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TREN GELİR
“HOŞ” GELİR…

TRAIN COMES
“WELL” COMES…

İnsanımız en fazla Yüksek Hızlı Tren (YHT)
keyfini bu mevsimde yaşıyor.
Doluluk oranı yüksek…
Yer bulmak zor.
Bugüne kadar, 18 milyonu aşkın
vatandaşımız YHT ile seyahat etti.
Memnuniyet oranı yüksek…
Beklenti de yüksek.
Yüksek Hızlı Tren, genel toplumsal beklenti
haline dönüştü.
Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, Konyaİstanbul hatlarında başlayan ‘değişim’ kısa
vadede yaygınlaşacak.
Bursa hızlı tren yolunun yapımı devam
ediyor.
Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas Yüksek
Hızlı Tren yolunun yapımı devam ediyor.
Konya-Karaman hızlı tren yolunun yapımı
devam ediyor.
Proje ihalesine çıkılan, hazırlığı yapılan yeni
hatlar var.
Daha da önemlisi kendi milli Yüksek Hızlı
Tren setlerimizi yapmak için gerekli altlığı
oluşturduk.
Çalışmalar sürüyor.
Sadece yeni ve hızlı demiryolu yapmakla
kalmıyoruz, yüksek demiryolu
endüstrisinde ülkemizin söz sahibi olması,
dünyada hak ettiği yeri alması için
çalışıyoruz.
Demiryolu konusunda halkımızda oluşan
hassasiyetin derin kökleri var.
Bunların farkındayız.
Yeni Türkiye’ye yeni ve yenilikçi
demiryolları yakışır.
İyi yolculuklar.

Our people experience the joy of HST the
most in this season.
The occupancy rate is high.
It is hard to find seats to reserve.
Over 18 million of our fellow citizens have
traveled by HST until today.
The appreciation rate is high.
The expectations are high.
HST has become a general public
expectancy.
The ‘transformation’ that began in Ankaraİstanbul, Ankara-Konya, Konya-İstanbul
lines is going to spread in short term.
Construction of Bursa speed train line
continues.
Constructions of Ankara-İzmir and
Ankara-Sivas high-speed train lines
continue.
Construction of Konya-Karaman speed
train line continues.
Preparations are being done for new lines
and new projects go out to tender.
More importantly, we have created the
necessary platform to start making our own
national High Speed Train stock.
The works continue.
We do not stop only at building new and
high-speed train lines, we are working for
our country to have a voice in railway
industry in the world.
The roots of the sensitivity of our people
about train lines are deep.
We are aware of it.
New and innovative train lines suit new
Turkey.
Have a nice travel.

Lütfi ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı

Lütfi ELVAN
Minister of Transport, Maritime Affairs
and Communication

Dünya etrafında 1.95 tur attı ve
yoluna tam hız devam ediyor.

Huawei Dijital Demiryolu Çözümü’yle
işlerinizi hızlı takip edin.
Huawei’in tümleşik BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojisi) çözümü Dünya etrafında 1.95 tur dönecek uzunluktaki demiryolunun
iletişim ağını kurdu. Bu ağ, Dünya’nın en hızlı, en yüksek ve en uzun demiryolu sistemini destekliyor. Güçlü bir küresel
tedarik ağına, mükemmel servise ve güvenilir ortaklara sahip baştan sona BİT çözümleri sunan Huawei Dijital Demiryolu
Çözümü ile geleceğe biletinizi alın. Hepsi, yıllık gelirinin %10’unu AR-GE’ye yatıran 62.000’den fazla AR-GE çalışanına
sahip Fortune ilk 500 liderlerinden biri olan Huawei’den. Haydi, yolculuk başlasın!
• Huawei’in BİT çözümü Dünya çapında 78.000 km.’den daha uzun demiryolu üzerinde kullanılıyor.
• Çok kapsamlı lider BİT ürünleri (Bulut Bilişim – Erişim - Cihaz) anahtar teslimi çözümler sunuyor.
• Dünyanın lider telekomünikasyon teknolojileri ve ekipmanları, sürekli büyümenize destek oluyor.
Detaylı bilgi için..

444 91 19

e.huawei.com/tr

e.turkey@huawei.com

HOŞGELDİNİZ / Welcome
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2003 yılında TCDD Genel Müdürü olarak
atandığımda nostalji sayılan bir tren imajı
vardı. Tren, sevilen ama tercih edilmeyen bir
araçtı. Kimi bölgelerde yüz yıldır el
değmeyen hatlarda trenlerin hızı 20 km’ye
kadar düşüyordu. Dışa bağımlı demiryolu
sanayisi ile en temel ihtiyaç olan ray bile
ithal ediliyordu. Yaklaşık 11 bin km’lik demir
ağlarda, trenlerde neredeyse 60 yıl kaderine
terk edilmişliğin yorgunluğu,
demiryolcularda umutsuzluk vardı.
Ve yıl 2015… 12 yıl geçmiş…
Ulaşım sisteminde kısa sayılabilecek bu 12
yıllık süreçte, nereden nereye geldiğimizi
hatırlayalım:
Ankara- Eskişehir, Ankara-Konya,
Eskişehir-Konya, İstanbul-Ankara, İstanbulKonya arasında Yüksek Hızlı Trenleri
halkımızın hizmetine sunduk. Bugüne kadar
YHT’lerle taşıdığımız yolcu sayısı 18
milyonu geçti. Yakın gelecekte sadece
Ankara-İstanbul YHT ile yıllık 10 milyon
yolcunun seyahat etmesi hedefleniyor.
“Yeni Hayatın Tercihi: YHT’ler” ile uzaklık,
zaman algısı değişiyor. Bölgesel farklılıklar
azalıyor. Saatlerce yolculuk yaparak gidilen
kentler artık çok yakın… Kentler adeta
birbirinin banliyösü haline dönüşüyor.
Yenilenen mevcut yollarda yeni trenlerle
gitmek çok daha konforlu ve seyahat süresi
daha kısa… Yaklaşık 11 bin kilometrenin
önemli bölümü yenilendi.
İleri demiryolu sanayisi gelişti. Yerli ve
yabancı özel sektör işbirliğinde kurulan
fabrikalarda demiryolunun ihtiyaç duyduğu
birçok araç ve malzemeler üretiliyor.
Son olarak, “Milli Tren Projesi”
çalışmalarına başlandı. 2018’de ilk yerli
trenimizi raylarda göreceğiz.
Bunlar hepimizi gururlandırıyor.
Bir kez daha 2015 yılında dünyaya, ülkemize
barış, kardeşlik ve hoşgörü duygularının
hâkim olmasını diliyorum.

A train image that could be counted as nostalgic
used to exist in 2013, when I was assigned as the
Director General to the TSR. Train was a means of
transportation, which was not preferred much but
beloved. The speed of trains operating in some lines
that were neglected for long years used to reduce to
20 km. The basic requirements, rails, were being
important due to our railway industry that was
bound to foreign railway industries. Railroaders were
out of hope, railways, reaching to 11 thousand
kilometer long, and trains were tired because of
almost 60 years of neglect.
Now the year is 2015... 12 years have passed...
Let’s remember where we came in the 12-years of
process that can be counted as a short period for a
transportation system:
We have put Ankara- Eskişehir, Ankara-Konya,
Eskişehir-Konya, İstanbul-Ankara, İstanbul-Konya
HST lines in service. The number of passengers that
have been transported by HSTs passed over 18
million. Transporting 10 million passengers has been
targeted only on Ankara-İstanbul HST line in the
near future.
“The favorite of the new life: HSTs” change the
understanding of time and distance. The regional
differences are decreasing. The cities that used to be
reached at the end of hours of traveling are so close
now. Towns turn into each other’s suburbs.
It is much comfortable and short to travel on
renewed lines via new trains. An important part of
the 11 thousand kilometer has been renewed.
The advanced railway industry has been developed.
Many materials and supplies that railways need are
being produced at the factories that are established
by the cooperation of private foreign and domestic
sectors.
Finally, the start for the “National Train Project”
has been given. We are going to see our first
domestic product on rails in 2018.
These are making us all proud.
I wish once again the domination of peace,
friendship, and tolerance in the world and in our
country in 2015.

Süleyman KARAMAN
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim
Kurulu Başkanı

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

HEMZEMİN GEÇİTLERDE SIFIR
KAZAYA DOĞRU
TARGETING ZERO ACCIDENTS
AT LEVEL CROSSINGS

Demiryolu ile karayolunun kesişme noktalarında oluşan
hemzeminlerde en önemli sorunlardan birisini, hemzemin
geçit kazaları oluşturuyor. TCDD 3. Bölge Müdürlüğü ile
Dokuz Eylül Üniversitesi ve Ulaştırma Emniyeti ve Kaza,
İnceleme Uygulama Araştırma Merkezi, hemzemin geçitlerdeki kazalara dikkat çekmek üzere panel düzenledi.
‘Hemzemin Geçitler’ konulu panelde, konu tüm taraflarıyla
masaya yatırıldı.

The accidents are the most important problems that ocur at level
crossings where a railway and a road crosses each other. TRSR 3.
Zone Management and Dokuz Eylül University and the
Investigation Center of Transportation Safety and Accidents
organized a panel discussion to draw attention to level crossing
accidents. During the ‘Level Crossings’ panel discussion, the
issue was considered in detail.

TCDD, hemzemin geçit kazalarını yüzde 90 azalttı

TRSS has reduced the number of level crossing
accidents by 90 percent

TCDD uzun yıllar YPK’nın, “Demiryolunun karayolu, köy
yolu ve benzeri kesişmelerde demiryolu ana yol sayılır. Bu
kesişmelerde yapılan yeni yolun bağlı olduğu kurum veya
kuruluş alt ve üst geçit yapmak ve diğer emniyet tedbirlerini almakla yükümlüdür. Demiryolu trafik düzeninin gerektirdiği hallerde söz konusu yollara ait geçitler ile görüşe
engel teşkil eden tesisler kime ait olursa olsun kaldırtılır.”
şeklindeki kararına rağmen hemzemin geçitlerle ilgili çok
güzel çalışmalar yaptı.
Yapılan iyileştirmeler sonucunda; bin 602 adet geçit kapatılarak geçit sayısı 4 bin 810 adetten 3 bin 208 adede düşürüldü. Korumalı hemzemin geçit sayı bin 50’ye yükseltildi.
Kauçuk ve kompozit kaplama yapılan geçitlerde konforlu
ve emniyetli geçiş imkanı sağlandı. Tüm geçitlerde karayolu işaret levhaları gece görüşü için fosforlu levhalar yenilendi ve hemzemin geçit kazalarında önemli düşüşler oldu.
2000 yılında hemzemin geçitlerde 361 kaza meydana gelirken, 2014’de bu tür kazalarda yüzde 89’luk düşüş yaşandı.

Despite the following declaration of the Higher Planning
Council, TRSR has achieved many effective Works about the
level crossings for long years: “A railway shall be counted as a
main road where it crosses a road, village road, and so forth.
Where this case ocurs, the establishment, of which the new road
is under the jurisdiction, is liable with building an under crossing
or a head crossing and taking other safety measures. Where
railway traffic order requires, the passes that belong to the
mentioned roads and facilities that are within the field of view,
regardless of their owners, shall be removed.”
As a result of the improvements; 1,602 passes were removed;
therefore, the number of passes have been reduced to 3,208 from
4,810. The number of protected level crossings have been
increased to 1,050. Comfortable and safe passing at all rubber
and composit coated passages is enabled. Road signs, luminous
signs are renewed and that reduced the accidents at level
crossings. 361 accidents took place at level crossings in the year
2000 and this number is reduced by 89 percent in 2014.
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ÇEVRE / ENVIRONMENT

NUH’UN GEMİSİ İÇİN BİTKİ ENVANTERİ
PLANT INVENTORY FOR NOAH’S SHIP

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, ‘Ulusal Biyolojik Çeşitlilik
Envanter ve İzleme Projesi’ ile Türkiye’nin biyolojik
çeşitlilik envanterini çıkarıyor. Bu kapsamda, bugüne
kadar Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri
Tabanı’na 518 bin 642 veri girişi yapıldı.
Sahip olduğu tabii kaynaklar bakımından oldukça
zengin bir ülke olan Türkiye’nin, bu kaynaklardan
verimli ve sürekli olarak faydalanabilmesi için,
uygulamaya konulan ‘Ulusal Biyolojik Çeşitlilik
Envanter ve İzleme Projesi’ bu yönde atılacak ilk
adım olma özelliğini taşıyor.
Proje kapsamında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ilk defa
uluslararası standartta ve il düzeyinde Türkiye’nin Biyolojik Çeşitlilik Envanterini çıkarıyor. 2013-2014 yılları
arasında 36 ilin biyolojik çeşitlilik envanterini çıkartan
Bakanlık, 2015-2016 yılları arasında 21 ilde, 2017-2018
yılları arasında da 24 ilde envanter çalışmalarını tamamlayacak.

Veriler Nuh’un Gemisi’ne depolanıyor
Bütün illerden alınan biyolojik çeşitlilik verileri Nuh’un
Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veri Tabanına giriliyor ve burada depolanıyor. Yürütülen çalışmalarla
bugüne kadar veri tabanına 518 bin 642 veri girişi yapıldı.
Veri tabanı sayesinde, ülkemizin biyolojik çeşitlilik
verileri tablo, grafik ve harita bazında sorgulanabilecek. Projenin tamamlanmasıyla biyolojik çeşitliliğimizin korunması ve sürdürülebilirliği adına
meydana gelecek değişimler de izlenebilecek.
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Ministry of Forestry and Water Management is taking the
biodiversity inventory of Turkey within the ‘National
Biodiversity Inventory and Monitoring Project.’ In this
context, 518 thousand 642 data have been entered into
the Noah’s Ship National Biodiversity Database
until today.
‘National
Biodiversity
Inventory and Monitoring
Project’ that is put into practice is
the first step taken in the direction of
having Turkey to use its rich natural
resources productively and continuingly.
Within the scope of the project, Ministry of
Forestry and Water Management is taking the
Biodiversity Inventory of Turkey for the first time
according to international standards and on city bases.
The ministry that took the biodiversity inventory of 36
cities between 2013 and 2014 is going to complete
inventory work in 21 cities in 2015 and 2016, and in 24
cities between 2017 and 2018.

The data is stored in Noah’s Ship
The biodiversity data collected from all of the cities is entered into
the Noah’s Ship National Biodiversity Database and is stored
there. 518 thousand 642 data has been entered into the database
until today.
By means of the database, the biodiversity data of our country
can be queried based on charts, graphics, and maps. Upon the
completion of the project, the changes are going to be monitored
continuingly in order to protect and sustain our biodiversity.

SİNEMA / CINEMA

2014’TE YERLİ FİLM İZLEDİK

TURKISH FILMS WERE MORE POPULAR IN 2014
Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ‘2014 Yılı Türkiye Vizyon Raporu’na
göre, geride bıraktığımız yılda, 357 film gösterime girdi.
Yerli film sayısı 108 olarak gerçekleşti. Seyirci sayısı 61,4
milyona çıktı. En çok izlenen ilk film arasında da yerli filmler yer aldı. Recep İvedik 4, Eyvah Eyvah, Düğün Dernek
filmleri sırasıyla ilk üçte yer alırken; Pek Yakında, Unutursam Fısılda, Deliha, Birleşen Gönüller, Çakallarla Dans 3:
Sıfır Takıntı, İncir Reçeli 2 ve Patron Mutlu Son İstiyor en
çok izlenen ilk 10 yapım oldu.

According to the ‘2014 Turkey Vision Report’ prepared by
Cinema General Directorate of the Ministry of Culture and
Tourism, 357 movies had been released in 2014. 108 of them
were Turkish productions. The number of viewers was increased
to 61.4 million. Turkish movies were among the most watched
movies. Recep İvedik 4, Eyvah Eyvah, Düğün Dernek were the
first three movies of the top movies list and along with Pek
Yakında, Unutursam Fısılda, Deliha, Birleşen Gönüller,
Çakallarla Dans 3: Sıfır Takıntı, İncir Reçeli 2, Patron Mutlu
Son İstiyor they were the most watched ten movies.

Amerikan filmleri ilk sırada

American movies on top

2014’teki 357 filmden 134’ü Amerika, 108’i Türkiye, 28’i
Fransa, 24’ü İngiltere ve 63’ü de diğer ülke yapımlarından
oluştu. Seyirci sayısı ise 61,4 milyona ulaştı. Bu rakamın 35,
5 milyonu tercihini yerli filmden yana kullandı.

Among the 357 movies that had been released in 2014, 134
American, 108 Turkish, 28 French, 24 British, and 64 other
foreign productions took place. The number of viewers had
reached to 61.4 million. 35.5 million of this number preferred
watching Turkish productions.

Hobbit en çok izlenen yabancı film
En çok izlenen ilk 10 yabancı film listesine bakıldığında da
ilk sırada Hobbit: Beş Ordunun Savaşı yer alıyor. Nuh: Büyük Tufan, Karlar Ülkesi, Lucy, 300: Bir İmparatorluğun
Yükselişi, Açlık Oyunları: Alaycı Kuş, Transformers: Kayıp
Çağ, Yıldızlararası, Cehennem Melekleri 3, İnanılmaz
Örümcek Adam 2 sırasıyla listede yer alıyor.

BİLGİ
Günde ortalama 168 bin kişi
sinemaya gitti.
Toplam hasılat da 654 milyon
TL oldu.
INFO
A daily average of 168 thousand
people went to the movies.
The total box office earnings were
654 million TL.
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The Hobbit was the most watched foreign
production
When we look at the most watched foreign movies list, we see
The Hobbit: The Battle of the Five Armies on top. Noah, Frozen,
Lucy, 300: Rise of an Empire, the Hunger Games: Mockingjay,
Transformers: Lost Age, Interstellar, the Expendables 3, and the
Amazing Spider-Man 2 are also in the list.

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

ESKİŞEHİR VE ODUNPAZARI

ODUNPAZARI EVLERİ’NİN İÇİNDEN GEÇTİĞİNİZDE, OSMANLI DÖNEMİNDE YAŞADIĞINIZ
İZLENİMİNE KAPILMAMANIZ MÜMKÜN DEĞİL.
TÜRKAN BALABAN

Frigya, Bizans, Anadolu Selçukluları ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ardından da Türkiye’nin önemli kentlerinden biri
Eskişehir… Kent 2013 yılında Türk Dünyası Kültür Başkenti
ve UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Başkentliği unvanlarını taşıdı.
Tarihi ve kültürel zenginliğe ev sahipliği yapan kentteki
Odunpazarı Evleri, Eskişehir’in dünya kültür mirasına eklediği
en önemli eserler arasında yer alıyor. Tarihten bu yana Evliya
Çelebi’nin de içinde bulunduğu pek çok gezgin tarafından övgüyle bahsedilen bu mekân, Eskişehir açısından önemli turizm
merkezlerinden biri. Odunpazarı Evleri’nin tarihi Eskişehir
tarihiyle özdeş. Daha çok Türkmen izleri taşıyan bu evlerde
Osmanlı ve Türkmen yerleşim biçimleri yansıtılmış.
Odunpazarı bölgesine gittiğinizde inşa tarihi 1517 olan Kurşunlu
Camii ve Külliyesi’ni mutlaka ziyaret etmelisiniz. Mimar Sinan’dan hemen önceki mimar başı Acem Ali imzasıyla Gazi
Melek lakaplı Mustafa Paşa tarafından inşa ettirilen yapı, sekiz
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yıllık bir inşa sürecinden sonra 1525 tarihinde kullanıma açılmış. Odunpazarı Evleri’nin içinden geçerek hoş bir tarih yolculuğuna çıktığınızda, Osmanlı döneminde yaşadığınız izlenimine
kapılmamanız mümkün değil. Külliye, ihtişamlı kubbeleri ve
sessiz bahçesiyle size bambaşka duygular yaşatacaktır.
Son dönemlerde geçirdikleri restorasyonlarla kentin en çok
turist çeken bölgelerinden olan Odunpazarı Evleri, kent halkının yaşam alanlarının çeşitlenmesi açısından da son derece
önemli. Konaklama, restoran, kültür-sanat ve eğlence
mekânlarına dönüştürülen tarihi yapılarda vakit geçirmek
son derece keyifli…

Çibörek yemeden dönmeyin
Odunpazarı Evleri’ni görmek için ya da farklı bir gerekçeyle
Eskişehir’e gittiyseniz; Met helvası, Nuga helvası, Haşhaşlı
çörek, Kalabak suyu, Çibörek yemeden, lületaşından bir
aksesuar edinmeden de dönmeyin olur mu?

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

ESKİŞEHİR AND ODUNPAZARI

IT IS IMPPOSSIBLE NOT TO BE UNDER THE IMPRESSION OF LIVING DURING THE OTTOMAN
TIMES WHEN TRAVELING THROUGH THE ODUNPAZARI HOUSES.
Eskişehir is among the important cities of Phrygia, Byzantine,
Anatolian Seljuk, and the Ottoman and now Turkey. The city had
the titles of ‘Culture Capital of the Turkish World’ and ‘UNESCO
Intangible Cultural Heritage Capital’ in 2013.
The Odunpazarı Houses, which have historical and cultural
richness, are among the most important works that Eskişehir
added into the cultural heritage of the world. The place that has
been mentioned by many travelers like Evliya Çelebi in history is
an important tourist destination for Eskişehir. The history of the
Odunpazarı Houses is as old as Eskişehir’s is. The houses that
carry the marks of Turkmenians reflect the Ottoman and the
Turkmen life styles.
You should visit the Kurşunlu Mosque and Social Complex
that was built in 1517. The structure that was built by Mustafa
Pasha, nicknamed as Veteran Angel, with the signature of
Acem Ali, head of the architects before Mimar Sinan, was
opened for service in 1525 following an 8 years of construction

process. It is impossible not be under the impression of living
during the Ottoman times when traveling through the
Odunpazarı Houses. The Social Complex is going to let you
experience different feelings with its amazing domes and quiet
garden.
The Odunpazarı Houses that are among the most tourist
attracting places by means of the recent restorations that they
have gone through are also important in the aspect of diversifying
the living spaces of the city residents. It is nice to spend time in
historical houses that are turned into accommodations,
restaurants, culture, arts, or entertainment centers.

Do not return before eating çibörek
If you go to Eskişehir to see the Odunpazarı Houses do not
return before eating Met halvah, Nuga Halvah, pastry with puppy
seeds, çibörek, and drinking Kalabak juice, and purchasing an
accessory made from meerschaum.
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CEM DAVRAN:

MAHALLEM EN BÜYÜK AİLEMDİ
MY NEIGHBORHOOD WAS MY BIGGEST FAMILY
“ÇOCUKLUĞUM RÜYA GİBİ GEÇMİŞTİR. SON DERECE MUTLU BİR ÇOCUKTUM. BELKİ DE
MAHALLEDE YAŞAMIŞ SON MUTLU ÇOCUKLARDIK.”
“MY CHILDHOOD WAS LIKE A DREAM. I WAS A VERY HAPPY CHILD. MAYBE WE WERE THE
LAST HAPPY CHILDREN WHO HAD LIVED WITHIN THE NEIGHBORHOOD CULTURE.”
SİBEL ATEŞ YENGİN

Cem Davran, ekranların sevilen yüzlerinden… Son olarak TRT 1’de yayınlanan ‘Hayat Yokuşu’ adlı dizide
Cemal karakterini oynayan Davran, üstlendiği rollerin
hakkını veriyor. Bu sebeple de hem izleyicinin hem de
yapım şirketlerinin aradığı isimlerin başında geliyor.
Başarılı oyuncu ile çocukluğunun geçtiği mahalle günlerini, komşuluk ilişkilerini, çocuklarını ve babasını
konuştuk.
Siz nasıl bir mahallede büyüdünüz?
Hayatta bir sürü şeyi film gibi sinema tadında yaşayan bir
toplumduk. Hayalperesttik ki zaten hayal kuramayan bir
toplum can çekişiyor demektir. Bir hayali belki de binlerce hayali bir arada gören bir toplumduk. Ben de o mahallelerin birinde büyüdüm. Komşular aile gibiydi. En yakın
akraban, kendi kardeşin senin acını, mutluluğunu bilmezken komşun bilirdi. Okuldan geldiğimde annem evde
yoksa hangi komşuya gideceğimi şaşırırdım. Çünkü Fikriye Teyze’ye gitsem Madam Katina ‘niye bana gelmedin?’
diye darılırdı. Madam Katina’ya gitsem Melahat Hanım
bozulurdu. Bütün inançların ve duyguların bir arada barış
ve sevgiyle yaşandığı günlerdi. Çocuk tiyatrosu sınavına
giderken bir köşede annemin köylüsü Çayelili Fikriye
Teyze elini açmış dua ederken öbür taraftan Madam Leftali istavroz çıkarırdı. Mahallelerindeki bir çocuğun sınavı kazanabilmesi için herkes bildiğince yol verirdi. Ben
böyle bir yerde büyüdüm. O günleri çok özlüyorum. İstanbul’un kadim mahallelerinin en önemli özelliği bir
sürü inanca sahip insanın bir arada olmasıydı. Herkes
herkesin inancına saygı gösterir hatta inancını rahat yaşayabilmesi için fazladan emek gösterilirdi.
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UYGAR TAYLAN

Cem Davran is among the beloved faces of television. Cem Davran
who is a great player is playing lately Cemal character in “Hayat
Yokuşu” that is broadcasted on TRT 1. He is one of the most
demanded names by the production companies and viewers. We
have talked about his neighborhood days, his childhood, his
neighbor relations, his children, and his father.
What type of a neighborhood did you grow up?
We used to be a society that experienced everything in life like it
happens in a movie. We were all dreamers. A society that cannot
dream means it is struggling. We used to be a society that could see
a dream, maybe thousands of dreams all together at once. I grew up
in one of those neighborhoods. Our neighbors were like our families.
Sometimes, your closest relative, maybe your brother, wouldn’t
know your pain or happiness but your neighbors would. When I
come home from school, if my mom was not home, I would be
confused about which neighbor’s house to go. Because if I went to
Aunt Fikriye’s, Madam Katina would huff about me not going to
her house. If I went to Madam Katina’s then Miss Melahat would
be cross with me. Those were the days that we had experienced all
the faiths and sensations together in peace and love. When I was
leaving home to take the children’s theatre entrance exam, Aunt
Fikriye, she was from the same village as my mom was, was praying
in one corner with her hands open in the air and Madam Leftali was
crossing herself. Everyone would do anything within their power so
a child who lives in their neighborhood would pass an exam. I grew
up in such a place. I miss those days. The most important thing in
the neighborhoods of ancient İstanbul was that many people from
different faiths and culture were all together. Everyone respected
each other’s faith. Moreover, they used to put extra effort in it so
everyone could live their religion freely.

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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Sabah kahveleri olurdu, bir evde ne pişerse diğer evlere
de ikram edilirdi…
Bizim mahallede İtalyan bir aile vardı. Çocuklarıyla arkadaşlık ederdik. Babaları İtalyan, anneleri Alman kökenliydi.
Çocuklarıyla hâlâ görüşürüz. Mesela mahalleden birinin
oğlu askere gidiyorsa evin babası İtalyanların geleneği neyse
o da onu yapardı. Çocuklar babalarını kaybettiğinde tüm
komşular onları hiç yalnız bırakmadı. Gisella balkona çıkıp
‘annem çilekli pasta yaptı, gelin’ diye ablamla beni davet
ederdi. Annem de mesela kıymalı börek yaptığında biz de
onları davet ederdik. Benim çocukluğum bu yüzden rüya
gibi geçmiştir. Son derece mutlu bir çocuktum. Elbette önceliğim ailemdi ama aynı zamanda en büyük ailem de mahallemdi. Belki de mahallede yaşamış
son mutlu çocuklardık.
Mahallenin bakkalından alışveriş
yapar hesaba yazdırırdık…
Evet, herkes herkesin halinden anlardı. Küçük bir evde otururduk. Akrabalar kalmaya gelirdi. Aşağımızda
bakkal Selahattin amca vardı. İki üç
ay ödeme birikirdi. Misafirler biraz
uzun kalınca hesap daha da katlanırdı.
O bakkal bu durumu bilirdi. Babam
gider, ‘Selahattin biraz geciktirdik
ödemeyi’ deyince, ‘olur mu sizin misafiriniz var’ derdi. Mahallenizin esnafı ekstradan bir katkıda bulunması
gerektiğini düşünürdü. Benim ayağım
çok uğurludur. Şimdi de öyle, bir arkadaşımın dükkânına gideyim arkamdan müşteriler girer. Bakkal amca
da anneme, ‘Cem her gün dükkâna
gelsin, onun ayağı uğurlu’ dermiş.
Okula gitmeden önce her sabah bakkala uğrardım, o da bana gofret verirdi. Bu kadar iç içe bu kadar duygusu, cümlesi bir insanlardık.

There used to be morning coffees and what was cooking in
one home would be passed around the neighborhood…
An Italian family used to live in our neighborhood. We were
friends with their kids. Their father was Italian and their mother
was German. I still see their children. For example, if someone’s
son was drafted in our neighborhood, the Italian father would do
whatever their tradition would call for the situation. When the
children had lost their father, people of our neighborhood didn’t
leave them alone. Gisella used to call my sister and I from the
balcony, “My mom made a strawberry cake, come over.” When my
mom made something special, we used to invite them over to our
house. My childhood was like a dream. I was a very happy child.
Certainly, my priority was my own family but at the same time,
my biggest family was my neighborhood.
Maybe, we were the last happy children who
had lived within the neighborhood culture.

Babam benden daha az
tahsilliydi ama benden
daha iyi babaydı. Ben
onun ayarında bir baba
olmayı tutturabildiysem
ne mutlu bana.”

We used to shop from the grocery store
in our neighborhood and had it put on
the cuff...
Yes, everyone used to understand each
other. We used to live in a small house. Our
relatives used to come to stay. There used to
be Uncle Selahattin’s grocery store below.
Our account would grow for 2-3 months. If
our relatives were to stay longer, the
account would be doubled. The owner
would know that. When my father visited
him to apologize, he would say that it was
no problem because we had guests. The
shopkeepers of my neighborhood used to
think that they were supposed to contribute.
I bring luck when I enter into a store. The
moment I enter into a shop, other customers
start coming. Uncle Selahattin used to tell
my mom that I was bringing luck to his shop
and I should go to his shop every day. I used
to stop by his shop every morning on the way to school and he used
to give me a wafer. We were that united, we were that connected.

My father was less
educated than me but he
was a better father than
i am. If i could have
achieved being a father,
just as he was, i would be
very happy.

Hayat boyu taşıdığımız travmalar o çok kutsal dediğimiz
ailede ve çocukluktan başlıyor aslında değil mi?
Aynen öyle. Düşe kalka büyümek var ya hem somut hem de
soyut olarak gerçek hayatta da aynı. Düşüyorsun, dizini yaralıyorsun, ruhun da öyle. O yüzden çocuk yetiştirmek daha
doğrusu toplumun çocuk yetiştirmesi çok zor.
Babanız da sizin gibi bir baba mıydı yoksa daha mı
kurallıydı?
Babam benden daha az tahsilliydi ama benden daha iyi babaydı. Ben onun ayarında bir baba olmayı tutturabildiysem
ne mutlu bana. Annem de babam da çok iyi insanlar, bu konuda şanslıyım. Annem hayatta ama babam vefat etti. Ba-
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Traumas that we carry for a lifetime actually come from
our childhood, they begin in the family, right?
That’s right. ‘Growing up by falling down and standing up’ is
also valid when you are an adult. You fell you hurt your knee it
is the same thing with your soul. Therefore, raising a child is a
hard business.
Was your father like you or was he a more disciplined
father?
He was less educated but a better father than I am. If I could have
achieved being a father, just as good as he was, I would be very
happy. Both my father and my mother are very good people, I am

RÖPORTAJ / INTERVIEW

bam masallardaki gibi bir babaydı. Hulusi Kentmen gibiydi.
Ailesine sahip çıkan, çocuklarını önemseyen, onlar için hep
bir fazlasını yapmaya çalışan, çocukları doymadan, bir şeylere ulaşmadan kendi için yaşamdan asla talepte bulunmayan bir babaydı. Annem de tarhana çorbasını yedi gün yedi
ayrı yemek diye yediren bir kadındı. Güzel bir mutluluk
oyunu kurulmuştu. Sıradan memur ailesinin çocuğuydum,
vakıf evinde kirada otururduk. Maddi eksikliği hiç hissetmedik. Biz diğer anlamıyla zengin bir çocuktuk. Hayattan
keyif alıyorduk.
Babanızdan size ve sizden de oğullarınıza aktardığınız
hayat dersi var mı?
Babam dilli bir adamdı, bir hikâyeciydi. Tim Burton’ın ‘Big
Fish’ filmindeki baba gibiydi. Onu tanımayan biri yalan söylediğini zannedebilirdi. Doğru bir şey anlatırdı ama hikâye
tadında anlatırdı. O yüzden belki de ben sanata yöneldim.
Aforizma sayılabilecek hatta şimdi Twitter’a yazılabilecek
sözleri vardı. ‘Tekkeye odun taşımakla eşek derviş olmaz’
derdi. Gençlere de anlatıyorum; babam yıllar önce bulduğu
üç beş kuruş parayla taksi plakası almış. Araba kullanmayı
da bilmiyor, şoföre vermiş. Şoför bir gün ortadan kaybolmuş, babam da epey kızmış adama. Bunun üzerine ‘al arabanı ne yaparsan’ deyip dağın başında bırakıp gitmiş babamı.
Araba babama, babam arabaya bakmış kullanmayı bilmiyor
ya. Allah rahmet eylesin babam hep kazıklanırdı. İyi niyetinden ama… Bana ‘oğlum ileride bir iş kurarsan, lokanta bile
açsan, aşçı basıp gittiğinde önlüğü takıp o yemeği yapabilecek durumda ol’ derdi.

lucky. My mother is alive but my father died. He was like a father
from fairytales, just like Hulusi Kentmen. He was a father who kept
his family together, cared about his children, tried to do his best for
us, and never wanted something for himself. My mother on the
other hand could trick you into eating the same soup seven days of
the week as if it is a different dish each time. They were playing a
game of happiness. I was the child of an ordinary civil servant
family. We didn’t feel the financial incompatibility. We were rich
in other ways. We were enjoying life.
Is there any life lessons that you can pass to your sons from
your father?
My father was a great storyteller. He was just like the father in
Tim Burton’s Big Fish. Someone who doesn’t know him could
think that he is lying. He would tell something true like it was a
story. Maybe that’s why I chose art. He had unique aphorisms that
can be used in Twitter. He used to say, “A donkey cannot become
a dervish for carrying wood to the dervish lodge.” I tell this story
to young people; my father buys a taxi license plate with his
savings many years ago but he doesn’t know how to drive a car and
he ends up hiring a driver. One day the driver disappears. The next
day when my father finds the guy he yells at him. Then the guy tells
my father to do whatever he wants with his car and leaves him in
the middle of nowhere alone with it. Since he doesn’t know how to
drive, he and the car stare at each other. May God rest his soul in
peace, people used to take advantage of my father’s good
intentions very often. He used to tell me all the time, “Son, if you
have your own business some day, let’s say that it is a restaurant,
you have to be able to cook yourself if your cook quits.”
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Annenizin ilginç sözleri ya da uyarıları var mıydı?
Annem Karadenizli. Değişik bir kadındır, Allah uzun
ömürler versin. Hâlâ şarkılar, türküler söyler. Annem
‘sen sen ol 45 dakikalık dizi çekme, daha uzun olsun’ dedi
(kahkahalar). Bir de annem ‘primetime’a dikkat et, aman
oğlum paranı peşin al problem olmasın, telif haklarına
dikkat’ derdi. Fikir ve sanat eserleri annem için önemlidir
çünkü (kahkahalar)…

Does your mother have interesting aphorisms or warnings?
My mother is from the Blacksea region. She is different, may God
bless her heart. She still sings songs, and ballads. She said, “Son,
don’t you ever make a 45 minute series, make it longer (laughter.)
Be careful about primetime, get your payments in advance, and
watch out for royalties.” Because literary and artistic works are
very important for my mother (laughter.)

Oğullarınız neler yapıyor?
Biri üniversitenin diğeri de lisenin üçüncü sınıfında. Biri
bugün arkadaşıyla Bodrum’a gidiyor, diğer oğlum kız arkadaşıyla dolaşıyor. Baba ayı çalışıyor, anne ayı şu anda
ya Kanyon’da ya İstinyepark’ta benim kazandıklarımı
harcıyor (kahkahalar). O kadar.

What are your sons up to these days?
One goes to high school in third class and the other one goes to
university. He is his third year. One is going to Bodrum with his
friends today and the other one is going on a date with his
girlfriend. Papa bear works, mama bear spends the money that I
earn actually at this very moment in either Kanyon or İstinyepark
(laughter.) That is it.

Oğullarınız ‘biz de oyuncu olacağız’ derse…
Büyük oğlum konservatuvarda klasik müzik okuyor, küçük de İtalyan Lisesi’nde… Küçük olan sinema üzerine
eğitim almak istiyor. Bu konuda olumlu ya da olumsuz
hiçbir şey söylemiyorum. Meslek adına büyük bir aşk
yakalar ve o yolda yürümek isterse destek olurum. Büyük
oğlum zaten seçimini yaptı, müzik alanında devam ediyor. Ben onlara sadece yarenlik ediyorum. Kendi yollarını
kendileri bulacaklar.

What if your sons tell you that ‘we want to become players,
too... ?’
My older son is studying classical music at conservatoire. The
younger one is studying at the Italian High school. He wants to
study cinema. I don’t tell him anything about it. If he gets to love
this major and if he wants to walk through that road, then I can
only support him. My older son has already made his decision.
He chose music. I am their supporter. They are going to find
their own way.
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Kışa renklİ bİr mola:

A colorful break from winter:

GÜMÜŞLÜK, ANTİK ADIYLA MYNDOS, BODRUM YARIMADASININ
BATI UCUNDA SESSİZ SAKİN GÜZELLİĞİNİ SÜRDÜREN VE SONSUZ
HUZUR VADEDEN BİR SIĞINAK…
GÜMÜŞLÜK, MYNDOS WITH ITS ANCIENT NAME, THAT KEEPS ITS SILENT
BEAUTY AND OFFERS ETERNAL PEACE IS A SANCTUARY THAT IS LOCATED
IN THE WEST END OF BODRUM PENINSULA...
SEÇİL SAĞLAM
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YILDIRIM ENES / Seçİl Sağlam

KAPAK / COVER

FOTOĞRAF NOKTASI
Karakaya Köyü eşsiz günbatımı
manzaraları sunuyor.
Sahildeki kayıklar ve iskeledeki
kediler en güzel anı fotoğraflarınız
olacak.
PHOTO SPOT
Karakaya Village offers fantastic sunsets.
The boats at the beach and the cats at the
pier are going to be your best keepsake
photographs.
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Aylardan şubat, etrafınız kar manzarası ya da kar manzaralı fotoğraflarla dolu olabilir. Siz akıntının tersine yüzün ve
Bodrum’un huzurlu koyu Gümüşlük’te derin bir nefes alın.
Bodrum’a iner inmez, eğer yeterince şanslıysanız arkanızda
bıraktığınız kışın soğuğuna inat ılık bir hava karşılar sizi.
Etrafı erken bir bahar kokusu sarmıştır. Mandalinaları, limonları dallarda görmenizle hemen içiniz açılır. Yazın sıcağı ve kalabalığında gözünüzden kaçan detaylar birer birer
kendilerini göstermeye başlar. Yaşadığınız bu an ve kış ortasındaki bahar için minnet duyarsınız.

Antik şehrin izinde
Gümüşlük, antik adıyla Myndos, Bodrum yarımadasının
batı ucunda sessiz sakin güzelliğini sürdüren ve sonsuz
huzur vadeden bir sığınak… İlk sakinleri olan Leleg’ler M.Ö
4. yüzyılda bu korunaklı koyu keşfetmişler. İskender’in
fethine karşı durmuş ancak daha sonra generallerine teslim
olmuş Myndos, ayrıca Sezar ve Brütüs’ün de askeri üst
olarak kullandığı önemli bir liman kenti olmuş. Antik dalgakıranı, şehir duvarları ve günümüze kadar ulaşan bazı
kalıntıları ile binlerce yıla tanıklık ettiği dikkatli gözlerden
kaçmıyor.
Gümüşlük’e Yalıkavak tarafından bağlanan yol, antik limanın manzarasını koya doğru yaklaştıkça gözler önüne seriyor, bu nokta meşhur günbatımları ile hipnotik bir etkiye
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You might be surrendered with snowy winter scenes or pictures
with winter scenes in February. You better swim against the
current and take a deep breath in Gümüşlük, the peaceful cove of
Bodrum.
If you are lucky enough, the warm weather salutes you the
moment you arrive in Bodrum as if it’s trying to mock the cold
weather that you have left behind. An early spring fragrant fills
the air. Seeing the tangerines and lemons hanging from the
branches makes you feel refreshed. All the details that you
might have missed during the summer because of its rush and
heat become apparent to you. You feel grateful for both the
moment and the spring in the middle of the winter that you
experience.

Tracing the ancient city
Gümüşlük, Myndos with its ancient name, that keeps its silent
beauty and offers eternal peace is a sanctuary that is located in
the west end of Bodrum peninsula. Leleges who were the first
inhabitants of the region had discovered the cove in the 4th
century, BC. The city had stood up against the siege of Alexander
the Great; however, later Alexander’s generals had captured
Myndos. Then, Myndos had become an important port town that
Ceaser and Brutus had used as a military base. Careful eyes
would catch that the city with its ancient jetty, walls, and ruins
has been the witness of thousands of years.

KAPAK / COVER

sahip. Yaz aylarında gün batımının en iyi izlendiği yerlerWhen you are approaching the city through the road that
den biri olan ‘Limon Cafe’ atlanmaması gereken adresler
connects to Gümüşlük from Yalıkavak direction, you find the
arasında. Gümüşlük’te sahile varınca yan yana sıralanmış
chance to observe the beauty of the ancient port view. This spot
balık restoranlarının birbirinden özenli hazırlanmış masahas hypnotic effects with its famous sunsets. Limon Café is an
ları karşılıyor sizi. Sağ tarafa dönüp, restoranların yaaddress that shouldn’t be missed because it is among the
nından kısa bir yürüyüş yaparak Antik Yol’a
places where the best sunsets are viewed. Upon your
ulaşabilirsiniz. Bu yürüyüş esnasında rüzgâr
arrival in Gümüşlük beach, you are welcomed by
LEZZET MOLASI
almayan ve korunaklı bir koy olan Gümüşseafood restaurants that are lined up next to
Enfes otlu börekten yemeden
lük’ün adeta bir göl kadar sakin ve dingin
each other. You can reach to the Antik Yol by
dönmeyin.
olan denizinin sessizliği ilham ve mutwalking a short distance along the restaurants
Çay bahçesinde mutlaka taze
luluk depolamanızı sağlıyor.
after turning right. During this walk, the sea
adaçayı için.
Gümüşlük’ün sırtlarında yer alan ve
enables you to store inspiration and
nüfus mübadelesi sırasında terkedilen
happiness
thanks to its tranquilizing silence
TASTE STOP
iki veya üç katlı Rum taş evlerinin sessiz
thanks
to
the
cove blocking the wind.
Do not return before tasting the
sedasız Gümüşlük manzarasını izlediği
Enjoying
the
nature
and becoming mesmerized
pastries prepared with fresh herbs.  
Karakaya Köyü’ne yürüyüş yaparak doğaby
the
fragrant
while
walking to the Karakaya
Try the fresh sage tea at a café.
nın tadını çıkarmak ve kokularla mest olmak
Village that is located over the hills of Gümüşlük
kış mevsiminin ortasında bir ayrıcalık.
where the old Greek houses that were abandoned
following the population exchange watch the view quietly are a
privilege in the middle of the winter.
Arkeolojik kalıntı zengini Tavşan Adası
Gümüşlük’te ilgi çeken bir doğa oluşumu bulunuyor: Koyun
tam karşısında yer alan, yürüyerek ulaşılabilen ve bu yürüTavşan Island that is rich in archeological ruins
A natural formation draws the attention in Gümüşlük:
yüş esnasında denizin yüksekliğinin diz seviyesini geçmediTavşan Island that is located across the cove and can be
ği Tavşan Adası… Yaz aylarında suyun içinde bir dizi insanın
reached by walk and during this walk, the sea level doesn’t go
pantolonlarının paçalarını kıvırıp, eteklerini toplayarak bu
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adaya geçtiğini görmek olağan. Ancak durum kış aylarında
over the knee height. Seeing people rolling up the legs of
biraz farklılaşsa da, yine de güneşli bir günde ayakkabılarınıtheir pants and pulling up their skirts in the water before
zı çıkarıp, serin sulara kışın ortasında merhaba diyerek,
walking to the island is an ordinary thing. Although, the
adaya kadar yürümek mümkün. Kral Mousolos’un sevgilisi
situation grows differently in winter, walking to the island
Artemisya ile vakit geçirmek için kurduğu ve yapılan arkeoon a sunny day is still possible by greeting the cool waters
lojik çalışmalar dolayısıyla sit alanı ilan edilen Tavşan
after removing your shoes. Tavşan Island was where the
Adası’na, artık çıkmak mümkün olmadığından
King Mausolus used to spend time with his wife
sadece kısa bir yürüyüş yapılabiliyor.
Artemisia. Today the place has been
ALIŞVERİŞ
announced as a protected area due to the
Rengârenk derilerden
archeological works; therefore, it is not
Gümüşlük’te keyif noktaları
yapılmış el yapımı takılardan
Kış aylarında bazı mekânların kapalı olpossible to set foot on the island, only a
edinin.
ması dert edilecek bir durum değil. Bu
short walk is allowed.
Cam objeler evinize renk
katacaktır.
durum her ne kadar biraz salaş ve terkedilmiş bir atmosfer yaşatacak olsa da
Where to relax in Gümüşlük
SHOPPING
Some places are closed in winter but that
yazın fark edilmeyen detaylar güzel
Purchase colorful hand-made
is not a problem. This might cause one to
sürprizler barındırıyor. Kış güneşinin ve
leather jewelry.
experience an abandoned atmosphere;
sakin hayatın tadını çıkarmak için hemen
Glass objects are going to add life
however, the details that you wouldn’t
sahilde yer alan Club Gümüşlük veya Özak
to your home.
recognize in summer hold nice surprises. Lodging
Pansiyon’da denizin sesi ve huzuru ile iç içe
at the Club Gümüşlük or Özak Hostel located at the
keyifli bir konaklama yapabilirsiniz.
beach would be a good choice to enjoy the winter sun and the
Deniz kenarına dizili restoranlardaki deniz ürünlerinin tadı
life in peace.
doyumsuz ancak alternatif olarak sahilden içeri tarafa yüThe seafood at the restaurants located at the beach is great;
rüdüğünüzde kendisine ait bahçesinde meyve ağaçlarının
but if you are looking for an alternative, following a short walk
bulunduğu Hayat Cafe’ye ulaşabilirsiniz. Huzurlu bir atfrom the beach through the center, you can reach to Hayat
mosfer sunan mekân, kendi yetiştirdikleri ürünlerle hazır-
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lanan yemekleri, rengârenk dekoru ve kedileri ile Bodrum’da ‘hayat varmış’ dedirtiyor.
Kıyıdaki kayıkların hemen yanında konumlanmış çay bahçesinde sabahın ilk saatlerinde yeni demlenen taze adaçayı
kokusu ve yanındaki fırından gelen nefis poğaça ve otlu börek kokularıyla temiz havayı solumak, ardından kısa yürüyüşler yapmak ve sahilde kahve molaları vermek
insana günlük kaygıları unutturacak kadar
sade, doğal ve kendi ritminde.

Sanat sokakta

Café where fruit trees stand in its own orchard. The place
offers a calm ambience, meals prepared with their own
produce, and a colorful decoration.
Early in the morning; the aroma of the sage tea coming from the
café located right next to the boats at the beach, breathing in the
fresh air that is mixed with the smell of delicious pastries made
in the bakery, having short walks, and taking short
coffee breaks at the beach come all so natural. They
make you forget your worries.

LEZZET MOLASI
Bodrum lokması
Gümüşlük’te en çok satılan
tatlılar arasında yer alıyor.

Street art

Yaz aylarında adeta bir açık hava sanat
An academy that hosts variety of events
merkezine dönüşen, sanatseverlerin ve
under the name of ‘Gümüşlük Academy’ is
TASTE STOP
ressamların mabedi Gümüşlük’te ayrıca
located in Gümüşlük that becomes
‘Gümüşlük Akademisi’ adında çeşitli ettransformed into an open-air arts center
Bodrum’s lokma is among the
most purchased desserts in
kinliklere ev sahipliği yapan bir akademi de
during the months of summer. Chats of
Gümüşlük.
bulunuyor. Burada felsefe sohbetleri, yazı
philosophy, script workshops, painting, and
atölyeleri, resim, seramik kursları ve daha pek
ceramic lessons, and many more activities are
çok etkinlik düzenleniyor.
organized at the academy.
Halikarnas Balıkçısı’nın aşkla bağlı olduğu Bodrum’a kış güBreathing in the sea air, sharing the peace of the cats that have
neşinin tadını çıkarmak için bir hafta sonu kaçamağı yapbecome the theme of many handmade objects in Gümüşlük
mak, Gümüşlük’te el yapımı objelere tema olmuş ve sokakand have given their names to the streets of the city... Escaping
larına bile adını vermiş kedilerin huzuruna ortak olmak, deto Bodrum that the Fisherman of Halicarnasus was attached
niz havası solumak, suyun altında uzun süre kaldıktan sonra
with love to enjoy the winter sun feels like breathing again
nefes almak gibi.
after being under the water for a long time.
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HAZIR GIDA YEME
DİYABETE GEÇİT VERME

İÇ HASTALIKLARI UZMANI NAFİZ KARAGÖZOĞLU:
“YAŞ PASTAYI BİLE TUZLU SATIYORLAR. HAZIR GIDA DİYABETİN EN BÜYÜK SEBEBİ.”

DO NOT EAT PREPARED FOODS
DO NOT LET DIABETES IN

THE INTERNAL DISEASES SPECIALIST NAFİZ KARAGÖZOĞLU:
“THERE IS SALT EVEN IN CAKES. THE BIGGEST CAUSE OF DIABETES IS PREPARED FOODS.”
TÜRKAN BALABAN

UYGAR TAYLAN

Pankreasın yeterli insülin üretememesi sebebiyle oluşan ama
Diabetes that is caused by pancreas producing insufficient
ayaklarımızdan beynimize kadar birçok organı etkileyen,
amount of insulin is a disease that affects all of our organs from
vücudun tüm çalışma düzenini bozan ve ömür boyu devam
our feet to our brain, spoils the systematic work of our bodies, and
eden bir hastalık diyabet... Bulaşıcı olmamasına rağlasts for a lifetime. Although, it is not contagious, the
men çocuk, genç, yaşlı, kadın, erkek demeden
number of cases are increasing rapidly regardless of
AYIN MÖNÜSÜ
öylesine hızlı yayılıyor ki dünyada yılda yakage. Each year, approximately four million people
Mozarella Salatası
laşık 4 milyon kişi bu hastalıktan hayatını
around the world lose their life because of this
Sarımsaklı Karides ve Somon küpleri
kaybediyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr.
disease. The Internal Diseases Specialist Dr.
Hünkârbeğendi
Avusturya Usulü Elmalı Strudel
Nafiz Karagözoğlu, Türkiye’de 10 milyon
Nafiz Karagözoğlu draws the attention to the
hastanın yaşadığı diyabetin, beslenme ile
relation between nutrition and the disease,
THE MENU OF THE MONTH
arasında çok önemli bir ilişki olduğunu
from which 10 million people suffer in
Almond Soup
dikkat çekiyor. Yediğimiz her şeyin kan
Turkey.
According to Dr. Nafiz Karagözoğlu,
Stuffed Grape Leaves with Bulgur
Stuffed Bulgur Balls (boiled)
şekerini yükselttiğini ifade eden Karagöwho expresses that everything we eat increases
Baked Sea Bass with Cinnamon
zoğlu’na göre sürekli ve hızlı yükseliş zinour blood sugar, the continuous increase spoils
cirleme trafik kazası gibi tüm sistemi bozuyor
our system like a chain traffic accident and the
ve ilk yardım da hemen gelmiyor. Karagözoğlu,
first aid is unlikely to come in time. Karagözoğlu
gıdaların mikroplardan korunması için tuz ve şekerde
highlights the dangers of having food reach to consumers
saklanarak tüketiciye ulaştırılmasının tehlikesine dikkat çekept in salt or sugar to protect it from bacteria and says, “We are
kerek, “Milyonlarca yıl önce yaşayan atalarımız gibi marketgoing to hunt for food one by one in markets and grocery stores
te, bakkalda, pazarda tek tek yiyecek avlayacağız, toplayacajust like our forefathers used to do millions of years ago. We are
ğız. Doğal olanı yiyeceğiz. Onu da çok yemeyeceğiz.” diyor.
going to eat what is natural and in small amounts.”
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Sağlıklı ya da sağlıksız yediğimiz herhangi bir besin
kan şekerini yükseltir mi?
Evet, ne yesersek yiyelim kan şekeri yükselir. Ağızdan gıda
diye yuttuğumuz her şey önce mideden geçer sonra emilir,
karaciğere gelir. Ardından karaciğerde glikoz haline gelir.
Karaciğere bir glikoz fabrikası diyebiliriz. Antep fıstığı da
yeseniz, maydanoz da yeseniz o glikoza dönüşür. Tüm gıdalar
glikoza dönüştürülerek kana verilir. Kan diğer hücrelere damarların içinden seyahat ediyor. İnsülinlerle hücrelerin içine
sokuluyor. Eğer hızlı emilirse diğer sistemlerin çalışma sistemini bozuyor. Dolayısıyla aşınma, belli bir noktaya yüklenme
arka arkaya yaşanınca da zincirleme trafik kazası gibi bir durum ortaya çıkıyor. İnsülin hücrelere giremiyor, hücreler,
organlar bozuluyor. Vücudun, kan şekerini belli bir hız ve
dengeyle alması lazım. Metabolizmada her şeyin bir kontrolü
var. Bu kontrol mekanizması bozulmamalı.

BADEM ÇORBASI

4 yemek kaşığı file badem, 2 yemek kaşığı
bulgur, 1’er yemek kaşığı zeytinyağı ve tereyağı,
1 su bardağı süt, 1 litre kaynamış su.
Sos için: Taze fesleğen, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı.
Yapılışı: 1 yemek kaşığı tereyağını eritin. Bulguru
ekleyip kavurun. Bademi ilave edip bir-iki kez
karıştırın. Suyunu ekleyip çırpıcı ile karıştırın.
Kaynayınca altını kısın. Ilık sütü yavaş yavaş
ekleyin. Göz göz olduğunda altını kapatın.
Çorbayı kaselere koyun. Fesleğeni ince ince
doğrayıp bir tatlı kaşığı zeytinyağını ekleyip
kaselerin üzerine sos olarak dökün.
ALMOND SOUP

4 tbsp of sliced and peeled raw almonds, 2
tbsp of bulgur, 1 tbsp of each: olive oil and
butter, 1 cup of milk, 1 lt of boiled water.
For the sauce: Fresh basil, 1 dessertspoon of
olive oil.
Directions: Melt the
butter and add the
bulgur then sauté.
Add the almonds
and stir for a few
times. Add the
water and mix
with a hand mixer.
Lower the heat
when it becomes to
a boil. Add the warm
milk into the soup slowly
while stirring at the same time. Turn the heat
off, when it becomes bubbly. Divide the soup
into bowls. Chop the basil leaves and mix with
the olive oil. Top the soups with this sauce.
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Whether healthy or not, would anything we eat increase
the level of our blood sugar?
Yes, whatever we eat increases the level of our blood sugar.
What we eat, first goes into our stomach, then it is absorbed and
goes to our liver. It turns into glucose there. We can call our
liver a glucose factory. Whether you eat pistachios or parsley, it
turns into glucose. Everything turns into glucose before entering
into our blood stream. Blood reaches to our cells through the
blood vessels and enters into our cells through insulin. If it is
absorbed quickly, it spoils the functioning of other systems. In
other words, when corrosion and excessive loading in the same
location are experienced frequently, a situation resembling a
chain traffic accident occurs. Insulin cannot enter into the cells,
cell structure and organs become spoiled. Our body should
receive glucose in a certain speed and balance. Everything has a
control mechanism in our metabolism. This shouldn’t be broken.
What type of mistakes in our diet could increase the level
of blood sugar quickly?
The worst part is the entrance of prepared foods into our diets.
Check the nutrition labels of packaged beverages, they contain
glucose. In other words, they are turned into sherbet. Those
beverages are consumed heavily because they can be purchased
anywhere so easily, they stimulate our taste buds too quickly,
and they please us. When these types of beverages are consumed,
the speed of glucose absorption goes above what our body is
accustomed. We should remove sugar from our lives. The
amount of our portions is also important. Eating a lot might
also increase the level of blood sugar.

İYİLEŞTİREN LEZZETLER / HEALING TASTES

BULGURLU YAPRAK SARMA

STUFFED GRAPE LEAVES WITH BULGUR

500 gr taze asma yaprağı, 1.5 su bardağı su, 2
yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı limon
suyu, 1 çay kaşığı toz şeker ve tuz.

500 gram of fresh grape leaves, 1.5 cups of
water, 2 tbsp of olive oil, 1 tbsp of lemon juice, 1
tsp of sugar and salt.

İç harcı için: 2 su bardağı bulgur, 2 kuru soğan,
1 domates, 2 dal taze soğan, yarım demet
dereotu, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1’er tatlı kaşığı
kuş üzümü, nane ve tarçın, 2 bardak su, tuz,
karabiber.

For the stuffing: 2 cups of bulgur, 2 onions, 1
tomato, 2 stems of parsley, half bunch of dill, 1
tea glass of olive oil, 1 dessertspoon of each:
currant raisins, dried mint flakes, cinnamon, 2
cups of water, salt, and pepper.

Yapılışı: Yaprakları haşlayın. Zeytinyağında ince
doğradığınız kuru soğanları hafif kavurun. Küp
küp domatesi ilave edin. Bulgur, ince doğradığınız
taze soğan ile dereotu, kuş üzümü, nane,
karabiber, tarçın ve tuzu ekleyip biraz kavurun.
Suyu ekleyip karıştırın. Kısık ateşte bulgur suyunu
çekene kadar pişirin.
Yaprakların parlak tarafları alta gelecek şekilde iç
malzemeyi yerleştirip işaret parmağınız kalınlığında
sarın. Tencereye dizdiğiniz sarmaların üzerine 1.5
bardak su, zeytinyağı, limon suyu toz şeker ve tuzu
ekleyin. Orta ateşte 30 dk pişirin. Tencereden
çıkarıp bir servis tabağına dizin. Soğuyunca limon
dilimleriyle süsleyip servis yapın.

Directions: Boil the leaves. Sauté the finely
sliced onions in olive oil. Add the cubed
tomatoes. Add bulgur, dill, currant raisins, mint
flakes, black pepper, cinnamon, and salt and
keep sautéing. Add the water and stir. Simmer
until bulgur observes the water.
Place one tablespoon of the stuffing on to a
leaf, shiny side faces down, and roll as thick as
your index finger. After placing them into a pot,
add 1.5 cups of water, olive oil, lemon juice,
sugar, and salt. Cook over medium heat for 30
minutes. Place them onto a plate. When they
are cold, you can serve them decorated with
lemon slices.

Beslenme düzenindeki hangi hatalar kan şekerini hızlı
yükseltiyor?
En önemlisi hazır gıdanın hayatımıza girmesi. Ambalajlı
içeceklerin çoğunun etiketine bakın, glikoz barındırır.
Yani bu bir şerbet haline getirilmiş. Dil tomurcuklarımızı, hızlı ve çabuk uyardığı için, haz duygumuzu beslediği için her yerde de kolay bulunabildiği için hazır içecekler çok tüketiliyor. Bu içecekler içildiğinde kan glikoz hızı, vücudun alışkın olduğu hızın üzerinde yükseliyor. Şekeri hayatımızdan çıkarmamız gerekiyor. Yediğiniz yemeğin miktarı da önemli. Çok yemek de kan şekerini yükseltir.
Hangi besin gruplarını önermiyorsunuz?
Kolay emilebilen karbonhidrat grubunu, nişastalı gıdaları önermiyoruz. Sofranızdan pirinç, un, şekeri kaldırın. Dünyada doğal ortamda ilk var olan insan, avcı ve
toplayıcı… Avı bulma süresi haftada 1-2... O yüzden diyoruz ki, haftada bir ya da iki kere et grubu tüketin.
Ayrıca şu ağaçta şu meyve çıkmış mı, şu ot bitmiş mi
diye bakılıyordu. Hazır gıda teknolojileri, soğutma,
market sistemleri yok. İnsan ne tahıla, ne ete, ne yağa,
ne ota sistemik ulaşamıyor. Dolayısıyla bunlara ulaşmak için harcadığı efor bedenin sağlıklılığıyla ilgili sonuçları da beraberinde üretiyor. Ama günümüze bakalım. İnsan çalışmıyor, hareketsiz, her şeyi hazır buluyor.
Özellikle de gıdaları.

Which nutrition groups do you not suggest?
We do not suggest consuming of carbohydrates and foods that
contain starches because they are easily absorbed. Remove
rice, flour, and sugar from your tables. The first humans on
earth were hunters. They could find food once or twice in a
week. Therefore, we tell to consume meats once or twice a
week. They were also checking for the fruits and herbs if they
were in season. They didn’t have prepared food technologies,
cooling, and marketing systems. They couldn’t reach grains,
meats, fats, or herbs systematically; therefore, the effort spent
to have them brought along the health results. But let’s take a
look at today. We don’t work out, we don’t move, because we
find everything prepared, especially our food.
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Hazır gıdaları neden eleştiriyorsunuz?
Hazır gıdaların yöntemi turşulamadır. Her hazır gıdanın
içinde özellikle gıda koruyucu tuzları ya da şekerleri
vardır. O gıda, orada mikroplar tarafından çürütülemez halde tutuluyor. O yoğunluktaki tuzda, şekerde
virüs, bakteri varlığını sürdüremiyor. Ama vücudumuzu nasıl etkiliyor? Raflarda envai çeşit
gıda var. Hepsi tuzlu. Yaş pasta etiketine
bakın, içinde tuz var. Ama tatlı tadı daha baskın, tuzlu
tadı daha az. Beden bunlara
alışkın değil. Sonra bir bakıyoruz ki hastanın kan şekeri dengesi bozulmuş. Hücrelere gerekli enerji gitmiyor. Damar yapısı bozuluyor, diyabet hastalığı baş gösteriyor.

Why do you criticize prepared foods?
Prepared foods are prepared like pickles are. Every prepared
food contains preservatives in other words salt or sugar. The
food is kept in a state that cannot be rotten by bacteria in
its packaging. Bacteria or viruses cannot exist in that
dense salt, or sugar, but how does it affect our
body? There are many kinds of food on the
shelves. They are all salty. Look at the
nutrition label of a cake. It contains
salt. Taste of sugar is heavy taste of
salt is lighter. Our bodies are not
accustomed to these. Then, we see
that our patient’s blood sugar is out
of balance. The necessary energy doesn’t
reach to our cells. The structure of our
vascular system becomes spoiled. Diabetes
reveals itself.

Kan şekerini hangi besinler dengeler?
Fasulye, mercimek, nohut gibi kuru baklagiller,
bulgur gibi tam tahıllı besinleri öneriyoruz. Ayrıca
tam tahıllıysa ekmek, zeytinyağı ve köyden gelen
doğal tereyağını tüketebilirsiniz. Tuzsuz zeytin, yumurta,
peynir, yoğurt, süt, ceviz gibi protein içeren besinleri almalısınız. Lif içeren sebzeler, tarçın gibi baharatları da unutmamalısınız. Humustaki nohut, çorbadaki badem ya da
yaprak sarmadaki bulgurla yemeklerinizi zenginleştirebilirsiniz. Meyveyi de içeriğindeki şeker sebebiyle porsiyonuna
dikkat ederek tüketebilirsiniz.

Which foods balance the blood sugar?
We suggest dried legumes such as beans, lentils, chickpeas,
and whole grains such as bulgur. You can consume whole
grain bread, olive oil, and farmer’s butter. You should consume
foods such as olives, eggs, cheeses, yogurt, milk, and walnuts
that contain protein. Do not forget the fiber rich vegetables
and spices such as cinnamon. You can enrich your dishes by
making small changes in your recipes like adding almonds into
your soup, or using bulgur in stuffed grape leaves instead of
rice. Consume fruits carefully in small portions because they
are high in sugar.
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İÇLİ KÖFTE (HAŞLAMA)

STUFFED BULGUR BALLS (BOILED)

Dış hamuru için: 500 gram köftelik bulgur, yarım
su bardağı irmik, 3 yemek kaşığı un, tuz.

For the balls: 500 grams of fine bulgur, half cup
of semolina, 3 tbsp of flour, salt.

İç harcı için: 400 gram orta yağlı dana kıyma, 3
adet soğan, 1 çay bardağı orta kalınlıkta çekilmiş
ceviz, yarım demet maydanoz, 1 çay kaşığı karabiber,
2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı kırmızı pul
biber, 1 yemek kaşığı domates salçası, tuz.

For the stuffing: 400 grams of ground veal, 3
onions, 1 tea glass of medium grated walnuts, half
bunch of parsley, 1 tsp of black pepper, 2 tbsp of
olive oil, 1 dessertspoon of red pepper flakes, 1
tbsp of tomato paste, salt.

Yapılışı: Kıymayı suyunu salıp çekene kadar
pişirin. Zeytinyağını, küp küp doğranmış soğanı
ilave edin. Domates salçasını katın, karabiber,
kırmızı pul biber ve tuzunu ilave edin. Cevizi ilave
edip ılımasını bekleyin.
Ayrı bir kapta bulguru yıkayıp süzün. Un, irmik ve
tuzu ekleyin. Macun gibi bir hamur oluncaya
kadar yoğurun. Küçük bir limon büyüklüğünde
parça koparın, içini açıp bir yemek kaşığı harçtan
yerleştirin. Yuvarlak şekil almasını sağlayın. Tuzlu
kaynamış suya koyduğunuz içli köfteleri 10 dakika
haşlayın. Üzerine toz biber, maydanoz döküp
servis edin.

Directions: Cook the ground veal until it lets out
its own juice and then absorbs it. Add the olive oil
and cubed tomatoes. Add the tomato paste, black
pepper, red pepper, and salt. Then add the walnut
pieces and wait for it to cool down a little.
In a separate bowl, wash and drain the bulgur.
Add the flour, semolina, and salt. Knead until it
forms dough that feels like paste to touch. Break
a piece as big as a lemon and open and place
some stuffing in the middle then shape it into a
ball. Boil the balls in salted boiling water for 10
minutes. Serve topped with black pepper and
parsley.
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İYİLEŞTİREN LEZZETLER / HEALING TASTES

Ayrıca neler yapılmasını öneriyorsunuz?
Tembellikten kurtulacağız. Eskiden yokluktan avcı, toplayıcıydık. Şimdi çoklukta avcı, toplayıcı olmak zorundayız.
Bakkalda, pazarda, markette avlanacağız. İnceleyeceğiz,
araştıracağız uygun besini alacağız. Raftan koy sepete, olmaz! Doğru gıda nedir, öğrenmek zorundayız. Kendimiz
üretmeye ya da başkasının üretmesine çalışacağız. Pişirme
teknikleri de dâhil çok fazla pişirmeyerek, doğasını çok fazla bozmayarak gıdalarla besleneceğiz. Bunun için gayret
sarfedilmediğinde diyabet gibi hastalıkların artması maalesef önlenemeyecek. Ya nefis ya nefes.

What else do you suggest?
Don’t be lazy. We used to be hunters because of poverty,
now we have to become hunters in abundance. We are going
to hunt in markets and grocery stores. We are going to
search and examine and purchase the suitable foods. No
more from the shelf into the basket! We have to learn what
right food is. We are going to try to grow our own produce
or teach someone else how to do it. We are not going to
overcook. If we don’t put great effort into this, it would be
impossible to prevent the increase of the diseases such as
diabetes. Either life or taste.

FIRINDA TARÇINLI LEVREK

BAKED SEA BASS WITH CINNAMON

2 balık, defne yaprağı, 1 tatlı kaşığı tarçın, 1 yemek
kaşığı zeytinyağı, karabiber, tuz.
Yapılışı: Fileto halinde hazırlattığınız balıkları
yağlı kâğıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin.
Üzerine zeytinyağı, defne yaprağı, tarçın,
karabiber ve tuzu sos gibi dökün. Önceden
ısıtılmış 200 derecelik fırında 20 dakika pişirin.
Sıcak servis edin.

2 sea basses, bay leaves, 1 dessertspoon of
cinnamon, 1 tbsp of olive oil, black pepper, and salt.
Directions: Filet the fish and then place them onto
the oven tray that is layered with wax paper. Mix
the olive oil, cinnamon, bay leaves, pepper, and salt
and spread over the fish. Bake them in the
preheated oven at 200 degrees for 20 minutes.
Serve hot.
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LANGKAWİ’DE DOĞAYLA BAŞBAŞA

GÜNEYDOĞU ASYA’NIN DİĞER POPÜLER ADALARIYLA KIYASLANDIĞINDA DAHA
OTANTİK VE DOĞAL KALAN MALEZYA’NIN EN ÖZEL ADASINDAYIZ.
SEÇİL SAĞLAM
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ALONE WITH NATURE IN LANGKAWI

WE ARE AT THE MOST SPECIAL ISLAND OF MALAYSIA THAT IS MORE AUTHENTIC AND
NATURAL THAN THE OTHER POPULAR ISLANDS OF SOUTEAST ASIA.
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Kar manzaralarını, kayak merkezlerini arkada bırakıp kışın
gidilebilecek en güzel destinasyonlar, tropik ağaçların bembeyaz kumsallarla flört ettiği muhteşem kumsallara sahip
egzotik adalardır. Bu anlamda Güneydoğu Asya’daki adalar
bozulmamış doğaları ile gidenlere ‘iyi ki gelmişim’ dedirtecek kadar cömert. Langkawi bu cömert adalardan biri… Güneydoğu Asya’nın diğer popüler adalarıyla kıyaslandığında
daha otantik ve doğal kaldığından, yerel bir tatil deneyimi
yaşamak isteyenleri tatmin edici pek çok özelliğe sahip.
Kökleri suyun içinde olan bölgeye özgü mangrove ağaçları ile
kaplı ormanları gezmek, sık ağaçlar arasında yürürken dallardan
sarkarak şapkanıza ya da elinizdeki yiyecek-içeceğe göz diken
maymun ailelerini görmek, tekneyle nehir turu yaparken huzur
duymak Langkawi’de yaşanılacak deneyimler arasında… Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’dan kısa bir iç hat uçuşu veya
karayolu ve feribot aracılığıyla ulaşılması oldukça kolay olan bu
ada, kendinize zaman ayırmak için harika bir alternatif.

Adı ‘Kızıl Kartal’ anlamına geliyor
Adada kızıl kartalların yaşıyor olması, Langkawi’ye adını
veren esas özellik. Çünkü Malay dilinde ‘Lang’ kartal, ‘Kawi’
ise kızıl anlamına geliyor. Adanın merkezinde yer alan dev
bir kartal heykelinin önünde poz vermek olmazsa olmazlar
arasında… Ayrıca bu kızıl kartalları doğal ortamlarında görebilmek nehir gezisinde mümkün. Tekne kaptanının, motoru
durdurup nehre et parçaları atmasıyla keskin gözlere sahip
kartallar, etleri kapmak için suya pike yapıyor ve böylece
kartalları yakından görme şansına sahip oluyorsunuz.
Vergiden muaf adada alışverişin cazibesine kapılmak olası
ancak aynı zamanda yapılacak pek çok aktivite bulunmakta.
Bunlardan en popüler olanı dünyanın en dik teleferiklerinden
biri olan Langkawi Cable Car… Machincang dağının tepesine
doğru yemyeşil, gür ağaçların üzerinden neredeyse onlara
değercesine tırmanırken nefesiniz kesiliyor. Bu kısa tırmanış
enfes manzaralar sunarak Langkawi’nin doğasına bir defa
daha hayran bırakıyor. Teleferikten inince yerel ürünlerin
satıldığı ve çeşitli restoranların bulunduğu Oriental Village
zaman geçirmek ve alışveriş yapmak için ideal. Dükkânlarda-
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The best places to visit in winter after leaving behind the
winter scenes and ski centers are the exotic islands with their
fantastic tropical beaches. In this perspective, the islands of
the Southeast Asia are as generous as to make their visitors
say ‘coming here is the best thing I’ve done.’ Langkawi is one
of such. When it is compared to the other popular islands, it is
more authentic and natural; therefore, the island has many
features that would guarantee the satisfaction of its guests
who would like to experience a local vacation.
Walking around the forests that are inhabited by the region’s
unique mangrove trees that grow in saline coastal sediment,
observing the monkey families that try to steal your food or
your hat by hanging over the trees while you are walking,
feeling in peace when you are having a river tour by boat are
among the things that you should experience in Langkawi. The
island that can be reached easily by taking a short flight from
Kuala Lumpur, the capital of Malaysia, or by getting on a ferry
or by using a land route is a great alternative to make time for
yourself.

Its name means ‘Red Eagle’
What gave its name to Langkawi is the red eagles that live in
the island. Because in Malay, ‘lang’ means ‘eagle’ and ‘kawi’
means ‘red.’ Smiling for the camera in front of the giant eagle
sculpture, located at the center of the island, is a must. Seeing
these red eagles is possible through a river tour. You catch the
opportune moment to see them closely when the captain stops
the boat to throw pieces of meat in the river. The eagles notice
them immediately with their sharp eyesight and dive in to get
them.
It is possible to be drawn to tax-free shopping like a moth to a
flame in the island. In addition, plenty of activities await you.
The steepest of the world, Langkawi Cable Car is one of the
most popular among them. Climbing to the summit of the
Machincang Mountain over the lush forests by almost
touching to the treetops astounds you. Presenting amazing
views, this short travel leaves you in awe. It is a good idea to
spend some time shopping or eating at the restaurants of

GEZİ / TRAVEL

BİLGİ
Langkawi, 550 milyon yıllık jeolojik
tarihiyle Unesco tarafından Asya’nın ilk
Geopark’ı olma özelliğine sahip.
INFO
Langkawi is announced as the first Geopark
of Asia with its 550 million year-old
geological history by Unesco.
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FOTOĞRAF NOKTASI
Kartalların beslendiği nehir gezisinde
fotoğraf makinanızı hazır bulundurun.
PHOTO SPOT
Keep your camera handy during the boat
tour that the red eagles are fed.

Kaçırmayın
Tropikal meyvelerden
tatmayı unutmayın.
Don’t Miss
Taste tropical fruits as
much as possible.

ki rengârenk batik kıyafetler, şallar, ahşap objeler, hediyelik
eşyalar, çeşitli taşlar ve deniz kabuklarından yapılmış takılar
arasında zaman hızlı geçiyor.

Oriental Village that welcomes you after getting off the cable
car. Time passes quickly while looking at the wooden objects,
colorful clothing items, shawls, souvenirs, jewelry made with
natural stones and seashells in the shops.

Efsaneler…
Langkawi, halkın efsaneleri sevdiği ve efsanelerle beslendiği
bir ada. ‘Hamile bakire’ efsanesi bunlardan biri… Efsaneye
göre ‘elf’ bir erkek ve fani bir kadının aşkından bir bebek doğar
ancak ölür. Annesi de ölen bebeğini bu gölün sularına bırakır.
Sonrasında da halk arasında, hamile kalmak isteyen kadınlar
için gölün şifalı olduğu efsanesi yayılır. Gölde tekne turları
yapılıyor hatta tekne, hamile bir kadın şeklinde olan bu ilginç
yeryüzü şeklini görebileceğiniz bir noktada duruyor.
En yaygın efsanelerden bir diğeri ise adada en fazla ziyaretçisi olan Makam Mahsuri’nin mezarı... Gitmezseniz pek bir şey
kaybetmezsiniz ancak efsanesini ilginç: Yüzyıllar önce, masum bir kadın olan Makam Mahsuri infaz edilmiş. Ancak
kadının, 7 nesil boyunca adada yaşayanları lanetlediğine
inanılmış. Denilene göre; gerçekten de 7 nesil sonra ada tekrar eski huzuruna ve bereketine kavuşmuş.

Bir milyon yaşındaki ormanlar
Adadaki 1 milyon yaşındaki ormanlar, dünyanın en eski ormanları arasında yer alıyor. Bisikletle veya yürüyerek bu
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Legends
Langkawi is an island that its folks love the legends and they
are fed by them. ‘The pregnant virgin’ legend is one of them.
According to the legend, as a result of love between an ‘elf’
male and a mortal female, a baby comes to the world but then
dies. The mother leaves her baby to the waters of the lake.
Later on, a rumor about the lake’s healing waters for the
women who want to become pregnant is spread among people.
The boat tours are organized at the lake. Moreover, during the
tours, the boat stop at a certain location to allow tourists to
see the natural formation that looks like a pregnant woman.
Another one of the wide spread legends is the tomb of Makam
Mahsuri. You won’t lose much if you don’t visit this place;
however, its legend is interesting: Makam Mahsuri was
executed centuries ago, although she was an innocent woman.
It was believed that she had cursed the inhabitants of the
island for 7 generations. According to the legend, the old
abundance and wealth of the island in fact had returned back
after 7 generations.

GEZİ / TRAVEL

Oriental Village’de alışveriş yapabilir, dünya mutfakları
sunan restoranlarında yemek yiyebilirsiniz
You can shop at Oriental Village, and eat at the
restaruants that serve world dishes.

tropikal ormanlarda gezerken nesli tükenmekte olan, daha
önce hiç karşılaşmadığınız hayvan türlerini görmek yaşanabilecek en güzel deneyimler arasında. Bir efsaneye göre dağ
perilerine ev sahipliği yaptığı söylenen Telaga Tujuh şelalesi
ise bir başka doğal güzellik…

Hindistancevizlerine dikkat!
Adada deneyimleyeceğiniz en kötü şeyin başınıza bir hindistancevizi düşmesi olacağı Langkawi’de, tropik meyvelerden tatmak, güler yüzlü insanlarla selamlaşmak, taze
deniz ürünleri ile dolu sofralara oturmak ve ağaçların arasında bir şezlonga kurulup keyif çatmak; adanın biz fanilere
sunduğu olağanüstü anlardan yalnızca birkaçı.

Romantik günbatımı
Langkawi’de efsaneler de aktiviteler de bol… İlgi alanınıza ve
zamanınıza göre batik atölyelerini ziyaret edebilir, pirinç
tarlalarını gezip mahsullerini toplayan yerli halkı fotoğraflayabilir, hatta onlara katılabilirsiniz. Timsah çiftliklerinde
farklı boylardaki timsahları yakından görebilir, dingin bir
doğada büyülü nehir gezintileri yapabilir ya da uzun, beyaz
kumsallarda harika günbatımını izleyerek romantik yürüyüşler yapabilirsiniz. Tanjung Rhu ve Pentai Cenang ise en
güzel kumsallar…

One million year-old forests
The forests that are one million year-old in the island are among
the oldest forests of the world. While biking or walking around
these forests, coming across the endangered animals that you
haven’t encountered before is going to be among the best
experiences of your life. Telaga Tujuh falls that is home to the
mountain fairies according to a legend is another natural beauty.

Watch out for coconuts!
The worst thing that you could experience in the island would be
a coconut landing on your head. Tasting the tropical fruits,
greeting smiling faces, sitting around the dining tables filled with
the freshest seafood, and relaxing in a lounge chair surrounded
with the beautiful trees are only among the few of the
extraordinary moments that Langkawi has to offer to us mortals.

A romantic sunset
The activities are so many as the legends are in Langkawi. You can
visit tie-die workshops depending on your interests and time, you
can visit rice fields and photograph people who harvest rice and
maybe help them. You can observe alligators in different sizes in
alligator farms, make enchanted walks along the river, or have
romantic long walks at the beach while watching the amazing
sunset. Tanjung Rhu and Pentai Cenang are the best beaches.
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YENİ MACERALARA HAZIRLIKLI OLUN
YANARDAĞDA SÖRF YAPMAYA, SUALTINDA HOKEY OYNAMAYA YA DA DEV BİR PLASTİK
TOPUN İÇİNDE YAMAÇTAN AŞAĞI KAYMAYA NE DERSİNİZ?

GET READY FOR NEW ADVENTURES

WHAT WOULD YOU SAY ABOUT VOLCANO SURFING, PLAYING UNDERWATER HOCKEY OR
ROLLING DOWNHILL INSIDE AN ORB?
SELİN AKGÜN

Ekstrem sporlardan hoşlanıyorsanız ya da adrenalininizi
yükseltecek, ayağınızı yerden kesecek yeni maceralara atılmak istiyorsanız, sıradan spor türlerinden biraz uzaklaşmanız gerekiyor. Basketbol, voleybol, futbol, kayak, yüzme ya
da tenis gibi geleneksel sporların dışına çıkıp çok daha radikal
ama size heyecan ve tutku aşılayacak yeni hobilere yönelebilirsiniz. Yanardağ sörfü, zorbing topu, slacklining, sualtı hokeyi ya da limbo pateni gibi spor türlericesaretin yanı sıra
teknik bilgi, kondisyon ve konsantrasyon da gerektiriyor.

If you enjoy the extreme sports or if you are interested in new
adventures that are going to pump up your adrenalin, you
should get away from ordinary kind of sports activities. You can
go in the direction of sports that are full of excitement and more
radical than the traditional sports such as basketball, volleyball,
soccer, swimming, or tennis. The new sports activities such as
volcano surfing, zorbing ball, slacklining, underwater hockey or
limbo skating require bravery, technical knowledge, condition,
and concentration.

YANARDAĞDA SÖRF KEYFİ

VOLCANO SURFING

Sınırlarınızı zorlamanın tam zamanı… Aktif bir yanardağın
tepesinden 80 kilometre hızla, 725 metre aşağı kaydığınızı
hayal edebiliyor musunuz? Bunu hayal etmenin ötesinde sadece bu zevki tatmak için yanardağ sörfü yapan pek çok sporcu
bulunuyor. Bu sporun meraklıları, yanardağ sörfü yapmak için
Nikaragua’daki Cerro Negro Dağı’nın eteklerine gidiyor. Koruyucu tulumlar, dizlikler ve kasklarla donatılmış sörfçüler,
özel yapım kontrplak sörf tahtalarıyla saatte 80 kilometre hıza
ulaşıyor. Bigfoot Hostel ve Green Pathways Tours’un sahibi
Phillip Southan, yanardağ sörfüne merak salan sporcu sayısının hızla arttığını belirtiyor. 4 yılda 10 binden fazla kişinin
yanardağ sörfü yaptığını söyleyen Southan, “Dağın tepesine
varmak için 45 dakikalık bir yürüyüş yapan sörfçüler, olağanüstü manzaranın keyfini çıkarıyor. Sonrasında da aktif bir
volkana yakın olma deneyimini yaşayarak yanardağda sörf
yapıyor. Kısa süren bir eğitimin ardından 500 metre aşağıya
iniş başlıyor.” diyor. 726 metre yüksekliğindeki Cerro Negro,
Orta Amerika’nın en genç yanardağı. Bu yanardağın en son
1999’da 20’nci kez patladığını da hatırlatalım.

It is time to force your limits. Can you imagine yourself
surfing downhill for 725 meters from the summit of an active
volcano with 80 km/h of speed? Many athletes are doing it
just to feel the excitement. The enthusiasts of this sport
travel to Cerro Negro Mountain in Nicaragua. Equipped with
protective clothing, knee pads, and helmets, surfers reach to
80 km/h of speed on custom made plywood boards. Phillip
Southan, the owner of Bigfoot Hostel and Green Pathways
Tours, highlights the increase on the number of people who
develop a passion for volcano surfing. Stating that over ten
thousand people have tried volcano surfing in the last four
years, Southan says, “The surfers enjoy the fantastic view
following a 45 minute walk to reach the summit of the
volcano. Later they experience being so close to an active
volcano and surf down. Before they begin to surf to 500
meters below, they are trained briefly.” Cerro Negro with its
726 meters height is the youngest volcano of Central
America. Let’s remind that the volcano’s final eruption was
in 1999. It was its 20th eruption.

0

4

6

raillife ŞUBAT / FEBRuary 2015

HOBİ / HOBBY

SUALTINDA HOKEYE NE DERSİNİZ?
1950’li yıllarda İngiltere’de doğan sualtı hokeyi, İngiliz dalgıçların kış aylarında formlarını korumak için sualtında oynadıkları bir oyun konseptinden doğdu. Bu spor türünde sualtı hokeycileri özel boyutlarda tasarlanan bir hokey sopasına, koruyucu giysiye, eldivene ve şnorkel takımına ihtiyaç
duyuyor. Topun su altında kalması için topun ağırlığının 1
kilogramın üstünde olması gerekiyor. İngiltere’de başlayan
sualtı hokeyi, bugün Türkiye dâhil olmak üzere Avustralya,
Kanada, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Amerika, Hollanda,
Fransa ve Japonya gibi ülkelerde son derece popüler hale geldi. İki takım, bir yüzme havuzunun altında birbirlerinin kalesine pası göndererek, gol atmak için mücadele ediyor. Üç
metrelik genişliğe sahip kaleler, oyun alanının sonunda karşı
karşıya ve havuzun dibinde yer alıyor. Oyuncuların birbirine
temas etmemeleri de son derece önemli bir kural. Oyunda
kullanılacak sopaların 350 milimetreden büyük olmaması
gerekiyor. Oyuncular, takımlarını belli etmeleri amacıyla siyah ve beyaz olarak renklendiriliyor. Oyuncular bu renklere
göre takımlara ayrılıyor. Bu spor dalının birçok ülkede federasyonu bulunuyor ve uluslararası organizasyonlarda turnuvalar gerçekleştiriliyor.

HOW ABOUT UNDERWATER HOCKEY?
Underwater hockey that was born in England during the 1950s
was inspired from a game that used to be played by British divers
underwater to keep their shape during winter. Underwater hockey
players need a hockey stick designed in special dimensions,
protective wear, gloves, and a snorkeling set to play the game. The
puck should be over one kilogram so it can stay under the water.
Underwater hockey that was began to be played in England has
become pretty popular in many countries such as Australia,
Canada, New Zealand, South Africa, America, Holland, France,
Japan and in our country. Two teams compete against each other
underwater in a pool to score a goal. The goals are three meter
wide and placed underwater to the wall that each team defends.
One important rule is that the players are not supposed to touch
each other during the game. The sticks are not supposed to be
longer than 350 mm. The team colors are usually black and white.
There are federations of this sport in many countries and
international organizations hold tournaments.
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LİMBO PATENİNİN SIRRI ESNEK OLMAK
Sokakta, evde, açık havada ya da sahilde paten kaymış olabilirsiniz. Peki ya hiç otomobilin altında paten yapmayı denediniz mi? Kulağa çok çılgınca geliyor değil mi? Limbo pateni olarak öne
çıkan bu spor dalı, adını Limbo dansından alıyor. Özellikle Çin ve Hindistan’da son derece popüler olan bu spor dalı ağırlıkla gençler tarafından tercih ediliyor. Bu sporu yapabilmek için son
derece esnek, dengeli ve güçlü olmak gerekiyor. Ayaklarınızı ve kollarınızı 180 derece yana açmanız, vücudunuzu neredeyse yere değecek kadar öne eğerek, dikey bir çubuğun altına girmeniz
gerekiyor. Sporcular, yerden 50 santimetreden bile daha yüksek olmayan bu çubuğa dokunmadan paten yapmaya çalışıyor. Bu sporun farklı kategorileri bulunuyor. Ama en popüleri, bir
otomobilin altına girerek paten yapmak… Bu kategoride rekor kıran bir isimden bahsetmenin de
tam zamanı. 45 saniyede tam 57 otomobilin altından paten kayarak geçen ve Hindistan’da ‘Harika Çocuk’ olarak tanınan 10 yaşındaki Aniket Chindak, dünya rekorunu kırmış durumda… Bu
sporda başarıya ulaşmanın en önemli sırrı ise çok uzun boylu olmamak… Kısa boylu ve esnek
olmak ise sporcuya ister istemez büyük bir avantaj sağlıyor.

THE SECRET TO LIMBO SKATING IS BEING FLEXIBLE
You might have skated outdoors or indoors or at the beach, but have you ever tried skating underneath
a car? Doesn’t it sound crazy? This sports activity takes its name after Limbo dance. It is very popular
in China and in India among the young people. One should be very flexible, balanced, and strong in
order to Limbo skate. Athletes spread their legs apart, if possible into a full split, and lean their upper
body forward, with the face almost touching the ground. Then, they try to skate underneath a
horizontal pole, which is above the ground not more than 50 cm, without touching it. This sport has
different categories. However, the most popular one is to skate underneath a car. It is the right time to
talk about someone, who has broken the world record in this field. Aniket Chindak, who is ten, is known
as the ‘wonder boy’ in India and he skated under 57 cars in 45 seconds. The secret to success in this
sport is not to be tall. Being short and flexible definitely has its advantages.
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SLACKLINING VE ZORBING
Denge sporu kategorisinde yer alan ve son yıllarda yıldızı
hızla parlayan bir başka spor türü ise slacklining… Bu spor
türünde, sporcu iki bağlantı noktası arasında gerilen naylon
örgü ipin üzerinde karşı tarafa geçmeye çalışıyor. Gözünüzün
önüne sirk cambazları gelmiş olabilir. Ama bu ip, cambazların
üzerinde yürüdüğü ipten çok daha hassas bir ip… Bu nedenle
titreşime çok daha fazla açık… Sporcuların dengeli ve konsantre olması son derece önemli bir ayrıntı. Bazı sporcular
gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra iki dağ yamacı
arasına ip gererek de slacklining’i deneyebiliyor. Bu spor dalında Guiness dünya rekoru ise Norveç’in 1000 metre yükseklikteki Kjerag Dağı’nın fiyortlarını yürüyerek geçen Christian Schou’ya ait.
Bir diğer ilginç spor dalı ise zorbing yani küreyle yuvarlanma… Yeni Zelanda’da 2000 yılından bu yana yapılan bu
sporda, sporcular iki katmanlı dev bir plastik topun içine
giriyor ve yüksek bir noktadan aşağıya doğru yuvarlanıyor. Zorbing, genelde çok eğimli olmayan tepelerde uygulanıyor. Zorb adı verilen ve şeffaf plastikten yapılmış birisi 3, diğeri de 2 metre çapında, içinde hava boşluğu olan bir
topla tepeden aşağıya yuvarlanarak veya su üstünde yürümeye çalışarak yapılan bu spor dalında dıştaki top ile içteki topun arasındaki boşluk darbeyi azaltıyor. Böylece 30
kilometre hızla bir tepeden yuvarlanırken, vücudunuzun
ciddi bir darbe alması da önleniyor.

SLACKLINING AND ZORBING
Another kind of sports that has become popular during the last
few years is called slacklining. In this sport, athlete tries to walk
across nylon webbing tensioned between two anchor points. You
might be imagining tightrope walkers right now, but this
webbing is much more sensitive than the rope that tightrope
walkers use. It is much more open to picking up vibrations.
Athletes should be well balanced and focused. Some athletes try
slacklining, after important security measure have been taken,
between the two mountain slopes. Christian Schou holds the
Guiness World Record in this field. He had passed the fjords of
Kjerag Mountain, which is 1000 meters high, in Norway.
One other interesting sports activity is called zorbing, in other
words rolling inside an orb. It has been performed since 2000 in
New Zealand. In this sport, a participant is secured inside an
inner capsule in a large, transparent ball, which is then rolled
along the ground or down hills. Zorbing is done usually over the
hills that are not steep. The space between the inner capsule and
the transparent ball reduces the impacts and prevent the
athlete’s body to get serious impacts while rolling down with 30
km/h of speed. The transparent ball and the capsule are called
zorb and they are made of plastic. The large one has 3 meters
and the other one has 2 meters of diameters.
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YEŞİL YÖNETİCİLER
YÜKSELİŞTE
FACEBOOK, GOOGLE, UPS, SİEMENS GİBİ DÜNYA DEVLERİ,
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HEDEFLERİ DOĞRULTUSUNDA CREO
İSTİHDAM EDEREK FARK YARATIYOR.
SELİN AKGÜN
İLLÜSTRASYON MERAL ERDOĞAN

GREEN EXECUTIVES
ARE ON THE RISE
THE MAJOR COMPANIES OF THE WORLD
SUCH AS FACEBOOK, GOOGLE, UPS, AND
SIEMENS MAKE THE DIFFERENCE IN THE AIM
OF THEIR SUSTAINABILITY TARGETS BY
HIRING CREOs.
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Şirketinizin ya da markanızın çok daha çevreci ve sürdürülebilir olmasını istemez misiniz? Üretim yaparken, enerji
tasarrufuna yönelik maliyetlerinizi çok daha hızlı bir şekilde düşürebilecek inovatif stratejileri tek tek hayata geçirebilmek de elinizde… Dünyanın önde gelen şirketleri son 5
yıldır, C seviyesinde yepyeni bir pozisyona yönelik istihdam yapmaya başladı. Chief Resource and Energy Officer
(CREO) yani ‘üretim kaynakları ve enerji yöneticisi’ olarak
öne çıkan bu pozisyon, kurumların çok daha çevreci, sürdürülebilir ve verimli bir altyapıya sahip olmalarına
yönelik bir yapılanma vaat ediyor.

Wouldn’t you want your company or your brand become more
sustainable or environmentalist? Materializing the strategies
that are going to reduce your energy costs rapidly during
manufacturing is in your hands. Major companies of the world
have begun hiring in a new level C position for the last 5 years.
Chief Resource and Energy Officer (CREO) position offers
companies an infrastructure that enables them become more
sustainable, environmentalist, and productive.

Global companies have begun to include CREOs in
their teams increasingly since 2010. We see that
the global companies such as Facebook,
Mühendislik eğitimi Google, UPS, Siemens are hiring CREOs.
Küresel şirketler, 2010 yılından bu yana
giderek artan bir ivmeyle ekiplerinde
almış kişilerle, elektrik, Facebook has created the ‘sustainability
and energy management’ office within
CREO’lara yer vermeye başladı. Faceelektrik-elektronik
its structure. Google is hiring ‘energy
book, Google, UPS, Siemens gibi bübölümü mezunları,
strategies leader.’ An ‘energy and
yük ve küresel çaplı şirketlerin CREO
istihdam etmeye başladıkları görülü‘enerji yöneticisi eğitimi’ climate strategies director’ works at Rio
Tinto Company. TD Bank has started to
yor.Facebook bünyesinde ‘enerji vealdıktan sonra creo
work with an ‘environmental relations
rimliliği ve sürdürülebilirlik müdürlüolarak hizmet
leader.’ UPS works with a ‘sustainability
ğü’ kuruldu. Google, ‘enerji stratejisi licoordinator.’
deri’ istihdam ediyor. Rio Tinto şirketinverebiliyor.
Acknowledging the risks on energy and natural
de ‘enerji ve iklim stratejisi direktörü’ görev
resources has shown that we should focus on
yapıyor. TD Bank, ‘çevre ilişkiler lideri’ ile çalışenvironmental management more than education in
maya başladı. UPS ise ‘sürdürülebilirlik koordinatörü’
engineering or economy. Despite these developments, the
ile hizmet veriyor.
number of people who are well educated in this field is still
Enerji ve tabii kaynaklara yönelik risklerin anlaşılması,müfew. Even LinkedIn that has 225 million members has only
hendislik ya da ekonomi gibi temel bir eğitimden ziyade çevre
about 60 CREOs. The factors such as concerns of energy
yönetimi konusuna odaklanılması gerektiğini gösteriyor.Tüm
security, unstable energy costs, and diminishing water
bu gelişmelere rağmen, bu alanda gerekli altyapıya, eğitiresources demonstrate that establishments face
me ve donanıma sahip olan kişi sayısının son dewith variety of risks. CREOs are going to be
rece az olduğu gözlemleniyor. Öyle ki 225
included in the management teams of the
milyon üyesi olan LinkedIn’de bile sadece
companies that might be experiencing
60’a yakın CREO bulunuyor. Enerji gücutbacks or disorders in energy supply
venliği kaygısı, değişken enerji fiyatları
chain or might become unable to
ve kıt su kaynakları gibi nedenler, kureach water resources or face with a
rumların farklı risklerle karşı karşıya
drought in the near future in order
olduğunu gösteriyor.CREO’lar, yakın
to solve these issues.
gelecekte enerji tedarik zincirinde kesinti ve düzensizlik yaşayan, su kaynaklarına erişemeyen ya da kuraklığa
maruz kalan şirketlerde bu sorunları
çözüme kavuşturmak amacıyla yönetim
kadrosuna dâhil olacak.

Türkiye’de de hızla artacak
Doğal kaynakların hızlı bir şekilde tükenmeye başladığı günümüzde, marka ve kurumlar sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda iş dünyasının en değerli metası olarak öne
çıkan enerji maliyetlerini kontrol altına alabilmek adına
farklı stratejiler geliştiriyor. EY Türkiye Enerji Piyasaları
Danışmanlık Hizmetleri Lideri Bülent Ozan, “Türkiye’de

Bülent Ozan

It is going to increase rapidly
also in Turkey

In these days that the natural resources
disappear
swiftly,
brands
and
establishments develop different strategies in
the aim of their sustainable growth targets to
restrain the energy costs that become prominent as the most
valuable assets of the business world. EY Turkey Energy
Markets Consulting Services Leader Bülent Ozan says, “CREO
positions are managed by executive officers who are from
different backgrounds in Turkey. We can give the ‘chief
sustainability officer’ title as the closest example to CREO
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status. We see that Şişecam Group has a position as such.
CREOs are needed usually in industries that require heavy
energy use such as transportation and metallurgy.
Some companies don’t realize the risks because
of their low energy consumption,
incompetence in communication with
People who have studied the supply chain or customer base.
engineering and graduates CREOs are supposed to be able to
work with data. They should have a
of electric, electricgood understanding of energy and
natural resource markets. They
electronic departments of
should
research concepts regarding
universities can work as
different resources in the global
creos after taking energy fields that their companies operate.
management training. They should focus on new energy
technologies after being specialized in
corporate project development and
operations. They shouldn’t miss the new
opportunities while spending time in energy savings.”

CREO pozisyonu farklı üst düzey yöneticiler tarafından yürütülüyor. CREO rolüne en yakın örnek olarak ‘sürdürülebilirlik koordinatörü’ (Chief Sustainability Officer) unvanını verebiliriz. Örneğin, Şişecam Topluluğu’nun
üst yönetiminde bu şekilde bir görevlendirme
yaptığını görüyoruz.CREO’lara genel olarak madencilik ve ulaşım gibi enerjinin
yoğun olarak kullanıldığı endüstrilerde
ihtiyaç duyuluyor. Bazı şirketler enerji
tüketimlerinin yoğun olmaması, tedarik zinciri veya müşteri tabanından
sinyallerin geç gelmesi gibi nedenlerden ötürü riskleri fark etmiyor.
CREO’lar verilerle çalışmaya yatkın olmalı. Enerji ve tabii kaynak piyasalarını
iyi anlamalı. Şirketlerin faaliyet gösterdikleri küresel ortamda farklı kaynaklara ilişkin
konseptleri araştırmalı. Kurumsal proje geliştirme
ve uygulama konusunda uzmanlaşıp yeni enerji teknolojilerine odaklanmalı. Tasarruflar konusunda vakit harcarken,
yeni fırsatları da gözden kaçırmamalı.” diyor.

Temsil gücü yüksek bir makam
Enerji maliyetlerini iyi yöneten ve kâr eden şirket sayısının
artmasıyla CREO’lara yönelik talebin hızla artacağını ifade
eden bir diğer isim ise Grant Thornton Türkiye İşletme Risk
Yönetimi Hizmetleri Ortağı Sezer Bozkuş Kahyaoğlu.
CREO’lara başta enerji sektörü olmak üzere pek çok sektörde
ihtiyaç duyulduğunu belirten Kahyaoğlu, sözlerine şöyle devam ediyor: “Özellikle enerji harcamaları ve karbon salınımları yüksek olan firmalarda enerji maliyetlerini kontrol altına almak ve azaltmak amacıyla sadece bu konudan sorumlu bir yöneticiye yönelik ihtiyaçlarını artırdı. Enerji
yatırımı olan şirketlerde CREO’ların
başında olduğu bölümlerin yapılandırılması gerekiyor. Yeni önem kazanmaya başlayan ‘enerji sistemleri Sezer Bozkuşkahyaoğlu
mühendisliği’ gibi bölümlerin gelecekte bu yöneticileri yetiştireceği gözlemleniyor. Matematik, matematik mühendisliği ile fizik ve
kimya, elektronik, elektrik ve bilgisayar bölümlerinden mezunlar olan
kişiler, gerekli ilave eğitimlerle bu yönetim kademesinin en önemli adayları
arasında yer alacak.CREO karar verirken, bu
yönetim kademelerinden gelen bilgilere göre
karar vermeli ve strateji oluşturmalı. CREO, sahip
olduğu bu özelliklerden dolayı aynı zamanda icradan sorumlu
ve yönetim kurullarında temsil gücü olan bir makam olarak
öne çıkıyor.”
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A position with high authority
Another name that expresses the rapid increase in the demand
for CREOs along with the increase in the number of companies
that manage energy costs well and make profit is Grant
Thornton Turkish Operations Risk Management Services
Partner Sezer Bozkuş Kahyaoğlu. Remarking the need for
CREOs in many sectors, mainly in energy sector, Kahyaoğlu
says, “The goal to restrain and minimalize the energy costs in
companies with high energy costs and carbon release
increased the necessity of hiring managers
which are only responsible for this
area. It is necessary to structure
the departments that are
managed by CREOs in
companies that invest in
energy. It seems like these
executives are going to be
trained
by
the
departments such as
energy
systems
engineering that have
begun to gain importance
recently.
The
most
important candidates of
this level of management are
going to be the graduates of
mathematics,
mathematical
engineering, physics, chemistry,
electric, electronic, and computer
engineering with additional training. A CREO
position becomes prominent as a position that has high
authority in management boards.”

ZANAAT / CRAFT

KİŞİYE ÖZEL ŞAPKALARIN YARATICISI
MADAME KATİA MARKASININ 1967’DE BEYOĞLU HACOPULO PASAJI’NDA
BAŞLAYAN ŞAPKACILIK SERÜVENİ, ÜÇÜNCÜ KUŞAKLA BİRLİKTE YENİ NESİLLERE DE
ŞAPKA SEVGİSİ AŞILAYACAK.

THE CREATOR OF CUSTOM MADE HATS
THE HAT MAKING VENTURE OF THE MADAME KATIA BRAND THAT HAD BEGUN IN
1967 AT BEYOĞLU’S HACOPULO PASSAGE IS GOING TO INGRAIN THE LOVE FOR
HATS INTO THE MINDS OF THE NEW GENERATIONS.
SELİN AKGÜN
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1930’lu yıllarda Beyoğlu Pera’da birbirinden şık hanımefendi ve beyefendiler sokaklarda yürürdü. Şık döpiyes,
tayyör ve mantolarına eşlik eden zarif şapkalar takardı o
dönemin kadınları… Erkekler de şıklık yarışında hanımefendilerden geride kalmazdı. Bir dönem dizisinin ya da sinema filminin baş aktör ve aktrisleri gibiydi her biri. Bu
şapkaların çoğu 1911 yılında İstanbul’da doğan ve şapka
yapımını Fransız bir tasarımcıdan öğrendikten sonra kendi
atölyesini açan Şapkacı Eva’nın kreasyonlarıydı. 14 yaşından bu yana şapka tasarlayan Eva Hanım, 1944 yılından
sonra faaliyetlerine Aznavur Pasajı’nda devam etti. 1964
yılında ise Hacopulo ya da Hazzapuo olarak da bilinen bir
diğer meşhur pasaja geçen Şapkacı Eva, 1967 yılında dükkânına kızı Katia’nın adını verdi ve kızına bu mesleğin tüm
inceliklerini öğretti. ‘Madame Katia’ olarak markalaşan bu
küçük dükkân, anneden kızına geçti. Katia Kiracı da bu geleneği bozmadı ve işin tüm inceliklerini şimdi kendi kızına
öğretiyor. 28 yıldır şapka tasarladığını söyleyen Katia Kiracı, annesinin Hacopulo Pasajı’nda ‘Madame Katia’ adını
verdiği dükkânı ile birlikte markalaşma sürecinin başladığını ve bu geleneğin 58 yıldır devam ettiğini belirtiyor. Madame Katia, Butik Katia olarak da biliniyor.
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The most elegant ladies and gentlemen used to walk on the
streets of Beyoğlu Pera in the 1930s. Back then, the women of
the period used to wear fine hats in combination with their
outfits. Men wouldn’t be second to none in this stylishness
contest. They all looked as if they were famous movie stars of
their time. Milliner Eva, who was born in İstanbul in 1911, had
created most of those hats. She had learned how to make hats
from a French designer and then she had opened her own
workshop. Miss Eva, who has been designing hats since she was
fourteen, had moved her workshop to Aznavur Passage after
1944. She had transferred to another famous passage called
Hacapulo or Hazzapuo in 1964. Miss Eva had named her
workshop after her daughter Katia in 1967 and had taught her
all of the fine details of this craft. This small workshop had
become a brand name as ‘Madame Katia’ and had passed from
mother to daughter. Katia Kiracı has continued the tradition
and now teaching the same fine details to her own daughter.
Expressing that she has been designing hats for twenty-eight
years, Katia Kiraci says that the branding process has begun
with the shop named as ‘Madame Katia’ by her mother at
Hacopulo Passage and the tradition continues for the last fiftyeight years. Madame Katia is also known as Boutique Katia.

ZANAAT / CRAFT

Anneden kızlarına geçen bir gelenek

A tradition that passes from mother to daughter

1960’lı yıllarda işlerin çok yoğun olduğunu, her gece farklı bir davetin, düğünün ya da organizasyonun gerçekleştiğini ve kendilerine gelen müşterilerine annesi Eva Hanım’ın yetişmekte zorlandığını dile getiren Katia Kiracı,
2000’li yıllarla birlikte kişiye özel şapka tasarımının da
bir duraklama dönemine girdiğini vurguluyor. Bugün; düğün, nişan, özel davetler Gazi Koşusu ya da İngiltere’de
yapılan Kraliyet Koşusu’na gidenlerin ilk durağı olan Madame Katia, dönem dizilerine, tarihi film ve belgesellere
ve farklı tiyatro projelerine yönelik şapkalar tasarlamaya
da devam ediyor. Kurt Seyit ve Şura dizisinde kullanılan
şapkalar da Madame Katia’nın imzasını taşıyor. Kendisinden sonra şapkacılık zanaatını kızına teslim etmeyi planlayan Katia Kiracı, “Annem vefat ettikten sonra bu işi sahiplendim ve çalışmalarıma devam ettim. Annem bu dükkâna taşındığında 6 yardımcımız vardı. Ama zamanla işler
azalınca bu işi kendi başımıza yapmaya başladık. Kızıma
da bu zanaatın inceliklerini öğretiyorum. Koleksiyonda
yer alan yeni modelleri, her sene İtalya’ya giderek gözlemliyorum. Hangi renklerin ve modellerin yükselişe geçtiğini analiz ediyorum.” diyor.

Katia Kiracı explaines that the business was pretty busy
during the 1960s because there used to be a different type
of organization or a party or a reception every night and her
mother Miss Eva had hard time to complete the hats before
their deadline. Katia Kiracı also highlights that the time of
designing custom-made hats came to a halt with the 2000s.
Madame Katia is the first stop of women who are going to
go to a wedding, engagement party, special occasions, Gazi
Race, or Royal Ascot. She continues to design hats for
historical TV shows, movies, documentaries, and stage
plays. The hats that were used during the filming of ‘Kurt
Seyit and Şura’ carry Madame Katia’s signature. Katia
Kiracı, who plans to hand down the business to her daughter,
says, “Following my mother’s death, I took over the business
and continued my work. When my mother moved into this
shop, we had six helpers. However, the workload kept
getting lighter in time and we began to work by ourselves. I
am teaching my daughter the abcs of this business. I visit
Italy every year to examine the new models before creating
our collection. I analyze the colors and styles that are on
the rise.”
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Özel parçalar yurtdışından ithal ediliyor

She imports the special materials

2015 ve sonrasına yönelik şapka modelleri, renkleri ve
trendleri hakkında da bilgi veren Katia Kiracı, sözlerine
şöyle devam ediyor: “Önümüzdeki 2-3 yıl boyunca küçük
şapkalar popülerliğini koruyacak. Bu nedenle ben de tasarımlarımı küçük şapkalara yönelik olarak kurguladım. Büyük şapkalara yönelik talepler de var ama bu tamamen kişisel bir tercih. Renk konusuna gelince…Yeni dönemde gri,
siyah, toprak ve mor tonları yükselişe geçecek.”
Şapkalarda kullanılan dantel ya da kurdele gibi detayların
hepsini yurtdışından özelikle İtalya ve Fransa’dan getirten
Katia Kiracı, şapka tasarımında en önemli unsurun kalite
olduğunu vurguluyor. Bu kaliteyi tutturabilmek için hiçbir masraftan kaçınmayan Katia Kiracı, işlerinin en çok
hangi dönemde yoğunlaştığı hakkında ise şu açıklamayı
yapıyor: “En çok yaz aylarında yoğunluk yaşıyoruz. Düğünlere yönelik çalışmalarımız hız kazanıyor. Tek başıma
çalıştığım için siparişleri mümkün olduğu kadar erken almam gerekiyor. Yurtdışından beyaz renkli ithal edilen
şapka kumaşlarının hangi renge boyanacağı, kenarlarının
dalgaları, büzgüleri, başta nasıl bir açıyla takılıp taşınacağı
gibi detayları netleştiriyoruz. Düğün zamanlarında 10-15

Sharing information regarding the 2015 hat models, colors,
and trends, Katia Kiracı continues: “Small hats are going to
keep their popularity in the coming 2-3 years. That’s why I
have created my collection in this direction. There is also
demand for big hats but it is completely a personal
preference. When it comes to colors… Grey, black, earth,
and purple tones are going to be on demand during the new
season.”
Having special materials that are used in making hats such
as laces or ribbons imported from Italy or France, Katia
Kiracı remarks that the most important factor in designing
hats is the quality. She spares no expense in order to have
that quality. She explains the busy seasons of this business:
“We are the busiest in summer. Our work becomes mostly
intended for weddings then. Since I work alone, I need to
get in the orders as early as possible. I make the details
clear such as deciding on what color to die the imported
white fabrics, what kind of waves are going to be used,
shirrs, and what angle a hat is supposed to be worn. During
the wedding season, I can complete 10-15 hats in 1.5
months. Keeping my promise is very important to me.”
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Çok iş yapıyor olmak önemli
değil. Benim için önemli olan
tek şey, bu anıyı ve zanaati
devam ettirebilmek.

şapkayı 1.5 ayda teslim edebiliyorum. Sözümde durmaya
da çok önem veriyorum.”

Şapka fiyatları 200-1000 TL arasında değişiyor
Müşterilere giyecekleri kıyafetle uyumlu şapkalar tasarlamaya
çalıştıklarını ifade eden Katia Kiracı, “Bana kıyafetlerini ya da
diktirmek istedikleri elbisenin kumaşını getiriyorlar ben de o
kıyafetlere uyumlu şapkalar tasarlıyorum. Müşterilerin baş
ölçüsünü aldıktan sonra bir kez daha provaya gelmelerine gerek kalmıyor. Eğer işler çok yoğun değilse, bir şapkayı 2 günde
verebiliyorum. Şapka tasarımlarımızın fiyatları ise işçiliğine ve
kullanılan malzemeye göre 200-1000 TL arasında değişiyor.
Pazar hariç haftanın altı günü çalışıyorum. Gençler ise daha çok
modern şapka tasarımlarını tercih ediyor. Bu şapkalar deri detaylar içeriyor. Tek başıma olduğum için yetiştirebileceğim
kadar şapka siparişi almaya özen gösteriyorum. Sanat dünyasının Bülent Ersoy ve Ajda Pekkan gibi popüler isimlerine de
şapka tasarladım. Annemin bana verdiği en önemli tavsiye ise
iş hayatında her zaman dürüst olmam ve doğruluktan vazgeçmememdi. Şimdi aynı tavsiyeleri ben de kızıma veriyorum.
Çok iş yapıyor olmak önemli değil. Benim için önemli olan tek
şey bu anıyı ve zanaatı devam ettirebilmek.” diyor.

Working a lot is not important.
The only thing important to me is
being able to continue this craft
and the memory.

Prices change between 200-1000TL
Katia Kiracı expresses that she tries to design hats that would
combine her customer’s outfit. She says, “They bring me their
outfit or its fabric and I design a hat to combine it. Once I take
their head measurement, there is no need for a fitting. If I am
not busy, I can deliver a hat in 2 days. The prices change
between 200-1000TL depending on the labor and materials. I
work six days of the week, except Sundays. Young people prefer
modern designs. They include leather details. I am careful
about timing when accepting orders since I work alone. I have
designed for some popular names such as Bülent Ersoy and Ajda
Pekkan. My mother’s greatest advice to me was to work honest
and never give up on that. I give the same advice to my daughter
now. Working a lot is not important. The only thing important
to me is being able to continue this craft and the memory.”
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ŞAİR NEFİ NİÇİN ÖLDÜRÜLDÜ?
WHY WAS THE POET NEFİ MURDERED?
HAKAN ARSLANBENZER

İntihar eden şairler hakkında çok şey yazılıp söylendi Türkçede. Bunda her on yıllık dönemde giderek artan sayıda şairin
intihar etmesinin rolü var elbette. Yazan insanların intiharı
Batı için daha tanıdık olsa da, Türkiye de özellikle 1980’lerden itibaren yazı ile intihar arasında yer yer somutlaşan bir
korelasyon kurulur oldu. İntihar Türkiye yazarları arasında
henüz Batı’daki gibi bulaşıcı bir davranışa dönüşmemiş durumda şükür ki. Ama her kuşaktan bir veya birkaç şairin,
yazarın intihar ettiği de gözden kaçmıyor.
Öldürülen şairler hakkında ise genel bir suskunluk hâkim.
Şairin yoksulluğu, muhalifliği, hapis yatması nerdeyse birer
klişe durumundayken öldürülmesinden söz eden metinler iki
elin parmaklarını geçmez. Nadir rastlanan bir durum desek,
bu da doğru değil. Zira 14. yüzyıldan bugüne kadar öldürülen
şairlerimizin sayısı 137.
Maktul şairler arasında Nefi’nin çok özel bir yeri var. Zira
Nefi, erken modern dönem Osmanlı Devleti içindeki kargaşayı, tek kutupluluktan çok kutupluluğa giden siyasi ve toplumsal durumu eserinde ve hayatında dolaylı olarak yansıtmış bir şair olmasının yanı sıra, şiiri de kendisine kadar gelen
Türkçe ve Farsça şiirin bir zirvesi kabul edilir.
Nefi’nin karakteri ve şiiri Tanzimat döneminden başlamak
üzere modern Türk şairlerinin önünde bir örnek, bir arketip
olmuştur. Kestirmeden söylemek gerekirse, Cemil Meriç’in
Namık Kemal için söylediği, “O bütün şairlerimizin cedd-i
ekberidir.” sözünü Nefi için söylemek daha yerinde olur.

Hayatı
Şiirlerini Nef’î mahlasıyla imzalayan şairin asıl adı Ömer’dir.
Edebiyat tarihçilerine göre 1572 tarihinde, bir başka deyişle
II. Selim döneminde Erzurum’un Pasinler ilçesinde dünyaya
gelmiştir. Babası Mehmet Bey, dedesi Mirza Ali Paşa olup
ailesi köken itibariyle Şirvanlıdır.
Taşrada dünyaya gelmesine rağmen, bürokrat bir aileye
mensup olması sayesinde Nefi iyi bir medrese eğitimi aldı ve
iyi derecede Arapça ve Farsça öğrenme şansı buldu. Şiir yazmaya okul yıllarında başladı.
Nefi’nin kullandığı ilk mahlas ‘zarara mensup, zararla ilgili’
anlamındaki “Darri”dir. Bu ayrıntı oldukça önemli, çünkü Nefi’nin karakterine ait bir özelliği; kavgacı, tatminsiz ve küstah
tarafını belli ediyor. Huy canın altındaymış; şair mahlasını
büyük tarihçi ve eleştirmen Gelibolulu Mustafa Ali’nin tavsiyesiyle ‘yarara mensup, yararla ilgili’ anlamındaki “Nef’î”
olarak değiştirmiştir, ama mahlas karakteri değiştirmediği için
şiir-zarar ilişkisi hayatının son anına kadar ona eşlik etmiştir.
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Many things were told in Turkish behind the poets that had
committed suicide. Certainly, the increasing number of poets
committing suicide once in every decade has played an important
role in this. Although, the West is more familiarized with the
suicidal writers, a correlation between writing and suicide
happened to be established in Turkey, especially since the 1980s.
Thank God, that suicide has not turned into a behavior as
contagious among our Turkish writers as it has in the West.
However, we cannot overlook the fact that one or a few poets
from every generation commit suicide.
A general silence about the murdered poets is dominant. The
number of the articles about the poet murders is not more than the
fingers of two hands as the poverty, antagonism, imprisonment of
poets are almost cliché. If we call it a rare situation, it wouldn’t be
a correct description, because the number of our poets that were
killed since the 14th century is 137.
Nefi has a special place among the murdered poets; because, Nefi
was a poet who had reflected the chaos in the Ottoman State
during the early modern period and the political state and position

TARİH / HISTORY

Travmatik bir baba-oğul ilişkisi
Nefi’nin hayatına babasının etkisi büyüktür. Mehmet Bey,
Ömer Nefi henüz büyüyüp İstanbul’a gelmemişken ailesini
bırakıp Han Nedimi olarak vazife ifa etmek üzere Kırım’a
gitmiştir. Nefi ise, ailesi yoksulluk içinde yaşarken kendisi
müreffeh bir hayat süren Mehmet Bey’den intikamını onu
ağır sözlerle yargıladığı mısralarla alacaktır daha sonraki yıllarda. Nefi’nin “kaza okları” anlamındaki “Siham-ı Kaza”da
topladığı hicviyeleri arasında en meşhur olanlarından birinde
babası için “bela-yı siyah” diyecek kadar ileri gider.
Baba ile oğul arasındaki bu trajik ve travmatik ilişki, oğulun
derin öfkesine kısmen ışık tutar. Nefi’nin yaşadığı 16. yüzyıl
sonu ile 17. yüzyıl başının hem Osmanlı Devleti hem Avrupa
için kargaşa dönemi olduğunu, halkı da seçkinleri de derinden etkileyen büyük ekonomik ve siyasi değişimlerin bu
dönemde gerçekleştiğini ve kuşaklar arasında çatışmaya da
neden olan farkın ilk defa bu dönemde açıldığını da hatırlamakta yarar var. 17. yüzyıl yazarları arasında Evliya Çelebi
gibi babasına yaranamayanlar veya Nefi gibi babasını yargılayanlar az değildir. Bunun bir diğer veçhesi de devletle entelektüeller arasında her zamanki uyumu bozan ayrılıktır.

İstanbul: Bir başarı hikâyesi
Kendisi de kısmen memnuniyetsiz bir adam olan, zira dehasının karşılığını devletten alamadığını düşünen Mustafa Ali,
Anadolu’da görev yaptığı sırada genç Nefi’yi tanır ve yeteneğini fark ederek onu kendi yanında İstanbul’a getirir. Nefi
böylece I. Ahmet, I. Mustafa, II. Osman ve IV. Murat dönemlerini İstanbul’da geçirecek ve başkentin en anarşik döneminin bir parçası da olacaktır; bilhassa hicviyeleri ve idam edilişiyle.
Nefi gördüğü padişahlar arasında en çok IV. Murat’a yaklaşabilmiştir. I. Ahmet döneminden itibaren bürokrasi içinde
ikinci dereceden görevler alan Nefi’nin asıl işi elbette şiirdi.
Başta IV. Murat olmak üzere padişahlar ve vezirler için yazdığı çok sayıda kaside şiirlerinin en parlakları kabul edilir.
Özellikle IV. Murat kasidelerini zevk, samimiyet ve inançla
yazdığı sıradan bir okuyucunun bile fark edeceği kadar
açıktır.
Nefi’nin I. Mustafa için hiçbir şey yazmaması ilginç ve öğreticidir. Bu, büyük şairin sadece caize yani ücret almak için
yazmadığının ispatı gibidir. Nefi gerçekten de düşüncesini
sakınmayan, içinden geldiği gibi hareket eden, baskı çağında
yaşamış özgür ruhlu bir adamdır.
Nefi’nin hayatının en mutlu yılları da acı sonu tadacağı gün
de IV. Murat döneminde gerçekleşir. Padişahla şaire dair pek
çok rivayet vardır. Bunların bir kısmı uydurma ve abartı da
olsa, bazıları gerçektir. Padişaha yakınlığı Nefi için bir mutluluk sebebiydi; ama aynı zamanda onu çekemeyenlerin çoğalmasına da neden oluyordu. Bilhassa bürokratlar şair aleyhinde sürekli dedikodu çıkardılar. Yetenekli olmadığını, ukala olduğunu, padişaha saygı duymadığını anlatıp durdular.

that had shifted from unipolarity to multipolarity in his work and
in his life indirectly. His poetry skills are accepted as the summit of
the Turkish and Farsi poetry that reach until his time.
Nefi’s character and his poetry skills set an example for the
modern Turkish poets starting from the Tanzimat reform period.
If we cut it short, Cemil Meriç’s quote that was referred for
Namık Kemal would be better said to describe Nefi: “He is the
father of all poets.”

His life
The real name of the poet who had signed his poems by his
penname Nefi was Ömer. He was born in Pasinler district of
Edirne in 1572 during the reign of Selim II, according to the
historians of literature. His father was Mehmet Bey, his
grandfather was Mirza Ali Pasha, and he had his origins in
Şirvan.
Although, he was born in the country side, by means of coming
from a bureaucrat family Nefi had a good madrasah education
and he had the opportunity to study Arabic and Farsi. He began
to write poems during his school years.
His first penname was ‘Darri’ that means ‘related to harm.’ This
detail is very important, because it defines one side of Nefi’s
character; his aggressive, inappeasable, insolent side. Later, the
poet changed his penname to ‘Nefi’ that means ‘related to
benefit’ with the advice of the great historian and critic Mustafa
Ali of Gallipoli; however, the new nickname didn’t change his
character and the relation of ‘poem-harm’ accompanied him
until the end of his life.

A traumatic father-son relationship
His father had big impacts in Nefi’s life. Mehmet Bey had gone to
Crimea on an assignment, leaving his family behind, when Ömer
Nefi still hadn’t grown up and hadn’t come to İstanbul, yet. And
Nefi would take his revenge from his father, who had lived in
wealth while his family had to live in poverty, in the following
years using his poetry skills as a tool. Moreover; Nefi crosses the
line by calling his father ‘dark trouble’ in one of his famous
epigrams that are collected in ‘Accidental Arrows.’
The traumatic and tragic relationship between the father and the
son partly shines light on the anger of the poet. It would be useful
to remember that Nefi had lived at the beginning of the 17th
century during the chaotic period for both the Ottoman State and
Europe. Major political and economic transformations that
affected both the elites and the public had taken place in this
period, and the gap of difference that was the cause of conflicts
between the generations had started to increase for the first time
during this period. The number of writers who had judged their
fathers and who couldn’t gain their fathers’ appreciation no
matter what they had done were more than a few among the 17th
century writers like Evliya Çelebi. Another aspect of the situation
is the separation that spoils the usual harmony between the state
and the intellectuals.
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Acı son: Şair bürokratın elinde can veriyor

İstanbul: A story of success

Bir noktaya kadar IV. Murat’ın, Nefi aleyhindeki dedikodulara prim vermediği, fakat bir yerden sonra büyük bürokratların ağırlığını tanıyarak onu kaderiyle baş başka bırakıp
çekildiği görülüyor. Padişaha yakınlığını da kullanan Nefi,
kasidelerini sultanın yanı sıra sevdiği, değer verdiği, devlete ve millete yararına inandığı bürokratlara yöneltirken,
hicviyelerini de sevmediği şair, âlim, bürokrat insanlara
yöneltmekten hiç çekinmiyordu.
Bunları topladığı kitaba Siham-ı Kaza demiş olması da ironiktir. Siham-ı Kaza kaza okları demek. Hicivli şiirleri kaza
okları gibi gören şair, aynı kaza oklarının kurbanı olmuştur.
Hicvettiği bürokratlardan Bayram Paşa onu padişahtan istemiş, IV. Murat da şairi Bayram Paşa’nın ellerine teslim
etmiştir.
27 Ocak 1635 tarihinde büyük Türk şairi Nefi, Bayram Paşa’nın cellatları tarafından kementle boğulduktan sonra aziz
naaşı denize atılmıştır.
Tarihin bir ironisi olmak üzere; Nefi kaside ve hicviyede
ulaştığı yüksek seviye ile Bayram Paşa ise şair Nefi’yi boğduran bürokrat hüviyetiyle anılıyor bugün. Başka deyişle
zulmün intikamını şair yüzyıllardır eseriyle almaya devam
ediyor.

Mustafa Ali who was as discontented as Nefi was, happened to
meet Nefi during his duty in Anatolia, realizing his talent; he
brought him in İstanbul with him. Thereby, Nefi would happen to
be in İstanbul during the reigns of Ahmet I, Mustafa I, Osman II,
and Murat IV and become a part of the most anarchic times of
the capital; especially with his epigrams and execution.
Nefi could become the closest to Murat IV among the Sultans
that he had seen. The actual profession of Nefi who had
secondary duties in bureaucracy since the reign of Ahmet I was
poetry. Eulogies that he had written for the Sultans, mainly for
Murat IV, and the viziers are accepted as his brightest poems.
Even an ordinary reader could realize that he had written his
eulogies for Murat IV with great pleasure, sincerity, and belief.
It is very interesting and instructive that Nefi hadn’t written
anything about Mustafa I. It serves as the proof that the poet
didn’t write for a fee. Nefi was a free spirited person who hadn’t
hidden his thoughts, who had acted as he had wished, and who had
lived during a period of oppression.
Both the happiest days of his life and the day of his tragic end
were during the reign of Murat IV. Many rumors are told about
the Sultan and the poet. Some of them are false and exaggerated
but some of them are true. Being close to the Sultan was a subject
of happiness for Nefi; however, at the same time it was causing
the number of people who didn’t like him to increase. Unfavorable
rumors kept being told about the poet especially by the
bureaucrats. They kept telling that he was an untalented and
arrogant person who didn’t have respect for the Sultan.

A tragic end: The poet gives his life in the hands of
a bureaucrat
We see that Murat IV doesn’t give credit to the rumors up to a
point; however, he cannot avoid the significance of the
prestigious bureaucrats after a while and leaves Nefi alone with
his doom. Nefi who was using his closeness to the Sultan was
directing his eulogies to the bureaucrats whom he believed in
their importance for the state and its people, as he was directing
his epigrams recklessly to the poets, scientists, and bureaucrats
that he didn’t like.
It is ironic that he had called the book that he had collected his
epigrams ‘Accidental Arrows.’ The poet who had seen the
epigrams like accidental arrows had become the victim of the
same accidental arrows. Bayram Pasha, one of the bureaucrats
that he had been satirizing, had asked for him from the Sultan,
and Murat IV had delivered the poet to Bayram Pasha.
The great Turkish poet Nefi was executed by the executioners of
Bayram Pasha on January 27, 1653. After being strangled to
death with a lasso, his body was thrown into the sea.
As an irony of history; Nefi is remembered by his success in
eulogies and epigrams, as Bayram Pasha is remembered by his
bureaucrat identity that had Nefi executed. In other words, the
poet has been taking his revenge for centuries with his work.
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BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

DERTLİ KEKLİK DERTSİZLERE DERT AÇAR
MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

Kekliksek güvenli yurdumuz kayadır. Düz ovada
avlarlar çünkü. İki keklik olarak bir kayada ötüyorsak,
bu imrenilesi bir durumdur. Bizim imrenilesi bir
durumda olmamız başkalarının derdinin artmasına
yol açar. En basit anlam katmanıyla “iki olma”,
“ikiden bir olma” şansını kaybedenlerin... İki
kekliğin bir kayada “ahenkli” ötüşünden “derdimizi
artırmamız” ölüm acısı, aş acısı gibi acılarımızın
açığa çıkması, en hafifinden bizi yalnızlığımızla
yüzleştirir. İki kekliğin bir kayaya yaslanması, bir
dereden su içmesi de öyle…
Türküdeki, “Buna kara sevda derler tez geçer” ve
“Bir gün olur deli gönül uslanır” dizeleri kendimizi
teselli içindir. Ortada “uyumlu”, “doğal mecrasında
akan hayatı birlikte paylaşan” öten, sulanan,
yaslanacağı bir “kaya” olan iki keklik vardır ve biz
kendi derdimizle yalnızızdır.
Türküdeki en çarpıcı dize “Dertli keklik dertsizlere
dert açar”dır… Hani keklikler mutluydu?
Dertsizdi. Her ne kadar ötüşen iki keklikten ikisini
de dertsiz görsek de, doğal olarak bir kekliğin
dertli ötüşü diğer keklikleri de dertlendirir. O
ötüşe katılırlar. Onların da sesi dertlenir. Ya da o
iki keklikten biri ötmüştür de diğer keklik
dertlenip o ötüşe eşlik etmiştir.
Esasında dertli kekliğin dertsizlere dert açması,
millet olarak, bu türküyü yakan kolektif bilincin
derde, dertliye, dertsize bakışını da yansıtır.
“Başkasının derdiyle dertlenmek” gibi bir hayat
tarzımız olduğu müddetçe insan olabileceğimizi
ihsas ettirir bize.
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Türkü şöyle:
“İki keklik bir kayada ötüyor
Ötme keklik derdim bana yetiyor
Annesine kara haber gidiyor
(Yazması oyalı kundurası boyalı yar benim
Uzun da geceler yar boynuma sar benim)
İki keklik bir dereden su içer
Dertli keklik dertsizlere dert açar
Buna kara sevda derler tez geçer
İki keklik bir kayada yaslanır
Teke bıçak gümüş kında paslanır
Bir gün olur deli gönül uslanır”
Nakarat kısmındaki “aman aman”ları ve
türkü gövdesindeki bağlaçları “de da”ları
bilerek atladım. Rahmetli Muzaffer Sarısözen Balıkesir’den derlemiş bu türküyü. Kaynak kişisi Mustafa Sarı…

Peki, kimden dinleyelim?
Ben Nurettin Rençber’den dinlemeyi seviyorum. Siz kimden isterseniz… Yeter ki
dertsizlere dert saçan bir edası olsun.

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

HEARTBROKEN PARTRIDGE CAUSES
TROUBLE TO CAREFREE ONES
If you are a partridge, your safe zone is the rocks.
Because you might be hunted in the flat lands. If
we are singing on a rock as two partridges, then
this is a situation calls for an admiration and
would cause others trouble. In other words, to the
ones that had lost the chance of “becoming two” or
“becoming one from two.” Watching two
partridges sing on a rock in “harmony” faces us
with our loneliness by reminding us our sorrow for
our beloved dead ones, or for our deceased
partners. Just as it happens when we see the two
partridges lean on a rock and drink from a creek...
The verses of “They call it love it goes away
quickly” and “Some day crazy souls settle down”
are to console ourselves. Now, right in front of our
eyes, two partridges sing in harmony, share life in
its own nature, drink from a creek, and have a rock
to lean on and we are all alone with our own
sorrow.
The most striking verse of the ballad is
“Heartbroken partridge causes trouble to carefree
ones.” We thought that the partridges were happy.
They were carefree. Although, we see two singing
partridges carefree, naturally the sorrowful
singing of a partridge would cause others to feel
his/her sorrow. They would join the sorrowful
singing. Their voice would sound sorrowful. On
the other hand, maybe, one of those two partridges
had joined the other’s sorrowful singing.
In fact, heartbroken partridge causing trouble to
carefree ones reflects the view of our people and
our collective unconscious to troubles, sorrows,
heartbroken ones, and carefree ones. It makes us
sense that we can only be humans as long as we
adopt a life style that becomes sorrowful with
others’ problems.

Here is the ballad:
“Two partridges singing on a rock
Stop it for my own sorrow is enough
Bad news reaches to the mother
(The lover with the polished shoes is mine
The nights are long my lover embrace me)
Two partridges drink from a creek
Heartbroken partridge causes trouble to carefree ones
They call it love it goes away quickly
Two partridges lean on a rock
Blunt knife gets rusty in silver sheath
Some day crazy souls settle down”
I have skipped some words on purpose. Muzaffer
Sarısözen who is now deceased had collected this ballad
from Balıkesir. The source person is Mustafa Sarı.

By whom shall we listen to this ballad?
I love to listen to it performed by Nurettin Rençber.
Whomever you’d like… As long as it has a manner,
that spreads sorrow to the carefree ones…
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TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

TREN SÖZLÜĞÜ-1
Her yazı bir yolculuktur, her yolculuk da bir yazı. Her tren
yolculuğu yepyeni sözcükler getirir hayatımıza ve insan her
defasında ilk kez tren yolcusuymuş gibi bir yolculuk
alfabesiyle çıkar serüvene.
Aşk: Trene binmenin ilk harfi de ilk şartı da aşktır. Ne
yazık ki trenden inmemize sebep olan sözcük de bu harfle
başlar. Ne ben söyleyeyim ne siz merak edin!
Bahar: Trene ne zaman binilse, dışarda mevsim, iklim ne
olursa olsun, içerisi bahar yeri gibidir. Bayram yeri diyoruz
da niye bahar yeri demeyelim!
Can: Tren yolculuğa can verir adeta, insanın içi içine
sığmaz. Yol kısacık bile olsa, sanki günlerce, aylarca onunla
yolculuk edecekmişim duygusuyla sevinirim.
Çalışkan: Trenler sınıfın her zaman en kararlı, en sabırlı ve
en çalışkan öğrencisidir. Ağırbaşlıdır, ‘benden sonrası
tufan’ demeyendir, bencil olmayandır, ince fikirlidir.
Dost: Eğer taşıtlarla insanların ilişkisi tanımlansaydı, tıpkı
otomobil için ‘özgürlük’ denildiği gibi, sanırım tren için de
‘dost’ kavramı kullanılırdı. İyi günde, kara günde...
Eskişehir: Hangi tren olursa olsun, hangi şehre giderse
gitsin ve hangi yazıda geçerse geçsin, benim için tren
Eskişehir’den geçer, geçmiyorsa da kalbinden Eskişehir
geçer!
Fayton: Yılmaz Güney’in Umut filminin afişinde faytonu
gördüğümde henüz Adana’ya gitmemiştim ama Eskişehir
Garı’nın önünden bir kaç kez faytona binmiştim.
Garip: Trenler biraz da Sirkeci otellerine benzerdi eskiden,
şairin “Garibin meskeni kahveler hanlar” dediği, hep tren
garının çevresindeki yerlerdir. Tren, garip yatağıdır.
Ağlamak: “Reva mı bir gamlı ruhu dağlamak?/ah ey
trenlerin kalbe ağlamak/getiren sesleri, tren sesleri”
(Necmettin Halil Onan’ın Tren Sesleri şiirinin son dizeleri)
Hat: Tren hattında her zaman şiir olacaktır. Çünkü tren
seslerle hareket eder ve müzikle sürdürür ilerlemesini.
Sanat olmasa da bir zanaat eseri gibi kadim olması
bundandır.
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HAYDAR ERGÜLEN

Irmak: ‘Nehirler boyunca’ da denebilir, trenin yol
arkadaşları vardır ve birbirlerini dinleyerek, bazen
konuşarak, bazen biri ötekinin gündüzü, biri güneşi olarak
arkadaşlığa koşarlar.
İçkin: Ben olsam ‘mündemiç’ derdim, nedense öyle derdim,
kalkar eski kentlerden, Ankara’dan, “Al getir ilk sevgiliyi
Beşiktaş’tan/böyle ferman etti Cahit” der gibi derdim bir de.
Jest: Hayatta ve arkadaşlıkta ve dahi aşkta değişmez,
değiştirilmesi teklif dahi edilemez şeyler de olmalıysa,
bunlardan biri de jest olmalı. Jest, şiirin ve aşkın buluştuğu
balkon…
Kara: Trenin lakabı. Tren eskiden köyden kasabaya
geldiğinde, artık yüzü güneş yanığı olduğu için mi neyse,
‘kara’ demişler o da ses etmemiş. Şimdi karalığı gitmiş ama
lakabı duruyor: Kara tren.
Lirik: Lirik varken üstüne sözcük tanımam! Böyle değil
tabii, lirik üstüne epik bir cümle kurmamdan de belli değil
mi? Tren, epik diye bakılan lirik bir dost, duygu ve hiç
kuşkusuz, jest.
Melankoli: Ya da karaduygun. Çiçeği de var. Belki de şiirde
çiçeği var. Şiirde var olunca da var sayılır zaten. Eh tren de
bu şiiri, bu çiçeği az besleyip büyütmedi doğrusu, hepimiz
ordaydık!
Nar: Dünyanın bütün trenleri, bütün yolculukları dalında
bekliyor. Zamanı gelince ‘nar’ diye bir iyilik yayılacak
trenin geçtiği her yere ve bereketi dağılacak her şeye.
Omça: İyilik işte… Bazen bir şiirden duyarsın bazen
üzümden. Bazen bağında ararsın şiiri, bazen şiirden sorarsın
üzümü. Adnan Azar’ın şiirinde okumuştum ilk omçayı,
‘asma’ymış.
Ödünç: Bunu hissedince sonsuza kadar var olacağını
düşünüyor insan. Hiçbir şeyin sahibi olmayınca, mülksüz
olunca her şey senin oluyor işte! Hem sen de ödünç değil
misin?
Peri: Var tabii olmaz mı, geceleri tren garlarının, küçük
istasyonların bekleme salonlarında uykuyu kim fısıldıyor
ve trenin yanında nefes gibi kim gidiyor sanıyorsunuz?

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

TRAIN DICTIONARY-1
Each article is a journey and each journey is an article. Each
train journey brings new words into our lives and we go on
each train journey along with a dictionary as if it is our first.
Love: The first rule of going on a train is love. What an
unfortunate coincidence that the reason makes us to get off
the train is the same.
Spring: Whenever one goes on a train on any season, it is
always spring in the train. We can call it a spring place!
Life: Train gives life to a journey. We feel the excitement.
Although the destination is short, I feel the same joy of a
long journey.
Hardworking: Trains are the most hardworking, determined,
and patient students of the class. They are the calm,
unselfish, considerate ones.
Friend: If we were to describe the relations between vehicles
and people, we could call trains as friends just as we call cars
‘freedom’ in good and bad times.
Eskişehir: Whichever train goes to whatever city or takes
place in whichever article, train goes through Eskişehir to
me, if not, then Eskişehir goes through its heart!
Coach: When I had seen the coach from Yılmaz Güney’s film
called Umut in a poster, I had not been to Adana, yet, but I
had ridden a coach for a few times in front of Eskişehir
Terminal.
Poor: Trains used to resemble Sirkeci hotels a little; the
places that the poet was referring in the verse of “Cafes and
inns are the places for the poor” are usually the ones around
the train terminals. Train is home for the poor.
Crying: “Is it fair to wound a miserable soul?/Oh, the
sounds of trains/ that bring whimpers to the heart” (the
last verses of Necmettin Halil Onan’s poem named Train
Sounds)
Line: There will always be poems in train lines, because
train moves loud and continues to advance with music.
That’s why it is ancient just as a craft work, even if it weren’t
an art work.

River: We can also say ‘Along the rivers’ because trains have
fellow travelers. They run alongside each other to friendship
sometimes listening, sometimes talking, and sometimes
becoming each other’s sun and day.
Immanent: I would say it as I say “Take and bring the first
lover from Beşiktaş/this is how Cahit has ordered” bring
from old towns, from Ankara.
Gesture: If there should be any things that cannot be
changed in life and in friendship, one of those things
should be gesture for it is the balcony that poetry and love
meets.
Dark: Nickname for train. When a train came to a town
from a village they used to call it ‘dark’, I don’t know why,
maybe, it was because of sun burn. Now, it is not dark
anymore but the nickname remains.
Lyric: When there is lyric, I don’t accept any other words! Is
it not obvious since I have created many sentences on lyric?
Train is a lyric friend, it is a sensation, and it is a gesture
that is viewed like it is epic without a doubt.
Melancholy: Or black bile. There is melancholy flower.
Maybe it is in a lyric, too. If it exists in a lyric, it is counted
as it does exist. Train contributed to growing this flower, we
were all there!
Pomegranate: All the trains of the world are waiting for all
journeys on their branches. When the time comes, a goodwill
called ‘pomegranate’ is going to spread everywhere that
trains pass and bring abundance to everything.
Grapevine: Goodness... Sometimes, you hear it from poetry
and sometimes from a grape. Sometimes, you look for poetry
in its vineyard, sometime you ask for a grape from poetry as
it was in Adnan Azar’s poem.
Loan: When you truly feel this one, you think that you are
going to exist for eternity. When you own nothing, everything
becomes yours! Aren’t you also a loan?
Fairy: They definitely exist. Whom do you think whispers
travelers to sleep at nights in train terminals and who do you
think travels alongside trains like breathing?
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KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

ZİHNİN KAT
EDİLEMEYEN
SINIRLARI

BORGES’İN FARKLI TÜRDE VERDİĞİ
ÜRÜNLER, TRAJİK BİR ŞEKİLDE
ŞİİRLERİNDEN ÜSTÜN TUTULMUŞTUR.

THE BORDERS
OF MIND THAT
CANNOT BE PASSED
BORGES’ WORKS IN DIFFERENT
GENRES WERE TRAGICALLY
VALUED ABOVE HIS POEMS.
ÖMER YALÇINOVA

Jorge Luis Borges (1899-1986) şair, hikayeci, eleştirmen ve
kütüphanecidir. Fakat onun kitaplarına veya biyografisine
kısa bir göz atıldığı zaman, şairliği her şeyin önünde ve üstünde gördüğü anlaşılır. J. L. Borges’in edebiyatla ilişkisi,
şiir yazarak başlamıştır. Ve şiirleri, beğenilsin veya beğenilmesin fark etmez, şiir yazmaya ölünceye kadar devam
etmiştir. Hatta onun hayatında, birçok şairin hayatında olduğu gibi, farklı türde verdiği ürünler, trajik bir şekilde şiirlerinden üstün tutulmuştur. Şair için büyük alınganlıklara
sebep olacak bu tür yaklaşımlar, aslında aradan belli bir
süre geçtikten sonra önemini kaybeder. Çünkü şiir, hikaye
ve denemeyi yazan aynı kişidir. Dolayısıyla ‘hikayeleri şiirlerinden iyidir’ demek, dehanın farklı görünümleri arasında
tercih yapmak dışında herhangi bir anlam taşımaz.
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Jorge Luis Borges (1899-1986) was a poet, story teller,
critic, and a librarian. However, when we take a look at his
books or his biography, we notice that his poetry were
valued above anything else. His interest in literature
started with poems. He had continued writing poems until
his death, whether they were liked or not. Moreover, his
works in different genres were tragically valued above his
poems, just as it happens with many other poets. In fact,
these type of approaches that might cause the poet to act
offensive lose their value after a while. Because, same
person writes also stories and articles. It would be
meaningless to tell that ‘his stories are better than his
poems’ except favoring one appearance of the master
among the many.

KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

The number of people who know his
poems is few

Şiirlerini bilen insan sayısı az
Borges’in ünlü olmasını sağlayan hikâyeler,
geniş kitlelerce tutulmuş, çok okunmuş ve
beğenilmiştir. Buna karşılık, Borges’in şiirlerini bilen, okuyan, onların tadına varan, çok az
kişi vardır. Bunun yalnızca Borges’e özel bir
durum olduğu sanılmasın. Özellikle modern
çağda şiir, az okunan bir tür olmaya mahkum
edilmiştir. Cemal Süreya, ‘bir şiiri binlerce
kişi okur; şiir, elden ele, dilden dile dolaşan,
bu yüzden de ne kadar okunduğu hesap edilemeyecek bir türdür’ dese bile şiire dönük
merak, ilgi ve çalışmanın modern ve postmodern çağda iyice azaldığı ve modern şiirin halen “anlaşılamazlık”la suçlandığı, inkar edilemeyecek bir gerçektir. Borges’in şiirleri de
bundan payını alacaktı.

The stories that had brought fame to Borges have
been read and loved by many. On the other hand,
the number of people who have known, read, and
enjoyed his poems is few. Do not think that this is
a type of situation that is exclusive to Borges.
Poetry has been bound to be a less read category
in the modern age. Although, Cemal Süreya had
once said that “poetry is a genre that the number
of its readers cannot be calculated, because one
poem is read by thousands and told from mouth
to mouth,” the interest in poetry, the number of
studies done about poetry are decreased in the
modern and postmodern ages. The modern
poetry
is
still
being
blamed
by
“incomprehensibility” and these are the
undeniable facts. Borges’s poems would have
their share from them.

Şiirlerini elitler için yazmıştır
Borges hikâyelerinde gizemli, fantastik ve agnostik yönler ilgi çekicidir. O yüzden Borges
“büyülü gerçekçilik” adı verilen akımın kurucularından kabul edilir. Hatta onun hikâyelerinde post modern yönlerin varlığından da
çokça söz edilir. Aynı şey, şiirlerinde de vardır. Şifre (2013, İletişim Yayınları), isminden
başlayarak, gizemli çağrışımlara sahip bir şiir
kitabıdır. Sonsuz Gül (2001, İletişim Yayınları.) diye dilimize çevrilen ‘La Rosa Profunda’,
en az Borges’in hikâyeleri kadar hayali örgülere, söyleyiş ve göndermelere sahiptir. O zaman mesele; aynı şeyin farklı türlerde, farklı
biçimlerde ifade edilerek, nasıl farklı etkiler
oluşturulduğu ve değişik okuyucu kitlelerine
seslenildiğidir. Borges adeta halk, yani geniş
kitleler için hikâyelerini, elitler için ise şiirlerini yazmıştır.
Bu yüzden Borges şiirlerinin, “entelektüel
şiir” diye tanımlanması, isabetli bir tespittir.
Borges’in şiirleri zihinseldir, çok az yaşantıya
dayanır. Onda Dante, Homeros, Cervantes,
Shakespeare, Franz Kafka, Walt Whitman ve
E. Allan Poe’nun eser, benzetme, kahraman ve
imgeleri sık sık kullanılır. Arada sırada uzak
doğunun eserlerinden de istifade edilir. Örneğin Budizm, Hinduizm, Brahmanizm veya Japonya’nın eski örf ve adetlerinden konu ve
kelimeler alınır. Fakat hiçbirinde Borges kendi
mesele ve sesini kaybetmez. Borges için bütün bir dünya tarihi ve edebiyatı, kendi öz
malı gibidir; derdini terennüm etmek için,
birer alet ve edevat olarak kullanılır.

Borges
hikâyelerinde
gizemli, fantastik
ve agnostik yönler
ilgi çekicidir.
Mystic, fantastic,
and agnostic
elements grab the
attention in
Borges’ stories.

He wrote his poems for the elite
class
Mystic, fantastic, and agnostic elements grab the
attention in Borges’ stories and for this reason he
is accepted among the founders of the genre
called “magical realism.” The existence of the
post modern aspects in his stories is talked about
much. The same thing exists in his poems also.
The Cipher (Şifre - 2013 İletişim Publishing) is a
book of poems that has mysterious connotations
as its name does. The Unending Rose (Sonsuz
Gül - 2001, İletişim Publishing) has an imaginary
setup, phraseology, and cross-references as his
stories do. Therefore, the matter is how to create
different effects by expressing the same thing in
different genres and how to appeal to different
types of readers. Borges had written his poems for
the elite class and he had written his stories for
the public.
It would be a correct evaluation to describe his
poems as “intellectual poetry.” His poetry is
mental, it is based on little experience. He often
uses works, characters, images, and similes by
Dante, Homeros, Cervantes, Shakespeare, Franz
Kafka, Walt Whitman, and E. Allan Poe. He uses
works from the Far East time to time. For
instance, he adopts words and subjects that
belong to old traditions of Budism, Hinduism,
Brahmanism, and Japan. However, in none of
them he loses his own voice and cause. To Borges,
the world history and literature are just as his
own; tools to explain his cause.
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MODA / FASHION

2015 ERKEK MODASI

BU SENE ERKEK MODASINDA 60 VE 80’Lİ YILLARIN ETKİLERİ YANINDA
MİLİTER/ASKERİ, SPOR/ŞIK TEMALARI AĞIRLIKTA OLACAK.

2015 MEN’S FASHION

MEN’S FASHION IS GOING TO BE DOMINATED BY THE EFFECTS OF THE 60s AND 80s AS
WELL AS MILITARY AND ATHLETHIC/ELEGANT THEMES IN THIS SEASON.
ESİLE TAN

2015 erkek modasında casual trendini görüyoruz. Casual
giyim resmi olmayan, rahat ve spor giyimin belirli bir
düzen içinde olmasıdır. Bu sezon iş hayatında, kravatların
olmadığı business casual tarzı öne çıkarken, günlük
yaşamda ise takım elbisesiz de çok şık olunacağını
gösteren smart casual’ı göreceğiz.
İşte dış giyimden, aksesuara 2015’e damgasını vuracak
erkek trendleri:
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We see casual trends in 2015 men’s fashion. Casual
clothing items are comfortable and informal. Business
casual style that avoids neckties becomes prominent this
season, while smart casual style that shows the possibility
of being elegant without wearing a business suit draws the
attention in daily life.
Here are the most prominent men’s trends for 2015 from
outwear to accessories:

MODA / FASHION

TAKIM ELBİSE
Takım elbiseler bu sene karşımıza
aynı kumaş kullanımıyla üçlü takım
ceket/yelek/pantolon ya da palto/
ceket/pantolon şeklinde çıkıyor.
Kadife takım elbiseler de 2015’te
oldukça popüler.
Öneri: Dikkat çekmek isteyenler
ekoseli takım elbiseler tercih
edebilirler.
SUIT
This year, suits consist of three
pieces that are tailored from the
same fabric in combinations of
jacket/vest/pants or coat/jacket/
pants. Velvet suits are pretty
popular in 2015.
Tip: The ones who would like to
draw the attention should prefer
plaided suits.
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MODA / FASHION

TRENÇKOT
Zamana meydan
okuyan orduların,
savaş liderlerinin en
büyük hediyesi olan
trençkot, 2015’te de
yine çok moda. Bu
sene de erkekler
trençkotlarıyla
geçmişin büyüsünü
taşımaya devam
edecek.
Öneri: Deri trençkot
mevsim geçişlerinde
iyi bir seçim
olacaktır.
TRENCH COAT
Trench coat that is
the gift of armies and
war leaders that
challenge time is in
fashion in 2015, too.
Men are going to
continue to carry the
magic of the past on
them this year also
thanks to their trench
coats.
Tip: A leather trench
coat is a good choice
during seasonal
changes.
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MODA / FASHION

AKSESUAR
2015’te erkek
aksesuarları ön plana
çıkıyor. Özellikle
büyük boy çantalar
bu sene çok moda.
Kaşkol ve şallar da
tarz sahibi görünmek
adına bolca kullanılan
detaylardan…
Öneri: Büyük boy
çantalardan deri
olanları tercih
edebilirsiniz.
Atkı ve şal
kullanımında kazak
ve palto uyumuna
dikkat etmelisiniz.
ACCESSORIES
Men’s accessories are
prominent in 2015.
Especially oversized
bags are very
popular. Mufflers and
wraps are among the
details that are used
widely in the name of
looking stylish.
Tips: You might
prefer the leather
ones among the large
bags.
When using mufflers
and wraps, you
should match your
sweater and coat
carefully.
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MODA / FASHION

ASKERİ KIYAFETLER
Bu sene militer etki kadınlarda olduğu
gibi erkeklerde de modacıların göz
bebeği. Haki tonlar, kamuflaj desenler,
ceketlerde, paltolarda, postallarda sıkça
göreceğimiz temalardan…
Öneri: Napolyon kabanlardan ve asker
postallarından mutlaka edinmelisiniz.
MILITARY STYLE
Military clothing is the favor of fashion
stylists in men’s fashion as well as ladies’
this year. We are going to see khaki tones
and camouflage patterns used often for
jackets, coats, and boots.
Tip: You should definitely get a Napoleon
jacket and a pair of army boots.
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DEKORASYON / DECORATION

DEKORASYONDA HANGİ RENK HANGİ
DUYGUYU TETİKLİYOR?
MAVİSİNDEN YEŞİLİNE EVİNİZİ DEKORE EDERKEN KULLANDIĞINIZ RENKLERİN
PSİKOLOJİNİZE ETKİSİNİ ÖĞRENİN.

WHICH COLOR TRIGGERS WHICH OF OUR
SENSATIONS IN DECORATION?

DISCOVER THE EFFECTS OF COLORS THAT YOU CHOOSE WHEN DECORATING YOUR HOME
FROM BLUE TO GREEN ON YOUR PHYSCHOLOGY.
ELA DEMİRCİLER

Evinizin dekorasyonunda renklerin büyüsünden, olumlu
etkilerinden yararlanabilirsiniz. Ancak renkleri kullanırken
bazı püf noktalara dikkat edilmeli. Örneğin yatak odanızı
baştan sona siyah ve kırmızı renklerle dekore etmek sizi
depresif yapabilir. Siyah ve kırmızıyı sevenlerin bu renkleri
biblo, abajur, tablo gibi objelerde kullanmaları öneriliyor.
Evlerin duvarlarında, mobilyalarda ya da genel dekorasyonunda
tercih edilmesi gereken renklerin başında ise daha çok dinginliği ve huzuru hatırlatan lila, mavi, yeşil ve pembe geliyor.
Renkler ve etkileri şöyle:
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You can take advantage of colors positively when decorating
your home. However, you should be careful about some details.
For instance, decorating your bedroom entirely in black and red
might put you in a depressive mood. It is suggested to choose
these colors when shopping for decorative items such as
paintings, lamps, and trinkets.
Evoking tranquility and peace, lilac, blue, green, and pink are the
leading colors that we should prefer for our walls, furniture, and
for the overall decoration of our homes.
Here are the color effects:

DEKORASYON / DECORATION
KIRMIZI
Heyecan veren kırmızı,
bebeklerin gördüğü ilk renk
olurken, çok renkli bir
tabloda ilk fark edilen
renktir. Ev dekorasyonunda
dengeli kullanılması tavsiye
edilen kırmızı, yoğun
kullanılması halinde
gerginlik verir.
RED
Red gives excitement. It is
the first color to be
recognized by babies and
also in a multicolor painting.
Using red in home
decoration should be well
balanced, because it causes
stress when it is used
heavily.
SARI
Mutluluk veren,
sakinleştiren sarının
yumuşak tonları ev
dekorasyonunda özellikle
salonlar için çok uygundur.
Fazla kullanılması sinirlilik
yapabilir. Sarının koyu
tonlarıyla döşenmiş
odalarda bebeklerin daha
fazla ağladıkları tespit
edilmiş.
YELLOW
The soft tones of yellow
that tranquilize and evoke
happiness are highly
suitable when used in home
decoration, especially in
living rooms. Overuse might
cause nervousness. It has
been confirmed that the
babies whose rooms are
decorated in darker tones
of yellow cry more.

YEŞİL
Doğayı temsil eden yeşil,
teskin edici ve rahatlatıcı
bir etkiye sahiptir. Dengeli
kullanımı göze hitap eder,
iç mekânda hayal gücünü
tetiklediği için mutfaklarda
kullanılmalı.
GREEN
Green that represents the
nature has a relaxing and
comforting effect. A
balanced use of the color
appeals to the eye. It
should be used in kitchens
because it triggers
imagination.
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DEKORASYON / DECORATION

KAHVERENGİ
Toprağın ve ahşabın
doğal rengi olan
kahverengi sağlamlık ve
güvenilirlik hissi verir.
Dekorasyonda açık ve
dengeli tonları rahatlık,
huzur gibi sıcak hisler
verir. Bazı tonları ise
insanlarda üzüntüyü
çağrıştırırken aynı
zamanda eşyalarda
yıpranmışlık ve
eskimişlik havası verir.
BROWN
Brown, the natural color
of wood and earth,
gives the feeling of
stability and reliability.
When its light and
balanced tones are used
in decoration, they offer
comfort and peace.
Some tones of brown
evoke sadness and
cause furniture to look
old and worn.

MOR
Asaletin rengi olan mor,
zenginlik ve zarafeti
simgeler. Evlerin salon
dekorasyonunda
kullanımı önerilen
rengin yoğun
kullanılması gözü yorup
suni bir görüntü
verebilir.
PURPLE
The color of nobility,
purple is the symbol of
wealth and grace. The
use of purple is
suggested in living
rooms. Overuse of the
color might give an
artificial look.
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DEKORASYON / DECORATION

PEMBE
En romantik renk
olan pembe,
sakinlik ve huzur
veren bir renktir.
Çocuk odalarında
hafif tonlarının
kullanılması
idealdir.
PINK
The most
romantic color
pink evokes
calmness and
peace. It is ideal
to use its light
tones in children’s
rooms.

BEYAZ
Saflığın ve
temizliğin rengi
olan beyaz, ev
dekorasyonu
konusunda en
popüler renktir.
Dengeyi, temizliği
temsil ettiği için
evin her yerinde
kullanılabilir.
WHITE
White, the color of
pureness and
cleanness, is the
most popular color
when it comes to
home decoration. It
can be used
anywhere in the
house since it
represents balance
and purity.
MAVİ
Dekorasyonda kullanılan
açık tonlardaki mavi insanı
rahatlatır. Mavi tonlarda
boyanan yatak odası insan
üzerinde dinlendirici etki
yaratırken koyu tonları iç
karartıcı ve soğuktur. Mavi
tonlarındaki koltuğunuzu
turuncu aksesuar ya da
yastıklarla kombinleyip denge
sağlayabilirsiniz.
BLUE
When the light tones of blue
used in decoration, they offer
comfort. While bedroom walls
colored in light tones of blue
relax people, dark tones of
blue are depressive and cold.
You can catch a balance by
combining your blue sofa with
orange pillows or accessories.
raillife ŞUBAT / FEBRuary 2015
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

YILIN İLK OTOMOBİL GÖSTERİSİ
AMERİKA’DA YAPILDI
KAPILARINI İLK KEZ 1907’DE AÇAN ULUSLARARASI KUZEY AMERİKA OTOMOBİL FUARI,
BU YIL DA MARKALARIN GÖVDE GÖSTERİSİNE DÖNÜŞTÜ.

THE FIRST AUTO SHOW OF THE YEAR WAS
held IN AMERICA

NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW THAT OPENED ITS DOORS FOR THE FIRST
TIME IN 1907 TURNED INTO A SHOW OF STRENGTH BY THE BRANDS THIS YEAR.
ERTUĞRUL ASLAN

Bu yıl otomotiv dünyasının ilk büyük buluşması, otomotivin anavatanı olan Amerika’da gerçekleşti. İlk olarak
1907 yılında kapılarını açan Uluslararası Kuzey Amerika
Otomobil Fuarı (NAIAS) 1989 yılında uluslararası hale
geldi. Detroit ekonomisine de büyük katkı sağlayan fuarda bu yıl çoğu dünya lansmanı olmak üzere 100’den fazla
yeni model tanıtıldı. Dünyanın her yerinden 5 bine yakıt
gazetecinin katıldığı fuara, 1 milyona yakın ziyaretçi katıldı. Fuarın bu yılki bir başka özelliğiyse, iflasın eşiğinden dönen Detroit’in ‘yeniden toparlandığı’ mesajının
verilmesi oldu. Avrupalı markalardan Çinlilere, Korelilerden Japonlara kadar tüm markalar Detroit’te adeta çıkarma yaptı.
İşte yılın ilk otomobil buluşmasında tanıtılan en yeni modeller:
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This year, the first meeting of the automotive world took place
in America that is the homeland of automotive. North American
International Auto Show (NAIAS) that opened its doors for the
first time in 1907 became international in 1989. Over 100 new
models, it’s a world launch for the most of them, introduced
during this year’s show that contributes to the economy of
Detroit. Approximately 5000 press members and 1 million
visitors from around the world attended to the show. Another
intention of the show was to deliver the message of ‘Detroit had
escaped bankruptcy and gathered its strength back again’ to the
world. From European brands to Chinese and from Koreans to
Japanese, all of the world brands landed in Detroit.
Here are the newest models that were introduced during this
year’s first auto show:

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

AMERİKA
PAZARINA VW’DEN
ÖZEL
Alman üretici Volkswagen,
fuarda yeni beş-koltuklu SUV
konsept aracını ilk kez tanıttı.
Amerika pazarında satış başarısı çok yüksek olması planlanan araç, VW’nin Tennessee
Chattanooga
fabrikasında
önümüzdeki yıl üretilmesi
bekleniyor. 4 tekerlekten
çekişli ve plug-in hibrit olarak
sergilenen Cross Coupe GTE,
aynı zamanda çevreci özellikleriyle ön plana çıkıyor. Beş
koltuklu, uzunluğu 4.84 metre,
genişliği 2.03 metre ve yüksekliği 1.75 metre olan aracın,
7 koltuklu versiyonlarının da
üretilmesi bekleniyor. Hibrit
araçta 280 beygir gücündeki
3.6 lt benzinli V6, önde 40 kw,
arkadaysa 85 kw elektrik
motorları birlikte çalışıyor.
Tüm motorlar devredeyse
sunulan güç 360 beygire ulaşırken, aracın 100 km’deki
yakıt tüketimi 3.36 lt olarak
gerçekleşiyor. İç mekânı da
modern ve şık hatlardan oluşan Cross Coupe GTE, sunduğu yüksek donanımla tüketicileri etkilemeyi planlıyor.

FROM VW EXCLUSIVE FOR AMERICAN MARKET
German maker Volkswagen introduced the five-seated SUV concept vehicle at
the show for the first time. The production of the vehicle is expected to begin
next year at the VW’s Chattanooga Tennessee factory. The sales figures of the
vehicle is planned to be major. Introduced as four-wheel drive and plug-in
hybrid, Cross Coupe GTE becomes prominent with its environmentalist
features. The vehicle has five seats and VW is going to produce its seven-seat
version. It is 4.84 meter long, 2.03 meter wide, and 1.75 meter high. Hybrid
vehicle runs on 280 hp 3.6lt gas V6 engine, and 40 kw electric motor in front
and 85 kw electric motor at back. The vehicle reaches to 360 hp when all
engines work together. The fuel consumption is 3.36lt for 100km. The interior
design is elegant and modern. High level of equipment of Cross Coupe GTE is
going to impress its buyers.

FORD’DAN SAFKAN SPORCU GT
Ford, fuarda süper spor otomobiller sınıfında yarışacak yeni aracı GT’yi
tanıttı. Ultra hafif karbon malzemeden üretilen bir gövde, 600 beygirlik
bir V6 motorla donatılan safkan sporcu Ford GT Concept, 2016 yılında seri
üretime taşınabilir. Süper spor otomobillerde olması gerektiği gibi motoru
ortaya yerleştirilmiş, arkadan itişli aracın 7 kademeli çift kavramalı şanzımanı da direksiyon simidi üzerinden kontrol ediliyor. Ford GT’nin ağırlığıysa 1200 kg olarak açıklandı.

PUREBRED SPORTS GT FROM FORD
Ford introduced its new vehicle GT that is going to compete with other
sports cars in its class. Ford GT Concept has a body that is manufactured
with the use of ultra light carbon materials and has a 600 hp V6 engine.
It is purebred sports. Its manufacturing might start in 2016. Its engine is
located in the middle of the vehicle just as it is supposed to be in a
sports car. The vehicle offers rear-wheel driving experience with 7-speed
dual clutch transmission. The weight of the vehicle is 1200 kg.

raillife ŞUBAT / FEBRUARY 2015
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JAGUAR DAHA FAZLA BEKLEYEMEDİ
SUV pazarındaki büyümeye kayıtsız kalamayan Jaguar, F-Pace isimli
SUV modelini Detroit’te sergiledi. Yeni SUV önümüzdeki yıldan itibaren satışa sunulacak. Audi Q5, BMW X3 ve Mercedes-Benz GLK ile
mücadele edecek olan F-Pace, sınıfının en geniş iç hacmi ve sürüş
dinamiğine sahip olma iddiası ile yollara çıkacak. Bu açıklamayı bizzat
Jaguar yetkilileri yaparken aracın 5 koltuklu olacağını belirtiyorlar. Bu
yılın sonunda tanıtımı yapılacak olan model, önümüzdeki yıl bayilerdeki yerini alacak.

JAGUAR COULDN’T WAIT ANY LONGER
Jaguar that couldn’t ignore the growth in SUV markets has showcased
its new SUV model named F-Pace in Detroit. The new SUV is going
to be put on markets starting from next year. F-Pace that is going to
compete with Audi Q5, BMW X3, and Mercedes-Benz GLK offers the
largest interior capacity and the most dynamic driving experience in
its class. This was stated by Jaguar’s spokespeople and they also
remarked that the vehicle would have 5 seats. The new model is
going to be introduced at the end of this year and is going to take
place at the galleries next year.
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MERCEDES LÜKSÜ SERGİLEDİ

MERCEDES SHOWCASED LUXURY

Alman üretici Mercedes, Detroit’te tanıttığı GLE Coupe
ile rakibi BMW’ye yeni bir meydan okumanın işaretlerini verdi. Fuardan sonra yollara çıkacak Mercedes
GLE, hem donanım hem de güçlü motorlarıyla sol şeridin yeni gözdesi olmaya aday. Mercedes M Serisi ile
ortak platformu kullanan GLE, firmanın Tuscaloosa
tesislerinde üretilecek. Mercedes’in yeni model adlandırılmasına sahip ilk modeli olacak GLE’nin isminin
sonundaki ‘E’ aracın e Serisi boyutlarında olduğunu da
simgeliyor. Araçta, güçleri 258-367 beygir arasında
değişen motorlara yer verilirken, en üst versiyon
AMG’de 3.0 lt 367 beygirlik motor yer alacak. GLE’nin
1650 lt’ye kadar yükseltilebilen bagaj hacmi ve Avrupa
pazarında önemli olan 3.500 kg’lik römork çekme
değeri de sınıfının en iyisi olarak gösteriliyor. Araçta 9
ileri otomatik şanzıman kullanılacak.

German maker Mercedes has given the signal to
challenge its competitor BMW with GLT Coupe that
was just introduced in Detroit. It is going to be
available for purchase after the show. Mercedes GLE
has a powerful engine and a high level of equipment.
GLE uses the same platform with Mercedes M series
and it is going to be manufactured in Tuscaloosa
facilities of the company. The letter ‘E’ at the end of the
new model’s name stands for E series. The vehicle
comes in engines optioned between 258 and 367 hp
and the highest option AMG comes with 3.0 lt 367 hp
engine. Baggage capacity of the vehicle can be
increased up to 1650 lt. The towage value that is
important in the European markets is 3500 kg, which
is the best in its class. The vehicle offers 9-speed
transmission.
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VOLVO’DAN SUV GÖRÜNÜMLÜ
SEDAN

SEDAN WITH THE LOOKS OF AN SUV
FROM VOLVO

Volvo’nun 1997 yılında üretimine başladığı Cross Country
ailesi evrim geçirdi. Detroit Fuarı’nda ilk kez sergilenen
araç, sedan bir otomobille crossover aracı aynı bedende
buluşturmayı hedefliyor. Fuarın ilgi çeken yeniliklerinden
olan Volvo S60 Cross Country, sedan karoser ile birlikte
crossover araçların kullanım özelliklerini aynı potada
harmanlayacak. Standart S60’a kıyasla yüksekliği 65 mm
daha fazla olan araçta akıllı bir 4X4 çekiş sistemi sunulacak. Ancak aynı görüntüye sahip, fiyatı daha uygun olan
önden çekişli versiyon da üretilecek. Araçta 190 beygirlik
D4 dizel ve 250 beygir gücündeki T5 benzinli motorlar
kullanılacak. Yeni Volvo’nun yaz aylarından itibaren satışa sunulması planlanıyor.

Cross Country Family that Volvo started to produce in
1997 evolved. The vehicle that was showcased in Detroit
Show for the first time targets to combine a sedan and
a crossover in the same body. Volvo S60 Cross Country
that was one of the interesting new models of the show
is going to bring together a sedan’s bodywork and a
crossover’s utilization features. The vehicle that is 65
mm taller than the standard S60 is going to offer a fourwheel driving experience. A front-wheel drive version
that is more affordable and has the same looks is also
going to be in production. The vehicle comes in 190 hp
D4 diesel and 250 hp T5 gas engine options. It is going
to be put on the market this summer.
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AUDİ Q7 İLK KEZ SAHNE ALDI
Fuarda sergilenen önemli yeni modellerden biri ülkemiz pazarında da
önemli satış adetlerine ulaşan Audi Q7 oldu. Markanın SUV sınıfındaki
‘amiral gemisi’ Q7, yeni nesliyle Detroit Otomobil Fuarı’nda ilk kez
sahne aldı. Bu yıl ortasında Türkiye pazarında satışa sunulması beklenen yeni Q7, görsel ve teknik olarak eski versiyondan ayrılıyor.
Eskisine kıyasla 325 kg daha hafif olan yeni Q7’de ikinci nesil modüler
bilgi eğlence platformunun yanı sıra “Audi Sanal Kokpit”, bazı donanım seçeneklerinde arka koltuktakilere yönelik Audi tablet ve 3D
Audio içeren iki ses sistemi gibi yenilikler bulunuyor.

AUDI Q7 GOES ON STAGE FOR THE FIRST TIME
One of the important new models that were showcased at the show
was Audi Q7, which is also popular in our market. Q7, ‘the battleship’
of the brand in SUV class, took the stage for the first time with its new
generation in Detroit. The new Q7, which is expected to be put on the
Turkish market in the middle of this year, is different from its
predecessor technically and visually. The new Q7 is 325 kg lighter than
the previous version and it comes with second-generation
entertainment platform as well as ‘Audi Virtual Cockpit’ system. Audi
tablet and 3D Audio systems are among the some innovative
equipment options.

raillife ŞUBAT / FEBRUARY 2015
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LAS VEGAS’TAN TAZE TEKNOLOJİ
HABERLERİ

CES, OTOMOBİLDEN AKILLI EVE, TABLETTEN ROBOTA, BİLGİSAYARDAN TELEFONA KADAR,
HAYATIMIZA GİRECEK YENİ ÜRÜNLERİ BİRARAYA GETİRDİ.

FRESH TECHNOLOGY NEWS FROM LAS VEGAS
CES BROUGHT TOGETHER THE NEW PRODUCTS THAT IS GOING TO ENTER INTO OUR
LIVES FROM CARS TO SMART HOMES, FROM TABLETS TO DRONES, AND FROM
COMPUTERS TO PHONES.
AYTUN ÇELEBİ

ABD’nin en büyük teknoloji fuarı olan Tüketici Elektroniği
Fuarı (CES), teknoloji şirketleri için büyük önem taşıyor.
Ocak ayının başında Las Vegas’ta düzenlenen fuarda, bu yıl
3 bin 600 firmanın yer aldığını ve 170 bin kişinin ziyaret
ettiğini düşünürseniz, ne kadar büyük olduğunu daha kolay
anlayabilirsiniz. Birçok teknoloji devi, girişimcisi parlak
ışıkların altında ürün ve hizmetlerini sergilerken, Microsoft, Google, Amazon ve Apple gibi devler fuara katılmadı.
Ancak bu gösterişe engel değil.
Bakalım fuarda neler öne çıktı?
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Consumer Electronics Show, the largest technology show of
America, carries utmost importance for tech companies.
3,600 companies took part at the show, which was held at the
beginning of January in Las Vegas. 170 thousand people
visited the show. Many tech companies and initiatives
displayed their products and services under the shining lights.
Major companies such as Microsoft, Google, Amazon, and
Apple didn’t attend the show. However, this didn’t constitute
an impediment for the vanity.
Let’s see what was prominent at the show?

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

SANAL GERÇEKLİK VE
MİKRO KONSOLLAR

VIRTUAL REALITY AND
MICRO CONSOLES

Oyunlarda sanal gerçeklik fırtınası devam ediyor.
İster oyunlarda ister eğitimde kullanılabilecek bu
başlıklar, sizi yepyeni bir dünyaya götürüyor. Oculus
Rift’in yeni modeli kadar Samsung da Milk VR ile bu
alana girmek istiyor. Ancak oyunlardaki daha somut
gelişme, Razer’ın Forge TV’si ile karşımızda. Android
TV tabanlı bir mikro konsol olan Forge, Google
Play’deki Android oyunlarının yanı sıra, PC’lerdeki
oyunları da ağ üzerinden ekrana taşıyarak, oynayabilmenizi sağlıyor. Cihaz, mart sonuna kadar 230
dolardan satışa çıkacak ve kutusunda iki adet oyun
kumandası da olacak.

Virtual reality is popular in video games. The headgears that
can be used either when playing video games or when
getting training take you to another world. Samsung also
wants to get into this field with its Milk VR as much as
Oculus Rift’s new model does. However, a more concrete
development in the world of games is that Razer presented
Forge TV. Forge, which is an Android TV based micro
console, enables users to play Android games in Google
Play as well as PC games by streaming them to their
Android TV. The device is going to go on sale for 230 USD
by the end of March and the package is going to include
two controllers.

ESNEK TELEFONLAR
ÖLMEDİ!
LG’nin G Flex 2 modeli, 5,5 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüklü ekranı, dört çekirdekli, 64 bitlik Snapdragon 810 işlemcisi, 3
GB belleği, 13 MP lazer otomatik odaklamalı,
LED flaşlı kamerasıyla olduğu kadar, kavisli
yapısıyla da çok çarpıcı.

FLEXIBLE PHONES ARE
NOT DEAD!
LG’s G Flex 2 model is very striking with its
5.5-inch Full HD screen, quad-core, 64 bits
Snapdragon 810 processor, 3 GB memory,
13 MP laser automatic zoom, LED flash
camera as well as its curved structure.
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0

8

7

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

GERÇEK ‘AKILLI İŞLETİM
SİSTEMLERİ’ TV’DE

REAL ‘SMART OPERATING
SYSTEMS’ ARE ON TV

Sony’nin 75 inçlik XBR X910C modeli, Android işletim
sistemi, kumanda üzerinden sesli arama ve Play Station
Now özellikleriyle 4K’yı daha cazip yapmaya yeter.
Samsung’un 88 inçlik Tizen işletim sistemli SUHD
modeli ise yeni görüntü motoru ile siyahları daha koyu,
parlaklığı ise normalden 2,5 kat yüksek hâle getiriyor.

Sony’s 75-inch XBR X910C model is enough to make 4K
more attractive with its features such as Android
operating system, making calls through remote control,
and Play Station Now. Samsung’s 88-inch SUHD model
that works on Tizen operating system makes blacks
darker and increases brightness 2.5 times higher.

ROBOTLAR VE DİĞER ‘AKILLI’LAR

DRONES AND OTHER ‘SMARTS’

Bu cihazlara insansız hava aracı demek mi daha
doğru, robot mu demek, bir söz birliğine ulaşılmış değil; ancak her ne olursa olsun hızla
geliştiklerini görüyoruz. Örneğin Air Dog,
dört pervaneli bir hava aracı. Belirli bir
mesafeden sizi takip ederek üzerine takılan
Go Pro ile video çekebiliyor. Sporseverlerin
kendi hareketlerini kaydetmesi için birebir!
CES’te dikkat çeken akıllı cihazlardan bir
diğeri ise Misfit Bolt… Android ve iOS cihazlardan yönetilebilen bu akıllı ampul, milyonlarca renk gösterebiliyor. 50 dolar fiyatla ön sipariş
vermek mümkün.
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Whether we call these devices unmanned aerial devices
or drones, we see that they are being developed
rapidly. For example, Air Dog is a four-propeller
aerial device. It can follow you from a certain
distance and capture footage through Go Pro. It is
ideal for sports lovers! Misfit Bolt was another
smart device that drew attention at
CES. The smart light bulb that can
be controlled through Android
and iOS devices can change its
color into millions of different
colors. It is possible to pre-order
it for 50 USD.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

NEW GENERATION OF
WEARABLE DEVICES

GİYİLEBİLİR CİHAZLARDA YENİ
NESİL KARŞIMIZDA
Yenilenen Android Wear işletim sistemi taşıyan Sony
Smart Watch 3, dâhili mikrofonu, ivmeölçeri, pusulası,
jiroskopu ve GPS algılayıcısıyla birçok işte yardımınıza
koşup, aktivite takip edebiliyor. 1,6 inçlik cihaz, suya dayanıklı ve 4 GB dâhili kapasiteye sahip. Alcatel’in akıllı saati
One Touch Watch ise hem iOS hem de Android cihazlarla eşleşebiliyor. 1,22 inçlik dokunmatik ekranlı cihaz, kendi
işletim sistemini kullanıyor. Garmin Vivoactive ise GPS ve
nabız ölçer özellikleriyle sporseverlere hitap ediyor.

Sony Smart Watch 3 that runs on updated Android Wear
operating system comes to your help with its built-in mike,
accelerometer, compass, gyroscope, and GPS receiver
and it can follow your activities. 1.6-inch device is
water resistant and has 4GB internal memory.
Alcatel’s smart watch One Touch Watch can
be synchronized with both Android and
iOS devices. The device with a 1.22inch touch screen runs on its own
operating system. Garmin
Vivoactive appeals to sports
lovers with its GPS and
pulse meter.

SÜRÜCÜSÜZ OTOMOBİLLER
VE OTOMOBİL İÇİ EĞLENCE

AUTONOMOUS CARS AND
IN-VEHICLE ENTERTAINMENT

Son yıllarda fuara neredeyse abone olan otomobil
üreticileri, artık konsept taşıtlarla sürücüsüz teknolojileri de tanıtmaya başladı. Mercedes-Benz’in
F015 adlı konsept otomobili, sürücüsüz hareket
edebiliyor, ayrıca iç tasarımı da sürücüsüz; yani
dört tekerlek üzerinde bir oturma odasının konforunu sunuyor. CES’te BMW ve Volkswagen’in kendiliğinden park edebilen otomobillerinin yanı sıra,
Toyota’nın hidrojen yakıtlı Mirai modeli de görücüye çıktı. Otomobil içi sistemlerde, BMW’nin i3
modeli dikkat çekti. Dört adet lazer algılayıcıyla
otomobilin etrafını 360 derece gösteren sistem,
akıllı telefon algılayıcısıyla ona yaklaştığınızda sizi
bularak yanınıza gelebiliyor. Parrot RNB6 ise
Google’ın Android 5.0 işletim sistemini kullanan bir
otomobil içi bilgi ve eğlence sistemi. Android Auto
ve Apple Car Play platformlarıyla uyumlu cihaz,
otomobilin bilgi sistemine entegre olarak bilgi
verebiliyor ve sürüş boyu yolu kayıt edebiliyor.

Carmakers recently have begun to introduce their
concept cars and autonomous technologies. F015, the
concept car of Mercedes-Benz, can go without a
driver and the interior design is great. The vehicle
presents the comfort of your living room on fourwheels. BMW and Volkswagen cars that can park
themselves were introduced at CES as well as Toyota’s
Mirai that goes on hydrogen fuel. Among the in-vehicle
systems, BMW’s i3 model drew attention the most.
The system that has a 360-degree view of the
surroundings of the car through four laser receivers
can also find you through smart phone receivers as
you approach and it can drive the car to you. Parrot
RNB6 is an in-car information and entertainment
system that uses Google’s Android 5.0 operating
system. The system that is compatible with Android
Auto and Apple Car Play platforms can give information
by integrating through the information system of the
vehicle and can record the road during the ride.
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[ ajanda / AGENDA ]
CEZA
Rap müziğin
önemli ismi Ceza,
13 Şubat’ta
Babylon
İstanbul’da…
The important
name of the Rap
music Ceza is at
Babylon İstanbul
on February 13.

Monica
Molina
Aşk şarkılarının
büyülü sesi, 21
Şubat’ta Ankara
MEB Şura
Salonu’nda…
The enchanting
voice of the love
songs is in Ankara
MEB Şura Hall on
February 21.

ROMEO E
GİULİETTA
Shakespeare’in 420 yıl
önceki hayali, bugünün
hayal gücüyle 21
Şubat’ta İstanbul Zorlu
Center’da...
Shakespeare’s dream
that belong to 420
years ago is at İstanbul
Zorlu Center with
today’s imagination on
February 21.
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Gökhan Tepe
Son dönemin en
sevilen ismi, 28
Şubat’ta Jolly Joker
Bursa’da…
The most beloved
name in the recent
years is in Jolly
Joker Bursa on
February 28.

[ sİnema / cınema ]
SEVİMLİ TEHLİKELİ

CUTE AND DANGEROUS

FİLM ÖZETİ
Zarok çok uzun yıllar önce
Edirne’de henüz beşikteki bir kız
çocuğunu kaçırıp, bir ailenin
ömür boyu büyük acılar
yaşamasına neden olur. Aradan
uzun yıllar geçer ve Zarok vicdan
azabını hafifletmek için bu sefer,
daha önce kaçırdığı kızı tekrar
kaçırarak gerçek ailesine
götürecektir! Fakat bu süreçte
her iki karakteri de, aşk dolu bir
macera beklemektedir...

SYNOPSIS
Zarok kidnaps a baby girl in
Edirne long years ago, causing a
family to experience the
greatest pain for a lifetime.
Years pass and Zarok decides to
kidnap the same girl, now a
young woman, and return her
back to her original family to
ease his remorse! However, an
adventure full of romance
awaits both of them during the
process...

THE IMITATION GAME

THE IMITATION GAME

Gösterim tarihi: 20 Şubat 2015
Yönetmen: Morten Tyldum
Oyuncular: Benedict Cumberbatch,
Keira Knightley, Matthew Goode
Tür: Biyografik, dram

Opening Date: February 20, 2015
Director: Morten Tyldum
Cast: Benedict Cumberbatch,
Keira Knightley, Matthew Goode
Genre: Biography, drama

FİLM ÖZETİ
Ünlü matematik dehası Alan
Turing’in hayatının anlatıldığı filmde,
2. Dünya Savaşı sırasında
Almanların şifreli haberleşmelerinin
kodlarını çözen Alan Turing’in
Nazileri durdurma başarısı
anlatılıyor.

SYNOPSIS
The movie tells the story of
the famous mathematician Alan
Turing. He cracks the codes of
encrypted German
communications during the World
War II and he succeeds in
stopping the Nazis.

Gösterim tarihi: 06 Şubat 2015
Yönetmen: Özcan Deniz
Oyuncular: Şükrü Özyıldız, Ayça
Ayşin Turan, Türkan Kılıç
Tür: Romantik, komedi

Opening Date: February 6, 2015
Director: Özcan Deniz
Cast: Şükrü Özyıldız, Ayça Ayşin
Turan, Türkan Kılıç
Genre: Romance, comedy
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[ Çengel Bulmaca / Crosswords ]
Bertan Kodamanoğlu

Ramazan'da kılınan namaz

Resimdeki
oyuncu
Hamile

Ucu halkalı
civata

Alçak
gönüllülük

En kalın
erkek sesi

Fert

Kapı

Kitap satan
yer

Tibet öküzü

Simgesi Ag
olan element

Geyik türü
Kortej
Yıkkın, viran

Atlı asker

Eşyayı saran
malzeme

Çuval
kumaşı
Ölçekli yapı
marketi
Kısaca
voltamper

Güzel
kokular

Seslenme
sözü

Aynı
batında üç
adet doğan

İnce, narin

Lakin
Kabadayı,
hayta

Işın
Karşılaşma

Kimi vakit

Yapıya
girerken
geçilen yer

Taşınan
şeyler

Zarif
Duvar içinde bırakılan
oyuk

Karbon ve
hidrojen
birleşimi

Ülkeye giriş
Çavuş kuşu
izni

Üzerine bir
şey asılan
eşya

Üzerinde
maden dövülen araç

Tavla zarın
üç ve iki
gelmesi

Gizlice
görülen
kötü iş

Orta

Hangi kişi

Uğraşı

Arının yaptığı besin

İlave
Otoyol

Akkuş
Klor imi
İnce dantel

Bütün, tüm

İzolatör

Sülale

Duman
rengi

En küçük
sosyolojik
birim

Yoğurttan
yapılan bir
içecek

Soy

Madagaskar plaka
kodu

Jeolojide
kırık

Düzey

Zeybek
Sihir

Dilde
tutukluk

Afrika'da
ülke
Bağışlanmış

Bir şeyin
özü
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Üç telli halk
sazı

Bakma,
gözetme

Dilde
oluşan algı

[ Sözcük Avı / Word Search ]

[ Çapraz Bağlar / Cross Lines ]

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

ALAİM

KARALAHANA

PERDE

DERİK

LİSAN

RAVENT

ENTRÎKA

METABOLİZMA

SOFRA

ESRİK

MÜSLÜMANLIK

TACİK

FALEZ

NAFTA

TAHTEREVALLİ

FARAD

NESNE

TEBLİGATNAME

İSKANDİNAVYA

PAKİSTAN

YETKİ

Each square should include a cross line.
Each number presents how many lines cross
over adjacent squares.
Cross lines cannot create a loop.

[ Takegaki / Takegaki ]
Noktaları birleştirerek kapalı bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Ama belli kurallar dahilinde!
Verilen rakamlar, o rakamın çevresinden kaç tane çizgi geçtiğini gösteriyor. Rakam olmayan yerden de çizgi geçebilir.
Connect horizontally and vertically adjacent dots so that the lines form a simple loop with no loose ends. In addition, the
number inside a square represents how many of its four sides are segments in the loop.
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[ Sudoku / SudokU ]
Her satırı, her sütunu ve her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurmalısınız.
Fill each row, line and 3X3 square with numbers from 1 to 9

KOLAY

ORTA

ZOR

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

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

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

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

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

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

[ ÇÖZÜMLER /
Resimdeki
oyuncu
Hamile

G

Yıkkın, viran
Eşyayı saran
malzeme

A

Güzel
kokular

I

Kimi vakit
Taşınan
şeyler

Y

Duvar içinde bırakılan
oyuk
Üzerine bir
şey asılan
eşya

A

Üzerinde
maden dövülen araç

Ö
Uğraşı

M
E
H
M
E
T
G
Ü
N
S
Ü
R
İlave
Otoyol

H O
T
S O
B
Ç A
N

Bütün, tüm
Sülale

Sihir

Afrika'da
ülke

Bir şeyin
özü
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Ramazan'da kılınan namaz
Kapı

B
A
B

Kısaca
voltamper
İnce, narin

T
E
R
A
V
İ
H

R
A
K
İ Ş
K I
K
S
E K
B İ
A M
Y
Ü Y
D
Ü V

M
B
A L A G
A P
S Ü
L A J
M
A
Ü Ç Ü
Y A T
Ş

Ucu halkalı
civata

Alçak
gönüllülük

En kalın
erkek sesi

Simgesi Ag
olan element

Geyik türü
Kortej

Atlı asker
Çuval
kumaşı

Ölçekli yapı
marketi

Aynı
batında üç
adet doğan

Işın

K

B
Y İ
A R
K E
Y
A
M A
A P
A
İ Z
B
İ D
B A
İ L
K A
V
K E
U R
R E
Fert

Tibet öküzü

Seslenme
sözü
Lakin

Kabadayı,
hayta

Ülkeye giriş
Çavuş kuşu
izni

V

Tavla zarın
üç ve iki
gelmesi

Orta

M

Hangi kişi

Bağışlanmış

Karşılaşma
Yapıya
girerken
geçilen yer

Zarif

Jeolojide
kırık

T
E
V
A
Z
U

Arının yaptığı besin

O
Y A
F A Y
Ü
R
M U A
E
N

Klor imi

İnce dantel

Yoğurttan
yapılan bir
içecek

İzolatör
Duman
rengi

Dilde
tutukluk

Bakma,
gözetme

C
L I
R
E K
F
E Z

En küçük
sosyolojik
birim
Soy

Madagaskar plaka
kodu
Zeybek

Üç telli halk
sazı

Akkuş

A
T
M
A
C
A
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Gizlice
görülen
kötü iş

Düzey

Kitap satan
yer

K
İ
T
A
P
Ç
I
Karbon ve
hidrojen
birleşimi

E
T
İ
L
E
N
Dilde
oluşan algı

T
A
T

Solutions ]
3
2
1
5
7
9
6
4
8

6
8
5
2
1
4
7
9
3

4
9
7
8
3
6
1
5
2

9
3
2
6
5
8
4
1
7

8
7
4
3
9
1
5
2
6

5
1
6
7
4
2
3
8
9

1
6
8
4
2
7
9
3
5

7
4
3
9
8
5
2
6
1

2
5
9
1
6
3
8
7
4

1
9
4
8
3
7
6
5
2

6
8
2
5
4
1
9
3
7

5
7
3
6
9
2
8
4
1

7
2
1
9
5
3
4
6
8

9
5
6
1
8
4
2
7
3

4
3
8
7
2
6
5
1
9

3
1
5
2
6
8
7
9
4

8
6
7
4
1
9
3
2
5

2
4
9
3
7
5
1
8
6

5
4
6
2
1
3
8
9
7

1
7
2
9
8
5
4
3
6

8
9
3
4
7
6
1
5
2

4
6
1
3
9
2
5
7
8

7
3
5
1
4
8
6
2
9

9
2
8
6
5
7
3
4
1

2
5
9
8
6
4
7
1
3

3
8
4
7
2
1
9
6
5

6
1
7
5
3
9
2
8
4

9
7
2
6
5
8
4
3
1

8
4
3
1
2
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5
6
9

1
5
6
3
9
4
8
7
2

2
1
5
9
4
3
7
8
6

3
6
7
8
1
5
9
2
4

4
9
8
2
7
6
3
1
5

7
3
9
4
6
1
2
5
8

6
8
4
5
3
2
1
9
7

5
2
1
7
8
9
6
4
3

7
2
6
5
8
4
3
9
1

8
4
9
1
2
3
5
6
7

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

3
7
5
9
1
8
2
4
6

9
8
2
6
4
5
7
1
3

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

2
3
7
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1
8
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9

1
4
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7
8
2
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3
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4
1
9
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8
7

8
7
9
5
2
6
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4

6
1
4
9
3
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2

7
2
3
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4
1
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5
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5
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YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ

Yenilikçi
demiryolları

SİNCAN

Geleceğe yolculuk
ANKARA - İSTANBUL
POLATLI

BOZÖYÜK

BİLECİK

ARİFİYE

SAPANCA

İZMİT

GEBZE

12:36

13:07

07:23

06:00

06:17

09:20

09:37

09:56

10:48

12:15

12:32

12.51

13.43

14.35

14:52

15:58

19:00

19:17

20:23

PENDİK

GEBZE

İZMİT

06:30

06:46

07:17

10:30

10:46

11:17

11:06

12:06
17:15

PENDİK

www.inkamedya.com 20150126

12:45

13:01

13:32

14:00

14:16

14:47

19:10

19:26

19:57

ARİFİYE

BİLECİK

BOZÖYÜK

11:47

BOZÖYÜK

06:50

08:37

17:55

19:42

BİLECİK

20:00

ARİFİYE

SAPANCA

22:50

21:00

GEBZE

İZMİT

07:30

07:46

08:17

17:45

18:01

18:32

Yenilikçi
demiryolları

SAPANCA

ARİFİYE

19:02

BİLECİK

SİNCAN

10:11

10:26

06:45

07:02

08:55

09:12

14:19

14:34

15:04

15:23

16:11

16:32

16:47

11:15

11:32

13:30

13:47

16:10

16:27

PENDİK

18:20

18:37

10:21

11:03

21:25

21:42

21:30

22:12

17:54

GEBZE

İSTANBUL - KONYA
PENDİK

15:45
16:02 16:21
Yenilikçi
17:55
18:12 18:31
20:40
20:57 21:16
demiryolları

SİNCAN

13:58

İZMİT

BOZÖYÜK

20:06

10:06

11:45

20:25

22:04

19:18
22:04

18:10
20:00

18:58
20:48

19:18

19:33

12:03

22:08

22:49

07:53
09:58
14:03

07:53

11:16

18:27

21:46

07:38
09:43
13:48

07:06

10:57

13:10

Geleceğe yolculuk
KONYA - İSTANBUL

07:18
09:23
13:28

06:47

16.09

16:38

17:08

06:30
08:35
12:40

06:30

12:51

15:17

SİNCAN

10:40

17:45

POLATLI

POLATLI

13.20

15.27

09:06

POLATLI

09:48

İSTANBUL - ANKARA
SAPANCA

SİNCAN

23:04

Yenilikçi
demiryolları

POLATLI

POLATLI

21:08 21:23
Yenilikçi
demiryolları
SİNCAN

08:24

06:30

07:36

07:50

08:11

09:32

10:38

09:00

10:06

10:26

10:41

12:54

11:20

12:45

12:55

14:07

15:13

13:40

15:06

15:21

17:49

15:50

17:10

17:25

20:03

18:50

20:16

20:31

23:04

21:45

22:35

22:50

18:57

14:46
19:56

Geleceğe yolculuk

Geleceğe yolculuk

Geleceğe yolculuk

Yenilikçi

[ 7 fark / Find the 7 Differences ]
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