdaki duruşunuz ve geleceğe yönelik ha-
yalleriniz hakkında çok önemli ipuçları su-
nuyor. Yapmanız gereken tek şey, size gös-
terilen şekilde toplama-çıkarma yapmak. 
Sonuçlar, sizi de en az bizi şaşırttığı kadar 
şaşırtacak…
‘Kaderin Pin Kodu’ adlı kitabın yazarı Doug-
las Forbes, pin kodu analizinin 25 yıl boyun-
ca yaklaşık 25 bin kişi üzerinde denendiğini 
söylüyor. Forbes, pin kodu uygulaması hak-
kında şu bilgileri veriyor: “Pin kodunuz, 
güçlü ve zayıf yanlarınızı ortaya koyar. Do-
ğum tarihinizin ve kaderinizin gizli matema-
tiği size farklı bir yol haritası sunuyor. Her 
gün, kendi başına bir matristir. Doğum tari-
hiniz, bu matrisin anahtarıdır. Doğum günü-
nüz, doğum ayınız ve doğum yılınız temel 
alınarak 9 hanelik bir matris oluşturulur. 8 
hanenin toplamı sonucunda yaşam duyunuz 
ortaya çıkar. 9 hanenin şifresi çözüldüğünde, bu matris 
bize insan kişiliğinin dinamikleri ve hiyerarşik konumu 
belirleyen işletim sistemleri hakkında bilgi verir. 1 rakamı 
görme-zihni, 2 rakamı duyma-duyguyu, 3 rakamı tat-dür-
tüyü, 4 rakamı koku-pratikliği, 5 rakamı dokunma-zihni, 
6 rakamı sezgi-dürtüyü, 7 rakamı ruh-duyguyu, 8 rakamı 
yaradılış-pratikliği, 9 rakamı ise yaşamı yani tüm değerle-
ri yansıtıyor.”

Everything has a meaning in life. We come 
to life, grow up, and when the time comes 
we leave this earth. Would you like to 
question the meanings of the numbers this 
time? Let’s start with calculating your pin 
code. Every individual has an 8 digit pin 
code. The ninth number that we come up 
with adding these numbers together gives 
us our life sense number. Do not 
underestimate those numbers. Each of 
them presents you clues about your 
character, your lack of relationships, your 
position in your business life, and your 
dreams for the future. The only thing you 
need to do is to calculate the number as 
explained. The results are going to 
surprise you as much as they surprised us. 
Douglas Forbes, the author of the book 
named ‘Human Pin Code’, says that he 
had tested the code on over 25 thousand 
people in 25 years. Forbes makes remarks 
about human pin code: “Your pin code 
reveals your strengths and weaknesses. 
The sacred formula of your faith and your 
date of birth presents you a different 
guide map. Every day is a matrix by itself 
and your date of birth is the key to that 
matrix. A 9 digit matrix is created based 
on your birth day, birth month, and birth 
year. The sum of the first 8 digits gives 

you your life sense number. When the 9 digits are deciphered, 
the matrix gives us information about the operating systems 
that define the dynamics of human character. Number 1 
reflects visual-memory; number 2: hearing-sense, number 3: 
taste-urge, number 4: smell-being practical, number 5: 
touch-memory, number 6: sense-urge, number 7: spirit-
sense, number 8: creation-being practical, and number 9 
reflects life with all of its values.”   

 raillife KASIM / noveMber 2014     0  3 1

yAŞAM / liFE

Pin	kodunuz,	güçlü	ve	
zayıf	yanlarınızı	

ortaya	koyar.	Doğum	
tarihinizin ve 

kaderinizin	gizli	
matematiği	size	farklı	

bir	yol	haritası	
sunuyor.

Your pin code reveals 
your strengths and 

weaknesses. The sacred 
formula of your faith 
and your date of birth 

presents you a different 
guide map. 



0  3  2  raillife KASIM / noveMber 2014

Örnek pin kodu analizi: 45115966
Pin kodunuzu nasıl hesaplamanız gerektiğine gelince… Önce-
likle bir kâğıda dokuz tane kare çizin. Diyelim ki doğum tarihi-
niz 13 Mayıs 1972. İlk kareye yani ilk hanenize 13 rakamını 
yazmanız gerekiyor. Fakat burada hemen bir hatırlatma yap-
makta fayda var. Sadece tek haneli rakamlar kullanılıyor. Bu 
nedenle 13’ü, 13 olarak yazamazsınız. 1+3’ü toplayın ve 4 raka-
mını ilk hanenize yazın. İkinci haneye doğduğunuz ayın karşı-
sındaki rakamı yazın. Mayıs, 5’inci ay olduğu için ikinci haneye 
5 yazmalısınız. Ama Aralık ayında doğmuş olsaydınız, 12 yeri-
ne, 1+2=3 yazmanız gerekecekti. Üçüncü haneye doğum yılını-
zın kodunu yazmanız gerekiyor. 1+9+7+2’nin toplamı 19 olu-
yor. Bu nedenle 1+9’un toplamı da 10. Bu durumda 1+0’ı topla-
yın. Bu işlem sonucunda ortaya çıkan ‘1’ rakamını da 3’üncü 
haneye yazın. 4’üncü hanede 1, 2 ve 3’üncü haneleri toplamalı-
sınız. 4+5+1’in toplamı 10 oluyor. Tek haneli rakama ulaşmak 
için yine 1+0’ı toplayıp, ‘1’ rakamını 4’üncü hanenize yazın. 
5’inci hane için 1’inci ve 4’üncü haneleri toplayın. 5’inci hane-
nizin rakamı 1+4 yani 5 olarak hesaplanıyor. 6’ncı hane için 
birinci ve ikinci haneyi toplamak gerekiyor. 4+5 işlemi sonu-
cunda 6’ncı haneniz 9 olarak öne çıkıyor. 7’nci hane rakamını 
bulmak için ikinci ve üçüncü haneyi toplayın. 5+1 toplamı 
olarak öne çıkan 6 rakamını 7’nci hanenize ekleyin.  

Rakamların anlamları
8’inci haneyi hesaplamak için 6’ncı ve 7’nci haneleri toplayın. 
9+6 işleminin sonucu 15 oluyor. İki haneli olduğu için 1+5’i 
toplayın ve 6 rakamını 8’inci hanenize ekleyin. Son olarak ya-
şam duyusu rakamınıza ulaşmak için 8 hanede bulunan tüm 
rakamları toplayın. 4+5+1+1+5+9+6+6 işleminin sonucu 37 
oluyor. 3+7’yi toplayın. 10 rakamını tek haneye indirmek için 
1+0’ı toplayın ve 1 rakamını yaşam hanesi olarak öne çıkan 
9’uncu hanenize yazın. İşte bu kadar basit… Pin kodunuzu 
oluşturan bu rakamların her biri özel anlamlar içeriyor. Örne-
ğin 1 rakamı; yaratıcı, lider, konuşkan, neşeli, gururlu ve kendi-
ne güvenen kişileri yansıtıyor. 2 rakamı, olağanüstü hayal gü-
cüyle öne çıkan, ebeveynliği önemseyen, ailelerini ve sevdikle-
rini korumaya yönelik güdüsü güçlü kişileri temsil ediyor. 3 
rakamı askeri bir tavrı ifade ederken, düzen ve verimliliğin de 
en iyi örneğini oluşturuyor. 4 rakamı doğruluğu, bütünlüğü ve 
dürüstlüğü temsil ediyor. 5 rakamınız yoğunluktaysa adrenalin 
bağımlısı olduğunuzu söyleyebiliriz. 6 rakamı dost canlısı, se-
vecen, romantik, sakin ve uyumlu kişilerle özdeşleşiyor. Rek-
lam, oyunculuk, resim, heykel gibi sanatsal yaratıcılık gerekti-
ren işler ise ağırlıklı olarak 7 rakamında öne çıkıyor. 8 rakamı 
ise sakin mizaçlı, metodik ve sabırlı kişileri temsil ediyor. 9 
rakamı da saf, masum, çocuksu, zeki ve sanatkâr bir ruha sahip 
kişileri yansıtıyor.

Sample pin code analysis: 45115966
How do you calculate your pin code? First, draw 9 squares on a 
piece of paper. Let’s say your date of birth is May 13, 1972. You 
should place 13 in the first square. But you can only work with one 
digit. Therefore, you cannot place 13 in the first square as it is. The 
sum of 1 and 3 goes into your first square: 4. Put your month of 
birth into the second square. May is the fifth month, so the number 
5 goes into the second square. If your month of birth was December, 
you were going to have to place 1+2=3 into the second square. The 
sum of the numerals in your year of birth goes into the third square. 
1+9+7+2 makes 19. And 1+9 makes 10. So, you need to place 
1+0=1 into the third one. To fill the fourth square sum up the 
values in the first three squares. 4+5+1 makes 10, so 1+0 makes 1 
that goes into the fourth square. For the fifth square, you need to 
sum up the values of the first and the fourth square, so 1+4= 5 goes 
into the fifth square. To fill the sixth square, sum up the values of 
the first and the second squares. 4+5=9 goes into the sixth square. 
To find the seventh number sum up the values of the second and 
the third squares. 5+1=6 goes into the seventh square.

The meanings of the numbers
To calculate the eighth value, sum up the sixth and the seventh 
numbers. 9+6=15 and 1+5 makes 6. Therefore, 6 goes into the 
eighth square. To find your life sense number add all of the 8 
numbers together. 4+5+1+1+5+9+6+6 makes 37. 3+7=10 and that 
gives us 1. That goes into the last square. It is that simple. Each 
number has a special meaning. For example, number 1 reflects the 
people who are creative, fun, outgoing, proud, self-confident 
leaders. Number 2 represents the people with extraordinary 
imaginations, who value parenting and have strong instincts to 
protect their families and loved ones. Number 3 expresses a 
military manner and sets an example to productiveness and order. 
Number 4 represents honesty, righteousness, integrity. We can tell 
that you are an adrenalin addict if you have 5s mostly. Number 6 
identifies with people who are friendly, compassionate, romantic, 
quiet, and coherent. 7 identifies with majors that require artistic 
creativeness such as advertising, acting, painting, sculpting. 
Number 8 represents people with quiet nature, and who are 
methodic and patient. 9 reflects intelligent, childish, and artistic 
spirits, pure minds, innocence.  
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Her	bireyin	pin	kodu	8	rakamdan	
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duyunuzu	oluşturuyor

Every individual has an 8-digit pin code. 
The ninth number that we come up with 

adding these numbers together gives us our 
life sense number. 



Ziya Gökalp Bulvarı No:58 Öncebeci Çankaya, Ankara  

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,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...
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İyİLEŞTİREN LEzzETLER / HEAliNG TASTES

CONSUME CALCIUM 
RICH FOODS, PROTECT 
YOUR JOINTS
PROF. DR. ÖMER KURU RECOMMENDS 
MEDITERRANEAN DIET, YOGURT, WALNUTS, FISH, 
AND GREEN VEGETABLES TO STRENGHTEN YOUR 
BODY AGAINST RHEUMATIC DISEASES.     

KALSİYUM	İLE	
BESLENİN	
EKLEMLERİNİZİ	
KORUYUN
PROF. DR. ÖMER KURU, ROMATİZMAL HASTALIKLARA 
KARŞI VÜCUDUNUZU GÜÇLENDİRMENİZ İÇİN; 
AKDENİZ DİYETİ, YOĞURT, CEVİZ, BALIK VE 
YEŞİL SEBZE ÖNERİYOR. 

UYgAR TAYLANTÜRKAN BALABAN

AYIN MÖNÜSÜ
Balık Şiş
Yoğurt Çorbası

THE MENU OF THE MONTH
Fish Kabobs
Yogurt Soup

0  3  4  raillife KASIM / noveMber 2014



İyİLEŞTİREN LEzzETLER / HEAliNG TASTES

 raillife EKİM / october 2014     0  3 5



0  3  6  raillife KASIM / noveMber 2014

Vücudumuzdaki eklemlerimiz hayatı-
mızdaki her şeyi kolaylaştırsa da, onları 
korumamız gerektiğini başımıza bir şey 
gelene kadar anlamayız. Oysa eklemle-
rimiz, özellikle de iltihaplanıp da roma-
toid artrit gibi oldukça sıkıntılı bir has-
talık yaşadıklarında, tüm dünya tersine 
dönebilir... Bağışıklık sisteminin bozul-
masıyla vücudun kendi hücrelerini tah-
rip ettiği, kalça, omurga kırıkları, hi-
pertansiyon hatta ölüme varan bir sü-
reç yaşanabilir... 

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversite-
si Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Ana-
bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Kuru, 
insanların kalsiyum, Omega 3 ve C vi-
tamini ağırlıklı beslenerek eklemlerini 
koruyabileceklerini, ancak genetik ge-
çişli olduğu için romatoid artrit hastalı-
ğından korunma şansının olmadığını 
söylüyor. Ancak Kuru, bu hastalıkta en 
azından bazı besinlerin hastaların daha 
kaliteli bir hayat yaşamalarına yardımcı 
olduğunu belirtiyor. 

Kaliteli yaşamın hastaların en büyük 
ihtiyacı olduğunu anlatan Kuru, “Özel-
likle ellerin ve ayakların küçük eklem-
lerini tutan, bursalarda deformasyona 
sebep olan bir hastalık. Bu hastalığın 
görüldüğü eklemlerinizi çalıştıramazsı-
nız, parmaklarınızdaysa kavanoz kapa-
ğını açamazsınız, çocuğunuzun ayakka-
bısını bağlayamazsınız hatta gömleği-
nizin düğmesini ilikleyemezsiniz. Eğer 
genetik bir yatkınlığınız varsa, hastalığı 
en çok tetikleyen çevresel faktör ise 
sigara… Öncelikle sigarayı bırakmalısı-
nız.” diyor.  

Although our joints make our life a lot 
easier, until we have a problem we don’t 
realize that we must protect them. 
However, when our joints experience a 
severe disease such as rheumatoid arthritis 
our whole world might turn upside down. 
A painful process such as hip or spine 
fractures and even death might be 
experienced due to an impaired immune 
system where the body destroys its own 
cells.   

Samsun Ondokuz Mayıs University 
Head of the Department of Physical 
Therapy and Rehabilitation Prof. Dr. 
Ömer Kuru says that people could protect 
their joints by consuming calcium, 
Omega 3, and vitamin C rich foods; 
however, since it is genetic there isn’t a 
chance to be protected from rheumatoid 
arthritis. Kuru remarks that at least some 
foods help to live a more quality of life to 
those patients. 

Stating that a quality of life is what the 
patients need the most, Kuru says, “It is a 
disease that especially causes 
deformation of bursas that hold small 
joints of our hands and feet. You cannot 
use your joints that have this disease, you 
cannot open jar lids, button your shirts or 
tie your child’s shoes. If you have a 
genetic susceptibility for this disease 
what triggers it the most is smoking. You 
should first quit smoking.”

İyİLEŞTİREN LEzzETLER / HEAliNG TASTES

BALIK ŞİŞ

500 gram balık fileto, 
1 adet soğan, 5-6 
defne yaprağı, 1 
çorba kaşığı 
zeytinyağı, 5-6 adet 
sert domates, 1 çorba 
kaşığı limon suyu, 5-6 
adet sivri biber, tuz, 
karabiber
Yapılışı: Balık 
filetolarını ceviz 
büyüklüğünde kesin. 
Balıkları tuzlayıp 
biberleyin. Balıkların 
üzerine zeytinyağını, 
limon suyunu, 
sıkabildiğiniz kadar 
soğan suyunu, 5-6 
defne yaprağını 
koyup hepsini iyice 
karıştırın. Bu 
durumda 3-4 saat 
bekletin. Sonra 
yağlanmış şişlere 
balık, aralarına yeşil 
biber, domates, 
soğan dilimlerini 
koyarak dizin. Kömür 
ateşinde, 10-15 dakika 
çevirerek pişirin. 
Üzerine zeytinyağı 
limon karışımı döküp 
servis yapın.

FISH KABOBS

500 gr. fillet of fish, 1 
onion, 5-6 bay leaves, 
1 tbsp olive oil, 5-6 
firm tomatoes, 1 tbsp 
lemon juice, 5-6 
green peppers, salt, 
black pepper.
Directions: Cut the 
fillet of fish in cubes 
as big as walnuts. 
Salt and pepper. Add 
olive oil, lemon juice, 
juice of the onion, 
and bay leaves and 
mix. Marinate 3-4 
hours. Skewer them 
placing in between 
sliced tomatoes, 
onions, and green 
peppers. Charbroil 
those 10-15 minutes 
turning sides. Serve 
with lemon and olive 
oil sauce. 



 raillife KASIM / noveMber 2014     0  3 7

Raillife okurları için Electrolux Pro-
fesyonel Stüdyo’da mutfağa girerek bu 
hastalara özel bir mönü hazırlayan 
Kuru, şunları anlatıyor:

 Romatoid hastaları rahatlatacak 
nasıl bir diyet önerirsiniz?

Akdeniz diyetinin hastalara çok iyi 
geldiği, eklem ağrılarını azalttığı, ağrı-
ları giderdiğine yönelik çok sayıda 
araştırma var. Özellikle Omega 3’ten 
zengin besinlerin rolü büyük. Hamsi, 
somon, sardalya, uskumru gibi balıklar 
yenmeli. Yine ceviz ve keten tohumu 
alınmalı. Hastaların kilo almasını iste-
miyoruz. Alınan her fazla kilo eklemle-
re yük olarak baskı yapıyor. Unlu şe-
kerli besinler yenmemeli. Ekmeği de 
pek önermiyoruz, tam tahıllı yenilebi-
lir, aşırıya kaçılmamalı. Tuzdan da 
mümkün olduğunca uzak durulmalı. Bu 
hastaların üçte biri aynı zamanda hi-
pertansiyon hastası… Tansiyonu yük-
selten yiyecekler de yememeliler. 

Preparing a menu special for these 
patients at Electrolux Professional Studio 
for Raillife readers, Kuru explains:

 What type of a diet would you 
recommend for rheumatoid patients to 
relieve their discomfort?

Many researches suggest that 
Mediterranean diet reduces joint aches 
and discomfort. Especially Omega 3 rich 
foods play a big role in this. They should 
consume fish such as anchovies, salmon, 
sardines, mackerels. Eat walnuts and flax 
seeds. We don’t wish our patients to gain 
weight. Each gram gained puts extra 
pressure on your joints. Stay away from 
carbohydrates, and sugar. We do not 
suggest eating bread but whole wheat 
bread may be eaten without going over 
the board. Stay away from salt, too. One 
third of these patients are also suffering 
from hypertension. They shouldn’t 
consume foods that increase blood 
pressure.      

İyİLEŞTİREN LEzzETLER / HEAliNG TASTES

	Hastaların	kilo	
almasını	istemiyoruz.	

Alınan	her	kilo	eklemlere	
yük	olarak	baskı	yapıyor.			

We don’t wish our 
patients to gain weight. 
Each gram gained puts 
extra pressure on your 

joints.
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 Hastalar ilaçlar yüzünden farklı 
hastalıklar da mı yaşıyor?

Maalasef... Hastaların yüzde 60’ında 
kansızlık sorunu görülmektedir.  Pan-
car, mercimek, fasulye, ıspanak, kıvır-
cık, lahana gibi koyu yeşil yapraklı seb-
zeler ise hem folik asit açısından zen-
gindir hem de antioksidan özellikleri 
yüksektir. Kekik, dereotu, maydanoz, 
fesleğen, roka, tere, nane, sarımsak, so-
ğan, kırmızıbiber, karabiber, zencefil, 
kimyon, tarçın antioksidan özellikle-
riyle öne çıkar. Bir de kullanılan ilaçlar 
mideyi rahatsız edip ülser yapabiliyor. 
Dolayısıyla beslenmede birtakım ekşili 
şeylerden uzak durmaları gerekiyor. 

 Başka hangi besinlere ağırlık 
verilebilir?

Kalsiyum, C ve D vitamini yönünden 
zengin beslenilmesini istiyoruz. Hasta-
lığın tedavisinde kullanılan ilaçlar oste-
oporoza yani kemik erimesine yatkınlı-
ğa sebep oluyor. Bu yüzden süt ve süt 
ürünleri sık sık tüketilmeli.  Sebze yö-
nünden özellikle de kırmızıbiber, zer-
deçal, zencefil gibi baharatlardan fay-
dalanılabilir. Lifli gıdalar alınmalı, dut 
yüksek lif oranına sahiptir, tercih edile-
bilir. Özellikle yoğurtlu çorbalar, bol 
sıvı tüketimini öneriyoruz. Yağda kı-
zartma gibi yiyecekleri pişirirken, ızga-
ra ya da fırın seçeneklerini tercih eder-
lerse de iyi olur. 

 Beslenmenin dışında ne 
öneriyorsunuz?

Hastalar eklemleri ağrıyor diye hare-
ket etmekten kaçınıyorlar. Oysa hare-
ket seviyoruz, egzersiz yapmalılar.

 Do patients suffer from other diseases 
due to the side effects of the 
medication?

Unfortunately. Sixty percent of our 
patients have anemia. Foods such as beets, 
lentils, beans, spinach, lettuce, and 
cabbages are rich from folic acid and they 
are antioxidants. Thyme, dill, parsley, 
basil, arugula, mint, garlic, water cress, 
onion, red pepper, black pepper, ginger, 
cumin, cinnamon are also antioxidants. 
The medication might cause stomach 
ulcers. Therefore, the patients should stay 
away some sour foods.

  
 What other foods may be chosen?

We suggest a diet rich in calcium, 
vitamin C and D. The medication might 
also cause to osteoporosis. Therefore, 
milk and milk products should be 
consumed. Red peppers, ginger, turmeric 
may also be used. Fiber rich foods should 
be consumed. Mulberry is high in fiber. 
We also recommend yogurt soups and 
plenty of fluid intakes. Choose broiling or 
baking over deep-frying. 

 What do you suggest other than a 
healthy diet?

Our patients usually avoid moving their 
joints because it is painful. However, we 
suggest exercise.  

YOĞURT ÇORBASI

2 su bardağı yoğurt, 
6 su bardağı kaynar 
su, 1 çay bardağı 
pirinç, 2 çorba 
kaşığı zeytinyağı, 
little bit of butter,1 
çorba kaşığı nane, 
tuz
YAPILIŞI: Yoğurdu 
tencereye alıp 
karıştırın, pirinci 
ekleyin ve 
kaynayıncaya kadar 
karıştırarak pişirin. 
Kaynayınca altını 
kısın ve 2 dakika 
daha karıştırarak 
pişirin. Kaynar suyu 
ekleyin, pişmeye 
yakın tuzunu 
ekleyin. Başka bir 
kapta tereyağını 
ısıtıp hafif yaktığınız 
naneyi dökün, altını 
kapatın. Naneli yağ 
karışımını tencereye 
ya da kâselere 
koyduğunuz 
çorbanın üzerine 
döküp servis edin.  

YOGURT SOUP

2 cups of yogurt, 6 
cups of boiling 
water, 1 tea glass of 
rice, 2 tbsp of olive 
oil, little bit of 
butter, 1 tbsp of 
dried mint, salt.
Directions: Place 
yogurt into the pot 
and stir it well. Add 
the rice and cook 
until it comes to a 
boil. Reduce the 
heat and simmer for 
2 minutes. Add the 
boiling water into 
the pot. Add salt 
when it gets closer 
to another boil. In a 
saucepan melt little 
bit of butter and 
add the dried mint 
into it, sauté them 
for a short time. 
Pour this mixture 
over the soup right 
before serving. 



119.000TL’den
başlayan fiyatlarla!

3+1

 Konya, pozisyon
      çok net 

kaçarsa
yazık olur

444 16 99
konyaprestijpark.com

TAMAMI AİLE YAŞAMINA GÖRE TASARLANMIŞ DAİRE SEÇENEKLERİ
• BAY VE BAYANLAR İÇİN AYRI KAPALI HAVUZ VE SPOR TESİSLERİ • GENİŞ 

PEYZAJ ALANLARI • HER DAİREYE ANKASTRE MUTFAK ÜRÜNLERİ, BEYAZ EŞYA
VE BAĞIMSIZ 2 ADET KLİMA • 24 SAAT GÜVENLİK • AÇIK OTOPARKLAR

• HAVALİMANINA 4 KM



0  4  0  raillife KASIM / noveMber 2014

RÖPoRTAJ / iNTERviEW



 raillife KASIM / noveMber 2014     0  4 1

RÖPoRTAJ / iNTERviEW

sİBEL ATEŞ YENgİN

ÖZEL	BİR	YETENEK:	
A SPECIAL TALENT: 

FADİK	SEVİN	ATASOY
Fadik Sevin Atasoy’un şu sıralar keyfi çok yerinde. Çünkü 
onun deyişiyle ‘hayatının en üretken dönemini’ yaşıyor. 
Roman yazıyor, oynuyor, çeviri yapıyor. Moda, sanat, tasa-
rım alanında da onun adı var. Bu işlerin yanında spora da 
vakit ayırıyor, Amerikalı komşularına kısır da yapıyor. 
“Kendime minik bir Türkiye yarattım.” diyen Fadik Sevin 
Atasoy’la internet üzerinden keyifli bir söyleşi yaptık. 

 Nasılsın diye başlayayım söze?
Hayatımın dengeli, keyifli ve en üretken bir dönemini 

yaşıyorum.

 En üretken dönemin olduğunu söylüyorsun, peki, 
neler yapıyorsun bu aralar?

Kırmızı bir bavulla geldiğim Amerika’da bir şirkete dö-
nüştük neredeyse. Bir sene önce ortağım Ayşecan Vargı 
Akalın’la adını ‘Kırmızı Bavul’dan alan Los Angeles-Holl-
ywood merkezli ‘Red Case Entertainment’ adlı bir şirket 
kurduk. Tekstil, tasarım ve moda alanında uluslararası 
arenayı hedefleyen şirketlere ürün konumlandırma, tanı-
tım, katalog, video, defile organizasyonu hizmeti veriyo-
ruz. Bununla beraber bünyemize aldığımız moda tasarım-
cılarının Amerika temsilciliğine de başladık. 

 Bütün bu işlerin arasına bir de ‘Fadik ve Kırmızı Bavul’ 
romanını sıkıştırdın…

Evet, altı senelik not tutmaların ardından romanımı yaz-
dım. Kitap tamamen kurgu olduğu için bayağı mesai aldı. 
Şimdi de kitabın İngilizce çevirisine başlandı. Buradaki ya-
yınevinin temsilcisi ilk iki bölümü okuduktan sonra 2015 
yılında Amerika’da basılması hususunda yeşil ışık yaktı. 

 Henüz okumayanlar için romanının konusunu anlatır 
mısın?

30’larında bir kadın, bir gün sihirli bir bavulla karşılaşır 
üstelik konuşan bir bavuldur bu. İşte bu Kırmızı Bavul, ka-
dını garanticilikten vazgeçirerek hem içsel hem de dışsal bir 
yolculuğa çıkarır. Bu yolda aşkıyla karşılaşan kadın korku-
ları yüzünden onu kaybeder. Kadın için tek bir yol vardır 
artık: Kırmızı Bavul’una inanmak. Acaba onun yardımıyla 
korkularını aşarak hem kendine hem de sevdiği adama ka-
vuşabilecek midir? 

Fadik Sevin Atasoy is in high spirits these days because just as she 
quotes she is living ‘the most productive time of her life.’ She 
writes, plays, and translates. Her name also appears in fashion, 
art, and design fields. She can still make time for sports and 
preparing tabouleh for her American neighbors. We had a 
pleasant online interview with Fadik Sevin Atasoy who says, “I 
have created a miniature Turkey for myself.” 

 Let me start by asking how you are.
I am living the most productive, balanced, and joyful time of 
my life. 

 You say that this is your most productive time, what have 
you been doing these days?
We almost became incorporated in America where I have come 
with only a red case. I have established a company with my 
partner Ayşecan Vargı Akalın a year ago. It is Los Angeles and 
New York centered. We named the company as ‘Red Case 
Entertainment’ after my red case. We offer services such as 
product locating, promotional designs, catalog, video, and 
fashion show organization to the companies that target the 
international arena in textile, design, and fashion industries. We 
also started the US representation of our fashion designers. 

 With all these going on, you also wrote ‘Fadik and the Red 
Case’… 
Yes, I wrote it after taking notes for six years. I have received 
many messages from my readers since it was a fiction. Now, the 
translation process has begun from Turkish to English. The 
representative of the publishing house here in the US gave me a 
green light to publish it in 2015 after reading only two chapters. 

 Can you tell about the synopsis for the readers who haven’t 
read it yet?
Our heroin is in her 30s. She meets with the love of her life but 
then she loses him because of her fears. One day she finds a magic 
case, and it is actually a talking one. This Red Case takes our 
heroin to an inner journey as well as a real life journey. She gives 
up playing it safe and goes after the man she loves. There is only 
one way for her now: believing in her Red Case. Is she going to be 
able to overcome her fears, find her real self and get the man she 
loves with the help of her Red Case?     
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 Peki, ya oyunculuk nasıl gidiyor?
2015 yılında Los Angeles’ta prömiyer yapacak olan tek 

kişilik tiyatro oyunumun provası başladı, hazırlanıyoruz. 
Yönetmenliğini Capshaw-Spielberg Sanat Merkezi’nin yö-
neticisi Che’Rae Adams yapıyor. Bir ilham perisinin insan 
olma arzusu yolunda verdiği mücadele üzerine kurulu olan 
müzikal oyunda 5 farklı kadını İngilizce olarak oynayaca-
ğım. ‘Muse’ adlı müzikal oyunun müzikleri ise DJ Harper’a 
ait. Tiyatro oyununu yönetmenimin danışmanlığında İngi-
lizce olarak ben yazıyorum. Fadik ve Kırmızı Bavul romanı-
nı yazarken geliştirdiğim kaslar hızını alamadı şimdi tiyatro 
oyunu yazmakla meşgul yani. Oyunumuzun New York, İs-
tanbul ve Edinburgh turnesini de planlıyoruz.

 Amerikalı oldun desek yanılmayız herhalde… Dönmeyi 
düşünmüyor musun?

Kendimi hiç Türkiye’den gitmiş saymıyorum ki. Amerika 
beni özel yetenek statüsüyle takdir edip imtiyazlı haklar 
verdi. Ben de bunu bir sorumluluk olarak kabul ediyor ve 
ülkemizin yeteneklerini, sanat alanındaki başarılarını burada 
duyurmak, uluslararası alanda hak ettiğimiz değeri yaratmak 
arzusunu taşıyorum. Yaptığımız işlerle başka yeteneklere de 
kapı açmanın mutluluğunu yaşamak kadar güzel bir şey yok.

 Komşuların var mı? Mesela orada da çat kapı sabah 
kahvesine gider misin? 

Komşularım şahane, her perşembe akşamı sahilde ge-
leneksel pikniğimiz var. Komşularımın çoğu yabancı ama 
bizim yemeklere feci alıştılar sürekli benden piyaz ve 
kısır yapmamı istiyorlar. Türkiye’den de çok gelenim 
oldu, onları da kapıp pikniğe gittik. 

 ‘Size dolma yaptım’ diyerek kapı çalma âdeti var mı 
oralarda?

Avustralyalı bir komşum var, Türkiye hayranı geçen-
lerde börek tarifi aldı benden. Bir de penceremin altına 
gelip “Fadik” diye bağırarak beni çağırmayı öğrendiler, 
kendime minik bir Türkiye yarattım açıkçası.

 Türkiye’de bir şeyler oluyor ve kaçırıyorum diye 
düşünüyor musun?

Sürekli takipteyim, hiçbir şey benden kaçmaz. 

 Arkadaşlık ilişkileri nasıl? Buradaki gibi hemen arka-
daşlık kurmak mümkün mü?

Burada sağlam dostluklar kurdum. Türkiye’deki yakın 
dostlarım da sağ olsunlar hiç yalnız bırakmadılar, geldiler, 
aradılar, sahip çıktılar. Hayattaki en büyük zenginliğim hep 
iyi dostlar edinmem oldu. Hatta en şanslı olduğum alan 
diyebilirim. Bir de ben nereye gidersem gideyim hemen 
arkadaş ediniyorum. Dünyanın farklı coğrafyalarında yaşa-
dım ama hiç yalnız kalmadım. 
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 What about your acting career, how is it going?
We are getting ready for the 2015 premier of my one-person 
play that is going to be on stage in Los Angeles. Che’Rae 
Adams, Director of Capshaw-Spielberg Art Center, directs 
the play. I am going to be playing five different women. The 
play, which is named ‘Muse’, is in English language and it is 
based on the fight of a muse who wants to become a human. DJ 
Harper composed the music for the play. I am writing it in 
English under my director’s consultancy. I couldn’t get enough 
of writing when I was working on Fadik and the Red Case, now 
I am busy with writing a play. We are planning a tour, which 
is going to include New York, Istanbul, and Edinburgh, for 
Muse.     
  
 I think it would be fair if we would call you an American 

now... Are you considering moving back to Turkey?
I have never considered myself as being away from Turkey. 
The USA has given me special privileges in regards to my 
special talent status. I take that as a responsibility. I’d like to 
ensure that our country’s talent and success in this field 
become noticed in America, and therefore to create an 
international appreciation that we deserve. Nothing is more 
valuable than knowing that we open the door to new talents 
with the services we offer. 

 Do you have any neighbors? Let’s say… Do you knock on 
the door of a neighbor for morning coffee? 
I have great neighbors. We have traditional Thursday picnics at 
the beach. Most of my neighbors are American but they’ve 
become accustomed to my dishes and now they keep asking me 
to make navy bean salad, and tabouleh for them. I had many 
visitors from Turkey and I took them to our picnics, too. 

 Is there a tradition of knocking a neighbor’s door 
announcing ‘I have made stuffed grape leaves for you’ 
there? 
I have an Australian neighbor and she is a great fond of Turkey 
and asked for my pastry recipe a while ago. I even taught them to 
come underneath my window and call my name. Making it short, 
I have created a miniature Turkey for myself. 

 Do you think that things are happening in Turkey and you 
are missing them all? 
I am following closely. Nothing gets by me. 

 How are the friendships there? Is it possible to make 
friends immediately as here in Turkey is?
I have great friends here. My friends in Turkey also keep me 
company. They visit me often. My biggest wealth in this world is 
that I always make good friends. This is one area that I am lucky 
the most. In addition, I can make friends fast wherever I go. I have 
lived in different parts of the world and I never felt lonely. 
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SAN	FRANCİSCO:	
SAÇINIZA	ÇİÇEK	TAKIP	GEZİN

KENT ARŞINLAMA MERAKLILARINA ADIM ADIM SAN FRANCİSCO KILAVUZU… 

SAN FRANCISCO: BE SURE TO WEAR 
FLOWERS IN YOUR HAIR 

A STEP-BY-STEP SAN FRANCISCO GUIDE FOR TRAVEL ENTHUSIASTS.

GEzİ / TRAvEl

REYAN TUVİ

 raillife KASIM / noveMber 2014     0  4 5



0  4  6  raillife KASIM / noveMber 2014

Amerika’nın gözbebeği New York kadar kaotik ve heyecan verici 
olmayabilir belki ama San Francisco, sisli ya da güneşli, bakmaya, 
gezmeye doyamayacağınız kadar güzel bir şehir. Sokaklardan, 
evlerden, müzelerden, manzaralardan gözlerinizi alamıyorsunuz. 
Yazın soğuğun iliklerinize işlediği günler az değil. Sonbahar ayla-
rı ise iklimiyle olduğu kadar kentin uyanışıyla da burada olmak 
için en doğru mevsim… Bu çok yüzlü kenti, her türlü tanımak, 
festivallerine katılmak, uzun yürüyüşler yapmak, parklarında 
yayılmak, konserlerini izlemek, galerileri gezmek için daha iyi bir 
zaman düşünülemez. Atmosfer ve tadlara gelince kafe ve resto-
ranlar şehrin gerçek ruhuna ve kültürüne dair sizi bambaşka de-
neyimlerle yüz yüze getiriyor. Bu güzel kenti görmek için ne ka-
dar zamanınız var? Bir gün, üç gün ya da bir hafta? Kaç gün olursa 
olsun, işte size San Francisco’yu gezme rehberi... 

Çiçek takmalısın…
1967’de çıkan “San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in 
Your Hair)” şarkısı, Amerika ve Avrupa listelerinde müthiş bir 
başarı elde ederken, binlerce gencin bu kente akın etmesini 
sağlamıştı. “Eğer San Francisco’ya gidersen, saçına mutlaka 
çiçek takmalısın” diyordu şarkı. Kentin en ünlü mahallelerin-
den biri olan Haight’de hala o zamanların havası hissediliyor. 
Buradaki Red Victorian Bed, Breakfast & Art’da konaklamak 
ve sahibi Sami Sunchild ile tanışmaksa 60’ların etkisini bire-
bir yaşamak için yeterli. Kendini barış, ekoloji ve evrensel 
dostluk kavramlarına adamış olan Sami’nin 1904 tarihli bina-
da açtığı konukevindeki odalar, bu kendine özgü karakterin 
geçmişini ve felsefesini yansıtan isimler taşıyor: Çiçek Çocuk 
Odası, Günışığı Odası, Gökkuşağı Odası, Barış Odası, Aşk Yazı 
Odası... Burada kalmasanız da bir ara Peace Cafe’ye uğrayabi-
lirsiniz. Eğer kentteki ilk gününüzde gerçek bir Amerikan 
kahvaltısında ısrar ediyorsanız o zaman köklü bir mekan olan 
Pork Store Cafe’nin size fazlasıyla enerji verecek kahvaltısına 
buyrun. Haight Caddesi’nden yukarı doğru yürüyünce kentin 
en çok nefes alan ve nefes aldıran bölgesine, Golden Gate 
Park’a geleceksiniz. Burada sadece yürüyüş parkurları, bahçe-
ler, göller ve spor alanları değil aynı zamanda müzeler ve fark-
lı aktivitelere imkan tanıyan kapalı alanlar da var. Bisiklete 
binebilir, patenle gezebilir, golf, tennis ya da çim bowlingi 
oynayabilirsiniz. At binmek de mümkün. California Academy 
of Sciences, MH de Young Memorial Museum ve Japanese Tea 
Garden gibi sergi alanları ve bahçeler görmeye değer. 

İtalyan mahallesine uğrayın
Sırada İtalyan mahallesi North Beach var. Mario’s Bohemian 
Cigar Store her ne kadar adını aldığı purolardan artık satmıyor-
sa da North Beach atmosferinin en iyi hissedildiği mekanlardan. 
Mario’nun kafesi, Washington Square civarındaki canlılığı 
seyretmek için en ideal nokta. Mahallenin bir başka klasik me-
kanında daha vakit geçirmek isterseniz, kahve keyfinizi Caffe 
Trieste’ye saklayın. Buranın da kahvesi rakipsiz sayılabilir. Bu 
tarihi mekan, 1956’dan bu yana ayakta. Grant Avenue’yu izle-

GEzİ / TRAvEl
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San Francisco may not me as exciting and chaotic as 
America’s big apple New York but it is a beautiful city 
whether it’s fogy of sunny. You cannot get your eyes off of its 
streets, houses, museums, and landscapes. The days that cold 
makes you shiver in summers are not just a few. Falls are the 
best times to visit this lovely city. There is no better time to 
get to know this city, attend to its festivals, take long walks 
in its parks, watch the concerts, and visit its galleries. Cafes 
and restaurants makes you face with new kind of experiences 
related to its culture and spirit. How long do you have to see 
this beautiful city? A day, three days or one week? Regardless 
of the length of your visit, here is a travel guide for San 
Francisco…

Wear a flower in your hair
The song named, “Be Sure to Wear Flowers in Your Hair” that 
became very famous in 1967 was number one in the US and 
European music charts. The song attracted thousands of 
young people to San Francisco. It says, “If you are going to San 
Francisco, be sure to wear flowers in your hair.” You can still 
feel the ambience of those times in Haight, which is one of the 
most famous neighborhoods of San Francisco. If you would 
like to experience the influence of the 60s, staying at Red 
Victorian Bed, Breakfast & Art and meeting with the owner 
Sami Sunchild would be more than enough. Sami who is a 
devotee of peace, ecology, and global friendship concepts 
named the rooms of the guesthouse to reflect the past and 
philosophy of his character: Flower Child Room, Sunlight 
Room, Rainbow Room, Peace Room, Summer of Love Room… 
Even if you don’t stay there, you might want to stop by the 
Peace Café. If you are insisting on a real American breakfast 
on your first day in the city then you should try Pork Store 
Café’s energetic breakfast. You are going to arrive in the 
Golden Gate Park when you walk up the Haight Street. The 
area does not only have walk paths, gardens, lakes, and 
playfields but it also has museums, and indoor areas, which 
offers different type of activities. You can ride a bicycle; do ice 
skating, play golf, tennis, or lawn bowls. It is also possible to 
ride a horse. You can see the exhibition grounds and gardens 
such as MH de Young Memorial Museum, Japanese Tea 
Garden, and California Academy of Sciences. 

Stop by the Italian town
The Italian town North Beach is our next stop. Mario’s 
Bohemian Cigar Store Cafe, which doesn’t sell Bohemian 
cigars anymore, is one of the best locations to feel the North 
Beach atmosphere. Mario’s cafe is the ideal spot to watch the 
business around the Washington Square. If you’d like to spend 
more time in another classic location of the neighborhood 
have your coffee at Café Trieste. Their coffee is also pre-
eminent. This historical place is in business since 1956. See 
the Grant Avenue, walk around the North Beach and 

GEzİ / TRAvEl
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yerek, North Beach’te ve Chinatown’da (Çin Mahallesi) gezinin. 
Çin Mahallesi’nde dumanı ve kokusuyla yemeklerin sokağa 
taştığı restoranlar, turistik eşya, ipek giysi, masa örtüsü, hatıra 
eşyası satan ve şifa dağıtan dükkanlar arasında dolaşın ve ana 
caddeden ayrılarak mahallenin daha otantik sokaklarına sapın.

Bisiklet kiralayın 
İkinci gün kente bir de bisikletin üzerinden bakın. Avenue 
Cyclery’den bisiklet kiralayın ve Golden Gate Park’ın sonuna, 
Pasifik Okyanusu’na ulaştığı yere kadar pedal çevirin. Kentin 
en iyi sanat müzelerinden biri olan Palace of the Legion of 
Honor’ı gezmelisiniz. Lincoln Park’ın ağaçlarının ve golf saha-
larının arasındaki, 1924 tarihli müze ortaçağdan 20. yüzyıla, 
empresyonistler ve Rodin dahil olmak üzere, Avrupa sanatı 
üzerine etkileyici bir koleksiyona sahip. Kentteki 14 kilomet-
relik yürüyüş parkurunun bir kısmı da Golden Gate köprüsü-
nün en güzel görüntülerini görebileceğiniz Lincoln Park’tan 
geçiyor. Bisikleti bırakmak için geri dönüşe geçin. Öğle yeme-
ği tavsiyesi; organik hamburgerden risotto keklere leziz ye-
mekleriyle Magnolia Pub & Brewery… 

Açık hava sanat galerisi: Mission 
Üçüncü gününüze Mission’da başlayın. Organik unla pasta ve 
hamur işlerinin yapıldığı bir fırın/ kafe olan Tartine’in önün-
den müdavim kuyruğu hiç eksik olmaz. Masalar az sayıdadır 
ancak kuyruk çabuk ilerler. Ekmek, tart, sandviç, kek ve krua-
sanları tatmak için beklemenin sonunda ödül oldukça büyük-
tür. Sırlarını paylaştıkları yemek kitabı Amazon’da satılıyor. 
Mission duvar resimleriyle kentin en renkli mahallesi kuşku-
suz. Mission’da dolaşmak, gününüzü bir açık hava sanat gale-
risinde geçirmeye benzer. Binaların ön yüzleri, bazen yan du-
varları silme resim ve graffitiyle kaplanmıştır. Mahalle bu 
renkli görüntüsüyle güçlü Latin mirasının ve burayı adeta bir 
mabed haline getiren farklı kültürlerden sanatçıların hakkını 
verir. 1,5 saatlik bir yürüyüşle Mission’ın en güzel duvar re-
simlerini görmek mümkün. 

Gözünüz arkada kalmasın…
Üç günü bir haftaya çıkarabilirseniz, o zaman San Francisco’dan 
ayrılırken gözünüz arkada kalmayacak demektir. Liste uzayıp 
gidiyor; ürpertici Alcatraz Adası (Hapishanesi) turu, kentin 
ünlü dik yokuşlarında Cable Car (tramvay) gezintisi, turistik de 
olsa Fisherman’s Wharf ‘ın 39. iskelesindeki denizaslanları, 
kumsalında köpeklerin ve çocukların birbirini kovaladığı, sörf-
çülerin kendilerini soğuk sularına bıraktığı Ocean Beach, zevkli 
yürüyüşlerin klasik adresleri Telegraph Hill, Russian Hill ve 
Filbert merdivenleri, Palace of Fine Arts, Berkeley Üniversitesi 
kampüsü, dünyanın en virajlı yolu olarak bilinen Lombard Stre-
et, bilet bulmak zor da olsa bir Giants beyzbol maçı, 1852’den 
beri ağız sulandıran Ghirardelli çikolataları, mayalı ekmeğin 
içinde Clam Chowder çorbası ve dahası… 
Programınız ne olursa olsun, saçınıza çiçek takmayı unutmayın...
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Chinatown. See the restaurants that their food pouring out on 
the streets with their smoke and smell, the shops that sell 
souvenirs, table skirts, touristic items, silk clothes, and its 
authentic streets. 

Rent a bicycle 
On your second day, observe the city on a bike. Rent your bike 
from Avenue Cyclery and pedal till you reach the end of the 
Golden Gate Park where it meets with the Pacific Ocean. You 
should visit one of the best art museums of the city Palace of the 
Legion of Honor. The museum, which is located between the 
trees of the Lincoln Park and golf fields, has an impressive 
European art collection that is from a period between the 
middle age and the 20th century, which includes the works of 
impressionists and Rodin. The museum was opened in 1924. A 
part of the 14 km walking trail in the city crosses through the 
Lincoln Park. Go back to drop off the bike. Lunch 
recommendation: Magnolia Pub & Brewery with its delicious 
dishes from organic hamburgers to risotto cakes. 

Outdoor art gallery: Mission
Start your third day at Mission. The line never ends in front of 
Tartine café / bakery which is famous with its cakes and 
pastries made by using organic flour. Although the tables of the 
place are few in numbers, the line moves quickly. The reward of 
this wait to taste their breads, croissants, pies, sandwiches, and 
cakes is grand. They share their secrets in their book that is sold 
by Amazon. No doubt that Mission is the most colorful 
neighborhood of the city with its murals. Strolling around 
Mission is just as spending your whole day at an outdoor art 
gallery. The faces and sides of the buildings are covered totally 
in murals. The powerful Latin heritage and the artists from 
different cultures well deserve the credits given by this 
neighborhood with its colorful look. It is possible to see the best 
murals of Mission in 1.5 of walk.    

Do not miss anything…
If you can extend your three-day visit to one week then you won’t 
have to miss anything.
The list goes on; the gruesome Alcatraz Island tour, a cable car 
ride through the famous steep streets of the city, a visit to the 
pier 39th at the Fisherman’s Wharf to see the seals, taking a 
walk at the Ocean Beach that children and dogs run around 
freely and surfers get into the cold waters. Some other classic 
addresses for pleasant walks are Telegraph Hill, Russian Hill, 
and Filbert Steps. Some other activities to do are visiting the 
Palace of Fine Arts, Berkeley University Campus, Lombard 
Street, going to a Giants baseball game, taking a tour to see 
Ghirardelli Chocolate Factory that is in business since 1852. In 
addition, try the clam chowder soup in sour bread. 
By the way, do not forget to wear flowers in your hair whatever your 
plan for the day is...



Hayat
Bir film gibi seyrettiğim
Hayatın içinden devam eden
Adeta gerçek belki bir masal
Bir gündür aslı onun
Hep yaşanan o andır
O sormadan geçip giden

Life
I watch as a movie
That continues through life
Almost a reality maybe a fairy tale
A day in fact it is 
A moment always lived
Slipping away unquestioningly
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“BİR	BEN	VARDIR	BENDE,	
BENDEN	İÇERİ”

“THERE IS A ME WITHIN ME, 
THROUGH ME”

TASAVVUFU ÇOCUK YAŞTA KEŞFEDEN İNANLAR İNŞAAT YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
SERDAR İNAN, AYNI ZAMANDA HAYATI ŞİİRLERİYLE SORGULAYAN BİR ŞAİR…

İNANLAR CONSTRUCTION CHAIRMAN OF THE BOARD SERDAR İNAN, WHO HAS DISCOVERED 
THE SUFISM AT A YOUNG AGE, IS A POET WHO QUESTIONS LIFE THROUGH HIS POEMS. 

Yüzünde, sözünde kısacası ona ait olan 
her şeyde derin bir sükûnetin izleri var. 
Bu sessizlik, ister istemez, sizi de içine 
alıyor. Önce huzur kaplıyor içinizi, daha 
sonra da mutluluk. Asla, ‘ben’ demiyor. 
Bizi yaratana atıfta bulunuyor. Daha kü-
çücük bir çocukken hayatı sorgulamaya 
başladığını söyleyen İnanlar İnşaat Yö-
netim Kurulu Başkanı Serdar İnan, hayat 
enerjisini tasavvuftan alıyor. Sevgi ve 
huzurla beslendiğini vurgulayan İnan, 
yaşamına giren herkesi gözlemliyor. Her 
hayat hikâyesinden farklı bir ders çıkarı-
yor. Bir yerden sonra öğrendiklerini ken-
di içinde tutmak ona yetmiyor. Dene-
yimlerini başkalarıyla da paylaşmak isti-
yor. Hayatı sorgularken, hayata dair şiir-
ler yazarken buluyor kendini... İlk şiirini 
1996’da yazan Serdar İnan, 2005’ten bu 
yana Mahşer, Seninle Bensiz, Doğum, 
Yansımalar, Asl-ı Suret ve İNan Twitter 
kitabı olmak üzere altı kitap yayımladı. 
Serdar İnan, “Çocukluğumdan bu yana 
hayatı gözlemleyerek, varlık nedenimizi 
araştırdım. Aslında ilham kaynağım, ya-
şamın ta kendisi… Şiirlerimde daha çok 
sevgi öğesini vurguluyorum. Çünkü ya-
radılışın başında da aşk var. Aşk olma-
dan, hiçbir şey var olamaz. Allah, insanı 
yaratırken âşık olmuş. Tasavvuftaki âşık 
ve maşuk hikâyesi de buradan geliyor. 
Biz maşukuz, âşık olan da Allah.” diyor.

On his face, in his words, and in everything 
about him, there is peace. This tranquility 
takes you in eventually. First, you feel the 
serenity within yourself, and then the 
happiness follows. He never uses the word 
‘I.’ He cites from our creator. Remarking 
that he began questioning life in his 
childhood years, İnanlar Construction 
Chairman of the Board Serdar İnan draws 
his life energy from the Sufism. 
Emphasizing that he is being nurtured by 
love and peace, İnan observes everyone 
who enters his life. He takes lessons from 
each life story. After some point, keeping 
these lessons to himself is not enough. He 
desires to share his experiences with others. 
He finds himself writing poems when 
questioning life. Serdar İnan, who has 
written his first poem in 1996, has 
published six poetry books named 
Armageddon, With You Without Me, 
Birth, Reflections, Real Face, and İNan 
Twitter since 2005. Serdar İnan says, “I 
have investigated the reason for our 
existence by observing life since my 
childhood. My inspiration is the life itself. 
I emphasize mostly love in my poems 
because the creation also began with love. 
Nothing can exist without love. The God 
fell in love when creating human. The story 
of lover and habib comes from there. We 
are habibs, the God is our lover.” 

sELİN AKgÜN gÜNEŞ KAzdAL

HoBİ / HOBBY
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İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan
İnanlar Construction Chairman of the Board Serdar İnan
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Her hikâye, farklı bir şiir
 Onun için her hayat, ayrı bir bilin-

mez… Her hikâye, farklı bir şiir… Hayatı 
sorgulayan İnan, “Ben neyim?, sorusunu 
kendinize sorduğunuz an, sizden öncesi-
ne yani bilinmeze doğru gidiyorsunuz. 
Hayat aslında polisiye roman gibi… Uh-
revi hayatın izleri, gerçek hayatın içinde 
gizli.” yorumunda bulunuyor. Şiirlerinde 
farklı hayat hikâyelerine ve deneyim sa-
hibi olan kişilerin görüşlerine yer veren 
Serdar İnan, sözlerine şöyle devam edi-
yor: “Yaşça bizden daha deneyimli olan 
kişilerin fikirlerine büyük saygım var. 
Bizim geleceğimiz, aslında onların bugü-
nü… Gelecekte başımıza gelecek her şey, 
büyüklerimizin bugününde saklı. Çünkü 
onlar, yaşadığımız olayların farklı boyut-
larını 30-40 yıl önce yaşamışlar. Neyi, 
nasıl yapmaları gerektiğinin bilincinde-
ler. Büyüklerimizin bugününü örnek 
alırsak, onların yaptığı hataları tekrar 
etmezsek, geleceğimizi garanti altına al-
mış oluruz. Başınıza kötü bir olay geldi-
ğinde sızlanmak yerine o olaydan nasıl 
ders çıkartabileceğinizi düşünmelisiniz. 
Bu düşünce yapısı, hayatı ister istemez 
kolaylaştırıyor. Önünüze bir anda farklı 
kapılar açılıyor.” 

Sık sık seyahat ediyor
İş hayatının yoğun stresinden uzak-

laşmak için kendisini sürecin akışına 
bıraktığını ve artık bir kuş kadar özgür 
olduğunu dile getiren Serdar İnan, hobi-
leriyle ruhunu arındırıyor. Şiir yazma-
nın dışında sık sık seyahat ederek ener-
ji depolayan Serdar İnan, bugüne kadar 
60’ın üzerinde ülkeye gitmiş. Ailesiyle 
sık sık, uzun soluklu seyahatlere çıktı-
ğını söyleyen İnan, “Bayram, sömestr, 
yılbaşı gibi uzun tatilleri de değerlendi-
rerek bol bol yurtdışına çıkıyoruz. Her 
ülkenin farklı bir karakteri ve kültürü 
var. Gittiğim yerlerde insanların yaşa-
yış biçimlerini, hangi açılardan farklı 
olduklarını, kısacası sosyolojik yapıları-
nı gözlemliyorum. Japonya’nın düzeni-
ni, Almanya’nın mühendislik yapılarını, 
ABD’nin ‘var ki saçıyorum tavrını’,  
Hindistan’ın ise asil ve köklü duruşunu 
seviyorum.” diyor.

Each story is a different poem
Each life is an unknown to him, separate 
from each other. Each story is a different 
poem. İnan says, “You go back to before 
you, in other words to the unknown when 
you ask yourself the question of ‘What am 
I?’ Life is actually like a detective novel. 
The marks of ethereal life are hidden in 
real life.” Serdar İnan, whose poems 
include different life stories and life views 
of experienced people, continues to his 
words, “I respect greatly the life views of 
the people who are older in age, who have 
more life experience than us. Our future is 
their today. Anything that we might be 
facing in the future is actually hidden in 
their today because they had lived what 
we are living today 30-40 years ago in 
different aspects. They are conscious of 
what to do and how to do it. If we take the 
today of our elderly as an example, and 
don’t repeat their mistakes, then we 
would be taking our future under a 
warranty. When you face with something 
terrible, instead of worrying about it, you 
should think about your lesson in it. This 
way of thinking is going to make life 
easier for you. Different opportunities 
begin to come to your way at that instant.”        

He travels often
Serdar İnan says that now that he has let 
himself go with the flow of life to get 
away from the stresses of the business 
life, he feels as free as a bird. He 
detoxifies his soul through his hobbies. 
Other than writing poems, he travels 
often to store energy. He has traveled 
over sixty countries until today. İnan 
mentions that he goes on long trips with 
his family: “We travel abroad during 
school breaks, the new year holidays, and 
other holidays. Each country has a 
different character and culture. I observe 
the life styles and differences of the 
locals, in short their sociological 
structures, in the countries that I travel. 
I appreciate the order in Japan, the 
engineering style in Germany, the 
manner of ‘I have plenty, so I can waste’ 
in the USA, the noble and radical 
standing of India.” 

Yeniden
Bir mısra bir beyit
Kalemimden dökülen
Hiç duyulmamış
Sözler, öğütler
Doldurur sayfalarını
Defterimin sihridir
Benliğimi kaplayan
Alır götürür beni
Yeni dünyalar kurar
Yıkar diğerlerini
Şiirlerdir saçılan
Dilimin ucundan
Yaşayan yaşatan
Belki de sil baştan

Anew
A verse a couplet
Pouring out of my pen
Never heard of 
Words, advices
Fill pages of 
My notebook magic of 
It filling my consciousness
Takes me away
Creates new worlds
Destroying others
Poems scattered around  
From the tip of my tongue
Living cherishing
Maybe replay
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KARİYER	ESTETİĞİNE	
TALEP	ARTIYOR

DEMAND FOR AESTHETIC SOLUTIONS IN 
CORPORATE WORLD IS INCREASING

ARTIK PEK ÇOK İŞADAMI VE İŞKADINI SADECE KENDİLERİNE OLAN GÜVENLERİNİ 
ARTIRMAK İÇİN DEĞİL, İŞ HAYATINDA ÇOK DAHA DİNAMİK BİR PROFİL 

SERGİLEMEK İÇİN KARİYER ESTETİĞİ YAPTIRIYOR.

MANY BUSINESS PEOPLE DEPEND ON AESTHETIC SOLUTIONS NOT ONLY TO 
INCREASE THEIR SELF-CONFIDENCE BUT ALSO TO DISPLAY A MORE DYNAMIC 

PROFILE IN THE CORPORATE WORLD. 

sELİN AKgÜN

Yıllar önce Aristo, görüntünün herhangi bir tavsiye mektu-
bundan çok daha etkili olabileceğini vurgulamıştı. Bugün, 
dış görünüş ve imajımızın CV’lerde en çok dikkat edilen 
unsurlar arasında yer alması, bu saptamanın doğruluğunu 
gözler önüne seriyor. Bu nedenle kariyer estetiğiyle, iş bul-
manın giderek kolaylaştığı, yaş ve görüntüye dayalı ayrım-
cılığın, kurumsal kariyer estetiği ile son bulacağı belirtiliyor. 
Kurumsal kariyer estetiği alanında danışmanlık hizmeti alan 
kişi sayısında da hızlı bir yükseliş gözlemleniyor.

Bakımlı ve dinamik çalışanlar isteniyor 
Yapılan araştırmalar sıradan insanların ortalama görünüş-
teki kişilerden yüzde 5-10, ortalama görünümlü kişilerin 
ise iyi görünümlü kişilerden yüzde 3-8 oranında daha az 
kazandığını gösteriyor. Londra’daki Guildhall Üniversite-
si’nin 11 bin kişi üzerinde yaptığı araştırma da bu verileri 
doğruluyor. Araştırmaya göre sıradan görünümlü kadınlar, 
çekici görünümlü kadınlara göre yüzde 11 daha az kazanı-
yor. Çekici erkekler ise sıradan görünümlü erkeklere göre 
yüzde 15 daha çok kazanıyor. Bunun tek açıklaması ise lo-
okizm, yani görüntüye dayalı ayrımcılık... Çirkinseniz, iş 
bulma olasılığınız da gittikçe düşüyor. Bu nedenle estetik 
cerrahi bir bakıma insanlara sosyal eşitlik sağlıyor. Estetik, 
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet 
Karacalar’a göre iş hayatında aktif rol almak isteyen kadın 
ve erkek yöneticilerin daima şık, bakımlı ve dinamik olma-
ları, kariyerleri açısından önemli rol oynuyor. Bu değerle-
rin deneyimle bütünleşmesi ise en çok talep edilen çalışan 
imajını yaratıyor. Şirketler, 60 yaşında yorgun ve çökmüş 
ifadeli bir yöneticiyle çalışmaktansa formuna dikkat eden 
dinç yöneticilere öncelik veriyor. Ageism olarak adlandırı-
lan bu kavram, tıpkı lookizm gibi bir ayrımcılık örneği... 

Long ago, Aristotle had emphasized that a good appearance 
could be much more effective than a reference letter. Today, 
our image and appearance prove the reality of this observation 
by being the most important elements of CVs. Researches show 
that for this reason, it is getting easier to find jobs, and the 
discrimination caused by the differences in age and personal 
appearances are ending in the corporate world, all thanks to 
aesthetics. In addition, the number of people who receive 
consultancy in this field is increasing.   

Presentable and dynamic employees are in demand 
Some researches show that ordinary looking people earn five to 

ten percent less income than average looking people, while the 
average looking people earn three to eight percent less income 
than good-looking people do. The research, which was done by 
Guildhall University in London, had eleven thousand participants 
and it verifies this data. According to the research, ordinary 
looking women earn eleven percent less income than attractive 
women do. Attractive men earn fifteen percent more income 
compared to ordinary looking men. The only explanation to this is 
‘lookism’ in other words discrimination on the grounds of a 
person’s appearance. If you are ugly, your chance of finding a nice 
job is low. From this point of view, aesthetic surgery ensures social 
equality. According to Aesthetic, Plastic, and Reconstructive 
Surgery Specialist Prof. Dr. Ahmet Karacalar, being presentable 
and dynamic at all times plays an important role in the careers of 
male and female executives who desire to become actively involved 
in the corporate world. Integration of these values with experience 
creates the image of an employee in demand. Most companies 
prefer working with fit and spry executives instead of others who 
look sixty years old with a tired expression on their face. Ageism is 
an example to discrimination as lookism is. 

GİRİŞİM / iNiTiATivE
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	Dış	görünüşünüz	iyiyse,	
özgüveniniz	ister	istemez	artıyor.	

Egonuzu	da	tatmin	etmiş	
oluyorsunuz.

When you present a nice 
appearance, your self-confidence 
increases whether you like it or 
not. This way you also satisfy 

your ego.
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Estetik operasyon mesleğe göre 
değişiyor 
İş hayatında yaşlanmış kişilere duyulan 
önyargı olarak kendini gösteren bu süreç, 
kariyer estetiğinin devreye girmesiyle 
yön değiştirdi. Böylece yaş istismarının da 
önüne geçilmiş oldu. Kariyer estetiğiyle 
takvim yaşının 10-15 yaş gençleşmesi ise 
‘tecrübeli-genç’ olmak üzere yepyeni bir 
çalışan profili yarattı. Bu nedenle şirketler 
artık ileri yaşın tecrübesine ve genç-orta 
yaşın biyolojik görüntüsüne sahip yöneti-
cilerle çalışmayı tercih ediyor. Karacalar, 
bu konuya yönelik olarak düzenlediği se-
minerlerle otomotivden bankacılığa, hazır 
giyimden gıdaya kadar farklı sektörlerdeki 
şirketleri kurumsal kariyer estetiği ala-
nında bilgilendiriyor. Peki, üst düzey yö-
neticiler, kariyer estetiği kapsamında 
hangi uygulamaları tercih ediyor? Yapılan 
araştırmalar, iş dünyasının ağırlıklı olarak 
refreshing, yüz gençleştirmeye yönelik mini-standart ve mak-
si uygulamalar, lazer kılcal damar tedavisi, meme, karın, bel 
estetiği, beden kontur paketi gibi uygulamalara yöneldiklerini 
gösteriyor. Bu konuda en çok dikkat çeken konu ise estetik 
taleple gelen kişinin hangi meslek grubuna dâhil olduğu… So-
nuçta bir hostesle bir bankacının estetik ihtiyacı farklılık gös-
terebiliyor. Oturan, ayakta çalışan ya da açık havada ve kapalı 
alanda çalışanlara yönelik farklı uygulamalar söz konusu...

Mutlu çalışanlar artacak 
Sürekli oturarak çalışan kişilerde dolaşım problemi olduğu için 
selülit ve bel-karın çevresinde yağlanma gibi sorunlarla karşı-
laşılıyor. Sürekli ayakta duran kişilerde ise kılcal damar ve va-
risler konusunda sıkıntı yaşanıyor. Kariyer estetiğini bireysel 
ve kurumsal yatırım olmak üzere iki açıdan ele almak gerekti-
ğini ifade eden Ahmet Karacalar, “Dış görünüşünüz iyiyse, 
özgüveniniz ister istemez artıyor. Egonuzu da tatmin etmiş 
oluyorsunuz. Kişisel sebeplerle estetik yaptıran kişilerin, bu 
estetikler sonrasında iş değiştirmeleri ya da terfi etmeleri sıkça 
rastlanan bir durum. Şirketlere gelince... Şirketlerin amacı 
mutlu çalışanlar yaratmak. Çalışanlarını motive etmek isteyen 
şirketler farklı stratejiler geliştiriyor. İlerleyen dönemlerde 
kariyer estetiği ile mutlu çalışanlar yaratmak isteyen şirket 
sayısı artacak. Genç yöneticilerde genel olarak daha çok burun, 
dudak estetiği gibi operasyonlar, orta yaş yöneticilerde ise ge-
nel olarak mutsuz, yorgun ifadenin giderilmesi, kök hücre 
transferi, erkeklerde ise saç nakli, jinekomasti gibi operasyon-
lar öne çıkıyor. Kariyer estetiğiyle, mutlu çalışanlar yaratan 
şirketler yükselişe geçecek. Sivilcesiz ciltlere, bakımlı ellere, 
güler yüzlü bir ifadeye ve dinamik bir stile sahip olan çalışan 
sayısı hızla artacak.” diyor.

Aesthetic operations vary 
depending on majors

This type of discrimination that 
reveals itself as a prejudice against 
aged people in business world has 
changed its course by means of 
aesthetic solutions. This also 
prevented misuse of age. A new 
employee profile has been created as 
‘experienced-young’ thanks to 
aesthetic operations, which can take 
off ten to fifteen years from 
someone’s actual age. For this reason, 
companies prefer hiring people who 
have the looks of young-middle age 
and the experience of advance age. 
Karacalar informs the companies in 
different fields from banking to 
automotive and from textile to food 
with the help of the seminars that he 
organizes on the subject. What types 

of aesthetic operations do executives prefer in this context? 
Researches show that refreshing, mini or maxi applications of skin 
renewal, laser varicose vein treatment, breast, belly, and body 
contour packages are among the operations that are mostly preferred 
by business executives. The most interesting point of this subject is 
the majors of the executives. The needs of a banker and a flight 
attendant have their differences. Various applications are considered 
for people who work indoors or outdoors, in sitting or standing 
positions.      

The number of happy workers is going to increase
People who work in sitting position encounter with problems such 

as cellulite or belly fat due to circulatory disorders. People who work 
in standing position have trouble with varicose veins. Ahmet 
Karacalar, who states that it is necessary to consider aesthetic 
solutions in two different views as personal and business investment, 
says, “When you present a nice appearance your self-confidence 
increases whether you like it or not. This way you also satisfy your 
ego. Following their operations, getting promotions or changing jobs 
are the situations that we encounter very often with people who go 
under aesthetic operations for personal reasons. The goal of the 
corporate companies is to create happy workers. The companies that 
target to motivate their employees develop different strategies. The 
number of such companies is going to increase in the future. While 
young executives prefer nose or lip aesthetics, middle-age executives 
go for erasing the old and tired face expressions and stem cell 
therapies, and men usually go under hair transplanting or 
gynecomastia. The companies that create happy workers by means of 
aesthetic solutions are going to be on top of the business world. The 
number of the employees with smooth skin, beautiful hands, smiling 
expressions, and dynamic styles is going to grow.”   

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi 
Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karacalar

Aesthetic, Plastic, and Reconstructive Surgery 
Specialist Prof. Dr. Ahmet Karacalar





40	YILDIR	SEMER	YAPIYOR
BİR ZAMANLAR HER EVİN BİNEK HAYVANI VARDI VE BU HAYVANLARIN CANI YANMASIN 

DİYE SEMERCİ USTALARI GECE GÜNDÜZ SEMER ÜRETİRDİ.

HE HAS BEEN MAKING SADDLES FOR 40 YEARS
LONG WHILE AGO EVERY HOUSE HAD A RIDING ANIMAL AND SADDLERS USED TO MAKE 

SADDLES THROUGH NIGHTS AND DAYS. 

Bir zamanların tek binek ve taşıma 
aracı olan hayvanlar, yük taşırken 
canları acımasın diye sırtlarına se-
mer konulurdu. Ağaç iskelet üzerine, 
içi kamışla doldurulan deri ve keçe-
nin dikilmesiyle yapılan semer, çok 
özen isteyen bir iş aslında. Zira den-
gesiz yapılan her semer hayvanın sır-
tının yaralanmasına sebep olabiliyor. 
Bugünlerde ise semerlere artık eskisi 
kadar ihtiyaç bulunmuyor. Ulaşım 
araçlarının modernleşmesiyle kay-
bolup giden semer ustalarını bulmak 
artık iyice güçleşti. Yaşayan semerci 
ustalarından Ali Atıcı’yı Beypaza-
rı’nda bulabildik. 

Semer ustası Ali Atıcı, 40 yılı aş-
kın zamandır bu mesleği yapıyor. Se-
mercilik babadan kalmış ona. Kar-
deşleri arasından sadece o sürdür-
müş bu zanaatı. Normalde bir kalfa 
bu işi tam manasıyla 2 yılda öğrene-
bilirken, azmi ve babasının çabası sa-
yesinde bir semeri 6 ayda baştan 
sona yapar hale gelmiş. Ali Atıcı se-
merciliğin altın yıllarını öyle anlatı-
yor: “Beypazarı’nın o zamanlar da 
böyle hareketli olan çarşısında en az 
11 semerci ve bir o kadar da kalaycı 
vardı. Tüm sokak kalaycıların ve bi-
zim ‘tak tak’ seslerimizle çınlardı. 
Her dükkânda ortalama üç çalışan 
olsa da yine de siparişlere yetişilmi-

Once, the animals were the only option 
to carry large items or to travel to 
distances. They used to be saddled so 
they wouldn’t get hurt when carrying 
goods. Being a saddler is actually really 
hard. A saddle is made by using a wooden 
frame. The leather that is filled with 
straw is stitched around this frame. The 
job requires attention because a poorly 
made saddle would hurt the animal. 
Today, saddles are not needed as much 
as they used to. Finding experienced 
saddlers are getting much harder with 
the modernization of transportation. 
We were able to locate one of the living 
saddlers Ali Atıcı in Beypazarı.

  The saddler Ali Atıcı has been working 
in this field for over forty years. It was 
also his father’s profession. Among his 
brothers, he is the only one who kept the 
business. While this craft can be learned 
in 2 years normally, he had learned to 
complete a saddle in 6 months thanks to 
his determination and his father’s efforts. 
Ali Atıcı tells about the golden years of 
saddlers: “There used to be at least 11 
saddlers and that many tinsmiths at the 
Beypazarı bazaar, which was as busy as it 
is today. Our knocking noises used to fill 
the street. Although each shop had 
employed three workers, it was still hard 
to fulfill all of the orders on time. Each 
house had a riding animal. My father, our 

hİLAL BAYsAL
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yordu. Çünkü her evin bir ya da 
birkaç tane binek hayvanı bulunu-
yordu. Babam, ben ve de kalfamız 
bir yılda ortalama 600 semer ve 
sayısız tamirat yapardık. Şimdi tüm 
semerciler kapandı. Babamı da kay-
bettim ama yine de ata yadigârı bu 
mesleği bırakmak istemedim. Kos-
koca Beypazarı’nda benden başka 
semerci kalmadı.” 

Yılda 50 semer ancak yapıyor
Ali Atıcı’nın tek kalmak dışında 

başka sıkıntıları da var semercilik 
mesleği adına. Her şeyden öte sipa-
riş azlığı en önemli problem onun 
için. Yılda ancak 50 semer yapıyor. 
Onlar da köydeki sürüleri otlatan 
çobanların eşekleri için gerekli olu-
yor. Bu siparişleri köyün önde ge-
lenleri veriyor genelde. Ali Atıcı 
çobanlar hakkında, “Parası onlar-
dan çıkmadığından biraz hor kulla-
nıyorlar semerleri de bu sayede bize 
de tekrar iş çıkıyor.” diyor gülerek. 

Hediyelik amaçlı minyatür 
semerler yapıyor

Ali Atıcı’nın sorunlarından biri 
de malzeme temini... Semer yapı-
mında kullanılan gürgen; Bolu yö-
resinde yetişen ve kışın karların 
üzerine birikmesi sonucu eğri bü-
yüyen bir ağaç… Şimdilerde yasak 
olduğu için kesilmeyen bu ağaçları 
bugün kullanmak imkânsız… O 
yüzden kullanmadığı eski semerini 
atacak olanlardan kaç para olursa 
olsun satın alıyor ya da demirden 
bir profil yaptırıp onu kullanıyor 
ağaç yerine. Bir de hayvanları ter-
letmeyen ve çok sağlam olan teliz 
torbalarından bulmakta zorlanıyor. 

Kırk yıldır sürekli çalıştığından 
elleri nasırdan kurtulmayan Atıcı, 
şimdilerde hediyelik amaçlı minya-
tür semerler yapıyor. Aslında diğer 
semer gibi bunun yapımı da bir gü-
nünü alsa da yarı fiyata sattığı bu 
minyatür semerleri, mesleğini ya-
şatmak adına üretmeye devam edi-
yor. 

workers, and I used to make an average of 
600 saddles and numerous repairs in a 
year. Now all of the saddler shops are 
closed down. Although, I have lost my 
father, I didn’t want to abandon this 
business. There is no other saddler left in 
this big town other than me.”

He hardly makes 50 saddles in 
a year       

Ali Atıcı has other problems that he 
faces in this business other than being the 
only saddler that is left. The most 
important problem is the number of the 
orders. He hardly makes 50 saddles in a 
year. They are mostly ordered for the 
donkeys that are herded by the shepherds 
in the village. The orders are generally 
given by the wealthy land owners of the 
village. Ali Atıcı remarks about the 
shepherds with a smile on his face, “Since 
they don’t pay for the saddles, they 
usually mistreat them.” 

He makes miniature saddles 
as souvenirs

Another problem that he faces is to 
find supplies. Adler, which is used to 
make saddles, is a tree that grows in 
Bolu region. During winters, the snow 
covers the trees causing them to grow 
crooked. It is impossible to use those 
trees now because it is forbidden to cut 
them. Therefore, he collects the old 
saddles regardless of their costs or he 
uses iron profiles. He also has hard time 
finding special pouches that doesn’t 
sweat the animals.

Atıcı, whose hands have never been free 
of corns because he has been working for 
over forty years in this field, now makes 
miniature saddles as souvenirs. Making a 

	Mesleğimin	ilk	yıllarında	
yılda	600	semer	siparişi	

gelirken	şimdi	artık	50	tane	
zor	alıyorum.

TURİSTLERİN YOLU SEMERCİDEN GEÇİYOR
Beypazarı’nı turistik amaçlı ziyaret edenler, Semerci Ali Atıcı’yı 
ziyaret etmeden gitmiyor. Program çekimi ve haber yapmak amaçlı 
gelenlerin yolu da mutlaka Ali Atıcı’dan geçiyor. 

THE TOURISTS STOP BY AT HIS SHOP
The people who visit Beypazarı for touristic purposes do not leave 
the town before visiting his shop. In addition, news people and TV 
program hosts who visit the area definitely come to Ali Atıcı’s shop. 
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Ali Atıcı’nın zanaatına hürmeti 
çok büyük... Her sabah 06.30’da 
‘Bismillah’ diyerek dükkânını açı-
yor. Ardından ilk iş olarak dükkâ-
nın önünü süpürüyor. Çünkü ba-
bası dükkânın önünü süpürmeden 
işe başlarsa bereketinin olmayaca-
ğını öğretmiş ona. Tabi babasına da 
diğer ustaları… Bir de semercinin 
hiç aksatmadan yaptığı başka bir 
şey var ki çok anlamlı: Atıcı bunu 
şöyle anlatıyor: “Benim babam her 
sabah semer yapmak için tezgâhı-
nın başına geçtiğinde ilk iş olarak 
besmele çeker ve bu mesleği yapan 
tüm usta ve kendi pirinin ruhuna 
Fatiha okurdu. Bana da öyle öğretti 
ve ben de babam gibi her sabah 
bunu yapmadan işime başlamıyo-
rum.” 

Baba yadigârı dükkânı yandı
Semerci Ali Atıcı’nın yakın za-

manda baba yadigârı hatıralarla 
dolu dükkânı yanmış. Ama usta 
yine de yılmamış. Atıcı, “Salı günü 
dükkân yandı, perşembe ben yine 
pazarlarda işimin başındaydım.” 
diyor. Aslında tüm sıkıntılara rağ-
men tükenmek üzere olan bu gibi 
mesleklere dair devletin yetersiz de 
olsa bazı sevindirici uygulamaları 
da yok değil. Ali Atıcı, kaybolmaya 
yüz tutan zanaatkârların artık ver-
giden muaf tutulduğunu ve bir ta-
kım teşvikler aldığını söylüyor. 
Ama tabi bu yetmiyor. Ona göre asıl 
yapılması gereken bu ustaların ya-
nına devletin maaş ve sigortasını 
ödeyeceği çıraklar alınıp meslekleri 
unutturmayacak yeni ustaların ye-
tişmesi.

miniature saddle  takes about the same 
time as making a regular saddle but since 
they are sold for the half price of regular 
saddles, he needs to keep making miniature 
saddles in order to continue his business. 

He respects his profession. Every 
morning he opens his shop saying 
‘Bismillah.’ He sweeps in front of his 
shop because his father had taught him 
that if he didn’t do this as the first thing 
every day, there would be no abundance. 
Of course, this was taught to his father by 
his masters. There is actually something 
else that he does, which is very 
meaningful: he tells us about it: “My 
father used to pray for his master and 
every saddler in this business every day 
before he started to work. He had taught 
me that, too. I don’t start working 
without praying for them each morning.”   

The shop that was left from 
his father had burned down

The saddler Ali Atıcı’s shop, which was 
filled with memories, was burned down a 
short while ago but he was undaunted by 
it. Atıcı says, “The shop was burned down 
on a Tuesday and I was at the bazaar at 
work on following Sunday.” In fact, our 
government provides some support for 
this business although it is insufficient. He 
mentions that the businesses that face 
extinction are exempt from tax and the 
government offers some incentive funds. 
However, it is not enough. According to 
him, the thing that is actually needs to be 
done is to allow the business owners to 
hire workers, whose salary and social 
security are going to be provided by the 
government, to teach these crafts that are 
facing extinction, so these crafts won’t be 
forgotten. 

 During my first years 
on this job, I used to get 
600 orders but now I get 

hardly 50 orders.

İÇ ANADOLU’DAN SİPARİŞ ALIYOR
Ali Atıcı’nın en çok semer yapıp sattığı yöre Ayaş tarafı. Ankara’nın 
diğer ilçe ve köylerinin yanında Bolu ve Eskişehir’in de köylerine 
giderek semer siparişleri alıyor. 

HE TAKES ORDERS FROM CENTRAL ANATOLIA
The region that Ali Atıcı makes the most sales is Ayaş. Besides the 
other towns and villages of Ankara, he also collects orders by 
visiting the villages of Bolu and Eskişehir.
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Şeyh oğlu Hamdi hattı tâ kim zuhûr buldı 
Âlemde bu muhakkak nesh oldu hatt-ı Yâkut
Şeyh Hamdullah denilince hangi kaynağa baksak karşımıza 
çıkan ilk hüküm şu oluyor: Osmanlı hat okulunun kurucusu. 
Bundan kasıt elbette Şeyh Hamdullah’ın ilk Osmanlı hattatı 
olduğu değil. Osmanlı Devleti kurulduğunda hat sanatı 
zaten ciddi bir seviye kat etmiş bulunuyordu. Hatta tam da 
Osmanlılar bir Selçuklu uç beyliği olarak ortaya çıktıkları 
zaman Bağdat hat okulu altın günlerini yaşıyordu. Bunda da 
tıpkı iki asır sonra Osmanlı hat okulunu kuracak olan Şeyh 
Hamdullah gibi Amasyalı olan Yakut el-Mustasımî’nin 
önemli rolü vardı. 

Yakut, Amasya doğumlu olmakla 
beraber çocuk yaşta esir düşüp Bağdat’a 
getirilerek Abbasi Halifesi el-
Mustasım’a satıldı. Mustasım’ın 
sarayında çok iyi bir eğitim alan Yakut, 
bestekâr Safiyüddin Urmevi’den hat 
meşk etti. Hat sanatı, meşk yani sürekli 
tekrar ve çalışmayla öğrenilirdi. Yakut, 
belli bir seviyeye gelince hat sanatının 
kendinden önceki üstatları olan İbn 
Mukle ve İbn el-Bevvab’ın stillerini 
çalıştı ve nihayet aklam-ı sitte veya ‘şeş 
kalem’ denilen altı hat türünde kendi stilini geliştirdi. 
Özellikle Muhakkak ve Reyhani türlerinde çok güzel hatlar 
yazdı. Aklam-ı sittenin diğer parlak türlerinden Sülüs ve 
Nesih’in zirvesine ulaşması için Osmanlı okulunun 
doğmasını beklemek icap ediyordu. 

Şehzade ile hattat
Şeyh Hamdullah’ın kesin doğum tarihini bilmiyoruz. 1426 

ile 1436 arasında farklı doğum tarihleri verenler var. 
Hamdullah Amasya’nın ünlü bir ailesine (Sarıkadızade) 
mensuptu. Bir rivayete göre babası, başka bir rivayete göre 
dedesi Buhara’dan Amasya’ya göç etmişti. Âlim ve arif bir 
aileydi Sarıkadızadeler. Çocukları da iyi eğitim görürlerdi bu 
sayede. 

Şeyh Hamdullah, hattatlık icazetini Hayreddin Maraşi’den, 
tekke halifeliği icazetini ise babası Mustafa Dede’den aldı. 
Hayatını değiştirecek olan karşılaşma ise babasının 
meclisinde oldu. Babasının sohbetlerine devam ederken 

When the son of a Sheik, Hamdi’s calligraphy become apparent,
This has put Yakut’s calligraphy definitely out of sight in the world.
 When we search about Sheik Hamdullah, regardless of whatever 
your source is you run into this statement: The founder of the 
Ottoman calligraphy school. This of course doesn’t state that 
Sheik Hamdullah is the first Ottoman calligrapher. When the 
Ottoman State was established, the art of calligraphy had 
already advanced a long way. Moreover, the Baghdad calligraphy 
school was living its golden days when the Ottomans appeared 
as a Seljukian uç beylic (beylics located along the border are 
called uç.) Yakut el-Mustasımi, who is from Amasya just as 

Sheik Hamdullah is, had played an 
important role in this just as Sheik 
Hamdullah did in the establishing of the 
Ottoman calligraphy school two hundred 
years later. 

Yakut was born in Amasya but had been 
enslaved and brought to Baghdad and sold 
to el-Mustasım, an Abbasid caliph. Yakut, 
who had received a great education in his 
palace, had learned calligraphy from the 
composer Safiyüddin Urmevi. The art of 
calligraphy is learned through continuous 
practices. When he had reached to a certain 

level, he studied on the styles of the great masters such as İbn 
Mukle and İbn el-Bevvab and finally he had developed his own 
style among the six calligraphy styles that are called ‘six pens.’ 
He had created great works especially with Muhakkak and 
Reyhani styles. To reach the greatest experience level in Sülüs 
and Neshi, which are other beautiful calligraphy styles of six 
pens, it was necessary to wait for the birth of the Ottoman 
calligraphy school. 

The Sultan’s son and a calligrapher
We don’t know the exact birth date of Sheik Hamdullah. 

Some suggests different dates between 1426 and 1436. 
Hamdullah was from a famous Amasya family (Sarıkadızade.) 
According to a rumor his father, and to another his grandfather 
had emigrated from Bukhara to Amasya. The Sarıkadızades was 
an enlightened and intellectual family. Therefore, their children 
were well educated. Sheik Hamdullah had received his 
calligraphist approval from Hayreddin Maraşi, and his dervish 

hAKAN ARsLANBENzER

OSMANLI	HAT	OKULUNUN	KURUCUSU:	

ŞEYH	HAMDULLAH
THE FOUNDER OF THE OTTOMAN CALLIGRAPHY SCHOOL:
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şehzadeliğini Amasya valisi olarak süren II. Bayezid ile 
tanıştı. Bir yandan oldukça dindar ve bilgili bir insan olan 
Şehzade’den Kur’an ilimleri ve edebiyat tahsil etti; diğer 
yandan ise Şehzade’nin hat hocası tayin edildi. Aynı sırada 
Fatih’in özel kütüphanesi için bazı eserler istinsah etmiş, 
yani güzel yazıyla yazmıştır. Hamdullah’ın yazısının güzelliği 
daha Amasya’dayken fark edilmişti. 

II. Bayezid’le ilişkisi dostluk seviyesindeydi. Bayezid, 
şehzadeliği yani Amasya valiliği sırasında Şeyh Hamdullah 
ile daima yakın olmuş, hatta Hamdullah’ın yazı hokkasını 
kendi elinde tutarak üstada hizmette bulunmuştur. Şehzade 
hattatı davetlerde de en yakınında oturtur ve diğer 
misafirlerden ayrı tutardı. 

Hamdullah yine bir hattat olan dayısı Cemaleddin 
Amasi’nin kızıyla evlendi. Çiftin bir kızı, bir de oğlu oldu. 
Hamdullah’ın oğlu Mustafa da babası gibi hattat oldu. 

Hamdullah’ın sanatkârlığının yanında sporculuğu da 
vardı. Ünlü bir okçuydu. 1100 adımdan (yaklaşık 730 metre) 
bir başka okçunun okunu kırdığı rivayet 
edilir. Bu olay üzerine Okmeydanı’na bir 
nişan taşı dikilmiş ve üzerine de, ‘sahibü’l-
menzil Hamdullah ibnü-ş-şeyh reisü’l-
hattatin şeyh-i ramiyan, sene 911’ 
yazılmıştır. II. Bayezid okçuluğundan 
dolayı Şeyh Hamdullah’ı Okçular Tekkesi 
şeyhliğine tayin etmiştir. Hamdullah’ın 
okçuluğunun yanında yüzücülüğü ve 
terziliği de vardı. 

Osmanlı’da bütün yollar 
İstanbul’a çıkardı

II. Bayezid babası Fatih’ten sonra tahta 
oturunca hocası ve arkadaşı Şeyh 
Hamdullah’ı İstanbul’a getirtti. Şeyh, 
saray kâtip ve hizmetkârlarına yazı hocası 
tayin edildi. Aynı zamanda kendisi için 
hem İstanbul hem Edirne saraylarında 
rahat ikamet edip çalışabileceği bir meşk ve hane ayrıldı ve 
Üsküdar’ın iki köyünün geliri kendisine bağlandı. Bu, bir 
sanatçı için oldukça büyük imkânlara kavuşmak anlamına 
geliyordu. 

Yine de Hamdullah’ın ihtişam içinde bir dervişane tavrı 
olduğu gözden kaçmaz. Genelde hattatlar derviş tavırlı olur 
zaten. Artık bu Kur’an işçisi olmalarından mı kaynaklanır, 
yoksa harflerin sırlarından mıdır yahut ikisi birden midir; 
Allahualem. Neticede Şeyh Hamdullah Osmanlı’dan aldığını 
kat kat geri verdi. Dostu Sultan II. Bayezid’in yönlendirmesiyle 
Abbasi üslubunu gözden geçirerek Osmanlı üslubunu ortaya 
çıkardı. Bunu da özellikle Nesih hattını başrole çıkararak 
yaptı. Başrol yani Kur’an yazısı. Şeyh Hamdullah’tan matbu 
döneme kadar Kur’an-ı Kerim çoğunlukla Nesih hattıyla 
istinsah edilir, aralarda da Sülüs hattı kullanılırdı. 

monastery caliph from his father Mustafa Dede. The meeting 
that would change his life took place at his father’s house. 
During one of his gatherings, he had met with the Sultan’s son 
Bayezid II, who was the governor of Amasya at the time. While 
the Sultan’s son, who was a very religious and knowledgeable 
person, had taught him sciences of the Quran and literature he 
was assigned as his calligraphy teacher. During this time, he had 
copied some works for Fatih’s private library. The beauty of his 
handwriting had been recognized when he was still in Amasya. 

The level of his relation with Bayezid II was friendship. 
Bayezid was very close to Sheik Hamdullah during his 
governorship of Amasya. Moreover, he had once assisted the 
master by holding his inkwell. Bayezid used to have him sit close 
to himself during special events. His place was apart from the 
other guests.        

Hamdullah was married to the daughter of his uncle 
Cemaleddin Amasi. The couple had a son and a daughter. 
Hamdullah’s son became a calligrapher as his father did. 

Besides his artistic talents, he also had 
athletic abilities. He was a famous archer. 
A rumor says that he had broken the arrow 
of another from 730 meters. Following 
this, a monument was placed in Okmeydanı 
and ‘the owner of this position, the head of 
the calligraphers, who was given way, the 
son of Sheik, Hamdullah, the year 911 
(1505)’ written on it. Bayezid II had 
assigned him as the Sheik of Archers 
Dervish House. He was also a good 
swimmer and a tailor.

      

All roads lead to İstanbul in the 
Ottoman lands 

When Bayezid II had ascended to the 
throne after his father the Conqueror, he 
had his friend and teacher Hamdullah move 
to İstanbul. He assigned him as a calligraphy 

teacher to the palace clerk and servants. In addition, rooms had 
been reserved for his comfortable work and stay at both palaces 
in Edirne and in İstanbul. The revenues of the two villages in 
Üsküdar had been assigned to him. This meant to obtain great 
opportunities for an artist.

Yet, Hamdullah had acted with the manners of a dervish 
even in all this wealth. All of the calligraphers used to act with 
the manners of a dervish. God knows if the reason is that they 
are the workers of the Quran or it is the secret of the letters or 
both… After all, Sheik Hamdullah had paid back many times 
more of what he had been given. Directed by his friend 
Bayezid, he created the Ottoman style by going over the 
Abbasid style.  He had done this by featuring the Nesih 
calligraphy. Meaning that it was used as the Quran calligraphy. 
The Quran had been copied using Nesih or sometimes Sülüs 
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Hamdullah’ın yazı stiline Şeyh Üslubu denilir ve Yakut 
Üslubu’nun farklılaştırılması yoluyla elde edildiği kesindir. 
18. yüzyıl tezkire yazarlarından Mustakimzade’nin anlatı-
mına göre Bayezid, Şeyh Hamdullah’ı yanına çağırtıp, “Ya-
kut Mustasimi’nin hattını görmekten imtina etmişsin.” 
diyerek yanındaki Yakut hattı örneklerini çıkarıp göstermiş 
ve Şeyh’ten yeni bir üslup ortaya çıkarmasını istemiş. Bu 
rivayetin biraz abartılı olduğu gözden kaçmaz. Zira Şeyh’in 
yazılarında iki dönem var gibi görünüyor. Yakut etkisinde 
olduğu Amasya dönemi ve kendi üslubuyla öne çıktığı İs-
tanbul dönemi. Yani ‘imtina etme’ meselesi Mustakimza-
de’nin Sultanla hattat arasındaki dostluğa dayanarak bul-
duğu bir mizansene benziyor. 

Kutbü-l küttab
Bundan sonra Şeyh için çileli bir çalışma dönemi başlar. 

Mustakimzade’ye göre, Şeyh Hamdullah, Yakut başta ol-
mak üzere eski büyük üstatların hat üsluplarını uzun süre 
büyük bir dikkatle incelemiştir. Onların yazı estetiğinde 
elde edemediği yazının klasik orantıla-
rını, en güzel duruşunu ve satır üze-
rindeki ahengini öncelikle zihninde 
biçimlendirmiştir. Ancak zihnine nak-
şettiği güzel biçim ve ahengi kâğıt üze-
rine dökmekte bir hayli güçlük çek-
miştir. Bu yaratma ıstırabı günlerce 
sürmüş ve sonunda hayalinde yaşattı-
ğı yazı tarzını, adeta Allah’ın mucizevi 
bir hediyesi olarak, kâğıda dökerek 
elde etmiştir.

Yeni üslup ortaya çıktıktan sonra 
Şeyh verimli bir zaman yaşayacaktır. 
Şeyh’in üslubu selefi Yakut’un üslubu-
nu göre daha ferah ve nezihtir. Yakut 
üslubuyla yazılmış Kur’an’lardaki karışıklık ve ağırlık, Şeyh 
üslubunda sadece temiz bir Nesih hattı tercih edilerek gide-
rilmiş, hafif ve akıcı bir Mushaf tipi ortaya çıkmıştır. Kur’an 
hattında daha sonra gelen Ahmed Karahisari sayılmazsa Ya-
kut üslubu az çok terk edilmiş ve İslam dünyasının tama-
mında Şeyh üslubu tercih edilir olmuştur. 

II. Bayezid’in ardından Yavuz döneminde uzlete çekilen 
Şeyh Hamdullah, Kanuni’nin tahta çıktığı yıl vefat etmiştir. 
Kanuni’nin Şeyh’ten kendisi için bir Mushaf istinsah etme-
sini istediği, Şeyh’in yaşlılığını öne sürerek daha genç hattat-
lardan Muhyiddin Amasi’yi tavsiye ettiği ve Kanuni’nin bu-
nun üzerine Şeyh’e bir samur kürk armağan edip hayır dua-
sını aldığı rivayet edilir. 

Şeyh elinden çıkma 47 Mushaf ve tomar, kıt’a, murakka 
levha, Enam cüzü, Kehf ve Nebe sureleri, evrad ve zikir tar-
zında bin kadar hat bulunduğu tespit edilmiştir. Bunların 
önemli kısmı Türkiye’nin çeşitli müze ve kütüphanelerinde 
muhafaza ediliyor. 

calligraphy during the period from Sheik Hamdullah to the 
introduction of the press.

The writing style of Hamdullah is called the Sheik Style 
and it is certain that his style was obtained by differentiating 
the Yakut Style. According to Mustakimzade, who was one 
of the biography writers, Bayezid calls for Sheik Hamdullah 
and says, “You had avoided to see the calligraphy of Yakut 
Mustasimi,” and shows him his calligraphy works and 
requests him to create a new style. It is not that hard to see 
the exaggeration in this rumor because it seems there are 
two periods of his writings. The Amasya period that he was 
under the influence of Yakut and İstanbul period that he 
had created his own style. Therefore, the issue of avoidance 
sounds like a scenario, which was based on the friendship 
between the Sultan and the Sheik, that Mustakimzade had 
fictionalized.  

The North Star of the calligraphers
Fallowing this, a hard working period had begun for the 

Sheik. According to Mustakimzade, 
Sheik Hamdullah had observed the 
masters of calligraphy such as Yakut 
for a long time. What they couldn’t 
obtain in their style such as classic 
proportions, beautiful standing, and 
the harmony in line were shaped in 
his head first. However, he had very 
hard time to put in writing what he 
had in his mind. This pain of creation 
had gone for long days and finally it 
happened as a miracle of God. 

Once his new style was created, he 
would experience a productive time 
following it. The Sheik style is more 

spacious and upright than the Yakut style. The complexity 
and dullness in the Qurans, which were copied using the 
Yakut style, were avoided by preferring of a clean Nesih 
calligraphy in the Sheik style and therefore, a light and 
flowing Mushaf (the Quran) type was created. If we don’t 
count Ahmet Karahisari, who came later, the Yakut style was 
somewhat abandoned in Quran’s calligraphy and the Sheik 
style became popular in the whole world of Islam.    

Fallowing Bayezid II, Sheik Hamdullah, who was living in 
seclusion during the reign of Yavuz, died the year that Kanuni 
ascended to the throne. According to a rumor, Kanuni requests 
from Hamdullah to copy a Mushaf but Hamdullah asks him to 
excuse himself due to his old age and recommends a younger 
calligrapher named Muhyiddin Amasi. Later, Kanuni sends a 
sable coat to Hamdullah as a gift and asks for his blessings. 

About one thousand calligraphic works and 47 Mushaf had been 
identified as his works. The most important ones among them are 
being exhibited in various museums and libraries of Turkey. 
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BİR TÜRKÜ DİNLE / liSTEN TO A BAllAD

Aşk bir zehirli bahar ayini… Tanrı âdemoğullarını ve Havva 
kızlarını o ayine katılmakla imtihan eder daha çok. Bize yurt 
olan doğanın cilveleri içimizde neleri göverttiğini, hangi 
çılgınlıkları tetiklediğini bilmez. Meşelerin gövermesi de 
öyle… Varsın göversin. Ne var ki,  ölesiye sevdiğimiz kızın 
bir kötüye varma ihtimali içimizde göveren meşelerden bir 
cehennem ormanı çıkarır; uçsuz bucaksız bir yangın… ‘Yan-
dım’ deriz, ‘vuruldum, tutuldum, sevdim’ anlamında… ‘Ben 
sana yangınım’ deriz. 
Hiç kimse kendisi gibi yanmamıştır ona… Meşelerin göver-
mesi anlatır bunu, o çıplak dalların birden koyu yeşile dö-
nüşmesi, canlanması… ‘Varsın göversin’ umursamazlığın-
daki, boş vermişliğindeki ima, gönlünün o göveren meşeler 
yanındaki canlılığına, tutkusuna göndermedir. Bahar gelin-
ce sevdiği kızın düğününün olacağı, kötüye gideceği ikincil 
kalır bu anlatımda… 
Ya da şöyle bir şey: Meşelerin gövermesi doğaldır. Bir iyi-
nin/güzelin bir kötüye/çirkine varması doğal değildir. Öy-
leyse madem meşeler göveriyor, bahar bu, yeniden diriliyor 
doğa, ömrünün baharını yaşayan sevdiği kızın da bu doğal-
lığa eşlik etmesi, kendisine varması doğal olmanın gereği 
değil mi? Türkünün bir sonraki dörtlüğünde elinden geleni 
yapacağı, sevdiği kızı kötüye yar etmeyeceği vurgusu ta-
mamlıyor fotoğrafı…

Türkü şöyle:
“Meşeler gövermiş varsın göversin
Söyleyin huysuza durmasın gelsin
Varmasın kötüye asılsın ölsün
Kötü adamın var ömrünü yok eder

(Ben) bilemedim yaylanızın yolunu
Saçım uzun bağlasınlar kolunu
Eğer annen seni bana vermezse
Yemin ettim keseceğim yolunu”

Türküyü merhum Muzaffer Sarısözen, Kızılcahamam’dan 
derlemiş. Bir de repertuarda olmayan dörtlüğü var: 
“Karaser Deresi bükülür gider
Zülüfler gerdana dökülür gider
Bir yiğit de sevdiğini almazsa
O yiğidin ömrü sökülür gider”

Türkü bu kadar…
Peki, kimden dinlemeli?
Ben Emel Taşcıoğlu ve Erol Parlak’tan dinlemeyi 
seviyorum.

MEhMET sAİM dEĞİRMENcİ

ZEHİRLİ	BAHAR
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BİR TÜRKÜ DİNLE / liSTEN TO A BAllAD

Love is a poisonous spring ritual. The God rather tests the sons of Adam 
and daughters of Eva by their attendance to that ritual. The twists of the 
nature, which is our home, are not aware of the seeds that they plant in our 
hearts or what kind of craze that they trigger in our minds. Just as oaks 
turning green do… Let them turn green! Only, the possibility of our lover, 
with whom we are so desperately in love, becoming the wife of a villain 
brings up a forest of hell which is consisted of the oaks that turn green in 
our hearts; a fire that never ends. We say, “I am on fire, I am in love, I have 
a crush, I am falling for her.” “I am burning for your love.”
No one has ever burned for her as much as he did. The story of the oaks 
turning green and coming to life tells it. The hint in the carelessness of 
‘letting them turn green’ is actually in reference to the liveliness and 
passion of his heart compared to the oaks turning green. In this account, 
the wedding of his beloved in spring and her betrothal to a villain are 
secondary. 
Alternatively, it is something like this: It is natural for oaks to turn green. 
It is not natural for someone nice / pretty to be betrothed to a bad / ugly 
person. So, if oaks are turning green because it is spring and the nature is 
reawakening, isn’t it a necessity for his beloved to obey the laws of the 
nature and to be betrothed to him instead of the villain? In the following 
verses the big picture is completed by his emphasize that he won’t let his 
beloved to marry a bad person and he is going to do everything in his power 
to prevent this from happening. 

The ballad goes as it follows:
Oaks have turned green let them turn green
Tell the grumpy come at once
Better dead than marrying to a villain
Badness kills the life of good

I wasn’t given the chance to find the way to your highland
My hair is long enough to tie your arm with
If your mother doesn’t give your hand in marriage to me
I swear that I will get on your way

The deceased Muzaffer Sarısözen had collected the ballad from 
Kızılcahamam. In addition, the following is the quadrant that is not 
included in the repertoire: 

Karaser Creek runs through curves
Lovelocks run through her neck 
If a brave cannot embrace his beloved
The life of him is wasted

This is the ballad.
By whom should we listen to this ballad?
I’d like to listen to it performed by Emel Taşcıoğlu and Emel Parlak.

POISONOUS SPRING
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Yeni trene daha binmedim. Eskisi yenisi tren ya şiire gider, 
ya şiirle gider ya da geçtiği yollarda şiir vardır. ‘Hiçbir yerde 
şiire benzer bir şey göremedik’ mi diyorsunuz, öyleyse 
kendinize bakın, yanınızda oturan yolcuya bakın, dikkatle 
bakın. Bir yerden tanıyorsunuz değil mi? Tabii tanıyorsunuz, 
çünkü onu bir şiirden hatırlıyorsunuz. İnsan insanı en çok 
şiirden hatırlar, şiirle hatırlar.

Hep öyle olur, ilk kez gittiğiniz bir yeri, ilk kez gördüğünüz 
birini daha önce görmüşsünüz gibi bir hisse kapılırsınız. His 
deyip geçmeyin, önemlidir. Hem hisler de geçip giderse, 
geriye ne kalır ki? O yüzden 
hislere ‘dur’ demekte fayda 
vardır, belki bir-iki söz edersiniz, 
eski anıları yâd edersiniz, ortak 
dostları ve geçen günleri özlemle 
anarsınız.

Hatırlayın, unutmamak da 
güzeldir ama hatırlamak 
şahanedir, zira içinde ‘hatır’ 
vardır, kıymet vardır, titizlik, 
incelik vardır. Eh bunların olduğu yerde de eksik yoktur. 
Fazlalık hiç yoktur. Unutmak kötü müdür peki? Unutmasak 
iyidir elbette, unutulanın da unutanın da iyilikten payına 
düşen azalır, bir daha da yerine konması zor olur. Bazen de 
unutmak gerekir, iyilik için gerekir, unutanın iyiliği için de 
önemlidir ama daha çok da unutulanın iyiliği için gerekebilir.

Ne zaman bir tren yazısına başlasam, ayda bir yazdığıma 
bakılırsa sık sık yeni bir yazıya başlıyorum demektir, dalar 
giderim. Kendime geldiğimde ise çoktan yazının da sonuna 
gelmiş olurum ki, arada geçen zamanı doğru dürüst 
hatırlayamam. Aradaki zaman, belki de şiir zamanıdır. Şiiri 
yazmanın, okumanın değil, onu duymanın, yaşamanın, 
taşımanın, birlikte yolculuk etmenin, buluşmanın, geçmişe 
dalmanın, geleceğe çıkmanın zamanıdır. Öyle ya şiir yalnızca 
geçmişin anılarının değil, aynı zamanda geleceğin anılarının 

da zamanıdır. Picasso’nun çok sevdiğim cümlesi gibi tıpkı: 
“Geleceği anımsıyorum.” Bunu söylediğini duyduğumda, 
gözümde bir kez daha renklenmişti Picasso.

Neyse yeni trene de bu yazının ardından bineceğime göre, 
yeni şeylerin var olduğunu söyleyebilirim hayatımda. Yeni 
ne olabilir? Ancak şiir gibi, yeni demek anlatabilir bunu bana. 
Şiir yenidir. Şiir her zaman yeni olmalıdır. Şiir henüz 
bilmediğimiz geleceği bize hissettirmeli, öylesine yenilikle 
dopdolu olmalıdır. Yeşil kırların içinde önce sesiyle, 
duygusuyla duyulan, hissedilen bir tren gibi tıpkı... Doğa da 

etkilenmeli, coşmalı onun gelişinden 
insanlar da, ‘şiir geliyor, yeni şiir 
geliyor, duyuyor musun?’ diye 
birbirine müjde vermeli insanla 
doğa.

Şiire yalnızca insanın ihtiyacı mı 
var sanıyorsunuz? Olur mu? Yeni bir 
şiir geldiği zaman, dünyanın daha 
güzel bir yer olacağını, hayvanların 
dünyada evleri gibi yaşayacağını ve 

elbette insanların da kâinattaki birlik içinde birbirlerine 
kardeşlikle yaklaşacağını, yakınlaşacağını, ne başkalarını, ne 
doğayı, ne hayvanları inciteceklerini... Bunlar olur mu yoksa 
bir düş olarak mı kalır bilmiyorum ama şiir böyle bir şey 
olsun istiyor insan. Şiire kâinattaki tüm varlıklar ihtiyaç 
duysun ve bir çiçek şiirle açsın, bir ağaç şiirle büyüsün, bir 
hayvan ninni gibi şiirle uyusun ve bir insan şiirle iyileşsin 
istiyor. Eh insan bu, istedikçe de daha çok istiyor. Ben de 
şiirden bunu istiyorum, daha çok şey istiyorum. 

Yeni trene bineceğim, yeni şiirle sevineceğim, adı eski 
olan yeni bir şehre gideceğim, ‘ben geldim, yeni geldim’ 
diyeceğim, eski arkadaşlarımı, ama hep arkadaşım oldukları 
için yeni olan arkadaşlarımı çok özleyeceğim, belki onların 
en sevgililerinden olan Ahmet Erhan gibi, “Anne ben geldim, 
oğlun, hayırsızın...” diyeceğim, belki de demeyeceğim. 

hAYdAR ERgÜLEN

TREN:	YENİ	BİR	ŞİİR
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TREN yAzILARI / TRAiN ARTiClES

Hatırlayın,	unutmamak	da	
güzeldir	ama	hatırlamak	

şahanedir,	zira	içinde	‘hatır’	
vardır,	kıymet	vardır,	titizlik,	

incelik	vardır.



I haven’t tried the new train, yet. Either old or new, train goes on 
poems or goes with poems or poems are on the ways of trains. If 
you think, ‘We haven’t seen anything anywhere,’ then look at 
yourself, and look at the passenger who sits next to you carefully. 
Familiar, right? Certainly, familiar, because you remember him 
from a poem. One remembers another from poems or through 
poems most of the time. 

It always happens that way. When you meet with a person or 
visit a place for the first time in your life you get the feeling that 
you have met with this person or you have been in this place 
before. You might think that it is 
just a transitory feeling but it 
actually is important. If feelings 
were transitory, life would not make 
any sense. We should just tell them 
to stop and take a break. This way, 
we might just catch the opportunity 
to chat with them or talk about the 
old times and old friends.    

Remember that sometimes not 
forgetting is good but remembering is always better because it 
comes with respect, appreciation, and nicety. Nothing is missing 
where those are. No excess. Is forgetting a bad thing? Certainly, it 
would be nice if we didn’t forget anything. That way, the share of 
the forgotten and the forgetful from the goodness would be lesser 
and hard to replace. Sometimes, forgetting gives comfort for the 
sake of goodness and the forgetful but it might be necessary for 
the sake of the forgotten.

Whenever I begin to write a train article, which happens very 
often: once a month, I get lost in thoughts. When I come back to 
earth I also come back to the end of my article and the time that 
passes in between is a black out. The time in between might be a 
poem time. It might be the time to write a poem, not to live but 
to sense the poem, live it, carry it, travel with it, meet with it, go 
back in time with it, or go to the future with it. Poems are not the 

times that are only for remembering the memories of the past but 
also to make future memories. Just as what Picasso had said once: 
“I remember the future.” When I heard this quote for the first 
time, my view of him immediately became more colorful. 

Since, I am going to try the new train after I am done writing 
this article I can announce the existence of the new things in my 
life. What can be new? Only a poem could tell. Poems are new 
and it should always stay that way. Poems should make us feel our 
future that is yet unknown to us. They should be filled with 
innovations. Just as a train that is heard and felt through its 

sounds among the green fields at first. 
The nature should be charmed and the 
people should be influenced by its 
arrival. They should give each other the 
good news, ‘poem is coming, new poem 
is coming, can you hear it?’

Do you think that only people need 
poems? When a new poem arrives, the 
world becomes a better place, all of the 
animals live on earth as if every part of 

it is their own, and of course, humans are going to live in peace 
and harmony and never hurt each other or animals. I do not know 
if these would remain as dreams or someday materialize but one 
would like poems to turn into something as such. One would like 
that all of the living creatures of the universe would feel the need 
to hear a poem. A flower shall blossom, a tree shall grow, an 
animal shall sleep, and a human shall heal through a poem. We 
humans keep wanting. I want this from a poem and I want more. 

I am going to try the new train. I am going to feel the joy of a 
new poem. I am going to visit a new city and say, “Here I am, I 
just came.” I am going to miss my old but new friends just because 
they have always been my friends. Maybe I am going to say, 
“Hello mother, it’s me, your son, your undutiful son,” just as 
Ahmet Erhan, who was one of them and maybe the most beloved 
of them, would do. Maybe I am not going to say it at all. 

TRAIN: A NEW POEM
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Remember that sometimes 
not forgetting is good but 

remembering is always better 
because it comes with respect, 

appreciation, and nicety.



Babalar ve Oğullar’da (2004, İletişim y.) Jale Parla’nın 
kullandığı yöntem, kitaptan topluma doğru gitmektir. 
Başka bir ifadeyle göstergelerden gerçeğe dair tespitte 
bulunmak, fikir yakalamak.

Jale Parla Tanzimat romanlarını inceler; Ahmet Mithat 
Efendi, Namık Kemal, Recaizade Ekrem ve Muallim Naci’yi 
geniş açılardan değerlendirmeye çalışır. 
Parla’ya göre Tanzimat romanlarında 
görülen ortak nokta, ‘baba yokluğu’dur. 
Bu, yeni bir tespit. Daha önce aynı dönemi 
inceleyen farklı çalışmalarda bu temaya 
değinilmiş olsa bile Parla kadar üzerine 
giden olmamıştır. ‘Baba yokluğu’; otorite 
yoksunluğu, toplumda meydana gelen 
irade zayıflığı anlamına gelir. 19. yüzyıl, 
artık Saltanat ve Hilafetin etkisini hızla 
yitirdiği, Osmanlı’nın yıkılmaya yüz 
tuttuğu dönemdir. Toplumda hissedilen 
yokluk, Tanzimat romanlarının temel 
meselesidir.

Tanzimatçılar buna tabii ki ‘baba 
yokluğu’ demezler. Onların derdi 
Osmanlı’nın nasıl modernleşeceğidir. 
Modernizm, Batı’dan alınacaktır fakat Osmanlı, Batı’dan 
farklı bir toplumdur. Osmanlı kendi kimlik, örf, adet ve 
dinini tamamen unutup, Batı’ya bütünüyle entegre mi 
olmalıdır? Yoksa alternatif yollar mı araştırmalıdır?

Baba yokluğundan söz edildiğine göre Tanzimatçılar için 
toplum, yetiştirilmesi gereken bir çocuktur. Tanzimatçılar 
bu yüzden bir nevi ‘babalığa’ soyunurken, diğer taraftan 
‘hocalığı’ da yüklenirler. Üslupları üstten, müdahaleci ve 
yol göstericidir. Romanlarını bir nevi ders vermek, ahlaki 
kaideleri öğretmek, gençleri ‘yenileşme’nin tehlikelerine 
karşı uyarmak için yazarlar. Bir romancı neden böyle yapar?

Parla’nın soruya verdiği cevap gayet ikna edicidir. 
‘Çünkü’ der Parla, Osmanlı toplumu 19. yüzyılda yeni bir 
epistemolojiyle (bilgi edinme yöntemi) karşı karşıyadır. 
Daha önce din (aprioristik, mutlakçı) epistemolojisiyle 
hareket eden toplum, şimdi pozitivist (ampirik, deneysel) 
bir epistemolojiyi denemektedir. Bu, temel bir çatışmaya 
yol açar. Çünkü bilgi edinme yönteminde değişikliğe gitmek 
için ayrı bir mantık benimseyip geliştirmek gerekir. 
Ampirik yöntemde her şey sorgulanır, şüphe duyulmayacak 
hiçbir şey yoktur. Aprioristik yöntemdeyse şüpheye yer 
yoktur, kendini adamak, teslim etmek, yani iman temel 
belirleyicidir.

The method that was used by Jale Parla when writing Fathers 
and Sons (2004, İletişim P.) was to advance from the book 
through the society. In other words, making an observation of 
the reality through the indications, getting inspirations. 

Jale Parla examines Reform novels; she tries to interpret 
Ahmet Mithat Efendi, Namık Kemal, Recaizade Ekrem, and 

Muallim Naci on a wide spectrum. According to 
Parla, what one thing they all have in common is 
‘the nonexistence of fathers.’ This is a new 
observation. Even if this is observed during 
previous examinations by others who work on the 
same period, no one has addressed this subject as 
much as she has. ‘The nonexistence of fathers’; 
nonexistence of authority means nonexistence of 
willpower in society. The 19th century is a period 
that sultanate and caliphate had lost their power 
rapidly and  the Ottoman Empire had begun to 
fall apart. The nonexistence that was felt by the 
society is the base issue of the Reform novels.

Surely, the Reformists do not call this ‘the 
nonexistence of fathers.’ Their problem is how to 
modernize the Ottoman. Modernism is supposed 
to be adopted from the West, but the Ottomans is 

a society much different than the Western society is. Should the 
Ottomans become integrated with the West completely, 
forgetting their traditions, identity, and religion? Or should 
they search for alternatives?

Since the father’s nonexistence is mentioned, the society 
according to the Reformists is a child that needs to be 
disciplined. Because of this, while the Reformists tackle 
fatherhood in a way on one hand, they take on the task of being 
the educator on the other hand. Their style is interfering and 
instructive. They write their novels to teach lessons and moral 
manners, warn young people against the dangers of the 
modernization. Why does a novelist do that?

Parla’s answer to that question is pretty convincing. 
“Because” Parla says, the Ottoman society faces a new 
epistemology in the 19th century. The society that acted with 
aprioristic epistemology before is now trying a positivist 
epistemology. This causes a fundamental conflict. Because, in 
order to change the epistemology, it is necessary to develop and 
adopt a separate logic. Everything is questioned through the 
positivist epistemology, anything can be suspicious. There is 
almost no place for suspicion in the aprioristic epistemology. 
Devoting and committing yourself to religion, in other words 
the faith is the fundamental determiner. 

ÖMER YALÇiNOVA

NE	OLACAK	BU	MEMLEKETİN	HALİ?
WHAT IS GOING TO HAPPEN TO OUR COUNTRY?

KİTAP ANALİz / BOOK ANAlYSiS
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LEATHER: 
GOES WITH 
EVERY STYLE

DERİ:	HER	
TARZA UYAR

THE RIGHT LEATHER PIECES GO 
WITH EVERYTHING. THEY 
REFLECT YOUR LIFE STYLE IN THE 
BEST WAY AND HIGHLIGHT 
YOUR CHARACTER. DON’T BE 
AFRAID OF USING THEM.

DOĞRU DERİ PARÇALAR HER 
ORTAMA UYUM SAĞLAR. 
DERİLER YAŞAM STİLİNİZİ EN İYİ 
BİÇİMDE YANSITIR VE SİZE KİMLİK 
KATAR. ONLARI KULLANMAKTAN 
KORKMAYIN.

Leather pieces are the most indispensable items 
of our wardrobes. It is a must for everyone and 
every style from rock stars to Westerners, and 
from feminine style to athletic style. Leather 
pieces, which were the answer to the need of 
being covered during the ancient times, now 
challenge time with their designs. Leather items 
offer a variety of options from leather dresses to 
leather wristbands in the season of 2015. 
Here are the most preferred items of the season and 
our suggestions:

Gardıropların en vazgeçilmez parçasıdır deri-
ler... Kabına sığmayan rock yıldızlarından, 
Westerncilere, feminen tarzdan spor giyime 
kadar herkesin olmazsa olmazıdır. Eski çağlar-
da insanların örtünme ihtiyacını gideren deri-
ler şimdilerde kültleşen tasarımların başında 
gelerek zamana meydan okuyor. Deri giysiler, 
2015 sezonunda da deri elbiselerden deri bi-
lekliklere kadar birçok seçenek sunuyor.
İşte bu sene en çok tercih edilen deriler ve 
öneriler:

MoDA / FASHiON

EsİLE TAN
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MoDA / FASHiON

DERİ ELBİSE
Deri elbise modelleri feminen tarzın 
en iyi tamamlayıcısıdır. Bu sezonda 
da özellikle siyah ve kahverengi 
modeller tercih edilirken sıra dışı 
tarzını yansıtmak isteyenlere de 
modacılar gri, yeşil, hardal, mor 
gibi seçenekler sunuyor. 

Öneriler
Dişiliğinizi ön plana çıkarmak 
istiyorsanız vücudu saran deri 
elbiseleri tercih etmelisiniz ve siyah 
renginden de asla 
vazgeçmemelisiniz. 
Hem kadınsı olmayı hem de 
gösterişi yakalamayı istiyorsanız 
metal zımbalı elbise modellerini 
tercih edebilirsiniz.

LEATHER DRESS
Leather dress models complete a 
feminine style the best. This year 
black and brown colors are 
preferred the most but the fashion 
designers present options in grey, 
green, mustard, and purple for 
those who would like to reflect 
their out of ordinary styles. 

Our suggestions
If you would like to highlight your 
femininity, you should choose tight 
fitting models and never give up 
on black. 
If you would like to look both 
feminine and dashing go for the 
models with metal studs.
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MoDA / FASHiON

DERİ ETEK
Deri etekler 2014 yılına damga 
vurmuştu. Hatta öyle ki ilkbahar ve 
yaz ayları içinde ince bir şekilde 
tasarlandı ve yerini hep korudu. Bu 
sezon da asimetrik kesimli ve farklı 
renklerin birleşimi deri etekler, dört 
mevsimin gözde parçalarından biri 
olarak karşımıza çıkacak.

Öneriler
Deri etekleri dilediğiniz gibi 
kombinleyebilirsiniz. Üstüne 
giyeceğiniz sezonun diğer modası 
kot gömleklerle spor şıklığı 
yakalarken, dantelli bluzlar ile de 
daha şık ortamlarda 
kullanabilirsiniz.
Dikkat çekmeyi seven kadınlar, 
kalem deri etekleri işyerinde tercih 
ederek farklılıklarını ortaya 
koyabilir. 

LEATHER SKIRT
Leather skirts had marked their 
stamps on the 2014 season. 
Moreover, some light models were 
designed for the months of spring 
and summer. They always kept 
their spot in fashion. This season, 
we are going to see models with 
asymmetric cuts and combined use 
of different color patches.      

Our suggestions
You can combine leather skirts as 
you wish. While you are catching 
an athletic and stylish look with a 
jean shirt, which is the other 
popular fashion item of the season, 
you can use lace blouses to create 
a classic and elegant look.
Women who would like to attract 
attention might want to show their 
difference by choosing pencil 
skirts.
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MoDA / FASHiON

DERİ CEKET
Giydiğiniz bir deri ceket sizi 
isterseniz asi, vamp, cool, 
isterseniz de hippi, western 
havasına büründürür. Size kalan bu 
sene de gözde olan deri 
ceketlerden tarzınıza uygun olanı 
seçip doyasıya giymeniz.

Öneriler
Bir deri ceket, elbise, jean, etek 
gibi bütün kombinlere uyar. Ama 
unutmayın bir deri ceket en çok 
skinny pantolonlara yakışır.
Deri ceketleri tamamlayan en 
güzel parça deri botlardır. Topuklu 
veya düz mutlaka bir deri bot 
edinin. 

LEATHER JACKET
You can look like whatever you 
want with a leather jacket; rebel, 
foxy, cool, hippie, westerner… The 
list goes on… The only thing you 
need to do is to choose the one 
that suits your style and enjoy 
wearing it.      

Our suggestions
A leather jacket can be combined 
with anything from dresses, to 
jeans or skirts but do not forget 
that it goes with skinny pants the 
most. 
The best piece to combine a 
leather jacket is a pair of leather 
boots. You should definitely own 
leather boots whether high heels 
or flat. 
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DEKoRASyoN / DECORATiON

EVİNİZİ	
DAHA	GENİŞ	
GÖSTEREBİLİRSİNİZ

YOU CAN MAKE YOUR 
HOME LOOK LARGER

KÜÇÜLEN EVLERİMİZİ DEKORASYON 
HİLELERİ İLE DAHA GENİŞ GÖSTEREBİLİRİZ.

WE CAN MAKE OUR SMALL FLATS LOOK 
LARGER WITH SOME DECORATION TRICKS. 

ELA dEMİRcİLER

Türkiye’de ve dünyada son yıllarda konut fiyatlarının art-
ması, ailelerin küçülmeye başlaması gibi sebeplerle evlerin 
metrekareleri de düştü. Bu durum, bir takım illüzyonlarla 
evlerimizi daha geniş gösterme zorunluluğunu doğuruyor. 
Özellikle de büyük şehirlerde yaşayan insanlar için 40 met-
rekarelere kadar küçülen evlerde rahat bir yaşam kurmak 
hiç de zor değil. 
Peki, bu kadar küçük bir evi daha geniş göstermek için neler 
yapılabilir? İşte bu sorunun yanıtı:

Size of flats and families are getting smaller due to the 
increase in prices of the real estate properties during the last 
few years. This situation brings along the need to make our 
small homes to look larger than they actually are. It is not that 
hard to create a comfortable living space for people who live 
in flats that most of them are built in reduced sizes about forty 
square meters and are located in big cities. 
What are the tricks to make a small flat look larger? Here is the 
answer:
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NEvER DO THESE!
Do not choose furniture in dark colors.

Do not paint the walls in dark colors or red.
Do not use floor tiles with complex patterns. 

Stay away from large furniture.
Do not stock your flat with 

unnecessary items.

BUNLARI ASLA YAPMAYIN!
Koyu renk mobilya seçmeyin.

Duvarları koyu renge ya da iddialı kırmızı 
gibi renklere boyatmayın.

Karmaşık desenli yer karosu seçmeyin.
Büyük mobilyalardan uzak durun.

Gereksiz eşyalarla evinizi doldurmayın.



KOLON ARALARINA RAF
Birbirine yakın iki kolon 

arasında kalan alanı, nişler 
yaptırarak kitaplık ya da süs 

eşyalarını koyduğunuz 
dekoratif raf olarak 

değerlendirebilirsiniz.

SHELF UNITS BETWEEN 
COLUMNS

You can make use of the 
space between the two 

columns by installing shelf 
units to keep your books or 

decorative items. 
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ÇIKINTILARI GİZLEYİN
Mekâna hareketlilik katmak 
için kolon çıkıntılarını daha 

koyu renklerle boyayın ya da 
farklı bir duvar kâğıdı ile 

kaplatın. 

HIDE OVERHANGING 
COLUMNS 

Adding spice to your place 
is possible by painting the 

overhanging columns in dark 
colors or installing 

wallpapers in different 
patterns than the ones 
installed on the walls.

AÇIK RENK SEÇİN
Yaşadığınız ev ne kadar 

küçük olursa olsun 
duvarlardan yer karolarına 

kadar açık renk tercih 
ederek alanı daha geniş, 
daha aydınlık ve ferah 

gösterebilirsiniz. 

CHOOSE LIGHT COLORS
Regardless of how small the 
size of your flat, from floor 

tiles to wall paintings 
choosing light colors is 
going to do the trick to 
show your flat roomier, 

brighter, and more spacious.

DEKoRASyoN / DECORATiON 



LAKE MOBİLYA
Mobilya seçerken lake 

mobilyaları tercih ederek 
evinizde daha ferah, daha 
geniş hissi veren bir hava 

yaratabilirsiniz.

LACQUERED FURNITURE
You can create an 

atmosphere, which makes 
your flat look more spacious 

by choosing lacquered 
furniture.   

TELEVİZYONU 
DUVARA ASIN

Televizyonunuzu duvara 
asıp, televizyonun sağ 

bölümünü bir rafla 
değerlendirebilirsiniz.  Ya da 

televizyonunuzun altına 
yemek takımlarınızı 

yerleştirebileceğiniz bir 
konsol yerleştirebilirsiniz.

HANG YOUR TV 
ON THE WALL

You can install shelves on 
the wall to the right side of 
your TV, if you hang the TV 

on the wall or you can 
place a console underneath 

it and keep your dining 
sets in it.
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KÖŞE TAKIMI KULLANIN
Küçük evlere koltuk alırken 

açık renkli köşe 
takımlarından seçmelisiniz. 

Altı sandıklı ya da çekmeceli 
köşe takımı tercih ederseniz 
evinizde fazladan stoklama 

alanına sahip olursunuz.

USE CORNER SOFAS
When purchasing a sofa for 
your small flat, you should 
go for a corner sofa, which 

is upholstered in a light 
color. Moreover, if you 

choose one with storage 
space you are going to get 

even more use out of it.  

DEKoRASyoN / DECORATiON



DÜZ RENK HALI
Kullanacağınız düz renk bir 

halı evinizi olduğundan daha 
geniş gösterir.

CARPET IN A SOLID 
COLOR

Using a carpet in a solid 
color makes your flat look 

even larger than it is. 

AÇILIR-KAPANIR MASA
Yemek masası seçerken 

açılır-kapanır bir ürün tercih 
edin. Fakat ortadan 

genişleyen değil de baş 
tarafından genişleyen bir 

ürün tercih ederseniz ortada 
çizgi görmeyeceğiniz için 
daha estetik bir görüntü 

yakalarsınız. 

EXTENDING TABLE
Opt for an extending one 
when deciding on a dining 

table. However, if you 
choose one that extends at 

the ends instead of the 
middle, it would have a more 
aesthetic look because it is 
not going to show a line in 

the middle.
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SANDALYE VE PUF
Evinizde altı sandalye yerine 

dört sandalye ve uzun bir 
puf kullanabilirsiniz. Günlük 
kullanımda koltuk görevini 

görecek olan bu pufu yemek 
sırasında sandalye olarak da 

kullanabilirsiniz.

CHAIR AND OTTOMAN
You can go for four chairs 

and a long ottoman instead 
of six chairs in your flat. 
The ottoman could serve 

you as an ottoman by day 
and as a dining chair by 

night. 

DEKoRASyoN / DECORATiON 



IT WILL RAIN NEW MODELS FROM PARIS TO TURKEY
PARİS’TEN	TÜRKİYE’YE	YENİ	MODEL	YAĞACAK

During the biggest automobile show of Europe, the Paris Motor 
Show, many makers had made an appearance with their new models 
this year. The Paris Motor Show, which is organized every other year 
alternately with the Frankfurt Motor Show, had attracted 140 
thousand visitors in its opening year 1898 and 232 vehicles had been 
displayed. Over 1.2 million automobile enthusiasts had visited the 
one that was organized in 2012. Over 120 models are going to have 
their world premiers and over 200 models are going to be displayed 
at the Paris Motor Show that opened its doors for the 114th times 
this year. It is expected to reach a record number of visitors this year. 
During the show, many models, which present importance for our 
Turkish markets, are going to be exhibited this year. While some of 
those models are going to be presented to the Turkish markets 
starting from the end of this year, some important models are going 
to be exported as 2015 models. 

Avrupa’nın bu yılki en büyük otomobil fuarı Paris 
Motor Show’da markalar yeni modelleriyle gövde 
gösterisi yaptı. İki yılda bir Frankfurt fuarıyla dönü-
şümlü olarak gerçekleştirilen Paris Fuarı ilk kez açıl-
dığı yıl olan 1898’da 140 bin ziyaretçi çekip, 232 araç 
sergilenmişti. 2012’de en son düzenlenen fuar, 1.2 
milyondan fazla otomobilsever tarafından ziyaret 
edildi. Bu yıl kapılarını 114. kez açan Paris Otomobil 
Fuarı’nda 120’den fazla modelin dünya tanıtımı yapı-
lıp, 200’den fazla yeni model sergileniyor. Ziyaretçi 
rekorunun da kırılması beklenen fuarda, ülkemiz 
pazarı için önemli modeller de ilk kez sahne aldı. Bu 
modellerin bir kısmı yılsonundan itibaren ülkemiz 
pazarına gelirken, önemli bir kısmı da 2015 model 
olarak ithal edilecek.

ERTUĞRUL AsLAN

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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RENAULT ESPACE YENİDEN DOğDU
Renault, 2014 Paris Otomobil Fuarı’nda yeni Espace’ın ilk gösterimini gerçekleştir-
di. Tasarım ve çekiciliği bir araya getiren bu büyük, zarif ve yenilikçi crossover bir 
yıl önce Frankfurt Otomobil Fuarı’nda gösterilen konsept otomobilin çizgilerini 
alıyor. 30 yıldan bu yana başarısını kanıtlamış bir model olan Espace’ın 5 ve 7 kol-
tuklu versiyonları da üretilecek. Ustaca düşünülmüş pratik iç mekân ayrıntılarına 
sahip olacak araçta yenilikçi iç mekân tasarımları da dikkat çekecek.

RENAULT ESPACE IS REBORN
Renault has premiered the new Espace during the 2014 Paris Motor Show. This 
large, elegant, and innovative crossover, which combines the design and the 
attraction together, adopts the features of the concept car that was premiered one 
year ago at the Frankfurt Motor Show. The versions with 5 and 7 seats of the Espace, 
which has proven itself since 30 years, are going to be produced. The vehicle, which 
is going to have practical interior details, is going to draw attention to its innovative 
interior design. 

oToMoTİv / AUTOmOTivE

SKODA FABİA 3. NESLİYLE ÇITAYI YÜKSELTTİ
Tamamen yenilenen Skoda Fabia daha geniş, daha kullanışlı ve daha çevreci özel-
likleriyle Paris Otomobil Fuarı’nda ilk kez tanıtıldı. 1999 yılında piyasaya çıktığı ilk 
günden beri sağlamlığı, pratikliği ve kolay kullanımıyla dikkat çeken Fabia, şimdi 
üçüncü jenerasyon modeliyle görücüye çıktı. Bir önceki neslinden 90 mm daha 
geniş, 30 mm daha alçak olan Yeni Skoda Fabia’nın ağırlığı da ortalama 65 kg azal-
tıldı. Yeni Skoda Fabia‘nın, 1.0 MPI üç silindirli versiyonu sadece 980 kg ağırlığında.

SKODA FABIA INCREASED THE QUALITY WITH ITS THIRD GENERATION
Skoda Fabia, which is gone under a complete renovation, had a premier at the Paris 
Motor Show. Fabia that attracts attention with its strength, practical and easy usage 
is on stage with its third generation. It is 90 mm wider and 30 mm lower than the 
second generation. Its weight is reduced by 65 kg compared to its predecessor. 1.0 
MPI 3-cylinder version of the new Skoda Fabia weighs only 980kg. 

CİTROEN’DEN SIRA DIŞI 
KONSEPT
Kendi evinde olmanın rahatlığını 
yaşayan Fransız marka Citoren 
fuarda yeni tasarım anlayışını 
gösteren konseptini ilk kez fuar-
da tanıttı. Citroen DS Divine 
adındaki konsept otomobil sıra 
dışı hatlarıyla ilgi odağı oldu.

AN EXTRAORDINARY 
CONCEPT FROM CITROEN
The French brand that had 
experienced the comfort of 
being the host of the show 
promoted their innovative 
design at the show. The concept 
car named Citroen DS Divine 
was the center of the attention 
with its extraordinary features.

MAKYAjLI HONDA CİVİC 
AİLESİ DAHA ŞIK
Makyajlanan Honda Civic HB ve 
Civic Tourer Paris’te tanıtıldı. 
Küçük dokunuşlarla gençleşen 
modellerde asıl büyük yenilik 
araca eklenen akıllı telefonla 
uyumlu bilgi ekranında. Ön tam-
ponun elden geçirildiği Civic’de 
gündüz farları ile çevrelenmiş 
yeni farlar dikkat çekiyor. 

MODIFIED HONDA CIVIC 
FAMILY IS MORE ELEGANT
Modified Honda Civic HB and 
Civic Tourer had their premiers 
in Paris. The models were 
rejuvenated with small touches. 
The new information screen is 
compatible with smart phones. 
The front bumper of Civic is 
modified. The new headlights 
with integrated daytime running 
lights draw interest.                 



KİA SORENTO 2.0 LT 
DİZELLE GELECEK
KIA, 2014 Paris Otomobil 
Fuarı’nda yeni Sorento ile mak-
yajlı Rio ve Venga modellerini 
tanıttı. Bu modellerin yanında 
stantta KIA’nın yeni yakıt tasarru-
fu sağlayan dizel-elektrik hafif 
hibrid teknolojisinin ilk kez sergi-
leneceği yeni KIA Optima T-Hibrid 
konsept de yer alacak. Markanın 
ülkemiz pazarındaki en önemli 
modeli olacak 3. nesil Sorento’da 
daha güçlü gövde yapısı, süspan-
siyon ve direksiyon sistemlerin-
deki geliştirmeler, azaltılan gürül-
tü ve titreşim seviyesi ve uzun 
dingil mesafesi dikkat çekiyor. 2.0 
dizel motorun da sunulacağı araç, 
bu yılın sonlarında üretilmeye 
başlanacak ve Avrupa’da 2015’in 
ilk yarısında satışa sunulacak.

KIA SORENTO COMES WITH         
2.0 LT DIESEL
KIA had introduced the new 
Sorento and modified Rio and 
Venga models in Paris. On the stand 
next to those models, the new KIA 
Optima T-Hybrid concept is going 
to take place. The vehicle presents 
the diesel-electric light hybrid 
technology that ensures fuel 
efficiency. The third generation 
Sorento is going to be the most 
important model in our markets.  
The model draws the attention to 
its strong body structure, 
modifications of the suspension and 
steering systems, noise reduction, 
and long wheelbase. The 
manufacturing of the car, which is 
also going to be presented in 2.0 
diesel engines, is going to start at 
the end of this year and it is going 
to be marketed in Europe in the first 
half of 2015. 

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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595 BEYGİRLİK FERRARİ FUARDA
Ferrari 458 Speciale A Paris otomobil Fuarı’nda sergilenen en güçlü otomobil-
lerden biri olarak ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Sıfırdan 100 km/s hıza sadece 3 
saniyede ulaşan 596 beygir gücündeki otomobil sportif ayrıntıları ve özel iç 
döşemeleriyle de dikkat topladı.

595 HORSEPOWER FERRARI
Another center of the attention at the show was one of the strongest 
automobiles Ferrari 458 Speciale A. The car that can reach from 0 to 100km/h 
in only 3 seconds with 596 horsepower had aroused interest with its sportive 
details and special interior design.

YENİ OPEL CORSA SAHNEDE
Paris’te beşinci nesil Opel Corsa ilk kez sahne aldı. Yeni Corsa, 2015 yılının ilk aylarında 
Türkiye pazarına sunulacak. Corsa’da 1.0 Ecotec motor seçeneği dışında 1.4 ve 1.3 litre 
dizel motor seçeneği de ithal edilecek.

THE NEW OPEL CORSA IS ON THE STAGE
The fifth generation Opel Corsa was displayed in Paris for the first time. The new 
Corsa is going to be presented to the Turkish markets in the first months of 2015. 
Besides models with the options of 1.0 Ecotec engine, models with 1.4 and 1.3 lt diesel 
engine options are going to be imported. 



oToMoTİv / AUTOmOTivE
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FIAT’TA YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI
İtalyan üretici Fiat’ın Paris’teki en büyük yeniliği Jeep Renegade’ın kardeşi 500X 
oldu. Küçük SUV, şık hatları dışında sunduğu pratik özellikleriyle de beğeni topladı. 
Araçta 1.4 lt turbo benzinli, 1.6 lt ve 2.0 lt dizel motor seçenekleri de sunulacak. 
Jeep versiyonunda olduğu gibi 4X4 ve otomatik şanzıman seçenekleri de satın 
alınabilecek.

A NEW PERIOD BEGINS IN FIAT
The biggest innovation of the Italian manufacturer Fiat was 500X, the sibling of 
Jeep Renegade. Small SUV had received credits thanks to its elegant features 
besides its practical features. The vehicle is going to be presented with the options 
of 1.4 lt turbo engine, 1.4 lt and 2.0 lt diesel engine. 4X4 and automatic transmission 
options are also going to be available just as it was with its Jeep version.

FORD’UN EN YENİSİ
Tamamen yeni, ikinci nesli ile Paris Otomobil Fuarı’nın yıldızlarından biri olan S-MAX, 
bir aile otomobili için dinamizm ve konforu bir arada sunan sportif bir aktivite aracı. 
Yansımayı önleme özellikli uzun farlara sahip “Ford Dinamik LED Farlar”ın ilk kez 
sunulacağı Ford modeli olan S-MAX, sınıfında Çarpışma Önleme Sistemi’ni ilk olarak 
sunan model konumunda. 

THE NEWEST OF THE FORD
Completely new, second generation S-MAX, which was one of the stars at the Paris 
Motor Show, presents both the comfort and dynamism together in one sports activity 
vehicle as a family car. S-MAX features glare-free high beam headlights called Ford 
Dynamic LED Headlights. It is also the only vehicle that presents pre-collusion assist 
technology in its class. 

NİSSAN’IN GOLF 
RAKİBİ PULSAR
Nissan, ispanya fabrikasında 
üretimine başladığı HB modeli 
Pulsar’ı Paris’te sergiledi. 4.39 
metre uzunluğu ve 2.70 metre 
dingil genişliğiyle VW Golf’ten 
biraz daha büyük olan yeni 
model, yılsonuna doğru 
Avrupa pazarlarında boy gös-
termeye başlayacak. Araçta ilk 
etapta 1.5 lt turbo dizel ve 1.2 
lt benzinli motorlar kullanıla-
cak. Ardından 1.6 lt (190 bey-
gir) benzinli ve CVT otomatik 
şanzıman da sunulmaya başla-
nacak.

NISSAN’S HONOR PULSAR 
VERSUS GOLF 
Nissan had displayed its HB 
model Pulsar, of which the 
production process has begun 
in Spain, at the Paris Motor 
Show. The axle of the model, 
which measures 4.39 m X 2.70, 
is a little bigger than VW Golf’s 
is. It is going to start showing 
its face in the East European 
markets towards the end of 
this year. At first, the vehicle is 
going to be offered in 1.5 lt 
turbo diesel and 1.2 lt gas 
engines. Later, the vehicles 
with 1.6 lt (190 hp) gas and 
CVT automatic transmission 
options are going to be 
presented. 



YENİ	iPad’LER	
TANITILDI
APPLE, DÜZENLEDİĞİ BASIN 
TOPLANTISIYLA iPad AİR 2 VE 
iPad MİNİ 3’Ü TANITTI.

AYTUN ÇELEBİ

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY

Tablet satışlarındaki düşüş, Apple’ın da yeni 
tabletlerini altı ayda bir yerine senede bir 
tanıtmaya yönelmesine sebep olmuş 
görünüyor. Geçen ayın sonunda düzenlenen 
tanıtımda, iPad Air’in yeni modeli olan iPad 
Air 2 ve Retina ekranlı iPad mini’nin yeni 
modeli iPad mini 3 görücüye çıktı.
Cihazlardaki fiziksel ve donanımsal 
değişikliklerin yanı sıra, Apple, iPhone ve 
iPad’leri iş dünyasına da uygun hâle getirme 
amacına yönelik adımlar attı. Apple CEO’su 
Tim Cook, IBM ile yapılan işbirliği sayesinde, 
iş uygulamaları geliştireceklerini açıklarken, 
iPad’in PC yerine kullanılabilecek cihazlara 
dönüşeceğinin de ilk sinyali böylece verildi.

Satışlar düşüyor
Pazar araştırma şirketi Gartner’ın tahminlerine 
göre dünya genelinde tablet satışlarının bu yıl 
yüzde 11 artması bekleniyor. Ancak bu büyüme, 
geçen yılki yüzde 55’in yanında sönük kalıyor. 
Gartner, akıllı telefon satışlarının ise yüzde 35 
artacağını öngörüyor. Tabletlerdeki bu 
düşüşün sebebi, insanların tabletlerini akıllı 
telefonlar kadar sık yenilenmemeleri olarak 
gösteriliyor. Wall Street Journal’ın bir haberine 
göre, birinci nesil iPad yüzde 14, ikinci nesil 
yüzde 32, üç ve dördüncü nesil yüzde 26 
oranında yaygınlığa sahip. Habere göre, geçen 
sene tanıtılan iPad mini yüzde 17, iPad Air ise 
yüzde 9 oranında yaygınlığa sahip.
Apple, 2010 yılında tanıtıldığı günden bu yana 
225 milyon adet iPad cihaz sattıklarını 
söylerken, tanıtımda, HD televizyonların yedi 
katı çözünürlükte ekrana sahip yeni bir iMac 
modeli, iOS8.1 mobil işletim sistemi ile 
masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için 
yenilenen OS X Yosemite (10.10) işletim 
sistemi de görücüye çıktı.
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NEW iPads 
HAVE BEEN 

INTRODUCED
APPLE HELD A SPECIAL EVENT TO 

PROMOTE THE NEW iPad AIR 2 
AND iPad MINI 3. 

It seems the decline of the tablet sales forced 
Apple to promote its new tablets annually now, 
instead of once every six months. During the event 
that was held at the end of last month, iPad Air 2, 
the new model of iPad Air, and iPad mini 3, the 
new model of Retina iPad mini, have been 
introduced. 
As well as technical and design alterations, Apple 
has taken steps through bringing iPhones and 
iPads in compliance with the corporate world. 
CEO of Apple, Tim Cook, has announced that by 
means of their collaboration with IBM, they are 
going to improve their business applications. 
Therefore, the signal of iPad turning into a device 
that can substitute a PC has been given. 

Declining sales
According to the estimates of Gartner, which is a 
marketing research company, a worldwide increase 
by 11 percent is expected on tablet sales this year. 
However, this increase is pale in comparison with 
last year’s 55 percent. Gartner estimates that smart 
phone sales are going to increase by 35 percent. The 
reason of the decline on tablet sales is that people 
do not replace their tablets as often as they do their 
smart phones. According to a Wall Street Journal 
article, while the first generation iPad has 14 
percent prevalence, second generation has 17 
percent, and the third and fourth generations have 
26 percent prevalence. According to the article, 
iPad mini, which was introduced last year, has 17 
percent, and iPad Air has 9 percent prevalence. 
Apple states that 225 million iPad devices have 
been sold since its introduction in 2010. During 
the event, a new iMac model with a screen 
resolution that is seven times higher than what HD 
televisions offer, iOS8.1 and OSX Yosemite 
(10.10) that was updated for lap tops and desk tops 
have also been promoted.

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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iPad Air 2
Yenilenen iPad Air, orijinal iPad’e göre 12 kat hızlı 
olan A8X işlemcisini taşıyor. Wi-Fi modeli 437 
gram, 3G’li modeli 444 gram olan ürün, 6,1 mm 
kalınlık ile rahat bir taşınabilirlik sunuyor. 8 MP’lik 
iSight kamerası bulunan iPad Air 2, seri çekimin 
(burst) yanı sıra, zaman aralıklı (timelapse) ve 
yavaş çekim (slowmotion) videolar da kayıt edebi-
liyor. Ön yüzdeki FaceTime HD kamera da seri 
‘selfie’ çekebilmenin yanı sıra, fotoğraftaki karanlık 
yerlerle aydınlık yerleri dengeleyen HDR özelliğini 
de taşıyor. Yeni iPad’lerdeki bir yenilik de, Touch ID 
algılayıcısı: Bu sayede, iPad’leri parmak iziyle 
açmak ve çeşitli işlemler için güvenlik doğrulaması-
nı bu şekilde yapmak mümkün oluyor. 

Updated iPad Air comes with A8X processor which 
is 12 times faster than the original iPad. While the 
wi-fi model of the product is 437 gr, its 3G model 
weighs 444 gr. Both models have a width of 6.1 
mm, presenting ease of mobility. iPad Air’s iSight 
camera offers 8MP resolution and can record burst, 
time lapse, and slow motion videos. While the 
FaceTime HD camera in front can take selfies, the 
device also offers HDR feature, which adjusts the 
balance of light and dark places. Another innovation 
that the new iPad offers is Touch ID sensor: Thanks 
to this feature, it is possible to unlock the welcoming 
screen and make security verifications for some 
operations by using your finger print.     

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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iPad Mini 3
Retina ekranlı iPad mini’nin üst modeli olan iPad 
mini 3 de 7,9 inçlik ekranı, aynı çözünürlükte 
sunuyor. Görünüm, boyutlar, ağırlık ve işlemcisi 
değişmeyen iPad mini 3, iPhone 6 ve iPad Air 3 
gibi gümüş, altın ve uzay siyahı renklerinde satı-
şa sunulacak. iPhone’larda olduğu gibi, iPad’ler-
de de kapasitelerde bir değişiklik var. Artık 32 
GB’lık model yok, bunun yerine 128 GB’lık bir 
model eklenmiş. Yani seçenekler: 16, 32 ve 128 
GB olarak belirlenmiş.
 
The successor of Retina iPad mini, iPad mini 3 
offers a 7.9 inch screen with the same resolution. 
Its design, dimensions, weight, and processor 
are unchanged. It is going to be presented to the 
markets in silver, gold, and space grey as iPhone 
6 and iPad Air 3 were. iPad capacities are 
changed just as iPhones’ were. 32 GB models are 
not going to be produced any longer; instead, a 
128 GB model is added to the product list. 
Therefore the options are 16, 64, and 128 GB.     

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY

raillife KASIM / noveMber 2014     0  8 7



0  8  8  raillife KASIM / noveMber 2014

MODEL
Model, üçüncü albümü Levlâ’nın 
Hikâyesi’nden seslendireceği en güzel 
şarkılarıyla 7 Kasım’da Jolly Joker 
İstanbul sahnesinde…

Model that is going to perform the 
best songs of their third album Levlâ’s 
Story is going to be on stage at Jolly 
Joker in İstanbul on November 7.

MARİZA
Portekiz kültürü olan 
Fado’yu yurtdışında en 
iyi temsil eden Mariza, 
6 Kasım’da Ankara’da 
Meb Şura Salonu’nda, 7 
Kasım’da İstanbul’da 
CRR’de hayranlarıyla 
buluşacak.

Portuguese culture’s 
Fado is represented 
abroad by Mariza the 
best. She is going to 
meet with her fans at 
Meb Şura Hall in 
Ankara on November 6 
and at CRR in İstanbul 
on November 7.

NATASHA 
PAREMSKI
Kusursuz piyano 
tekniğiyle ünlü piyanist 
Natasha Paremski, 8 
Kasım’da İstanbul 
Resitalleri kapsamında 
The Seed’te sahne 
alacak.

The pianist Natasha 
Paremski, who is 
famous with her 
perfect technique, is 
going to be on stage 
at the Seed on 
November 8 within 
the scope of İstanbul 
Recitals.  

FETTAH CAN
Sanatçılara 
verdiği söz ve 
bestelerle müzik 
sektörüne 
unutulamayacak 
eserler 
kazandıran Fettah 
Can, 29 Kasım’da 
Jolly Joker 
İstanbul’da 
şarkılarını 
seslendirecek.

Fettah Can, who 
has made a great 
contribution to 
the music 
industry with his 
unforgettable 
song lyrics and 
compositions, is 
going to perform 
his songs at Jolly 
Joker in İstanbul 
on November 29.

EsİLE TAN

[ AJANDA / AGENDA ]
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SALAK İLE AvANAK 2 
Gösterim tarihi: 14 Kasım 2014 
Yönetmen: Bobby Farrelly, Peter 
Farrelly 
Oyuncular: Jim Carrey, Jennifer 
Lawrence, Jeff Daniels, Laurie 
Holden, Rachel Melvin 

FİLM ÖZETİ
Gülünç maceraları ve akıl 

almaz düşünceleriyle izlediğimiz 
Lloyd Christmas ve Harry Dune 
yeni bir serüvenle karşımızda. İkili 
bu kez bir çocuğu aramaktadır. 
Aradıkları çocuk aslında ikisinden 
birinin çocuğudur ancak 
babasının hangisi olduğunu kesin 
olarak bilmemektedirler. 
Kahramanlarımızdan birisinin 
yaşadığı sağlık problemi çocuğu 
bulmak için yola koyulmalarına 
neden olur. 

THE HUMBLING
Gösterim tarihi: 21 Kasım 2014 
Yönetmen: Baryy Levinson
Oyuncular: Al Pacino, Kyra 
Sedwick, Dianne Wiest, Greta 
Gerwing, Charles Grodin 

FİLM ÖZETİ
Simon Axler, 60’lı yaşlarda 

oyunculuk yeteneğini kaybeden 
bir aktördür. Tiyatroda 
sergilediği Macbeth oyunundaki 
performansından sonra 
eleştirilerin odak noktasına 
oturmuştur. Bu durum Axler’ı 
depresyona sürükler. 
Oyunculuğu bırakma noktasına 
gelen Axler bu süreçte eşinden 
de ayrılır. Ayrılık sonrası 
psikiyatri servisine giden Axler’ın 
hayatı burada tanıştığı Sybil 
sayesinde değişir. 

DUmB AND DUmBER 2
Opening date: 14 November 
2014 
Director: Bobby Farrelly, Peter 
Farrelly 
Cast: Jim Carrey, Jennifer 
Lawrence, Jeff Daniels, Laurie 
Holden, Rachel Melvin 

SYNOPSIS 
Lloyd Christmas and Harry Dune 
are once again on the silver 
screen with their funny 
adventures and mind-bending 
imaginations. This time, they are 
in search of one of their long 
lost children but they do not 
know which one of them is the 
father. A medical problem that 
one of our dimwits has forces 
them to get on the roads to find 
the child.    

THE HUmBliNG
Opening date: 21 November 2014 
Director: Baryy Levinson
Cast: Al Pacino, Kyra Sedwick, 
Dianne Wiest, Greta Gerwing, 
Charles Grodin 

SYNOPSIS
Simon Axler is an actor in his 

60s who has lost his ability to 
act. He is under the scope of the 
critics after his terrible 
performance of Macbeth. This 
situation drags him into 
depression. He is at the point of 
giving up on his acting career. He 
gets a divorce and following his 
divorce begins to get 
professional help from a 
psychiatrist. Axler meets with 
Sybil there and his life starts to 
change.    

EsİLE TAN

[ SİNEMA / CiNEmA ]





[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

Resimdeki
oyuncu

Kılıçla
yapılan spor

dalı

Averaj

Ceviz
Lakin

Ankara
Otobüs

İşletmesi
Ayrılık sözü

Doğru
olmayan söz

Güvence,
inanca,
teminat

Plakası 44
olan ilimiz

Yumru köklü,
içeceği

yapılan bir
bitki

Deva
Kumarda

ortaya
konan para

Büyük bıçkı

İlişik

Demir yolu

Bir tür ipek

Erkekte
saygı sözü

Serbest
ekonomi-
den yana

olan

Bir ilimiz
Bal teknesi

Şerit
Bir ilimiz

Zehirli bir
böcek Eza, cefa

Rutubet

Çok aşağı

Deriden çıkan
sık uzantılar

Çizgi üze-
rinde olma

Rey

Gövdesi ke-
reste olabi-

len bitki

Toprak
tencere

Asmanın
meyvesi

Çok uzun
boylu

hayvan
Bir aydın-

latma aracı

Ehemmiyet
Erdemi

olmayan,
faziletsiz

Bir ağırlık
ölçü birimi Bayağı

Mühlet
Lübnan
plakası

Değerli eski
eşya

İsim

Hısım
Kavgacı,

kötü kimse

Telefon
sözü

Mana

Bir tür
yapıştırıcı Duvar ilanı

Şiddetli
ceza

Para çekme
makinesi

Masal kuşu

Gerçek
Sinir ucu
iltihabı

Önceden
belirlenmiş
kalıp, düzgü

Karışık renkli

Şaşma
anlatan söz

Zirkonyum
simgesi

Doymuş

Eski dilde
ulaştırma

Akıllıca
İstiva hattı

Sürdü-
rümcü

Kin, öfke,
hiddet Layık olma

BERTAN KOdAMANOĞLU
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[ TAKEGAKI / TAKEGAKi ]

[ ÇAPRAz BAğLAR / CROSS liNES ]

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

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

[ SÖzCÜK AvI / WORD SEARCH ]

 ACUZE

 ARİYA

 DOGMA

 FENOMENOLOjİ

 FLÖRT

 HARAP

 HOLLANDA

 KARİKATÜR

 KİRLİ

 KONSOLOSLUK

 KUSUR

 MESCİT

 METHİYE

 NAKLİYECİLİK

 NÜANS

 ÖRGÜT

 PLASTER

 RİYAL

 SARMAL

 SEFER

 TESLİM

1 Her karenin içinde çapraz bir çizgi olmalı.
2 Her sayı, üzerinden kaç tane çapraz çizgi 
 geçtiğini gösteriyor.
3 Çapraz çizgiler kapalı bir şekil  oluşturmamalı.

1 Each square should include a cross line.
2 Each number presents how many lines cross 

over adjacent squares.
3 Cross lines cannot create a loop.
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8 4 9 7 1 2 3 5 6

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

[ 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

[ ÇÖzÜMLER /  SOlUTiONS ]

Resimdeki
oyuncu

Kılıçla
yapılan spor

dalı
A Averaj

Ceviz O Lakin A Ankara
Otobüs

İşletmesi A Ayrılık sözü E
Doğru

olmayan söz

Güvence,
inanca,
teminat

Y Plakası 44
olan ilimiz

E S K R İ M
Yumru köklü,

içeceği
yapılan bir

bitki

Deva
Ş A L G A M

Kumarda
ortaya

konan para

Büyük bıçkı L O T İlişik

Demir yolu A İ T Bir tür ipek

Erkekte
saygı sözü V A L A

H I Z A R Serbest
ekonomi-
den yana

olan L İ B E R A L
Bir ilimiz T Bal teknesi

Şerit L A Z A Bir ilimiz A D A N A
H A T A Y Zehirli bir

böcek Ç I Y A N Eza, cefa T
Rutubet

Çok aşağı N E M Deriden çıkan
sık uzantılar

Çizgi üze-
rinde olma T Ü Y

E D N A H İ Z A
Rey

Gövdesi ke-
reste olabi-

len bitki O Y Toprak
tencere

Asmanın
meyvesi

Çok uzun
boylu

hayvan G Bir aydın-
latma aracı

A Ğ A Ç Ü Z Ü M
Ehemmiyet A Erdemi

olmayan,
faziletsiz Ö Bir ağırlık

ölçü birimi Ü Bayağı U
Ö N E M G R A M
Mühlet

Lübnan
plakası

Değerli eski
eşya R L İsim

Hısım A D Kavgacı,
kötü kimse

V A D E Telefon
sözü

Mana A Bir tür
yapıştırıcı Z Duvar ilanı A F İ Ş

Şiddetli
ceza

Para çekme
makinesi N E K A L Masal kuşu

Gerçek A N K A Sinir ucu
iltihabı İ

A T M
Önceden

belirlenmiş
kalıp, düzgü

Karışık renkli N O R M Şaşma
anlatan söz R Zirkonyum

simgesi

Doymuş Z R
Eski dilde
ulaştırma

Akıllıca İ S A L İstiva hattı E K V A T O R
A K İ L A N E Sürdü-

rümcü A B O N E
Kin, öfke,

hiddet A Z A M Layık olma L İ Y A K A T



YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ

SİNCAN POLATLI

09:01

11:46

17:56

12:04

06:00

08:45

11:30

14:40

17:40

19:00

07:20

10:07

12:56

16:01

19:02

20:20

BOZÖYÜK BİLECİK SAPANCA İZMİT GEBZE

ANKARA - İSTANBUL

13:14 14:14

09:45

12:33

15:28

18:27

21:29

22:44

PENDİKARİFİYE

11:51

14:44

17:45

20:47

15:15

20:17

SİNCANPOLATLI

11:09

14:30

20:08

14:10

10:02

11:23

14:44

17:21

20:22

23:07

08:47

10:06

13:23

16:05

19:05

21:52

BOZÖYÜKBİLECİKSAPANCAİZMİTGEBZE

İSTANBUL - ANKARA

13:0412:01

06:15

07:30

10:45

13:30

16:30

19:20

PENDİK ARİFİYE

08:16

11:32

14:16

17:16

11:01

08:45

SİNCAN POLATLI

06:48

13:18

17:03

07:06

13:36

17:21

06:30

13:00

16:45

07:53

14:23

18:08

09:5408:15

17:5916:20

ESKİŞEHİR - KONYA

10:20 12:02

18:20 20:02

KONYA - ESKİŞEHİR

w
w
w
.in

ka
m
e
d
ya

.c
o
m

SİNCANPOLATLI

11:42 12:04

07:17 07:39

15:37 15:59

20:17 20:39

10:55

06:30

14:50

19:30

12:18

07:53

16:13

20:53

21:38 21:5621:20 22:43

09:18 09:3609:00 10:23

21:47 22:0921:00 22:23

POLATLI

09:20

11:15

13:45

15:40

18:10

20:45

09:36

11:31

14:01

15:56

18:26

14:20

18:45

11:01

12:53

15:26

17:18

19:51

22:23

SİNCAN

06:45 07:01 08:23

09:55

21:01

SİNCANPOLATLI

06:40

09:00

11:25

13:35

16:00

18:00

21:00

10:05

12:45

14:40

10:25

17:20

22:20

08:16

10:39

12:59

15:14

17:34

19:39

22:34

08:00

15:00

19:05 19:25
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