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YHT	İLE	
YENİDEN…

ONCE AGAIN 
WITH THE HST…

Rahmetli Sadettin Kaynak’ın Rast maka-
mında bir “Demiryolu Marşı” var, yaygın-
laşmamıştır, pek kimse bilmez. Bestesi de 
güftesi de ünlü sanatçımıza aittir.
Cumhuriyetin ilk yıllarındaki demiryolu 
hamlesini anlatması açısından önemli olan 
bu marşın ilk dörtlüğü şöyledir:
“Demiryolu demiryolu nura boğdun sağı 
solu,
Senin varlığında oldu Anadolu Anadolu,
Asırlarca bu topraklar senin yolunu bekledi,
Senin neşeli sesini duymak için emekledi.”
Milletimizin gözünden baktığımızda aynı 
şeyleri YHT için söylememiz pekâlâ müm-
kün…
Ülkemiz dünyada sekizinci Avrupa’da al-
tıncı yüksek hızlı tren işletmecisi ülke oldu.
Son olarak Ankara-İstanbul YHT’nin açılı-
şıyla bu konumu daha da pekişti.
Yüksek Hızlı Tren çekirdek ağını, koridor-
lar oluşturarak genişletmeye devam ediyo-
ruz.
Sırada Ankara-İzmir var.
Ankara-Sivas var.
Bursa var.
2023 yılına kadar yüksek hızlı ve hızlı de-
miryolu ağı, rahmetli Sadettin Kaynak’ın 
1930’larda söylediği Demiryolu Marşı’nın 
son dörtlüğünde dile getirdiği gibi olacak.
Belirlenen yol haritasında ilerleme devam 
ediyor.
Neydi o iki dize?
“Karadeniz Akdeniz’e denizler bağlı karaya,
Yurdumuzun dört bucağı bağlanmıştır An-
kara’ya…”
YHT ile elbette…
Sadettin Kaynak’ı ve demiryolundan heye-
can duyan o idealist nesli rahmetle anarken, 
gelecek nesillerin, YHT’den heyecan du-
yanları rahmetle anacağı bir YHT ağı oluş-
turmayı görev addediyoruz.

İyi yolculuklar.

Lütfi ELVAN 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı

The song that is in Rast beat by Sadettin Kaynak, 
which is called “Railway March,” is not well known. 
Both the lyrics and the composition belong to our 
famous artist. 
The first quadrant of this march, which is important 
in the aspect of highlighting the railway movement 
during the first years of our Republic, as it follows: 
“Railway, railway, you’ve lightened everywhere,
Anatolia had become Anatolia thanks to your 
existence,
These lands had waited for you for centuries,
Had crawled, just to hear your merry sounds.”
When we look from our people’s point of view, it is 
possible to tell the same things for the HST. 
Our country has become the eighth HST operating 
country in the world, and the sixth in Europe.
Our country strengthened this position by the 
opening of the Ankara-İstanbul HST line.
We continue to expand the High Speed Train core 
network through creating passages.
Ankara-İzmir is next in line.
So, is Ankara-Sivas.
Also, Bursa.
Until 2023, the HST and the high-speed railway 
network are going to become as the deceased 
Sadettin Kaynak had mentioned in the last quadrant 
of his Railway March that he had performed during 
the 1930s. The advancement continues along the 
designated road map. 
What were those two verses?
“The Black Sea is connected to the Mediterranean; 
all seas are connected to lands, 
Our whole country is connected to Ankara...”
Through HST of course…
While cherishing the memories of the deceased 
Sadettin Kaynak and the idealist generation that 
feels excitement over our railways, we undertake 
the mission of creating an HST network, which is 
going to have the future generation to cherish the 
memories of the ones that feel excitement over the 
HST today. 

Have a nice travel.

Lütfi ELVAN 
Minister of Transport, Maritime Affairs and 
Communication 

vİzyoN / viSiON



Sultan Alp Arslan’ın 
ayak bastığı o günden beri;

Hz. Mevlana’yı
741. Vuslat Yıl Dönümünde
Rahmetle Anıyoruz

Yunus Emre’nin, İbni Sina’nın, Hacı Bektaş-ı
Veli’nin, 741 yıl önce vuslata yürüyen

CELALEDDİN RUMİ’nin
emaneti Selçuklu.
Biz 1071’den beri işimizi “AŞK” ile yapıyoruz.
Aynı azim ve heyecanla 2023’ü
hedefliyoruz.

BURASI
SELÇUKLU!

Since that day Sultan Alparslan landed in,

Here is 
SELÇUKLU
Selçuklu is escrow of Yunus Emre, İbn Sina, Hacı Bektaş Veli and 
Jalaluddin Rumi access to reunion 741 years ago.
We have been doing our business since 1071 with love.
We aim to 2023 with the same perseverance and enthusiasm

We remember Hz. Mevlana Jalaluddin Rumi in his 
741st anniversary reunion with mercy

İnce Minare / KONYA
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YHT	İLE	BİR	İSTANBUL	
YOLCULUĞU…

A TRIP TO İSTANBUL 
WITH THE HST…

Anadolu’da yaşayan herkesin, “Ah İstanbul 
ah…” dediği zamanlar olur. Canımız elimiz-
deki işi gücü bırakıp, İstanbul’a kaçmak ister. 
Memleketin gözbebeği, Boğazıyla, martıla-
rıyla, tarihiyle göz kamaştıran bu şehirde ge-
çirilen zamana paha biçilmez.
Temmuz ayında açılışını yaptığımız Anka-
ra-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi bu 
noktada imdadımıza yetişti. Günde 6 sefer 
gidiş, 6 sefer dönüş olarak hizmet vermeye 
başlayan Yüksek Hızlı Tren, şairlerin İstanbul 
şiirlerine yenilerini eklemeleri için iki kent 
arasında mekik dokumaya devam ediyor.
YHT’ler ilave setlerin hizmete gireceği yakın 
zamanlara kadar 2-3 saat arayla sabah 6’dan 
akşam 19’a kadar ülkemizin siyasi ve kültü-
rel başkentlerini birleştiriyor. Sabah geldiği-
niz İstanbul’da, sahilde dolaşmak, bir banka 
sırtınızı verip denizi seyretmek artık çok 
kolay. İşiniz mi var, dert yok; halledecek bol 
bol zamanınız var. Üstüne balık ekmek ye-
meden dönmezsiniz emin olun.
158 yıllık tecrübesiyle demiryolları size çağın 
gerektirdiği hizmetleri sunmak için gece gün-
düz çalışmaya devam ediyor. Hükümetimizin 
son 12 yılda demiryolunu öncelikli sektör ilan 
etmesi ve  UDH Bakanımız Sayın Lütfi El-
van’ın destekleriyle demiryolu yatırımlarının 
ufku açıldı. 
Demiryolu alanında dünyanın pek çok ülkesi-
nin ulaşamadığı başta YHT, lojistik merkezler, 
yerli demiryolu sanayisi oluşturma gibi yakla-
şık 1500 projeyi hayata geçirdik. 
Her adımımızda amacımız siz değerli yolcu-
larımızın huzurlu, konforlu ve mutlu bir se-
yahat gerçekleştirmesi. Siz, gar ve istasyon-
larımıza rahat ve güvende ulaşın, seyahatiniz 
keyfe dönüşsün diye tüm demiryolcularla 
yanınızdayız. 
Özlemleriniz mutluluğa, hasretleriniz kavuş-
malara trenlerle ulaşsın. 

İyi yolculuklar.

Süleyman KARAMAN
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Başkanı

There are always times that the Anatolians say, 
“Oh, İstanbul...” We want to drop everything 
and escape to İstanbul. The time that is spent in 
this city, which is the apple of Turkey’s eye and 
is breathtaking with its strait, sea gulls, and 
history, is priceless. 
At this point, the Ankara-İstanbul HST Line 
Project, which was materialized in July, has come 
to our rescue. The HSTs, which have begun to 
operate on six departure and six arrival trips daily, 
travel back and forth between the two cities, so our 
poets could add new ones to İstanbul poems. 
The HSTs connect our country’s prominent 
political and cultural cities with 2-3 hours train 
operating ranges from 6 am to 7 pm until the 
additional rolling stock starts to operate. Now, it is 
so easy to take a walk at the beach, watch the sea 
sitting on a bench in İstanbul that you arrived in the 
morning. If you have work to do, no problem, you 
have plenty of time to deal with it. You are not 
going to return without eating fish and bread, I bet 
on that.    
TSR continues to work night and day to present 
you our modern services with 158 years of 
experience. By means of railways being declared as 
the top priority sector by our government for the 
last 12 years and the support of our Minister of 
TMC Lütfi Elvan, the horizons of railways 
investments are open.  
We have materialized 1500 railway projects, 
which many of other countries couldn’t achieve, 
such as the HST, logistic centers, creating a 
domestic railway industry.
Our goal with our each step is for you, our valuable 
passengers, to have a fine, comfortable, and 
peaceful travel. We are here for you with all of our 
railroaders, so you can be transported to our 
terminals and stations in safety and in comfort 
and your travel can turn into pleasure.  
May your longings arrive to happiness and your 
yearnings arrive to reunions by trains.  

Have a nice travel.

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

HoŞGELDİNİz / WElCOmE
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İstanbul Boğazı’nın altından geçerek yolcularını 4 dakika-
da karşı tarafa taşıyan Marmaray, birinci yılını doldurdu. 
İlk yılında, büyük bir başarı sağlayan Marmaray, toplamda 
100 bin sefer yaptı. 1,4 milyon kilometre yol kat ederek, 
50 milyon yolcu taşıdı. Marmaray yolcularının yüzde 48’i 
Anadolu, yüzde 52’si Avrupa yakasından oluştu. 
Boğaz tüp geçişi 1,4 kilometrelik uzunlukta, deniz zemini-
ne göre ise 55 metre derinlikte inşa edilen Marmaray’da, 
banliyö hatlarının iyileştirilmesi tamamlandığında Gebze 
ile Halkalı arasındaki 3’ü derin istasyon olmak üzere top-
lamda 42 adet istasyon yer alacak. Böylece yaklaşık 76,5 
kilometrelik parkur, 105 dakikada katedilecek. 

Proje yüz yıllık bir tasarım ömrüne sahip
Yüz yıllık tasarım ömrüne sahip olan proje; iki dakikalık 
tren işletme aralığına ve 9 şiddetinde depreme uygun ola-
rak dizayn edildi. Boğaz Tüp Geçişi İşi kapsamında yerin 
55 metre derinliğinde demiryolu inşa edilerek, bu alanda 
dünyanın en derin demiryolu ve yeraltı istasyonunu içe-
ren bir proje olma özelliğini taşıyor. 

Marmaray’da trenler nasıl yönetiliyor?
Marmaray trenleri Üsküdar’da bulunan modern kumanda 
merkezinden yönetiliyor. Burada bulunan CBTS sistemi 
asansör sistemi gibi makiniste gerek duymadan çalışabile-
cek bir yapıda. Kumanda merkezinde trenlerin nerede ve 
hangi hızda gittikleri izleniyor. Bir sıkıntı yoksa sistem 
otomatik işliyor, bir sorun varsa hemen müdahale ediliyor.

Marmaray that transports its passengers to the opposite side 
through an undersea rail tunnel under the İstanbul Strait in 4 
four minutes has completed its first year in service. Having a 
huge success in its first year, Marmaray has made 100 thousand 
trips and transported 50 million passengers by covering over 1.4 
million kilometers of railroad. While 48 percents of its passengers 
were from the Anatolian side, the 52 percent of them were from 
the European side.
The strait is crossed by a 1.4 kilometers long immersed tube that 
is built 55 meters below the sea floor. When the modernization of 
existing suburban railway lines is completed, forty-two stations, 
including three deep stations, are going to take place between 
Gebze and Halkalı in Marmaray, enabling to cover the 76.5 
kilometers long course in 105 minutes.

The project has a hundred years of design life
The project that has a hundred years of design life has been 
designed as resistant to earthquakes up to scale 9 and to suit two 
minutes train operating ranges. Within the project of The Strait 
Tube Transition Work, a railway has been built below the 55 
meters of the sea floor. The project is known as to include the 
world’s deepest railway and undersea station.      

How are the trains controlled in Marmaray?
The Marmaray trains are controlled by a modern command 
center located in Üsküdar. The CBTS system is constructed in a 
way to be controlled without the need of an operator just as an 
elevator system is. The location of the trains and their speed are 
controlled at the command center. If there are not any problems, 
the system works automatically, but if there is a trouble then all 
of the immediate actions are taken.   

MARMARAY,	İLK	
YILDA	50	MİLYON	
YOLCU	TAŞIDI
AVRUPA VE ASYA KITALARINI DENİZİN 
ALTINDAN BİRBİRİNE BAĞLAYAN 
MARMARAY, 100 BİN SEFER YAPTI.

MARMARAY HAS 
TRANSPORTED 50 
MILLION PASSENGERS
IN ITS FIRST YEAR
MARMARAY THAT LINKS EUROPE AND ASIA 
UNDER THE SEA HAS MADE 
100 THOUSAND TRIPS.

TCDD / TURKİSH STATE RAilWAYS
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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 Bakanlığı, Antalya’ya Hollywood stan-
dartlarında film stüdyoları ile film parkları kurulması için 
çalışmalara başladı. Los Angeles’taki Universal Stüdyola-
rı’nı gezen Bakan Çelik burada dünyanın en büyük film 
stüdyolarını inşa eden AECOM Technology Corporation 
uzmanlarıyla bir araya geldi. Türkiye’de inşa edilmesi plan-
lanan projelere ilişkin kapsamlı bir görüşme yaptı.

Ömer Çelik konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu sene 
Türk sinemasının 100. yılı, o sebeple sinema konusunda 
köklü atılımlar yapmak istiyoruz. Bunlardan bir tanesi; An-
talya’da dünyanın büyük film platolarından birini kurmak… 
Dünyanın pek çok yerinde AECOM’un film stüdyoları ve 
film parkları var. Universal Stüdyosu da hem film stüdyo-
larının hem film parklarının olduğu çok büyük bir yapı. 
Buranın film çekimleri ve halkın ziyareti için ayrı ayrı bö-
lümleri var. Antalya’da bu iki konsepti de bir araya getiren 
bir proje düşünüyoruz.” 

Ministry of Culture and Tourism gave the start to establish film 
studios and parks within the Hollywood standards in Antalya. 
Minister Çelik visited the Universal Film Studios in Los Angeles 
and met with the specialists from AECOM Technology 
Corporation that has built the world’s largest film studios. He 
had an extensive meeting with the specialists regarding the 
projects that have been planned to be materialized in Turkey. 

Ömer Çelik gave the following statement on the issue: “This 
year is the 100th anniversary of the Turkish cinema. Therefore, 
we would like to make quantum leaps in cinema sector. One of 
them is to build one of the world’s largest film studios in 
Antalya. There are many film studios and parks built by 
AECOM around the world. The Universal Studios is a great 
structure that includes both film studios and parks. The studios 
offer separate sections to host visitors and for shooting films. 
We are considering a project in Antalya that would bring these 
two concepts together.” 

ANTALYA’YA	HOLLYWOOD	ELİ	DEĞECEK
“ANTALYA’DA DÜNYANIN BÜYÜK FİLM PLATOLARINDAN BİRİNİ KURMAK İSTİYORUZ.”

A TOUCH OF HOLLYWOOD IN ANTALYA 
“WE WOULD LIKE TO BUILD ONE OF THE WORLD’S LARGEST FILM STUDIOS IN ANTALYA.”

KÜLTÜR / CUlTURE

Çanakkale Savaşları İÇİn anİmaSyon
Bakan Ömer Çelik’in bir diğer müjdesi de 
Çanakkale Savaşları ile ilgili oldu. Çelik, 
savaşın animasyon ve üç boyutlu 
canlandırmasının yapılması için yine 
Hollywood’daki profesyonellerle birlikte 
çalışmalar yapacaklarını açıkladı. 

AnimAtion of the ÇAnAkkAle WArs
Another good news given by Minister 
Ömer Çelik was about the Çanakkale 
Wars. Çelik stated that they are going to 
collaborate with the professionals in 
Hollywood to create a 3D animation of 
the Çanakkale Wars. 





KONYA	VE	MEVLANA	MÜZESİ

KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS

“Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol
Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol
Hoşgörülülükte deniz gibi ol
Ya olduğun gibi görün, ya da göründüğün gibi ol.” 
Tasavvuf tarihimizin önemli ismi Mevlâna Celaleddin Rû-
mi’nin yüzyıllar önceki bu öğütleri geçerliliğini bugün de 
koruyor değil mi?
Konya denildiğinde ilk akla gelen Mevlana Müzesi her 
yıl milyonlarca ziyaretçisinde işte bu önemli sözlerin 
tekrar tekrar hissedilmesine sebep oluyor. En kötü insa-
nı bile, bağışlanmaya, sevilmeye layık gören Mevlana, 
Alman şairi Goethe ve ünlü ressam Rembrant’ı derinden 
etkilemiştir.
Konya Mevlâna Külliyesi, teşekkül, teşkilât ve misyon itiba-
riyle Mevlevîliğin “Âsitânesi” yani merkez binasıdır. 
Mevlâna Celaleddin Rûmi’nin babası Sultânu’l Ulema Baha-

uddin Veled, 1231 yılında vefat eder. Vasiyetine uyularak 
sağlığında sık sık gezintiye geldiği, sur önündeki Gül Bahçe-
si’ne defnedilir. Daha ilk günden itibaren ziyaret edilmeye 
başlanılan bu mütevazı kabir, bu günkü muazzam Mevlâna 
Ma’muresi’nin ilk yapısını teşkil eder. Mevlâna da, 17 Aralık 
1273 tarihinde vefat edince, babasının başucunda hazırlanan 
kabre defnedilir.
Yeşil Kubbe denilen Mevlana’nın türbesi dört fil ayağı (kalın 
sütun) üzerine yapılmıştır. O günden sonra yapıda faaliyet-
ler hiç bitmemiş, 19. yüzyılın sonuna kadar yapılan ekleme-
lerle devam etmiştir.
Müzenin avlusuna Dervîşân Kapısı’ndan girilir. Avlunun 
kuzey ve batı yönü boyunca derviş hücreleri yer almaktadır. 
Güney yönü, matbah ve Hürrem Paşa Türbesi’nden sonra, 
Üçler Mezarlığı’na açılan Hâmûşân (Susmuşlar) Kapısı ile 
son bulur. Avlunun doğusunda ise Sinan Paşa, Fatma Hatun 
ve Hasan Paşa türbelerinin yanı sıra semahane ve mescit 
bölümleri ile Mevlâna ve aile fertlerinin mezarlarının da 
içerisinde bulunduğu ana bina yer alır. 

TÜRKAN BALABAN sİNAN doğAN

müze’de dolaşırken, şu levhayı da 
okumadan geÇmeyİn:
“Kabetü’l-uşşâkbâşed in mekam
Her ki nakıs amedincâşod temam”
(Bu makam âşıkların kâbesi oldu,buraya 
noksan gelen tamamlanır)
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KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS

KONYA AND MEVLANA MUSEUM
“Be like the stream in generosity and in aid
Be like the sun in compassion and in mercy
Be like the night in concealing the mistakes of others
Be like the death in violence and in irritability
Be like the earth in modesty and in submission
Be like the sea in indulgence
Either, look like how you are or be like how you look.”
An important name of our Sufism history, Mevlâna Celaleddin 
Rûmi’s advice given hundreds of years ago still keeps its validity, 
doesn’t it? 
When Konya is mentioned, first thing comes to mind is the 
Museum of Mevlâna, which is visited by milions of people each 
year. Each visitor feels the importance of his words over and over 
again. Mevlâna who deems even the most evil-minded person 
worthy of love, and forgiveness inspired the famous German poet 
Goethe and the famous painter Rembrandt deeply. 
Konya Mevlâna Social Complex is the headquarters of Mevlevism 
in terms of mission, organization, and institution.
Mevlâna Celaleddin Rûmi’s father Sultânu’l Ulema Bahauddin 

Veled passed away in 1231. He was buried in the Rose Garden, which 
is where he had visited often during his healthy days, to comply with 
his will. Many visitors has been visited this modest tomb ever since. 
It is the first structure of today’s magnificent Mevlâna Ma’mure. 
When Mevlâna passed away on December 17, 1273, he was buried 
in a tomb that was built at the head side of his father’s tomb. 
Mevlâna’s tomb that was named as Yeşil Kubbe (Green Dome) 
was built over the four elephant-foot pillars. From that day on, 
construction process did not end in the structure. It continued 
with additions until the end of the 19th century. 
The entrance to the courtyard of the museum is through the 
Dervîşân Kapısı. Dervish cells are located along the north and 
south of the courtyard. On the south, kitchen, Hürrem Pasha 
Tomb, Üçler Graveyard, and Hâmûşân Kapısı (Door of Mutes) 
follow the dervish cells. Sinan Pasha, Fatma Hatun, and Hasan 
Pasha Tombs, and the main building, which houses semahane 
(where the whirling dervishes ceremonies are performed), and 
temple sections, as well as the graves of Mevlâna and his family 
members, are located on the east. 

While visiting the museum stop 
to reAd this plAte:
“This post has become the Kaaba of the 
lovers; whoever comes here deficit gets to 
be completed.”
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EVLİLİK	YORGUNU	OLMAYIN
WASHİNGTON ÜNİVERSİTESİ SEATTLE EVLİLİK VE AİLE ENSTİTÜSÜ KURUCUSU PROF. DR. JOHN 

GOTTMAN’DAN EVLİLİK YORGUNU OLMAMAK İÇİN 7 ÖNERİ...

DON’T BECOME TIRED OF MARRIAGE 
THE FOUNDER OF THE RELATIONSHIP RESEARCH INSTITUTE FACULTY MEMBER AT THE 

UNIVERSITY OF WASHINGTON IN SEATTLE PROF. DR. JOHN GOTTMAN GIVES 7 ADVICES NOT 
TO BECOME TIRED OF MARRIAGE...



Teknoloji ve gelişen dünya insan ilişkileri ile birlikte evli-
lik kurumuna da zarar vermeye başladı. Çünkü insanlar 
arasındaki iletişim artık çok kolay ancak bir o kadar da 
karmaşık bir hâl aldı. Geçmişte bir ömür boyu aynı yastığa 
baş konulan evlilikler görülürken artık günümüzde evli-
liklerin süresi de kısaldı. Artık iki-üç yıllık evli çiftler bile 
evlilik yorgunu. Ne kadın ne de erkek, evliliğinde mutlu 
olmak için çaba sarf ediyor. 
İnsanlık tarihinin en eski kurumlarından biri olan evli-
lik kurumunun devamı için evlilik yorgunluğu sorunu-
nun aşılması gerektiği uzmanlarca vurgulanıyor. Peki, 
evlilik yorgunu olmamak için ne 
yapmalı? Washington Üniversite-
si öğretim üyesi, Seattle Evlilik ve 
Aile Enstitüsü kurucusu, dünyaca 
ünlü ilişki uzmanı Prof. Dr. John 
Gottman evlilik yorgunu olmamak 
için çiftlere 7 altın öneride bulu-
nuyor:

İLK 6 YILA DİKKAT:
Evlilikler için ilk 6 yıl büyük önem 
taşıyor. Çünkü çiftler genellikle ev-
liliklerinde yaşadıkları sorunları aş-
mak üzere yardım almak için 6 yıl 
bekliyor. Yardım alan çiftlerin oranı 
ise sadece yüzde 1. Oysa sorunlara 
çözüm arama konusunda destek al-
mak için daha erken davranmakta 
fayda var. Çünkü boşanmaların yarı-
sı ilk 7 yıl içinde gerçekleşiyor. 

ARKADAŞLIK EDİN:
Gottman’a göre, mutlu bir evliliğin en önemli sırrı, çiftle-
rin birbirleri ile arkadaşlık edebilmeyi başarabilmelerinde 
gizli. Hayat arkadaşınızla arkadaşlık etmek mutlu bir evli-
liğin devamı için şart. Yapılan araştırmalardan ortaya çı-
kan sonuca göre, boşanma nedenlerinin yüzde 80’i duygu-
ların ve bağlılığın kaybolması, yüzde 40’ı da çok sık kavga 
etmek. Bu sonuçlar da birbiri ile arkadaşlık edebilen çiftle-
rin evliliklerinin uzun olduğu savını doğrular nitelikte.

TARTIŞMALARI YUMUŞATIN:
Evliliklerde tartışmaların kaderi genelde ilk üç dakikada 
belli oluyor. Gottman, “Bir tartışmaya yumuşak bir giriş 
yaparsanız sonuca da yumuşak bir inişle varırsınız.” diye-
rek tartışmaların kaderinin girişinden sonucunun belirle-
nebileceğine dikkat çekiyor. Bu uyarıdan yola çıkarak tar-
tışmalara yumuşak bir giriş yaparak ev huzurunuzu sağla-
manız mümkün olabilir.

Technology and the developing world have begun to harm the 
human relations and the institution of marriage, because the 
communication between the humans is very easy, but 
complicated at the same time. The marriages of the past were 
for a lifetime, but now the marriages have a short lifetime. 
Nowadays, even the couples who have been married for a few 
years are tired of their marriage. Neither men, nor women make 
the effort for a happy marriage. 
The specialists emphasize that we have to overcome marriage 
fatigue for the continuation of the institution of marriage, one of 
the oldest institutions of the humankind. What are we supposed 

to do not to become tired of our 
marriage? The founder of the 
Relationship Research Institute, 
faculty member at the University of 
Washington in Seattle, world-renown 
relationship specialist Prof. Dr. John 
Gottman has 7 golden advices for the 
couples who don’t want to become 
tired of their marriage:     

WATCH OUT FOR THE FIRST 
SIX YEARS:
The first six years of a marriage carry 
utmost importance, because the 
couples wait for six years to get 
professional help to overcome their 
marriage problems. The ratio of the 
couples who get professional help is 
only one percent. However, it would 
be much beneficiary to act early to 
get help to resolve the marriage 
matters, because half of the divorces 

take place in the first seven years of marriages. 

BECOME FRIENDS:
According to Gottman, the most important secret to a happy 
marriage is friendship. The rule to continue your marriage is to 
become friends with your spouse. According to the results of 
some researches, the 80 percent of the grounds for divorces is 
the loss of feelings and loyalty, and the 40 percent of the 
grounds is the often fights. These results are qualified to 
confirm the claims about the marriages of the couples who can 
be friends last longer.   

SOFTEN THE ARGUMENTS:
The faith of the arguments in marriages becomes clear in the 
first three minutes. Emphasizing that the faith and the result of 
arguments can be clear from the start, Gottman says, “If you 
make a soft entrance into an argument, you land softly to the 

yAŞAM / liFE
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Mutlu	bir	evliliğin	en	
önemli	sırrı,	arkadaşlık...	
Hayat	arkadaşınızla	

arkadaşlık	etmek	evliliğin	
devamı	için	şart.

The most important secret 
to a happy marriage is 
friendship. The rule to 

continue your marriage is to 
become friends with your 

spouse.  



KENDİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN:
Kendinizi gözden geçirip yaptığınız hataların farkına 
vararak evliliğinizde mutluluğu yakalamanız mümkün. 
Evliliklerin sarsıldığı ve boşanmaların yaşandığı tartış-
ma sürecinin belirleyici dinamiklerine ‘mahşerin dört 
atlısı’ diyen Gottman, en iyi tartışmanın kişilerin ken-
dini tartarak yaptıkları tartışmalar olduğunu ve bu tarz 
tartışmaların yapıcı sonuçlarla bitirildiğini vurguluyor.

DİNLEMEYİ ÖĞRENİN:
İkili ilişkilerde karşı tarafın fikrine katılmasanız bile 
onu dinlemeniz ve haklı olduğu noktaları onaylamanız 
yaşanan tartışmaların çözümünde 
kilit bir rol oynuyor. Araştırmaların 
ortaya koyduğu sonuçlara göre, en 
çok kadınlar erkeklerin başarılarını 
kabul edip onları dinliyor ancak er-
kekler bu konularda biraz eksik kalı-
yorlar.

TARTIŞMAYI BİTİRMEYİ 
ÖĞRENİN:
Evliliklerde, tartışmayı bitirmesini bi-
len çiftlerin başarılı olduğu kabul edili-
yor. Konuyu değiştirmeyi, araya mizah 
katmayı ve en kötü ihtimalle tartışma-
ya 20 dakika ara vermeyi başarabilen 
çiftler Gottman’a göre yapıcı ve başarı-
lı çiftler oluyor.  

KUSURLARI GÖRMEZDEN 
GELİN:
İnsan ilişkilerinin başarılı yürü-
mesinde kusurları görmezden 
gelmenin önemli bir yere sa-
hip olduğunu vurgulayan Got-
tman, başarılı evliliklerde kü-
çük kusurları görmezden gel-
menin mutluluğu destekleyen 
bir yaklaşım olduğuna dikkat 
çekiyor. Tartışmaların en az 
yaşandığı dönem olan evli-
liklerin ilk yıllarında bile 
karşı tarafın ufak tefek ku-
surlarını görmezden gelme-
nin ilişkide onarıcı rol oynadı-
ğı vurgulanıyor. 

result.” With this advice in mind, it might be possible to keep 
the peace at home by making soft entrances to arguments.  

LOOK INTO YOURSELF:
It is possible to catch happiness in your marriage by looking into 
yourself and becoming aware of your mistakes. Gottman who 
calls the dynamics that determines the course of discussions that 
marriages are damaged and divorces are experienced ‘the four 
horsemen of the apocalypse’ emphasizes that the best discussions 
are the ones that where the couples weigh themselves and this 
kind of discussions are ended up with constructive results.     

LEARN TO LISTEN:
In relationships, listening to your 
partner although you do not agree and 
recognizing the points where your 
partner makes sense play the key role in 
resolving the arguments. According to 
some research results, women listen to 
their men the most and accept their 
success; however, men are weak on 
these types of matters. 

LEARN HOW TO END A 
DISCUSSION:
In marriages, the couples who know how 
to end an argument are accepted as 
successful. According to Gottman, the 
couples who know how to change the 
subject, add some humor, or in the worst 
case give the argument a rest for 20 
minutes are constructive and successful. 

IGNORE THE FAULTS:
Emphasizing the importance of 

ignoring the faults to continue 
successful human relations, Gottman 

draws the attention to ignoring the 
small flaws in successful marriages, 
which is an approach that supports 
the happiness. He highlights that 
even in the first years of a 
marriage, which is when the 
discussions are experienced the 
less, ignoring the small flaws of 

your partner plays a regenerative 
role in the relationship.  
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Kendinizi	gözden	geçirip	
yaptığınız	hataların	
farkına	vararak	

evliliğinizde	mutluluğu	
yakalamanız	mümkün.

It is possible to be happy 
in your marriage by 

looking into yourself and 
becoming aware of your 

mistakes. 
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GÜZELLİĞE VE HUZURA DOYULAN ŞEHİR:



BOLU, HAVANIN DA SUYUN DA HAKKINI VERECEK KADAR BÜYÜLEYİCİ BİR DOĞAYA SAHİP.
BOLU HAS A MESMERIZING NATURE THAT MAKES THE BEST OF AIR AND WATER.

KAPAK / COVER
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Kendisine ebedi hayat, yiğitlik ve şairlik bahşeden üç sihirli köpüğü 
içen Köroğlu’nun memleketi Bolu, konumu ve doğası itibariyle 
oldukça avantajlı ve keyifli olan ancak alçakgönüllüğünden dolayı 
genellikle kendi halindeliğini korumayı başarmış sade bir şehir.

Bolu’ya son yılların ‘cittaslow’ tanımına denk gelen ‘yavaş şehir’ 
demek yersiz olmaz. Küçük yerleşim yerleriyle ilgili havası, suyu 
diye başlayan pek çok yazı yazılır ancak Bolu, iki büyük şehrin orta-
sındaki konumuna rağmen havanın da suyun da hakkını verecek 
kadar büyüleyici bir doğaya sahip. 

Blessed with the eternal life, bravery, and poetry after drinking the 
three magic water bubbles, Köroğlu was born in Bolu. This simple 
city is advantageous and highly enjoyable due to its location and 
nature; however, it was successful to protect its quietness because of 
its modesty. It would be fair to call this city a ‘slow city’ that is the 
equivalent of the recent years’ term ‘cittaslow.’ Many articles could 
be written about small settlements that start with its air is this or its 
water is that, but Bolu has a mesmerizing nature that makes the best 
of air and water.      

SEÇİL SAĞLAM Aydin CEMİL AyKAÇ
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Ankara-İstanbul arasında Bolu Dağı’nda verilen bir mola ya 
da haftasonu Abant, Gölcük Yedigöller gibi doğa harikalarına 
yapılan günübirlik seyahatlerle pek çok kişiyi ağırlayan Bolu, en 
fazla bu doğal alanlar ile biliniyor olsa da doğanın sunduğu bu 
muhteşem güzelliklerden ibaret değil. Yeraltı sularının da doğa 
kadar cömert davrandığı Bolu’da kaplıca kültürü de bunun tadı-
nı bilenler için ayrı bir keyif ve rahatlama alternatifi. Gölcük 
yolunda, ormanın hemen kenarında yer alan termal otelde huzur 
dolu bir haftasonu ya da hemen yanındaki kaplıcalarda şifalı 
sulardan yararlanıp, tertemiz havayı soluyarak geçirilen bir gün 
özellikle Ankara, İstanbul gibi hararetli ve hareketli şehirlerden 
sonra terapi gibi geliyor. Ayrıca şehir merkezinde yer alan Sultan 
Hamam, Orta Hamam da otantik ve tarihi atmosferleriyle kaplı-
calara birer alternatif.

Şehir merkezine gelmişken görülebilecek yerler arasında 
Yıldırım Bayezid tarafından 1382 yılında yaptırılmış Büyük Cami 
ve hemen yanında 1804 yılında yapılmış olan Taşhan bulunuyor. 
Tarihi mekânlar konusunda da Bolu ziyaretçisini boş göndermi-
yor bu anlamda.

Although, Bolu that hosts many people during breaks taken in 
Bolu Mountain between Ankara and İstanbul or daily trips taken 
on a weekend to natural wonders such as Abant, Gölcük, Yedigöller 
is known mainly with its natural grounds, the city does not only 
consist of the magnificent beauties that were endowed by the 
nature. In Bolu, where underground waters are as generous as the 
nature, thermal springs culture is a relaxing and enjoyable 
alternative for the ones who savor it. A peaceful weekend spent at 
the thermal hotel next to the forest on the way to Gölcük, or a day 
spent by breathing the fresh air while resting in the healing waters 
of the thermal in its close approximate feels like a therapy after the 
chaos of busy cities such as Ankara or İstanbul. Additionally, 
Sultan Hamam, and Orta Hamam, both of which are located at the 
city center, are the alternatives of thermals with their authentic 
and historic atmospheres. 

Once you are at the city center, do not forget to visit the Great 
Mosque that Yıldırım Bayezid had it built in 1382, and Taşhan, 
which was built next to it in 1804. Bolu doesn’t send its visitor 
empty handed in terms of historical places, also.   

KAÇIRMAYIN
Yürüyüş parkurlarında 
tertemiz dağ havasını 

içinize çekin.

DO NOT MISS
Breathe in the fresh 

mountain air during the 
nature walks.
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‘İyi yemek’ demek Bolu demek
Seyahatlerin olmazsa olmazı ‘iyi yemek’ elbette ki… Bolu ise 

bunun merkezi. Mengen’deki Aşçılık Okulu ve iyi aşçıların 
Bolu’dan çıkıyor olması lezzet peşinde bir seyahat planı için 
yeterli sebep. Yurdaer Otel’in Bolu ve Osmanlı mutfağından 
eşsiz lezzetler sunan restoranı gözden kaçırılmamalı. Yurdaer 
Otel’den sonra Abant yoluna devam ederken yol boyunca alaba-
lık çiftlikleri ve kahvaltı yapılabilecek bahçe içinde tesisler bulu-
nuyor. Ayrıca şehir içinde mantı, gözleme gibi lezzetlerin 
tadılabileceği ev yemekleri yapan kafe ve restoranlar bulunuyor. 

Bolu’nun meyve-sebze pazarı olan pazartesi gününe denk gelir-
seniz, pazardan torbalarınızda birbirinden taze yerel ürünlerle 
çıkacağınıza şüphe yok. Köylülerin pazarda sattıkları mis gibi köy 
ekmeği, tereyağı, peynir, kaymak ve süzme yoğurt için bile Bolu’ya 
gidilebilir. Mevsimi olan ekim-aralık ayları arasında tezgâhlarda 
Kanlıca mantarı da başrollerde oluyor. Şifalı kızılcık tarhanası, ev 
yapımı salça, keş (Bolu’ya özgü özel bir peynir), patatesli köy 
ekmeği, kozalak reçeli, bahçeden ya da tarladan taptaze toplanıp 
getirilmiş sebzeler, meyveler birbirinden renkli ve albenili. 

Bolu means ‘good food’
A must for every trip is definitely ‘good food.’ Bolu is the center of 

it. The School of Culinary Arts in Mengen and Bolu being where the 
best chefs come from are good enough reasons to plan a trip chasing 
after good flavor. You shouldn’t miss the Yurdaer Hotel’s restaurant 
that offers unique dishes of the Ottoman and the Bolu Cuisines. 
Trout farms and many garden facilities that offer breakfast are 
located along the road to Abant after the Yurdaer Hotel. In addition, 
you can find cafes and restaurants that serve homemade dishes such 
as mantı (raviolis) and gözleme (griddle pastries) in the city.   

If you happen to be in Bolu on a Monday, the day that the farmer’s 
market is set, there is no doubt that you are going to be leaving the 
market with your bags full of fresh domestic produce. One could visit 
Bolu only to get fresh farm bread, butter, cheese, cream of milk, and 
yogurt from the farmer’s market. When it is in season, between 
October and December, you can find lactarius (commonly known as 
Kanlıca mushrooms in Turkey) on stalls at the market. Healing 
cranberry and dried yogurt soup, homemade tomato paste, a 
domestic cheese called keş that is unique to Bolu, farmer’s potato 

KAÇIRMAYIN
Kartalkaya’daki otellerden 
birinde camın kenarında 
oturup kar manzarasının 

tadını çıkarın.

DO NOT MISS
Enjoy the snowy winter 

landscape while watching out 
the window at one of the hotels 

in Kartalkaya. 
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Kış sporları için iyi bir adres
Her mevsimi ayrı bir görsel şölen ve keyif veren Bolu, kış spor-

ları için de ilk akla gelen adreslerden. Konumu itibariyle kayak 
merkezlerindeki otellerde kış ayları boyunca yer bulmanın zor 
olduğu Kartalkaya, kayak pistleri, otellerindeki yemek kalitesi ve 
kolay ulaşımı ile kayak sporuna ilgi duyanlar için çekim merkezi. 

Bolu’da şehirden en fazla bir saat mesafede yer alan ormanlar, 
göller oldukça dinlendirici ve tazeleyici bir atmosfere sahip. Biraz 
daha farklı rota için Mudurnu Sünnet Gölü ve kaplıcaları ruha ve 
beden için ayrı bir terapi. Şöminenin başında geçirilen bir akşamın 
ardından göl kenarında uyanılan bir sabah, kış mevsiminin insanın 
içini ısıtan tatlı taraflarını yaşamak için birebir. Mudurnu’nun meş-
hur Saray Helvası’ndan ve pazarda bulabileceğiniz tatlardan olan 
kabaklı gözlemesinden tatmadan dönülmemeli. 

Doğanın enerjisini hissettiren, yenileyen, sakinleştiren aynı 
zamanda en özel tatlar vadeden Bolu, dinginliğini, bozulmamış 
olmasına ve kendini korumasına borçlu. 

İzzet Baysal’ın Bolu’ya katkıları unutulmamalı
Doğası, sükûneti, mutfak zenginliği bir tarafa, Bolu’yu Bolu 

yapan asıl değerlerden biri de “Bolu’nun Babası” unvanı verilen, 
‘Devlet Üstün Hizmet Madalyası’ ile onurlandırılan İzzet 
Baysal’dır. Başta üniversite, okul, hastane olmak üzere sağlık ve 
eğitim alanında Bolu’ya armağan ettiği sayısız eserler bırakan 
İzzet Baysal, Bolu ve Bolulular için başlı başına bir gurur kaynağı. 
Bolu’yu gezerken, bir şehre tek bir insanın nasıl katkı sağladığının 
en güzel örneğini görmüş oluyorsunuz.

bread, pinecone jam, vegetables 
and fruits that are freshly picked 

from gardens or fields are 
colorful and appealing. 

A fine address for 
winter sports

Bolu, which offers a different 
kind of visual feast and joy in 

each season, is one of the addresses 
that come to mind for winter sports. 

Kartalkaya, where it is not easy to locate an 
available hotel room during the busy season due to its location, is 
the center of the attraction with its ski runs, the food quality at 
the hotels, and the ease of access for the people who care about 
skiing.

The forests and lakes that are in one-hour distance from the city 
at most have relaxing and refreshing atmosphere in Bolu. If you’d 
like to catch a different ambience, Mudurnu Sünnet Lake and 
thermals is like therapy both for the body and the soul. Following an 
evening spent in front of the fireplace; waking up to a morning at the 
lakeside is a great idea to experience the one aspect of the winter that 
warms you inside. You shouldn’t go back before tasting Mudurnu’s 
famous Saray Helvası (Palace Halvah) and griddle pastry with 
squash that you can find in the farmer’s market.    

Bolu, which renews, soothes, makes one feel the nature’s 
energy, and offers special flavors, owes its serenity to being 
unspoiled and protective of itself. 

Let’s not forget the contributions of İzzet Baysal 
to Bolu

Aside its rich cuisine, quietness, and nature, one of the values 
that makes Bolu what it is, is İzzet Baysal who was named as the 
“Father of Bolu” and honored with the “Distinguished Service 
Medal of the State.” Having contributed numerous works to Bolu 
mainly in health and education fields such as school, hospital, and 
university, İzzet Baysal is the additional source of pride for Bolu 
and its residents. When traveling around Bolu, one should not 
forget even one person’s contributions to a city.  

LEZZET MOLASI
Kayseri mantısının tersine 

büyük üçgen şeklindeki 
enfes Bolu mantısından 

mutlaka deneyin.

TASTE STOP
Definitely try the delicious Bolu 
ravioli, which is shaped in large 

triangles on the contrary to 
Kayseri ravioli.



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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TESETTÜR MODASININ KALBİ 
SOSYAL MEDYADA ATIYOR

HÜLYA ASLAN, SOSYAL MEDYANIN GÜCÜNÜ TESETTÜR MODASININ GELİŞİMİ İÇİN 
KULLANIP, YENİ BİR SEKTÖRÜN OLUŞMASINA KATKI SAĞLAYAN BİR İSİM...

THE HEART OF THE HIJAB FASHION 
BEATS IN SOCIAL MEDIA 

HÜLYA ASLAN WHO USES THE POWER OF SOCIAL MEDIA IN THE IMPROVEMENT OF THE 
HIJAB FASHION CONTRIBUTES TO THE CREATION OF A NEW SECTOR...

ESİLE TAn FERHAT MAKASÇi
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Moda artık podyumlarda tayin edilmiyor. Sosyal medya son 
yıllarda modayı şekillendiren önemli bir mecra haline geldi. Stil 
danışmanı Hülya Aslan da sosyal medyanın moda üzerindeki 
etkisini fark edip, bunu en iyi kullanan isimlerden biri… Teset-
tür giyim konusunda yaşadığı zorlukları avantaja çevirerek, bu 
yaşam tarzını benimseyenler için alternatifler sunuyor. Üstelik 
onu takip edenler sadece tesettürlüler de değil… 

Takipçilerine sunduğu önerilerle sosyal medyanın feno-
meni haline gelen Aslan ile Haydarpaşa Garı’nda bir araya 
gelerek tesettür giyimin değişimini ve sosyal medyanın 
modaya etkisini konuştuk.

 Modaya ilginiz nasıl başladı?
Çok küçük yaştan beri güzel giyinmeyi severdim. Moda edi-

törlüğü yapmadan önce farklı sektörlerde yedi yıllık iş hayatım 
vardı ama mutlu değildim. Bir gün bir moda dergisiyle tanıştık-
tan sonra moda artık benim hayatımın vazgeçilmezi oldu.

 Moda editörlüğü alanında daha önce eğitim ya da tecrü-
beniz yok muydu?

İstanbul Moda Akademisi’nde bir süre moda editörlüğü 
eğitimi aldım. Tesettür giyim yeni gelişmeye başladığı için bu 
eğitimi alan ve dergi sektörüne giren ilk tesettürlü kişi ben-
dim. Tülin Kermen’den stil danışmanlığı eğitimi de aldım. 
Birçok workshop’a katıldım. Hem moda editörü olmak hem 
de marka danışmanı olmak işimde bana artı değer kattı. 

 Tesettür modası sizce nasıl gelişti?
Tesettürlü kadınlar yakın bir zaman öncesine kadar pardösü-

yü tek seçenek olarak görüyordu. Bu tek düze giyim anlayışından 
dolayı tekstilciler ve tasarımcılar tesettür kıyafetlerini çeşitlen-

Fashion is not defined on the podiums anymore. Social media has 
become an important tool to shape fashion. Style consultant 
Hülya Aslan is one of the names who has realized the influence of 
social media on fashion and uses it. She had turned the hardship 
that she was having about hijab clothing into advantage and offers 
new alternatives for the ones who adopts it as a lifestyle. Moreover, 
her followers are not only the ones who prefer hijab clothing. 

We met at the Haydarpaşa Terminal with Aslan who became 
a phenomenon of social media thanks to her suggestions to her 
followers and talked about the transformation of the hijab 
fashion and the influences of social media.

 How did you become interested in fashion?
I love to dress well since my childhood. Before working as a 

fashion editor, I’d worked in different sectors for seven years but 
I was not happy. One day, I have met with a fashion magazine 
and fashion has become an indispensible in my life. 

 Did you have any education to become a fashion editor or 
did you have any experience in this field before? 

I had a fashion editor training at the Fashion Academy in 
İstanbul for a while. I was the first one who had taken this 
education and first one in hijab to enter the fashion magazine 
sector due to the newly development of the hijab fashion. I have 
taken style consultancy training from Tülin Kermen. I have 
attended to many workshops. Being a fashion editor and the 
brand consultant contributed a lot to my career.   

 How did the hijab fashion developed, in your opinion?
The women in hijab used to see parkas as their only option 

until very recently. Because of this uniformed clothing 
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dirmeyi gerekli bulmuyordu. Tasarımcıların ‘üretilse tutar mı?’ 
endişeleri vardı. Ama şimdi tesettürlü kadınların iş dünyasında 
çok fazla yer almalarıyla bu anlamdaki ihtiyaçları arttı. Tesettür-
lü bir kadın da iş yerine giderken daha şık ve tarz olmak istiyor. 
Bu değişiklik tesettür modasını da çok hızlı geliştirdi. 

 Tesettürün modası olur mu?
İslamiyet’in çizdiği kurallar dâhilinde tesettürün kalıplaş-

mış çizgileri ve aşılmaması gereken engelleri var. Bunlara 
uymak gerektiğini düşünüyorum. Bu açıdan var olan moda-
nın tesettür tarzına uyarlanmasının, tesettür modası ismiy-
le yorumlandığını düşünüyorum. 

 Bu alandaki modayı ilk hangi ülkeler oluşturdu?
Dubai, Katar ve Fas gibi daha zengin Arap ülkeleri bu an-

lamda ilk adımı attı diyebiliriz. Türkiye’deki tasarımcılar ve 
markalar ne yazık ki biraz kapalı bakıyorlar ve çok global 
düşünemiyorlar. 

 Cesaret mi edemiyorlar sizce?
Evet maalesef. Biz sosyal medyayı çok iyi yaygınlaştıra-

madık. Bir de şu dezavantajımız var; tekstil fazla destek 
görmedi. Desteklenseydi belki bugün dış piyasaya girmemiz 
çok daha kolay olabilirdi. Örneğin tesettür giyimin temel 
alındığı bir moda haftası düzenleyebiliriz. Sadece ülkemizin 
değil diğer İslam ülkelerinin temsilcilerini de davet ederek 
bizdeki gelişmeleri gösterebiliriz.

 Sosyal medyanın giyim sektörüne ne gibi etkileri oldu? 
Sosyal medyanın kadının giyimi üzerinde çok ciddi etkisi 

var. Çünkü daha fazla kişiyi gözlemleyebiliyorsunuz. Birçok 

comprehension, textile businesspeople and designers didn’t find 
it necessary to diversify the hijab clothing. Designers had the 
concern of “if it were produced, would it be in demand?” The 
number of the women who is wearing hijab is increasing in the 
business world. Therefore, the need in this field is also increasing. 
The women in hijab want to look stylish and elegant at the 
office. This transformation is caused the rapid development of 
the hijab clothing. 

 Is there such a thing called hijab fashion?
Within the rules determined by Islam, there are certain lines 

of hijab that are not supposed to be passed over. I think that 
these are supposed to be obeyed. In this aspect, I think the 
adaptation of the existing fashion into hijab style is commented 
as the hijab fashion.   

 Which countries have created the fashion in this field?
We can tell that rich Arab countries such as Dubai, Qatar, 

and Morocco have taken the first steps in this sense. 
Unfortunately, designers and brands in Turkey look at the 
situation with blinkers on and cannot think global.   

 Do you think that they don’t have the courage?
Yes, unfortunately. We couldn’t widespread social media very 

well. In addition, we have a disadvantage; textile didn’t have 
much support. If it were supported, today it might be much 
easier for us to enter the foreign markets. For instance, we could 
organize a fashion week that would be based on hijab clothing. 
Not only the representatives in our country, but also the 
representatives of other Islamic countries could have been 
invited to the event to show them our improvement.   
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marka takip edebiliyorsunuz. Dünya modasını bir tıkla göre-
biliyorsunuz. Şuanda sosyal medya birçok markanın da bir-
çok yeni girişimcinin de bir nevi ticarethanesi gibi oldu. O 
yüzden giyim sektörüne etkileri kesinlikle yadsınamaz. 

 Sosyal medya sizi neden bu kadar çok benimsedi? 
Çevremdekiler giyindiğim kıyafete ruh kattığımı, daha 

sıcak ve samimi olduğumu söylüyorlar. Moda her ne kadar 
neşeli de gözükse de ağır ve çok ciddi gözüken bir yüzü var. 
Çünkü siz o kıyafeti giydiğiniz anda dışarıya sert ve biraz 
haşin bakışlar atacaksınız ki orda o kıyafete boyut kazandı-
racaksınız. Ben o kıyafette gülümsemeyi tercih ettim. Sanki 
insanların hoşuna giden şey oydu. 

 Bu durumdan dolayı bazı çevrelerden tepki alıyor mu-
sunuz?

Eleştiri alıyorum tabii ki. Tesettür çok ağır ve vebali olan bir 
taraf… Onun ben de farkındayım ve bunu her zaman dile geti-
riyorum. Hayat tarzınızı, yaşamınızı bilmedikleri için siz dışa-
rıya o çerçevede ne sunuyorsanız o kadarını görüyorlar. Ben 
sosyal medyada modayla alakalı şeyler paylaştığım için sanki 
hayatımın tek amacı, yaptığım tek şey buymuş gibi gözüküyor. 

 Sosyal medyada marka tanıtımları mı yapıyorsunuz?
Evet, paylaşımlarımda markaların tanıtımını yapıyorum. 

Beni takip edenler gidecekleri bir özel toplantı, davet ve 
günlük yaşantılarında nasıl farklı bir tarz oluşturabilirim 
sorusuna cevap bulmaya çalışıyor. Ben de bir anlamda onla-
rın bu sorularına cevap veriyorum.

 What are the effects of social media on the clothing sector?
There are serious effects of social media on women’s clothing. 

Because you can observe more people. You can fallow more 
brands. You can see the world fashion with one click. Right now, 
social media has become the trading house of many new 
entrepreneurs and brands. Therefore, the effects on the clothing 
sector cannot be underestimated. 

 Why did social media embrace you this much?
The people around me tell me that I add spirit into what I 

wear, and I am warm and sincere. However, the fashion looks 
merry but at the same time, it has another face that looks 
serious. Because the moment you put that clothing on you, you 
look through stiff and harsh eyes to inject another dimension to 
your outfit. I preferred to smile in that clothing. I think what 
people liked was that.   

 Do you get reactions from some circles?
I get some criticism, of course. Hijab has its risks... I am aware 

of it and I mention it all the time. What they see is what they 
think you are, because they don’t know you or your lifestyle. 
Since I share things about fashion in social media, it looks as if 
this is the only thing that I do.   

 Do you promote brands in social media?
Yes, I promote brands through my shares. My followers are 

looking to find the answers to how to create a different style in 
their daily lives, or for a special event that they are invited. I am 
answering to their questions in this sense.

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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EMİNÖNÜ’NÜN TARİHİ ÇARŞISI
NE KADAR YIL GEÇERSE GEÇSİN, GELENEKSEL ALIŞVERİŞ RUHUNU KORUYAN MISIR ÇARŞISI, 

POPÜLERLİĞİNDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMİYOR.

THE HISTORICAL BAZAAR OF EMİNÖNÜ
NO MATTER HOW MANY YEARS ARE LEFT BEHIND, THE MISIR BAZAAR THAT KEEPS ITS 

TRADITIONAL SHOPPING SPIRIT LOSES NOTHING OF ITS POPULARITY. 

SELİn AKGÜn

MEKÂN / PLACE

Kadıköy’den vapura binip, deniz kokusunu içinize çeke çeke 
Eminönü’ne kadar geldiyseniz, Eminönü ile özdeşleşen Mısır 
Çarşısı’nı gezmeden dönmemelisiniz. Osmanlı döneminde 
İstanbul’un eczanesi olarak nam salan Mısır Çarşısı, aktarları, 
kuyumcuları, şarküterileri ve hediyelik eşyacılarıyla hedef 
kitlesine masalsı bir dünyanın kapılarını aralıyor. Mısır Çar-
şısı’na adımınızı atar atmaz, ada çayından biberiyeye, mus-
kattan kimyona kadar envaı çeşit baharat kokusu sizi sarıp 
sarmalıyor. Burası her daim canlı, her daim kıpır kıpır… Yerli 
ve yabancı pek çok turiste ev sahipliği yapan Mısır Çarşısı’nı 
köşe bucak gezerken, kendimizi çarşının tarihi geçmişini 
araştırırken bulduk.
İstanbul Eminönü’nde Yeni Cami Külliyesi’nin içerisinde yer 
alan, Tahmis ve Çiçek Pazarı sokakları ile Yeni Camii Caddesi 
boyunca devam eden Mısır Çarşısı’nın, Yeni Camii’nin yapılışı 
sırasında bu camiye gelir getirmek amacıyla, külliyenin bir par-
çası olarak inşa edildiğini biliyor muydunuz? Yeni Camii’nin 
inşaatına ilk kez, 3. Murat’ın eşi, Sultan 3. Mehmet’in annesi 
Safiye Sultan’ın emriyle 1597 yılında başlanmış. Caminin inşa-

If you have arrived to Eminönü by breathing the fresh sea 
air on a ferry from Kadıköy then you shouldn’t go back 
without visiting the Mısır (Egypt) Bazaar that identifies 
with Eminönü. The bazaar that became famous as the 
pharmacy of İstanbul during the Ottomans opens the 
doors of a fantastic world with its herbalist shops, 
jewelers, delicatessens, and gift shops. As soon as you 
step into the bazaar, you are enveloped in thousands of 
different scents from sage to rosemary, and from nutmeg 
to cumin. This place is always lively and on the move… 
While strolling around the Mısır Bazaar, which hosts 
many domestic and foreign visitors, we found ourselves 
searching for the historic past of the Bazaar. 
Did you know that the Mısır Bazaar that is located within 
the Yeni Camii (The New Mosque) Social Complex at 
Eminönü in İstanbul and goes along the Tahmis, Çiçek 
Pazarı, and Yeni Camii Streets was built to bring profits to 
the Yeni Camii during its construction as a part of the 
social complex? The construction of the Yeni Camii had 
begun for the first time in 1597 with the order of Safiye 
Sultan, the mother of Sultan Mehmet III and the wife of 
Murat III. Mimar Davut Ağa who was the apprentice of 
Mimar Sinan undertook the mission of constructing the 
mosque. When Davut Ağa had passed away one year later, 
Dalgıç Ahmet Ağa undertook the mission. When Sultan 



MEKÂN / PLACE
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atını Mimar Sinan’ın çırağı olan Mimar Davut Ağa üstlenmiş. 
Davut Ağa, bir sene sonra vefat edince bu görev, Dalgıç Ahmet 
Ağa’ya verilmiş. Sultan l. Ahmed, 1603 yılında tahta çıktığında, 
Safiye Sultan eski saraya gönderilmiş ve caminin yapımı dur-
durulmuş. Yeni Sultan, bu caminin yapımına ilgi duymayarak, 
Ayasofya’nın karşısına kendi camisini yaptırmak istemiş. Sul-
tan lV. Mehmed’in annesi Turhan Hatice Sultan, hayır işi ola-
rak projeye devam etmek istemiş ve saray mimarı Mustafa 
Ağa’yı görevlendirerek, bu caminin 1663 yılında tamamlanma-
sını sağlamış. Önceleri medrese olarak kullanılan; burada yaşa-
yan öğrencilerin ayaklanması üzerine çarşıya çevrilen yapı, 
aktar ve pamukçulara tahsis edilmiş. Valide Çarşısı ve Yeni 
Çarşı isimleriyle anılan Mısır Çarşısı, bugünkü adını ise 18’inci 
yüzyılda almış.

İki önemli rivayet
Mısır Çarşısı’nın bu adla anılmasına dair iki rivayet bulunuyor. 
Biri çarşının Kahire’den alınan vergilerle yapılması, diğeri ise 
burada satılan baharatın Mısır üzerinden İstanbul’a gelmesi… 
Mısır Çarşısı’nın toplam altı kapısı bulunuyor. Eminönü yö-
nünden girişi olan Haseki Kapısı’ndaki kısım, iki katlı bir plana 
sahip olup, üst kat mahkeme bölümleri olarak kullanılmış. Bu-
rada, esnafla halk arasındaki ya da çarşı esnafının kendi arasın-
daki anlaşmazlıklar giderilmeye çalışılmış. Mısır Çarşısı, 17’nci 
yüzyılın sonuna tarihlendirilen Grelot Seyahatnamesi’ndeki 
bir gravürde, Yeni Camii ile birlikte bir dış avluyla çevrili olarak 
görülüyor. Bu gravüre göre Yeni Camii ve Hünkâr Mahfili ile 
Mısır Çarşısı’nın deniz cephesi tamamen dış sur ile kapatılmış 
ve yapı grubunun denizle bağlantısı merdivenli bir kapı ile sağ-
lanmış. Bu sur, 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında ticaret yapıla-
rının bu bölgede çoğalmasına bağlı olarak kaldırılmış. Bugün 
tamamen ortadan kaldırılmış olan yapı grubunu içine alan sur 
duvarlarından sadece Yeni Camii Hünkâr Kasrı’nın üzerine 
oturduğu kulenin kaldığı gözlemleniyor.

Ahmet I ascended to the throne in 1603, he sent Safiye 
Sultan to the old palace and ordered to stop the 
construction work. The new Sultan had desired to build his 
own mosque across the Hagia Sophia, he was not interested 
in the Yeni Camii. Turhan Hatice Sultan, the mother of 
Sultan Mehmet IV, wanted the building of the mosque to 
be continued as a charity work and assigned the mission to 
Mustafa Ağa. The construction of the Yeni Camii was 
completed in 1663. The structure that was used as a school 
at first was assigned to herbalist and cotton shops after 
being turned into a bazaar due to the revolt of the students 
who used to live there. Also known as the Valide Bazaar 
and the New Bazaar, the Mısır Bazaar took its present 
name in the 18th century. 

Two important rumors
There are two rumors about how the bazaar took its 
name. One of them is that the bazaar was built with the 
taxes received from Egypt, and the other one is that the 
spices that were sold in here were shipped to İstanbul 
through Egypt. The Mısır Bazaar has 6 entrances. The 
section at the entrance from the Eminönü direction, 
which is called the Haseki Entrance, has a two-story plan 
and the upper part was used as a courthouse. The cases 
that were handled in the courthouse were mostly about 
the conflicts between the bazaar tradesmen. The Mısır 
Bazaar was pictured as surrounded by an outer court 
together with the Yeni Camii in a gravure, which takes 
place in the Grelot’s Voyage, dating back to the end of 
the 17th century. According to the gravure, walls 
surrounded the seaside of the Yeni Camii, Hünkar 
Mahfili, and the Mısır Bazaar and the group of structure 

MEKÂN / PLACE



HAFTANIN YEDİ GÜNÜ AÇIK

Baharatçılardan kurutulmuş meyvecilere, kuru-
yemişçilerden lokumculara, deri veya kilim çan-
tacılarından tekstil ürünlerine, tavla ve satranç 
takımlarından sipariş üzerine elde edilen çiçek 
ve bitki özlerine, seramik ürünlerinden kuyum-
culara kadar halkla iç içe olan esnaf, geçmiş 
günlerdeki alışveriş ruhunu hâlâ sıcacık ayakta 
tutuyor. Mısır Çarşısı, hafta içi 08:00-19:30 
arası, Pazar günleri ise 09:30-19:00 saatleri 
arasında açık.

OPEN SEVEN DAYS A WEEK

The tradesmen of the bazaar who are blended in 
with the crowd from the herbalists to dried fruit 
sellers, from dried nuts to Turkish delight sellers, 
from leather or rug dealers to textile traders, 
from backgammon makers to jewelers keep the 
traditional shopping spirit alive. The Mısır Bazaar 
is open from 8 am to 7:30 pm on weekdays, and 
9:30 am to 7 pm on Sundays. 

L plan şemasına göre inşa edilmiş
19’uncu yüzyılın ortalarında Yeni Camii’nin avlusu ile Mısır Çar-
şısı arasındaki bölümde salaş dükkânların yer aldığı dikkat çeki-
yor. 1941 tarihinde Yeni Camii’nin avlusundan yol geçirilmesiyle 
Mısır Çarşısı ve Yeni Camii birbirinden ayrılmış oldu. 1940-1943 
yılları arasında Mısır Çarşısı, İstanbul Belediyesi’nce kapsamlı bir 
restorasyondan geçti. Mısır Çarşısı, ‘çifte çarşı’ olma özelliğiyle, 
iki çarşının birleşiminden oluşan ve Osmanlı klasik üslubunda 
inşa edilen bir arasta olarak öne çıkıyor. Osmanlı klasik üslubunda 
birbirini izleyen taş ve tuğla sıraları ile ‘L’ plan şemasına göre inşa 
edilen Mısır Çarşısı’nın dördü büyük, ikisi de küçük olmak üzere 
altı adet kapısı bulunuyor. Mısır Çarşısı’nın iki ana kapısı Eminö-
nü ile Sultanhamam arasında bağlantı kurarken, yan kapıları ise 
Yeni Cami, Tahtakale, Mercan, Yemiş İskelesi ve Süpürgeciler’e 
çıkıyor. Mısır Çarşısı’nın uzun kolunda 23’erden karşılıklı 46,  kısa 
kolunda ise 18’erden karşılıklı 36 adet eyvan ve dükkân yer alıyor. 
İki kolun birbiri ile birleştiği bölümde ise 6 eyvan ve hücre bulu-
nuyor. Bu bağlamda Mısır Çarşısı’nın içerisinde 88 adet eyvan ve 
dükkân faaliyet gösteriyor. Çarşı’nın Tahmis Sokağı’na bakan 
bölümünde ise 18 dükkân bulunuyor.

was linked to the sea through a ladder entrance. The 
walls were removed due to the increase of the number of 
commercial structures around the area in the second half 
of the 19th century. Today, only the tower, which is 
where the Yeni Camii Hünkar Kasrı is settled on, remains 
from the walls and the group of commercial structures.

It was built according to L plan diagram
Flimsy shops used to take place in the section between the 
courtyard of the Yeni Camii and the Mısır Bazaar in the 
midst of the 19th century. The Mısır Bazaar and the Yeni 
Camii were separated from each other due to a road 
construction, which was crossing through the courtyard 
of the Mısır Bazar in 1941. The Mısır Bazaar had 
undergone an extensive restoration conducted by the 
İstanbul Municipiality between 1940 and 1943. The 
Mısır Bazaar draws the attention by being a double 
bazaar, which is formed by the union of two bazaars. It is 
an Ottoman bazaar that is built in the classic Ottoman 
style. The Mısır Bazaar was built according to ‘L’ plan 
diagram with rows of consequent stones and bricks. The 
place has four grand and two small entrances. The two 
main entrances link Eminönü and Sultanhamam, the side 
entrances connect Yeni Camii, Tahtakale, Mercan, 
Yemiş İskelesi, and Süpürgeciler. While 46 shops and 
iwans, 23 on each opposing sides, are located along the 
long branch of the Mısır Bazaar, 36 shops and iwans, 18 
on each opposing sides, are located along its short 
branch. Six iwans and cells are located where the two 
branches unite; therefore, 88 shops and iwans operate in 
the Mısır Bazaar. Eighteen shops are located in the 
section of the bazaar that faces the Tahmis Street.  
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İYİLEŞTİREN LEZZETLER / HEALING TASTES

MEALS THAT MAKE 
YOU YOUNGER AND 
PRETTIER 
PLASTIC SURGEON PROF. DR. FERİT DEMİRKAN 
COOKED MEALS WITH THE INGREDIENTS THAT 
WOULD SLOW DOWN THE AGING PROCESS 
AND ENHANCE YOUR BEAUTY.

AYIN MÖNÜSÜ
Sütlü Brokoli Çorbası
Fırında Somon ve Tatlı Patates
Narlı, Cevizli Roka Salatası

THE MENU OF THE MONTH
Broccoli Soup with Milk
Baked Salmon with Sweet Potatoes
Arugula Salad with Pomegranate and Walnuts

UYGAR TAYLANTÜRKAN BALABAN

GENÇLEŞTİREN VE  
GÜZELLEŞTİREN 
YİYECEKLER
PLASTİK CERRAHİ UZMANI PROF. DR. FERİT 
DEMİRKAN, YAŞLANMAYI YAVAŞLATAN 
YİYECEKLERLE, GÜZELLİĞİNİZİ ARTIRACAK 
YEMEKLER PİŞİRDİ. 
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SÜTLÜ BROKOLİ ÇORBASI

1’er adet brokoli ve orta boy soğan, 
1’er yemek kaşığı un ve zeytinyağı,1 
su bardağı süt, kıyılmış badem
Yapılışı: Tencereye 1 yemek kaşığı 
zeytinyağı ve ince doğranmış soğanı 
koyun, soğanlar pembeleşene kadar 
kavurun. Un ilave edip 3-4 dk daha 
karıştırdıktan sonra brokoliyi ve 
brokolinin üstüne çıkacak kadar 
soğuk su ilave edin. Brokoliler iyice 
yumuşayınca çorbanın altını kapatın. 
10 dakika sonra blender ile çırpın ve 
bir bardak soğuk süt ekleyin. 5 
dakika kaynatıp tuzunu ilave edin. 
Kıyılmış badem ile servise hazırlayın. 

BROCCOLI SOUP WITH MILK

1 bunch of broccoli, 1 medium 
onion, 1 tbsp of flour, 1 tbsp of olive 
oil, 1 cup of milk, sliced almonds
Directions: Put the fine sliced 
onions and olive oil in a pan and 
sauté the onions until golden. Add 
the flour and keep sautéing for 3-4 
more minutes. Add the broccoli 
and fill the pan with cold water 
until the broccoli is covered. Turn 
the heat off, when the broccoli gets 
very soft. 10 minutes later, blend 
the soup with a blender and add 
the cold cup of milk. Turn the heat 
on and boil the soup for 5 minutes, 
add the salt and serve it topped 
with sliced almonds.



İYİLEŞTİREN LEZZETLER / HEALING TASTES
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Genç kalabilmenin en önemli koşullarından birisi de doğru gı-
dalarla beslenmek. Hem lezzetli yiyecekler yiyelim hem de 
genç kalalım istedik, Türkiye’nin önde gelen genç plastik cer-
rahlarından Prof. Dr. Ferit Demirkan’ın evine konuk olduk. 
Acıbadem Fulya Hastanesi’nde Plastik, Rekonstrüktif ve Este-
tik Cerrahi Uzmanı olarak çalışan Prof. Dr. Demirkan, foto 
muhabiri arkadaşım Uygar Taylan ile beni Zekeriyaköy’deki 
villasında ağırladı. Prof. Dr. Demirkan ile bir yandan gençlik 
sırlarını konuştuk, bir yandan da güzel yemekler yaptık. 

 Mönü anti aging olunca sormadan edemiyorum, 
yaşlanmayı yavaşlattıkça güzelleştirmek mümkün mü?

Evet... Anti-aging’in en önemli parçası diyet. Ne kadar 
genç kalırsanız cildiniz de o kadar güzel olur. Bu yüzünüzü 
de güzelleştirir. Yaşlandıkça cildiniz soluklaşır, kırışıklıklar 
artar. Canlı, parlak, ışıldayan bir cilde sahip olmak aslında 
düşünüldüğü kadar da uzak değil. Yaşlanmayı önleyen bir 
diyet cildinize de iyi gelir. 

 Beslenmeyle güzelliğin nasıl bir ilişkisi var?
Nefes aldıkça ve yemek yedikçe yaşlanıyoruz. Nefesle 

gelen oksijen; yemekle gelen kaloriler, şekerler yanıyor ve 
enerji ortaya çıkıyor. Eğer yaktığınız yakıt kötüyse, kötü 
kalorilerden geliyorsa o zaman hücrelerin ölmesine yol açı-
yor. Aslında kalori hesabı yapmanın dışında kaloriyi neyle 
aldığınız önemli. Düşük kiloda kalmak, kan şekerini yük-
seltmemek tercih edilmeli. Düşük kalori kısıtlamasını da 
önermiyorum çünkü normal düzene geçtiğinizde kilo alı-
yorsunuz. Düşünün ayda 100 lirayla geçinmeye alışıyorsu-

One of the most important rules of keeping ourselves young is 
to feed on right foods. We decided to eat tasty dishes and stay 
young at the same time so we visited Prof. Dr. Ferit Demirkan’s 
house, one of the young and prominent plastic surgeons of 
Turkey. Acıbadem Fulya Hospital Plastic, Reconstructive and 
Aesthetic Surgeon Prof. Dr. Demirkan hosted my 
photojournalist colleague Uygar Taylan and me at his villa in 
Zekeriyaköy. We talked about the secrets of youth and cooked 
delicious meals. 

 Since the menu is anti-aging, I cannot help myself but to 
ask; is it possible to become prettier when the aging process 
is slowed down? 

Yes… The most important part of anti-aging is the diet. The 
younger you are, the prettier your skin is. This also makes your 
face prettier. Your skin loses its radiance with age. The number of 
your wrinkles increases. Having a radiance, refreshed, and lively 
skin is not as hard as you think it is. An anti-aging diet could work 
miracles on your skin.

 How is nutrition related to beauty?
We’ll age as long as we breathe and eat. The oxygen we 

breathe, the calories and sugars we get after eating burn and 
creates energy. If your fuel is bad, coming from bad calories, then 
it causes healthy cells to die. Actually, where you get your 
calories is more important than calculating calories. I don’t 
recommend cutting your calories either, because it causes to 
gain weight when you are back to your normal eating habits. 
Imagine that you are used to make a living on 100TL monthly… 

İYİLEŞTİREN LEZZETLER / HEALING TASTES

FIRINDA SOMON VE TATLI PATATES

(4 kişi için) 4 parça temizlenmiş somon dilimi, 2 
adet orta boy tatlı patates, 1 çay bardağı tuzu 
azaltılmış soya sosu, 5 diş sarımsak, 5’er dal taze 
kekik ve taze fesleğen, 1 çay bardağı zeytinyağı
Yapılışı: Soya sosunu derin bir tabağa koyun. İçine 
3 diş ezilmiş sarımsak ve 
incecik doğranmış fesleğen 
konarak iyice karıştırın. 
Temizlenmiş somonları bu 
karışıma batırarak yağlı kâğıt 
serilmiş fırın tepsisine koyun. 
Önceden ısıtılmış fırında 200 
derecede 20 dakika pişirin. 
Tatlı patatesleri suya koyarak 
15 dk kadar haşlayın. Ilınınca 
soyun ve uzunlamasına kesin. 
Derin bir kaba 1 çay bardağı 
zeytinyağı koyun. İçine 2 diş 
ezilmiş sarımsak ve doğranmış kekik ekleyin. 
Patatesleri bu karışıma batırarak ısıya dayanaklı bir 
cam servis kabına yerleştirin. 200 derecede 15 
dakika fırında kızaran patatesleri somonların 
yanına koyarak servis edin.

BAKED SALMON WITH SWEET POTATOES

(4 servings) 4 slices of salmon, 2 medium sweet 
potatoes, 1 tea glass of light soy sauce, 5 cloves of 
garlic, 5 stems of fresh thyme, 5 stems of fresh basil, 
1 tea glass of olive oil
Directions: Put the soy sauce in a bowl. Add the 

finely sliced garlic cloves and 
finely chopped basil then mix 
them together. Dip salmon 
slices in this mixture and place 
them on a tray layered with 
parchment. Bake them in a 
preheated oven at 200 
degrees for 20 minutes. Boil 
the sweet potatoes for about 
15 minutes. Peel and slice 
them, when they are warm. 
Pour the olive oil in a bowl, 
add 2 finely sliced garlic 

cloves, and finely chopped thyme in it. After dipping 
potatoes in this mixture, place them in a heat 
resistant glass bowl, bake them in the oven for 15 
minutes at 200 degrees, and serve them with the 
salmon pieces.
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nuz, ertesi ay bin liraya geçtiğiniz için elinizde fazla para 
kalıyor. Bunu kalorilerin yani yağların fazla kalması gibi 
düşünün. Genç kalmak ve güzel olmak istiyorsanız, kanda 
şekeri yavaş artıran yiyecekleri tercih etmeniz lazım. 

 Hangi yiyecekleri önerirsiniz?
Dünyada da ‘parlak renkli yiyecekler’ diye ifade edebile-

ceğimiz gıdaların gençlik ve güzelliğe hizmet ettiğine dair 
çalışmalar var. Örneğin avokado, badem, havuç, tatlı pata-
tes, domates, tuna balığı, somon, kırmızıbiber, böğürtlen, 
çilek, ıspanak, zeytinyağı, uskumru, brokoli, fındık, ceviz, 
biftek (yağsız) tüketebilirsiniz. Meyvelerdeki şeker çok da 
masum değil ama porsiyonuna dikkat edilmeli. Bir de yük-
sek protein kaynağı yoğurt tüketilmeli. 

 Tuzun cildimize etkileri nelerdir?
Tuz vücuda da cilde de zararlı. Bunun yerine baharatı ar-

tırmalıyız. Her çeşit baharattan yararlanılabilir. Ağırlıkla 
kekik, fesleğen, kimyon, kereviz tozu, nane, tarçın, kırmı-
zıbiber yenilmeli. 

When you get paid 1000TL the next month, you end up with 
extra money. Now, imagine the money as your extra calories or 
fat. If you would like to stay young and pretty, you need to 
choose the foods that increase blood sugar slowly. 

 Which foods do you recommend?
Some researches in the world suggest that, foods we also know 

as ‘bright colored foods’ serve to youth and beauty. For example 
avocados, almonds, carrots, sweet potatoes, tomatoes, tuna fish, 
salmon, red pepper, black berries, strawberries, spinach, olive oil, 
mackerel, broccoli, hazelnuts, walnuts, steaks (fat removed) can 
be consumed. The fruit sugars are not that innocent but they are 
fine, if you watch your portions. In addition, high protein source 
yogurt should be consumed. 

       
 What are the effects of salt on our skin?

Salt is harmful for both our body and skin. We can consume 
more spice instead of salt. Every kind of spice can be used 
especially thyme, basil, cumin, celery powder, mint, cinnamon, 
and red pepper flakes. 

 Why did you choose these foods when creating the menu?
I was careful to choose the foods that would not increase 

blood sugar immediately causing our cells to age faster. Milk; 
decreases the effects of aging by strengthening our bones, 
nurtures your skin thanks to protein that it contains. Broccoli; 
it is important to protect your sun damaged skin especially in 
summer, rich in vitamin C. Salmon; it has anti-aging effects by 
means of Omega-3 that it contains, makes you feel full, 
increases blood sugar slowly. Sweet potato; it contains complex 
carbohydrates, therefore it is digested slowly. Due to its slow 
digestion, it increases blood sugar slowly, although it is high in 
calories, it does not work as bran rich foods do, causing insulin 
resistance. I prefer it as a side dish with most of the main 
dishes. People might also prefer bran meal flours and brown 
rice. Pomegranate; the brightest discovery of the last years, it is 
rich in vitamins and antioxidants. I also recommend it for skin 
diets. Walnuts; good fats, protein, and fiber help to decrease 
insulin resistance. Omega-3 contains fatty acids. Water; 
removes toxins, carries vitamins and minerals to your skin, 
moisturizes your skin. 

İYİLEŞTİREN LEZZETLER / HEALING TASTES

Dünyada da ‘parlak renkli yiyecekler’ 
diye ifade edebileceğimiz gıdaların 
gençlik ve güzelliğe hizmet ettiğine 

dair çalışmalar var.

Some researches in the world 
suggest that, foods we also know 
as ‘bright colored foods’ serve to 

youth and beauty.



0  4 2 2  raillife ARALIK / DecembeR 2014

 Mönüyü oluştururken neden bu yiyecekleri seçtiniz?
Kan şekerini hemen yükseltmeyen, bu yüzden hücreleri 

çabuk yaşlandırmayan gıdalardan oluşmasına dikkat ettim. 
Süt; kemikleri güçlendirerek yaşlanmanın etkilerini azaltır, 
içeriğindeki proteinlerle de cildinizi besler. Brokoli; özellik-
le yazın güneşte hasarlanan cildin korunması açısından 
önemlidir. C vitamini açısından zengindir. Somon; içerdiği 
Omega-3 sayesinde yaşlanmayı geciktirici etkiye sahiptir. 
Tok tutar, kan şekerini yavaş yükseltir. Tatlı patates; içinde 
kompleks bir karbonhidrat var. Bu yüzden de geç hazmedi-
liyor. Kalorisi yüksek olmasına rağmen hazmı yavaş olduğu 
için kepekli bir gıda gibi şekerinizi hemen yükseltmiyor, 
insülin direnciniz oluşmuyor. Tatlı patatesi birçok yemeğin 
yanında tercih ediyorum. Un ya da pirinçte de insanlar ke-
pekli ürünleri tercih edebilir. Nar; son dönemin parlak bir 
keşfi… Vitamin ve antioksidan değeri çok yüksek… Cilt di-
yetlerinde de önerebiliyorum. Ceviz; iyi yağlar, protein ve lif 
vücudun insülin direncinin azalmasına yardımcı olur. Ome-
ga-3 yağ asitlerine sahiptir. Su; toksinleri atar, cildinize vi-
tamin ve mineralleri taşır. Nemlenmeyi artırır. 

 Kadınlara güzellik önerileriniz nedir?
Kendilerine sürekli olarak bakmaları gerekiyor. Daha iş-

lemsel girişimlere de açık olmalılar. 6 ayda bir peeling, cilt 
bakımı yaptırmalılar. Cilt bakımlarında kullandıkları krem-
lerin daha etkili olanlarını seçmeliler. Krem kürü uygulayıp 
ardından da peeling yaptırabilirler. Hatta iyi yapılırsa bo-
toks da doğallığı bozmadan sizin güzelliğinizi ortaya çıkarır. 
Ama normalliğin dışına çıkarmamak lazım…

 Erkekler de son dönemde daha bakımlı olmaya 
başladılar. Onlar için ideal zamanlama nedir?

Erkeklerin vücutlarından hoşlanmayıp estetik müdahale-
ler için doktorlara başvurdukları zamanlar genelde 45-50 
yaş civarı oluyor. Bu yaşlarda hormonlar azaldığı için ciltte 
kırışıklıklar da artıyor. Fit ve kaslı vücutlarında kayıplar 
başlıyor, yağlanma ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bunun önüne 
geçmek istiyorlar. Saçlar en büyük sorun. Eğer dökülmeye 
yatkınsanız 45 yaş civarında  problem fazlalaşıyor. Şu anda 
erkeklerin en çok liposuction ve saç ekimi yaptırdıklarını 
söyleyebilirim. Sosyal ortamlarında botoks yaptıran varsa, 
tüm arkadaşları da yaptırıyor. 

 What are your beauty recommendations to women?
They should take great care of themselves continuously. In 

addition, they should be open to operational approaches. Semi-
annual applications of peeling and skin care are recommended. 
They should prefer effective brands for their daily skin care. 
They can get a special cream cure followed by a peeling. 
Moreover, if it is applied well, Botox treatment brings out their 
beauty without spoiling their natural beauty. However, it would 
be nice if they don’t overdo it. 

 Men have started to take better care of themselves lately. 
What is the ideal timing for them?

Usually when they reach to 45-50, they start to consider 
aesthetic operations. At those ages, due to the decrease on 
hormone levels, the number of wrinkles starts to increase. Fit 
bodies start experiencing muscle atrophy and fattening. Hair 
loss is their biggest problem. If you are prone to hair loss, the 
problem is going to get worst around 45. I can tell that 
nowadays men usually get liposuction and hair transplantation 
done. In social groups, if one gets a Botox treatment done, 
others follow him.   

İYİLEŞTİREN LEZZETLER / HEALING TASTES

NARLI, CEVİZLİ ROKA SALATASI

1’er demet roka ve maydanoz, yarım demet 
nane, 1’er adet sivri tatlı kırmızıbiber, yeşil sivri 
biber ve salatalık, 2 adet orta boy domates, 50 
gr ceviz, 100 gr tulum peyniri, 1 adet ayıklanmış 
nar, nar ekşisi, yarım çay bardağı zeytinyağı ve 
yarım limon
Yapılışı: Roka, maydanoz ve naneleri doğrayın, 
üzerine ince doğranmış biberler, salatalık ve 
domatesi ekleyin. Zeytinyağına limonu sıkıp 
malzemelerin üzerinde gezdirdikten sonra iyice 
karıştırın. Üstüne önce tulum peyniri sonra 
kırılmış ceviz parçaları ve en son nar tanelerini 
yayın. Arzu ederseniz 3-4 kaşık nar ekşisi de 
gezdirebilirsiniz. 

ARUGULA SALAD WITH POMEGRANATE              

AND WALNUTS

1 bunch of arugula, 1 bunch of parsley, half 
bunch of mint, 1 sweet red pepper, 1 sweet 
green pepper, 1 cucumber, 2 medium 
tomatoes, 50 gr of walnut pieces, 100 gr 
tulum cheese, seeds of 1 pomegranate, 
pomegranate molasses, half tea glass of olive 
oil, half of a lemon
Directions: Slice arugula, mint, and parsley 
and add finely sliced peppers, cucumber, and 
tomatoes on top. Juice the lemon and mix it 
with the olive oil. Add the mixture on top of 
the salad and mix them well. Top with cheese 
first, then walnut pieces and add the 
pomegranate seeds the last. You can add 3-4 
tbsp of pomegranate molasses to your taste.  
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ÇİKOLATA 
KOKULU BRUGGE
BELÇİKA’NIN SEVİMLİ VE ROMANTİK KENTİ 
BRUGGE’DA MASAL GİBİ BİR YENİ YIL…

SEÇİL SAĞLAM

GEZİ / TRAVEL

Dünyanın en romantik şehrinde olduğunuzu, haritada bazı 
bölgelerin üzerine iliştirilmiş kalpleri gördüğünüzde bir kez 
daha hissettiren Brugge, gecesi mi gündüzü mü daha güzel 
karar vermeyi zorlaştıran eşsiz bir güzelliğe sahip. 

Aralık ayının ilk günlerinde, yılbaşı öncesi olmasının da 
etkisiyle, artık çocukluğa dair bir simge olarak kalan, parlak 
yaldızlı simlerle dolu yılbaşı kartpostallarındaki gibi ışıklı 
bir şehir karşılıyor sizi. Akşam olmak üzereyken restoran-
lardaki şöminelerin ve mekânların hoş atmosferlerinin 
verdiği yumuşak his, soğuğu unutturuyor.  

Flaman mutfağının hâkim olduğu Brugge’de akşam yemeği 
için restoran seçimi de kolay iş değil. Hepsi birbirinden da-
vetkâr olan şirin restoranlar arasında aklınız daima diğerle-
rinde kalıyor. Sonunda kendinizi tipik bir Brugge yemeği 
olan kereviz sapı ve soğan ile pişirilen bir tencere midyeyi, 
Gran Kaffee de Passage’da afiyetle yerken buluyorsunuz. 

Ertesi sabah, evlerin bacalarından çıkan dumanın kış sa-
bahına karışan masalsı görüntüsüyle başlıyor. Gece çiy 
yağmış parklardan geçerek güneşin doğduğu saatlerdeki 
huzuru ve kış sabahının sessizliğini yaşamak için Sint-Jans-
huis değirmenlerine yapılan bir yürüyüş güne soğuk ama iyi 
bir başlangıç… Şehir, sevimli sokakları, müzeleri, şahane 
çikolata dükkânları ile keşfedilmeyi beklerken, ilk durak 
enfes kokuları ile kendine çeken sıcacık bir Tea-Room… 
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FOTOĞRAF NOKTASI
Belfry Tower’ın 366 basamağını tırmandıktan 
sonra sizi bekleyen manzara muhteşem…

PHOTO SPOT
The landscape that awaits you at the top end of 366 
steps of the Belfry Tower is magnificent.



CHOCOLATE 
SMELLING BRUGES
A FANTASTIC NEW YEAR IN BELGIUM’S 
CHARMING AND ROMANTIC CITY BRUGES... 

GEZİ / TRAVEL

Making you realize once again that you are in the world’s most 
romantic city when you see the hearts placed on some regions on 
the map, Bruges has a unique beauty that makes it harder to 
decide whether its nights or days are prettier. 

A glittering city welcomes you just like the ones in the New 
Year cards decorated with shining glitters, which remains as the 
symbol of our childhood days, during the first days of December 
due to the New Year’s approach. The soft feeling that radiates 
through the fireplaces at the restaurants and beautiful places 
makes you forget about the cold.

It is not easy to choose a restaurant to dine in Bruges, which 
is dominated by the Flemish Cuisine. Your mind is always on 
the other one among the charming restaurants that are each 
more inviting than the other. Finally, you end up eating a pot of 
mussels that is known as a typical dish of Bruges, which is 
cooked with celery stalks and onions, at Gran Kaffee de Passage. 

The next morning begins with the fantastic view of smoke 
that rises out of the chimneys of the houses mixing with the 
winter morning. To experience the peace of the sunrise hours 
and the calmness of winter mornings, a walk to Sint-Janshuis 
Mills through the parks that are wet from the morning dewdrops 
is a cold but good start. While the city waits for a discovery with 
its charming streets, museums, and great chocolate shops, our 
first stop is a cozy Tea-Room that sucks us in with its delicious 
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Pastacılık konusunda en az Fransızlar kadar iddialı olan 
Belçika pastaneleri de şehre keyif katan duraklar arasında. 

Brugge’de bulunduğunuz günler çarşamba veya cuma 
günlerinden birine denk geldiyse Markt meydanında kuru-
lan pazar, seyahatlerini lezzetlerle zenginleştirmeyi seven 
damaklar için tatmin edici. 

Yürüyerek keşfedebilirsiniz
Brugge, yürüyerek rahatlıkla keşfedilecek şehirler-

den… Haritadaki sevimli kırmızı kalpler ise şehrin en 
tatlı kozları. Burada 15. yüzyıldan kalma binaların, köp-
rülerin arasında yürürken zamanın durmuş olduğunu 
düşünmek olası. At arabaları ile şehirde yapılan bir tur 
Ortaçağ atmosferini yaşamak için iyi bir alternatif. Mev-
sim ya da hava koşulları elverirse kanalların altından 
geçen ve şehri farklı açılardan görmeyi sağlayan tekne 
turu da masalsı bir deneyim.

Brugge, kanallarla birbirine bağlanan bir şehir olmasın-
dan dolayı “Kuzey’in Venediki” diye anılıyor olsa da Brug-
ge’luler “Güney’deki Brugge” diyerek aynı tanımı Venedik 
için yapıyorlar.

Patates Müzesi ve Çikolata Müzesi 
Şehir, başınızı nereye çevirseniz hikâyesi olan ve her biri 

en az 400-500 yaşındaki binalardan oluşuyor. Sanat me-
raklılarını tatmin edici nitelikte olan müzeleri ve Michelan-
gelo’nun İtalya dışında bulunan sayılı eserlerinden Meryem 
Ana ve İsa heykeli Brugge’un gururu. 

KAÇIRMAYIN
Bisiklet kiralayarak şehrin 
birbirinden güzel 
sokaklarında kaybolun. 

DO NOT MISS
Get lost in the beautiful city 
when riding your rental bicycle. 
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smell. The Belgium bakeries, which are as assertive as French 
bakeries are in this business, are among the stops that add joy to 
this city. 

If your stay coincides with a Wednesday or a Friday, then the 
farmer’s market, which is set at the Markt square, would be 
satisfying for the ones who would like to enrich their visit with 
the addition of good flavors. 

You can discover it on foot
Bruges is among the cities that can be discovered on foot. 

The cute hearts on the map are the sweetest trumps of the 
city. It is possible to think that the time is frozen when 
walking around the buildings, and bridges which are dating 
from the 15th century. Taking a tour around the city on a 
horse-drawn carriage is a nice alternative to experience the 
medieval atmosphere of Bruges. If the weather conditions are 
favorable, taking a boat trip that goes under the bridges 
through the channels is a fantastic experience, which enables 
to see the city from different angles. Although, Bruges is 
called “Venice of the North” because of being a city that is 
connected through channels, the people of Bruges use a 
different alternative of the same description for Venice by 
calling it “Bruges in the South.”

Potato Museum and Chocolate Museum
The city is formed of at least 400-500 year-old buildings, 

which you see wherever you look. Each has a story to tell. The 
museums that satisfy the art enthusiasts and the statue of 

KAÇIRMAYIN
Evlerin birbirinden 
farklı çatı ve bacalarını 
görmek için başınızı sık 
sık yukarı kaldırın. 

DO NOT MISS
Look up often to see the 
house roofs and chimneys, 
which are very different 
from each other. 
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Şehirdeki Tarih Müzesi, Arkeoloji Müzesi gibi klasik 
müzelere alternatif olarak, 800 yıllık hastanenin müzeye 
dönüştürülmesiyle Ortaçağ tıp malzemelerinin ve arşivle-
rinin sergilendiği Hospitaalmuseum, patates hakkında her 
şeyi bulabileceğiniz matrak bir müze olan Patates Müzesi 
ya da hemen herkesin ilgisini çekebilecek Çikolata Müzesi 
bir kenara not edilmeli.

Şehrin panoramik manzarası için 13. yüzyıldan kalan Bel-
fry Kulesi’nin basamaklarına tırmanmayı göze almak gere-
kiyor. Şehirdeki evlerin çatılarının ve sokaklarının oluştur-
duğu muhteşem siluet, özellikle akşamüzerleri çok daha 
çarpıcı bir manzara sunuyor. 

17. yüzyıl evleri konaklama için iyi bir alternatif
Otel rezervasyonu yapmak elbette ilk akla gelen konakla-

ma şekillerinden ancak şehrin ruhunu daha iyi hissedebil-
mek için 17. yüzyıldan kalma bir evde konaklamak çok daha 
iyi bir alternatif. Mickey ve Jean’in işlettiği ve evin bir bö-
lümünde yaşadıkları Charm’n Bruges, bahçeye bakan 2 
odası ile ev rahatlığında stil sahibi bir konaklama alternati-
fi. Mickey’nin hazırladığı kahvelerin kokusu ve Jean’ın 
bahçeden topladığı elmalarla masaya getirdiği elma suyu 
konaklamayı hoş kılan detaylardan.   

Virgin Mary and Jesus, which is among the numbered works of 
Michelangelo located outside of Italy, are the prides of Bruges. 
Make notes of the Chocolate Museum that might draw 
everyone’s attention, the Potato Museum that is a fun place 
where you can find everything that one might wonder about 
potatoes. Hospitaalmuseum that was turned into a museum 
from an 800 year-old hospital exhibits medieval medical 
supplies and archives. Those are the alternatives to the classic 
museums such as the Museum of History or the Museum of 
Archeology, which are located in the city. 

The 17th century houses are good 
accommodation alternatives 

Making a hotel reservation is of course the first thing that 
comes to one’s mind; however, if you would like to feel the spirit 
of the city in the best way, stay at a house dating from the 17th 
century. Managed by Mickey and Jean, Charm’n Bruges is a 
great accommodation choice that offers two rooms facing the 
garden. The owners live in one section of the house and the 
stylish house is very comfortable. The smell of the coffee that 
Mickey makes, the apple juice that Jean prepares from freshly 
picked apples from the garden are among the small touches that 
make your stay pleasant.

LEZZET MOLASI 
Zarif sunumlu tatlılar için Tom Van Loock’un cezbedici 
vitrinine göz attıktan sonra soluğu içerde alın. 

TASTE STOP
For elegant desserts, check out the Tom Van Loock’s inviting 
shop window then breeze into the shop. 
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EKSTREM SPORLARLA ENERJİ 
DEPOLUYOR

STORES ENERGY THROUGH 
EXTREME SPORTS 

MOTOSİKLETE BİNEN, DAĞ BİSİKLETİ TURLARINA KATILAN FERROLİ TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ 
ÇETİN ÇAKMAKÇI, MACERAPEREST BİR RUHA SAHİP.

FERROLI TURKEY GENERAL MANAGER ÇETİN ÇAKMAKÇI, WHO RIDES MOTORCYCLES AND 
PARTICIPATES MOUNTAIN BIKING TOURS, HAS AN ADVENTUROUS SPIRIT. 

Ferroli Türkiye Genel Müdürü Çetin Çakmakçı, iş hayatın-
da ne kadar sonuç odaklı bir yöneticisiyse, özel hayatında 
da bir o kadar maceraperest bir ruha sahip. Farklı hobileriy-
le öne çıkan Çakmakçı, ekstrem sporlardan ilham alıyor. 
Her şeyden önce tam bir Harley Davidson tutkunu olan 
Çakmakçı, 26 yıldır motosikletine atlayıp özgürlüğünün 
tadını çıkarıyor. Motosikletten sonra dağ bisikletine de 
merak salan Çakmakçı, 2Teker Grubu’nun en sadık üyele-
rinden biri. Fırsat buldukça her hafta sonu 2Teker Bisiklet 
ve Macera Grubu ile Belgrad Ormanı’nda dağ bisikleti tur-
larına katılıyor.

Sportif ve özgür ruhlu kişiliğiyle dikkat çeken Ferroli 
Türkiye Genel Müdürü Çetin Çakmakçı, Harley Davidson 
Sportster Custom 1200 motoruna gözü gibi bakıyor. Cuma 
günleri iş yerine motosikletiyle giden ve 180 kişilik ekibine 
başarılı bir şekilde liderlik eden Çakmakçı, iş hayatında 
başarılı olmak isteyen gençlere önemli tavsiyeler veriyor: “ 
Farklı bir başarı hikâyesi yazmak için ekip ile müşteri ara-
sındaki uyumu en iyi şekilde inşa etmek gerekiyor. Ekipler 
arasında uyum ve iletişim olmalı. Belirlenen iş ve iletişim 
hedefleri doğrultusunda stratejik planlama ve uygulamaya 
da önem verilmeli. Bu nedenle işimi stratejik bir bakış açısı 
ile yönetmeye çalışıyorum. Takım arkadaşlarıma bu konu-
da verdiğim en önemli tavsiye ise işlerini yakından takip 
etmeleri. Farklı ve yaratıcı olmaya özen göstermeleri. İşle-
rini zevk alarak yapmaları… İş ortamında yalan söylenme-
sinden ve lobicilikten hiç hoşlanmam. Ekip arkadaşlarımı 
dinlerim, onlarla arkadaş gibiyimdir. Ama samimi olmakla, 
yüz göz olmak arasındaki o ince sınır çok önemli.”

Ferroli Turkey General Manager Çetin Çakmakçı has an 
adventurous spirit in his private life, as well as being a result-
oriented executive in his business life. Çakmakçı is inspired by 
extreme sports and becomes prominent with his different 
hobbies. Before anything else, he is a huge Harley fan. He has 
been enjoying freedom when riding his motorcycle for the last 
26 years. He has also developed a great interest in mountain 
biking. Çakmakçı is one of the most loyal members of the 
2Teker Group. He participates mountain biking tours on 
weekends with the 2Teker Biking and Adventure Group at the 
Belgrad Forests when he finds a chance.   

Ferroli Turkey General Manager Çetin Çakmakçı, who draws 
attention with his athletic and free spirited personality, takes 
great care of his Harley Davidson Sportster Custom 1200. 
Çakmakçı rides to work on his Harley on Fridays and leads his 
team of 180 successfully. He has some advice to young people who 
desire to become successful in their business lives: “You have to 
build a harmony between your team and your client in the best 
way possible to write the best success story. There has to be 
communication and harmony between the teams. The necessary 
importance is supposed to be attached to strategic planning and 
practice in the direction of communication and business targets. 
For this reason, I try to lead this business with a strategic point of 
view. The most important advice that I give to my team members 
is to keep track of their work, to care about being different and 
creative, to do their job with pleasure... I don’t like lies in the work 
place or lobbying. I listen to my teammates; I am very friendly 
with them. However, there is a thin line between being friendly 
and making free with them and that line is so important.”

SELİN AKGÜN GÜNEş KAzdAL

HOBİ / HOBBY
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Zorlu parkurları seviyor
İşi ve özel hayatı arasındaki dengeyi kurmak konusunda hiç 

zorlanmadığını dile getiren Çetin Çakmakçı, “Yaptığım işten 
keyif alıyorum. Bu nedenle işteyken özel hayatımdan, tatil-
deyken de işten ayrılmıyorum. Ofisimden çıktığım an ho-
bilerim başlar. Otomobilimde müzik dinlerim, evim-
de kitap okurum. Yeri ve zamanı geldiğinde mo-
tosiklete binerim. 26 yıllık motosikletçiyim. 
Motosikletimle sık sık Bodrum ve Alaça-
tı’ya giderim. Otomobil de kullansam, mo-
tosiklete de binsem, trafik kurallarına 
mutlaka uyarım, hız yapmam. Hafta son-
ları 2Teker Bisiklet ve Macera Grubu ile 
birlikte bisiklet turlarına katılıyorum. 
Gruba 2011’de katıldım. Genelde Belgrad 
Ormanı’na gidiyoruz. Aslında çocukluğum-
dan bu yana bisiklete binerim ama son 3 yıldır 
dağ bisikletine merak saldım. Zorlu parkurlarda 
kilometrelerce bisiklet kullanıyoruz. Özel bisiklet 
kıyafetleri giymeniz, her açıdan donanımlı olmanız ve 
mutlaka kask takmanız gerekiyor. Çünkü parkurlar cidden 
zorlu ve yorucu. Zaman zaman da tehlikeli… Belgrad Ormanı 
dışında Kaz Dağları da en keyif aldığım parkurlar arasında yer 
alıyor. Motosiklet merakım olduğu için genelde cumartesileri 
motosiklete pazar günleri de bisiklete biniyorum.” diyor.

He likes tough tracks
Stating that he hasn’t had a hard time in finding the balance 
between his private life and his business life, Çakmakçı says, “I 
enjoy what I do. The moment I leave my office is when my hobbies 

start. I listen to music while I am riding my car. I read 
when I am home. When it is time and place, I ride 

my motorcycle. I have been a biker for the last 
26 years. I often ride on my motorcyle to 

Bodrum and Alaçatı. I absolutely follow 
the traffic rules when I am riding or 
driving my car, I don’t speed. I 
participate mountain biking tours with 
the 2Teker Biking and Adventure 
Group on the weekends. I have joined 

the group in 2011. We usually go to the 
Belgrad Forest. Actually, I ride bicycles 

since my childhood; however, I have 
developed a great interest in mountain biking 

for the last three years. We pedal through tough 
tracks for kilometers long. You have to wear special 

biking clothes and a helmet, and to be equipped in every way. The 
tracks are really extreme and exhausting. Sometimes dangerous… 
Except the Belgrad Forest, the Ida Mountains are among the tracks 
that I enjoy the most. Since I love motorcycles, I usually ride my 
motorcycle on Saturdays, and my bicycle on Sundays.” 
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Dağcılık sporuyla 
ilgilenmek isterdim ama 

bu konuda biraz geç 
kaldım. 10 sene önce 

başlasaydım bugün her 
şey çok daha farklı 

olabilirdi.



“En büyük hayalim dağcılıktı”
Çetin Çakmakçı’nın son zamanlardaki en yeni ilgi 

alanı ise kitesurf. Kitesurf yapmak için fırsat buldukça 
Alaçatı’ya gittiğini belirten Çakmakçı, sporla sürekli iç 
içe olduğunun altını çiziyor. Haftada 3 gün Studio 
Zekeriyaköy’de fitness çalıştığını söyleyen 
Çakmakçı, “Ne kadar yorgun olursam ola-
yım, Rock müziği eşliğinde spor yapmak 
beni inanılmaz motive ediyor. Spor ya-
parak, zihnimi arındırıyorum. 2Teker 
Grubu’na üye olmak farklı bir duygu. 
Çünkü risk alıyorsunuz, ekip olarak 
senkronize oluyorsunuz. Konsantras-
yon son derece önemli… Bir takımın 
parçası olup, zor durumlarla en iyi şe-
kilde mücadele etmeye çalışıyorsunuz. 
İş çıkışlarında sevdiğim arkadaşlarımla 
vakit geçirmek bana tüm yorgunluğumu 
unutturur. Seyahat etmeyi de çok seviyorum. 
Fırsat buldukça yurtdışındaki farklı rotalara yönelik 
seyahat planları yaparım. Aslına bakarsanız geçmişteki 
en büyük hayallerimden biri de dağcılıktı. Sanırım bu 
konuda biraz geç kaldım. Dağcılık sporuna 10 yıl önce 
başlamış olsaydım, şu an her şey çok daha farklı olabi-
lirdi.” diyor. 

“My biggest dream used to be mountaineering.”
The most recent interest of Çetin Çakmakçı is kitesurfing. 
Stating that when he finds a chance he travels to Alaçatı to 
kitesurf, Çakmakçı highlights that he plays sports all the 

time. He says that he works out at Studio 
Zekeriyaköy three times a week and adds, 

“It doesn’t matter how much I am tired, 
I get motivated unbelievingly by 

listening to the rock music while I 
am working out. I detoxify my mind 
by exercising. Being a member of 
the 2Teker Group is a different 
kind of feeling, because you take a 
risk and are synchronized as a 

team. Concentration is very 
important. You become a part of a 

team and fight with the extreme 
conditions in the best way that you can. 

Getting together with my friends after work 
makes me forget about my tiredness. I love traveling. 

I make travel plans to different distances out of country, 
when I find an opportunity. Actually, my biggest dream 
used to be mountaineering. I think I am a little bit late for 
this now. Everything could have been much different, if I 
had started mountain climbing ten years ago.”
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I would have liked to 
do mountain climbing 
but it is a little late for 
this. Everything could 

have been much 
different, if I had started 

it ten years ago.

HOBİ / HOBBY



FAST FOOD 
SİPARİŞLERE SON
UZMAN BİR ŞEF TARAFINDAN 
HAZIRLANAN VE KALORİSİ HESAPLANAN 
YEMEK SİPARİŞLERİ, FAST FOOD 
ALIŞKANLIĞINA SON VERECEK.

AN END TO 
ORDERING FAST 
FOOD 
MEAL ORDERS WITH 
CALCULATED CALORIES THAT 
ARE PREPARED BY A SPECIALIST 
ARE GOING TO END THE FAST 
FOOD EATING HABIT. 

GİRİŞİM / INITIATIVE

Akşam yorgun argın eve geldikten sonra buzdolabını açıp, 
ne yiyeceğinizi kara kara düşünenlerden misiniz? Evli ya 
da bekâr olmanız hiç fark etmiyor. Pek çok kişi akşam 
yemeği için mutfağa girip, bir şeyler hazırlamaya üşeni-
yor. Bu noktada hayatı kolaylaştıran en önemli detaylar-
dan biri de eve yemek siparişi vermek. Sürekli pizza, ke-
bap, köfte ya da hamburger siparişi vermekten sıkılmış 
olabilirsiniz. Meal Box yemek zinciri,fastfood yemekler-
den sıkılan ve sağlıklı bir beslenme stiline sahip olmak 
isteyen kişilere farklı bir alternatif sunuyor.

Are you one of the people who think about what to eat right in 
front of the refrigerator after coming home from work? It doesn’t 
matter if you are married or single. Many of us are too lazy to 
cook for dinner. At this point, one important detail that makes 
life much easier is to order home. You might be bored of ordering 
pizza, kabob, meatballs or hamburger all the time. Meal Box food 
chain offers an alternative to people, who are tired of ordering 
fast food and would like to adopt a healthy eating style. 

They will expand throughout Turkey
Meal Box that appeals to working people who doesn’t have time 

to cook delivers to both residential and commercial areas. Meal 
Box that has put 8 branches into service in a short time such as 6 
months in İstanbul is planning to reach a number of 20 locations 
until the end of 2014. General Manager of Meal Box, which owns 

a branch network that reaches to two million customers in 
İstanbul from Ataşehir to Göktürk and from Suadiye to 

Kilyos, Murat Demirhan says, “There is a huge 
demand from the areas that we don’t serve yet 
in İstanbul and from other cities. For this reason, 
we are planning to grow by means of franchising 

system to reach more customers in 2015. We are 
going to reach a number of 80 locations including the 
ones that we are going to open as a company and 

through franchising in the first half of 2015.” Demirhan 

BAHAR AKGÜN
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Türkiye’nin geneline yayılacak
Yemek pişirmeye vakti olmayan ve çalışan kişilere 

hitap eden Meal Box, ev yemeği seçenekleriyle hem ev-
lere hem de ofislere sipariş götürüyor. Altı ay gibi kısa 
bir sürede İstanbul’da 8 şubeyle faaliyet gösterenMeal 
Box, 2014 sonunda 20 şubeye ulaşmayı planlıyor. Ataşe-
hir’den Göktürk’e Suadiye’den Kilyos’a kadar İstanbul 
içinde yaklaşık 2 milyon kişiye ulaşan bir şube ağına 
sahip olan Meal Box’ın genel müdürü Murat Demirhan, 
“İstanbul’da henüz servis yapmadığımız semtlerden ve 
İstanbul dışındaki illerden de yoğun talep alıyoruz. Bu 
sebeple, 2015’te daha fazla kişiye ulaşmak için franchi-
sing sistemi ile büyüyeceğiz. 2015 yılının ilk yarısında 
kendi açacağımız şubeler ve franchising yoluyla açılacak 
şubelerle birlikte 80 şubeye ulaşacağız.” diyor. Demir-
han, Meal Box markasını yaratmaya nasıl karar verdikle-
ri hakkında ise şu yorumda bulunuyor: “Meal Box’ı 
kurmadan önce ekip olarak sağlıklı yemek alternatifi 
bulamamaktan şikâyetçiydik. Ev yemekleri yapan çok 
yer olsa da arzu ettiğiniz titizlikte ve lezzette yemek al-
ternatifi bulmak son derece zor. Bu problemi çözebilmek 
ve farklı bir konsept doğrultusunda, sağlıklı yemek key-
fini yaşatabilmek için genel müdür yardımcımız Cüneyt 
Gürbüz ve yönetici ortağımız Bülent Demirhan ile Meal 
Box markasını yarattık.”

comments on how they have made the decision on establishing 
Meal Box, “As a team, we used to complain about not finding 
healthy food alternatives before establishing Meal Box. Although, 
it is easy to find many places that prepares home meals, it is still 
hard to find alternatives that are prepared with care and that taste 
the way we desire. We have created Meal Box brand with our vice 
general manager Cüneyt Gürbüz and managing partner Bülent 
Demirhan to solve this problem and to have people experience the 
pleasure of eating healthy in the direction of a different concept.”        

Almost 50 dishes in 3 concepts
Very well, but how is Meal Box different? Emphasizing that 

they have their restaurant quality meals reach their customers 
with the same care that they could only find in their homes, 
Murat Demirhan says, “We are the first brand to use this system 
in Turkey and we are the only one in our field. We offer our 
service within a wide spectrum from main dishes to appetizers. 
Our menu includes almost 50 varieties from regional dishes to 
panna cotta and from smoked turkey to vegetable wrap. The 
dishes cooked within the structure of Meal Box carry chef Aybek 
Şurdum’s signature. Nutrition, diet, and phytotherapy specialist, 
Gizem Keservuran, calculate the nutrition values and calories of 
the menus. Meal Box offers services in three concepts to our 
targeted customers: multi-meal menus, single meal menus, and 
pot portions (approximately 2.5 kg). Our customers who don’t 

Biz ekip olarak sağlıklı 
yemek alternatifi 

bulamamaktan şikâyetçiydik. 
Sağlıklı yemek                  

keyfini yaşatabilmek için 
markamızı yarattık.

As a team, we used to 
complain about not finding 

healthy food alternatives. We 
have created our brand to 

have people experience the 
pleasure of eating healthy. 
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3 konseptte, 50’ye yakın yemek
Peki, Meal Box nasıl farklılaşıyor? Restoranlarda sunulan 

yemekleri ev ve ofis ortamlarında sunulan bir titizlikle 
müşterilerine ulaştırdıklarına dikkat çeken

Murat Demirhan, “Bu sistemi Türkiye’de uygulayan ilk 
markayız ve alanımızda tekiz.Ana yemekten zeytinyağlılara 
kadar geniş bir skalada hizmet veriyoruz. Mönümüzde Anka-
ra tavadan sebze dilimlerine sarılı köfteye, hünkâr beğendi-
den pannacotta’ya, hindi füme sebzeli wrap’ten etli yaprak 
sarmaya kadar 50’ye yakın yemek çeşidi bulunuyor. Meal Box 
bünyesinde yapılan yemekler, şef Aybek Şurdum’un imzasını 
taşıyor. Mönülerin besin ve kalori değerleri ise beslenme, 
diyet ve fitoterapi uzmanı Gizem Keservuran tarafından he-
saplanıyor. Meal Box, hedef kitlesine çok öğün mönüleri, tek 
öğün mönüleri ya da tencere porsiyonu (yaklaşık 2.5 kg) ol-
mak üzere 3 konseptte hizmet sunuyor. Öğün tercih etmeyen 
müşteriler, istedikleri yemeği tek olarak da sipariş edebiliyor. 
Spesiyallerimizi bugüne kadar 10 bin kişi tattı. Yılsonuna 
kadar 40 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.” diyor.

Farklı beslenme modelleri geliştirilecek
Yeni dönemde ev ve ofislere yönelik sağlıklı yemek sipariş-

lerinin yanı sıra Meal Box restoranı da açacaklarını belirten 
Murat Demirhan, sözlerine şöyle devam ediyor: “Tek kişilik 
porsiyonların yanı sıra 6-8 kişilik yemek satış konseptleri de 
geliştireceğiz. Farklı beslenme tercihlerine yönelik modelleri 
de hayata geçireceğiz. Yemek kaplarımız son derece fonksi-
yonel. Özel tasarımımız sayesinde yemekler son derece düz-
gün bir şekilde sipariş veren kişiye ulaştırılıyor. Yani yemek-
te yoğurt siparişi verildiyse, yoğurt diğer yemeklere bulaşmı-
yor. Tatlılar bulamaç olmadan, yemeklerin yağı birbirine ka-
rışmadan, tıpkı bir restoranda yemek yercesine özenle müş-
terilere iletiliyor. Yemek kapları konusunda dünyanın en iyi 
ambalaj markalarından PlusPack ve FolyoTerm ile işbirliği 
yapıldı. Yemek kutusunun tasarımı ise Tasarist ajansının 
imzasını taşıyor.” Online kredi sistemi çerçevesinde farklı bir 
kampanya düzenleyen Meal Box’ta, sebzeli/etli mönü 16.95 
TL, kırmızı et mönüsü 20.95 TL, beyaz et mönüleri ise 18.95 
TL civarında değişiyor. Mönü tercih etmeyen müşteriler, tek 
bir spesiyal siparişi de verebiliyor.

want to order a complete meal can order a single dish from the 
menu. Ten thousand people have tasted our specialties until 
today. We are targeting to reach to forty thousand people until 
the end of this year.”

Different diet models are going to be developed     
Stating that besides delivering healthy meals to homes and 

offices they are going to open Meal Box restaurants, Murat 
Demirhan continues to his words, “We are going to develop new 
meal order concepts for 6-8 people besides single portion 
orders. We are also going to materialize models in the direction 
of different diet preferences. Our delivery boxes are very 
functional. Thanks to our special design, we are able to deliver 
our meals properly to our customers. If someone orders yogurt, 
yogurt is delivered without messing with the other dishes in the 
same order. We deliver desserts and dishes without turning 
them into slurries with utmost care as eating in restaurants. We 
had collaborated with PlusPack and Folyo Term, which are the 
world-renown packaging brands. Our delivery box design is 
made by Tasarist.” Meal Box arranges a different kind of 
promotion within the frame of online credit system. Vegetable/
meat menu is priced 16.95TL, red meat menu is priced 20.95TL, 
and white meat menus are priced around 19.95TL. The 
customers who don’t want to order a complete meal can order a 
single dish from the menu. 

Meal Box Genel Müdürü Murat Demirhan
General Manager of Meal Box Murat Demirhan

GİRİŞİM / INITIATIVE
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HE PRODUCES THE WORLD’S 
SMALLEST ART PIECES

HE MAKES MICRO-SCULPTURES WITH SPECIAL MATERIALS. HE INSCRIBED THE WORLD’S 
SMALLEST QURAN.

HİLAL BAYSAL

ZANAAT / CRAFT

Many art fields in the world bring up 
numerous masters due to demand and 
popularity of their productions, but for 
some art fields, it doesn’t work in the 
same way. Necati Korkmaz is the only 
representative of the art field that he has 
chosen to master. Korkmaz categorizes 
the art fields that he deals with in three 
groups. The first one is called Hatt-ı 
Gubari, which is the smallest version of 
calligraphy, and it means ‘dustlike 
inscription.’ The second one is creating 
microscopic sculptures that can only be 
seen by microscopes or special 
magnifying glasses. The third one, which 
may not be performed by anyone else in 
the world, is the reproduction of the lost 
cultural treasures that belong to the 
Turkish civilization.   

A graduate of anthropology and born 
in 1963, Necati Korkmaz has begun to 
tend towards these art fields during his 
childhood years while watching his 
grandfather creating walking sticks, 
müttekas, and wood engravings. 
Korkmaz started to work in these fields 
first by making a mütteka (a meditative 
stick, which was used by dervishes during 
their forty-day long ritual that they are 
not supposed to eat, drink, or sleep, to 
support head, arms, or chin.) Korkmaz 
says, “As a result of my research, I 
realized that almost many treasures of 
Sufism perished. I decided to make these 
objects with the help of the directions 

Dünyadaki birçok sanat türü, ihti-
yaç duyulan nesneler üretmesi ve 
popülerliği nedeniyle sayısız usta-
lar yetiştiriyor. Bazı sanat türleri 
için ise durum aynı değil… Necati 
Korkmaz da seçtiği sanat dallarının 
günümüzdeki tek temsilcisi… 
Korkmaz, uğraştığı sanatları üç 
grupta topluyor. Birincisi; Hüsnü 
Hat sanatımızın en küçüğü olan ve 
‘toz gibi yazı’ anlamına gelen Hatt-ı 
Gubari… İkincisi sadece mikros-
koplar ya da özel büyüteç yardımıy-
la görülebilen mikro heykeller. 
Korkmaz’ın şu anda belki de dünya-
da başka hiçbir ustanın icra etmedi-
ği üçüncü sanat dalı ise Türk mede-
niyetine ait kayıp kültür hazineleri-
nin yeniden üretimi… 

Antropoloji mezunu, 1963 doğum-
lu Necati Korkmaz’ın eğitimini aldığı 
bu mesleğin ilgi alanına giren sanat 
dallarına yönelmeye başlaması, bas-
ton, mütteka ve ağaç oymalar yapan 
dedesini izlediği çocukluk yıllarına 
dayanıyor. Tasavvuf eserlerinden ilk 
olarak müttekayı (dervişlerin yeme-
den, içmeden ve uyumadan geçirdik-
leri 40 günlük ‘halvet’i sırasında, 
uyku savmak adına alınlarına, çene-
lerine veya koltuk altlarına dayadık-
ları bir baston türü) yaparak sanatına 
başlayan Korkmaz şunları söylüyor: 
“Araştırmalarım sonucu gördüm ki 
birçok tasavvuf hazinesi neredeyse 

Uğur Böceği (İncir çekirdeğinin yarısındaki 
tabakta 12 tane nazar boncuğu)
Ladybug (12 evil eye beads in a half fig 
seed plate

Bateri Çalan Bit                                         
(Gerçek bitten yapılmıştır) 
Battery Playing Lice (Made from real lice)

Koloni Savaşçısı Dev Örümceğe Karşı 
(Colony Warrior Against A Giant Spider)

DÜNYANIN EN KÜÇÜK SANAT 
ESERLERİNİ ÜRETİYOR

ÖZEL MALZEMELERLE MİKRO HEYKELLER YAPIYOR. DÜNYADA GÖREBİLECEĞİNİZ                       
EN KÜÇÜK KUR’AN-I KERİM’İ YAZIYOR. 
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given in books and bring them to daylight. 
Then, I have written a book, which 
includes scales and schemas and explains 
how to create these products, with the 
hope of someday someone would want to 
make them. I have put 15 years of my life 
into this art, and I have no intentions of 
giving up the fight to promote it until the 
end of my days.”  

The focus of collectors
Korkmaz mentions that, the West 

values its artificial culture extremely 
and continues to his words sadly, 
“However, even if you touch the earth, 
culture is going to erupt in our country. 
Maybe for this reason, we don’t 
appreciate it.” Although, his works are 
sold to collectors that demand them, the 
actual goal of Korkmaz is to promote 
them at exhibits. Asking for help from 
the authorized people in this sense, 

yok olmuş. Ben de kitaplardan öğren-
diğim tariflerle bu nesneleri yaparak 
gün yüzüne çıkarmaya karar verdim. 
Sonra da konu ile ilgili bir kitap yaza-
rak bu ürünleri, belki yapmak isteyen 
birileri çıkar ümidiyle, ölçü ve şema-
larla kitapta tek tek tanıttım. Bu sa-
nata 15 yılımı verdim ben ve ömrü-
mün sonuna kadar da onların tanıtı-
mı için mücadele etmekten vazgeç-
meye niyetim yok.” 

Koleksiyonerlerin ilgi odağı
Batının kendi oluşturdukları ya-

pay kültürlerini bile aşırı derecede 
önemsediğini söyleyen Korkmaz, 
“Oysaki bizim ülkemizde toprağa 
dokunsan kültür fışkırıyor. Belki de 
bu yüzden kıymeti bilinmiyor.” di-
yor üzülerek. Necati Korkmaz’ın 
tasavvuf ürünleri, talep eden kolek-
siyonerlere satılsa da onun asıl 
amacı nesneleri sergilerde tanıt-
mak. Bu anlamda yetkililerden yar-
dım isteyen Korkmaz, “Yeter ki 
sergilemem için bana bir yer gös-
tersinler. Sırtımda şehir şehir taşı-
maya razıyım.” diyor. 

Dünyanın en küçük Kur’an’ını 
yazdı 

Hat sanatı, gubari, padişah takıla-
rı, ahşap ve metal işi ve mikroskobik 
heykeller de dâhil olmak üzere bir-
çok sanat dalıyla uğraşan Kork-
maz’ın tek amacı yerli kültüre katkı 
sağlamak. Bu amaçla ‘Hattı Gubari’ 
sanatını da ilgi alanına katarak dün-
yanın en küçük Kur’an’ını yazmış. 
Eski zamanlarda, posta güvercinleri-

Karınca Avcısı Adam 
Man Hunting Ants

Malzemelerimi kendim 
buluyorum. Örneğin 
tilki kaşı benim fırçam 
oluyor. Yada göz 
amelitayınta kullanılan 
iğneler...

I find my own supplies. 
For instance, a fox 
eyebrow or needles that 
are used during eye 
surgeries become my 
brush. 
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Korkmaz says, “It would be just enough 
to show me a place to exhibit my works. 
I am fine with carrying them on my back 
from city to city.” 

He inscribed the world’s 
smallest Quran

The only intention of Korkmaz who 
deals with many art fields including 
calligraphy, gubari, jewelries of sultans, 
wood and metal works, and microscopic 
sculptures is to contribute to our culture. 
He inscribed the world’s smallest Quran 
after adding Hattı Gubari in his areas of 
interest with this intention in his mind. 
This art was born to be able to fit more 
inscriptions in the notes that used to be 
tied to messenger pigeons’ feet in old 
times. Now, we see it performed on lentil 
or rice seeds. Korkmaz prefers the lentil 
seeds that dervishes used to swallow to 
assuage their hunger during their forty-
day ritual called ‘halvet.’ He usually 
writes Mevlana’s poems on lentil seeds 
in Ottoman and sometimes he even 
manages to fit six lines on a lentil seed. 
His next goal is to write calligraphy on a 
fig seed or on a strand of hair. 

His brush is a strand of hair 
from a spider leg

Necati Korkmaz is among the three 
world-renown masters in the field of 
microscopic sculptures. However, the 
name of Korkmaz and his works are left 
in the background because this art is not 
well recognized in our country. Korkmaz 
mentions that microscopic sculptures 
are considered very important around 

nin ayaklarına bağlanan kâğıtlara 
daha fazla yazı sığdırmak çabasından 
ortaya çıkan bu sanat, şimdilerde 
pirinç ve mercimek taneleri üzerin-
de gösteriyor kendisini. Korkmaz’ın 
tercihi ise dervişlerin 40 günlük 
‘halvet’ sırasında açlık bastırmak 
için yuttukları mercimek taneleri. 
Taneler üzene daha çok Mevlana şi-
irlerini Osmanlıca olarak yazan 
Korkmaz’ın, bir mercimeğe 6 satır 
şiir yazdığı bile oluyor. Korkmaz’ın 
bundan sonraki hedefi ise saç kılı ya 
da incir çekirdeği üzerine hat sanatı 
yazabilmek. 

Fırçası örümcek bacağındaki 
kıllar

Necati Korkmaz aynı zamanda 
mikroskobik heykel konusunda 
dünyada en bilinen üç usta arasında 
yer alıyor. Ama ülkemizde bu sanat 
çok tanınmadığından Korkmaz’ın 
ismi ve eserleri arka planda kalmış. 
Dünyada mikroskobik heykellere 
fazlasıyla önem verildiğinden ve bu 
alanda çok büyük sergiler yapıldı-
ğından bahseden Korkmaz, bu sana-

İstanbul Silüeti ve Tüneldeki Tramvay   
(Dikiş iğnesinde) 
The Istanbul Silhouette and Tramway                
in a Tunnel (on a pin)

Minik Üzüm Hırsızı 
(Gerçek bitten yapılmıştır)
The Little Grape Thief (made of real lice)

Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonası 
(Toplu iğne başında)
The World Heavyweight Boxing 
Championship (On a pin head)

Dünyanın en küçük Kur’an-ı Kerim’i 
The world’s smallest Quran

ZANAAT / CRAFT

Sema Ayini (İğne deliğinde) 
Sema Ritual (İn a pin hole)
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Devemİ arıyorum

“Bir gün Konya’da bir 
sergideydim. İncir çekirdeği 
üzerinde hurma ağacı ve deve 
heykelini bitirmiştim ve onu 
taşırken deve yere düştü. 
Elimde mercek masaların 
altında ararken yaşlı bir amca 
yerde ne aradığımı sordu. Ben 
önce tereddüt etsem de 
gülerek, ‘devemi kaybettim de 
onu arıyorum’ dedim. Şaka 
yaptığımdan hiçbir şüphesi 
olmayan amca da bana, ‘hah 
işte yemini ve suyunu 
vermezsen böyle kaçar gider’ 
dediğinde gülmekten 
kendimizi alamadık.”

I am lookIng for my camel

I was at an exhibit in Konya 
one day. I was just done 
working on my camel and 
date palm on a fig seed when 
I dropped the camel onto the 
floor. While I was looking for it 
under the tables with a 
magnifying glass in my hand, 
an elderly man asked me what 
I was doing on the floor. At 
first, I hesitated, but then I 
told him that I was looking for 
my camel with a smile on my 
face. The elderly man who had 
no doubt that I was joking 
told me that if I don’t give my 
camel food or water of course 
he would run away. We 
couldn’t stop laughing.” 

the world and large exhibitions are 
organized. He tells about the fine details 
of this art, “Making microscopic 
sculptures requires some interest and 
dexterity to work with tiny things. I find 
my supplies, I make my supplies. For 
instance, fox eyebrow becomes my brush 
or a strand of hair from a spider leg. 
Sometimes, I use needles that are used 
during medical operations. I have to 
work with a microscope and the working 
environment has to be motionless. 
Sometimes, even if a strand of my hair 
falls, the sculpture might be damaged. I 
usually work at nights without even 
breathing and wearing a bandana around 
my hair. Korkmaz can complete a 
sculpture in three months. It takes time 
to complete a work because working in 
this art causes watery eyes. None of the 
works of Korkmaz are for sale, although 
he has 40 of them. He works on drawing 
the İstanbul silhouette on a fig seed now.

tın inceliklerini şöyle anlatıyor: 
“Mikro heykeller elin çok küçük 
şeyler yapabilme becerisiyle ve biraz 
da merakla alakalı. Malzemelerimi 
kendim bulup kendim üretiyorum. 
Örneğin tilki kaşı benim fırçam olu-
yor. Ya da örümcek bacağındaki kıl-
lar… Bazen de göz ameliyatında kul-
lanılan iğneler. Her zaman mikros-
kopla çalışmak zorundayım ve orta-
mın çok hareketsiz olması önemli. 
Bazen saç telim bile düşse heykel 
zarar görebiliyor. Genellikle gecele-
ri, saçıma bandana bağlayıp kulaklık 
takarak neredeyse nefessiz çalışıyo-
rum.” Korkmaz, bir heykeli 3 ayda 
bitirebiliyor, bu sanat gözlerde su-
lanma yaptığı için eserin bitirilmesi 
zaman alıyor. Kırka yakın eseri olan 
Necati Korkmaz’ın heykellerinin 
hiçbiri satılık değil. Şu an ise incir 
çekirdeği üzerine yaptığı İstanbul 
silueti üzerinde çalışıyor. 

Kurşun Kalem Yontusu İstanbul Silueti 
Pencil Shavings İstanbul Silhouette

Saç telinde cambaz 
Tightrope Walker on a Strand of Hair

ZANAAT / CRAFT
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Namık Kemal, 21 Aralık 1840’da anne tarafından dedesi 
Koniçeli Abdüllatif Paşa’nın Tekirdağ’daki konağında 
doğdu. Asıl adı Mehmed Kemal’dir. (Namık, dönemin 
şairlerinden Eşref Paşa’nın şiirlerinde kullanması için ona 
verdiği mahlastır. Mehmed Kemal, bazı şiirlerinde Namık, 
bazılarında Kemal mahlasını kullanacaktır. Namık Kemal, 
edebiyatımızda önemli yeri olan Kemal’lerin ilki ve 
entelektüel anlamda atasıdır. Ki ‘kemal’ büyüklük, 
erişkinlik, tamlık veya tamamlanmışlık demektir.) Ailesi, 
Osmanlı Devleti’nin seyfiyye ve kalemiyye (askeri – sivil 
bürokrasi) sınıflarına mensup ailelerdendir. Babası Mustafa 
Asım Bey, II. Abdülhamit’in müneccimbaşılığını yapmıştır. 
Dedeleri arasında sadrazam, kaptan-ı derya, mabeyinci gibi 
önemli mevkilerde bulunmuş insanlar vardır. 

8 yaşındayken annesi Fatma Zehra Hanım’ın ölmesi 
üzerine, Namık Kemal çocukluğunun geri kalanını ve ilk 
gençliğini paşa dedesiyle birlikte geçirdi. Dedesiyle geçirdiği 
yılların onun üzerinde etkisi büyüktür. Görünüşe bakılırsa, 
Abdüllatif Paşa öksüz torununun iyi yetişmesi için elinden 
geleni yapmış ve çocuğun çeşitli konularda özel eğitim 
almasını sağlamıştır. Bu eğitimin dikkat çeken tarafı, şiir ve 
Farsça ile birlikte tasavvuf öğrenmesinin yanı sıra Kars’tayken 
binicilik, cirit ve av dersleri de almış olmasıdır. Buna bakarak 
Namık Kemal’in serbest bir mizacı olduğunu veya serbest 
yetiştirilmiş bir insan olduğunu söyleyebiliriz. Bu 
‘serbestiyet’in tamamlayıcısı ‘hamaset’tir. Yani sonradan 
ortaya atacağı ‘hürriyet’ kavramının birbirinden ayrılmaz iki 
yönü. Ki Namık Kemal’in hürriyet anlayışı Batılı kaynaklarının 
liberalizmini pek yansıtmaz; bu daha çok kurtarıcı bir hürriyet 
anlayışıdır ve ‘istiklal ve iktidar’anlamlarını da içerir. Temelini 
iktisatta değil iman ve gayrette bulur. 

Şiirde yeni bir şahsiyet
Kars’ta hocasının teşvikiyle şiire başlayan Namık Kemal, 

dokuz on yıl süreyle klasik şiir vadisinde şiirler yazdı. Bu 
şiirlerin özel bir önemi olmadığı tartışmasızdır. Ki sonraki 
ustalık şiirlerinin bile saf estetik gözle bakıldığında seviyesi 

Namık Kemal was born on December 21, 1840 in Tekirdağ at 
the mansion of Koniçeli Abdüllatif Pasha who was his 
grandfather from his mother’s side. His original name is 
Mehmed Kemal. (Eşref Pasha who was among the poets of the 
period had given him his pen name Namık to use it in his 
poems. Mehmed Kemal had used sometimes Namık and 
sometimes Kemal in his poems. Namık Kemal is the first and 
the forefather of the many important Kemals in our literature. 
Kemal means greatness, maturity, completeness, or 
wholeness.) His family was among the military and bureaucrat 
class members of the Ottoman. His father Mustafa Asım Bey 
had worked as the head astrologer of Abdülhamid II. There 
were people who had served as grand vizier, chief admiral, and 
chamberlain among his ancestors. 

His mother Fatma Zehra Hanım died when he was eight. 
Namık Kemal had spent the rest of his childhood and his 
young adult days under his Pasha grandfather’s protection. 
The years that he had spent with his grandfather had great 
effects on him. It seems like; Abdüllatif Pasha had done 
everything in his power, so his orphan grandson would be 
brought up well. He had provided a good private education for 
him. Namık Kemal had taken lessons of poetry, Farsi, Sufism, 
and riding, hunting, javelin when he was in Kars. Therefore, 
we can tell that he was a free spirited person. Heroism 
completed his freedom. Two inseparable aspects of liberty 
that he would suggest later… His understanding of liberty 
doesn’t reflect the liberalism of the Western resources; his is 
more like a redeeming comprehension of liberty and includes 
the meanings of ‘independence and government,’ which find 
their basics in faith and effort but not in economy.

A new figure in poetry
Namık Kemal who had begun to poetry by the 

encouragements of his mentor in Kars wrote in classic poetry 
style. These poems do not carry a special importance and that 
is inarguable. In fact, even his late poems written during his 
mastership period are not advanced when we look at them 

HAKAN ARSLANBENZER

TARİH / HISTORY

NAMIK KEMAL: ÖZGÜRLÜK VE HAMASET
NAMIK KEMAL’İ ŞAİR YAPAN ŞEY, PEK ÇOK KELİME VE ÖZELLİKLE DE TERKİPLERE 

YÜKLEYEBİLDİĞİ AZİM VE GÜÇTÜR.

NAMIK KEMAL: FREEDOM AND HEROISM
WHAT MAKES NAMIK KEMAL A POET IS DETERMINATION AND POWER THAT HE CAN 

ATTRIBUTE TO WORDS AND ESPECIALLY TO PHRASES. 
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çok yüksek değildir. Namık Kemal’i şair yapan şey incelik 
ve zevk değildir zaten. Akıl ve inançtır; kendine mahsus 
şiirlerde kullandığı pek çok kelime ve özellikle de terkiplere 
yükleyebildiği azim ve güçtür. Soyutlamadan değil 
somutlamadan alınan güç. İlk acemilik zamanlarından 
sonra Namık Kemal, biraz da devlete mensup bir ailenin 
çocuğu olması sayesinde, kendisini dönemin seçkin şairleri 
ile münasebette buldu. 

Namık Kemal’in şahsiyetinin oluşmasında asıl büyük etki 
ise, Şinasi’ye aittir. Şinasi fazla bir eser ortaya koymamış 
ama yepyeni bir fikir yaratmış, bir tür fikir hürriyetini 
ve mutlak Batılaşmayı denemiş bir yazardır. 
Diğer Osmanlılar gibi Şinasi de esasen 
devletin kurtuluşunu isteyen ve 
fikirlerinde bunu arayan biriydi; fakat 
bunu arama yöntemi devletin başına 
nasihatte veya ikazda bulunmak 
değil, kütleyi bilinçlendirmek ve 
kendi fikirlerinin serbest bir 
tarzda yayılmasını sağlamaktı. 
Yani gazete çıkarmaktı. 
Tasvir-i Efkar böyle çıktı. 
Namık Kemal’in de bu 
gazeteye katılmasıyla 
Türkiye ve Türkçe ilk yerli 
fikir gazetesine kavuşmuş 
oluyordu. 

Şinasi etkisi Namık 
Kemal’in gözlerini açtı. Bir 
tür maddi gerçeği görmeye 
başladı büyük şair. Bu da 
vatanın elden gitmesine dur 
demenin tek yolunun katı 
gerçekçilikten geçtiğiydi. Sadelik, 
anlaşılırlık, bilgi ve bilgelikle arzu 
ve inancın bir karışımı olan kasıtlılık 
veya amaçlılık, yazı ve şiiri amacın aracı 
gibi görme gibi bölümleri olan bir 
gerçekçilik. Namık Kemal eğitimi ve şahsiyeti 
sebebiyle hikmet ve sırra yakın bir şairdir. Tasavvuf, 
felsefe, tarih gibi disiplinlere içten bir yakınlığı vardır. 
Şinasi’nin Namık Kemal’in bakışını gökten yere çevirmesi 
bu anlamda büyük kazanç olmuştur Türk düşüncesi ve 
edebiyatı adına. 

Siyasette yeni bir şahsiyet
Namık Kemal’i şiir meclislerinin yanı sıra, 1865’te 

kurulan ve Türkiye’de kurulmuş en ilginç siyasi, düşünsel 
teşkilatlardan biri olan Yeni Osmanlılar Cemiyeti’nde 
görüyoruz. Yeni Osmanlılar, bir yandan Koçi Bey geleneğini 
yani devletin başını, Padişahı devletin bekası konusunda 
ikaz etme geleneğini sürdürdükleri için eski, öte yandan 

from a pure aesthetic view. What makes him a poet is not 
actually his grace and taste. It is intelligence and faith; 
determination and power that he can attribute to words, 
especially phrases that he uses in his unique poems. The power 
that comes from abstraction not from embodiment... After 
leaving his novice period behind, Namık Kemal, by means of 
coming from a bureaucrat family, had found himself 
connecting with the outstanding poets of the time. 

Namık Kemal’s greatest inspiration that shaped his personality 
came from Şinasi. Şinasi who hadn’t had many works but had 

created a new idea is an author who had tried some kind 
of a freedom of thought and absolute Westernization 

in his works. As the other Ottomans had, Şinasi 
had also desired the salvation of the state and 

had searched for the ways of it through his 
ideas; however, his search method was 

not to warn the state or to admonish, 
but to raise awareness in public and 
to spread his ideas. In other words, 
publishing a newspaper… This was 
how Tasvir-i Efkar was 
materialized. Turkey and the 
Turkish language had embraced 
the first local ideological 
newspaper and Namık Kemal 
had joined the staff.     

The Şinasi effect had opened 
Namık Kemal’s eyes. The great 
poet had begun to see the solid 
truth. It was the fact that, the 

road to rescue the state was 
passing through a concrete 

realism. A realism that has sections 
such as simplicity, understandability, 

purposefulness that is a mixture of 
information and wisdom with desire and 

faith, seeing poetry and writing as the tools 
of the purpose… Namık Kemal was a poet who 

was close to profundity and knowledge by means 
of his education and personality. He was interested in 

Sufism, philosophy, and history. Şinasi had turned his point of 
view from the skies down to the earth and that was a great 
profit for the Turkish literature and opinion.  

A new character in politics
Besides the poetry gatherings, we see Namık Kemal in the 

New Ottomans Assembly, which was established in 1865 and 
was the most interesting one among the organizations that 
were established in Turkey. The New Ottomans was a group 
that looked as if it were brand new, because they had appeared 
as organized and educated bureaucrats, and at the same time 
they looked also as if they were old, because they kept the 

TARİH / HISTORY
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çok daha gayri şahsi bir tarzda yani teşkilatlanmış aydın 
bürokratlar olarak ortaya çıktıkları için de yepyeni gibi 
duran bir topluluktur. Namık Kemal’in bu topluluğun en 
etkili ve parlak üyelerinden biri olması şaşırtıcı değildir. 
Problemsiz kişiliği, inandığını hemen uygulamaya 
geçirmede çekincesiz davranışı ve çok özel seçkinliği Namık 
Kemal’i parlatmaya yetiyordu. Fakat asıl mesele Namık 
Kemal’in bu işten ne çıkaracağıydı. 

Yeni Osmanlılar hareketi veya sözleşmesi dönemin en 
önemli yöneticileri olan ve haklarında milletçe henüz karar 
veremediğimiz (gelmiş geçmiş bütün düşünce ve dava 
adamlarımızın lanetlediği, fakat hiç değilse bir kısım 
tarihçimizin siyaseten müdafa ettiği) Ali ve Fuat paşaların 
gadrine uğrayınca, Namık Kemal ve yoldaşı Ziya Bey’e 
Fransızlar yardımıyla ve Mısırlı Prens Mustafa Fazıl Paşa’nın 
maddi ve diplomatik himayesi altında gönüllü olarak Avrupa 
sürgününe gitmek kaldı. Namık 
Kemal, düşünce ve tavrını geliştirme 
bakımından Avrupa sürgününden en 
iyi yararlanan “Yeni Osmanlı” veya 
“Jön Türk” kabul edilmelidir. 

Hükümet af ilan edince Namık 
Kemal yurda dönebildi. Otuz 
yaşındaydı ve azmine gölge 
düşmemişti. Düşünsel ve edebi 
açıdan da muazzam olgunlaşmıştı. 
Ki Namık Kemal’in en önemli 
dönemi, Avrupa dönüşüyle 
sürgünde vefat edişi arasında geçen 
yaklaşık 18 yıldır. Bu 18 yıllık 
dönemde kendi çıkardığı İbret 
gazetesindeki siyasi ve edebi makale 
ve fıkraları, düşüncelerini 
popülerleştirmede bir numaralı 
etkiyi gerçekleştiren ve daha 
tiyatroda oynanırken tutuklanıp 
sürgün edilmesine sebep olan Vatan Yahut Silistre piyesi, 
genel olarak özel önem verdiği ve milletin ahlakça 
yetiştirilmesine yarayacağına inandığı tiyatro oyunları, 
romanları ve modern Türk şiirinin ilk etkili fakat ham 
örnekleri kabul edilen ve hayalden çok gerçeğe, zevkten çok 
fikre, üsluptan çok amaca yaslanan hürriyet ve vatan temalı 
şiirler ile özellikle sürgün yıllarında tarih eserleri ve 
kendisine büyük ilgi duyan genç yazarlara hitap eden 
mektuplar kaleme aldı. 

Etkisi çok geniş kesimlere yayıldı, şöhreti arttıkça arttı, 
uğrunda hayatını verdiği vatan, millet ve hürriyet 
kavramları içerikleri çok fazla belirlenemese de sayısız 
insanın, bilhassa gençlerin amentüsü haline geldi; bu 
yüzden de devlet ricali gözünde tehlikeli birine dönüştü ve 
sürgünden sürgüne dolaştırıldıktan sonra 1888 yılının 
Aralık ayının ikinci günü vefat etti.

traditional methods of Koçi Bey, in other words warning the 
Sultan about the survival of the state. Namık Kemal was one 
of the most influential and brightest members of this group 
and that was not surprising. His smooth personality, his 
bravery in performing what he believes, his special excellence 
were enough to shine him. However, the actual matter was 
what would Namık Kemal get out of this. 

When the New Ottomans movement was victimized by Ali and 
Fuat Pashas (Our nation is still unsure about them, because these 
two names are cursed by almost all of our important scholars, but 
at least some of our historians defend them in terms of politics), 
who were the important heads of executive state organs in the 
period, the only thing left to do for Namık Kemal and his comrade 
Ziya Pasha was to leave for a voluntary exile with the help of 
French and under the protection of the Egyptian Prince Mustafa 
Fazıl Pasha. Namık Kemal should be accepted as the “New 

Ottoman” or the “Young Turk” that took 
the best advantages of the Europe exile in 
the sense of improving his behavior and the 
way of thinking. 

When the government had announced a 
general pardon, he returned to the country. 
He was thirty years of age and his 
determination was not damaged. He was 
amazingly more mature in the aspects of 
literature and intellectual. The most 
important period of Namık Kemal was the 
18 year that was passed between his return 
from Europe and his death in exile. During 
these 18 years, he wrote the play named 
“Homeland or Silistra” that created a huge 
impact in popularizing his political 
thoughts, and articles that took place in 
İbret, a newspaper published by him. He 
was sent to prison and then to another exile 
because of the play when it was still on 

stage. He also wrote other plays, novels, and poems that he 
believed they would help the nation to be disciplined morally. In 
his freedom and homeland themed poems, he had valued reality 
more than imagination, ideas more than tastes, purpose more 
than style. His poems are accepted as among the first influential 
but raw examples of the modern Turkish poetry. During his years 
in exile, he wrote historical books and letters to young authors 
who had grown interest in Namık Kemal.               

His inspiration was disseminated to large masses. His fame 
kept increasing. His homeland, nation, and freedom concepts 
that he had given his life for have become the gospel of numerous 
people, especially the young people, although the contents of 
these concepts were not very clear. For these reasons, he had 
become a dangerous person in the eyes of the state dignitaries 
and he had died on the second day of December in 1888 after 
being sent from an exile to another for years.  
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BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

Aşksız insan kuru bir ağaç gibidir. Öyle hissettiğiniz za-
manlar vardır kendinizi. Çıplak, kuru, üşüyen… İçinde 
yaşadığınız toplum, köklerinizi üşüten toprak bir poyraz 
gibi sızlatır. Aşksızlıktandır. Sonra… Bir şey olur, bir göz, 
bir gönül penceresi… Birden, aniden baharın bastırması 
gibi bir ayinle kendinize gelirsiniz. Yaşamak yeşermektir. 
Dilimiz de yeşerir. 
İnsan âşık olandır. 
Birinci dörtlükte, kız sevdiği oğlanının çubuğuna lüledir. 
Bir yangın evi... Yar yüzüne güleyim derken, düşük çağrı-
şımla gülümseme ile ateş arasında da bir bağ vardır. Tut-
kunluk da karşılıklı olsa… Öyle ya, sevdiği oğlan kapıdan 
geçerken, gülümsemesiyle, edasıyla ateşiyle, başına bela-
dır.
İkinci dörtlükte, evin karşısında, nadasa bırakılmış tarla-
nın (herkin) otlanması, aşkın yaşatan/yeşerten haliyle 
tam uyumludur. Katlanılması zor olan dert karşılıksızlık 
mıdır yoksa kavuşamama mıdır biraz belirsiz. Çektiği dert 
sadece kendi değildir çünkü… Aşk, tutulduğu insanın 
derdini de yükler sırtına… Sonra “İkimizin derdinden/
Havalar bulutlanır” dizeleri doğar. 
Burada sadece kara/karamsarlık çağrışımı yoktur. Aşkın 
acılı bereketi çağrışımı da vardır.

Uzatmayalım; türkü şöyle:
“Çubuğuna lüleyim,
Yar yüzüne güleyim,
Sen kapıdan geçerken,
Ben başına belayım.

Karşıda herk otlanır,
Bu derde kim katlanır,
İkimizin derdinden,
Havalar bulutlanır.”

Nakarat kısmındaki “Sarılı da yazma Kiraz’dan” dizesi 
usta bir ressamın en nadide tablosundan daha renkli ve 
kıymetlidir.
Türkü Kırşehir’den derlenmiş; Çekiç Ali kaynak kişi…

Peki, türküyü kimden dinlemeli?

Ben hem Çekiç Ali’den, hem Abdurrahman Tarikçi’den 
dinlemeyi seviyorum.
Bir de yakan kızdan/oğlandan dinleme şansımız olsaydı 
keşke…

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

YEŞERME BİLİNCİ

0  6  6  raillife ARALIK / DecembeR 2014



BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

A human without love is like a deadwood. There are times that 
we feel that way. Naked, dry, cold… The society, in which we live, 
and the soil that makes our roots feel cold sting us like the north 
wind. Then… Something happens, eyes, hearts… Suddenly, you 
regain consciousness through a ritual just like the spring coming 
out of nowhere. Living means foliating. Our tongues foliate, too.
A human is someone who falls in love.   
In the first quadrant, the girl becomes a stummel to the stem of 
the boy that she loves. A place for fire… When the poet says ‘my 
darling I shall smile to your face’ she mentions the small 
connection between fire and smiling. If only the love was 
requited… Therefore, when the loved one passes through the door 
she is causing him trouble with her smile, her attitude, her fire… 
In the second quadrant, there is harmony between the foliation 
of the fallow land across the house and the state of love that 
enlivens/foliates. The trouble that is hard to endure is either 
unrequitedness or being unable to reach to the loved one. It is a 
little uncertain, because the burden is not only hers. Love makes 
you carry the burden of your loved one, too… Then, the verses of 
‘Because of our burden/ The weather gets cloudy’ is born.  
There is not only the connotation of dark/pessimism in here, 
but there is also the connotation of the heartbroken abundance 
of love. 

Let’s keep it short, here is the ballad:
“I am the stummel to your stem,
My darling, I shall smile to your face,
When you pass through the door,
I am your trouble.

Accross, the fallow land foliates,
Who can endure this trouble,
Because of our burden,
The weather gets cloudy.”

In the refrain, ‘Rolled hand-painted kerchif from Kiraz’ 
part is more valuable and colorful than a master painter’s 
most precious work.
The ballad is collected from Kırşehir; Çekiç Ali is the 
source.

By whom shall we listen to this ballad?

I love to listen to it performed by Çekiç Ali, and 
Abdurrahman Tarikçi.
I also wish that if we only had the chance to listen to it 
performed by the girl or the boy who had created it… 

CONSCIOUSNESS OF FOLIATION
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“Kışlalar doldu bugün/Doldu boşaldı bugün/Gel kardaş 
görüşelim/Ayrılık oldu bugün” türküsü, türküden çok bir 
ağıt, bir mektup. Garlar için söylemekse fena: Garlar doldu 
bugün/doldu boşaldı bugün...

Boş garlar, kuzey filmlerini andırır. Belki duygusunda 
vardır kuzey, ıssızlık, yalnızlık, kar, beyazlık, boşluk... Tren 
oysa yalnız garları değil, ovaları en çok da, bozkırları ve 
karın adeta bir heykel durumu aldığı zamanları, kentleri, 
yolları doldurur. Beyazperdeyi de ilk trenin doldurduğunu, 
sinema salonundaki seyircilerin lokomotif üstlerine 
geliyormuş duygusuyla kaçıştıklarını okurken biraz 
şaşırmış ama çokça gülmüşüzdür. Tren garlardan, yollardan 
sonra en çok öyküleri, romanları, filmleri, şarkıları, 
türküleri, mektupları doldurdu... (Trenin gelişi gibi 
cümlenin de gelişi ve gidişi belli. Siz bir zahmet benim 
yerime cümlenin devamını şöyle yazıverin: En çok da 
gönlümüzü doldurdu.)

Tren, duygusuyla, edebiyatıyla, kültürüyle ve eviyle, 
yuvasıyla en çok gönlümüzü doldurdu. Evi, yuvası dediğim 
zaten bildik şey, istasyonlar, garlar. Demiryolları ve 
raylara gelince, onlar da trenin sokakları, caddeleri, 
parkları, alanları. 

“Barracks are filled today/ Filled and then emptied today/ Come 
brother let’s see each other/ Separation came today” the ballad is 
actually more than a ballad, it is a letter, it is a requiem. Singing 
it after stations is not pleasant: Stations are filled today/ filled 
and then emptied today…

Empty stations remind northern movies. Maybe north is in 
their sensation, the loneliness, remoteness, snow, whiteness, 
emptiness… However, trains fill not only the stations but also the 
plains, and moorlands, times that snow seems as a statue does, 
towns, and roads the most. You might have laughed hard when 
you have read that, when a train filled the big screen for the first 
time and the audience ran away with the feeling of that, the train 
was going to run over them. Trains fill the stories, novels, movies, 
songs, letters, and ballads the most following stations and 
roads… (Just as in the arrival of a train, it is certain where my 
sentence is headed. Please, help yourselves and fill in the rest of 
my sentence as it follows: Trains fill our hearts the most.)

Trains have filled our hearts the most with their sensations, 
literature, culture, homes, and nests. When I say homes and 
nests, I am talking about familiar things such as stations and 
terminals. When it comes to railways and rails, those are the 
streets, avenues, parks, and fields of the trains. 

HAYDAR ERGÜLEN

BOŞLUK GARI
TERMINAL OF EMPTINESS

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES
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Tren de bir tür hayvan sayılır
Tren insan gibi tümüyle evcil değildir, onun da evini 

özlediği zamanlar olur ama evinde geçirecek zamanı yoktur 
pek, kısa bir dinlenmeden sonra yeniden yola düşmesi 
gerekir. Belki de bu yüzden tren de bir tür hayvan sayılır. 
Dağlarca nasıl övüyordu şiiri, hatırlayın, “İçimdeki Şiir 
Hayvanı” diyordu. Treni övmek için de benzer bir mecaza 
başvurabiliriz, ona eski zamanlardan beri süren bir hayvan 
diyebiliriz. Tren yalnızca kentlerden, kasabalardan değil, 
ormanlardan, dağlardan, uçurum kıyılarından da geçer. Ünlü 
tren yolculuklarından biri de Peru’daki And Dağları’nın 
zirvesinde bulunan, ‘bulutlara asılı şehir’ Machu Picchu’ya 
trenle yapılan yolculuktur. Tren o kadar yükseğe çıkmaz ama 
yine de ‘göğe bakma durağı’ da trenin istasyonlarından biri 
olarak şiirde durur. Şiirde duran her şeyin de trenlerde, 
garlarda, yollarda yeri ve hatırı vardır, kıymetlidir...

Haydarpaşa’da ıssızlık
Haydarpaşa’ya gittim geçenlerde, 

ıssızlık başköşeye kurulup 
oturmuştu. Deniz kapısıyla 
Anadolu kapısı arasında acı bir 
rüzgâr esiyor, kapıları 
çarpmıyordu. Hayır, o yüksek, 
ağır, kadim kapılara nefesi 
yetmiyordu rüzgârın belli ki, daha 
acısı kederini, yalnızlığını, terk 
edilmişliğini ve içinin boşalmasını 
koyu bir çığlık gibi yüzümüze 
çarpıyordu. Yalnız kendimi değil, yalnız 
gençliğimi değil, Haydarpaşa’nın yüz yılı 
aşan ömrünü, konuklarını, ağırladıklarını, 
yolcu ettiklerini hatırladım. Hiçbirini tanımıyordum ama 
hepsiyle de paylaştığımız şey bizi birbirimize bağlıyor, yolu 
Haydarpaşa’dan geçmiş olanların bahtiyarlığında 
buluşturuyordu. ‘Bu ne romantizm!’ demeyin, her şeyi 
gelişmeye, ilerlemeye bağlamayın. Daha iyisi yapılır, daha 
yenisi kurulur diye de ne beni ne kendinizi avutun.

Haydarpaşa’yı da korumazsak neyi koruyacağız? Ya o yol 
boyundaki küçük istasyonlar, hani “Haydarpaşa’nın 
dizeleriyiz” ya da “Anıların müzeleriyiz” gibi, söylemesem 
olmaz, ‘şiir gibi’ duran küçük istasyonlar, hele onlar, hele 
onlar... Ali Kızıltuğ’un “Asr-ı gurbet harap etmiş köyümü”  
dizesiyle başlayan “Gel Hele” türküsü dilimde gezdim 
Haydarpaşa’yı. Gezdim mi canımı mı üzdüm, bilemedim. 
Sonra merdivenlerden indim, İstanbul’a baktım, bu kapıdan 
inerek, vapura binerek asri gurbete, İstanbul’a geldiğim 
günleri hatırladım. 32 yıl olmuş. En az 100 kez geldiğim, 
döndüğüm Haydarpaşa’dan kendimi iyiliğe, güzelliğe, 
sevince, Eskişehir’e bir daha uğurlayamayacak olmanın 
kederini yaşadım. Gülten Akın’ın dediği gibi, “Sonra işte 
yaşlandım.”

Trains are counted as animals in a way
Trains are not totally domesticated like humans are, but they 

have times that they miss their homes, although they don’t have 
much time to spend home, because after a short break they have to 
hit the roads again. Maybe, just for this reason they might be 
counted as animals in a way. Remember, how Dağlarca had praised 
poetry with these words: “The Poet Animal within me.” We could 
use a similar metaphor to praise trains; we can call a train ‘an 
animal that rides since the old times.’ Trains pass through not only 
towns and cities but also forests, mountains, edges of cliffs… One 
of the most famous train travels is the one that goes to Machu 
Picchu, which is located at the ridges of the Andes in Peru, also 
known as the city hanging on the clouds. The train doesn’t climb 
too high but still ‘the sky view station’ takes its place in the poem 
as one of its stops. Everything that takes place in poems also takes 
place in stations, terminals, roads and is appreciated.

Solitude in Haydarpaşa
I went to Haydarpaşa recently. Solitude was the 
guest of honor. A bitter wind was blowing 

between the Anatolia door and the sea door, 
yet it wasn’t slamming the doors. No, it was 
obvious that its blow was not enough to slam 
those high, heavy, and ancient doors, but 
what was more heartbreaking than this that, 
it was slamming the sorrow of loneliness, 
desolation, and being empty inside at our 

faces like a scream. I have remembered not 
only myself, my youth, but also the life span of 

Haydarpaşa, which is over 100 years, its guests, 
and the ones that it hosted, the ones that it sent away. 

I didn’t know any of them, but we were connected through 
Haydarpaşa, our meeting point was the happiness of passing 
through Haydarpaşa. Don’t you tell me, “Oh, what a romance!” 
don’t you connect everything with development or advancement. 
Don’t you console me or yourselves by saying we can do better, we 
can build anew.

If we don’t protect Haydarpaşa, what else are we going to 
protect? What about the small stops along the road? The ones that 
take place in poems, the ones that look like a poem does, I cannot 
do without telling that because we are “the verses of Haydarpaşa” 
or “the museums of memories.” I have walked around Haydarpaşa 
with the lyrics of Ali Kızıltuğ’s ballad called “Come close” which 
goes as “Absence from home has destroyed my village,” in my 
mind. I couldn’t decide if I was walking or making myself miserable. 
Then I climbed down the steps, I looked at İstanbul, I remembered 
the days that I arrived to İstanbul through this door, being absent 
from my home. It has been 32 years. At that moment, I experienced 
the sorrow of being unable to send myself off to goodness, to 
beauty, to happiness, to Eskişehir from Haydarpaşa, through where 
I have arrived and left at least 100 times before. As Gülten Akın 
had said, “Then, I got old.”

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

Tren, 
duygusuyla, 

edebiyatıyla, kültürüyle ve 
eviyle, yuvasıyla en çok 
gönlümüzü doldurdu.

Trains have filled our hearts  
the most with their 

sensations, literature, 
culture, homes, and 

nests.
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Dostoyevski’nin Yaz İzlenimleri Üzerine Kış Notları 
(2005, İletişim Y.) birçok açıdan ilginç ve düşündürücü. 
Kitap isminden de anlaşılacağı üzere, yazın yapılan bir 
gezinin kışın tutulan notlarından oluşur ve 1863’de ya-
yımlanır. Bunu özellikle belirtiyoruz, çünkü Dostoyevski 
Fransa, Almanya, İspanya ve İngiltere’nin değişik şehir-
lerine yaptığı gezileri an ben an not almış değil. İzlenim-
leri edindiği zamanla, yazıya geçirdiği zaman farklı. Bu, 
şu anlama geliyor: Aslında bu kitapta yazılanlar, yalnızca 
izlenimlerin not edilişinden ibaret değil. Dostoyevski 

Dostoyevsky’s Winter Notes on Summer Impressions (2005, 
İletişim P.) is interesting in many aspects and is thought-
provoking. The book consists of the notes that he’d taken in 
winter on a trip that he took in summer. It was published in 
1863. We highlight this because Dostoyevsky had not taken 
instant notes on his trips to various cities in France, 
Germany, Spain, and England. When he had those 
impressions and when he had taken his notes are different. 
This means that what is written in this book is not only notes 
taken on some impressions. Dostoyevsky had some thinking 
on his impressions for a while, developed many ideas, arrived 
to some conclusions, then he had recorded the ones that he 
had found to carry importance.

Composed of subjective conclusions
Winter Notes on Summer Impressions; it is not a book of 

impressions but a book of thoughts, although Westerners do not 
want to accept that it is. It is far from superficiality and full of 
deep analysis just as his other books are. However, Dostoyevsky is 
not far from the concerns of his period. Though, he doesn’t have 
to emphasize that his style is subjective, he states that a few times 
in the book. He explains that his book is composed of subjective 
conclusions and it is far from being objective. Moreover, he 
comforts himself and his readers by mentioning that the book is 
completely useless and they would be just fine without even 
reading it because he is going to be babbling a lot. 

The novelist must have thought of it when naming his novel. 
Otherwise, why would he choose a word such as ‘impression’ 
that no one would care and reject immediately? He knew that in 
the 19th century no one would care about the observations 
suggested as impressions. The 19th century is a period that 
science and positivism hit the ceiling. Everything is explained 
through experimentalism and gains credibility through 
experimentalism. Impression is completely personal 
information against which positivism stands and positivism 
destroyed it in a way. Dostoyevsky beats his period once again 
because he actually does not believe in experimentalism or 
rationalism. He thinks ahead of them and sees that his period 
has been sacrificed in their hands. 

ÖMER YALÇINOVA

YÜZYIL SONRASINA MEKTUP

KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

YAZ İZLENİMLERİ ÜZERİNE KIŞ NOTLARI; BİR İZLENİM DEĞİL DÜŞÜNCE KİTABIDIR. 
YÜZEYSELLİKTEN UZAK, DERİN TAHLİLLERLE DOLU…

A LETTER FOR A CENTURY LATER 
WINTER NOTES ON SUMMER IMPRESSIONS; IT IS NOT A BOOK OF IMPRESSIONS BUT A 

BOOK OF THOUGHTS. FAR FROM SUPERFICIALITY, FULL OF DEEP OBSERVATIONS. 
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izlenimleri üzerine bir süre kafa yormuş, birçok düşünce 
geliştirmiş, kendine göre ilginç tezlere ulaşmış, daha 
sonra da bunların arasından değerli bulduklarını kayda 
geçirmiştir.

Sübjektif yargılardan oluşuyor
Yaz İzlenimleri Üzerine Kış Notları; Batılılar ve Batıcı-

lar her ne kadar öyle olduğunu kabul etmek istemeseler 
bile, bir izlenim değil düşünce kitabıdır. Dostoyevski’nin 
diğer kitapları gibi yüzeysellikten uzak, derin tahlillerle 
dolu. Fakat Dostoyevski çağının kaygılarından uzak değil. 
Her ne kadar bir romancı olarak sübjektif yazdığını ayrıca 
belirtmesi gerekmez iken, bunu kitap boyunca birkaç defa 
tekrar eder. Kitabın objektiflikten uzak, tamamen sübjek-
tif yargı ve tespitlerden oluştuğunu söyler. Hatta kitap 
tamamen faydasızdır, okumasanız da olur, bir sürü geve-
zelik yapacağım diyerek, kendisini ve okuyucusunu rahat-
latır.

Romancı, kitabın ismini koyarken de bunu düşünmüş 
olmalı. Yoksa neden izlenim gibi kimsenin önemsemeye-
ceği, hemen reddedebileceği bir kelimeyi seçsin? O, bili-
yordu ki 19. yüzyılda hiç kimse izlenim diyerek öne sü-
rülen tespitleri önemsemeyecek. 19. yüzyıl bilimin, po-
zitivizmin tavan yaptığı bir dönem. Her şey deneysellik-
le açıklanır ve her şeye deneysellik üzerinden güvenilir-
lik atfedilip, inanılır. İzlenim; pozitivizmin karşısında 
durduğu ve bir ölçüde devirdiği, tamamen kişiye özel bir 
bilgilidir. Dostoyevski bu şekilde çağına bir kez daha ça-
lım atar. Onun önüne geçer. Çünkü aslında o, ne deney-
selliğe ne bilime ne de rasyonalizme inanır. Onların ileri-
sinde düşünür, fakat çağının bunlar elinde kurban edildi-
ğini de görür.

Kitap bir film şeridi gibi…
Dostoyevski; bir şey yalan dahi olsa inanılarak ifade 

edilmişse, değerlidir der. O yüzden gezi yazıları için her-
hangi bir plan yapmaz. Sadece inandığı şeyleri ifade et-
mekle yetinir. Kitabın izlenimler toplamı olduğunu söyle-
yerek edebi herhangi bir biçim gözetmeyeceğini belirtmiş 
olur. O, zihnini tamamen çağrışımlara bırakır. Bu yüzden 
kitap bir film şeridi gibi ilerler. Bir yolcu bavulundan, po-
lis karakoluna, oradan devlet işlerine, çocukluğa, kaldı-
rımlara, otellere, balolara vs. atlanabilir. Yazar tamamen 
rahattır. Kafasında söylemek istediği birkaç nokta vardır. 
O noktaları söylemek için araya kendisinin gevezelik diye 
nitelendirdiği, fakat okuyucunun çok istifade edeceği bir-
çok mevzu sıkıştırır. Epey ayrıntı içinde bocalar ama ay-
dınlığa çıkmayı, söylemek istediğini açık, net bir şekilde 
kayda geçirmeyi başarır.

Bu yüzden kitap, Dostoyevski’nin yazıp, birkaç yüzyıl 
sonra yaşayacak, yani bir ölçüde modern yanılgılardan 
kurtulmuş insanlara gönderdiği bir mektuptur.

The book is like a storyboard
Dostoyevsky says that if something is expressed believingly; 

although, it is a lie, it is precious. For that reason, he doesn’t 
plan his travel articles. He only settles with expressing what he 
truly believes. He emphasizes that the book is a collection of 
impressions to state that he wouldn’t adopt a literary style. He 
leaves his mind completely to connotations. That is why the 
book advances as a storyboard does. It might skip from a 
passenger bag to a police department, then to government 
business, childhood, sidewalks, hotels, balls, and etc. The 
author is very comfortable. He has only few points to make in 
his mind. He includes many subjects that he describes as 
babbling but the reader benefits greatly from those ideas. He 
falters in too many details but he manages to record what he 
wants to say clearly. 

That is why this book is actually a letter that was written and 
sent by Dostoyevsky to the people who would live a few 
centuries later, in other words to the people who are free of the 
modern delusions.   



GECMİŞTEN İZLER: 
VİNTAGE, RETRO, İKİNCİ EL

TRACES OF THE PAST: 
VINTAGE, RETRO, SECOND-HAND

2015 SEZONUNDA, VİNTAGE, RETRO VE İKİNCİ ELLER İLE TÜKETİM TOPLUMUNA 
MEYDAN OKUNUYOR.

THE CONSUMER SOCIETY IS CHALLENGED IN 2015 WITH VINTAGE, RETRO AND 
SECOND-HANDS.

Vintage, retro, ikinci el kıyafet ile aksesuarların re-
vaçta olması aslında geçmişe duyulan özlemin, za-
mana inat giderilme çabasıdır. Gönüllü sadeliği ya-
şatan bu akım anne ve babalarımızın gençlik dö-
nemlerine ait kıyafetlerini heyecanla bulacağımız 
yeni bir kapıyı aralamakta. Modacılar 2015 koleksi-
yonlarında bolca bu akıma yer ayırmış durumda.    
Siz de gardırobunuzda bu akımdan izler yaşatmak 
istiyorsanız, işte size önerilerimiz:

MODA / FASHION

The demand for vintage, retro, and second-hand clothing and 
accessories is actually the struggle to eliminate the longing 
for the past, despite time. This trend that has people 
experience a voluntary simplicity opens a new door in finding 
the old clothes of our parents, which belong to their youth 
days, with excitement. Fashion designers have reserved a 
great spot for this trend in their collections for 2015.
If you would like to have traces of this trend in your wardrobe, 
here are our suggestions:

ESİLE TAN

0  7  2  raillife ARALIK / DecembeR 2014



MODA / FASHION
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    RETRO
Retrolar geçmişte moda olan akımları tekrar su yüzüne 
çıkarıyor. Vintage’lardan en büyük farkı yeniden 
uyarlanarak üretilmesi. 2015’te de adını çokça 
duyacağımız retro parçalarla; ince trikolar, püsküllü 
kazaklar, çan etekler, puantiyeler ile geçmiş yeniden 
tasarlanacak. 

Öneriler
• Zarafet ve şıklık ile klasikleşmiş retro tüvit ceketlerin 

sadece elbise ve etekler ile değil şort, jean gibi akla 
gelecek her tarza uyan joker parça olduğunu 
unutmayın. 

• Bu sezonu etkisi altına alan retro püskül detayları 
kıyafet ve aksesuarlarda sıkça göreceğiz. Favori 
parçalardan olan püsküllü kazaklar ve kimonolara sahip 
olabilirsiniz.

    Retro brings the trends that were popular once in the 
past to the surface again. The biggest difference between 
retro and vintage is that retro items are the newly 
produced derivatives or imitative of trends of the past. 
The past is going to be redesigned with the retro items 
that we are going to hear often in 2015: light knitwear, 
sweaters with tassels, bell skirts, and dotted patterns.

Our suggestions
•	 Don’t	forget	that	a	retro	tweed	jacket,	which	has	

become a classic with elegance and stylishness, can be 
combined not only with a dress or a skirt but with 
shorts	or	jeans	also,	because	it	is	a	piece	that	goes	with	
every style. 

•	 We	are	going	to	see	the	retro	tassel	
details in clothing and accessories very 
often this year. You might want to own 
a sweater or a kimono with tassels since 
they are among the favorite pieces of 
this season.



MODA / FASHION
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   VINTAGE
Vintage; en az 20 sene öncesinden kalan tek 
ve özel parça ya da koleksiyonlara verilen 
isimdir. 100 senelik bir kıyafet antika olarak 
adlandırılırken vintage’lar günümüzde 1920-
1980’li yılların ürünleridir. Vintage akımı bu 
sene de yüksek belli pantolonlar, kot 
gömlekler, fötr şapkalarla o dönemin ruhunu 
yaşatmaya çalışacak.

Öneriler
• Fark oluşturmak ve stili hakkında 

konuşturmak isteyenler vintage parçaları 
kullanırken hikâyesi olan ve dönemine 
damga vuran kıyafetleri, aksesuarları tercih 
etmeli.

• Günümüz kıyafetleriyle tek bir vintage 
parçayı kombinlemeniz sizi daha elegan ve 
karizmatik bir havaya büründürecektir.

    Vintage is the name that is given to the 
collections or single or special items, which 
belong to at least 20 years ago. Nowadays, 
clothing items that belong to 100 years ago are 
named antiques and the products that belong 
to a period between 1920s and 1980s are called 
vintage. The vintage trend is going to try to 
make the spirit of that period live, thanks to 
high	waist	pants,	jean	shirts,	and	felt	hats.	

Our suggestions
•	 People	who	want	to	make	a	difference	and	

make their style talk should choose clothes 
and accessories that have a story and have 
their marks on a period. 

•	 Combining	a	single	vintage	item	with	
modern clothes is going to make you look 
more elegant and charismatic. 



MODA / FASHION
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    İKİNCİ EL 
Türkiye’de yeni bir akım olan ikinci el bilinçli 
ve çevreci tüketicilerin şimdiden gözdesi 
olma yolunda. Sade hayat felsefesiyle 
tüketim toplumuna başkaldıran ikinci el, 
maliyetlerinin de uygun olmasıyla lüks 
markalara her kesimden insanın sahip 
olmasını sağlayacak.

Öneriler
• İkinci el kıyafetlerinizi toplumda 

farkındalık oluşturmak adına çevre dostu 
simgesi taşıyan broşunuzla 
tamamlayabilirsiniz.  

• İkinci elleri tercih ederken temiz olmama 
durumu sizi rahatsız ediyorsa kıyafetler 
yerine çanta ve takıları kullanabilirsiniz.

    SECOND-HAND 
Second-hand clothing, which is a new trend 
in Turkey, is already on its way to become 
the favorite of the conscious and 
environmentalist consumers. Thanks to the 
second-hand clothing that revolts against 
the consumer society with its simple life 
philosophy, people from every part of our 
society are going to own luxury brand 
designs with affordable prices.    

Our suggestions
•	 You	can	complete	your	second-hand	

outfit with a lapel pin that carries an 
environmentalist symbol to create 
awareness in our society.  

•	 If	you	are	uncomfortable	about	the	
hygiene of second-hand clothes, you 
might want to try bags and accessories 
instead of clothes.



DİJİTAL
Teknolojinin gelişmesi ile 

birlikte dijital yaşamın etkileri 
dekorasyona da yansımaya başladı. 

Teknolojiyi olmazsa olmaz gören gençlerin 
dijital tarzın yakın takipçileri arasında 

olduğunu belirtelim. Bu akımdan etkilenenler 
piksel desenli koltuklar, puflar kullanıp evlerine 

renk katabilirler.

DIGITAL
In	connection	with	the	developing	technologies,	
the influences of the digital life have begun to 
reflect	in	decoration.	Let’s	emphasize	that	

young adults who see the technology as an 
indispensible are the loyal followers of 

this style. They can add some spice 
to their homes by choosing 
pixel patterned chairs and 

ottomans. 

2015’İN 
DEKORASYON 
TRENDLERİ
DEKORASYONDA EKOLOJİK, VİNTAGE, DİJİTAL 
VE ETNİK ETKİLERİN HÂKİM OLACAĞI DÖRT 
FARKLI TREND ÖNE ÇIKACAK.

2015 DECORATION 
TRENDS
FOUR DIFFERENT TRENDS, WHICH ARE 
UNDER THE ECOLOGICAL, VINTAGE, 
DIGITAL, AND ETHNIC INFLUENCES, ARE 
GOING TO BECOME PROMINENT IN 
DECORATION.

ELA DEMİRCİLER

DEKORASYON / DECORATION
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DEKORASYON / DECORATION 

ETNİK
Dünya küreselleştikçe etnik unsurlar kıymetleniyor. Afrika tarzı deni-
len renkli, etnik desenlerin 2015 yılında dekorasyonlarda sıkça kulla-
nılması bekleniyor. Etnik tarzın en önemli özelliği basit olması... Bu 
tarzda Japonya’dan gelen bir yelpazeyi ya da çay takımını evinizin 
dekorasyonunda kullanabilir ve etnik bir hava yaratabilirsiniz. Ya da 
Hindistan’ın çok renkli yaşam biçimini renkli örtülerle, yastıklarla evi-
nizin salonuna veya yatak odanıza taşıyabilirsiniz.

ETHNIC
More	and	more	our	world	becomes	globalized,	the	ethnic	elements	
gain	value.	In	2015,	it	is	expected	to	see	the	often	usage	of	colorful,	
ethnic patterns that are called African style in decorations. The 
most important characteristic of the ethnic style is that it is simple. 
You can use a Japanese fan or a tea set as a decorative item and 
create an ethnic atmosphere. Alternatively, you can carry the 
colorful	 life	 style	 of	 India	 to	 your	 living	 room	 or	 bedroom	 by	
choosing colorful covers and pillows.
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DEKORASYON / DECORATION

VİNTAGE
Vintage; doğal, hafif eskitilmiş görünümlü 
mobilyaların hâkim olduğu bir tarz. Fransız 
country tarzı da bu akımın en güzel yansıtıcısı. 
Mobilyalarda mavi, lavanta rengi, yeşil, sarı gibi 
renklerde kumaşlar tercih ediliyor. Desen 
seçimlerinde ise pötikare, çiçekli ya da çizgili 
desenler öne çıkıyor. Bu akım ile dekore edilen 
evlerde sade koltukların yanına çiçek desenli 
berjerler, puflar kullanılarak tarzın cıvıl cıvıl 
havası evlere taşınıyor. Ayrıca perdelerde 
koltuklar ile aynı çiçek desenlerinin kullanılması 
da evlerin çiçek bahçesine dönüşmesini sağlıyor.

VINTAGE
Slightly outworn and natural looking furniture 
dominate the vintage style. The best reflector 
of this style is the French country style. Blue, 
lavender, green, and yellow colors are 
preferred for fabrics to upholster furniture. 
Checkered,	 striped	 or	 flowered	 patterns	
become	 prominent	 in	 pattern	 selections.	 In	
houses that are decorated in this style, 
grandfather chairs and ottomans with flower 
patterns	 are	 matched	 with	 modest	 sofas.	 In	
addition, the use of matching curtains turns 
the houses into flower gardens. 
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DEKORASYON / DECORATION 

EKOLOJİK
Ekolojik ham malzemeler, doğal renkler, toprak 
rengi, taş rengi bu yılın öne çıkan dekorasyon 
öğeleri... Doğanın ve çevrenin bozulmaması için 
daha duyarlı hale gelen insanlar bu tarzın en iyi 
takipçileri… Bu trendin takipçileri dekorasyonda 
ekolojik malzemeleri tercih ederken renk seçi-
minde de natürel renkleri tercih ediyorlar. Masif 
sehpalar, çiçek, kelebek gibi doğayı hatırlatan 
desenler bu tarzın öne çıkan unsurlarından.

ECOLOGICAL
This	 year’s	 prominent	 decoration	 items	 are	
ecological raw materials, natural colors, earth, 
and stone colors. The best followers of this 
style are the ones who are more sensitive about 
keeping our environment safe. They prefer 
ecological materials and natural colors. Massive 
coffee tables and patterns that resemble nature 
such as flowers, and butterflies are the 
prominent elements of this style.  
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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Küçük şehir otomobilleri veya diğer teknik tanı-
mıyla B sınıfı, Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde 
de otomotiv pazarının önemli bölümünü oluştu-
ruyor. Ford Fiesta, Opel Corsa, VW Polo, Seat 
Ibıza, Renault Clio, Skoda Fabia ve Peugeot 208 
gibi güçlü oyuncuların bulunduğu bu sınıfta 
ateşli bir rekabet yaşanıyor. Yılda 150 bin adet-
ten fazla satılan B sınıfındaki önemli modeller 
Hyundai i20, Opel Corsa, Skoda Fabia tümüyle 
yenilendi. 2015 yılında bu sınıfta yeni modelle-
rin birbiri arasında kıyasıya bir rekabet yaşan-
masına kesin gözüyle bakılıyor.
İşte bu sınıfın en yeni modelleri…

Compact urban cars, in other words B class, form 
an important part of the automotive industry in 
our country as well as in Europe. There a is fierce 
competition in this class that has strong players 
such as Ford Fiesta, Opel Corsa, VW Polo, 
SeatIbiza, Renault Clio, Skoda Fabia, and Peugeot 
208. The important models in B class that sells 
more than 150 thousand yearly, Hyundai i20, Opel 
Corsa, Skoda Fabia, have been renewed entirely. A 
cutthroat competition between the new models in 
this class is expected in 2015.İşte bu sınıfın en yeni 
modelleri…
Here are the new models in this class...

KÜÇÜKLERİN REKABETİ BOYLARINDAN 
BÜYÜK OLACAK

2015’TEN İTİBAREN TÜMÜYLE YENİLENEN HYUNDAİ İ20, OPEL CORSA VE SKODA 
FABİA ARASINDA KIRAN KIRANA BİR REKABET YAŞANACAK. 

THE COMPETITION BETWEEN THE SMALL ONES IS 
GOING TO BE BIGGER THAN THEIR SIZE

THERE WILL BE A FIERCE COMPETITION BETWEEN THE RENEWED HYUNDAI i20, 
OPEL CORSA AND SKODA FABIA STARTING FROM 2015.

ERTUĞRUL ASLAN



İZMİT’TEN DÜNYA PAZARLARINA: HYUNDAİ i20
Hyundai’nin Almanya’daki tasarım merkezinde geliştiri-
lip, sadece İzmit fabrikasında üretilen yeni i20, dünya 
pazarlarına da Türkiye’den gönderiliyor. Avrupa öncelikli 
olmak üzere bölgedeki 30’dan fazla ülke için sadece Türki-
ye fabrikasında üretilip ihraç edilecek olan yeni i20, pa-
zardan aslan payını almak için geliyor. Hyundai Assan İz-
mit Fabrikası 3 vardiya ile yılda toplam 200 bin yeni i10 ve 
yeni i20 üretecek. Bu iki modelin dünyadaki tek üretim 
merkezi konumundaki fabrika 2015 yılında da 110 bin ih-
racat gerçekleştirmeyi planlıyor. Yurt içinde de yılda 25 
bin adetlik satış hedefiyle sınıfının en çok satan modeli 
olmayı da hedefliyor.

Tutumlu motorlar
Yenilenirken aks mesafesi 45 mm uzayan ve boyu 4035 
mm’ye çıkan Hyundai i20, sınıfındaki en büyük modeller-
den biri. 301 lt bagaj hacmiyle de iddialı olan otomobil, 
akıcı ve şık hatlara sahip. Tüketimleri de iyileştirilen mo-
torlardan benzinli versiyonların 100 km’deki tüketimi 4.8 
lt olarak gerçekleşirken, dizel motor 3.9 lt yakıt tüketiyor. 

37.990 TL’den başlıyor
Jump, Style ve Elit adlı üç farklı donanım seviyesi bulunan 
i20’de 9 farklı gövde rengi, 4 ayrı iç mekân rengiyle kom-
bine edilebiliyor. Panoramik açılır tavanın da isteğe bağlı 
olarak alınabildiği aracın fiyatı 37.990 TL’den başlayıp, en 
üst versiyonda 52.990 TL’ye kadar yükseliyor.

FROM İZMİT TO THE WORLD MARKETS: 
HYUNDAI i20
The new Hyndai i20 was developed at the design center in 
Germany, and manufactured only in Izmit. It is going to be 
sent to the world markets from Izmir. Among the 30 countries 
in the region, the new i20 is going to be produced only in 
Turkey and is going to be exported from Turkey. Two 
hundred thousand new i10 and i20 are going to be 
manufactured yearly at the Hyundai Assan Izmit factory 
with works in three shifts. The factory, which is the only one 
that manufacters these two models, targets to 110 thousand 
exports in 2015. The factory also targets to sell 25 thousand 
cars in Turkey to make it the best selling model of this class. 

Economic engines
Yenilenirken aks mesafesi 45 mm uzayan ve boyu 4035 
mm’ye çıkan Hyundai i20, sınıfındaki en büyük modellerden 
biri. 301 lt bagaj hacmiyle de iddialı olan otomobil, akıcı ve 
şık hatlara sahip. Tüketimleri de iyileştirilen motorlardan 
benzinli versiyonların 100 km’deki tüketimi 4.8 lt olarak 
gerçekleşirken, dizel motor 3.9 lt yakıt tüketiyor. 

Starting from 37.990 TL 
i20 comes in three equipment grades: Jump, Style, and Elit. 
Nine different exterior colors are combined with three 
interior colors. Panoramic sunroof is optional. The price of 
the vehicle starts from 37,990TL and reaches up to 52,990TL 
for the highest version.  

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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OPEL’İN EN YENİ SİLAHI OLACAK: CORSA
Opel’in sınıfındaki güçlü oyuncusu Corsa, aynı zamanda 
markanın satışlarında kilit rol oynayan modeli olarak 
önemli bir görev üstleniyor. 32 yıla yayılan dört nesille 
toplam 12 milyon adetlik satış başarısı yakalayan Corsa, 
her yıl dünyada Opel satışlarının da yüzde 25’inden fazla-
sını oluşturuyor.
Ülkemiz pazarında ilk kez 1994 yılında satışa sunulan Cor-
sa, toplamda 200 bin adetten fazla satıldı. Şimdi tümüyle 
yenilen Corsa, 5. neslinde bu satış başarısını daha da ileriye 
taşımak için güçlü silahlarla donanmış olarak geliyor.

Yeni 1,0 lt motor
Beşinci nesil Corsa, yeni nesil 1.0 litrelik motoru, bil-
gi-eğlence sistemi, yenilenen modern iç ve dış tasarımı ile 
dikkat çekiyor. Yeni Corsa, 1.0 litre 115 beygir güç ve 170 
Nm tork üreten benzinli motor, altı ileri manuel şanzıman 
seçeneği ve üç farklı donanım seviyesi Enjoy, Color Editi-
on ve Sport ile Türkiye pazarında 2015 yılının şubat ayının 
ortasından itibaren sunulacak. Yeni Corsa, modelinde 
daha önceden tanıdığımız 1.2 ve 1.4 litrelik dört silindirli 
benzinli motor ve 1.3 CDTi dizel motor seçenekleri kulla-
nılmaya devam edecek. Opel’in geliştirdiği üçüncü nesil 
otomatikleştirilmiş Easytronic 3.0, ilk kez Yeni Corsa’da 
1.3 dizel motorda 2015 yılının ortasından itibaren sunula-
cak. Yeni Corsa, önümüzdeki yıl 14-15 bin adetlik bir satış 
hedefiyle pazara sunulacak.

THE NEWEST WEAPON OF OPEL: CORSA
Corsa, the strong player of Opel in its class, undertakes an 
important mission as the key player in the sales of the brand. 
Corsa that has succeeded to make 12 million sales, spreading 
over 32 years with four generations, makes over 25 percent of 
Opel sales around the world each year.   
Promoted for sale for the first time in 1994 in our country, 
Corsa has been sold over 200 thousand units. Now, renewed 
completely, Corsa is coming to carry the same success one-
step further with its fifth generation, equipped with the 
strongest tools. 

New 1.0 lt engine
Fifth generation Corsa draws attention with its 1.0 lt engine, 
information-entertainment system, renewed modern exterior 
and interior designs. The new Corsa comes in three equipment 
grades called Enjoy, Color Edition, and Sport and it will be 
presented to the Turkish markets in the midst of February 2015. 
The vehicle also comes with 1.0 lt 115 hpw and 170 Nm of torque 
producing gas engine, 6-speed manual/automatic transmission 
options. The familiar motor options, which were available 
before as 1.2 and 1.4 lt four cylinder gas engine and 1.3 CDTi 
diesel engine, are still in use for the new Corsa. Developed by 
Opel, automated third generation Easytronic 3.0 is going to be 
presented for sale in the midst of 2015 in 1.3 diesel engine for 
the first time in new Corsa. The new Corsa is going to be 
marketed in 2015 with a sales target of 14-15 thousand.

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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3. KEZ DEĞİŞTİ: SKODA FABİA
Çek üretici Skoda’nın B sınıfındaki önemli modeli Fabia 
da tümüyle yenilendi. Tasarımı, yenilikçi donanımları ve 
motor seçenekleriyle daha iddialı hale gelen Skoda Fabia, 
üçüncü nesliyle 2015 yılının mart ayından itibaren Tür-
kiye yollarına çıkacak. Dünya çapında 3.5 milyon adetle 
Skoda’nın Octavia’dan sonra en çok satan ikinci modeli 
konumundaki Fabia, üçüncü neslinde kalite, güvenlik, 
verimlilik ve tasarım unsurlarıyla başarısını bir üst nok-
taya taşımaya hazırlanıyor. İlk kez piyasaya sunulduğu 
1999 yılından bu yana, dünyanın pek çok ülkesinde başa-
rılara imza atan Fabia yeni nesliyle bunu daha da geliştir-
meyi hedefliyor.

Verimli motorlar
Yeni Skoda Fabia, önceki nesle oranla yüzde 17’ye varan 
oranlarda daha fazla verimliliğe sahip. Dört benzinli ve üç 
farklı dizel motor seçeneğinin sunulacağı Fabia‘da Start-
Stop ve fren enerjisi geri kazanım sistemleri de yer alıyor. 1.0 
MPI (60 ve 75 beygir), 1.2lt TSI (90 ve 110 beygir) benzinli 
motor seçenekleri sunuluyor. Dizel motorların güçleri ise 75 
ile 105 beygir arasında değişiyor. Fabia’da eskiden olduğu 
gibi DSG otomatik şanzıman da alınabilecek. Yeni Fabia’nın 
2015 yılında toplam 3 bin adetlik satış hedefi bulunuyor.

CHANGED FOR THE THIRD TIME: SKODA FABIA
Czech manufacturer Skoda’s important model in B class, 
Fabia is renewed completely. Becoming more competitive 
thanks to its new design, innovative equipments, and engine 
options, Skoda Fabia is going to be on the roads of Turkey with 
its third generation starting from March, 2015. Fabia, which 
became the second most selling model after Octavia with 3.5 
million units sold around the world, is getting ready to carry 
its success in quality, safety, efficiency, and design one-step 
further with its third generation. Since 1999 when it was 
presented to the market for the first time, Fabia has achieved 
many success stories in many countries around the world and 
it targets to accomplish more improvement with its third 
generation.      

Efficient engines
The new Skoda Fabia has up to 17 percent more efficiency than 
its predecessor generation. Fabia that comes in four gas and 
three diesel engine options offers Start-Stop, brake energy 
recovery systems. It is presented in 1.0 MPI (60 and 75 hpw), 
1.2lt TSI (90 and 110 hpw) gas engine options. The horsepower 
of the diesel engines change between 75 and 105. It still comes 
in DSG automatic transmission as it used to be. The sale 
target of new Fabia for 2015 is 3 thousand units. 

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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TEKNOLOJİ DOLU BİR YIL 
İÇİN HEDİYELER

NEW YEAR GIFTS FULL 
OF TECHNOLOGY 

2015’TE SEVDİKLERİNİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK İSTİYORSANIZ, ONLARA BU 
HEDİYELERDEN ALABİLİRSİNİZ.

IF YOU WOULD LIKE TO EASE THE LIVES OF YOUR LOVED ONES, PRESENT 
THEM WITH THESE GIFTS FOR 2015.

AYTUN ÇELEBİ
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APPLE iPhone 6
Yenilenen iPhone, artık daha büyük ve yetenekli. İnce yapısı ve yenilenen 
yazılımı kadar, 4,7 inçlik ekranı ve Retina HD çözünürlüğüyle, büyüleyici 
bir akıllı telefon. Üstelik pil ömrü de artmış durumda. iPhone 6, saniyede 
240 kare ağır çekim yapabilen, hızlandırılmış video destekleyen yeni ve 
gelişmiş kamerası, 64 bitlik güçlü işlemcisi, parmak iziyle güvenlik sağla-
yan TouchID teknolojisiyle öne çıkıyor.

The	 renewed	 iPhone	 is	bigger	 and	more	 talented.	 It	 is	 a	mesmerizing	
smart phone with its fine structure and updated software as well as its 
4.7-inch	screen	and	Retina	HD	resolution.	Moreover,	 the	battery	 life	 is	
longer	 lasting.	 iPhone	 6	 becomes	 prominent	 with	 its	 state	 of	 the	 art	
camera that supports time-lapse video and can take 240 frames per 
second	in	slow	motion,	powerful	64-bit	processor,	Touch-ID	technology	
that ensures security with a fingerprint.    

ASUS ZenFone 5
Gorilla Glass 3 teknolojisiyle sağlamlaşan ASUS ZenFone 5, Intel’in güçlü 
Atom işlemcisi ve TruVivid teknolojisiyle netliği artıran, renkleri canlı ve 
çarpıcı hâle getiren 5 inçlik HD ekranıyla keyifli bir kullanım sunuyor. 
Yüksek hassasiyetli ekran, eldivenle dahi rahatça kullanılabiliyor. ZenFone 
5, hesaplı fiyatı ve tam gün kullanım için özel güç tasarruf uygulamasıyla 
da iyi bir hediye seçeneği.

Becoming stronger thanks to GorillaGlass 3 technology, ASUS ZenFone 
5	offers	a	pleasant	use	through	Intel’s	powerful	Atom	processor	and	its	
5-inch	HD	screen	with	 increased	sharpness	and	 livelier	colors	 through	
TruVivid technology. High precision screen can be used even when 
wearing gloves. ZenFone 5 is a good gift alternative with its convenient 
price and its special ultra power saver application. 

TURKCELL T-Fit 
Giyilebilir cihazların hayatımızdaki yeri artıyor. İlk yerli akıllı bileklik olma 
unvanını taşıyan Turkcell T-Fit, attığınız adım sayısını, kat ettiğiniz mesa-
feyi ve harcadığınız kalorileri kaydedebiliyor. 0,49 inçlik OLED ekranın-
dan bilgi veren T-Fit, Bluetooth 4.0 teknolojisiyle Android 4.3 ve üstü 
işletim sistemli cihazlarla eşleşebiliyor. Ücretsiz mobil uygulaması da 
cihazın kaydettiği verileri görüp, analiz etmeye yarıyor.

The place of wearable devices in our lives is increasing. Having the ‘first 
native	smart	wristband’	 title,	Turkcell	T-Fit	counts	your	 steps,	 records	
calories	you’ve	burned,	informs	you	through	0.49-inch	OLED	screen.	It	
can be synced with devices that operate on Android 4.3 or higher 
through	Bluetooth	4.0	technology.	Its	free	mobile	application	analyses	
the recorded data. 

APPLE iPad Air 2
Kısa süre önce güncellenen iPad ailesinin yeni üyesi iPad Air 2, 437 gram 
ağırlık ile daha hafif, 6,1 mm profil ile daha ince bir tablet. Ancak değişik-
likler bununla sınırlı değil: 10 saatlik pil ömrü, dokunmatik ekranı, LCD 
paneli ve üstteki camı tek katmana indirgeyen 9,7 inçlik Retina HD ekranı, 
parmak izi algılayıcısı Touch ID ve yeni A8X işlemcisiyle yüksek perfor-
mans ve ergonomi vaat ediyor.

The	new	member	of	 the	 iPad	 family,	which	was	updated	a	 short	 time	
ago,	iPadAir	2	is	lighter	and	thinner	with	its	437	grams	of	weight	and	6.1	
mm	profile	width.	However,	 the	changes	are	not	 limited	with	 these:	 It	
offers high performance and ergonomics with its 10-hour battery life, 
touch	screen,	9.7-inch	Retina	HD	screen	reducing	the	top	glass	and	LCD	
panel	into	one	layer,	Touch-ID	and	A8X	processor.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

 raillife ARALIK / DecembeR 2014     0  8 5



TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

SAMSUNG GALAXY TAB 4 T230
Daha ufak bir tablet isteyenler için 7 inçlik Samsung Galaxy 
Tab 4 T230, iyi bir hediye seçeneği… HD çözünürlük sunan 
dokunmatik ekranı kadar, 1,2 GHz hızındaki dört çekirdekli 
işlemcisiyle yüksek performans sunabilmesi ve Çoklu Görev 
özelliği ile tek ekranda birden çok uygulamayla rahatça çalı-
şabilmesi dikkat çekiyor. İşlerinizi kolayca yapabilmeniz için 
önyüklü bir ofis uygulaması da cihazda mevcut. 

Samsung Galaxy Tab 4 T230 is a nice gift option with its 
7-inch screen for the ones who would like to have a smaller 
tablet.	It	offers	high	performance	thanks	to	its	1.2GHZ	quad-
core	 processor,	 as	well	 as	 its	 HD	 touch	 screen.	Multi	 Task	
function enables users to work with multiple applications on 
one	 screen.	 Device	 comes	 preloaded	 with	 an	 office	
application.

SAMSUNG GEAR LIVE
Teknoloji dünyasının yeni harika çocuğu; akıllı saatler. 
Samsung’un ikinci nesil akıllı saati, suya dayanıklı, 1,63 inç 
Super AMOLED ekrana, nabız ölçücüye ve sayısı hızla artan, 
kendine has uygulamalara sahip olmasıyla ön plana çıkıyor. 
Gear Live’ın ufak, akıcı ve metalik tasarımı kadar, farklı renk 
seçenekleri de tarzını yansıtmak isteyenleri hedefliyor.

Smart watches are the new wonder children of the technology 
world.	 Samsung’s	 second-generation	 smart	watch	 becomes	
prominent	with	 its	unique	applications	and	waterproof	 1.63-
inch	Super	AMOLED	screen,	pulse	counter.	Gear	Live	targets	
who would like to show their style with its small, metallic 
design and different color options. 

CANON EOS 700D
Fotoğraf meraklılarını profesyonel fotoğrafçıya götüren 
yolda, en iyi enstrümanlardan birisi yetenekli bir makinedir. 
Canon’un EOS 700D modeli, 18 MP algılayıcısı, döndürülebi-
len dokunmatik önizleme ekranı, video çekerken otomatik 
odaklama yapabilme gibi gelişmiş özelliklerin yanı sıra, kutu-
dan çıkan lensin yenilenmesiyle de her tür çekimlere hazır 
durumda.

A talented machine is the best instrument that takes the 
photography enthusiasts to being professional photographers. 
Canon’s	EOS	700D	is	ready	for	any	kind	of	frame	with	its	18	
MP	 sensor,	 rotating	 preview	 touch	 screen,	 and	 automatic	
focus when shooting videos.  

SONY PLAYSTATİON 4
Sony’nin yeni nesil oyun konsolu, uzun süren bir bekleyişe son 
verirken, PS4 için hazırlanan oyunlar da göz kamaştırıyor. 
Fısıltı sessizliğinde çalışması, yakışıklı formu ile oturma odası-
nın vazgeçilmezi olabilir. Full HD çözünürlüklü oyunların keyfi, 
yeni oyun kumandasıyla çıkıyor. 

The new generation game console by Sony is ending the 
lengthy	wait.	The	games	developed	for	PS4	are	dazzling.	Its	
whispering working sound and handsome form might make 
it the indispensable of the living room. The games with Full 
HD	 resolution	 are	 experienced	 the	 best	 with	 its	 new	
controller. 
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SONY KDL-50W805
Full HD çözünürlük benim için yeterli, bütçemi fazla zorlamak da 
istemiyorum derseniz, 50 inç ekran büyüklüğüne sahip Sony 
KDL-50W829B’yi tercih edebilirsiniz. Köşelerden aydınlatılan 
LED ekranı, Sony’nin bugüne kadar kullandığı en iyi akıllı TV ve 
3D özelliklerini taşıyor. Güçlü ses çıkışı ve X-Reality Pro görüntü 
teknolojisi, onu iyi bir hediyeden fazlası yapıyor.

If	 you	 say	 that	 Full	 HD	 is	 enough,	 I	 don’t	 want	 to	 force	 my	
budget	then	you	can	choose	50-inch	Sony	KDL-50W829B.	LED	
screen,	which	is	projected	from	the	corners,	has	the	best	smart	
TV	and	3D	features	that	Sony	has	used	until	today.	The	powerful	
sound	 quality	 and	 X-Reality	 Pro	 visual	 technology	 make	 it	 a	
more than a great gift. 

LENOVO YOGA 2
Mobil cihazların hızla değişen dünyasına ayak uydurabilen bir dizüstü 
arıyorsanız, yanıtımız: Lenovo Yoga 2. Bu cihaz, ince, hafif ve güçlü 
donanımları ile Intel’in Ultrabook formuna sahip. Ayrıca, QuadHD 
(3200x1800 piksel) çözünürlüklü, dokunmatik ekranı 360 derece 
döndürülebiliyor. Böylece klavyenin üzerine katlayarak tablet gibi 
kullanabilirsiniz. 1,39 kg ağırlığı onu cazip bir seçenek yapıyor.

If	you	are	looking	for	a	device	that	can	keep	up	with	the	rapidly	
changing world of mobile devices, here is our answer: Lenovo 
Yoga	 2.	 This	 device	 has	 the	 form	 of	 Intel’s	 Ultrabook	with	 its	
fine,	 light,	 and	 powerful	 equipments.	 In	 addition,	 QuadHD	
(3200X1800	 pixel)	 resolution	 touch	 screen	 can	 rotate	 360	
degrees.	Therefore,	you	can	use	it	as	a	tablet	by	folding	it.	 It’s	
weight of 1.39 km also makes it an attractive option. 

SENNHEISER MOMENTUM
İyi bir kulaklık, sevdiklerinizin sizi hep hatırlamalarını sağlayabilir. 
Bu klasik tarzda tasarlanan kulaklık, rahat kulak içi pedleri ve 
yumuşak sesiyle ister kısa, ister uzun yolda konforlu bir deneyim 
sunar. Çıkartılabilen mikrofonu, dolanmayan, ucu döndürülerek 
her cihaza rahatça takılan kablosu ve uzaktan kumandası, 
Sennheiser’in her şeyi düşündüğünü gösteriyor.

Nice earphones might help your loved ones to remember you. 
The earphones that are designed in classic style offer a 
comfortable experience either on short or long travels with their 
comfortable ear pads and soft sounds. Removable microphone, 
elliptical	cable	that	minimizes	tangling,	low	profile	angled	plug	
makes it easy to use with any device, remote control show that 
Sennheiser has thought about everything.

SAMSUNG UE55HU7500
Full HD’nin dört katı çözünürlüğe ulaşan 4K, günümüzün en sıcak 
teknolojilerinden birisi. Bir süredir piyasada olan televizyonların 
fiyatları da sonunda on binlerce liradan düşerek, makul bir düze-
ye inmiş durumda. Samsung’un akıllı TV özelliklerini de bünyesin-
de toplayan bu 55 inçlik dev cihaz, üzerindeki kamera sayesinde 
hareketlerinizi de görerek, kumandasız kontrol seçeneği sunuyor.

4K	that	reaches	to	4	times	higher	resolution	of	Full	HD	is	one	of	
the newest technologies of our time. The prices of TVs that has 
been on the market for a while have dropped from record highs to 
a	reasonable	 level.	This	55-inch	giant	device	that	has	Samsung’s	
smart TV features offers an option to use it without a remote 
control	thanks	to	its	built-in	camera	that	recognizes	your	moves.
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741. ŞEB-İ ARUS SEMA TÖRENİ
Mevlana Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği 
Sema Töreni, 19 Aralık’ta MEB Şura Salonu’nda 
gerçekleşiyor.

741. ŞEB-İ ARUS SEMA CEREMONY
Organized	by	Mevlana	Culture	and	Art	
Foundation,	Sema	Ceremony	is	going	to	take	
place	at	MEB	Şura	Hall	on	December	19th.	

FARİD FARJAD
“Kemanı ağlatan adam”, büyük keman virtüözü 
Farid Farjad, 6 Aralık’ta Zorlu Center Performans 
Sanatları Merkezi’nde…

“The man who makes the violin cry” the greatest 
violin	virtuoso	Farid	Farjad	is	at	Zorlu	Performance	
Arts	Center	on	December	6th.

KARDEŞ TÜRKÜLER
Müzikte 20. yılını kutlayan Kardeş Türküler, 20 
Aralık’ta Rixos Otel Konya’da kardeşlik şarkıları 
söyleyecek.

Kardeş	Türküler,	who	celebrates	its	20th	
anniversary in the music sector, is going to sing 
their	songs	of	friendship	on	December	20th	at	
Rixos	Otel	Konya.

[ AJANDA / AGENDA ]





HOBBİT: BEŞ ORDUNUN 
SAVAŞI 
Gösterim tarihi: 17 Aralık 2014
Yönetmen: Peter Jackson
Oyuncular: Martin Freeman, Ian 
McKellen, Benedict 
Cumberbatch, Luke Evans, 
Evangeline Lilly

FİLM ÖZETİ
Bu filmde Bilbo Baggins’in 
heyecan dolu macerası sona 

erecek. Bilbo ve cüceler, Erebor 
ve hazinesine kavuşmaya 
çalışacak. Ancak Sauron, 
Orkları’yla ve diğer tüm gücüyle 
Lonely Mountain’a saldıracaktır.

ÇAKALLARLA DANS 3: 
SIFIR SIKINTI
Gösterim tarihi: 05 Aralık 2014
Yönetmen: Murat Şeker
Oyuncular: Şevket Çoruh, Murat 
Akkoyunlu, Timur Acar, İlker 
Ayrık

FİLM ÖZETİ
Kayınço Gökhan, Muhasebeci 
Servet, Köfte Necmi ve Del 

Piero Hikmet topluma uyum 
sağlamak için grup terapisine 
gider. Olaylar, Hikmet’in dilsiz 
Mihriban ile tanışması ve evlenme 
kararı alması ile gelişir.

DANCES WITH JACKALS 3: 
ZERO PROBLEMS
Opening date: December	5,	2014
Director: Murat	Şeker
Cast: Şevket	Çoruh,	Murat	
Akkoyunlu,	Timur	Acar,	İlker	Ayrık

SYNOPSIS
Brother-in-law Gökhan, 
Bookkeeper Servet, Meatball 

Necmi	and	Del	Piero	Hikmet	
attend to group therapy sessions 
to	fit	into	society.	When	Hikmet	
meets mute Mihriban and makes 
the decision to marry her the 
funny events start to develop. 

THE HOBBIT: THE BATTLE 
OF THE FIVE ARMIES
Opening date:	December	17,	
2014
Director:	Peter	Jackson
Cast: Martin	Freeman,	Ian	
McKellen, Benedict 
Cumberbatch,	Luke	Evans,	
Evangeline	Lilly

SYNOPSIS
This film brings the 
adventures of Bilbo 

Baggins to an epic conclusion. 
Bilbo	and	the	Company	of	
Dwarves	have	reclaimed	the	
vast	wealth	of	Erebor.	But	now	
they must fight because Sauron 
has	sent	forth	legions	of	Orcs	
in an attack upon the Lonely 
Mountain.

[ SİNEMA / CINEMA ]
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[ ÇENgEL BULMAcA / CROSSWORDS ]
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BERTAN KoDAMANoĞLU
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[ TAKEgAKI / TAKEGAKI ]

[ ÇApRAz BAğLAR / CROSS LINES ]

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

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

[ SözcüK AVI / WORD SEARCH ]

 AKÇAY

 ANSİKLOPEDİ

 ARETAS

 ARTÇI

 ASALAK

 ASTAR

 BİTAP

 ÇEYREK

 ERMEK

 KAKAÇ

 ÖTEKİ

 PERUK

 REPLİK

 SAHİP

 TEBLİGATNAME

 TEDBİR

 USANÇ

 UYARI

 YOĞURT

 YUMRUK

 ZABİT

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

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

3	 Cross	lines	cannot	create	a	loop.
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[ SUDOKU / SUDOKU ]

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 ]

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR
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ucu İ Herkes,
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organı D Küçük
nesneleri
gösteren

alet
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Sıcakkanlı İ M
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F A V O R İ Düzen K O M P L O
Adaletle

ilgili
İsim

Öteki A D Dingil

Belden aşa-
ğı giyilen

kadın giysisi A K S
A D L İ E T E K
Birinci

Zehir İ L K Takım İ İstenilen
nitelikte O

A Ğ I Nadir
bulunan E K İ P

Demir
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batında
doğan

Bin Y Çoğaltan,
artan

T R E N İ K İ Z
Bir baharat

Sudan
plakası
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aşağı S D İris iltihabı İ Diş
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N A N E Parlaklık
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bitki F Zafer U Bilimsel

Egemenliği
altına alma İ L M İ

Küçük bir kuş
türü

Sosyal
Güvenlik
Kurumu

S E R Ç E Kalkan bezi

Namaz
kıldıran kişi T İ R O İ T

S G K Edirne
Keşan'a
bağlı bir

köy E R İ K L İ İcraat S Cet

Çalım,
gurur

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

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

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

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

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

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

SİNCAN POLATLI

09:01

11:46

17:56

12:04

06:00

08:45

11:30

14:40

17:40

19:00

07:20

10:07

12:56

16:01

19:02

20:20

BOZÖYÜK BİLECİK SAPANCA İZMİT GEBZE

ANKARA - İSTANBUL

13:14 14:14

09:45

12:33

15:28

18:27

21:29

22:44

PENDİKARİFİYE

11:51

14:44

17:45

20:47

15:15

20:17

SİNCANPOLATLI

11:09

14:30

20:08

14:10

10:02

11:23

14:44

17:21

20:22

23:07

08:47

10:06

13:23

16:05

19:05

21:52

BOZÖYÜKBİLECİKSAPANCAİZMİTGEBZE

İSTANBUL - ANKARA

13:0412:01

06:15

07:30

10:45

13:30

16:30

19:20

PENDİK ARİFİYE

08:16

11:32

14:16

17:16

11:01

08:45

SİNCAN POLATLI

06:48

13:18

17:03

07:06

13:36

17:21

06:30

13:00

16:45

07:53

14:23

18:08

09:5408:15

17:5916:20

ESKİŞEHİR - KONYA

10:20 12:02

18:20 20:02

KONYA - ESKİŞEHİR

w
w
w
.in

ka
m
e
d
ya

.c
o
m

SİNCANPOLATLI

11:42 12:04

07:17 07:39

15:37 15:59

20:17 20:39

10:55

06:30

14:50

19:30

12:18

07:53

16:13

20:53

21:38 21:5621:20 22:43

09:18 09:3609:00 10:23

21:47 22:0921:00 22:23

POLATLI

09:20

11:15

13:45

15:40

18:10

20:45

09:36

11:31

14:01

15:56

18:26

14:20

18:45

11:01

12:53

15:26

17:18

19:51

22:23

SİNCAN

06:45 07:01 08:23

09:55

21:01

SİNCANPOLATLI

06:40

09:00

11:25

13:35

16:00

18:00

21:00

10:05

12:45

14:40

10:25

17:20

22:20

08:16

10:39

12:59

15:14

17:34

19:39

22:34

08:00

15:00

19:05 19:25



 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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