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Huawei ile güvenli tren,
konforlu seyahat.

HUAWEI ENTERPRISE ICT SOLUTIONS A BETTER WAY

  

Detay için  adresini ziyaret ediniz. enterprise.huawei.com

  

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

  

Huawei ile güvenli tren,
konforlu seyahat.
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4.15 4.15
Konya-İstanbul Yüksek Hızlı Tren seferlerini başlattık.
İlk etapta sabah ve akşam saatlerinde karşılıklı 
ikişer sefer var.
Sabah Konya’dan çıkan yolcumuz işini yetiştirip 
akşam tekrar Konya’ya dönebilecek. İstanbul’dan 
çıkan yolcumuz Hazreti Mevlana’yı ziyaret edip, 
işini görüp tekrar İstanbul’da olabilecek.
2009’da Ankara-Eskişehir ile başlayan YHT 
işletmeciliği 2011’de Ankara-Konya’nın devreye 
alınmasıyla genişlemişti.
2013 yılında Eskişehir-Konya seferlerini başlattık, 
2014 yılında Eskişehir-İstanbul etabını da hizmete 
açarak Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattının 
tamamını hizmete açmış olduk.
YHT ağını genişletirken eş zamanlı işletmecilik 
ağını da genişletiyoruz.
Dünyada sekizinci Avrupa’da altıncı yüksek hızlı 
tren işletmecisi ülkeyiz.
Bu konumumuzu Konya-İstanbul’la daha da 
güçlendirdik.
Sırada devam eden YHT projeleri var.
Bursa, Ankara-İzmir, Ankara-Sivas,  Konya-
Karaman hızlı ve yüksek hızlı tren projelerimizin 
yapımı sürüyor.
2.000 km yeni sinyalizasyon yaptık, 1500 km 
elektrifikasyon yaptık.
80 adet farklı şantiyede, 2.712 km’de demiryolu, 
2.679 km’de sinyalizasyon, 2.484 km’de ise 
elektrifikasyon inşası devam ediyor. 
9.231 kilometre yol yeniledik. Yol yenilemelerinde 
kullanılan her türlü malzemeyi ülkemizde ürettik.
Ankara’ya ve Konya’ya Avrupa’nın en modern 
yüksek hızlı tren garlarını yapıyoruz.
Milli Tren projemiz devam ediyor.
Kent içi özgün raylı sistem projeleri geliştirdik, 
geliştiriyoruz.
Önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu fotoğraf daha da 
zenginleşecek.
Kentler yakınlaşıyor.
Yolculuklar artıyor.
Yolculuk standartları yükseliyor.
Daha da önemlisi insanımız içinde taşıdığı hızlı 
tren özleminin gerçekleşmesinin gururunu 
yaşıyor.
Güzel ve huzurlu bir yıl dileğiyle…
İyi yolculuklar.

Lütfi ELVAN 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

We gave the start for Konya-İstanbul High Speed Train 
trips.
There are two round trips during the morning and the 
evening hours at first. 
A passenger who departs from Konya in the morning will 
be able to return to Konya in the evening. A passenger who 
departs from İstanbul to visit the tomb of Mevlana in the 
morning will be able to return to İstanbul in the evening. 
HST operations that began with Ankara-Eskişehir line in 
2009 was expanded with commencement of the works on 
Ankara-Konya line in 2011. 
We gave the start for Eskişehir-Konya trips in 2013, and 
for Eskişehir-İstanbul trips in 2014; therefore, we have put 
the Ankara-İstanbul HST line into full service. 
While we expand HST network, we also expand our 
concurrent management network. 
We are the eighth HST operating country in the world and 
the sixth in Europe.
We strengthen our position by means of Konya-İstanbul 
line. 
There are ongoing HST projects in line. 
The construction of Bursa, Ankara-İzmir, Ankara-Sivas, 
and Konya-Karaman speed, and high-speed train projects 
continue.
We completed 2000 km of new signalization and 1500 km 
of electrification.
The works on 2712 km of railways, 2679 km of signalization, 
and 2484 km of electrification continue in 80 different 
construction sites. 
We renewed 9231 km of railways. We manufacture 
materials that we use during the renewal works in our 
country.
We are building the most modern high-speed train 
terminals of Europe in Ankara and in İstanbul.
Our National Train project continues.
We have developed unique urban railway system projects.
The picture is going to become richer in the forthcoming 
five years. 
Cities become closer.
The number of travels increases.
The travel standards increase.
Most importantly, we have the honor to fulfill the longing 
of the Turkish people for the high-speed trains. 
I wish you a nice and peaceful new year...
Have a nice travel.

Lütfi ELVAN 
Minister of Transport, Maritime Affairs and 
Communication

vİzyoN / viSiON
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İSTANBUL-KONYA 
4 SAAT 15 DAKİKA

İSTANBUL	-	KONYA	
4	HOURS	15	MINUTES

Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-
Konya, Ankara-İstanbul’dan sonra İstanbul-
Konya arasında da YHT seferleri başladı. 
YHT’ler, uzakları yakınlaştırıyor, zaman 
algısını, ulaşım tercihlerini ve alışkanlıklarını 
değiştiriyor. Türkiye’mizin ekonomik, sosyal 
ve kültürel hayatını “YHT’den Önce, YHT’den 
Sonra” diye döneme ayırmak yanlış olmaz. 
Düşünün! İstanbul-Konya YHT sadece 4 saat 15 
dakika… Vatandaşlarımız, artık yolculuğa 
saatlerce zaman harcamayacak. Hatta günübirlik 
gidip gelme imkânına sahip olacak. Mevlana’nın 
şehri Konya ile ülkemizin küresel boyuttaki 
kenti İstanbul’un birbirine yakınlaşması, 
sanayiden ticarete, eğitimden turizme kadar pek 
çok alanda büyük bir gelişim, değişim yaratacak.
2015’de 300 km/saat hız yapan YHT’ler 
devreye girdiğinde ise İstanbul-Konya 
arasındaki mesafe 4 saatin de altına düşecek. 
Diğer taraftan, yapımına devam edilen 2 bin 800 
km’lik hızlı tren ve yüksek hızlı tren hatları 
tamamlandığında Konya’dan İzmir’e 3 saat 40 
dakikada, Konya’dan Bursa’ya 2 saat 40 
dakikada, Konya’dan Sivas’a 3,5 saatte ulaşmak 
mümkün olacak. 
Hazreti Mevlana’nın 741. Vuslat Yıldönümünde 
hizmete verilen Konya-İstanbul YHT 
seferlerinin hayırlı uğurlu olmasını dilerken; 
Mevlana’nın yedi öğüdünü hayatımıza rehber 
yaptığımızda sevginin, barışın, kardeşliğin, 
hoşgörünün tüm dünyada hâkim olacağına 
inanıyorum: 
“Tevazu ve alçakgönüllülükte toprak gibi ol, 
Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol,
Hoşgörüde deniz gibi ol,
Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol,
Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol,
Şefkat ve merhamette güneş gibi ol,
Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol.”
2015’de dünyada ve ülkemizde bu güzel 
duyguların artmasını diliyor, yeni yılınızı 
kutluyorum.
İyi yolculuklar…
 
Süleyman KARAMAN
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu 
Başkanı

Following Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, 
Eskişehir-Konya, and Ankara-İstanbul trips, HST 
trips have begun between İstanbul and Konya. 
HSTs are making far distances closer, and are 
changing the sense of time, transportation options 
and habits. It wouldn’t be wrong to categorize our 
Turkey’s economic, cultural, and social life being 
‘before HSTs,’ and ‘after HSTs.’
Think! The distance between İstanbul and Konya is 
only 4 hours and 15 minutes by HST. Our citizens are 
not going to waste hours of their time for traveling. 
Moreover, they will have the opportunity to make 
daily trips. The distance between Mevlana’s town 
Konya and our global city İstanbul became closer; 
therefore, we are going to experience great 
developments and transformations in many sectors 
from industry to trade, and from education to 
tourism. 
The travel time between İstanbul and Konya is going 
to be less than 4 hours when HSTs that can speed up 
to 300km/h put into service in 2015. 
On the other hand, when the construction of the two 
thousand eight hundred kilometers long HST lines 
are completed, it is going to be possible to travel 
between Konya and İzmir in 3 hours 40 minutes, 
between Konya and Bursa in 2 hours 40 minutes, and 
between Konya and Sivas in 3 and a half hours.  
Enjoy the new HST trips between Konya and İstanbul 
that were put into service during the 741st reunion 
anniversary of Mevlana; I believe, if we let Mevlana’s 
seven advices guide to our lives, love, peace, 
friendship, and toleration will dominate our world:
“Be like the earth in modesty and in submission,
Be like the death in violence and in irritability, 
Be like the sea in indulgence,
Either, look like how you are or be like how you look,
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.”
I hope these nice feelings are going to be sensed more 
and more in the world and in our country in 2015 and 
I wish you a happy New Year. 
Have a nice travel… 

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

HoŞGELDİNİz / WElCOmE
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KONYA-İSTANBUL 
YHT SEFERLERİ BAŞLADI

KONYA-İSTANBUL	HST	TRIPS	BEGIN

TCDD / TURKiSH STATE RAilWAYS
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Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, 
Konya-Eskişehir ve Ankara-İstanbul 
hattından sonra Konya-İstanbul 
Yüksek Hızlı Tren hattı, Konya 
Gar’da düzenlenen ve Cumhurbaşka-
nı Recep Tayyip Erdoğan ile Başba-
kan Ahmet Davutoğlu’nun katıldığı 
törenle seferlerine başladı.

Törende konuşan Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Anadolu Selçuklu Devle-
ti’nin kadim başkenti Konya’yı, Os-
manlı cihan devletinin kadim başken-
ti İstanbul’a Yüksek Hızlı Tren ile 
bağlıyor. İki kadim başkentin vuslatı-
nı gerçekleştiriyoruz.” dedi. 2009’da 
Cumhuriyet’in başkenti Ankara ile 
Türk dünyasının başkenti Eskişehir’i 
YHT ile buluşturduklarını belirten 
Cumhurbaşkanı, 2011’de de Ankara 
ile Konya’nın, Cumhuriyet ile Selçuk-
lu’nun, Hacı Bayram Veli ile Hazreti 
Mevlana’nın vuslatını gerçekleştir-
diklerini anlattı.

Türkiye birbiriyle 
irtibatlandırılıyor

Törende konuşan Başbakan Davu-
toğlu da1856’da ilk defa İzmir ile Ay-
dın arasında başlayan demiryolu se-
rüveninin Sultan Abdülhamit döne-
minde Hicaz ve Bağdat demiryollarıy-
la devam ettiğini, Cumhuriyetin ilk 
dönemlerinde de demiryollarına 
önem verildiğine değinen Davutoğlu, 
2002’den bu yana 1895 kilometre de-
miryolu hattı yapılarak, Türkiye’nin 
bütün coğrafi bölgelerinin birbirine 
irtibatlandırıldığını vurguladı.

Konya-İstanbul 4 saat 15 
dakika

Mevcut konvansiyonel demiryolu 
hattının seyahat süresinin 13 saat ol-
duğuna işaret eden Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi El-
van ise konuşmasında, Konya-İstan-
bul YHT ile 13 saatlik seyahat süresini 
4 saat 15 dakikaya düşüreceklerini 
belirtti. 

Elvan, 2015’te 8,5 milyar, 2016’da ise 
yılda 10 milyar lira demiryolu yatırımı 
gerçekleştirileceğini kaydetti. 

Following Ankara-Eskişehir, Ankara-
Konya, Konya-Eskişehir, and Ankara-
İstanbul lines, Konya-İstanbul High 
Speed Train line has put into service with 
a ceremony held at the Konya Terminal 
with the participations of our President of 
the Republic Recep Tayyip Erdoğan and 
our Prime Minister Ahmet Davutoğlu.

The President of the Republic Erdoğan 
who addressed a speech during the 
ceremony said, “We connect the ancient 
capital city of Anatolian Seljuk Empire, 
Konya to the ancient capital city of the 
Ottoman Empire, İstanbul via High Speed 
Trains; therefore, materializing the 
reunion of the two ancient capitals.” 
Emphasizing the union of the capital of the 
Republic, Ankara and the capital of the 
Turkish world, Eskişehir in 2009, the 
President of the Republic also talked about 
materializing the reunions of the Republic 
and Seljukian, and Hacı Bayram Veli and 
Mevlana in 2011.

Turkey becomes 
interconnected

The Prime Minister Davutoğlu who also 
addressed a speech during the ceremony 
mentioned that the adventure of railways 
had begun first between İzmir and Aydın 
in 1856 and followed by Hijaz and Baghdad 
railways during the reign of Sultan 
Abdülhamit. Davutoğlu talked about the 
importance given to the railways during 
the first years of our Republic, and said 
that Turkey’s all geographical regions have 
been interconnected through 1895 
kilometers of rail lines that have been 
constructed since 2002.  

Konya-İstanbul 4 hours 15 
minutes

Pointing the travel time between 
Konya and İstanbul via the existing 
conventional railways being 13 hours, the 
Minister of Transportation, Maritime, 
and Communication Lütfi Elvan stated 
that it is going to be reduced to 4 hours 
and 15 minutes in his speech. Elvan noted 
that the rail line investments worth of 8.5 
billion lira in 2015 and 10 billion lira in 
2016 are going to be materialized.

TCDD / TURKiSH STATE RAilWAYS

KONYA-İSTANBUL-

KONYA YHT SEFER 

SAATLERİ

Günde 2 gidiş 2 dönüş 
olarak işletilecek 
YHT’ler, Konya’dan 
06.10 ve 18.35’te 
hareket edecek. 
İstanbul’dan (Pendik) 
07.10 ve 18.30 
saatlerinde hareket 
edecek olan YHT’ler 
İzmit, Arifiye, Bozüyük, 
Eskişehir ve Konya 
güzergâhında hizmet 
verecek.
Ankara-İstanbul-
Ankara arasında 
günlük 10 sefer, 
Konya-İstanbul-Konya 
arasında günlük 4 
sefer, Ankara-Konya-
Ankara arasında 
günlük 14 sefer, 
Ankara-Eskişehir-
Ankara arasında 
günlük 8 sefer olmak 
üzere toplam günlük 
36 Yüksek Hızlı Tren 
seferi yapılacak.

KONYA-İSTANBUL-

KONYA HST TRIP 

SCHEDULE 

HSTs that are going 
to make 2 departing 
and 2 arriving trips 
daily are going to 
depart from Konya 
at 6.10 am and 6.35 
pm. HSTs that are 
going to depart from 
İstanbul (Pendik) at 
7.10 am and 6.30 pm 
are going to serve 
on the İzmit, Arifiye, 
Bozüyük, Eskişehir 
and Konya route. 
Thirty-six daily HST 
trips are going to be 
done being 10 trips 
between Ankara-
İstanbul-Ankara, 4 
trips Konya-İstanbul-
Konya, 14 trips 
Ankara-Konya-
Ankara, 8 trips 
Ankara-Eskişehir-
Ankara.
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Orman ve Su İşleri Bakanlığı, otoyol ve karayollarını ağaç-
landırmaya bütün hızıyla devam ediyor. 2013 yılı sonu itiba-
rıyla ülke genelinde 13 bin 169 km yol kenarı ağaçlandırması 
yapan Bakanlık, toplam 9 milyon 310 bin fidanı toprakla bu-
luşturdu. 2014-2016 yılları arasında ise 6 bin 400 kilometre-
lik yolun kenarının ağaçlandırılması hedefleniyor. 
Ülke genelinde ağaçlandırma çalışmalarına büyük önem 
verdiklerini ifade eden Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Orman ve 
Su İşleri Bakanlığı olarak karayolu ağaçlandırma çalışma-
larına her yıl olduğu gibi bu yıl da hız kesmeden devam 
ediyoruz. 2014 ve 2016 yıllarını kapsayan yol kenarı ağaç-
landırma eylem planı çerçevesinde 6 bin 400 km karayolu 
ağaçlandırması yapmayı hedefliyoruz. Ayrıca, dikilen bü-
tün fidanların bakım ve sulama çalışmaları Orman Genel 
Müdürlüğümüz tarafından yürütülecek.” dedi.

Gürültü ve hava kirliliği önleniyor
Yol kenarına dikilen ağaçların ve diğer bitkilerin özellikle 
yerleşim yerlerinde yoldan çevreye yayılabilecek gürültüyü 
engellediğini vurgulayan Eroğlu, “Ayrıca, havadaki oksijen 
miktarını artıran ağaçlandırmalar, güneşin kavurucu sıca-
ğında ağaçlar arasında rahat ve huzurlu seyahat imkânı sağlı-
yor ve yollarda yaşanabilecek toz kirliliğini, hava kirliliğini 
de önlüyor. Diğer yandan ağaçlar rüzgâr perdesi görevi gör-
dükleri için yakıt tasarrufunu da artırıyor.” diye konuştu.

Ministry of Forestry and Water Management continues to 
roadside planting at full speed. The Ministry has planted 9 million 
310 thousand young trees covering 13 thousand 169 kilometers 
roadside countrywide by the 2013 year-end. The Ministry targets 
to plant young trees covering 6 thousand 400 kilometers roadside 
between 2014 and 2016.  
Stating the importance given to roadside planting countrywide, 
Prof. Dr. Veysel Eroğlu said, “As the Ministry of Forestry and 
Water Management we continue to roadside planting this year 
also at full speed, as we do every year. We target to cover 6 
thousand 400 km roadside planting between 2014 and 2016 
within the frame of roadside planting action plan. In addition, 
maintenance and irrigation works are under the supervision of our 
General Directorate of Forestry.”    

Preventing noise and air pollution
Emphasizing that, the trees planted on roadsides prevent the noise 
pollution especially in residential areas, Eroğlu said, “Roadside 
planting offers a pleasant travel among the trees during hot 
summer days, and prevents air pollution, also increases the oxygen 
rate in the air. On the other hand, trees act as a windshield, 
increasing the fuel-efficiency.”   

YOL KENARLARI 
AĞAÇLANDIRILIYOR
OTOYOL VE KARAYOLLARININ KENARINA 
YAKLAŞIK 9,5 MİLYON ADET FİDAN DİKİLDİ.

ROADSIDE	PLANTING	IS	
BEING	CONDUCTED

APPROXIMATELY 9.5 MILLION YOUNG TREES 
HAVE BEEN PLANTED ON ROADSIDES. 

ÇEvRE / ENviRONmENT

YOLLARıN AğAçLANdıRıLmASıYLA; 
• Karayolunda oluşabilecek kar yığılmalarının 

önüne geçiliyor.
• Farların sürücüler üzerindeki olumsuz etkileri 

önleniyor.

THROUgH ROADSIDE PLANTINg;
• Snowdrifts that might occur on roads are 

going to be prevented.
• Negative effects caused by headlights on 

drivers are going to be prevented.





KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS

İzmir’de birisiyle buluşacağınız zaman ilk akla gelen 
randevu yerlerinden birisidir Saat Kulesi’nin önü… 
Üstelik de hiç tıklamadan işlemesiyle saatinizi de sü-
rekli ayarlayabileceğiniz tarihten günümüze gelen 
kıymetli eserlerden biridir.
Konak meydanını süsleyen ve İzmir’in simgesi olan 
Saat Kulesi, gerçekten zarif bir sanat eseridir. II. Ab-
dülhamit’in tahta çıkışının 25. yılı için 1901’de Sadra-
zam Mehmet Said Paşa tarafından mimar Raymond 
Charles Péré’ye yaptırılan kule, adeta İzmir denilince 
ilk akla gelen simge yerlerdendir.  
Kulenin saati de Alman İmparatoru 2. Wilhelm tara-
fından hediye edilir. 
81 metrekare taban üzerine sekizgen şekilde ve dört 
basamaklı haç biçiminde mermer bir platform üzerine 
yapılan Saat Kulesi, 25 metre yüksekliğinde ve dört 
katlıdır. Dairesel esas etrafında üçer çeşmesi vardır ve 
kolonlar Kuzey Afrika temasından esinlidir.
Kulenin üzerindeki Osmanlı tuğrası ve Osmanlı’ya ait 
işaretler daha sonra kaldırılmıştır.
Saat Kulesi, 1928 ve 1974 yıllarında meydana gelen 
şiddetli depremlerde hasar görmüş, ancak kısa sürede 
tamir edilmişti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2001 yılında 100. yıl 
hatırası olarak, İzmirli besteci-yorumcu Ali Kocate-
pe’ye şarkı da yaptırmıştır.  

The İzmir Clock Tower that has become the symbol of İzmir 
is an historical work, which is located at Konak Square since 
1901.
‘In front of the Clock Tower’ is among the landmarks that 
would come to one’s mind first when making meeting 
arrangements in İzmir. You can adjust your watch correctly 
according to the valuable work that has been able to show 
time smoothly until today. 
The Grand Vizier Mehmet Said Pasha had appointed the 
architect Raymond Charles Péré to its construction during the 
25th anniversary of Abdülhamit II’s rise to the throne in 1901.     
The German Emperor Wilhelm II had presented the clock of 
the tower as a gift.
The tower is 25 meters tall and consists of four tiers. It had 
been built on top of an eighty-one square meters of a marble 
platform, which is a pentagon shaped as a crucifix with four-
steps. Its columns are inspired by North Africa theme and it 
is surrounded by three fountains on each of the four sides.      
Any Ottoman traces and the Ottoman tuğra (Sultan’s 
signature) had been removed from the tower later.
The Clock Tower had been damaged due to the powerful 
earthquakes that took place in 1928 and in 1974; however, the 
damages had been repaired in short time. 
The İzmir Metropolitan Municipality had made a request 
from the composer-performer Ali Kocatepe to compose a 
commemorative song for its 100th anniversary in 2001.    

İZMİR VE SAAT KULESİ

İZMİR	AND	THE	CLOCK	TOWER	

İzMİr’İN sİMgEsİ hALİNE gELEN İzMİr sAAT KuLEsİ, 1901 YILINDAN bErİ KONAK 
MEYDANINDA YEr ALAN TArİhİ bİr EsErDİr.

The İzmİr CloCk Tower ThaT has beCome The symbol of İzmİr Is an hIsTorICal 
work, whICh Is loCaTed aT konak square sInCe 1901.
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“bİzİM DÖNEMİMİzİN TİYATrO ŞÖhrETLErİ ÇOK ÖNEMLİYDİ. 
bu KADAr ÇOK TELEVİzYON KANALI DA YOKTu.”

“The TheaTer Players of our TIme were Very ImPorTanT. 
There were noT ThaT many TeleVIsIon Channels.”

NEVRA SEREZLİ
TİYATRONUN KADIN USTASI:
THE	GREATEST	ACTRESS	OF	THE	THEATER:	

RÖPoRTAJ / iNTERviEW

Nevra Serezli’ye tiyatro yaptığı eski dönemleri sorduğu-
muzda, “Güzel günlerdi!” diye anlatmaya başladı yüzü 
gülerek. Ardından, “Artık onlar gibi star kalmadı.” diye 
söz ettiği Adile Naşit’i, Gazanfer Özcan’ı andık. “Şöhret 
olmak için bir dizide oynamak yeter.” diyen 
Nevra Serezli’den sevgili eşi Metin Serez-
li’yi de dinledik. 

 Eskilere gitsek, mesela 
Devekuşu Kabare Tiyatrosu 
günlerine, nasıl anılar kalmış 
belleğinizde?

Gerçekten şahane bir tiyatro 
yaşantısıydı. Devekuşu Kabare 
Tiyatrosu dönemini düşünün-
ce aklıma çok güzel günler geli-
yor. Çok iyi ve başarılı oyuncu-
larla aynı sahneyi paylaştım. Hep 
de dolu salonlarda oynadım. Elbet-
te az gişe yapan oyunlarım da oldu 
ama genellikle gişeye gelirken hiç korkup 
telaş etmezdim. Çünkü oyunlarımız hep tu-
tardı. Çok keyifli günlerdi hakikaten hele müzikal-
ler… Çok eğlenirdik. İsimlere baksanıza; Adile Naşit, 
Ayşen Gruda, Erol Evgin, Mehmet Ali Erbil, Altan Erbu-
lak daha kimler kimler, saymakla bitmez... 

When we asked about the old times that she used to act on stage, 
she said, “They were nice days!” with a smile on her face and 
then began to tell. Later, we talked about Adile Naşit and 
Gazanfer Özcan that she talked about by saying, “Stars like 

them don’t exist anymore.” We listened about her 
beloved husband Metin Serezli. Nevra Serezli 

says, “It is enough to play in one show to 
become a celebrity.”

 Shall we go back to the old times, 
to Devekuşu Kabare Theater 
days, what type of memories 
come to your mind? 

It was really an awesome stage 
life. When I think about those 
times, I remember good days. I had 

shared the same stage with very 
successful players. I had always played 

for full house. Certainly there were some 
plays that didn’t make good at the box 

office but still I had never worried about it, 
because our plays had always engaged the audience. 

They were pleasant times especially the musicals… We used 
to have so much fun. Look at the names: Adile Naşit, Ayşen 
Gruda, Erol Evgin, Mehmet Ali Erbil, Altan Erbulak and so many 
more... I cannot count them all.

Herhalde şimdi genç 
olsaydım Beren Saat’e 

gelen dizilerden ben de 
kısmetimi alırdım.

Probably,	if	I	were	young	
now,	I	would	be	getting	
my	share	from	the	TV	
series	that	are	offered	to	

Beren Saat.

SİBEL ATEŞ YENGİN UYGAR TAYLAN
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 Bu saydığınız isimlerin yerini tutacak ya da önüne 
geçecek pek kimse de çıkmadı galiba? 

Sırayla yavaş yavaş gitti o star dediğimiz isimler. Haliyle 
de artık eskisi gibi star kalmadı. Geride kalan birkaç kişiyiz. 
Suna Keskin, ben, Füsun Erbulak... Bizim dönemimizin ti-
yatro şöhretleri çok önemliydi. Bizim zamanımızda bu kadar 
çok televizyon kanalı da yoktu. Şimdi öyle mi, bir sürü kanal 
var. Artık bir dizide oynadın mı şöhret oluyorsun hemen bir 
tiyatrodan teklif alıyorsun. Bir sezon oynamak yetiyor bir 
daha da tiyatroya devam etmiyor. Çünkü dizide oynayınca o 
kadar çok para kazanıyorlar ki dizi tekliflerini de kabul edi-
yorlar. Gençleri de anlamak,  hak vermek gerekiyor. 

 I think there hasn’t been anyone to replace or get ahead of 
those names by now, what do you think?

Those names that we call stars had died one by one… 
Naturally, stars like them do not exist anymore. There a few of 
us left. Suna Keskin, Füsun Erbulak, and I... The theater players 
of our time were very important. There were not that many 
television channels back then. It is not like that anymore, there 
are too many TV channels. It is enough to play in one show to 
become a celebrity now. Then, they get an offer from a theater. 
They only play on stage for one season then they don’t continue, 
because they earn more when they play in a TV series. We should 
understand them and acknowledge that they have a point. 

 Do you like the comedians of our time?
I like Demet Akbağ, she is great. Yasemin Yalçın and Binnur 

Kaya are also wonderful names. I also like Büşra Pekin. For 
instance, Gülse Birsel is a great writer. She knows comedy well 
and she can write her own this way. If I am to count some of the 
old names, I would say Ayşegül Atik, Perran Kutman, Adile 
Naşit, Ayşen Gruda, Gazanfer Özcan… These names are 
incomparable. No one can match them. 

 Do young people would like to take advantage of your 
experience and skills?

I want to be fair, but there isn’t so many of them like there 
used to be. There used to be young people who would come to the 

TATLı dİLLE HER SORUN çÖZÜLÜR

Kadın öncelikle sevecen olmalı. Eşini sevdi-
ğini, ilgilendiğini, onun için birtakım fedakâr-
lıklar yapabileceğini göstereceksin. Çalışan 
kadın da olsan, evde de otursan bir erkek 
kadını, kadın gibi görmek ister. Süslenmekten 
söz etmiyorum. Tatlı dilini eksik etmeyecek-
sin, tatlı dille her şeyin üstesinden gelinir. 
Metin’e ‘hayatım boyunca sana her istediği-
mi yaptırdım, ruhun duymadı’ derdim. 
Hakikaten yaptırırdım. Emir vererek değil 
tabii. Kazık kadar kadın da olsam genç kız 
edasıyla söylerdim. 
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 Şimdiki komedi oyuncularını beğeniyor musunuz?
Demet Akbağ on numaradır, çok beğenirim. Yasemin Yalçın, 

Binnur Kaya bunlar çok iyi isimler. Yakın dönemde Büşra Pe-
kin’i de beğeniyorum. Gülse Birsel mesela çok iyi bir yazar. 
Komediyi çok iyi bildiği için kendi komedisini de bu şekilde 
çıkarıyor. Eskilerden sayarsak Ayşegül Atik, Perran Kutman, 
Adile Naşit, Ayşen Gruda, Gazanfer Özcan… Bu isimlerin ben-
zeri yok, çıkmıyor da. 

 Gençler sizin bilginizden, tecrübenizden faydalanmak 
istiyor mu?

Çok haksızlık etmeyeyim ama eskiden olduğu gibi bir 
şey öğrenmeye çalışan da yok. Oyun bitiminde kulise ko-
nuşmak için gelen gençler olurdu. Artık çok az öğrenci ge-
liyor. Tiyatro eğitimi alan bir öğrencinin ‘şu rolü nasıl oy-
nuyorsunuz, bu karakteri nasıl yorumladınız?’ diye sorma-
sı lazım. 

 Peki, şimdi o gençlerin yerinde olmak ister miydiniz?
İsterdim. Bizim genç olduğumuz dönemde bu kadar çok dizi, 

bu kadar çok televizyon projesi yoktu. O dönem kendi çaba-
mızla program yapardık. TRT’te ‘Deneme Televizyonu’ adında 
hem yazıp hem oynadığımız bir programdı. Hani şimdiki ‘Çok 
Güzel Hareket Bunlar’ gibiydi. Fiziğimiz gayet düzgündü, eğiti-
mimiz de vardı. Herhalde şimdi genç olsaydım Beren Saat’e 
gelen dizilerden ben de kısmetimi alırdım. Bizler genç kadın 
rollerini o zamanlar harcadık. 

 Peki, biraz da eşiniz Metin Serezli’den bahsetsek…
Her duruma karşı olumlu yaklaşırdı. ‘Her şerde bir hayır’ 

vardır sözünü eksik etmezdi dilinden. Hasta olduğu dönem bile 
bir şikâyeti olmadı. Benim destekçim oldu hep. Özlediğim tek 
şey artık onunla bir şeyleri paylaşamamak. Neyse ki birbirimi-
ze söylemediğimiz bir şey kalmamıştı hayatta. Mezarına müm-
kün olduğunca az gidiyorum, iyi gelmiyor bana. Evde olduğunu 
hissetmek, düşünmek bana daha çok huzur veriyor. 

backstage after the plays but their number is very low now. A 
student who studies acting should ask ‘how do you play this role, 
how did you interpret this character?’ 

 Well, would you like to be in their shoes now?
I would. There were not that many TV shows or drama series 

during our time. We used to make shows with our own affords. 
‘Trial Television’ was a show that we were both writing and 
playing on TRT (Turkish Radio and Television.) It was a show 
like today’s ‘Çok Güzel Hareket Bunlar.’ Our physiques were 
great and we were educated. Probably, if I were young now, I 
would be getting my share from the TV series that are offered to 
Beren Saat. We have wasted the young women roles back then. 

 Shall we talk about your husband Metin Serezli a little...
He used to approach positively to every situation. He used to 

keep saying, “There is goodness in every bad situation.” He didn’t 
even complain during his illness. He had been a great supporter of 
me. I miss being able to share things with him. My relief is to know 
that there was nothing left that we hadn’t told to each other. I visit 
his grave as rare as possible, it doesn’t do me good. Feeling that he 
is home and thinking of him comfort me more.

SWEET TALK SOLVES EVERY PROBLEM

A woman should be affectionate before 
everything else. She should show that she 
loves her husband, and cares for him. She 
should be willing to make sacrifices. 
Whether she is a working woman or a home 
maker, a man would want to see his wife 
acting like a woman. I don’t mean wearing 
make-up. She should always sweet talk. 
One can solve any problem by sweet talk. I 
used to tell Metin, “I had you do everything 
I wanted all of our life together, even your 
soul didn’t feel it.” I really did. I certainly did 
not order him around. Although, I was an 
adult, I used to tell him things with the 
attitude of a young lady.  
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 Eşinizi kaybettiğiniz o ilk günler ayakta kalabilmeyi 
nasıl başarmıştınız?

İnatla sakinleştirici ilaç bile almadım. Çünkü bu acıyı 
sonuna kadar yaşamam gerekiyordu. Öyle ki acaba çayıma 
ilaç koyuyorlar mı diye düşünüp ikram ettikleri çayı bile 
kontrol ediyordum. O acıyı yaşarsam atlatabileceğimi dü-
şünüyordum. Özlersem fotoğrafına bakıyorum, sesini din-
liyorum. 

 Metin Bey’le aranızda on yaş vardı, bu sorun olur 
muydu?

Yaş farkı önemli değildi. Tanıştığımızda 34’ündeydi. Çoğu 
zaman Metin benden daha gençti. On senelik yaş farkını hiç 
anmadım. Ruhu da, fiziği de öyleydi. Hastalanmasaydı hepi-
mizi sollar, bu sene yine oynardı. Oyunlarda ben yorulur-
dum, o yorulmazdı. Babam da çok medeni insandı. ‘Baba ben 
çok aşığım, evleneceğim’ dediğim zaman kabul etti. 

 Eşinizin yakışıklı olması sizin için önemli miydi?
Esas karşındakinin kalbine ve huyuna hayran olacaksın, 

görüntüsüne değil. Görsellik gidiyor. Sen de yaşlanıyorsun, 
o da. Bir süre sonra fiziksel özelliğini siliyorsun. Karakteri-
ne, ruhuna hayran değilsen bitti.

 How did you manage to survive the first days when you had 
lost him?

I didn’t even take any tranquilizers, because I had to experience 
this pain to the very end. I had even checked the tea that they had 
given me with the suspicion of added tranquilizers. I had thought 
that I could only overcome the pain if I had truly lived it. I look 
at his photographs or listen to his voice when I miss him. 

 There were 10 years of age difference between him and you 
did that cause a trouble?

The age difference was not important. When we first met he 
was 34, but most of the time I felt that he was younger than I 
was. Both his spirit and his physique. If he didn’t get ill, he would 
have played this year, too and would have left all of us behind. I 
used to get tired during our plays but he did not. My father was 
a very civilized person. When I told him, “Father, I am so in love, 
I am going to marry him,” he respected my decision. 

 Was having a handsome husband important to you?  
Actually, you should adore one’s heart and nature, not his 

looks. Beauty fades. You get to age, so is he. After a while, you 
become blind to physical features. If you are not in love with his 
character and spirit, then it is over.





KENDİSİNİ ANLATMAK İÇİN ZAMAN GEÇİRMENİZİ BEKLEMEYECEK KADAR ÇOK HİKÂYESİ 
OLAN VE PAYLAŞMAYI SEVEN BİR KENT…

THE TOWN THAT LOVES SHARING HAS TOO MANY STORIES TO TELL THAT, IT 
CANNOT WAIT FOR YOU TO CATCH YOUR BREATH... 

KAPAK / COvER

Türkiye’nin Güney’ine kadar gidip de Tarsus’u görmeden dön-
düyseniz uğruna tekrar yollara düşmeye değecek kadar fazla 
hikâyesi ve efsanesi olan Tarsus için yeni bir seyahat planı 
yapma zamanı gelmiş demektir.

Türkiye’nin en büyük ilçelerinden olan Tarsus, kendisini 
anlatmak için zaman geçirmenizi beklemeyecek kadar çok hikâ-
yesi olan ve paylaşmayı seven, görmüş geçirmiş hali her tarafına 
sinmiş, 8000 yıllık bir dünya kenti. Yeni Taş Çağı’na ve Antik 
Roma’ya uzanan tarihinin enerjisi her köşesinde hissedilen bu 
kentin görülecek yerleri derli toplu ve birbirine yakın olduğun-
dan birkaç saat yeterli gibi görünse de kenti tam anlamıyla his-
sedip gezebilmek için daha fazla zaman ayırmakta fayda var. 
Çünkü bu büyületici kent, onunla zaman geçirdikçe matruşka 
bebekleri gibi açılıp içinden bin bir çeşit hikâyesini çıkarıyor. 

If you have traveled to the Southern Turkey and came back 
without visiting Tarsus, then it is time to make new travel plans 
to see the town that has too many stories and legends that are 
worth hitting the roads again just to hear them. 

Tarsus, one of the largest districts of Turkey, that loves sharing 
has too many stories to tell that, it cannot wait for you to catch 
your breath. It is an eight thousand years old world city. The 
energy of its history that reaches to the New Stone Age and to the 
Ancient Rome can be felt all over the town. The places to see are 
pretty close to each other, but don’t let this trick you. You might 
think that a few hours would be enough, but if you’d like to feel the 
spirit of the city completely, you need to spend more time in here. 
This enchanting town opens up like a matryoshka doll presenting 
you thousands of stories as the time you spend there goes by.   
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Eshab-ı Kehf 
Muhteşem efsaneleri ve enerjisi ile kendisine bağlayan 

Tarsus’un insanlık tarihindeki önemini kentin girişindeki kah-
verengi tabelalardan hemen anlıyorsunuz. Görülecek yerler bir-
birine yakın ancak Eshab-ı Kehf (Yedi Uyurlar Mağarası) 
merkezin dışında yer alıyor. Aslında mağaranın kendisinden çok 
efsanesi etkileyici… 

Mitolojik tanrılara inanışın gücünü kaybettiği dönemlerde, 
tek Tanrıya inandıkları için eziyet edilmekten kaçan yedi genç, 
köpekleri Kıtmir ile birlikte bu mağaraya sığınmışlar. ‘Allah 
tarafından kendilerine 300 yıl süre bir uyku verildiğine inanı-
lan bu kişilerden ilk uyananın, yiyecek almak için kente gittiği 
ancak elindeki zamanı geçmiş para yüzünden yakalandığı’ şek-
linde anlatılan ‘Yedi Uyurlar Efsanesi’ çeşitli dinlerin kutsal 
kitaplarında geçmekte. 

Tarsus sokaklarında büyülenmek
Kent merkezini keşfe Hristiyanların yaşadığı zamandan beri 

suyunun kutsal olduğuna inanılan St. Paul Kuyusu ve Antik 
Yol’dan başlayarak, zarif Tarsus evlerinin bulunduğu sokak 
boyunca yürümek oldukça keyifli…  Şahmeran Anıtı’nı,  tahmini 
yapılış tarihi olan 9. veya 10. yüzyıllarda kilise olarak kullanılan 
Eski Cami’yi ve Roma Hamamı‘nı geçtikten sonra Danyal 
Peygamber’in mezarının bulunduğu Makam Cami’ye varılıyor. 
Kentin en hareketli caddesinin hemen yanında bulunmasına 
rağmen oldukça ruhani bir atmosfere sahip Makam Cami’nin 

The Seven Sleepers Cave 
You immediately realize the importance of Tarsus, which 

engages people with its magnificent legends and energy, to the 
human history from the brown signboards placed at the entrance 
of the town. Although, the places to see are close to each other, the 
Seven Sleepers Cave is located outside the town. Actually, what is 
more impressive than the cave is its legend... 

During the times that the faith of people in mythological gods had 
lost its power, the seven young men who had run away from torture 
because of their faith in only one God had taken refuge in the cave with 
their dog Kıtmir. The rest of the legend tells that the first one to wake 
up among those people who are believed to be put to a 300 years of 
sleep by God went to the town to purchase food, but he was caught 
because of the old money that he had. The Seven Sleepers legend takes 
place in many holy scriptures. 

Enchanted in Tarsus streets
You can begin exploring the town center from St. Paul’s Well, 

which its water is believed to be holy since the times that Christians 
used to occupy the region, and the Ancient Road. The walk along this 
road that graceful Tarsus houses are located on its both sides is very 
pleasant. After passing by the Shahmaran Memorial, and the Old 
Mosque that was used as a church during the 9th or the 10th centuries 
–also the estimated time of its construction–, and the Rome 
Hammam, you arrive in the Makam Mosque, which is where the 
grave of Prophet Daniel is located. The Makam Mosque has a divine 
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KAPAK / COvER

karşısında Ramazanoğullarından Piri Paşa’nın oğlu İbrahim 
tarafından 1579 yılında yaptırılan ve içinde Lokman Hekim’in 
mezarının bulunduğu söylenen Ulu Cami yer alıyor. 

Bugün kentin merkezinde kalmış olan Kleopatra Kapısı’nın 
ise binlerce yıl önce Kleopatra ve sevgilisi Romalı General 
Antonyus’un Tarsus’ta buluşmak üzere geldiklerinde o zamanın 
limanı olan Gözlü Kale’de karşılanmalarının ardından 
kente giriş yaptıkları kapı olması ve denizin o 
zamanlar şehrin bu kadar içinde olduğu düşün-
cesi şaşkınlık verici.

Şahmeran Efsanesi’nin peşinde
Ulu Cami’nin hemen bitişiğinde bulunan 

Kırkkaşıklar Bedesteni’ndeki 16 dükkânın 
her biri kadınlar tarafından işletiliyor. 
Buradaki dükkânlarda sohbet etmek bile 
başlı başına bir keyif. Her dükkân sahibi koyu 
bir sohbetten önce sizi oturtup Şahmeran efsa-
nesini anlatmaya başlıyor. Anlatılan efsaneler birbi-
rinden farklı ve hepsi de enteresan. 

Farsça ‘Yılanların Şahı’ anlamına gelen Şahmeran, binlerce 
yıl önce Tarsus’ta yeraltında yaşayan ‘Meran’ adı verilen yılan-
ların kraliçesiydi. Efsaneye göre bir gün, süt beyaz vücutlu bir 
yılan olan Şahmeran’ı ilk gören kişi olan Cemşab, Şahmeran’ın 
güvenini kazanarak yer altında cennet gibi bir bahçede 
Şahmeran ile birlikte yaşamaya başlar. Yıllar sonra, ailesini çok 

atmosphere, although it is located right next to the most hectic street 
of the town. Across from it, the Ulu Mosque that is believed to house 
Lokman Hekim’s grave takes place. The construction of the mosque 
had been ordered by İbrahim who was the son of Piri Pasha of 
Ramazanoğulları Family in 1579. 

Cleopatra Gate, which takes place within the town center limits 
today, is through where Cleopatra and her lover Roman General 

Antonius had entered the city after arriving in Gözlü 
Fortress, the harbor of the city during the period, in 

order to meet in Tarsus. It is hard to imagine that 
the sea was so close to the city center then. 

Chasing the Legend of Shahmaran
Women manage the sixteen shops in the 

Kırkkaşıklar Bedesten (indoor bazaar) that is 
located right next to the Ulu Mosque. Chatting at 

the shops in here is blissful even on its own. Each of 
the shop owners tells you the legend of Shahmaran 

before entering into a deep conversation. The legends told 
are all different from each other and they are all gripping. 

Shahmaran means ‘the Shah of the Snakes’ in Farsi. Thousands of 
years ago, there used to live the queen of the snakes named ‘Maran’ 
under the ground in Tarsus. According to the legend, Shahmaran had a 
body as white as milk. One day, a young man named Cemshab, who is 
the first human to see her, gains the trust of Shahmaran and begins to 
live with her in a heavenly garden under the ground. Years pass by and 

KAÇIRMAYIN
Tarsus Evleri’nin bulunduğu 

sokağın huzurunu ve güzelliğini 
yaşamak için bir kafede oturup 

kahvenizi yudumlayın.

DO NOT MISS
Enter	into	a	café	and	sip	your	cup	of	

coffee to breathe in the tranquility 
and	the	beauty	of	the	road	where	the	

Tarsus	Homes	are	located.	
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KAPAK / COvER

ALIŞVERİŞ
Tarsus’un tipik lezzetleri 

arasında yer alan cezeryeden 
almadan dönmeyin.

SHOPPING
Don’t return without purchasing 

‘cezerye’ which is among the 
typical	delights	of	Tarsus.

özlediğini söyleyip gitmek için yalvarır. Bunun üzerine 
Şahmeran da kendisini salıvereceğini, ancak yerini kimseye 
söylemeyeceğine dair söz vermesini ister. Şahmeran’a söz 
verip ailesine kavuşan Cemşab, uzun yıllar verdiği sözde dura-
rak Şahmeran’ın yerini kimseye söylemez ancak bir gün ülke-
nin padişahının kızı hastalanır. Padişahın kızıyla evlenmek 
isteyen vezir, hastalığın çaresinin Şahmeran’ın etini yemek 
olduğunu söyleyince her yere haber salınır. Şahmeran’ı göre-
nin vücudunun yarısının beyaz parlak pullarla kaplı olacağını 
bilen vezir tüm halkın hamamda yıkanması için emir verir. 
Cemşab’ın Şahmeran’ın yerini bildiği bu şekilde ortaya çıkar ve 
kuyunun yerini göstermek zorunda kalır. Şahmeran bulunup 
yakalandığında yeraltından çıkmadan önce yılanlar arkasından 
gelmesin ve kenti istila etmesinler diye padişahın kendisini 
misafir etmek istediğini ve davullarla karşılanacağını söyler. 
Cemşab’a ise, “Kuyruğumu kaynatıp suyumu vezire içir ki 

Cemshab begs Shahmaran to get her permission to return to his 
family because of his longing for them. Shahmaran allows him to go but 
under one condition that he has to promise not to tell anyone about her. 
Cemshab reunites with his family and keeps his promise to Shahmaran 
for long years, but one day the Sultan’s daughter becomes ill. The vizier, 
who wants to marry her, spreads the word that she needs to eat 
Shahmaran’s meat to heal. The vizier, who knows that half of the body 
of the human who sees Shahmaran would become covered by snake 
scales, orders everyone to bathe in a public hammam. So, Cemshab’s 
secret comes out and he is forced to tell him where Shahmaran is. Before 
Shahmaran comes out of underground, she convinces the snakes not to 
come after her and infest the city by telling them that the Sultan wants 
to invite her to his palace and she is going to be welcomed accompanied 
by the drums’ merry beats. She says to Cemshab, “Boil my tail and have 
the vizier to drink it so he shall die, boil my body, and have the Sultan’s 
daughter to drink it so she shall heal, and decapitate my head, boil it and 

LEZZET MOLASI
Kırkkaşıklar Bedesteni’nde 
Serpil Hanım’ın Cleopatra 

İksiri’ni tadın.

TASTE STOP
Taste	Serpil	Hanım’s	Cleopatra	

Potion	at	the	Kırkkaşıklar	
Bazaar.



FOTOĞRAF 
MOLASI

Tarsus Şelalesi’nin 
kenarında bir mola verin.

PHOTO SPOT
Take a break next to the        

Tarsus	Falls.

ölsün, gövdemin suyunu kıza içir ki kız iyileşsin, sen de başımı 
kaynat ve suyunu iç ki Lokman Hekim olasın.” der. Böylece 
vezir ölür, padişahın kızı iyileşir, Cemşab ise Lokman Hekim 
olur. Efsaneye göre Şahmeran’ın öldürüldüğünü yılanlar o gün-
den beri bilmemektedirler. Tarsus’un, Şahmeran’ın öldürüldü-
ğünü öğrenen yılanlar tarafından bir gün istila edileceği rivayet 
edilir. Bu yüzden yılanlar Şahmeran’ın hala yaşadığını düşün-
sünler diye her gün Davulcu Pazarı’nda davullar çalınır.

‘Yılanın zehri şifa, kadının doğurganlığı bereket olsun diyerek’ 
şahmeran desenli ahşap kutuyu saran dükkan sahiplerinin olduğu 
bedestende, tadına doyulmaz kaynar şerbeti ve Kleopatra iksiri 
içilen kafenin taburelerinde oturup bedestenin atmosferini solu-
mak oldukca keyifli. Kafenin sahibesi Serpil Hanım’ın sohbetinin 
dinlendiği ve efsanelerin büyüsüne kapılmanın olağan olduğu 
Kırkkaşıklar Bedesteni, Tarsus’un diğer görülmeye değer yerleri-
nin yanı sıra yola çıkmak için başlı başına bir sebep.

drink it so you shall become Lokman Hekim.” Thus, the vizier dies, the 
Sultan’s daughter heals, and Cemshab becomes Lokman Hekim. 
According to the legend, today the snakes still don’t know that 
Shahmaran is dead. It has been believed that Tarsus is going to be 
infested by the snakes when they learn that she is dead. The drums are 
played merrily at the Drummer Bazaar every day, so the snakes would 
keep thinking that Shahmaran is still alive.        

When sitting on one of the stools at the café, famous with its delicious 
boiling sherbet and Cleopatra Potion, it feels pleasant to breathe in the 
ambience of the Bedesten, where there are the kind of shop owners who 
say ‘May the poison of a snake become a remedy and the fertility of a 
woman become a blessing,’ while wrapping up a wooden box with 
Shahmaran pattern on it. It was a pleasure to chat with the cafe owner 
Serpil Hanım at the Kırkkaşıklar Bazaar where it is ordinary to become 
enchanted by the legends. The Bazaar is a great reason on its own to 
arrange a visit to Tarsus, as well as other places to see in the town. 

KAÇIRMAYIN
Bedesten’in atmosferine 

kendinizi bırakın ve birbirinden 
keyifli hediyelik eşya 

dükkânlarında anlatılan 
Şahmeran efsanesinin           

büyüsüne kapılın. 

DO NOT MISS
Let	the	ambience	of	the	Bedesten	
carry	you	away	and	become	
enchanted	by	the	legend	of	

Shahmaran,	which	is	told	at	the										
cozy souvenir shops.
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KELEBEK ETKİSİ 
KIŞ AYLArINDA KELEbEK gÖrEMEYECEĞİNİzİ 
Mİ DÜŞÜNÜYOrsuNuz? İsTANbuL KELEbEK 
ÇİFTLİĞİ’YLE TANIŞIN O zAMAN!

MEKÂN / PlACE

Havaların soğuduğu, değil kelebek sivrisinek bile görmenin 
mümkün olmadığı bugünlerde kendimizi tropikal yağmur 
ormanlarında hissettiğimiz bir yerdeyiz. Burası rengârenk 
kelebeklerin, kuşların, çiçeklerin ve hatta kocaman bir igua-
nanın olduğu 500 metrekarelik bir sera… 

İçeriye montlarımızla girmek gibi bir hata yapmamızla, 
onlardan kurtulup kelebekleri incelemeye başlamamız ara-
sında sadece birkaç dakika var. Havadaki nem oranı yüzde 80 
civarında ve bir ağacın üzerinde asılı duran derece 26’yı gös-
teriyor! Bu, kelebeklerin yaşayabileceği en düşük sıcaklık 
değeri… Onlar, görünüşleri hiç benzemese de tıpkı yılanlar 
gibi soğukkanlı hayvanlar ve yaşamaları için sıcak havaya 
muhtaçlar. 

Neyse ki bu serada onlar için gece gündüz ihtiyaç duyduk-
ları her şeyi sağlayan birileri var. Seranın içinde beslendikleri 
bitkiler, bitkilerin renklerindeki süngerlere emdirilmiş çözel-
tiler ve meyveler bulunuyor. Kendileri için hazırlanmış ta-
baklara konup, ayaklarıyla yiyeceklerinin tadına baktıktan 
sonra hortumlarını uzatarak emmeye başlıyorlar. Bu esnada 
kanatlarını hafif hafif açıp kapatmalarına bakılırsa yedikleri 
şeyler epey lezzetli. 

HİLAL GÜLYURT BARIŞ TEKİN
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BUTTERFLY	EFFECT	
do you ThInk ThaT IT Is ImPossIble To see 

buTTerflIes In wInTer? Then leT’s meeT The 
İsTanbul buTTerfly farm!

MEKÂN / PlACE

Nowadays, the weather is so cold that you cannot even see a 
mosquito, let alone seeing a butterfly and we are at a place 
that we feel ourselves as if we are in tropical rainforests. This 
place is a conservatory settled on 500 square meters of 
surface area full of colorful butterflies, birds, flowers. There 
is also a huge iguana in here.  

There are only a few minutes between realizing our mistake of 
entering inside with our coats on and getting rid of them to start 
observing the butterflies. The humidity rate is about 80 percent 
and a thermometer hanging on a tree is showing us 26 degrees of 
Celsius! This is the lowest temperature that butterflies can live. 
They may not look so, but they are cold-blooded animals just as 
snakes are and they need hot air to live.   

Fortunately, they have people in this conservatory to fulfill 
their needs day and night. There are fruits, plants that they are 
fed, and solutions, in which the sponges in matching colors of the 
plants that they are fed are soaked. They land on the plates that 
are prepared for them, they taste their food using their feet, and 
then they start sucking through their proboscis. What they are 
eating must be delicious since they keep slightly flapping their 
wings while sucking.     
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KELEBEKLERİN İLGİNç dÜNYALARı

• Dişi bir kelebeğin yaşamı boyunca bıraktığı 
yaklaşık 150 yumurtadan iki erkek ve bir dişi 
olmak üzere yalnızca üçü kelebeğe 
dönüşebiliyor. 

• Kelebekler salgıladıkları bir hormon sayesinde 
birbirlerini 200 kilometre öteden bile 
bulabiliyorlar. 

• Tırtılların bazıları yaprak renginde olmalarıyla, 
bazıları dikenlerle, bazıları da kokuyla 
avcılarından korunuyor. Kelebek 
olduklarındaysa yöntemleri daha profesyonel: 
Yılanlara ve şahin gözlerine benzeyen kanat 
desenleri!

• Erkek kelebekler dişi kelebeklerden çok daha 
güzel; dişilerine nazaran daha iri ve daha 
parlak renklere sahipler. 

THE AMAZINg WORLD OF BUTTERFLIES

• Only 3 out of one hundred and fifty eggs that 
are laid by a female butterfly during her life 
span can turn into butterflies being two males 
and one female.

• Butterflies can find each other over 200 
kilometers through a hormone that they 
release.  

• Caterpillars are protected from hunters 
through different characteristics such as being 
in leaf color, having thorns, and releasing a 
foul smell. Once they turn into butterflies, 
their weapon becomes more powerful: Wing 
patterns resembling snakes and falcon eyes!  

• Male butterflies are prettier than female 
butterflies; they have brighter colors and they 
are larger compared to females.  

MEKÂN / PlACE

Yaşamları dört evreden oluşuyor
Kelebeklerin beslenme faslı çok uzun sürmüyor, zira tır-

tıllık dönemlerinde yedikleri, onları 15 ve 42 gün arasında 
değişen ömürleri boyunca idare edecek kadar fazla. Yaşam 
döngüleri yumurta, tırtıl, pupa ve kelebek olmak üzere dört 
evreden oluşuyor. 

Doğayı kendi aralarında o kadar adil paylaş-
mışlar ki bir kelebek türünün beslendiği ve yu-
murtalarını bıraktığı bitki türü diğeri için hiçbir 
şey ifade etmiyor.Uygun bitkinin üzerinde yu-
murtadan çıkan tırtıl, bitkinin yapraklarını yi-
yerek birkaç gün içinde ağırlığının 100 katına 
çıkıyor! Bundan sonra sırada kamufle olabilece-
ği bir yere tutunup, salgıladığı yaklaşık 1 kilo-
metre uzunluğundaki ipekle koza örmek var. 
Sonrası kolay: Uçuşarak uygun bir eş aramak! 

Kelebek çiftliği kurmak bir kelebeğin 
dünyaya gelmesi kadar zor

İstanbul Beykoz’da bulunan bu çiftliğin bir benzerini Tür-
kiye’nin başka bir yerinde görmeniz şu an için mümkün 
değil. Zira bu, emekli kimya öğretmeni Çiğdem Ünlü’nün 
İngiltere’deki bir kelebek çiftliğini ziyaret etmesinden sonra 
kurduğu hayalin somutlaşmış hali. 

İngiltere’deki o çiftlikte temizlik işlerinden başlaya-
rak aldığı eğitimi ve çiftliğin altyapısını hazırlamak için 

Their life cycle consists of four stages
The feeding time doesn’t take long, in fact the amount of food 

that they eat during their caterpillar stage is enough to keep 
them through their life span which is between 15 to 42 days. 
Their life cycle consists of four stages: egg, caterpillar, pupa, and 
butterfly. 

They share the nature among themselves so well 
that a plant species, on which a butterfly species is 
fed and lays eggs, does mean nothing to another 
butterfly species. Caterpillar that hatches from the 
egg on a suitable plant reaches to hundred times of 
its weight in only a few days by eating the leaves of 
the plant, onto which it was born! The next in line 
for the caterpillar is to find a spot to hold and 
camouflage itself to start spinning its cocoon 
through the approximately one kilometer long silk 
that it releases. The rest is easy: Flying around to 
look for a partner!

Establishing a butterfly farm is as hard as a 
butterfly’s metamorphosis

Right now, it is not possible to find another butterfly farm in 
Turkey such as this one located in Beykoz, İstanbul. In fact, this 
farm is the materialized form of retired chemistry teacher 
Çiğdem Ünlü’s dream that she had after visiting a butterfly farm 
in England. She had been trained there for this purpose starting 
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MEKÂN / PlACE

yaptığı aylar süren çalışmayı düşünürsek bunu gerçek-
leştirmesinin yumurtanın kelebeğe dönüşmesi kadar 
olduğu aşikâr. 

Çiftliğin ziyaretçileri ağırlıklı olarak çocuklar ama kele-
beklerin fotoğraflarını çekmeye çalışırken şekilden şekle 
giren koca koca adamların da onlardan bir farkı yok. Çocuk-
lar kendilerine verilen büyüteçlerle kelebeklere bakmaya 
çalışsalar da tıpkı fotoğrafçımız gibi işleri çok zor. Bugün 
hava güneşli ve kelebeklerin durdukları yerde uzun süre 
kalmaya hiç niyetleri yok!

Kelebekler için hayatta kalmanın tek yolu 
kamufle olmak 

Ziyaretçiler burada kelebek yumurtalarını, yaprak kemi-
ren tırtılları, pupaları ve onlarca kelebek türünü bir arada 
görebiliyor. Seradaki gezinti sırasında onlara biyolog Tuğba 
Akkaya eşlik ediyor. Onun rehberliği olmadan minicik yu-
murtaları, kamufle olmuş pupaları ve kuru yaprak kelebek-
lerini fark etmek güç. 

Bunun gibi anlaşılması zor olan şeylerden biri de yüzyıl-
lardan beri “kelebek etkisi” diye de bilinen kaos teorisi. Ka-
nat çırpan bir kelebeğin yarattığı hava akımının dünyadaki 
başka bir şeyi etkileyip etkilemediği tartışmasında hangi 
tarafta olduğunuzu bilmesek de İstanbul Kelebek Çiftliği’n-
deki kelebeklerin ziyaretiniz süresince sizi kendi kaosları-
nızdan uzaklaştıracağı kesin!

from the very bottom by doing the cleaning works. She had 
worked for months to prepare its foundation. When we consider 
the work that she has achieved, we can suggest that this must 
have been as hard as a butterfly’s metamorphosis for her.  

The visitors of the farm are mostly children, but we don’t see 
any difference between them and adult men who get into bizarre 
shapes when trying to photograph the butterflies. Although, the 
children try to observe the butterflies through the looking glasses 
that they were given, their job is as tough as our photographer’s 
is. Today, it is sunny and the butterflies don’t intend to stay at 
one place for a long time!    

The only way for survival is camouflage 
The visitors can observe butterfly eggs, caterpillars that are 

munching on leaves, pupas, and many different butterfly species 
in here. Biologist Tuğba Akkaya guides the visitors through the 
conservatory. It would be very hard to notice the tiny eggs, 
camouflaged pupas, and dry leaf butterflies without her 
guidance. 

One other thing that is very hard to understand is the chaos 
theory, which is known as the ‘butterfly effect.’ Although, we 
don’t know your side on the argument of whether the air 
movement caused by the flaps of a butterfly’s wings effects other 
things in the world or not, we can tell that you are definitely 
going to stay away from your own chaos during your visit in the 
İstanbul Butterfly Farm!   
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HAMİLE KADIN CANININ ÇEKTİĞİNİ 
YESİN AMA AZ YESİN

DOÇ. Dr. gÜrKAN ArIKAN, hAMİLELErE, AKDENİz DİYETİNE KIrMIzI ETİN 
İLAVE EDİLDİĞİ bİr bEsLENME DÜzENİ ÖNErİYOr. TEK uYArIsI: 

“zEhİrLENME rİsKİ YÜKsEK, DIŞArIDA YEMEK YEMEYİN!”

PREGNANT	WOMEN	CAN	EAT	WHAT	THEY	
WANT	BUT	IN	SMALL	PORTIONS

assoC. Prof. dr. GÜrkan arIkan reCommends a nuTrITIon Plan ThaT InCludes 
red meaT InTo medITerranean dIeT for PreGnanT women. he has one warnInG: 

“your rIsk of food PoIsonInG Is hIGh, do noT eaT ouTsIde!”

TÜRKAN BALABAN UYGAR TAYLAN

Kadınların bambaşka bir süreç yaşadığı hamilelik dönemle-
rinde, doğru ve sağlıklı beslenmeleri hem annenin hem de 
bebeğin geleceği açısından çok önemli. Hamileler bir yandan 
bebeklerinin sağlıklı ve güvenli bir şekilde dünyaya gelmesi 
için uygun beslenmeye çalışırken, bir yandan da doğuma 
kadar kaç kilo alacaklarını, bu kiloları sonrasında verip 
veremeyeceklerini düşünürler. 

Tabii özellikle toplumumuzda ‘iki canlısın, iki 
kişilik yemelisin’ sözü de hamileleri biraz beslen-
me baskısı altına alabiliyor. Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gürkan Arıkan’a 
göre iki canlı olunduğu doğru ama iki ki-
şilik beslenme fikri yanlış. Meslekteki 
uzmanlık sürecinde 20 yılını Avus-
turya’da geçiren Arıkan, hem Avrupa 
hem de Türkiye’de kadınların hami-
lelik süreçlerinde beslenme nokta-
sında sık sık tıkandıklarına dikkat 
çekiyor. Ancak hamilelerin sağlıklı 
bir insan gibi beslenme düzenlerini 
ayarlamalarının yeterli olduğunu söy-
lüyor. 

Gürkan Arıkan hamilelik boyunca anne 
doğru beslendiğinde bebeğin de doğru beslendi-
ğini, annesi gibi güçlü ve sağlıklı olacağını söylüyor. Doç. 
Dr. Arıkan ile yemek stilisti İnci Bak’ın eat.drink.shoot adlı 
yemek atölyesinde bir araya geldiğimizde hamilelerin her 
şeyi rahatlıkla yiyebileceklerine örnek olması için çok farklı 
besinlerden oluşan bir mönü hazırlıyor bize. Pratik bir şekilde 
yemekleri pişiren Arıkan, usta bir aşçı gibi de süsleyerek pi-
şirdiği yemekleri ve hamilelerin dikkat etmeleri gereken 
noktaları şöyle anlatıyor: 

Getting the right and healthy nutrition during the pregnancy 
period is very important for both the mother and the future of 
the baby. When expecting mothers consider getting the right 
nutrition for the sake of safe and sound birth of their babies, on 
the other hand they also calculate about the weight that they are 
going to be gaining during their pregnancy and how to lose the 

excess weight once the baby is born. 
The motto that suggests ‘you have two lives now, you 

need to eat for two’ doesn’t certainly make things easier on 
expecting women in our society. According to Obstetrics 

and Gynecology Specialist Assoc. Prof. Dr. Gürkan 
Arıkan, the idea about a pregnant woman 

having two lives is correct but the part that 
suggests eating for two is wrong. Arıkan 
who has spent 20 years in Austria during 
his specialty process in this proficiency 
emphasizes that the women in both 
Turkey and Europe struggle with nutrition 
during their pregnancy. However, he 

highlights that arranging a healthy diet 
would be enough for pregnant women.    
He mentions that as long as the mother 

gets the right nutrition during her pregnancy, her 
baby also gets the right nutrition and becomes strong 

and healthy just as the mother does. We visited Assoc. Prof. 
Dr. Arıkan and food stylist İnci Bak in their food workshop 
named eat.drink.shoot and they prepared a menu consists of 
different nutrients to show that pregnant women can eat 
anything they want. Arıkan who cooks practical shared some 
important details about nutrition during pregnancy and gave us 
the recipes of his dishes that he presented in a way a professional 
cook would do. 

AYıN mÖNÜSÜ
Mozarella Salatası

Sarımsaklı Karides ve Somon küpleri
Hünkârbeğendi 

Avusturya Usulü Elmalı Strudel

THE MENU OF THE MONTH
Mozzarella Salad

Shrimp with Garlic and Salmon Cubes
Sultan’s Delight

Austrian Style Apple Strudel 
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mOZARELLA SALATASı

100 gr. taze fesleğen, bir tutam maydanoz ve 
nane, 2 adet domates, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 
tuz, 2 yemek kaşığı balsamik sos, 1 yemek kaşığı 
üzüm sirkesi, 1 baget 
Yapılışı: Domatesleri ve mozarellayı küp küp 
doğrayıp tabağa bir bir sıralayın. Fesleğen, 
maydanoz ve naneleri üzerine serpiştirin. Tuzunu, 
zeytinyağını ve sirke ile sosu ilave edip baget 
ekmek ile servis edin. 

MOZZARELLA SALAD

100 gr. fresh basil, a few stalks of parsley and 
mint, 2 tomatoes, 2 tbsp olive oil, salt, 2 tbsp of 
balsamic sauce, 1 tbsp of grape vine vinegar, 1 
baguette
Directions: Slice the tomatoes and mozzarella in 
cubes and arrange them onto a plate. Sprinkle 
them with basil, parsley, and mint. Add the oil, 
vinegar, and balsamic sauce and serve with the 
sliced baguette.
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SARımSAKLı KARİdES VE SOmON KÜPLERİ

4 adet jumbo karides, 1 parca taze somon fileto, 2 
tatlı kaşığı tereyağı, 6 diş sarımsak, bir tutam 
maydanoz, 1 çay kaşığı salça, pulbiber, tuz
Yapılışı: Bir buçuk tatlı kaşığı tereyağında önce 
karidesleri sonra da küp küp doğradığınız 
somonları kızartın. Maydanoz ilave edip karıştırın. 
Tavanın orta kısmını açıp yarım tatlı kaşığı 
tereyağında sarımsaklar ile salçayı kavurun. 
Ardından bütün malzemeyi pul biber ve tuz ile 
karıştırıp servis edin. 

 Neden farklı ülkelerden yemekler pişirmeyi 
düşündünüz? 

‘Hamileler için’ denildiğinde hangi besin maddelerinden 
daha çok almaları gerektiği konusundan yola çıkınca Omega 
3, demir, protein, antioksidanlar, vitamin, lifli gıdalar yerin-
de olsun ama kalorisi çok fazla olmasın istedim. Bu yüzden 
de beslenme tercihlerinin geniş olduğunu anlatmak için 
dünya mutfaklarından hafif ve değişik lezzet örnekleri ver-
meye çalıştım. İtalya’dan mozeralla salatası, Akdeniz mut-
fağı somon ve karides, Osmanlı’nın ünlü yemeği Hünkârbe-
ğendi ve son olarak da Avusturya usulü elmalı strudelden 
oluşan bir mönü hazırladım. Sadece hamilelere ağır gelme-
sin diye krema sosunu kullanmadım. Hamilelere biz birçok 
besin grubunu öneriyoruz. Yani hamileler canları çektiği her 
şeyden, her besin grubundan yiyebilirler. Ancak burada por-
siyon çok önemli... Az yemek yiyecekler. Formül basit. 

 Yani hamilelerin kilo almayayım diye bazı besinleri 
kısıp diyet yapmalarını istemiyorsunuz...

Hamilelik diyeti, kanser diyeti gibi bir şey yok. Bizim hami-
lelere önerdiğimiz normal bir insanın sağlıklı beslenmesiyle 
aynıdır. Günde bin 500 kaloriyi geçmemeleri gerekiyor. Bunu 
da aynı anda değil, günün bütün öğünlerine dağıtarak üç ana 
öğün, üç ara öğün gibi parçalar halinde almalılar. ‘Hamile iki 
canlıdır, iki kişilik beslenmeli’ gibi şeyler çok yanlış. Tamamen 
bir efsane... Anne sağlıklı beslensin, bebeği de sağlıklı beslenir, 

 Why did you think cooking international dishes?
The menu is for pregnant women and what they need the most 

is Omega 3, iron, protein, antioxidants, vitamins, and fiber. I was 
also careful about the calorie count. To show that they have a 
large variety of options I wanted to give light and different 
examples from the world cuisine. I have prepared a menu that 
consists of mozzarella salad from Italy, salmon and shrimp from 
the Mediterranean cuisine, the famous Ottoman dish named 
Hünkârbeğendi (Sultan’s Delight) and finally Austrian Style 
Apple Strudel. I did’t use a cream sauce thinking that it might be 
too much for pregnant women. We recommend many nutrients 
for expecting mothers; therefore, they can eat anything they want 
in each food group. However, the portion size is very important. 
They are going to eat less… The formula is that simple. 

 So, you don’t want them to cut down on some food groups 
not to gain weight…

There is no such thing as pregnancy diet or cancer diet. What we 
recommend for pregnant women is the same thing that we 
recommend to a normal person. They are not supposed to consume 
over 1500 calories. They should consume these calories in three 
main meals and in three snacks between the meals. The thought of 
‘You have two lives now, you need to eat for two’ is wrong. If the 
mother gets healthy nutrition, her baby gets healthy nutrition and 
this is enough. The diet should include carbohydrates, protein, and 
small amount of olive oil. The Mediterranean diet is highly suitable 
for pregnant women. While they are expecting their baby, they are 
also going to be following an anti-aging diet. Their cells are going 
to be renewed. Fish is heavily consumed in the Mediterranean diet. 
Pregnant women should include also red meat into this diet.   

 The menu includes both seafood and red meat. I think 
expecting mothers should prefer them both. 

Fish and meat takes an important part in nutrition of pregnant 
women. It is fine if they don’t consume them every day. However, 
they should consume seafood and meat at least two times of each in 
a week. Especially, the nutrients that contain Omega 3 should be 
included in their nutrition plan. However, the portions are supposed 
to be small. In addition, when they are preparing meals they should 
reduce the use of fat, sugar, and flour. Certainly, a balanced 

SHRIMP WITH gARLIC AND SALMON CUBES

4 jumbo shrimps, 1 piece fillet of salmon, 2 dessert 
spoon of butter, 6 cloves of garlic, one stalk of parsley, 
1 tsp of tomato paste, red pepper flakes, salt
Directions: Sauté first the shrimps, and then salmon 
that you sliced in cubes with one and a half dessert 
spoon of the butter. Add the parsley and stir. Make 
space in the middle of the wok to sauté garlic and 
tomato paste with the rest of the butter. Then, add 
the pepper flakes and salt. Mix all of the ingredients 
and serve. 
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yeterlidir. Karbonhidrat, protein, az da olsa zeytinyağı olan bir 
beslenme tarzı olmalı. Akdeniz diyeti hamileler için çok uy-
gundur. Bebeklerini beklerken, yaşlanmayı da geciktirebilirler. 
Hücreleri yenilenir. Akdeniz diyetinde balık çok ağırlıklıdır 
ama hamilelerin bu diyete bir de kırmızı eti katmaları gerekir. 

 Mönüde hem deniz ürünü hem de kırmızı et var. 
Hamileler bu iki gıdayı mutlaka tercih etmeli sanırım.

Balık ve et hamilelerin beslenmesinde çok önemli. Her 
gün yemeseler de olur. Ama en azından haftada ikişer gün 
kırmızı et ve deniz ürünlerinden yemeliler. Özellikle de 
Omega 3 ihtiva eden yiyecekleri mutlaka beslenme düzenine 
koymalılar. Ancak dediğim gibi miktarlar az olmalı. Ayrıca 
yemekleri hazırlarken de un, yağ ve şekeri azaltmalısınız. 
Tabii bunları da dengeli yemek gerekiyor. Aynı öğünde her 
şeyi yememelerini öneriyoruz. Örneğin birini öğlen, diğerini 
akşam yemelisiniz. Bir de kalorinin çoğunu sabah kahvaltı-
da, daha azını öğlen, en azını da akşam tüketmeliler. Bir de 
normalde insanlara akşam altı, yediden sonra yemek yeme-
melerini öneriyoruz ama bu hamileler için geçerli değil. 
Kahvaltıda biraz tereyağı, evde yapılmış reçel ya da bal, 
peynir, zeytin, yumurta yenilebilir. 

 Hamilelerin ekmekle arası nasıl olmalı?
Tam tahıllı, kan şekerlerini çabuk yükseltmeyecek ekmek 

yemeliler. Ekmeği kesmek de doğru değil. Kan şekerini çok 
önemsiyoruz çünkü hamilelikte kan şekerinin hep dengede 
olması gerekiyor. Ayrıca kolalı içecekler, tatlandırıcılı mey-
va suları da sakıncalı. Çünkü bir seferde ani şeker yüklen-
mesine sebep oluyor. Yağlı beslenmeden de kaçınmalılar. 

HÜNKÂRBEğENdİ

500 gr. kuşbaşı (koyun), 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 
adet orta boy soğan, 5 adet orta boy patlıcan, 150 gr. 
kaşar peynir (rende), 2’şer yemek kaşığı tereyağı ve 
un, 1 su bardağı süt, yarım limon suyu, tuz ve 
karabiber

Yapılışı:
Etler: Soğanı ince ince doğrayıp sıvı yağ ile kavurun. 
Etleri ilave edin, tuz ve karabiber ile tatlandırın. Etle 
eşit seviyeye gelecek kadar sıcak su ilave edin. Etler 
yumuşayıncaya dek ağır ateşte pişirin. 
Beğendi: Patlıcanları bıçakla bir iki yerinden delip 
arkalı önlü közleyin. Kabuklarını soyup limonlu suda 
10 dakika bekletin. Bir tencerede iki kaşık tereyağını 
un ile kavurun. Süzüp ince ince doğradığınız 
patlıcanları ilave edin. Biraz karıştırdıktan sonra azar 
azar sütü ekleyin. Sos iyice koyulaşıp göz göz 
oluncaya kadar pişirin. Tuzunu ve rendelenmiş kaşarı 
ilave edip son bir kez karıştırarak altını kapatın. Servis 
tabağına alta beğendiyi, üzerine de et kavurmayı 
koyarak sıcak servis yapın. 

SULTAN’S DELIgHT 

500 gr. lamb meat sliced in cubes, 2 tbsp olive oil, 
2 medium onions, 5 medium eggplants, 150 gr. 
grated parmesan cheese, 2 tbsp of each butter and 
flour, 1 cup of milk, juice of half lemon, salt and 
pepper

Directions: 
Meat: Finely slice the onion and sauté with oil. Add 
the meat, and salt and pepper to taste. Add hot 
water until the meat and the water at the same level. 
Cook over medium heat until the meat is tender. 
Delight: Barbecue the eggplants after pricking 
them a few times with a knife. Peel and soak them 
in water with lemon juice for 10 minutes. Sauté the 
flour in a pot with 2 tbsp of butter. Drain the 
eggplants and slice them thinly. Then add them 
into the pot. After stirring a while, add the milk 
slowly. Cook until the sauce becomes thick. Add 
salt and grated cheese; stir one last time, then turn 
off the heat. Place the delight onto a plate and 
add the meat on top. Serve hot.

nutrition is a must. We 
recommend them not to 
eat everything in the same 
meal. For example, they can 
eat one thing at lunch and 
another at dinner. The largest amount of the calories is supposed to 
be taken at breakfast, then less at lunch and then the least at dinner. 
We usually recommend to people not to eat after 6 or 7 pm, but this 
is not valid for pregnant women. They can have some butter, 
homemade jam, honey, cheese, olives, and eggs for breakfast.   
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 Kadınların birçoğu çalışıyor ve dışarıda yemek 
zorunda kalıyor. Hazır gıdalar hamilelik sürecini nasıl 
etkiliyor?

Dışarıda yemek yemeyi riskli buluyoruz. Maalesef çok 
fazla gıda zehirlenmesi vakasıyla karşılaşıyoruz. Taze olma-
yabilir, zehirlenme yaşanabilir. Normalde de dikkat edilme-
li ama hamileler iki canı birden taşıdığı için daha büyük bir 
dikkat gerektiriyor. Hamileler hassas da olduğu için elektro-
lit dengesizliği bile etkiliyor. Özellikle balık, yeşil salata, 
kremalı pastalar, içinde yumurta olan gıdaların taze olmama 
riski yüksek. Güvenilir restoranlarda yemeli ya da evinizden 
pişirip götürmelisiniz. Bu yüzden sefertasına devam...

 What about bread?
They should prefer whole grains that are not going to increase 

their blood sugar rapidly. Cutting down on bread is not right. 
Blood sugar is important, because it has to be well balanced 
during the whole pregnancy. Sodas, and sweetened fruit juices 
are unfavorable. They cause glycemic load. They should avoid 
fatty foods.

 Most women work and they have to eat out. How do 
prepared foods affect pregnancy?

We find eating out risky. Unfortunately, we see too many cases 
of food poisoning. Food may not be fresh and cause trouble. 
Everyone is supposed to be careful about this, but especially 
pregnant women should be more careful, because they carry two 
lives. They are actually more sensitive, so even electrolyte 
imbalance affects them. Especially seafood, green salads, cakes, 
and foods that contain eggs carry high risk of not being fresh. 
Either they should eat at restaurants that they can trust or they 
should bring something from home. So, get a lunchbox...

Hamileler canları çektiği her şeyden, 
her besin grubundan yiyebilirler. Ancak 

burada porsiyon çok önemli...
Expecting	women	can	eat	whatever	

they	want	in	any	food	group.	However,	
the size of their portions is very 

important...

AVUSTURYA USULÜ ELmALı STRUdEL

2 parça milföy hamur, 4 elma, 1 küçük kavanoz 
kayısı marmeladı, bir kâse un, pudra şekeri, bir 
tutam tarçın, bir avuç ceviz
Yapılışı: Bir milföy hamurunu kare olacak şekilde 
açın. Önce marmelat, üzerine küp küp doğradığınız 
elmaları, cevizi ve tarçını ilave edip kalın bir rulo 
yapın. Pişirme kâğıdına yerleştirin. Önceden 200 
dereceye ısıtılmış fırına koyup 20 dakika pişirin. 
Üzerine pudra şekeri ilave edip bir 5 dakika daha 
pişirdikten sonra ılınmasını bekleyin. Dilimler 
halinde keserek servis edin. 

AUSTRIAN STYLE APPLE STRUDEL 
2 sheets of puff pastry, 4 apples, 1 small jar of 
apricot marmalade, 1 cup of flour, powdered 
sugar, one pinch of cinnamon, handful of walnut 
pieces. 
Directions: Place the marmalade onto the puff 
pastry sheet; add apples sliced in cubes, walnut 
pieces, and cinnamon on top. Make a thick roll. 
Place it onto the wax paper. Repeat steps with 
the other piece of puff pastry. Bake in a 
preheated oven at 200 degrees for 20 minutes. 
Sprinkle with powdered sugar and bake 5 more 
minutes. Wait for it to cool down for a while 
before slicing to serve.  
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TANZANYA’DA ‘HAKUNA MATATA’

‘HAKUNA	MATATA’	IN	TANZANIA

‘BOŞVER, TAKMA KAFANA’ ANLAMINA GELEN ‘HAKUNA MATATA’ TANZANYALILARIN 
HAYAT FELSEFESİ OLMUŞ.

‘HAKUNA MATATA’ THAT MEANS ‘NO WORRIES’ HAS BECOME THE LIFE 
PHILOSOPHY OF TANZANIANS.

SEÇİL SAĞLAM

GEzİ / TRAvEl

Tanzanya seyahati hiç aklımda yokken nasıl aniden ortaya 
çıktıysa ayak basar basmaz kara kıtanın kanıma girmesi de 
o hızda oldu. “Bir defa gördükten sonra Afrika hep geri 
çağırır.” sözü doğruymuş.
Afrika’nın büyüsüne kapılmamak mümkün değil. Orada 
zaman sanki yavaşlıyor, kalp atışlarınız doğa ile uyumlu 
atmaya başlıyor. Doğayı dinlemeyi ve gözlemlemeyi öğre-
nirken adeta unuttuğunuz ama içinizde bir yerlere kodlan-
mış olan kadim bilgileri ‘hatırlamaya’ başlıyorsunuz. 

Tanzanya’ya varış
Gecenin bir yarısı indiğim Kilimanjaro Havalimanı’nın 
ışıklarını arkamda bıraktıktan sonra gecenin kalan birkaç 
saatini geçireceğim otele giden karanlık yolları, aracın far-
larının yardımı ile geçiyoruz. Uzaktan otelin cılız ışıkları 
görünüyor. Sabaha dinlenmiş ve safariye hazır bir şekilde 
kalkmak isteğiyle bahçe içindeki odaya hızlı bir şekilde 
yerleşiyorum. 
Afrika güneşinin, odanın kalın perdelerinin iyi kapatılma-
mış bir yerinden sızmasıyla uyanıyorum. Perdeyi tama-
men açtığımda, gece karanlığında tam olarak anlamadığım 
muhteşem bir doğanın içinde uyandığımı fark ediyorum. 
Mutlulukla Afrika sabahını ve Afrika güneşini selamlıyo-
rum. Kahvaltı zengin olmayabilir ancak Tanzanya’nın aro-
matik kahveleri yeter. 

Traveling to Tanzania was not in my mind, but it came up all of 
a sudden and within the same manner, the moment I set foot on 
the dark continent, it went under my skin. Once you see it as 
they say, “Africa always calls you back!” This must be true. 
It was impossible not to be enchanted by Africa. As if, time 
slows down there, and your heart beats in harmony with the 
nature. While you learn to observe and listen to the nature, you 
begin to ‘remember’ the forgotten ancient knowledge that was 
coded somewhere in your subconscious.

Arrival in Tanzania
After leaving behind the lights of the Klimanjaro Airport that 
my flight has landed in the middle of the night, we pass 
through the dark roads that will take us to our hotel that we 
are going to spend the last few hours of the night. We see the 
weak lights of the hotel from the distance. I settle down in the 
room that is located in a garden wishing to get up refreshed 
and ready for the safari in the morning. I wake up to see the 
African sun light leaking through a gap that was left open 
when the thick curtains were brought down. When I bring up 
the curtains, I realize that I wake up in an amazing nature, 
which I didn’t notice last night because of the darkness. I 
salute the African morning and the African sun gladly. The 
breakfast may not be rich but even only aromatic Tanzanian 
coffees should be enough. 
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Lake Manyara’da ilk safari ve fillerle tanışma
Tanzanya’daki günlerimde eşlik edecek reh-

ber-şoför, ilk safari heyecanını yaşayan benim kadar 
heyecanlı… İşini severek yapan ve bunu karşısındaki-
ne hissettirebilen insanlara bir kez daha hayran kaldı-
ğımı fark ediyorum. 

Tanzanya’ya gitmeden mutlaka farklı bütçe ve 
uzunlukta safari programları sunan yerel bir acente ile 
iletişime geçmek gerekiyor. Konaklanabilecek oteller 
ve localar her yerde olduğu gibi farklı fiyat ve katego-
rilerde. Mesafelerin birbirinden uzak olduğu kadar 
yollar da konfordan uzak ve yorucu. Ancak tüm bun-
lara değecek bir deneyim…

Lake Manyara’daki safaride öğle sıcağında birbirle-
rinin bitlerini ayıklayan babunlar dışında ortalık sa-
kin. ‘İlk gün şansım bu kadar demek’ diye düşünürken 
birden karşımıza bir fil ailesi çıkıyor. Dev cüsseleriyle 
yanımızdan geçerken nefesimi tutuyorum. Cüsseleri-
ne rağmen aracımızın yanından zarif hareketlerle ge-
çerlerken kalbimin atışı duyuluyor gibi geliyor. ‘Beş 
büyükler’den ilki ile doğal ortamında tanışmanın he-
yecanı içinde, geceyi geçireceğim Ngorongoro Krate-
ri’ndeki otele sarsıntılı ve yorucu bir 2 saatlik yolcu-
luk sonrası varıyoruz. Tozlu, yorgun ama mutluyum. 

Ngorongoro Krateri’nde bir gece
3 milyon yaşındaki kraterden gelen uğultulu sesler, 

gecenin sessizliğinde kaldığım 6 numaralı odaya ula-
şıyor. Perdeyi aralayıp baktığımda odanın ışığıyla 
camdaki aksimi görebiliyorum sadece. Gerisi kahveler 
kadar koyu bir karanlık. İnsanın vahşi doğa karşısın-
daki acizliğini ve küçüklüğünü hissederek yarınki sa-
farinin hayaliyle uzanıyorum. Kraterin derinliklerin-
den gelen sesler rüyaya geçerken daha da uzaklaşıyor.

Dev kraterde safari
Ngorongoro Krateri’nde, Lake Manyara’dan farklı 

olarak daha fazla hayvan türü bulunuyor. Safarinin 
ruhuna ve doğanın muhteşem büyüsüne kapılmamak 
mümkün değil. Günün en ilginç görüntüsü, reh-
ber-şoför Harlequin’in tahminine göre 2 gün önce 
avlamış oldukları bir bufalonun sadece iskeleti kalmış 
olmasına rağmen hala başında oturup, kalan ufak tefek 
etleri de acıktıkça yiyen, karınları şiş aslanlar. Zavallı 
bufalonun kalan parçalarına talip çok. Çeşitli seslerle 
yaygara çıkararak yaklaşmaya çalışan sırtlanlara ve 
onların hemen çevresinde daha atik hareketlerle ko-
şuşturarak uygun bir anı yakalamaya çalışan çakallara, 
aslanlar hiç taviz vermiyor. Belli bir mesafeyi geçen 
bir sırtlan olduğunda aslanın ayağa kalkmasıyla sırt-
lanlar ve çakallar kaçışıyor. Hayvanların kendi içlerin-
deki diyalogları ve dengeleri hayranlık verici…

LEZZET MOLASI
Afrika’nın enfes 
kahvelerinden bol 
bol için.

TASTE STOP
Drink plenty of 
Africa’s	delicious	
coffees.

ALIŞVERİŞ
Yol boyunca 
göreceğiniz Masai 
köylerine uğrayıp 
yaptıkları 
takılardan alın.

SHOPPING
Stop by at the Masai 
villages	along	the	road	
to	purchase	handmade	
jewelry.  
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First Safari at Lake Manyara and meeting 
the elephants 

The guide-driver who is going to accompany me 
during my first days in Tanzania is as excited as I am, 
since I am about to experience my first safari. I realize 
once again that I admire people who do their jobs with 
care and make the other party feel it.  

It is necessary to get in touch with a local agency that 
offers safari tours in different durations and for 
different budgets. Hotels and lodges are everywhere 
and in different price and classes. The distances are 
long and the roads are exhausting and far from comfort. 
However, the experience is worth the trouble.

The environment is quiet at Lake Manyara except the 
baboons that clean out each other’s lice. I am about to 
start thinking, ‘This must be my luck on my first day’ 
when we suddenly see an elephant family. While they 
are passing by us gracefully despite their bulkiness, I 
hold my breath, because I feel that my heartbeats might 
be heard. Psyched to meet one of the ‘big five’ in its 
natural habitat, we arrive in the hotel, which is where I 
am going to spend the night at Ngorongoro Crater, 
after two hours of a bumpy and exhausting ride. I am 
tired but happy. 

A night at Ngorongoro Crater
In the silence of the night, the humming sounds 

coming from the 3 million years old crater reach to the 
room 6 where I stay. When I half open the curtain, I can 
only see my reflection in the window glass. The rest is 
pitch-dark. Feeling the helplessness and smallness of 
human against the wild nature, I lie dreaming the safari 
tomorrow. While I am carried into a dream, the sounds 
coming from the depths of the crater go away even more.          

Safari at the giant crater
More animal species exist in Ngorongoro Crater than 

Lake Manyara. It is impossible not to be mesmerized by 
the spirit of the safari and the nature. The most 
interesting scene of the day is the lions with huge 
bellies that are still sitting around and munching on the 
small leftovers of their kill that they hunted about 2 
days ago, according to my guide-driver Harlequin’s 
guess, despite the buffalo is turned into a skeleton. The 
leftovers of the poor buffalo are in demand by too 
many. The lions don’t take seriously the hyenas that 
are trying to get closer by making a fuss producing 
weird sounds and the coyotes that keep running around 
the hyenas in snappy movements trying to catch the 
opportune moment. When a hyena gets too close, the 
lion gets up and all of the hyenas and coyotes run away. 
The communication and balance of power amongst the 
animals are admirable. 

KAÇIRMAYIN
Gün doğmadan önce 
doğanın büyüleyici 
seslerine kulak verin.

DO NOT MISS
Listen	to	the	mesmerizing	
sounds	of	the	nature	before	the	
day	breaks.	



Tanzanya’nın en büyük kozu: Serengeti
Ngorongoro Krateri’ndeki safari sonrası yine yollara dü-

şüyoruz. Serengeti Milli Park’ının içindeki otele vardığımda 
animasyon grubu, Tanzanyalıların neredeyse milli marşı 
olmuş yerel şarkıları ‘Hakuna Matata’yı neşe içinde söyle-
yerek ve dans ederek karşılıyorlar. ‘Boşver, takma kafana ‘ 
anlamına gelen bu sözler Tanzanya’lıların hayat felsefesi…

Bu eğlenceli karşılama ve dans sonrası yerli halk olan 
Masai’lerin renkli boncuklardan yapılmış yerel takısı 
şeklindeki anahtarımı alıyorum. Ancak otelin çevresin-
de çit gibi hayvanları engelleyebilecek bir şey olmadı-
ğından odalardan restorana ya da diğer alanlara ‘ranger’ 
(silahlı korucu) eşliğinde gitmek gerekiyor. Hayvanlar 
bizim değil, biz onların doğal yaşam alanlarındayız. Oda-
mın kapısının hemen yanındaki ağacın yapraklarına 
uzanmış zürafayı görünce sevinçten çığlık atmamak için 
kendimi zor tutuyorum. Gece odama dönerken havuzun 
başındaki dev karaltının su içmekte olan bir bufalo oldu-
ğunu fark etmek, gece odanın dışından gelen sesin bü-
yük bir file ait olduğunu düşünmek, restoranın hemen 
önünde zebraların çimenleri afiyetle yemelerini izlemek, 
doğada deneyimlenebilecek en güzel anlardan. Serenge-
ti’deki bu anlara doyamıyorum.

Veda günü
Sabah gün henüz aydınlanmamışken yaptığım kahvaltı-

dan sonra Tanzanya’daki son safari için Serengeti’nin eşsiz 
ve huzurlu sabah saatlerinde yola çıkıyoruz. Nehrin içinde 
yanyana uyuyan yüzlerce hipopotam, zaman zaman karşı-
mıza çıkan devekuşları, zarif adımlarıyla yürüyen zürafalar, 
karınlarını doyurmakla meşgul filler, ağaçta uyuklayan 
yalnız bir leopar, korkak antiloplar, öğle saatlerinde gölge-
de yavrularıyla birlikte serinleyen aslanlar, su içerken bile 
her an tedirgin zebralar ve aracımızı kovalayan bir bufalo 
sürüsü zihnime kaydettiğim güzel anlar arasında… 

Safari alanından çıktıktan sonra uçsuz bucaksız tozlu 
yollar boyunca gördüğüm Massai köylerinden, yol kenarı-
na kurulan pazarlardan, bomboş, tozlu yollarda sonsuza 
kadar yürüyecekmiş gibi görünen Masai’lerin turuncu 
giysilerinin bozkır tonlar üzerindeki kontrastından ve ço-
cukların siyah, delici bakışları arasından geçerek havaala-
nına gidiyoruz.

Afrika’da gerçekten bir başka batan güneşi, dalların, 
ağaçların kararan gökyüzündeki siluetlerini, uzaklarda bir 
yerlerden kulağıma kadar ulaştığını hayal ettiğim hayvan-
ların seslerini sonsuza kadar hatırlamak için iyice belleği-
me kazıyorum. 

Havaalanına giden karanlık yolda ilerlerken, Afrika’ya 
tekrar geleceğim günü şimdiden beklemeye başladığı fark 
ediyorum. Üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin, her 
şeye rağmen ‘Hakuna Matata’ diyebilen Tanzanyalıların 
sesinin beni geri çağıracağına eminim.

LEZZET MOLASI
Tropikal meyvelerden 
yemeyi unutmayın.

TASTE STOP
Don’t forget to taste the 
tropical fruits.

GEzİ / TRAvEl
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The biggest trump of Tanzania: Serengeti
We are on the roads again following the safari at 

Ngorongoro Crater. I am welcomed by the animators who 
merrily dance and sing to ‘Hakuna Matata’ that has 
become the national anthem of the Tanzanians when I 
arrive at the hotel in Serengeti National Park. These 
words, meaning ‘no worries,’ are the life philosophy of 
Tanzanians. 

I receive my key made out of colorful beads resembling 
the local jewelry of the Masais, the locals, following the 
entertaining welcome dance. However, we have to walk to 
the restaurant, to our rooms, or to other areas accompanied 
by rangers because there are no fences around the hotel to 
prevent the animals’ entry. Not the animals, but we are in 
their natural habitats. I am hardly able to keep myself 
from screaming with happiness, when I see the giraffe that 
is reaching for the leaves of the tree right outside my 
room. Noticing that the giant silhouette that is drinking 
water from the pool is a buffalo, thinking that the noise 
coming from outside belongs to an elephant, watching 
zebras eating the grass in front of the restaurant are 
among the best moments one can experience in the 
nature. I cannot get enough of them. 

Farewell day
I have my breakfast before the day breaks and hit the 

road for my last safari in Tanzania during Serengeti’s 
peaceful and incomparable morning hours. Hundreds 
of hippos sleeping side by side in the river, ostriches we 
come across time to time, giraffes walking around 
gracefully, elephants busy eating, lions cooling in the 
shade with their cubs, zebras that are uneasy even when 
drinking water, and a herd of buffalos chasing our 
vehicle are among the priceless moments that I saved in 
my memory.       

After leaving the safari zone, we go to the airport 
passing by Massai villages along the endless  dusty 
roads, farmer’s markets set up on the roadsides, the 
contrast between the orange colored clothes of the 
Massais who seem like they can walk forever along the 
vast roads and savannah tones, and piercing looks of 
children. I save the sun that sets in a different way in 
Africa, the silhouettes of branches and trees in the 
evening sky, and the sounds of the animals that I 
imagine to hear from the distance in my memory to 
remember them forever. 

While riding on the dark road that goes to the 
airport, I realize that I long for the day that I am going 
to come back to Africa. I am sure that the voices of 
Tanzanians who can still say ‘Hakuna Matata’ despite 
of everything are going to call me back no matter how 
much time passes by.

GEzİ / TRAvEl
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DOĞAYA MEYDAN OKUMAYA 
VAR MISINIZ?

hEYECAN, ADrENALİN VE sÜrAT KOMbİNAsYONuNuN FArKLI bİr YANsIMAsI OLArAK ÖNE 
ÇIKAN hELİsKİ, KAYAKÇILArIN sON gÖzDEsİ. 

SELİN AKGÜN

HoBİ / HOBBY

Sıra dışı sporlardan hoşlanıyorsanız, bu ayki hobi konumuz sizi 
yakından ilgilendirebilir. Özellikle kayak sporuyla ilgilenenlerin 
yakından takip ettikleri bir aktiviteden yani ‘heliski’den bahse-
deceğiz. Bu spor dalında kayakçılar helikopterlerle tepelere bıra-
kılıyor. Uzman kayakçılar, ekipler halinde tepelerden kayarak 

özgürlüğün ve maceranın tadını çıkarıyor. Heliski’nin her yerde 
yapılamadığını belirtmekte de fayda var. Heliski’nin en popüler 
olduğu rotalar ise Kanada, Alaska, Kafkaslar ve Himalayalar... 
Heliski müdavimleri Türkiye’de ise Kaçkar Dağları’nda bu spo-
run tadını çıkarabiliyor
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ARE	YOU	IN	TO	CHALLENGE	
THE	NATURE?

The laTesT faVor of The skI loVers, helI-skI beComes PromInenT as a dIfferenT 
refleCTIon of The eXCITemenT, adrenalIn, and sPeed CombInaTIon.

HoBİ / HOBBY

If you like extreme sports, then you might be interested in our 
article this month. Because we are going to talk about an 
activity that especially ski lovers follow up closely, in other 
words ‘heli-ski.’ The skiers are dropped off at hills in this 
sport. The experienced skiers in teams then enjoy the freedom 

and adventure by skiing down the hills. Let’s mention that 
heli-ski cannot be exercised everywhere. The most popular 
heli-ski destinations are in Canada, Alaska, Caucasus, and 
Himalayas. Heli-ski fans in Turkey enjoy this sport in the 
Kaçkar Mountains.   
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HoBİ / HOBBY

Yoğun iş temposundan fırsat buldukça biraz tazelenmek, 
biraz da enerji depolamak için farklı hobilere yönelen yönetici 
ve profesyonellerin sayısı hızla artıyor. Futbol, basketbol, 
yelkenli, tenis gibi spor dallarının yanı sıra adrenalin seviyesi 
yüksek ve cesaret isteyen spor dallarına yönelen ve bu hobile-
rini yaşam stiline dönüştüren kişilerin gündeminde önemli bir 
yer tutmaya başlayan en önemli konulardan biri de heliski… 
Bu spor türü gerçekten de büyük bir cesaret gerektiriyor. 
Çünkü doğayla tamamen baş başasınız. Heliski’yi her yerde 
yapabilmek mümkün değil. Karın bol olduğu, kar merkezi ve 
kar pistlerinden uzaktaki tepelere helikopterle bırakılmanız 
gerekiyor. Bu nedenle maliyeti de oldukça yüksek. Kayak yap-
mayı çok iyi bilmenin yanı sıra ekonomik açıdan da bu sporu 
yapabilecek bir donanıma sahip olabilmelisiniz. Helikopterle 
zirveye bırakılan kayakçıları, kayarak aşağıya inene 
kadar macera dolu dakikalar bekliyor. Sporcu-
lar bir nevi doğaya meydan okuyor. He-
liski faaliyetleri dünyanın farklı böl-
gelerinde, farklı dönemlerde yapılı-
yor. Örneğin Şili’de temmuz-a-
ğustos, Kanada’da aralık-nisan 
ve Grönland’da mayıs-haziran 
ayları arasında yapılıyor. Tür-
kiye’de ise heliski için en uy-
gun zaman 20 Ocak-20 Mart 
arası…

25-45 yaş arasındaki 
kişiler tercih ediyor

Kayakçılar, tepeden kayarak 
aşağıya kadar indiklerinde tekrar 
helikopter tarafından karşılanıp başka 
bir zirveye götürülüyor. Bu süreç, kayak-
çılar yorulana ve adrenalin seviyesi düşene 
kadar onlarca kez tekrarlanabiliyor. Heliski fanatikle-
rini ise daha çok 25-45 yaş grubundan yerli ve yabancı spor-
cular oluşturuyor. Heliski’nin Türkiye müdavimleri ise 
Anatolian Heliski’nin kapısını çalarak program yapıyor. Ka-
yakçılar helikopterle bin 350 rakımlı Ayder Yaylası’ndan 
Kaçkar Dağı zirvesinin 3 bin 600 metresine kadar çıkarılıyor. 
Daha sonra bu kayakçılar, karla kaplı dik yamaçlardan hızlı 
bir şekilde kayarak, 2 bin rakıma kadar iniyor. Kaza ihtimali-
ne karşı Karadeniz Teknik Üniversitesi Hastanesi ile de ke-
sintisiz irtibat sağlanıyor. Hastanenin ambulans helikopteri 
acil durumda müdahale etmek için pistte bekliyor. Helikop-
ter yardımıyla yapılan heliski sporunda profesyonel kayakçı-
lar, öncelikle çıkılan zirvede yaşanabilecek çığ tehlikesine 
karşı deneyimli ekiplerden bilgi alıyor. Kayak malzemelerini 
seçen sporcular rehber eşliğinde helikoptere biniyor ve spora 
uygunluk gösteren dağın zirvesine hareket ediyor. Helikop-
terden inen sporcular el değmemiş zirvelerden dağın etekle-
rine doğru adrenalin dolu bir kayak yolculuğuna başlıyor.

The number of the executives and professionals who aim to 
take up different type of hobbies to become refreshed and 
energized when they get the chance from their busy business 
lives is increasing. Heli-ski is in the agendas of the people who 
play sports such as football, basketball, tennis, sailing as well as 
high adrenalin sports that require bravery and who turn these 
hobbies into life styles. This sport really requires great courage 
to do it; because, you are completely alone against the nature. 
It is not possible to do heli-ski everywhere. You have to be 
dropped off a helicopter at the hills that are away from the ski 
tracks and where there is plenty of snow. This makes it a costly 
sport. You have to be able to afford the cost of it as well as being 
a well experienced skier. Adventure filled moments wait for the 
skiers until they reach to the bottom of the hill from the 

moment that they are dropped off the helicopter. They 
challenge the nature in a way. Heli-ski activities 

are done in different times in different parts 
of the world. For instance, the season is 

between July and August in Chili; 
December and April in Canada; May 

and June in Greenland. The heli-ski 
season in Turkey is between 
January 20 and March 20. 

People who are between 
25-45 prefer heli-skiing

The skiers are welcomed by the 
helicopter after skiing to the 

bottom of the hill and are taken to 
another summit. This process can be 

repeated tens of times until the skiers 
are tired and their adrenalin levels are 

low. Heli-ski fans are usually local and 
foreign athletes who are between the ages of 25-

45. The Turkish heli-ski fans make their schedule after 
knocking on the door of Anatolian Heliski. A helicopter lifts 
off the skiers and carries them to the summit of the Kaçkar 
Mountains at an altitude of 3600 meters from the Ayder 
Plateau at an altitude of 1350 meters. Following, the skiers ski 
through the steep slopes that are covered with snow until they 
reach an altitude of 2000 meters. In case of an accident, they 
keep in touch with Karadeniz Technical University Hospital 
continuously. Their air ambulance waits at the track to 
response to an emergency immediately. Before heli-skiing 
with the aid of a helicopter, the professional skiers get 
information from the experienced teams primarily about a 
possible avalanche hazard at the summit that they are 
planning to land. The athletes who pick their supplies go in the 
helicopter along their guide and their journey to the summit 
begins. Then, they leave the helicopter to experience a ski ride 
full of adrenalin from the virgin summits to the shoulders of 
the mountains.     

Kayakçılar 
helikopterle bin 350 

rakımlı Ayder Yaylası’ndan 
Kaçkar Dağı zirvesinin 3 bin 

600 metresine kadar çıkarılıyor.

A	helicopter	lifts	off	the	skiers	and	
carries them to the summit of 

Kaçkar	Mountain	at	an	altitude	of	
3600	meters	from	the	Ayder	
Plateau	at	an	altitude	of	

1350 meters.
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HoBİ / HOBBY

HELıSKı YAPmAdAN ÖNCEdEN BİLİNmESİ 

GEREKENLER

• Bol kar tecrübesi olan, teknikleri bilen her 
kayakçı heliski yapabilir. 

• Kayağa mutlaka tecrübeli ve lisanslı dağ 
rehberleriyle çıkmak gerekiyor.

• Bol karda kullanılan kayaklar pist kayaklarına 
oranla daha geniş. Heliski yapmadan önce bu 
tarz kayaklarla antrenman yapmakta fayda var. 

• Özgüven yeterli değil. Doğru ekipman 
kullanmalı, güvenlik önlemlerinden emin 
olunmalı.

• Ekiplerin detektör, çığ çubuğu, kürek ve ABS 
sırt çantası bulundurması gerekiyor. 

• Çığ ve güvenlik eğitimi almak önemli… 
• Gideceğiniz yerleri, seçtiğiniz operasyonları iyi 

araştırmalı, kendi seviyenize göre kaymalısınız. 
Grubunuzda sizinle aynı seviyede kayakçılar 
olmalı.

• En büyük risk çığ... Bu nedenle yanınızda sinyal 
verici cihazlar taşımalısınız. 

• Airbag sistemine sahip çantalar bulundurun, 
bunlar çığ esnasında çalıştırılarak ciddi sayıda 
kayakçının hayatını kurtardı. 

• Her kayakçının çantasında arama çubuğu ve 
kürek olmalı. 

• Helikopter pilotunun dağda karlı zirvelere iniş 
konusunda eğitimli olup olmadığı iyice 
araştırılmalı. 

WHAT YOU SHOULD KNOW BEFORE HELI-SKIINg

• Every skier who knows the techniques and 
has plenty of experience can heli-ski.

• It is necessary to start the journey with an 
experienced and licensed mountain guide.

• The ski boards that are used in vast snow are 
wider as opposed to regular ones. It would be 
useful to practice with them before heli-
skiing.

• Self-confidence is not enough. Right 
equipment use and high safety measures 
should be assured. 

• The teams have to have detector, avalanche 
beacon, shovel, and ABS backpack. 

• It is important to take avalanche survival 
lessons. 

• You should do your research about places to 
go, operations that you choose and ski at 
your own proficiency level. Other skiers who 
are at the same level as you are should exist 
in your team. 

• The greatest risk is an avalanche; therefore, 
carry a signal-transmitting device on you. 

• Have airbag backpacks. Those have rescued 
many lives during avalanches. 

• Every skier must keep probes and a shovel in 
their backpacks. 

• The training level of the helicopter pilot on 
landing snowy summits should be inspected 
well. 



YENİ NESİL CV DÖNEMİ
AYNI İLANA bAŞVurAN YÜzLErCE KİŞİDEN bİrİ OLArAK, DİKKAT ÇEKMEK İÇİN 

sADECE 10 sANİYENİz VAr.

NEW	GENERATION	CV	ERA
you haVe only 10 seConds To sTand ouT amonG The hundreds 

who haVe aPPlIed for The same PosITIon. 

GİRİŞİM / iNiTiATivE

SELİN AKGÜN

İş hayatında kaç yılı geride bıraktınız? Belki 5, 
belki 10, hatta daha da fazlası… Ya da üniversi-
teden yeni mezun oldunuz ve hayalinizdeki işi 
arıyorsunuz. Günümüz iş dünyasında deneyim 
sahibi olmak büyük bir öneme sahip. Peki, bu 
deneyimi CV’nize başarılı bir şekilde yansıta-
biliyor musunuz? Yüzlerce hatta binlerce 
CV’nin geldiği bir iş başvurusunda, İK uzmanı-
nın dikkatini nasıl çekebilirsiniz? Unutmayın, 
sadece 10 saniyeniz var. Türkiye’nin önde ge-
len insan kaynakları şirketleriyle beyin avcıla-
rının eleman istihdamını sosyal medya üzerin-
den gerçekleştirdiği bugünlerde CV’nizle öne 
çıkmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz…

How many years did you leave behind in your 
business life? Maybe 5, maybe 10, or maybe 
more... Or you are just graduated and looking for 
your dream job. Having experience carries great 
importance in today’s business world. Do you 
reflect that experience in your CV successfully? 
How do you grab the attention of the HR 
specialist among the hundreds, moreover the 
thousands of CVs for a job application? Do not 
forget, you have only 10 seconds. If you want to 
stand out with your CV nowadays that the 
Turkey’s prominent human resource companies 
and headhunters recruit through social media, 
you are at the right place...   
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GİRİŞİM / iNiTiATivE

Sosyal medyada LinkedIn, Twitter ve Face-
book üzerinden eleman istihdam etmeye baş-
layan şirket sayısı hızla artıyor. Özellikle Lin-
kedIn, profesyonellerin yanı sıra orta ve üst 
düzey yöneticilere ulaşmak açısından da 
önemli avantajlar sunuyor. LinkedIn’daki aday 
profilinin tamamı bir özgeçmiş niteliği taşı-
yor. Kariyer sitelerinden aday aradıklarında 
yayınlanan ilanın kriterlerine hiç uymayan 
tarzda başvurular gelme olasılığının yüksek 
olduğunu ifade eden Hugent İş Geliştirme 
Direktörü Özlem Veryeri Taşkaya, “Orta ve 
üst düzey alımlarda işe yerleştirdiğimiz her 10 
adaydan 6’sını sosyal medyadan buluyoruz. 

The number of the companies that begin to 
hire through LinkedIn, Twitter, and Facebook is 
increasing rapidly. Especially LinkedIn offers 
significant advantages enabling users to reach 
the mid-level and high level executives as well as 
professionals. The user profiles in LinkedIn have 
the features of a complete resume. Expressing 
the high possibility of receiving applications that 
don’t comply with the required qualifications of 
the ad, which is published in career web sites in 
search of new candidates, Hugent Work 
Development Director Özlem Veryeri Taşkaya 
says, “We find 6 out of 10 candidates that we 
recruit as mid-level and high level employees 
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İşe alım görüşmelerinde artık karşı tarafı 
sorgulayan, ne istediğini bilen ve kariyer yo-
lunu net bir şekilde planlamış bir kitleyle 
karşı karşıyayız. Yeni nesil, teknolojiyi yakın-
dan takip ediyor. Bu nedenle sosyal medya 
üzerinde çok aktifler. Artık şirketler, bir-
likte çalışmak istedikleri kişilerin 
sosyal medya hesaplarını ve 
paylaşımlarını da gözden ge-
çiriyor. Sosyal medyadaki 
tutumları, o kişilerin 
CV’lerinin farklı bir yönü-
nü oluşturuyor. Sosyal 
medyada yer alan CV’lerin 
güncel olması ve okurken 
yormayacak bir uzunluğa sa-
hip olması gerekiyor.” diyor.

CV tasarım süreci
CV hazırlamanın artık CV tasarım sürecine 

dönüştüğü bir dönemdeyiz. Eski CV’ler sadece 
‘ne yaptım?’ sorusuna statik bir yanıt teşkil 
ederken; yeni CV’ler ‘gerçekte kimim?’, ‘ken-
dimi nasıl algılıyorum?’, ‘ne hissediyorum?’, 
‘günlük hayattaki ruh halim, modum nedir?’ 
gibi sorulara yanıt veriyor. Taşkaya, bu nokta-

through social media. Now, during the job 
interviews we are up against candidates who 
question, know what they want, and have 
planned their career map already. The new 
generation follows the technology very closely. 

That’s why they are very active in social 
media. Nowadays, the companies go 

over the social media accounts 
and shares of the people whom 

they consider to recruit. Their 
behaviors in social media 
create a different part of 
their CVs. The CVs that are 
published in social media 

should be up to date and be in 
a length that is not going to tire 

the person who is reading it for 
evaluation.”    

CV designing process
Nowadays, preparing a CV has become a CV 

designing process. While the good old CVs used 
to answer only the question of ‘What did I do?’ 
the new CVs answer the questions of ‘Who am I 
actually?’, ‘How do I perceive myself?’, ‘What 
do I feel?’, ‘How is my daily mood?’ Taşkaya 

Orta ve üst düzey 
alımlarda işe 

yerleştirdiğimiz her 
10 adaydan 6’sını 
sosyal medyadan 

buluyoruz.

Hugent İş Geliştirme Direktörü 
Özlem Veryeri Taşkaya

Hugent Work Development Director 
Özlem Veryeri Taşkaya
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da önemli ipuçları vermeyi de ihmal etmiyor: 
“Arama motorlarında daha kolay keşfedilebil-
mek için mevcut görevinizle ilgili kilit kelime-
leri muhakkak CV’nizde barındırmalısınız. 
‘Bütçe’, ‘pazarlık’, ‘işe alım’ gibi... Doğru ağ 
bağlantılarına sahip olmak da çok önem-
li, böylece ulaşmayı istediğiniz he-
def kitleyi daha yakından takip 
edebilir, güncel bilgileri yo-
rumlayabilir ve sizi fark et-
melerini kolaylaştırabilir-
siniz. Beyin avcıları nite-
likli eleman arayışını ger-
çekleştirirken öncelikle 
aradıkları adayın bulunabi-
leceği kanalları araştırıyorlar, 
üye oldukları gruplar, mevcut 
çalıştığı şirket veya geçmiş çalıştığı 
şirket kanalları üzerinden tarama gerçek-
leştiriyorlar. Adaylar özgeçmiş bilgilerinin ek-
siksiz, iletişim bilgilerinin ulaşılabilir olmasına 
dikkat etmeli. Kendilerine gelen mesajları za-
manında görebilmek için de kanala aktif ve 
düzenli olarak giriş sağlamalılar. Önümüzdeki 5 
yıl içinde sosyal medyada iş bulma olasılığı 
hızlı bir şekilde artacak.”

gives important tips about the subject: “If you 
would like to be discovered easily by search 
engines, you should keep the key words regarding 
your present job in your CV such as ‘budget’, 
‘negotiation’, or ‘recruitment.’ It is also very 

important to have the right network 
connections; therefore, you can follow 

your target more closely, interpret 
daily updates, and make it easier 

for them to notice you. When 
headhunters begin to seek for 
a qualified employee, they 
primarily search for the 
channels where the possible 

candidates are likely to be 
found. They scan the groups, of 

which they might be members, and 
their companies, which are where they 

work presently and had worked in the past. 
Candidates should be careful about keeping 
their resume information complete and their 
contact information accessible. They should 
also log in to these channels regularly to check 
their messages in time. The possibility of finding 
jobs through social media is going to increase 
rapidly within the next five years.”       

NASıL FARK YARATABİLİRSİNİZ?

Yeni nesil araştırma şirketi FutureBright’ın yeni 
nesil CV hazırlama taktikleri de pek çok kişiye yol 
gösterecek. Bu maddeleri tek tek hayata 
geçirmekte fayda var:
• CV’nizde uzun uzun amacınızı anlatmak yerine 

sahip olduğunuz özellikleri özetleyin.
• Kendinizi bir marka gibi tanıtın.
• Çalışmak istediğiniz şirket ya da kurumu sosyal 

medyada takip edin.
• CV’nizdeki kapak sayfanızı el yazınızla yazarak 

daha net ve samimi bir atmosfer yaratın. 
• Fark yaratmayı düşündüğünüz alanlarla ilgili bir 

video hazırlayın.
• Blogunuzu, web sitenizi, Twitter ve İnstagram 

hesabınızı sürekli güncelleyin.
• CV’nizde uzun cümleler kullanmayın. Kendinizi 

öz bir şekilde tanıtın.
• CV tasarımında renk unsuruna dikkat edin.
• ‘Özgeleceğim’ kısmını yaratın ve çalışmak 

istediğiniz şirkette ne gibi yeni projelere 
odaklanacağınızı belirtin.

• LinkedIn, iş aramanın Facebook’una dönüşmüş 
durumda. Tecrübeli yöneticiler, Linkedin 
ilanlarına daha çok güveniyor. Bu nedenle 
LinkedIn’deki CV’nizi bu kurallara uygun olarak 
güncelleyin.

HOW CAN YOU MAKE THE DIFFERENCE?

The new generation research company 
FutureBright’s new generation CV preparing tips 
are going to guide many people. It would be very 
useful to materialize these tips:
• Instead of spinning your goal out, summarize 

your qualifications.
• Promote yourself as if you are a brand name. 
• Follow the establishment or company where 

you would like to work through social media.
• Handwrite your cover page to make it more 

clear and sincere.
• Make a video about the fields that you would 

like to make a difference.
• Daily update your blog, web site, Twitter or 

Instagram accounts. 
• Avoid using long sentences in your CV. 

Describe yourself briefly.
• Watch out for the color effect when designing 

your CV.
• Create a part called ‘my future-self’ and 

emphasize the new projects that you would 
like to focus in your new company.

• LinkedIn has become the Facebook of 
recruitment. The experienced executives count 
on the LinkedIn ads the most, so organize your 
CV in LinkedIn accordingly.  

We	find	6	out	of	10	
candidates	that	we	
recruit	as	mid-level	

and	high	level	
employees through 

social	media.
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HEYKELİN 
GÖLGE OYUNCUSU
İsKENDEr gİrAY’IN TAsArLADIĞI hEr bİr 
hEYKELİN ÖYKÜsÜ VE VErMEK İsTEDİĞİ 
MEsAJ, EsErLErİN DuVArA YANsIYAN 
gÖLgELErİNDE gİzLİ…

Heykeltıraş, kuklacı, ressam ve fizik mühendisi 
İskender Giray, anaformik sanat akımından ilham 
alarak gölge oyunlarına ev sahipliği yapan metal 
heykeller tasarlıyor. Bu heykellerin en önemli 
özelliği, ışıklar kapandığında özel bir ışık ve yan-
sıtma dengesiyle eserin gölgesinin bambaşka bir 
imaja dönüşmesi… Adalet tanrıçası Themis’i tas-
vir eden çalışmasının yanı sıra Contemporary İs-
tanbul’da sergilenecek Hayat=Su adlı çalışması ve 
Beşiktaş Spor Kulübü’nün 111’inci yılına yönelik 
olarak hazırladığı çınar ağacı heykeli prototipi de 
gölgesinde farklı bir sihir yansıtıyor.

Hayallerinizin peşinden gitmek için vakit hiç-
bir zaman geç değil. Kendisini Kadıköy Mo-
da’daki atölyesinde ziyaret ettiğimiz fizik mü-
hendisi, heykeltıraş, kuklacı ve ressam İskender 
Giray’ın öyküsü inanın pek çok kişiye ilham ve-
recek. İstanbul Teknik Üniversitesi Fizik Mü-
hendisliği Bölümü’nden mezun olan Giray’ın 
içindeki sanat aşkı daha çocukluğunda başlamış. 
8 yaşından bu yana resim yapan, bulduğu her 
malzemeden üç boyutlu objeler çıkarmaya çalı-
şan Giray’ın çocukluğu hep atölyelerde geçmiş. 
Babası, amcası ve dedesinin marangozlukla uğ-
raştığını söyleyen İskender Giray, “Babam ma-
rangozdu sonradan hukukçu oldu. Memur bir 
ailede büyüyen bir çocuk olarak bana hep gerçek 
bir mesleğim olması gerektiği fikri aşılandı. Kü-
çüklüğümden bu yana fizik ve matematik ku-
ramlarında hep çok başarılı olmuştum. Fizik 
okumak, hayata bakış açımı geliştiren, ne-
den-sonuç ilişkileri arasında çok daha sağlıklı 
bağlantı kurmamı sağlayan faktör oldu. Ama 
üniversite bittikten sonra plaza yaşamının ve iş 
dünyasının bana göre olmadığını gördüm. 3.5 yıl 
boyunca kendimi zorladım. İyi bir üniversiteden 
mezun olmuştum, çalışmaya başlamıştım. Ama 
bu denklemde bir sorun vardı. Yaptığım iş beni 
mutlu etmiyordu. Bu nedenle bir dönüm nokta-
sına geldim ve sanatı tercih ettim.” diyor.

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

Heykeltıraş, kuklacı, ressam ve fizik mühendisi İskender Giray
Sculptor, puppeteer, painter, and physics engineer İskender Giray
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SHADOW	PLAYER	
OF	SCULPTING	

The sTory and The messaGe of 
eaCh sCulPTure ThaT has been 

desIGned by İskender Gİray are 
hIdden In TheIr shadows.

Sculptor, puppeteer, painter, and physics engineer 
İskender Giray, who is inspired by anamorphic art 
movement, designs metallic sculptors that host 
shadow plays. The greatest feature of these 
sculptures is that when the lights are off, their 
shadows turn into very different images with the 
help of a special balance of light and reflection. His 
works reflect a different kind of magic in their 
shadows. Such as the goddess of justice Themis, 
another work by him named Life=Water that is 
going to be exhibited at Contemporary İstanbul, and 
his plane tree sculpture that he has been making for 
Beşiktaş Sports Club as a prototype.

It is never too late to follow your dreams. We 
believe that sculptor, puppeteer, painter, and 
physics engineer İskender Giray’s story is going to 
inspire many people. We visited him in his workshop 
at Kadıköy, Moda. He graduated from İstanbul 
Technical University Physics Engineering 
Department. His passion for art began during his 
childhood years. He spent his childhood in 
workshops. He paints since he was eight and tries to 
turn every supply that he gets his hands on into 3D 
objects. Explaining that his father, uncle, and 
grandfather were carpenters, İskender Giray said, 
“My father used to be a carpenter but later on he 
became a legist. The necessity of having a real 
occupation was instilled into my mind as a child who 
had grown up in a civil servant family. I have always 
been good in math and physics. Studying physics 
became a factor that developed my life view and 
assisted me to find healthier connections between 
the cause and effect relations. However, after 
graduation I realized that plaza life and business 
world were not for me. I had forced myself for three 
and a half years. I had been graduated from a 
prestigious university, and had started to work. Yet, 
there was still a problem with the equation. My job 
was not making me happy. I had come to a milestone. 
I chose art.”        
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Fizik deneyiminden faydalanıyor
2006’da kukla yapımına yönelen İskender Giray sözlerine 

şöyle devam ediyor: “Kukla sanatı, modelleme konusunda 
kendimi geliştirmem için son derece iyi bir alandı. Daha son-
ra kukladan figüratif çalışmalara geçtim. Şu anda ağırlıklı 
olarak anaformik sanat akımıyla ilgileniyorum. Bu alanda fi-
zik deneyimimden de faydalanıyorum. Ağırlıklı olarak metal 
ya da plastik malzemelerle çalışıyorum. Metalde demiri çok 
seviyorum. Demirin paslanması, demirin nefes aldığının ve 
yaşadığının göstergesi… Bronz çalışmalarım da bulunuyor.” 

Beşiktaş Spor Kulübü’ne özel anaformik bir çalışma prototipi 
hazırlayan Giray, “Beşiktaş’ın muhalif duruşunu yansıtmak 
üzere rüzgâra karşı büyümüş bir çınar ağacı tasarladım. 111’inci 
yıl için yapıldı. 111 yılı temsilen 111 dal bulunuyor. 110 kupa alın-
dığı için 110 yaprak var. 31 taşıyıcı dal, 31 yönetim değişikliğini 
yansıtıyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, bronz bir heykel tasarlaya-
cağım. Dalların arasında Atatürk’ün portresi gizli… Beşiktaş 
ağacının gölgesi, akşamları farklı bir boyuta dönüşecek. Kupayı 
çıkarmaya çalışan bir kartal gözükecek. Bu tarz bir çalışmanın 
dünyada benzeri yok. Prototip onaylandığı takdirde ve sergilen-
mesi için uygun alan bulunduğunda 5-8 metrelik bir heykel 
üzerinde çalışmaya başlayacağım. Heykelin gölgesi ise en az 15 
metrelik kanat derinliğine sahip olacak.” yorumunda bulunuyor.

Takes advantage of his physics experience
Tending towards puppetry in 2006, İskender Giray continues, 

“Puppetry was a great field to improve myself in modeling. Later, I 
have jumped to figurative works from puppetry. I am concentrating 
in anamorphic art movement now. I am using my physics experience 
in this field. I work heavily with metal or plastic supplies. I like iron 
the most among metals. To me, oxidization of iron is the indicator 
of that it breathes and it lives. I also have bronze works.” 

Designing a special anamorphic work prototype for Beşiktaş 
Sports Club, Giray says, “I designed a plane tree that has grown 
against the wind to reflect the opposing stance of Beşiktaş. It is 
being made for its 111th year. The tree has 111 branches resembling 
the 111 years. There are 110 leaves to present 110 cups won. 31 
load-bearing branches reflect the 31 management changes. If we 
come to an agreement, I am also going to design a bronze 
sculpture. A portrait of Atatürk is hidden between the branches. 
The shadow of the Beşiktaş tree is going to transform into a 
different image in the evenings. An eagle that tries to pick up the 
cup is going to appear. This type of work is matchless around the 
world. As soon as, the prototype is approved and a suitable 
location is found for its exhibition, I am going to start working on 
the 5-8 meters tall sculpture. The shadow of the sculpture is 
going to have a 15 meters of wingspan.”        



 raillife OCAK / JAnuAry 2015     0  5 9

zANAAT / CRAFT

Şekil değiştirenler sergisi
Yaptığı tüm çalışmalarda farklı gölge oyunlarından besle-

nen İskender Giray, “Anaformik çalışmalarda gölgeli tema-
lardan ve farklı açılardan ilham alıyorum. İşin içine kinetiği 
de karıştıracağım. Her seferinde kendime farklı bir hedef 
koyuyorum. Şu anda Contemporary İstanbul’da sergilene-
cek HES, yani Hayat= Su adlı projem üzerinde çalışıyorum. 
Bu çalışmamda ışık ve heykel sabit olacak ama gölgesi hare-
ketli olacak. Nefes alan bir kadın bedeni gözlemlenecek. 
Önümüzdeki dönemde kendi sergim için hazırlanacağım. 
7-8 adet heykel çalışması olacak. Bir iş minimumda 1 ayımı 
alıyor. Gelecek yaz sergim için hazır olmuş olacağım. Sergi-
min konsepti de şekil değiştirenler yani ‘shape shifters’ 
olacak. Algıdaki değişikliklerden beslenip, bu algıları farklı 
bir dille tanımlamaya çalışıyorum. Eserlerimin önemli bir 
çoğunluğu ışık gerektiriyor. Bu nedenle sergide büyük du-
varlara ve karartılabilir alanlara ihtiyacım olacak. Sokaklara 
yönelik heykel çalışmalarım da var. Yaşadığım alanda bir 
boşluk gördüğümde o alanı doldurmak istiyorum. Moda’da 
yıllardır önünden geçip durduğum, boş bir alan vardı. Oraya 
bir ağaç dikilmesi gerekiyordu. Bu nedenle oraya ‘Ağaca 
Ağıt’ heykelini yaptım. İki sokak heykelim ve sokağa yöne-
lik bir resim çalışmam bulunuyor.” diyor.

Shape shifters exhibit
Being inspired by different shadow illusions in all of his works, 

Giray says, “I am inspired by themes with shadows and different 
angles in my anamorphic works. I am going to make kinetics 
involve in it, too. Each time, I plan a different goal for myself. I 
am working on my project named LEW in other words Life=Water 
that is going to be exhibited in Contemporary İstanbul. In this 
work, light and sculpture are going to be fixed but its shadow is 
going to be mobile. A breathing woman’s body is going to be 
observed. I am going to be preparing for my own exhibition in the 
forthcoming period. There will be 7 or 8 sculptures. Making a 
sculpture takes minimum one month. I am going to be ready for 
my exhibition next summer. The concept of my exhibition is 
going to be ‘shape shifters.’ I am nurtured by the transformations 
in observations and try to describe these observations through a 
different language. Light is necessary for a wide range of my 
works; therefore, I am going to need large walls and spaces that 
can be darken. I also have street works. When I see an empty spot 
in my neighborhood, I want to fill it. There used to be an empty 
spot in Moda that I used to keep passing in front of it for years. 
A tree should have been planted there. So, I made a sculpture 
named ‘Mourning for a Tree’ to place there. I have two street 
sculptures and one street painting.”  
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1980’lerden beri tarihimizle barışmaktan söz ediyoruz ama 
Osmanlı’nın en iyi yüz şairinin divanları dahi yeni harflerle 
basılmış değil. İhmalimiz büyük. Tuhaf olan, Türkiye’nin ve 
dünyanın çeşitli üniversitelerinde detay denebilecek Osmanlı 
tarihi çalışmaları yürütülürken Osmanlı’nın ana aksamını 
oluşturan âlimlerin, şairlerin, devlet adamlarının hayat hikâ-
yeleri, eserleri ve düşünceleri bugün maalesef elimizin altında 
değil. 

Geçen senenin nisan ayında İlber Ortaylı hayret ve esef 
ederek soruyordu: “Koca Ragıp Paşa aydın bir yönetici, bilinen 
bir şairdi. Bu memlekete kütüphane kurumunu o sokmuştur.  
Bu yıl onun ölümünün 250’nci yıldönümü ama hiçbir kutlama 
faaliyeti görüyor musunuz?”

Koca Ragıp Paşa deyince elde sadece Laleli’deki Ragıp Paşa 
Kütüphanesi var; o da 1999 Marmara Depremi’nde hasar gör-
düğü için kapalı duruyor, koleksiyonu ise Süleymaniye Yazma 
Eserler Kütüphanesi’ne taşınmış. Kütüphanenin özelliği, son-
radan isimlendirilmiş olmayıp bizzat 18. yüzyılda Koca Ragıp 
Paşa tarafından yaptırılmış olması. Kütüphanenin koleksiyo-
nu bin iki yüzden fazla yazma, bin yedi yüzden fazla eski harf-
li basma, 9 bin kadar da yeni harfle basma eser içeriyor. Bildi-
ğin hazine yani…

Zor bir çağda büyük bir devlet adamı
Koca Ragıp Paşa 1699’da doğup 1763’te vefat etmiş,tam bir 

18. yüzyıl adamı. Gerek karakteri ve siyasi faaliyetinde gerekse 
şiir ve düşüncelerinde bunun yansımalarını görmemek 
mümkün değil. Ağırbaşlı, ihtiyatlı, dünyadan vazgeçmeyen 

We talk about making peace with our history since the 1980s, but 
even the collected works of the best 100 poets of the Ottoman has 
not been published in our new alphabet yet. Our negligence is great. 
The strange thing is that unfortunately, we don’t have the life 
stories, works, and thoughts of the great Ottoman scientists, poets, 
and politicians, who had constituted the major component of the 
Ottomans, handy while the Ottoman history researches that we can 
call ‘detailed’ are being conducted in universities located in Turkey 
and around the world.    

İlber Ortaylı was asking in April last year with dismay and regret: 
“Koca Ragıp Pasha used to be a well known poet and an intellectual 
leader. Our country had met libraries by means of his efforts. This 
year is the 250th anniversary of his death, but do you see any 
ceremony that is held in his memory?”  

When one mentions Koca Ragıp Pasha’s name, we realize that 
there is only Ragıp Pasha Library in Laleli that is dedicated to his 
memory; and it is closed due to the damage during the Marmara 
Earthquake in 1999. The collection was moved into Süleymaniye 
Manuscripts Library. What makes Ragıp Pasha Library special is 
that, it was not only named after Ragıp Pasha, but he himself had 
it built in the 18th century. The collection of the library consists 
of over 1200 manuscripts, over 1700 printed works -in the old 
alphabet, and about 9000 printed works -in the new alphabet. In 
other words, it is a treasure.  

A great politician in a tough age
Koca Ragıp Pasha who was born in 1699 and died in 1763 was a 

typical 18th century character. It is impossible not to notice the 

HAKAN ARSLANBENZER

TARİH / HiSTORY

İHMAL ETTİĞİMİZ BÜYÜK OSMANLI: 
THE	GREAT	OTTOMAN	THAT	WE	NEGLECT:	

KOCA RAGIP PAŞA
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ama dünyaya fazla da inanmayan bir tavır... İran, Avusturya ve 
Rusya karşısındaki diplomatik yeteneğini Osmanlı bürokrasisi 
içindeki husumetlerde de göstermiş, kelle koltukta olmaktan 
ziyade omuzları üstünde bir baş taşımaya önem vermiş, kendi 
şiirlerinin şahadetiyle varlık içinde yokluk yaşamış bir olgun 
adam, Ragıp Paşa.

Aile çevresi ve eğitimi bakımından şanslı bir adam Paşa… 
Babası Şevki Mehmed Efendi defterhane kâtibidir, yani 
devletin tapu kadastro memurlarındandır. Osmanlı 
ekonomisinin toprak ve tarım üzerine kurulu olduğu 
düşünülecek olursa defterhanenin önemi fark edilir. Yani 
Ragıp halktan ziyade devletin tarafında dünyaya geldi ve 64 
yıllık ömrünün tamamını devletin içinde geçirdi. 

Ragıp yetenekliydi. Hem iyi bir kâtipti hem de meselelerin 
zekice çözüm yollarını bulabiliyordu. Bir yandan Arapça ve 
Farsça öğrenerek düşünce ve edebiyat vadisinde yürümeye 
başladı. Diğer yandan baba mesleği memurluğa başladıktan 
kısa süre sonra Divan-ı Hümayun kâtibi olmayı 
başardı. Devletin artık tam içindeydi. 

Ondan sonrası bir başarı hikâyesi… 
Ragıp, 1722 İran Savaşı’yla birlikte 
kadastro memurluğundan 
diplomatlığa doğru ilerlemeye başlar. 
İran’dan kazanılan toprakların kaydı 
için görevlendirilip doğuya 
gönderilir; İran’la yapılan 
müzakerelere kâtip olarak katılır. Bu 
emeklerin meyvesi olarak, Ragıp’ı 
1724’te Revan Defterdarı olarak 
görürüz. 

Bağdat’ı Nadir Şah’ın pençesinden 
çekip alıyor

1730’da Bağdat Defterdarı olan Ragıp, üç yıl sonra Nadir 
Şah İran ordusunun başında Bağdat’ı kuşatmışken İran tara-
fıyla görüşmeleri idare eder; daha doğrusu Şah’ı oyalayıp Er-
zurum’daki Osmanlı kuvvetlerinin Bağdat’ın imdadına yetiş-
mesine yardım eder. Bunun ödülü de büyük olur tabii. Ragıp 
önce Erzurum’da ordu defterdarı ve Reisü’l-küttab vekili ola-
rak tayin edilir, 1737’de ise sadaret mektupçusu olur. 

Sonraki yıllarda İran, Rusya ve Avusturya devletleriyle olan 
savaş-barış müzakerelerinde murahhas (heyet azası) olarak 
hep Ragıp’ı görürüz. Ragıp artık mükemmel diplomattır. Bir-
kaç yıl Reisü’l-küttab, birkaç yıl da Mısır Valisi olarak hizmet 
verir. Mısır’da Osmanlı valisini etkisiz hale getiren Memluk 
beylerini alt eder, epey de sert tedbirler alarak tabii. Mısır 
Ragıp Paşa’yı, Ragıp Paşa da Mısır’ı pek sevmemiş. Nihayetin-
de görevden çekilmek zorunda kalmıştır.

Ragıp Paşa, Sadrazam olmayı beklerken bürokrasi oyunla-
rıyla Halep Valiliği’ne getirildi. Ancak ölümünden dört yıl 
önce, 1757’de Sadrazam olabildi. Devleti idare ettiği bu kısa 
döneme itidal ve hikmet dönemi deniliyor. 

reflections of it in his poems and in his thoughts as well as in his 
character and politic actions. His nature was solemn, and cautious. 
He had never given up on world; however, he didn’t much believe in 
it either. Ragıp Pasha was a mature man who had shown his 
diplomatic talents in relations with Iran and Russia as well as in 
conflicts within the Ottoman bureaucracy. He had valued to carry 
his head between his shoulders more than living in danger. He had 
lived a modest life although he was in abundance according to the 
testimony of his poems. 

Pasha was lucky in terms of education and family circle. His 
father, Şevki Mehmed Efendi, was a registry clerk, in other words 
he was among the officers of governmental land registry cadastre. 
If we consider that the Ottoman economy was built upon the land 
and agriculture, we realize the importance of the land registry 
and cadastre. Ragıp was born closer to the government than the 
public and he had spent his 64 years of life in government. 

Ragıp was talented. He was a good clerk and he was able to 
solve issues intellectually. In one hand, he had begun 

to advance in literature and thoughts by 
learning Arabic and Farsi. In the other hand, 

he had succeeded to become a clerk of the 
Imperial Council after working only for a 
short time as a government officer just 
as his father did. He was right in the 
middle of the government.    

What follows is a story of success... 
Ragıp begins to advance from cadastre 
service through diplomacy simultaneously 

with the Iran War in 1722. He becomes 
stationed to the east to manage the registry of 

the new lands that were captured from Iran; he 
attends to negotiations with Iran as a clerk. As a 

reward of his efforts, he becomes appointed to the chief 
treasurer of Yerevan in 1724.   

Snatches Baghdad out of Nadir Shah’s grasp
Ragıp who had become the Chief Treasurer of Baghdad in 1730 

manages the negotiations with the Iranian side three years later 
during the siege of Baghdad by Nadir Shah and his army; in fact, 
his actual intention is to steal time so the Ottoman forces in 
Erzurum becomes able to arrive in time to help Baghdad. He 
becomes awarded greatly for his success. Ragıp first becomes the 
chief treasurer of the military in Erzurum, and then becomes the 
Foreign Minister. He becomes the official letter scribe of the 
Grand Vizier in 1737. 

Later on, we see him as a delegate member during war and peace 
negotiations with Iran, Russia, and Austria. Ragıp becomes a perfect 
diplomat. He serves for a few years as Reis-ül Küttab, and for a few 
years as the Governor of Egypt. Taking drastic measures, he outwits 
the Memluk Beys who had the Governor of Egypt politically 
neutralized. Ragıp Pasha doesn’t like Egypty, and Egypt doesn’t like 
Ragıp Pasha. Eventually, he is obliged to resign from his position.  

TARİH / HiSTORY

Koca Ragıp 
Paşa deyince elde 

sadece Laleli’deki Ragıp 
Paşa Kütüphanesi var.

When	one	mentions	Koca	Ragip	
Pasha’s name, we realize that 
only Ragip Pasha library in 

Laleli	is	dedicated	to	
his memory. 



Şiirde de itidal ve hikmet
Koca Ragıp Paşa’nın hayatı ile şiiri birbirinin aynası adeta. 

Nasıl yaşamışsa öyle de yazmış. Şiirlerinde sade ve kuvvetli bir 
söyleyiş hâkimdir. Söyleyişini esas olarak Nefi’den aldığı söyle-
nebilir, 17. yüzyıl ve devamındaki sayısız şairimiz gibi. Hikmet-
li söz söyleme ve darbı mesellerden istifade etme tarafı da Na-
bi’den gelir. 

Bu iki dev şairin gölgesinde kalmamıştır ama. Türk şiirinde 
bir Koca Ragıp Paşa sesi vardır. Bunu Paşa, kendine mahsus 
mısralarına borçludur. Osmanlı şiirinin dilbilimde sentaks de-
nilen söyleyiş bütünlüğü Ragıp’la beyitten mısraa doğru kay-
maya başlar. Mısraı onunkiler kadar kesin pek az şair vardır. Bu 
yönüyle Osmanlı şiirinin göklerinde tek parlak yıldız gibi durur. 

Nabi, 16. yüzyılın son kısmında şiirini kurduğunda Bal-
kanlardan Hindistan’a kadar İslam dillerinin şiirleri aşırı sa-
natlı şiirin etkisi altındaydı. Sebk-i Hindî denilen bu zor, 
biraz da zorlama üslup, şairleri sözü kimsenin 
daha önce söylemediği tarzda söylemeye zorlar-
ken şiirin içini de boşaltıyordu. Nabi gerçeği, 
anlamı şiire iade etti. 

Koca Ragıp Paşa’nın eseri Nabi vadisinde bir ba-
şarıdır. Paşa, süslü, aşırı sanatkârane, oyunlu bir 
şiirden ziyade düşünsel kudreti ön planda bir şiiri 
yazmıştır. Biraz eski dil bilen biri Paşa’nın şiirinin 
sırrını kolayca çözebilir. Mesela herkesin bildiği, 
özellikle köşe yazarlarıyla siyasetçilerin diline pe-
lesenk olmuş, “Merd-i kıpti şecaatin arz ederken 
sirkatin söyler.” vecizesi anonim bir atalar sözü gibi 
durur, ama tam olarak Koca Ragıp Paşa’ya aittir, 
Paşa’nın, “Harâbâtı görenler her biri bir hâletin 
söyler.” diye başlayan gazelindendir. Tam şekli de 
şudur: “Şecâ’at arz ederken merd-i kıbtî sirkatin 
söyler.” Bu gazelin anlamı, her insanın kendi ahla-
kına göre olup biteni yorumladığı ve mizacı neyi 
emrediyorsa kendini öyle ifade ettiğidir. Bizim laf 
kalabalığıyla söylemeye gayret ettiğimiz bu fikirleri 
Paşa, altı kelimede bitirir: “Muvâfıkdır yine elbet 
mizâcaşîve-i hikmet.” 

Koca Ragıp Paşa’nın şiirleri ölümünden sonra 
divan halinde Müstakimzade’nin gayretiyle toplanmıştır. Şiir-
lerinin bir kısmı da üç dilde şiir ve yazılarını bir araya getiren 
“Mecmua-i Ragıb Paşa”dadır. Paşa’nın yürüttüğü diplomatik 
müzakerelerin yazışmaları ve tanıklık ettiği Belgrad fethi de 
kitaplaşmıştır. Paşa’nın yarım kalmış birkaç çevirisi, aruz ku-
rallarını anlattığı bir risale ve bir de Arapça yazdığı bir felsefe 
kitabı vardır. 

Asıl önemli olansa kendi kurduğu ve bahçesinde türbesinin 
de bulunduğu kütüphane. Kendinden önceki sadrazamlardan 
farklı olarak Ragıp Paşa’nın adına yaptırdığı bir camiin hazire-
sinde değil de banisi olduğu kütüphanenin bahçesinde metfun 
olması hem Paşa’nın hem 18. yüzyıl Osmanlı devletinin ruhuna 
dair bir ima içerdiği için ilginçtir. 

While Ragıp Pasha was expecting to be promoted to the post of Grand 
Vizier, he becomes the victim of political schemes and becomes promoted 
to the post of Governor of Aleppo. He becomes the Grand Vizier in 1757, 
only four years before his death. The period that he governed the state is 
called as moderation and profundity.  

Moderation and profundity in poetry
The life and poetry of Koca Ragıp Pasha mirror each other. He had 

written his poems in the same manner that he had lived his life. Simplicity 
and power dominate his style. We can tell that Nefi inspired Ragıp as he 
did numerous other poets during the 17th century and later. Nabi inspired 
his wise quotes and witty use of proverbs.  

However, the two great poets could never shadow him. His place is 
great in Turkish poetry. Pasha owes that to his unique verses. The syntax 
of the Ottoman poetry slightly moves from couplet to verse with Ragıp. 
Only few poets exist in Ottoman poetry whose verses as sharp as his are. 

In this aspect, he seems as if he is the only shining star of the 
Ottoman poetry. 

When Nabi set his style of poetry at the end of the 16th 
century, the Islamic poetry was under the influence of 
extremely artful style. This hard and compelling style, 
which is called Sebk-i Hindi, was forcing poets to write in a 
way that they have never done before and removing poems 
from their sense at the same time. Nabi restored sense into 
poems. 

The work of Koca Ragıp Pasha is a big success in the field 
of Nabi. The intellectual power of Pasha’s poetry remains 
in the foreground. One who knows some old language can 
figure out his secret easily. For instance, everyone knows 
“When the brave one of the conmen praises himself, tells 
his crime,” which is thought as a proverb but in fact, it is a 
quote by Koca Ragıp Pasha. It belongs to his lyric piece that 
begins with “Whoever sees a ruin tells his trouble.” It 
means that people interpret situations according to their 
own nature and express themselves in the way that their 
nature tells them to do: “The intelligence in one’s expression 
is in harmony with one’s nature.”       

His poems were collected by the efforts of Müstakimzade 
after his death. Some of them take place in “Mecmua-i 

Ragıb Pasha” that brings together his articles and poems in three 
languages. The notes of the diplomatic negotiations that had been 
managed by Pasha and the conquest of Belgrade that he had witnessed 
were also collected into a book. There are a few incomplete translations 
by Pasha, a booklet that he explains the rules of the aruz prosody, and a 
book of philosophy in Arabic. 

The library, which had been established by him and the location of 
his grave, has the utmost importance. Instead of being buried in the 
grounds of a mosque that was built in his name traditionally as his 
predecessor Grand Viziers were, he was buried in the garden of his 
library. This situation is interesting in the aspect of having an 
implication in regards to both Pasha’s and the Ottoman Empire’s 
spirit during the 18th century.   

TARİH / HiSTORY
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BİR TÜRKÜ DİNLE / liSTEN TO A BAllAD

“Tüfek icat oldu mertlik bozuldu/Eğri kılıç kında paslanma-
lıdır…” Rahmetli babaannem “tüfek” yerine “delik demir” 
tabirini kullanarak söylerdi bu şiiri. Hikâyesini de anlatırdı. 
Köroğlu, dünyanın en büyük destan şairlerinden biri… 
Koçaklama ustası…  
Mertliğin bozulduğu yerde meydana çıkmanın, meydan 
görmenin, meydan okumanın da anlamı kalmıyor gibi… 
Bu türkü merdin mert, namerdin namert, meydanın mey-
dan olduğu zamanın türküsü... 
Mert dayanır: Dayanmak sadece güçle izah edilen bir şey 
değil. Sabrı ve inanmışlığı da içkin… Zayıf olan da mert 
olabilir pekâlâ… Kaçmak, namerde özgü bir eylemdir. 
Millet olarak kaçmadığımız için yaşadığımız coğrafya 
Türkiye olmuştur. Kaçmadığımız için, dayandığımız için 
Çin, Hint, Mısır, Roma uygarlıklarıyla hesaplaşarak, ara 
kültürleri besleyerek ve beslenerek bir “erlik” tarihi ya-
zılmıştır coğrafyaya… Ve büyük toplumbilimcinin dediği 
gibi “coğrafya kader(imiz)dir”… 
Türküden sözü çıkarsanız ve sadece ezgisini dinleseniz 
bile, yiğitlerin kendini övdüğü, meydanda kozlarını pay-
laştıkları, namertlerin meydana çıkamayıp kaçtığı, gürzün 
kalkandan ateş çıkardığı, okların menzili dövdüğü, savaş-
çıların narasından yerin göğün inlediği bir havayı canlan-
dırmanız, dahası teneffüs etmeniz mümkündür.

Bir avuç kelimeden ve üç dörtlükten oluşan türküde savaş 
adabının nasıl olduğunun bilgisi saklıdır ayrıca…
Uzatmayalım, türkümüz şöyle:
“Mert dayanır namert kaçar
Meydan gümbür gümbürlenir
Şahlar şahı divan açar
Divan gümbür gümbürlenir
 
Yiğit kendini öğende
Toplar (Oklar) menzili döğende
Şeşper kalkana değende
Kalkan gümbür gümbürlenir
 
Top (Ok) atılır kalesinden
Hak saklasın belasından
Köroğlu’nun narasından
Her yan gümbür gümbürlenir”

Türküyü derleyen kim? 
Türküyü Muzaffer Sarısözen ustamız Kars’tan derlemiş. 
Kaynak kişisi Âşık Cevlani… Türkünün tolu değil oklu 
olması muhtemel. Kaldı ki Vasfi Mahir’in antolojisinde 
kaleden atılan ve menzili döven “top”  değil “ok”…

Peki, kimden dinlemeli türküyü? 
Ben Hasan Mutlucan’dan dinlemeyi seviyorum. Paşa gön-
lünüz bilir.

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

MERT DAYANIR NAMERT KAÇAR
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BİR TÜRKÜ DİNLE / liSTEN TO A BAllAD

“Rifle is invented bravery is spoiled / Sword shall be rusted in its 
scabbard.” My grandmother, who is now deceased, used to tell 
me this poem and its story. She used to say ‘pierced iron’ instead 
of ‘rifle.’
Köroğlu is one of the world’s greatest saga poets. The master of 
epical folk poems…
It seems like seeing a battlefield, standing in the middle of it, and 
challenging do not make any sense where bravery is spoiled… 
This ballad belongs to times when brave was brave, coward was 
coward, and battlefield was battlefield. 
Brave endures: Enduring is not something that can only be 
explained by power. It also contains patience and 
faith. Weak can also be brave. Running is an 
action that is unique to coward. The 
geography where we live became Turkey, 
because as the Turkish nation we do not 
run. We wrote a history of courage in this 
geography, because we did not run, because 
we endured, because we came to terms with 
Chinese, Indian, Egyptian, and Roman civilizations, 
because we nurtured the intermediate cultures and nurtured by 
them. Just as the great sociologist said, “Geography is (our) 
destiny.”  
If you remove the lyrics of the ballad and only listen to its tune, 
you would still imagine an atmosphere where brave men praise 
themselves and settle their accounts with each other, cowards 
run from the battlefield, mace brings out sparks from shields, 
arrows beat their targets, and the earth rumbles with bellows of 
warriors.  

How the war manners are supposed to be is also hidden in the 
ballad that consists of a handful of words in three quadrants. 
Let’s make it short, here is our ballad:

Brave endures coward runs
Battlefield rumbles
Sultan of sultans forms council
Council rumbles

Brave praises himself
Cannon ball (arrow) beats target
Mace touches shield

Shield rumbles

Cannon ball (arrow) shot from its fortress
God bless from its trouble
From Köroğlu’s bellow

Everywhere rumbles.

By whom the ballad is collected?
The ballad is collected from Kars by Muzaffer Sarısözen. The 
source person is Âşık Cevlani. It is highly possible that the ballad 
contains arrows, not cannon balls. In fact, what was shot from 
the fortress in Vasfi Mahir’s anthology was an ‘arrow’ not a 
‘cannon ball.’

By whom shall we listen to this ballad?
I would like to listen to it performed by Hasan Mutlucan. 
Whomever you like...

BRAVE	ENDURES	COWARD	RUNS
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Japonların denize açılanlara, balıkçılara, gemicilere 
‘kayığına kadın ve rahip alma’ tarzında bir uyarıda 
bulunduklarını, bunun da zamanla bir atasözü ya da gemici 
sözü olduğunu okumuştum yıllar önce. Onlara göre, 
denizcilik kadın işi değildir, tehlikelidir, zordur, rahipse bir 
tehlike durumunda hemen dua etmeye başlayarak, sanki 
her şey bitmiş gibi ümitsizliğe sürükler kayıktakileri.

Şair Hüseyin Avni Cinozoğlu’nun “Bir Trende Otuz Şair” 
(Akatalpa, Eylül 2014, sayı 177) yazısının başlığı bana bu 
sözü çağrıştırdı nedense. Acaba kayığa şair alır mıydı Japon 
gemiciler? Kayığa kadın almayan şair alır mı, hiç sanmam. 
Şimdi ‘vapur mu daha liriktir tren mi?’ diye sorsam, büyük 
olasılıkla ‘vapur’ yanıtı gelir. Deniz, mavilik, 
enginler, limanlar, ufuk, martılar, 
dalgalar, eski şairler, büyük 
deniz şiirleri derken, şiire 
bile gerek bırakmayan 
büyük bir lirizm 
kendi l iğ inden 
belirir zaten. 

Years ago, I have read somewhere that Japanese people used to 
warn fishermen, and sailors about not taking any woman or 
priest on board and in time, this warning have become a 
proverb. According to them, sailing is not a woman’s job, it is 
dangerous, and tough. On the other hand, a priest could drive 
the sailors on board into desperation by starting to pray in an 
emergency as if everything is already over. 

I don’t know, why, but the title of an article by the poet, 
Hüseyin Avni Cinozoğlu reminded me this proverb: “Thirty Poets 
on a Train” (Akatalpa, September 2014, issue 177.) I wonder if 
Japanese sailors would accept poets on board. Someone who 
wouldn’t get woman on board of a ship would allow poets? I really 
don’t think so. Now, if I were to ask whether a ferry or a train is 

more lyric, the answer probably would be a ferry. 
Though, when sea, blue, depths, harbors, sea 

gulls, waves, old poets, great sea poems, 
and horizon are mentioned, a great 

lyricism would appear all by itself 
even without the need of a poem. 

Would there be any difference 
between the poets on land 

and the poets on a ferry? I 
have never gone on 
sailing with thirty poets 
before, I do not know. I 

TREN yAzILARI / TRAiN ARTiClES

“TRENDE OTUZ ŞAİR”
ŞAİrLEr TÜM sOruNLArIYLA bİNMİŞLErDİr TrENE VE TrEN ONLAr İÇİN 

bİr sAhNEDİr ADETA, YÜrÜYEN bİr sAhNE.

HAYDAR ERGÜLEN

“THIRTY	POETS	IN	A	TRAIN”
The PoeTs haVe Gone In The TraIn aCComPanIed by all of TheIr Troubles 

and The TraIn was a sTaGe for Them, a mobIle sTaGe. 
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Gemideki şairler karadakinden farklı olur mu, otuz şairle 
birlikte gemi yolculuğuna çıkmadığım için bilmiyorum. 
Fakat trendeki şairler, ne de olsa ayakları tümüyle yerden 
kesilmediğinden olacak, karadakileri hiç aratmıyor.

‘Hayali’ mahlasını taşıyan şair her yıl bu trenin gelişini 
bekler. Ve tevekkül içinde şunları söyler: “Bir dostum, 
insanlar nefislerini öldüreceklerine kendilerini 
öldürüyorlar, demişti. Keşke nefsimi öldürebilmiş 
olsaydım. Varlığımı göstermek için bu istasyonu seçmez, 
gelecek trenleri beklemezdim.” Cinozoğlu’nun iki perdelik 
bu oyununda çeşit çeşit şair var, tıpkı yaşamda olduğu gibi. 
Bunlardan biri de, “Bir trende otuz şair varsa, asla şaheser 
yazılamaz.” diyen genç şairdir. Başka bir şairse, bir istasyon 
bekçisinin yalnızlığıyla, şairlerin fildişi kule yalnızlığının 
aynı olduğunu dile getirip, Hayali’ye hak verecektir: 
“İnsanlar gerçeklerden kaçarken yazarlığa, keşişliğe, deliliğe 
ve hatta ölüme sığınabilirler.”

Şairler yenilmeye mahkûm mu?
‘Yüreği çay bardağı kadar olmayanların da şair sayıldığı’ 

yerlerin varlığından da söz edilir, şairliğin bir bakıma 
keşişlik ve dervişlik olduğundan da. Şairlerin yaşam 
biçimleriyle yazdıkları arasındaki çelişki de tartışılır, ödül 
kurumu da. Ezcümle, şairler tüm sorunlarıyla binmişlerdir 
trene ve tren onlar için bir sahnedir adeta, yürüyen bir 
sahne. Manzara değişse, yolcular, yani izleyiciler değişse de 
cümleler, konular değişmez. Sözgelimi, folklorun şiire 
düşman olduğu konusu…

Her şeye rağmen, şairliğin geçici ama daha sağlam bir 
mevzii olduğunda birleşir şairler. Öldükten sonra da 
cennete gittiklerine inanılır. Tanpınar’ın ‘sükût suikastı’ 
kavramına benzer biçimde, şairlerin de ‘manevi 
suikast’lere kurban gittiğinden konuşulur. Şairlerin 
yenilmeye mahkûm olduğu ise bilinen şeydir. Bu şair 
bazen delik pabuçlarıyla kaldırımda upuzun yatan ‘Şair 
Hrant Bey’dir, bazen de toplama kampında iskelete 
dönmüş vücuduyla şair Robert Desnos. Arada öfkeli, 
isyankâr, itiraz eden şairlerin de varlığı hatırlanır ve 
onların farklılığının delilikten kaynaklandığı öne sürülür. 
Delilik ve dâhilik...

Hülya Treni
Tren henüz yola çıkmamıştır, anons duyulur, ‘Hülya adlı 

trenin birazdan hareket edeceği’nin anonsudur bu. 
Cinozoğlu şairleri taşıyan trene ‘Hülya Treni’ adını uygun 
görmüş. Her yıl o şehre şair taşıyan üç tren geldiğine göre, 
trenlerden birinin adı da ‘Rüya Treni’ olmalı. Peki 
üçüncüsü? ‘Sevda Treni’ olabilir mi? Kara trenden mülhem, 
‘Karasevda Treni’ belki de. Olur, a. Gökyüzünde otuz kuş 
birden olma hali Simurg ise, bir trende otuz şairin bulunması 
hali ise bahçe diye adlandırılabilir. Ayrıkotlarına kadar her 
cins şairin yolculuk ettiği bir bahçe…

guess it is because they are still connected to the land somehow, 
the poets on a train won’t make you look for the ones on land.  

The poet whose pseudonym name is ‘Imaginary’ awaits the 
arrival of this train every year. And recites these words in a 
great submission: “A friend had once said that humans are 
killing themselves instead of killing their egos. I wish, I could 
have killed my ego. Then, I wouldn’t have chosen this station to 
show my existence, and wait for incoming trains.” Many kinds 
of poets exist in this two-part play by Cinozoğlu, just as they do 
in real life. One of them is the young poet who says, “If there are 
30 poets in a train, a masterpiece can never be written.” 
Another poet would acknowledge Imaginary to be right by 
explaining that a railway guard’s loneliness is the same thing as 
a poet’s ivory tower loneliness: “When humans are running 
away from truths, they may find refuge in writing, monkhood, 
madness, and moreover in death.”

Are poets bound to lose?
Some talks about the existence of places who call the ones 

with hearts not even as big as a tea cup as ‘poets’ and some talks 
about being a poet is, in a way, as if being a monk or a dervish. 
The contradiction between the life styles of poets and their 
poems is arguable, so is the award establishment. In short, the 
poets have gone in the train accompanied by all of their troubles 
and the train was a stage for them, a mobile stage. Although, 
the scenery and the passengers in other words the audiences 
change, the sentences and the subjects remain the same. For 
instance, the subject of folklore being the enemy of poetry…    

In spite of everything, poets agree that being a poet is transitory 
but a steady position. It is believed that they go to heaven after 
they die. In the same vein of Tanpınar’s ‘silence assassination’ 
concept, it is talked about that, poets are the victims of ‘self 
assassinations.’ It is also well known that poets are bound to lose. 
Sometimes, this poet might be ‘Poet Hrant Bey’ who lies down on 
the sidewalk wearing shoes with holes, and sometimes poet 
Robert Desnos in a concentration camp with a body resembling a 
skeleton. Time to time, the existence of the rebel, refusing, and 
mad poets is remembered and madness is suggested as the source 
of their difference. Madness and genius…

Dream Train
The train has not departed yet, an announcement is heard, the 

announcement tells that the train named ‘dream’ is going to depart 
shortly. Cinozoğlu sees the name ‘dream’ fit for the train that 
carries the poets. Considering that three trains carrying poets 
arrive in that city every year, one of the trains should be named as 
‘Reverie Train.’ What about the third one? Could it be ‘Love 
Train’? Maybe with an inspiration from the dark train, we can call 
it ‘Dark Love Train’... Why not... If we call the state of 30 birds 
appearing in the sky as Simurgh, then we can call the state of 30 
poets being in a train as a ‘garden.’ A garden, in which every kind 
of poet travels even the witch grass types... 

TREN yAzILARI / TRAiN ARTiClES
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Ahmet Haşim, her okuyucunun farklı bir şekilde yorumlaya-
cağı, kendinden farklı farklı şeyler bulacağı, sembolist bir şiir 
yazmıştır. O yüzden Ahmet Haşim, ilk şiirini yayımladığı 
1901 yılından bu yana tartışılan bir isim olmuştur. O, bir 
yandan hiçbir kalıba sığmayacak ve hiç kimse tarafından in-
kar edilemeyecek kadar güçlü, yeni ve modern bir estetiğin 
sahibidir. Diğer yandan, çağdaşlarından oldukça farklı bir 
duruş ve algılayışın ödün vermez temsilcisidir. Ahmet Ha-
şim hem şiiriyle hem de bakış açısıyla her dönem ilgileri 
üzerine çekmeyi başarmıştır.

Ahmet Haşim’in şiiri genellikle malzeme azlığıyla eleşti-
rilmiştir. Onun, başka şairler kullandığında hemen fark edi-
len, kendine has kelime, mısra ve konuları vardır. Şiirinin 
aksine denemeleri, konu ve malzeme açısından çok çeşitlidir. 
Denemelerinin konusu, bazen kürk giyinen, kürklü elbiseler 
giymeyi Batılı olmak zanneden, zengin kadınlar olurken, ba-
zen de dil devrimidir. Ahmet Haşim denemelerinde, şiirle-

Ahmet Haşim had written a symbolist poem that would be 
interpreted differently by each reader making different 
connections with it. Therefore, Ahmet Haşim has been a much-
debated name since he had published his first poem in 1901. He 
owned, on one hand, a very powerful and modern aesthetic so, he 
could never become a stereotype and no one could deny this. On 
the other hand, he was an uncompromising representative of a 
stance and perceiving that was so different than others. Ahmet 
Haşim has succeeded in drawing the attention to himself with 
both his poetry and point of views in every period.

Ahmet Haşim’s poetry has been criticized mostly for presenting 
insufficient materials. He used words, lines, and subjects that 
were unique to him and they were being noticed immediately 
when used by other poets. Contrary to his poems, his essays are 
rich in variety of issues and subjects. The subjects of his essays 
were sometimes the wealthy women who wear fur or who think 
wearing for make them European, and sometimes the linguistic 

ÖMER YALÇINOVA

ESKİ KONULARLA İLGİLİ 
ESKİMEYEN DENEMELER

KİTAP ANALİz / BOOK ANAlYSiS

AhMET hAŞİM, İLK ŞİİrİNİ YAYIMLADIĞI 1901 YILINDAN bu YANA 
TArTIŞILAN bİr İsİM OLMuŞTur.

ESSAYS	ON	OLD	ISSUES	THAT	DON’T	GET	OLD	
ahmeT haŞİm has been a muCh-debaTed name sInCe he had PublIshed 

hIs fIrsT Poem In 1901.
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rindeki kısıtlılığı, seçkinciliği bir yana bırakır ve şaşırtıcı bir 
şekilde sadeliğe, hatta popülizme önem verir. 

Günlük konuları ele aldı
Bunda tabii İkdam gibi günlük bir gazetede yazıyor olma-

nın etkisi büyüktür. Ahmet Haşim’in İkdam’da 
1928-1929 yılları arasında yayımladığı de-
nemeler, İnci Enginün ve Zeynep Ker-
man tarafından, itinalı bir çalışmayla, 
Bize Göre ve İkdam’daki Diğer Ya-
zıları (Dergâh y.) ismiyle bir araya 
getirilmiştir. Dikkat edildiği za-
man denemeler, iki üç günde bir 
yayımlanmış. Ahmet Haşim 
sonuçta iki üç günde bir, gazete 
okuyucularına hitap eden, açık, 
anlaşılır, ilginç bir deneme yaz-
malıdır. Öyle olunca, günlük de-
ğişen konuları da ele almak zo-
runda kalmıştır. O zaman şu soru-
ya bir cevap vermek gerekir: 
1928’lerde yazılan denemeleri -üstelik 
bunlar günlük değişen konuları da ihtiva 
eder- 2014’te neden okumalıyız ya da okumalı 
mıyız?

Ahmet Haşim her ne kadar gelip geçici ko-
nuları ele alsa da, onları öyle bir bakış açı-
sıyla görür ve yansıtır ki onlar geçici-
likten kalıcılığa dönüşür. Bu, onun 
dünya, insan ve olaylara dönük sa-
natçı bakışıyla, hünerli ellerinin 
dokunuşuyla gerçekleşir. Diğer 
bir ifadeyle, sanatçının elinde, 
‘sıradan olaylar’, sıradan ol-
maktan çıkar. Ahmet Haşim’in 
Bize Göre ve İkdam’daki Diğer 
Yazıları, bunun en güzel örnek-
lerinden biridir.

Ahmet Haşim’in dünyası
Doğrusu Ahmet Haşim’in şiirlerine 

nüfuz etmek zordur. Üstelik şiirleri ilk 
etapta Ahmet Haşim’e dönük bir merak da 
uyandırmaz. Ahmet Haşim’in anlaşılması, tadına va-
rılması uzun bir zaman gerektiren şiirlerinin aksine, dene-
meleri tadına kolay varılan, ilginç, her okuyucuya hitap eden, 
üstelik yazarını daha yakından tanımaya teşvik eden, sadelik 
ve güçtedir. Eminim Bize Göre ve İkdam’daki Diğer Yazılar 
okunduğu zaman Ahmet Haşim’in dünyasına daha kolay gi-
rilecektir. O dünya, Türk edebiyatının vazgeçilmez bir yönü 
olmakla birlikte farklı dönemlerde ortaya çıkan değişik oku-
yucu kitlelerini besleyecek zenginliktedir.

revolution. Surprisingly, Ahmet Haşim had valued simplicity and 
populism in his essays by letting aside the constraint and elitism 
that he had in his poems.     

He had discussed the daily issues
Certainly, writing in a daily newspaper such as 

İkdam had played a big part in this. The essays 
by Ahmet Haşim published between 1928-

1929 in İkdam have been collected by 
İnci Enginün and Zeynep Kerman, 

thanks to their careful works, and 
published under the title called 
According to Us and His Other 
Essays in İkdam (Dergâh P.) If we 
observe carefully, we see that the 
essays were published in every few 
days. So, Ahmet Haşim had 

written an essay, which was 
interesting, clear, and 

understandable, to engage the 
newspaper readers in every few days. 

Thus, he had to discuss the daily issues. 
Then, this question must be answered: Why 

should we read the essays, which were written in 
1928-on daily issues-, in 2014 or should we really?   

Although, Ahmet Haşim had written on 
transitory matters, his point of view in 

reflecting them had made them 
permanent. This happens with the 

touch of his skillful hands and his 
artistic point of view that faces the 
world, people, and events. In 
other words, the ordinary events 
come out of being ordinary in his 
hands. Ahmet Haşim’s According 
to Us and His Other Essays in 
İkdam is one of the most beautiful 

examples of it. 

Ahmet Haşim’s world 
Ahmet Haşim’s poems are actually 

hard to understand. Though, his poems 
doesn’t evoke curiosity about him. On the 

contrary to his poems that are hard to understand and 
require time to appreciate them, his essays have the simplicity 
and the power to encourage readers to become curious about 
the writer. They are interesting, easy to appreciate, and 
engaging to every type of reader. I am sure reading According 
to Us and His Other Essays in İkdam is going to make things 
easier to enter into his world. This world has the richness to 
nurture the different types of readers that emerge in different 
periods and it is a necessary part of the Turkish literature. 

KİTAP ANALİz / BOOK ANAlYSiS
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CLOTHING	THAT	
MAKES	YOU	LOOK	SLIM
dressInG afTer analyzInG your 
body brInGs ouT The beauTy of 
your PhysIque. do noT forGeT 
ThaT noT how you are buT how 
you look Is ImPorTanT.  

ZAYIF GÖSTEREN 
KIYAFETLER
bEDENİNİzİ ANALİz EDErEK gİYİNMEK 
FİzİĞİNİzİN gÜzELLİĞİNİ OrTAYA 
ÇIKArIr. NAsIL OLDuĞuNuzuN DEĞİL 
NAsIL gÖrÜNDÜĞÜNÜzÜN ÖNEMLİ 
OLDuĞuNu uNuTMAYIN.

MoDA / FASHiON

It is not that hard to look thinner for the women who have 
weight problems by only choosing right clothing and 
following some tricks. If you would like to disguise your 
weight, begin the job by refreshing your wardrobe with the 
aid of a few tips.
Here are some details that would make you look thinner:

Kilo problemi olan kadınların küçük hileler yaparak, 
doğru kıyafetleri seçerek daha ince gözükmeleri hiç de 
zor değil. Kilolarınızı kamufle etmek istiyorsanız bir 
kaç ipucu ile gardırobunuzu yenilemekle başlayın. 
İşte sizi ince gösteren detaylar:

ESİLE TAN

0  7  0  raillife OCAK / JAnuAry 2015



MoDA / FASHiON

    PANTOLON
Bu senenin de 
modası olan yüksek 
belli pantolonları 
tercih edin. Bacakları 
tam sarmayan hafif 
bol inen modeller 
tam size göre. Büyük 
cep ayrıntılı 
pantolonlardan uzak 
durun. Önde ütü 
çizgisi olan 
pantolonlardan 
mutlaka edinin. 

    PANTS
Prefer high-waist 
pants that are in 
fashion this season. 
The models that 
don’t fit tightly 
around the legs and 
slightly loose are for 
you. Avoid pants 
with large pockets. 
Definitely own one of 
the models with a 
pleated front.   

    ETEK 
Etekler sizin için en 
zor parçalardan 
biridir. Etek giyerken 
topuklu 
ayakkabılarınızı da 
giyin, bu sizi daha 
zarif ve uzun 
gösterecektir. Kalem 
eteklerden kaçının. 
Klasik düz ve üstü 
dar aşağı doğru 
genişleyen etekler en 
ideal etek seçimidir. 

    SKIRT
Skirts are one of the 
hard pieces for you 
to carry. Wear high 
heels when wearing 
skirts, this would 
make you look taller 
and more elegant. 
Avoid pencil skirts. 
The best choice 
would be a classic 
flat front, narrow on 
top and wider 
through the bottom. 
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MoDA / FASHiON

    ELBİSE 
Elbiseler en uygun 
modeli seçtiğiniz 
zaman sizin en 
kurtarıcı parçanızdır. 
Bele fazla 
oturmayan, kalça 
yuvarlağını ortaya 
çıkarmayan modelleri 
kullanın. Kusurlu 
bölgeleri ortaya 
çıkaran açık 
renklerden ve abartılı 
detaylardan uzak 
durun. 

    DRESS 
Dresses come to 
your rescue when 
chosen carefully. Use 
the models that 
don’t fit around the 
belly and don’t 
highlight your thighs. 
Stay away from light 
colors that 
emphasize the 
imperfections and 
overdone details.   

    BLUZ
Hem gündüz hem gece rahat ve cool görünen tişört ve 
bluzlar en çok kullanılan parçalardandır. Ne çok dar ne 
de çok bol üstler giyin. Degaje V yakalı bluzları kullanın 
bisiklet ve boğazlı yakalardan uzak durun.

    BLOUSE
Blouses that can be used during day or night and look 
cool are among the most preferred pieces. Wear 
neither too snug nor too loose tops. Use cowl and 
V-neck blouses, avoid crew, and turtle necks. 
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MoDA / FASHiON

    AKSESUAR SEÇİMİ
Vücudunuzla orantılı şık, 
gösterişli büyük takı ve 
çantaları kullanın. Bu 
sayede dikkatleri takınız 
ve çantanız çekecektir. 

    CHOOSING 
ACCESSORY
Use large jewelry and 
handbags that are 
proportional to your 
body. This way, they are 
going to grab the 
attention.

    CHOOSING 
COLOR AND 
PATTERN 
Use combinations 
that include dark 
colors and different 
tones of one color. 
Prefer small patterns 
and thin, vertical 
stripes. 

    RENK VE 
DESEN SEÇİMİ 
Koyu renk ve tek 
rengin farklı 
tonlarıyla yapılan 
kombinler kullanın. 
Küçük desenler, ince 
ve dikey çizgileri 
tercih edin.
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STRESSİZ DEKORASYONUN İPUÇLARI
ŞEhİr hAYATININ VE KIŞ MEVsİMİNİN sTrEsİNDEN DEKOrAsYONuNuzA YAPACAĞINIz 

KÜÇÜK DOKuNuŞLArLA KurTuLAbİLİrsİNİz.

DECORATION	CLUES	FOR	A	STRESS-FREE	LIFE
you Can free yourself from The sTresses of The wInTer season and The urban 

lIfe wITh small TouChes To your home deCoraTIon.
ELA DEMİRCİLER

DEKoRASyoN / DECORATiON
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DEKoRASyoN / DECORATiON 
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AZ MOBİLYA 
Stressiz dekorasyonun en önemli kuralı az mobilya ve 
basit formlardan oluşuyor. Bu kuraldan yola çıkarak; ince 
ayaklı, gözü yormayan, az detaylı yalın mobilyaları 
kullanabilirsiniz. Yatak odanızdan salonunuza, 
mutfağınıza tüm evinizde yalın mobilyaları tercih ederek, 
stresi aşabilirsiniz. 

LESS FURNITURE
The most important rule of a stress-free decoration is to 
have less furniture and in simple shapes. By following this 
rule, you can choose slim legged furniture with simple 
looks and with only few details that won’t bother your 
eyes. You can come over stress by only using simple 
looking furniture in every room of your house from your 
bedroom to your living room and to your kitchen. 

SAKİNLİK VEREN ÜRÜNLER
Kadife, pelüş, saten ve ipek 
gibi ürünler yumuşak ve göz 
okşayıcı olmaları nedeniyle 
sakinlik ile birlikte mutluluk 
hissi de verir. Bu tür kumaşları 
kullanarak salonunuzda, yatak 
odanızda huzurlu ve dingin bir 
hava yakalayabilirsiniz. 
Özellikle de pastel tonlarda 
renkleri seçerek bu etkiyi ikiye 
katlayabilirsiniz.

PRODUCTS THAT SOOTHE 
Some products such as velvet, 
plush, sateen, and silk soothe 
by evoking the feeling of 
happiness because of their 
softness, and ease on eyes. 
You can create a peaceful and 
quiet ambiance in your living 
room and in your bedroom by 
using this type of fabrics. You 
can double the effect by 
choosing especially pastel 
colors. 



DEKoRASyoN / DECORATiON
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DESEN SEÇİMİ
Kıvrımlı ve birbirini takip eden desenler, illüzyon 
yaratarak göz aldanması yapar ve yapay bir hipnoz 
etkisiyle dinginlik hissi verir. Odanızın duvarlarından 
birinde uygulayacağınız duvar kâğıdında bu desenleri 
seçerek dinginlik hissini yakalayabilirsiniz.

CHOOSING PATTERN 
Curvy, sequential patterns cause illusion and evoke the 
feeling of tranquility by working as an artificial hypnosis. 
You can create a calm atmosphere by choosing 
wallpaper in this type of pattern for one of the walls in 
your room.    

ÇİÇEK ETKİSİ
Çiçekleri sadece canlı 
olarak değil koltuklarda, 
perdelerde kumaş deseni 
olarak kullanmak ruhunuza 
iyi gelecektir. Çünkü gözün 
algıladığı bu yumuşak 
formlar bilinçaltında çiçek 
bahçesinde geziniyormuş 
hissi uyandırarak stresten 
uzaklaşmanızı 
sağlayacaktır. 

FLOWER EFFECT
Having flowers in patterns 
for your upholstery, other 
than only having them 
around fresh or dry, would 
be nurturing to your soul, 
because their soft forms 
are going to keep you 
away from stress by 
evoking the feeling of 
walking around a flower 
garden.  



DEKoRASyoN / DECORATiON 
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YARATICILIĞINIZI KULLANIN
Yaratıcılığınızı kullanarak evinizi dekore etmeniz de sizi 
rahatlatacaktır. Beyaz ve ahşap tonların kullanıldığı bir 
evde sıcaklık hissine kişisel zevkinizi katarak renk 
vermeniz sizi mutlu edecektir. Sevdiğiniz, size huzur ve 
mutluluk veren renkleri seçmek de bir diğer stresten 
arınma yöntemi olacaktır.

USE YOUR CREATIVITY
Another thing to keep you relaxed is to decorate your own 
house by using your own creativity. It would make you 
happy to add your personal taste to the warmth of your 
home, decorated in white and wooden tones. Choosing the 
colors that make you feel in peace and the colors that you 
like is going to be one way to get rid of stress. 

BİTKİLERİN GÜCÜ
Mutfakta ve salonunuzda 
pencerelerinizin önünde, şık ve dikkat 
çeken yeşil yapraklı bitki öbekleri 
oluşturabilirsiniz. Kaktüs gibi bakımı 
kolay bitkileri tercih edebileceğiniz 
gibi kendi yapacağınız aranjmanla 
tarzınızı da ortaya koyabilirsiniz. 
Bitkiler ortamın havasını temizlerken 
stresinizi alır. Onlarla konuşmak, onları 
sevmek de terapi etkisi yaparak sizi 
mutlu edecektir.

THE POWER OF THE PLANTS
You can form piles of elegant and eye 
catching evergreen plants in front of 
your windows, in your kitchen, and in 
your living room. You may choose 
plants that are easy to care such as 
cactus, or you can show your style by 
making your own arrangement of 
plants. Plants also remove stress when 
cleaning the air in the room. Talking 
with them, patting them would also 
make a therapy effect on you and 
make you feel happy.  



2015, tam anlamıyla bir otomobil yılı olacak. Yeni 
modeller, makyajlı versiyonlar kadar 2015, yeni 
teknolojilerin yoğunlaşacağı bir yıl olarak da öne çıkacak. 
Küçük şehir SUV’larının önemli bir artış göstereceği 
2015’te, spor modeller de dikkat çekecek. Ayrıca, hidrojen 
yakıt hücreli, elektrikli modellerin de sayısının artacağı bu 
yılda, 200’den fazla modelin tanıtılması bekleniyor. Mayıs 
ayında İstanbul’da düzenlenecek Auto SHOW Fuarı ise 
ülkemiz için otomobilde yılın ilk buluşması olacak. 
İşte 2015’te yollara çıkacak önemli yenilikler:

2015 is going to be literally a year of automobiles. New 
technologies are going to be the focus of the year as well as new 
models and modified versions. While sports models draw the 
attention, urban SUVs are going to become popular. The 
introduction of over 200 new models has been expected in 2015. 
We are going to see an increase in the number of the hydrogen 
fuel cell and electric vehicles. The Auto Show that is going to 
take place in İstanbul in May is going to be the first automotive 
meeting of the year for our country. Here are important 
innovations that we are going to see on roads in 2015:

200’DEN FAZLA YENİ MODEL GÜN SAYIYOR
2015, OTOMObİLDE YENİLİK rÜzgÂrLArININ EsTİĞİ bİr YIL OLACAK. 200’DEN FAzLA 

MODELİN TÜMÜYLE YENİ VEYA MAKYAJLI VErsİYONu TANITILACAK. 

OVER	200	NEW	MODELS	COUNT	THE	DAYS
2015 Is GoInG To be a year ThaT InnoVaTIon wInds blow In The auTomoTIVe 

seCTor. The ComPleTely new or modIfIed VersIons of oVer 200 new models are 
GoInG To be InTroduCed. 

ERTUĞRUL ASLAN

Land Rover Freelander SUV Kia Sorento, Kia Rio, Kia VengaFord Mondeo, Ford C-Max, Ford Mustang
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oToMoTİv / AUTOmOTivE



Opel Mokka1.6 CDTI 

Opel Adam S 

Toyota Auris, Toyota Mirai, Toyota C-IK

Alfa Romeo 4C

Mini John Cooper Works

Smart Fortwo 

oToMoTİv / AUTOmOTivE

Mercedes CLA, Mercedes C63 AMG T, Mercedes A serisi
Mercedes CLA, Mercedes C63 AMG T, Mercedes A series

Fiat 500’ün sportif versiyonu Abarth Biposto 
Fiat 500’s sports version Abarth Biposto 

Yeni Cadillac Escalade 
The new Cadillac Escalade

AstonMartin’nin V12 motorlu Vantage S roadster 
Aston Martin’s Vantage S roadster model with V12 engine
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BMW X5 M ve X6 M, BMW X5 eDrive, BMW X1

Lüksün zirvesi Mercedes Maybach S600, sınıfında çıtayı 
yükseltmek için hazırlanıyor.
The luxury Mercedes Maybach S600 is getting ready to raise the 
bar in its class.

Seat Leon Cupro, Seat Toledo Audi TTS RoadsterRenault Espace
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oToMoTİv / AUTOmOTivE

Jeep RenagedeHonda CR-V Volvo XC90,  Volvo S90 ve V90

Hyundai i20’nin, 2015’te 3 kapılı karoser ve yeni motor 
seçenekleri aileye eklenecek.
The 3-door body and new engine options of the Hyundai i20, are 
going to be added to the family in 2015.

Mercedes C63 AMG, yarış pistine hazır şekilde Twin-turbo V8 
motorla yılbaşında satılacak.
Mercedes C63 AMG with Twin-turbo V8 engine is going to be on 
sale in the new year ready for the racecourse.



Infiniti’den lüks sedan atağı; Q70 ve Q50, şubat ayında 
yollara çıkacak.
The luxury sedan move of Infiniti; Q70 and Q50 are going 
to be on roads in February.

Peugeot 208 Renault KoleosMitsubishi ASX
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VW Golf Blue Motion, VW TristarFiat Ducato Euro, Fiat Mazda Mx-5 Opel Karl

Opel’in tümüyle yenilenen modeli Corsa, ilk yarıda 
ülkemiz pazarına sunulacak.
Corsa, completely innovated model of Opel, is going to be 
marketed in our country in the first half of the year. 

Skoda’nın yenilenen Fabia modeli HB ve Combi karoser 
seçenekleriyle iddialı gelecek.
Skoda’s innovated Fabia model is going to be offered in HB and 
Combi body options.

Nissan Qashqai ocak ayından itibaren 163 beygirlik 
turbo-DIG-T versiyona kavuşuyor.
Nissan Qashqai is going to be able to embrace its 
turbo-DIG-T with 163 horsepower version starting from January.

oToMoTİv / AUTOmOTivE



Mitsubishi Outlander PHEV Rover Sport’un SVR versiyonuMini Clupman

Opel Insignia Maserati LevantMazda MX-5
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oToMoTİv / AUTOmOTivE

Audi’nin küçüğü A1, ilk yarıda makyajlanacak.
Audi’s A1 is going to be modified during the first half.

Maserati Quattroporte V8, yıl içinde daha da güçlenecek. 
Maserati Ghibli V6 dizelin de gücü artacak.
Maserati Quattroporte V8 is going to become more 
powerful in this year. The power of Maserati Ghibli V6 diesel 
is going to increase also.

BMW 2 serisi cabrio, ilk çeyreği bekliyor.
BMW 2 series convertible is waiting for the first quarter.

Audi Q3, şubatta geçirdiği makyaj sonrasında satışa sunulacak.
Audi Q3 is going to be presented for sale following the 
modification in February.
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AKILLI SAATLER

SMART	WATCHES

TEKNOLOJİ DÜNYAsININ YENİ hArİKA ÇOCuĞu AKILLI sAATLErİN 
EN YENİ MODELLErİNİ İNCELEDİK.

we haVe eXamIned The new wonder ChIldren of The TeChnoloGy world: 
The newesT models of The smarT waTChes.

AYTUN ÇELEBİ

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY

Aslında bugün akıllı saat adını verdiğimiz cihazlar, tıpkı tab-
letler gibi ilk kez karşımıza çıkmıyor. Hesap makinesi özel-
likli Casio saatleri 1980’lerde, fitness özellikli cihazları da 
1990’larda ve 2000’lerde görmüştük. Modern bir akıllı saat 
ise iki ana kriter ile öncüllerinden ayrılıyor: İletişim ve geniş-
leme yeteneği… Farklı cihazlarla iletişim kurabilmelerinin 
yanı sıra, uygulama desteği ile belki bugün hayal bile edeme-
yeceğimiz birçok farklı özelliğe kavuşabilirler. Bu da onları 
bir akıllı telefon kadar yenilikçi kılıyor. 

Size telefonunuzu unutturabilir
Bu cihazların çoğunun ana işlevi bir akıllı telefonla eşleşince 
ortaya çıkıyor. Telefonunuzdaki bildirimleri bileğinize taşı-
yor, böylece e-postaları, kısa mesajları ve sosyal medyadaki 
mesajları okuyabilir, randevularınızı görebilir, müzik dinle-
yebilir ve medya dosyalarını oynatabilirsiniz. Tüm bunlar, 
telefonunuza hiç elinizi atmadan bir günü tamamlamanızı 
dahi sağlayabilir.

Bileğinizdeki yaşam koçu
Bazı akıllı saatler, aktivite izleyici işlevi de görüyor. Bir iv-
meölçer ile kaç adım attığınızı sayıp, nabzınızı ölçebilir, uyku 
durumunuzu takip edebilirsiniz. Bunlar uygulamalarla kont-
rol edilebiliyor. Ayrıca telefonla konuşma, sesi metne dö-
nüştürerek yazı yazma ve alarm kurma gibi işlevler de bazı 
cihazlarda mevcut. Seçiminizi yapmadan önce telefonunuzla 
uyumlu olup olmadığına ve aynı işletim sistemi olmasına 
dikkat etmenizde fayda olduğunu da hatırlatalım.

Actually, this is not the first time that we encounter with the devices 
that we call smart watches today, just like the way it happened with 
the tablets. We had seen the Casio watches that featured calculators, 
and the devices that featured fitness applications in the 1990s and 
in the 2000s. Two main characteristics what draw the line between 
a modern smart watch and its predecessors are the skills to 
communicate and expand. They might embrace many different 
features that we cannot even dream today by getting support from 
applications, as well as being able to communicate with other 
devices. This makes them as innovative as a smart phone. 
 

They might make you forget about your phone
The main function of those devices is unveiled when they are synced 
with a smart phone. The process transfers the notifications from 
your phone to your wrist; therefore, making it easier for you to read 
your social media messages, SMSs, e-mails, to see your scheduled 
appointments, to listen to music, and to play media files. You may 
not even have to touch to your phone for a whole day to do these. 

The life coach around your wrist
Some smart watch functions can follow your activities. You can 
count your steps, measure your pulse, and follow your sleep 
patterns thanks to these devices. They are controlled through some 
applications. Some devices also offer the functions such as making 
phone calls, turning voice into writing, and setting the alarm. Before 
making your decision on a smart watch, check to see if it is 
compatible with your smart phone and if they both work on the 
same operating system. 

APPLE WATCH
Oyuna geç dâhil olmasına karşın, Apple akıllı saat kategorisini kendi giyilebilir 
cihazıyla baştan tanımlamak istiyor. İki farklı boyutta gelen cihaz, dört farklı 
kasa ve altı farklı kayış seçeneği sunarak en kişiselleştirilebilir seçeneklerden 
birisine dönüşüyor. Dokunmatik ekranı olmasının yanında dijital kurma kolu ile 
saatin baloncuklarla dolu arayüzünde gezinmek mümkün oluyor. 
Hareketlerinizi ve nabzınızı takip eden Apple Watch, NFC (Yakın Alan 
İletişimi) yongası ile temassız ödeme yapabilmenizi de sağlıyor. Apple Pay 
adlı bu sistem, ne yazık ki sadece ABD’de kullanılabiliyor. Siri adlı sesli asistan 
özelliğini de taşıyor.

Although, it got into the game late, Apple wants to redefine the smart watch 
category with its own wearable device. The device that is offered in two 
different sizes comes in four different body and six different watchband 
options; therefore, it turns into one of the most customizable smart watches. 
Besides having a touch screen, the device enables users to browse its 
bubbly interface via its digital winder. Apple Watch that follows your 
activities and pulse allows its users to make contactless payments through 
its NFC chip. Unfortunately, the system called Apple Pay can only be used 
in the USA. The device also offers Siri voice assistant feature.  
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LG G WATCH R
Google’ın akıllı saat platformu Android 
Wear’i kullanan LG G Watch R, çarpıcı bir 
ekran, uzun pil ömrü ve bilek dostu bir 
tasarımı birleştiriyor. Yuvarlak, 1,3 inçlik 
ekranı en ince bileklere bile rahatça takı-
labiliyor. 320x320 piksellik çözünürlüğe 
sahip cihaz, tek şarjla iki tam güne kadar 
kullanılabiliyor. Android Wear platformu 
henüz yeni, ancak şimdiden yüzlerce 
uygulamaya sahip. Bu saat ile bildirimleri 
görebilir, takvimi kontrol edebilir, mesaj 
atabilir, müzik dinleyebilir ve nabzınızıöl-
çebilirsiniz. Üstelik tüm bunlar için akıllı 
telefonunuza ulaşmanız gerekmiyor. LG 
G Watch R, Android 4.3 ve üzeri işletim 
sistemine sahip tüm telefonlarla bağlantı 
kurabiliyor.

LG G Watch R that uses Google’s smart 
watch platform Android Wear combines 
a striking screen, long battery life, and a 
wrist friendly design. Its round 1.3-inch 
screen can be wearable around the 
slimmest wrists comfortably. The device 
that has 320x320 pixel resolution can be 
used up to two days on only one charge. 
Although, Android Wear platform is new, 
it has hundreds of applications. You can 
receive notifications, check your calendar, 
send messages, listen to music, and take 
your pulse thanks to this smart watch. On 
top of it, you don’t need to reach to your 
own smart watch to do these. LG G 
Watch R can be synced with all smart 
phones that use Android 4.3 or higher.   

SONY SMARTWATCH 3
Macerayı sevenler için son derece uygun, 
üstelik Android Wear adlı yeni nesil işletim 
sistemini taşıyor. Dâhili GPS modülü ile bir 
akıllı telefona ihtiyaç duymadan aktivite 
izleyebilmesi, onu bir adım öne çıkartıyor. 
Aynı kolaylıkta, bir Bluetooth kulaklığı da 
saatle eşleştirip müzik dinlemeniz mümkün. 
Siyah, beyaz, pembe ve açık yeşil renkler-
deki Smart Watch 3, göründüğü kadar da 
sportif. Plastik kayışı standart değil ama 
hiçbir şeye ihtiyaç duymadan kolayca çıkar-
tabilirsiniz. IP68 sertifikası, cihazı suya 
dayanıklı yaparken, ekranı da güneş altında 
kolayca okunabiliyor. 

It is very suitable for adventure lovers; on 
top of it, it works on Android Wear new 
generation operating system. It can follow 
your activities through its internal GPS 
module without the need of a smart phone 
and this makes it prominent. In the same 
manner, you can listen to music by 
synchronizing the smart watch with a 
Bluetooth headset. Smart Watch 3 that 
comes in black, white, pink, and green is as 
sportive as it looks. Its plastic strap is not 
standard but it is removable. IP68 certificate 
makes the device water resistant and its 
screen can be read even under the sun. 
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SAMSUNG GEAR 2
Dâhili mikrofon ve hoparlörü bulunan 
Samsung Gear 2, telefon cebinizde ya da 
çantanızdayken arama yapmanızı sağla-
makla kalmıyor; Samsung’un S Voice 
uygulaması ile adres defterinizdeki kişi-
leri ya da hava durumunu öğrenebilme-
nizi de sesli komutlar ile mümkün hâle 
getiriyor. Dâhili nabız ölçeri bulunan 
cihazın kamerası da onu farklı kılıyor. 
Cihaz, yaygın kullanılan Android türevle-
rinin yerine Tizen adlı işletim sistemini 
taşıyor ve IP67 sertifikası sayesinde suya 
ve toza dayanıklı. Ne yazık ki, sadece 
Samsung’un belirli model telefonlarıyla 
kullanılabiliyor.

Samsung Gear 2 that comes with an 
internal microphone and speaker enables 
you to make phone calls even when your 
phone is in your purse, and it doesn’t stop 
there. Through Samsung’s S Voice 
application, it makes following the 
weather and checking your address book 
possible via voice commands. The camera 
of the device makes it different from 
others. It also has a pulse-meter. The 
device runs on Tizen operation system 
instead of Android derivatives that are 
used widely and it is durable against 
water and dust by means of its IP67 
certificate. Unfortunately, it is compatible 
only with certain models of Samsung.  

MOTO 360
Akıllı saatlerle ilgili tek problem, çok fazla 
teknolojik durmaları… Moto 360 bu estetik 
problemini 320x290 piksellik bir ekran etra-
fına ince, zarif bir çelik çerçeve yerleştirerek 
aşıyor. Google’ın Android Wear işletim sis-
temini kullanan cihaz, Google’ın sesli komut 
desteğini, Google Now uyarılarını ve tele-
fondaki bildirimleri sunuyor. Gorilla Glass 3 
cam ile darbelere karşı ekranı koruyan saat, 
suya da dayanıklı. Alt kısmındaki nabız 
ölçerin yanı sıra, kablosuz şarj edilebilme 
özelliğine sahip olan Moto 360’ın deri kayışı 
da oldukça şık.

The only problem with smart watches is 
that they look too technological. Moto 
360 overcomes this problem by placing a 
fine and elegant steel frame around the 
320x290 pixel resolution screen. Through 
the device that uses Google’s Android 
Wear operating system, you can check 
Google’s voice command support, Google 
Now and phone notifications. The watch 
that comes with Gorilla Glass 3, screen 
protection against impacts, is water 
resistant. The leather strap of Moto 360 is 
very elegant. Moto 360 offers a wireless 
charge feature as well as a pulse-meter.
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[ AJANDA / AGENDA ]

ROMAİN DESCHARMES
Fransız piyanist RomainDescharmes, 

16 Ocak’ta İstanbul the Seed’te 
sevenleri ile buluşuyor.  

French pianist Romain Descharmes 
is going to meet his fans at İstanbul 

the Seed on January 16.  

İDİL BİRET-BORUSAN QUARTED
İdil Biret ve Borusan Quartet, R. Schumann’ın 
ve L. van Beethoven’ın eserlerini, 10 Ocak’ta 
Bursa Atatürk Kültür Merkezi Osmangazi 
Salonu’nda seslendiriyor. 

İdil Biret and Borusan Quartet are going to 
perform works by R. Schumann and L. van 
Beethoven at Bursa Atatürk Cultural Center 
Osmangazi Hall on January 10. 

KEREM 
GÖRSEV
Caz müziğini en 
dinamik şekilde 
sahneleyen piyanist 
Kerem Görsev, 16 
Ocak’ta Kozyatağı 
Kültür Merkezi 
Gazanfer Özcan 
Salonu’nda…

Kerem Görsev, who 
performs jazz music 
in the most 
dynamic manner, is 
going to be at 
Kozyatağı Cultural 
Center Gazanfer 
Özcan Hall on 
January 16.

HALİL SEZAİ
Hem oyunculuk hem de müzik 

çalışmaları ile geniş kitlelere adını 
duyuran Halil Sezai, 09 Ocak’ta 

İstanbul Jolly Joker’de…

Halil Sezai who has made a quite a 
name for himself by means of his 

music and acting works is at İstanbul 
Jolly Joker on January 9. 
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ÇALSIN SAzLAR
Gösterim tarihi: 09 Ocak 2015
Yönetmen: Nesli Çölgeçen
Oyuncular: Belçim Bilgin 
Erdoğan, Caner Cindoruk, Engin 
Hepileri, Serhat Özcan

FİLM ÖZETİ
Filmde hayatı hafife alan 

uçarı iki arkadaşın, aynı kadına 
âşık olduktan sonra yaşadıkları 
acı tatlı olaylar, 1960’lı yıllardan 
günümüze dek uzanan bir 
öyküde aktarılıyor.

UYUMADAN ÖNCE 
Gösterim tarihi: 02 Ocak 2015
Yönetmen: Rowan Joffe
Oyuncular: Nicole Kidman, Colin 
Firth, Mark Strong, Anne Marie Duff, 
Charlie Gardner

FİLM ÖZETİ
Christine Lucas geçirdiği bir kaza 

nedeniyle uyandığı her sabah, 
geçmişine dair hiçbir şey 
hatırlamadan güne başlamaktadır. Bu 
durum, ancak Christine etrafındaki 
insanların davranışlarını sorgulamaya 
başladıktan sonra bir son buluyor, 
böylelikle korkunç gerçekler 
karanlıktan aydınlığa kavuşuyor.

lET THE iNSTRUmENTS PlAY
Opening Date: January 9, 2015
Director: Nesli Çölgeçen
Cast: Belçim Bilgin Erdoğan, 
Caner Cindoruk, Engin Hepileri, 
Serhat Özcan

SYNOPSIS
Two airheaded friends who 

underestimate life fall in love 
with the same woman. The 
movie tells their bittersweet 
story developing from the 1960s 
to today. 

BEFORE i GO TO SlEEP
Opening Date: January 2, 2015
Director: Rowan Joffe
Cast: Nicole Kidman, Colin Firth, 
Mark Strong, Anne Marie Duff, 
Charlie Gardner

SYNOPSIS
Christine Lucas wakes up 

every day, remembering nothing 
because of a traumatic accident 
in her past. This situation comes 
to an end only when Christine 
begins to question everyone 
around her, so she starts to 
uncover terrifying truths about 
her past. 

[ SİNEMA / CiNEmA ]
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[ ÇENGEL BuLMACA / CROSSWORDS ]

Resimdeki
oyuncu

Hafif yel

Silahlı
kuvvetlerin
resmi giysisi

Bir işi yerine
getirme

Tat alma
organı Haber Dua

Yosundan
çıkarılan
jelatin

Boş
konuşma,
gevezelik

Aceleci

Tembellik

Kanal, ark,
su yolu

Engerek
yılanı

Dönüş-
türücü

Yanardağ
ifrazatı

İspanyol
nidası

Kermen

Demir yolu

Polisin
bulunduğu

yapı

Görünüş,
yüz

Balık avlama
aracı

En iri kümes
hayvanı

Bozulma

Üzerinde
gür ot biten

yer
Tayyare

Yarı

Mızrap

Eşi ölmüş

Yuvarlak
tahta kap

Neodim-
yum imi

Bilim
Verimli Kıyye Dinleti Kısaca

akümülatör

Sigorta
ödemesi

Mikropla
bulaşan

hastalıklar

Önde gidip
haber ulaş-
tıran kişi

Çağrı, tellal
ile duyurma

Kesin
Niyobyum
simgesi

Çok açık,
çok belirgin

Bir tahıl
ölçeği

Peki
Uzlaşma

Yankı

Özen
Manzume

Güney
Amerika'da

ülke

Küçük
çocuk

ayakkabısı

Kampana

Avrupa'da
yarımada

Sert,
yumuşak

karşıtı

Dik,
çıkılması ve
geçilmesi

güç

Toplukonut
İdaresi

Cilve
Tabaka

Ab

Yapının
üstü

Fayans

İhanet
Yaren

Tehlikede
verilen
işaret

Aynı
biçimde Mühür

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 ]

 AKRABA

 ASABİ

 BANYO

 BÜLBÜL

 CİSİM

 ETATİZM

 HAYSİYETSİZ

 KADEME

 KEFALETNAME

 KESKİ

 MUASIR

 MÜSHİL

 PINAR

 RİCAL

 SOYKA

 SÜMEN

 ŞAİBE

 TAAHHÜT

 TEBEA

 TOTEM

 ÜREME

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

[ SuDoKu / SUDOKU ]

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

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

[ ÇÖzÜMLER /  SOlUTiONS ]

Resimdeki
oyuncu

Hafif yel E
Silahlı

kuvvetlerin
resmi giysisi

Bir işi yerine
getirme

Ü Tat alma
organı D Haber S Dua Y

Yosundan
çıkarılan
jelatin

Boş
konuşma,
gevezelik

J Aceleci

E S İ N T İ Tembellik

Kanal, ark,
su yolu A T A L E T

Engerek
yılanı

Dönüş-
türücü E F İ Yanardağ

ifrazatı

İspanyol
nidası L A V Kermen

Demir yolu K A L E
T R A F O Polisin

bulunduğu
yapı K A R A K O L

Görünüş,
yüz Y

Balık avlama
aracı

En iri kümes
hayvanı O L T A Bozulma A R I Z A

Ç E H R E Üzerinde
gür ot biten

yer Ç A Y I R Tayyare Ş
Yarı

Mızrap N İ M Eşi ölmüş

Yuvarlak
tahta kap D U L

P E N A F I Ç I
Neodim-
yum imi
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