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PARÇALARI BİRLEŞTİRİYORUZ,
DEMİRYOLLARINI AYAĞA KALDIRIYORUZ
BRING THE PIECES TOGETHER AND
RECREATE THE RAILWAYS
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Son 60 yılda demiryollarının ihmal edildiğini, kara
günler yaşandığını, tabiri caizse çivi çakılmadığını
biliyoruz. Ancak milletimiz göreve geldiğimiz ilk
günden bu yana Türkiye için, demiryolları için ne
yapılması gerekiyorsa onu yaptığımızı görüyor.
Demiryollarına son altmış yılda verilen yatırım
ödeneğinin tamamından daha fazlası 12 yılda verildi.
Bu süreçte büyük bir kısmı, yapıldığı günden bu yana
yenilenmeyen yolları yenilenmiş, taşıma kapasitesi
artırılmıştır. İnşa edilen Ankara-Eskişehir, AnkaraKonya ve Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT)
hatlarıyla, ülkemizin dünyada 8., Avrupa’da 6.
Yüksek Hızlı Tren işletmecisi ülke konumu daha da
pekiştirilmiştir. Yerli bir demiryolu endüstrisi
oluşturulmuş, YHT dâhil demiryollarının ihtiyacı
olan, ray, makas, travers, tekerlek, bağlantı elamanları
ve sair ürünler yerli olarak ülkemizde üretilir hale
gelmiştir. Modern İpek Demiryolu’nun hayata
geçmesi artık gün sayar hale gelmiştir. Lojistik
merkezler inşa edilmiş, üretim merkezleri ve
organize sanayi bölgeleri demiryollarına bağlanmıştır.
Milli Yüksek Hızlı Trenimizin yapım sürecine
başlanmıştır. Demiryollarının serbestleşmesinde
nihai noktaya gelinmiştir.
Kısacası, bir yapbozun parçalarını birleştirircesine
demiryolları ayağa kaldırılmıştır. 12 yılda öyle bir
ivme, öyle bir çıkış yakalandı ki, bundan sonra kimse
demiryollarını ihmal etmeye, yapılan bu yatırımları
durdurmaya teşebbüs edemeyecektir.
Büyük Atatürk’ün bize işaret ettiği bir hedef var:
Ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üstüne
çıkarmak. Demiryolları geri kalmış bir ülkenin
muasır medeniyet seviyesine çıkması mümkün
değildir. Hızlı tren hatları olmayan, bu işletmeciliğe
geçmeyen bir ülkenin muasır medeniyetten
bahsetmesi mümkün değildir. Bizim yolumuz belli.
“Demiryolları refah ve ümran tevlit eder” şiarıyla,
durmadan, yılmadan ve yorulmadan yolumuza
devam ediyoruz.

We are aware of that our railways have been
neglected for the last 60 years. However, our nation
knows that we have done what should have been
done for Turkey since the first day that we have
taken the office. Investment allocations, which is
more than the amount of the total allocations of the
last 60 years, have been subsidized for our railways.
During the progress, the railways that most parts of
them were not renewed were renewed and the
passenger capacities were increased. Our country is
the 8th in the world, and 6th in Europe among the
High Speed Train operating countries and our place
has been strengthened with the building of AnkaraEskişehir, Ankara-Konya and Ankara-İstanbul
lines. We have created a new indigenous railway
industry. Now, the materials that our railways need
such as rails, switches, axle beams, connection
elements are now being manufactured in our
country. Materialization of the Modern Silk Railway
is just a matter of time now. Logistics centers had
been built, industrial zones had been connected with
railways. The building process of our National HighSpeed Train has begun. We are about to take the
final step into the liberalization of our railways.
In other words, recreation of our railways was just as
putting the pieces of a puzzle together. We have
gained such speed in 12 years that no one is going to
attempt to neglect our railways, or stop the
investments ever again.
The great Atatürk points us a target: Have our
country reach above the level of contemporary
civilization. A country that its railways are
underdeveloped cannot reach the level of
contemporary civilization. It is not possible to
talk about the contemporary civilization for a
country with no High-Speed Railways. Our way is
specific. We go on our way with the ‘Railways
bring prosperity and wealth’ motto nonstop,
without giving up or resting.

Lütfi ELVAN
Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı

Lütfi ELVAN
Minister of Transport, Maritime Affairs
and Communication
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DEMİRYOLU
YATIRIMLARI
ARTIYOR

RAILWAY
INVESTMENTS
INCREASE

2003 yılından bu yana demiryolu yatırımları
gittikçe artarak, birinci sıraya yükseliyor.
Edirne’den Kars’a, Trabzon’dan Antalya’ya kadar
heyecan veren, umut veren projeler birer birer
hayata geçiriliyor.
İleri demiryolu sisteminin rahatlığını, konforunu,
hızını gören vatandaşlarımız artık her yere
Yüksek Hızlı Trenle (YHT) ulaşmak istiyor.
Sanayicimiz de yükünü trenle taşımak, organize
sanayi bölgelerinin, lojistik merkezlerin hızlı
tren hatlarına bağlanmasını talep ediyor.
Türkiye, komşu ülkelerle uluslararası hızlı
demiryolu koridorlarının geliştirilmesine gayret
ediyor. Çin’den İngiltere’ye, Bağdat’a, Şam’a,
Medine’ye, Kudüs’e kadar yüksek hızlı ve hızlı
demiryolu koridoru hedefleniyor.
Sayın Bakanımızın da açıkladığı gibi; önümüzdeki
yıllarda yüksek hızlı ve hızlı demiryolu lojistik
merkezler yapımına ve sanayi bölgelerinin hızlı
tren hatlarına bağlanması yönündeki yatırımlara
öncelik verilirken, komşu ülkelerle altyapı
bağlantımız güçlendirilecek.
Bu kapsamda; İstanbul Kapıkule’ye kadar hızlı
tren ile bağlanırken bu hat 3. Köprü üzerinden
geçecek demiryoluyla irtibatlandırılacak.
Keza, 2015 yılında tamamlanması hedeflenen
Kars-Tiflis Bakü demiryolu ile batı-doğu
aksındaki demiryolu koridoru güçlenecek.
Hızlı trenimiz, Konya-Karaman-UlukışlaMersin-Adana-Osmaniye-GaziantepŞanlıurfa-Mardin-Nusaybin-Cizre-Habur
Hızlı Demiryolu ile Ortadoğu’ya ulaşacak.
Türkiye’nin demir kanatları güçlendikçe, hem
tüm kentleri arasında hem de bölge ülkeleriyle
ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşimi artacak.
Bu sinerji, ekonomik kalkınmadan barışa kadar
birçok alana olumlu olarak yansıyacak.
Güvenli ve zaman tasarrufu sağlayan YHT’lerle
keyifli yolculuklar…

The biggest investments since 2003 have been for the
railways. The projects that were both exciting and promising
were materialized one by one from Edirne to Kars, from
Trabzon to Antalya.
Our citizens who realize the comfort, ease, and the speed
of the advanced railway system want to reach everywhere
by HSTs.
Our industrialists want to transport their goods by trains,
organized industrial zones, and logistics centers to be
connected with HST lines.
Turkey struggles to develop the international speed railway
corridors with the neighboring countries. Having highspeed and speed railways corridors from China to UK,
Baghdad, Damascus, Medina, and Jerusalem are targeted.
Just as our minister has announced; building high-speed
and speed railways logistics centers and connecting
industrial zones with high-speed lines are going to be our
priority, and our substructure connections are going to be
strengthened with the neighboring countries in the
following years.
Within this context; while İstanbul gets to be connected to
Kapıkule with high-speed lines, this line is going to be
linked with the rail line that is going to be going across the
3. Bridge.
Likewise, the railway corridor, which is positioned between
the west and east line, is going to be strengthened with the
Kars-Tiflis-Baku railway that has been planned to be
completed in 2015.
Our High-Speed Trains are going to reach to Middle
East with Konya-Karaman-Ulukışla-Mersin-AdanaOsmaniye-Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin-NusaybinCizre-Habur High-Speed Train Lines.
As the iron wings of Turkey strengthens, the economic,
social, and cultural interactions between all the cities and
the countries in the region are going to increase. This
synergy is going to redound positively to many areas from
economic growth to peace.
Have a relaxing travel with HSTs that ensure safety and
timesavings...

M. Hamdi YILDIRIM
UDHB Müsteşar Yardımcısı ve
TCDD Genel Müdürü

M. Hamdi YILDIRIM				
Deputy Secretary of MTMC and Director
General of TRSR
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MOBİL TELEFON ABONE SAYISI ARTTI
THE NUMBER OF THE MOBILE PHONE SERVICE
SUBSCRIBERS INCREASED
Minister of Transportation, Maritime Affairs, and Communication
Lütfi Elvan announced the latest figures regarding the phone and
internet subscriptions. According to the information given by the
Minister Elvan, the number of the mobile phone service subscribers
that was 69 million 797 thousand in January 2014 increased to 71
million 888 thousand at the end of 2014. An increment of over 2
million is experienced in the last one year in the number of mobile
phone service subscriptions.

An increment also in 3G usage

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan,
telefon ve internet aboneliklerine ilişkin son rakamları
açıkladı. Bakan Elvan’ın verdiği bilgilere göre, Ocak
2014’te 69 milyon 797 bin olan mobil telefon abone sayısı,
2014 yılı sonu itibariyle 71 milyon 888 bine yükseldi. Son
bir yılda mobil telefon abone sayısında 2 milyondan fazla
artış yaşandı.

3G’de de artış var
2014 yılında 3G abone sayısında rekor artış yaşandığını
belirten Bakan Elvan şu bilgileri paylaştı: “3G abone sayısı, 2014 yılı aralık sonu itibariyle 58 milyon 329 bin
rakamına ulaştı. Son bir yılda 3G abone sayısının yüzde
20 civarında bir artışla 8,6 milyon arttığı görülmektedir.
Genişbant abone sayısı ise 2014 yılı başında 33 milyon
318 bin iken, yılsonu itibariyle 41 milyon 216 bin rakamına ulaştı. Mobil cep telefonundan internet abonesi
sayısı ise söz konusu dönemde yüzde 35 artışla 23 milyon
285 binden 31 milyonun üzerine çıktı. Mobil telefon abone sayısındaki artışa karşın, sabit telefon abone sayısında düşüş yaşandı. 2014 yılı ocak ayında 13 milyon 317 bin
olan sabit telefon abone sayısı Aralık 2014 itibariyle 12
milyon 340 bin rakamına düştü.”
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Stating the record number of increment that was experienced in
the 3G service subscriptions in 2014, the Minister Elvan shared
the following information: “The number of 3G service subscribers
reached to 58 million 329 thousand as of the end of December,
2014. We see an increment by 20 percent, which is 8.6 million, in
the number of 3G service subscriptions. While the number of
broadband subscriptions was 33 million 318 thousand at the
beginning of 2014, it reached to 41 million 216 thousand as of the
end of 2014. The number of mobile internet service subscribers
reached to over 31 million from 23 million 285 by 35 percent
increase during the mentioned period. Despite the increase in the
number of the mobile phone service subscriptions, a decline is
experienced in the number of landline service subscriptions. The
number of landline service subscriptions that was 13 million 317
thousand as of January 2014 dropped to 12 million 340 thousand
as of December 2014.

Uyuşturucu İle mücadele hattı kuruldu

Bakan Lütfi Elvan, uyuşturucu ile mücadele
için gerçekleştirilen yeni bir hizmeti de
duyurdu. Bu kapsamda, ‘191’ numaralı hat
kurularak, Sağlık Bakanlığı’na ‘Uyuşturucu ile
Mücadele Danışma ve Destek Hattı’ adıyla
tahsis edildi. Konu ile destek almak isteyenler,
bu hattı ücretsiz olarak kullanabilecek.
A help line to fight against drugs is
established

The Minister Lütfi Elvan also announced the
new service that is established to fight
against drugs. A line numbered ‘191’ is
established under the name of ‘Fight against
Drugs Help Line.’ The line is assigned to the
Ministry of Health. The people who would
like to get support regarding the issue can
call the help line free of charge.

TCDD / TRSR

TRENLERDE “MADE IN TURKEY” MARKASI

“MADE IN TURKEY” MARKING ON TRAINS
2003 yılından beri demiryolunda çok şey değişiyor,
gelişiyor. Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatları genişliyor, mevcut hatlar yenileniyor, araç filosu gençleşiyor, ileri demiryolu sanayisi gelişiyor.
Demiryolunun ihtiyaç duyduğu malzeme ve araçların
yerli ve yabancı özel sektör işbirliğiyle üretilmesi ve
dışa bağımlılıktan kurtarılması amacıyla yapılan çalışmalarla son 12 yılda rayı dahi ithal eden bir ülkeden,
ray, lokomotif, vagon ihraç eden bir ülke haline geldik.
Yerli ve yabancı ortaklar tarafından kurulan fabrikalarda; elektrikli diziler, yolcu vagonları, makas, travers, ray bağlantıları vb. üretiliyor. TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜVASAŞ’ın dünyanın demiryolu sektöründe sayılı firmalarıyla işbirliği gelişiyor.
Tüm bu gelişmelerin yanı sıra milli demiryolu sanayisinin güçlenmesi amacıyla, araç alım şartnamelerine yüzde 51 yerli koşulu konulurken, raylarda “Made
in Turkey” markası için “Milli Tren Projesi” başlatıldı. Proje kapsamında; Yüksek Hızlı Tren Seti, Yeni
Nesil Dizel Tren Seti (DMU), Yeni Nesil Elektrikli
Tren Seti (EMU),Yeni Nesil Yük Vagonlarının Tasarım ve Üretimi konularına yönelik olarak Milli Tren
Çalışma Grubu oluşturuldu.
TCDD bağlı ortaklıkları olan TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ ve TÜDEMSAŞ’ın projenin yüklenicisi konumunda olması, ülkemizin bütün dinamiklerinden yararlanılması, proje ortağı olarak İTÜ ve TÜBİTAK,
ASELSAN, HAVELSAN başta olmak üzere resmi ve
özel kuruluşların proje paydaşı olarak yer alması kararı alındı.
Milli Tren projesi ile yerlilik oranı yüzde 85’e çıkacak
ve ilk etapta ekonomiye 2.5 milyar dolar katkı yaratacak. 2018’de, milli trenlerin raylarda olması hedefleniyor.

“Milli tren projesi” Türkiye’nin
demiryolu sektöründe de bölgesinde
lider olmasını sağlayacak.
“The national train project” is going to
ensure Turkey’s leadership at railway
industry in its region.
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Many things have been changed and developed at railway industry
since 2003. High-speed and speed railway lines are becoming
expanded, the existing lines and our rolling stock are being renewed,
the advanced railway industry is developing.
By means of the works done with the goals of production of the
materials and tools that railways need in collaboration with
domestic and foreign private sector companies and prevention of the
foreign-source dependency, our country that used to import even
rails has become a country that exports rails, locomotives, and
wagons.
Electric rolling stock, passenger cars, railway switches, connectors,
and so on are being produced at the factories that are founded by
domestic and foreign partners. The cooperation of TÜVASAŞ,
TÜLOMSAŞ, and TÜVASAŞ with the leading railway sector
companies in the world is developing.
Besides these developments, with the goal of strengthening the
national railways industry, 51 percent indigenousness condition is
added to the rolling stock purchase agreements. In addition, ‘The
National Train Project’ has been conducted for ‘Made in Turkey’
marks on the rails. Within the context of the project, the National
Train Work Group is created for the following issues; the Design
and Production of New Generation Freight Wagons, High-Speed
Train Set, New Generation Diesel Train Set, and New Generation
Electric Train Set.
Here are some of the decisions: TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ and
TÜDEMSAŞ that are the subsidiaries of TRSR are going to be
positioned as the bearers of the project, all the dynamics of our
country are going to be utilized, government agencies and privately
held companies especially İTÜ and TÜBİTAK, ASELSAN,
HAVELSAN are going to take part in the project as stakeholders.
By means of the National Train Project, indigenousness ratio is
going to increase to 85 percent and a contribution in the amount of
2.5 million dollars to economy is going to be provided. The target is
to have the national trains on rails in 2018.

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
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İSTANBUL’UN HİKÂYELERİ
TALES OF İSTANBUL

Türk basının simge isimlerinden ve “Şeyhülmuharririn”
unvanının sahibi Burhan Felek’in İstanbul anıları, “Eski İstanbul Hikâyeleri” ismiyle yayımlandı.
1943-1945 yılları arasında İstanbul’un en sıkıntılı dönemlerinden birisine ışık tutan kitap, şehrin toplumsal çarpıklıklarını, gelir dağılımındaki adaletsizlikleri, temel ihtiyaç maddelerine ulaşmadaki güçlükleri, giderek yaygınlaşan görgüsüzlük ve nezaketsizliği ve ayrıca kentleşme, çevre ve ulaşım
alanlarında yaşanan sorunları mizahi bir bakış açısıyla gözler
önüne seriyor.

The memoir of Burhan Felek, one of the names that symbolize the
Turkish press and the owner of the title “The Master of the
Authors,” is published under the name of “Old İstanbul Tales.”
The book that brings light to the downturn between 1943 and
1945 reveals the social perversion in İstanbul, unfair
distribution of income, the hardship in reaching the basic
necessities, ever growing vulgarity, troubles that are
experienced in the areas of environment, urbanization, and
transportation from a humorous point of view.

300 tales
300 hikâye
Eski İstanbul Hikâyeleri, usta gazeteci Burhan Felek tarafından kaleme alınan hiciv ve nükte dolu üç yüzü aşkın öyküyü
bir araya getiriyor. Hikâyelerin başlangıcı, 1943-1945 yıllarına yani İkinci Dünya Savaşı’nın sosyal dengeleri alt üst ettiği
yıllara dayanıyor. Burhan Felek’in on beş bini aşan günlük
gazete yazıları arasından seçerek hazırladığı kitabının ilk
baskısı 1971 yılında yapılmış. Kitap, usta yazarın ifadesiyle:
“Yazıldığı devri, o dönemi yaşamış genç kuşaklara zamanın
Türkçe numunesi ve İstanbul şivesi olarak sunmak ve mazideki o günlerin yaşantısını nesilden nesile, uzun yıllar sonrasına taşıyabilmek maksadıyla kaleme alındı.”

The Old İstanbul Tales is the collection of over three hundred
stories filled with irony and wit written by the great journalist
Burhan Felek. The beginning of the stories dates back to 19431945, to the years that the social stabilities were stirred by the
Second World War. The book was first published in 1971.
Burhan Felek picked the stories in the book among over fifteen
thousand newspaper articles of his. With the words of his own,
the book was “Written to present a Turkish sample of the
period, which is when it was written, in İstanbul dialect of the
time to the young generation who had experienced the period
and to carry the social experience from the days of the past to
the future from one generation to another.”

Güldürürken düşündüren hikâyeler

Tales that make you wonder when laughing

Kitap için seçilen hikâyelerin çoğunda, Felek’in fıkra yazarı
gözüyle baktığı sahneler var. Günlük hayatın akışı ile ilgili
hiciv ve nüktelerin yer aldığı hikâyeler, çok uzaklarda kalmış
bir dönemin eski İstanbul’una, çeşitli açılardan ışık tutuyor.

Most of the stories that were selected for the book consist
scenes that Burhan Felek wrote from a columnist’s point of
view. The stories that treat the daily life with jokes and irony
bring light to the old İstanbul from different angles.
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konyakelebeklervadisi.com

/ selcuklubel

HAYAT MUCİZELERLE DOLU,
ONU KEŞFET!
Aşkın Kanatları Kelebek Müzesi ve Kelebekler Vadisi ile Konya, yaratılış mucizelerini
keşfedeceğiniz bir serüvene hazırlanıyor. Tek bir gün içerisinde tropikal ormanlara ait bir
tırtılın kelebek olma hikayesini keşfedeceğiniz bir deneyim için dünyanın en heyecan verici
ormanlarından yola çıkan binlerce kelebek Konya’da buluşacak.

SELÇUKLU BELEDİYESİ
444 99 19 I www.selcuklu.bel.tr

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

AMASYA VE FERHAT İLE ŞİRİN HEYKELİ
HEYKEL, ŞİRİN’İN ÖLDÜĞÜ HABERİNİ ALAN FERHAT’IN KÜLÜNGÜ
HAVAYA ATMASI ANINI BETİMLER.

AMASYA AND STATUES OF FERHAT AND ŞİRİN
THE STATUES PORTRAY THE MOMENT THAT FERHAT THROWS HIS STONE AXE
IN THE AIR WHEN HE HEARS THAT ŞİRİN IS DEAD.
TÜRKAN BALABAN
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Birçoğumuzun tatlı elmalarıyla bildiği Amasya’nın,
aslında yüzyıllara damgasını vuran âşıklar Ferhat ile
Şirin’in destansı hayatlarına da ev sahipliği yaptığı
rivayet edilir.
Hatta Ferhat’ın Şirin ile evlenmek uğruna deldiği
kabul edilen Ferhat Dağı da bugün kentin sembolü
sayılan Ferhat ile Şirin’in heykelleriyle halkı selamlar.
Ferhat ile Şirin’in ölümünü betimleyen 5 metrelik
büyük heykel, sonu ne olursa olsun aşk için ‘imkânsız’
kabul edilebilenin de başarılabileceğini bize anlatıyor
sanki…
Heykel, Şirin’in öldüğü haberini alan Ferhat’ın
külüngü havaya atması anını betimler. Elinde tuttuğu
külüngü havaya attığında düşen külünk, Ferhat’ın
kafasına gelerek onu öldürmüştür. Ferhat’ın acı
haberini alan Şirin, yanına koşar ama büyük aşkı
hayatını kaybetmiştir. Bu acıya dayanamayan Şirin
kayalıklardan aşağıya atlayarak can verir. Her iki
sevgili de o can verdikleri yere yan yana
gömülmüşlerdir.
Amasya Belediyesi de, bu destansı âşıkların öldüğü
rivayet edilen dağa hem heykellerini yaptırdı hem de
yerin altına bir Âşıklar Müzesi inşa ettirdi… Ferhat
Su Kanalı Mevkii’nde, Amasya merkeze gelmeden
sağda yer alan müzede bu topraklarda yaşanmış
insani ve ilahi aşklara tanık olma şansını bulabilirsiniz.
Amasya’ya yolunuz düşerse sevdiklerinize, hayata,
insana, doğaya duyduğunuz aşkı tekrar hissetmek
için Âşıklar Müzesi’ni ziyaret etmeden geçmeyin
olur mu?

Müzede şu 7 bölümü gezebilirsiniz:
Kerem ile Aslı Bölümü: İkisini tasvir eden heykeller
yapılmış.
Leyla ile Mecnun Bölümü: Mecnun’un Leyla’nın
aşkından çöllere düşüp dua ettiğini temsil eden
heykeller ve farklı figürler yer alıyor.
Romeo ve Jüliet Bölümü: Romeo ve Juliet’in balkonda
buluşmasını tasvir eden heykeller bulunuyor.
Âşıklar Bölümü: Bir ağacın dalları altında, Âşık
Veysel, Dadaloğlu, Köroğlu gibi dört aşığın bulunduğu
bir tasvir var.
Mimar Sinan ve Mihrimah Sultan Bölümü: Amasya
Kalesi’nin küçük maketinin bulunduğu bu bölümde
Mimar Sinan ve Mihrimah sultan tasvir yer alıyor.
Yavuklu Kültürü Bölümü: Bu bölümde eskiden
gizlice buluşan âşıklar tasvir edilmiş.
İlahi Aşk Bölümü: Işığı azaltılmış bu bölümde
ortadaki çocuk figürü Kur’an okurken, duvarların
içine de anahtar deliklerinden bakarak görebileceğiniz
Yunus Emre, Mevlana, Hoca Ahmet Yesevi ve Hacı
Bektaş-ı Veli’yi tasvir eden maketler yer alıyor.

Rumor has it that Amasya, which is known to most of
us with its sweet apples, is actually the city where the
star-crossed lovers Ferhat and Şirin had lived.
Moreover, Ferhat Mountain that was accepted as the
one that was digged by Ferhat to marry Şirin greets
the people with the symbol of the city: the statues of
Ferhat and Şirin. As if the five meter tall large
statues that portray the deaths of Ferhat and Şirin
are telling us that one can achieve the impossible for
love no matter how it ends.
The statues depict the moment that Ferhat throws his
stone axe in the air when he hears the news that Şirin
is dead. After he throws the axe in the air, it drops on
his head and he dies right there. Şirin who hears the
bad news goes to his side, and throws herself down the
rocks, because she doesn’t want to live with the pain.
The lovers are buried side by side where they died.
Amasya Municipiality had their statues and the
Museum of Lovers built on the mountain that was
rumored to be the one that they died. You can witness
the humane and divine loves that were experienced in
these lands at the museum, which is situated in the
Ferhat Water Channel Vicinity, on the right side
before reaching the center of Amasya.
If you happened to go to Amasya, please do not pass
by without visiting the Museum of Lovers to feel the
love for your loved ones, life, and nature once again.

You can visit the following seven sections
at the museum:
The Section of Kerem and Aslı: The section consists
of statues that depict the lovers.
The Section of Layla and Majnun: The statues that
depict the moment Majnun begins to pray when he is
wandering the desert for Layla’s love.
The Section of Romeo and Juliet: The statues
portray the meeting of Romeo and Juliet on the balcony
at this section.
The Section of Poets: A depiction takes place at this
section where poet such as Âşık Veysel, Dadaloğlu,
and Köroğlu sit under the branches of a tree.
The Section of Mimar Sinan and Mihrimah
Sultan: A miniature of Amasya Castle, depictions of
Mimar Sinan and Mihrimah Sultan take place in this
section.
The Section of Love Culture: This section depicts
the lovers that see each other secretly in the old times.
The Section of Divine Love: In this dimly lit section,
the child figure in the middle is reading Quran, also
models that portray Yunus Emre, Mevlana, Hoca
Ahmet Yesevi, and Hacı Bektaş-ı Veli take place. The
models can be seen through key holes.
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DİKKAT KÖPEK BALIĞI VAR!

BİRBİRİNDEN İLGİNÇ SU CANLILARINI DEV AKVARYUMLARDA GÖRMEK MÜMKÜN...

WATCH OUT FOR SHARKS!

IT IS POSSIBLE TO OBSERVE MANY INTERESTING SEA CREATURES IN GIANT AQUARIUMS.
HİLAL GÜLYURT

Kırmızı karınlı piranha, siyah yüzgeçli köpekbalığı, mavi
yüzlü melek balığı, dikenli balon balığı, inek burunlu vatoz,
ejderha müren, dev orfoz, hemşire köpekbalığı... Hepsi beş
milyon litrelik bir su tankının içinde ve görünüşleriyle garip isimlerinin hakkını veriyorlar!
Kış günlerinde özellikle çocuklu ailelerin vazgeçilmezi
haline gelen Bayrampaşa Forum İstanbul, içinde sakladığı köpek balıklarıyla rakiplerine korku salıyor. Her alışveriş merkezinde yapılan rutin şeylerden sonra en alt
katta bulunan SeaLife Akvaryum’u görmek isterseniz
sizi girişte aynı yöne yüzen parlak gri renkli minik balıklar karşılayacak. Binlerce balığın etrafınızda tur atması
başınızı döndürse de enerjinizi dikkatli kullanın. Zira
yolun sonunda boyları iki buçuk metreyi aşan köpek balıklarını izlemek bile güç istiyor; hele ki beslenme saatlerine denk geldiyseniz...

Balık kafaları ve kılçıklar yaramazlık
yapıldığını gösteriyor!
Köpek balıklarının beslenmesinden sorumlu görevliler dalgıç kıyafetlerini giyip, tüplerini taktıktan sonra ellerine
uzun demir bir çubuk ve ağzı kapaklı kovalarla havuza giriyorlar. Bu dev yaratıklar cumartesi, salı ve perşembe günlerinde olmak üzere haftada sadece üç kez besleniyor. Çocuk-
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Red bellied piranhas, black fin sharks, blueface angelfish, spiny
blowfish, cownose rays, dragon eels, and giant groupers... They
are all in a 5-million liters water tank and they make the best of
their weird names with their looks!
Bayrampaşa Forum shopping center that is popular among the
families with children in winter scares its competitors with its
concealed sharks. After the things that can be done during a
routine shopping center visit, if you would like to see the
SeaLife Aquarium, which is located at the ground floor, you are
going to be welcomed by tiny vivid grey fish that swim through
the same direction. Although, you might feel dizzy because of
the thousands of fish swimming around you in the same
direction, use your energy wisely since even watching the sharks
located at the end of the way requires energy especially during
their feeding time.

Fish heads and fishbone are the signs of
naughtiness!
The staff that are in charge of feeding sharks put on their diving
suits and cylinders and then enter into the tank carrying a long
metal bar and a bucket with a lid. The giant creatures are fed on
Saturdays, Tuesdays, and Thursdays, in other words only three
times a week. It is time to question the reality of the stories that
we have been listening about sharks from our childhood!

MEKÂN / PLACE

luğumuzdan beri izlediğimiz ve dinlediğimiz köpek balığı
hikâyelerinin gerçekliğini sorgulamanın vaktidir!
SeaLife’da köpek balıklarının beslenmesinden ve akvaryumdaki tüm balıkların sağlığından deneyimli dalgıç Başat
Eryüksel sorumlu. İlk günlerinde havuza girerken tedirgin
olduğunu itiraf etse de şu an böyle bir durum söz konusu
değil. Yine de huyunu suyunu bilmediği yeni üyelere karşı
temkinli olunması gerektiğini düşünüyor. Onu en çok korkutan çoğu zaman ağır ağır salınarak yüzen bu hayvanların
tehlikede olduklarını düşündükleri anda göz açıp kapayıncaya kadar yer değiştirebilmeleri. Bilinenin aksine çok fazla
yemek yemiyorlar, hatta bazen beslenme günlerinde yemek
istemedikleri bile oluyor ancak bu kaçamak yapmadıkları
anlamına gelmiyor. Bunu akvaryumun içindeki balık kafalarından ve kılçıklardan anlamak mümkün!

The experienced diver Başat Eryüksel is responsible from
feeding sharks and the health of every fish species that live in
SeaLife. Although, he confesses that he used to be uneasy when
entering into the tank during his first days in SeaLife, it is out
of question now. He still thinks that an eye should be kept on
new members of the tank, especially on the ones that their
behaviors are not well known. What scares him the most is that
those animals that swim around calmly most of the time can
change their attitude immediately when they think that they are
threatened in a way. Contrary to common belief, they don’t eat
much; moreover, they might not want to be fed on their feeding
day but this doesn’t mean that they don’t have little escapades
sometimes. We figure it out, when we see fish heads and
fishbone in the tank.

Many are scared of fish
Balıklardan korkan çok
Burada 270 derecelik açıyla balıkların beslenmelerini izleyebiliyorsunuz. İki dalgıç suya giriyor, biri elindeki demir
çubukla ölü balıklardan oluşan menüyü canlıların ağızlarına kadar servis ediyor. Diğer dalgıçın görevi tehlike anında arkadaşını korumak ve yemeğini yemeyenleri gözlemlemek. Yemeğin kokusunu alır almaz başlarına üşüşen dev
vatozlar işlerini iyice zorlaştırıyor. En çok da Kadife! O

You can watch fish during their feeding time in a 270-degree
wide angle. Two divers enter into the water; one serves the
menu that consists of dead fish with the use of a metal bar into
the mouths of the fish. The second diver protects the other in
case of danger and observes the fish that don’t eat. The giant
stingrays surrender them almost immediately after smelling the
food and give them hard time, but mostly Kadife (Velvet!)
Kadife is one of the largest creatures in the tank and the
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akvaryumun en büyük canlılarından biri olmasına rağmen
en cana yakını. Beslenme saati geldiğinde Hemşire (köpekbalıklarından biri) bir köşede durup dalgıçların kendisini fark etmesini beklerken Kadife dalgıçlara nefes aldırmıyor; bunu uzaktan izleyen Hemşire bazen küsüp gidiyor
ve sonra peşinden gitseler de yemek yemiyor.
Akvaryumun ziyaretçileri ağırlıklı olarak yabancı turistler.
Köpek balıklarının beslendiği esnada aralarında Azeri iki
arkadaş var. Yanımızdaki rehberin, 14 yaşından büyük herkesin görevli dalgıçlar eşliğinde akvaryuma girebildiğinden
bahsetmesinden sonra kendini daha fazla tutamıyor: “Men
bunları camın ardından görüp, korkuram; suyun içine girende kesin bayılıram!”
SeaLife’da, devasa su tankının dışında bir bölüm Akdeniz
ve civarında kaza geçiren deniz kaplumbağalarına ayrılmış.
Şu an bu bölümde, Mersin’de tekne kazası geçiren 31 yaşındaki bir karetta karetta ve balıkçı ağlarıyla yaralanan 40
yaşındaki bir yeşil deniz kaplumbağası bulunuyor. Yaşı
büyük olanın tek sorunu bu değil, denizanası sanarak yuttuğu poşet midesinde şiştiği için suya dalamıyor. Bu yüzden yakında bir operasyon geçirmesi gerekecek. Kaplumbağaların ikisi de dişi. Bu tesadüf değil, zira yumurtlamak
için karaya çıktıklarında insanlarla verdikleri mücedeleyi
çoğu zaman kaybediyorlar.
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friendliest one. When the feeding time comes, Hemşire (Nurse
-one of the nurse sharks) waits in a corner to be noticed by the
divers. Meanwhile, Kadife doesn’t even let them breathe!
Hemşire watches what is going on from the distance and then
becomes vexed and swims away sometimes. Although, the divers
go after the fish, Hemşire doesn’t want to eat most of the time.
The visitors of the aquarium are mostly foreign tourists. We see
two Azeri tourists when the sharks are being fed. One of them
could not hold himself any longer after hearing our guide’s
announcement about anyone who is older than the age of 14
could enter into the tank accompanied by the divers on duty and
said, “I am scared of them even behind the thick glass; if I enter
into the water, I would definitely pass out!”
A separate section outside the water tank in SeaLife is devoted to
sea turtles that had accidents in the Mediterranean waters. A 31year-old caretta caretta that had been in a boat accident and a
40-year-old green sea turtle that was injured by the anglers’ net
are the residents of this section now. The older one has another
trouble; the turtle had swallowed a plastic bag probably thinking
that it was a jellyfish and now the bag is inflated in the animal’s
stomach and the turtle cannot dive into the water. The animal
needs to go under surgery soon. Both of the turtles are females and
this is not a coincidence since most of the females lose the battle
with humans when they go to the land to lay their eggs.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

SİNEMANIN ‘HANIMAĞA’SI:
‘LANDLADY’ OF THE CINEMA:

SELDA ALKOR

“KOMİK TARAFIMI KEŞFEDEMEDİ BU SİNEMA. OTORİTER ‘HANIMAĞA’
ROLLERİNE UYGUN GÖRDÜLER.”
“CINEMA COULDN’T DISCOVER MY FUNNY SIDE. THEY HAVE FOUND ME
FIT FOR BOSSY ‘LANDLADY’ ROLES.”
SİBEL ATEŞ YENGİN

UYGAR TAYLAN

Hafızalarımıza hanımağa rolleriyle kazınan Selda Alkor’un bambaşka bir yüzüyle karşılaştığımız bir söyleşi
yaptık. Karşımızda muzip, her cümlesinin sonunda gülen
biri vardı. Lise yıllarında bayılma taklidi yapan, sıraların
üzerine çıkıp aryalar söyleyen Selda Alkor’la eğlenceli bir
röportaj yaptık.

We had a chat with Selda Alkor who was committed to our
memories with landlady roles and we met a whole different side
of her. We encountered with a person who was mischievous and
was smiling at the end of each sentence. Our interview with
Selda Alkor who had faked fainting and had song arias on top of
the desks during her high school years was so entertaining.

Bunca yıl sinemaya emek vermiş birisiniz. Hak
ettiğiniz yerde olduğunuzu düşünüyor musunuz?
Türk sinemasında kimsenin hak ettiği yerde olduğunu
düşünmüyorum. Maalesef Amerikan sineması gibi sektör
haline gelmiş, oturmuş bir sinemamız yok. Bizler biraz
erken geldik galiba sinemaya. Şimdiki gençlere bakıyorum hepsi pırıl pırıl, çok başarılı. Onların başarısı beni
çok mutlu ediyor. Bizim dönemin teknolojisi, koşulları
çok farklıydı. Yine de elimizden geleni yaptık ve sektörü
bugünlere taşıdık. Aslında bu genç arkadaşlarımızın hepsinin bize teşekkür borcu var. Bir gün karşılaşırsak belki
teşekkür ederler. Çünkü pek karşılaşamıyoruz. Ne genç
oyuncularla ne de genç yönetmenlerle ne yazık ki bir arada olma imkânı çok zor.

You are someone who has made great effort for cinema for
long years. Do you think you are where you are supposed to
be?
I think no one is where he or she deserves in the Turkish cinema.
Unfortunately, our cinema has not become a sector as the
American cinema has. I think we were a little early for our
cinema. I look at young people and realize how bright and
successful they are. I appreciate their success. The conditions
and the technology of our time were so different then. Still, we
did our best to carry the sector in where it is today. Those young
people owe their thanks to us in fact. Maybe someday they are
going to thank us when we meet, because we don’t meet. We
meet neither with young players, nor with young directors. The
chances are so small.

Eskilerin kıymeti bilinmiyor mu dersiniz?
Bizim dönemimiz bitti şimdi başka bir dönemi yaşıyoruz.
Herkes kendi yaptığını çok beğeniyor. ‘En iyi ben yapıyorum’ deyip kendilerinden daha iyi yapan olmuş mu diye
araştırma yaptıklarını sanmıyorum. Zaten vakitleri de olmuyordur aynen yıllar önce bizim de vaktimizin olmadığı
gibi. Buna rağmen biz bizden önce sinemada var olanları ve
sinemayı bize kadar taşıyanları ve onların yaptıklarını öğrenmiştik. O zamanlar sırf film vardı, biz film yapardık.

Do you think the old is not appreciated?
Our time is over and now we are living in a different time.
Everyone loves what he or she does. They say, ‘I do it the best’
and I don’t think that they look around to see if anyone is doing
better than they do. Maybe they don’t even have the time to do
it just as we didn’t back then. However, we had learned about
the people who existed before our time in cinema, who were
they and what they did. Only film existed back then and we
used to make film.
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Şimdi yeniden başlamak ister misiniz?
Her dönemin tadı çok başka. İlk başladığım zamanı düşünüyorum da o eğitimsiz halim, heyecanla çalıştığım o
günler benim için o kadar güzel, o kadar farklıydı ki,
anlatamam. Ne büyük heyecanlardı. Tabii ki bugünkü
aklımla 18 yaşımda yeniden buradan başlamayı isterdim
açıkçası.

Would you like to start over now?
Every period has a different taste. I remember the times that I
just started working; I was inexperienced but full of excitement.
They were beautiful and different days for me. What an
excitement! To tell you the truth, I would love to start over from
18-year-old with my present intelligence.
How old were you when you were married?
I was 23.

Kaç yaşınızda evlendiniz?
23 yaşındaydım.
O yaşta evlenmek iyi mi peki?
Değil tabii. Biraz daha geç evlenmek gerekiyor. Erkek için
de öyle. Kocam da çok gençti çünkü. Tutturdu evlenelim
diye, evlendik. Yoksa hep bir aradaydık, ne evliliği.
Nasıl tanışmıştınız? Aileler mi tanıştırdı?
Yok canım ne ailesi, sokakta gördük birbirimizi (kahkahalar). Araba kullanıyordum. Bir arabayla yan yana
geldik. Baktım beni takip ediyor. Ben de
onu takip ettim. İtalya’dan yeni gelmişim, Avrupa’da ‘sinema güzeli’ seçilmişim. Kendimi İtalya’da filan
zannettim herhalde (kahkahalar). Kongreye gitmiştik meğer onlar da gelmemiş mi.
Gitti, kongre salonunun yerini öğrendi ama toplantı
bitmiş. Dört kişi oturduk,
kahve içtik, sohbet ettik.
Telefonlar alındı verildi.
Böyle böyle arkadaşlığımız
ilerledi işte. Nişanlılık, flört
derken 4 sene geçti. 47 seneye
bastık.

Do you think it was wise to marry at that age?
Certainly, it was not. Marrying at an older age is better. Same
thing goes for men. My husband was very young, too. He insisted
on marrying and we did. Otherwise, we were already together all
the time, why would we marry.
How did you two meet? Did your families play a part in it?
Oh, no! What are you talking about... We saw each other on the
street (laughter.) I was driving. For a moment, our cars
were next to each other. That was when I had
realized that he was following me. So, I
started to follow him. I was just back
from Italy. I was chosen as the
‘beauty of cinema’ in Europe. I
must have thought of myself in
Italy (laughter.) We went to a
convention and they were
there, too. But we all missed
the convention so we just
drank coffee and talked. We
were four people. We
exchanged phone numbers. Our
friendship turned into something
else. Dating and engagement
periods took about 4 years. This is
our 47th year together now.

Mevlana felsefenin bana ve
okuyan herkese öğretmesi
gereken tek bir şey var o da
‘insan olmak.’
Mevlana’s philosophy has
one thing to teach me and
whoever reads it; it is
‘being human.’

47 sene sonra baştaki aşk yerini
hangi duyguya bırakıyor?
Başka bir hale dönüşüyor. ‘Hayat arkadaşı’
denir ya işte hayat arkadaşı, yoldaş oluyorsun birbirine.
Hastalıklar başlıyor, bazı aksilikler oluyor. Zor.
Oyunculuk yapmanıza karışmamış neyse ki...
Deseydi de bir şey olmayacağını biliyordu. Hoş, evlendim
diye bana teklif de gelmiyordu.
O dönemler starlar birbirini kıskanır mıydı?
Kıskanacak zaman yoktu ki. Herkes bir iş yapıyordu. Yine
de bazı arkadaşlarım bana göre bu piyasaya daha kuvvetli
ayak basmışlardı. Tanıdıklar, ahbaplar… Her meslekte
olduğu gibi bizde de ahbapla dostla daha çok iş olur açıkçası. Memduh Ün Fatma Girik birlikteliğini düşünürsek
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Is love replaced with another feeling after
47 years?
It changes its form. You become a life partner for each other, a
better half. Illnesses begin bad things happen. It is hard.
Thank God that he didn’t interfere with your acting
career...
He knew that even if he had said anything against it that would
change nothing. However, after getting married, I didn’t get any
offers for a while.
Did stars get jealous of each other at those days?
We didn’t have time to be jealous. Everyone was doing
something. However, I think some colleagues of mine with good
contacts had made a more powerful start in this business. If we

RÖPORTAJ / INTERVIEW

Mevlana felsefesİne yakın

“Bu felsefenin bana ve okuyan
herkese öğretmesi gereken tek
bir şey var o da ‘insan olmak.’
İnsanlık adına bir şeyler
yapabilmek. Benim anladığım bu.
Böyle derin bir felsefeden
çıkarılacak o kadar anlam var ki.
Suratına baktığım kişiye sadece
insan diye bakarım. İnsanı, hayatı
severim. Bana verilenlere lütuf
diye bakarım.”
Close to Mevlana’s philosophy

“This philosophy has one thing to
teach me and whoever reads it; it
is ‘being human.’ Doing
something in the name of
humanity… This is what I
understand. Many meanings can
be found in such a deep
philosophy. When I look at a face,
I see only a human. I like people, I
love life. I see things that are
given to me as blessings.”

çok özel bir film senaryosunu ben alabilir miyim? Alamam. Beni de oynatır çünkü ben de gündemdeyim ama
ona yaptığı ‘festival filmleri’ bana gelmez. Bana ticari film
gelir. Gelsin. Milletle alışverişimiz iyiydi. 70 film ne demek...
BABACI BİR ÇOCUKTUM
Baba kız ilişkiniz nasıldı? Oyuncu olmanıza karışmış
mıydı?
Babam yoktu, 12 yaşında kaybettim. Annemi de 15 yaşımda
kaybettim. Hep kayıp yaşadım. Dolayısıyla babamla hiç
vakit geçiremedim. Babasını çok seven, babacı bir çocuktum. Abimle İstanbul’a geldik. Abim artist olmama müsade
etmezdi, böyle bir şansım yoktu. Nitekim üç sene konuşmadı benimle. Halamın yanına gittim. Halam akdemi mezunu farklı ve sosyal bir insan abim gibi değildi. Hoş abim
de gazeteciydi, kitapevi vardı. Birkaç sene konuşmadık
ama en kıymetlisi ben oldum. Sonra onun da cenazesini
ben kaldırdım, hanımının da, ablamın eşinin cenazesini de
ben kaldırdım. Ölülerle uğraşa uğraşa geçti vakit.
Bu ölüm meselesi yüzünden Yeşilçam filmlerini de
seyretmezmişsiniz...
Mesela ‘Senede Bir Gün’e bakıyorum perişan oluyorum
ağlamaktan. Hepsi ölmüş be kardeşim. Mezarlık gibi. Bakıyorum yoklar, hiçbiri kalmamış. Aklıma geliyor o canım
cicim insanlar. Çok sevecen biri olduğum için onlar da
beni çok sevmişti.

consider Memduh Ün and Fatma Girik relationship, I don’t
think I could get a special scenario from him. He would give me
a part since I am popular but I wouldn’t get the festival films
that he had made for her. Movies with commercial value would
be offered to me. It is fine. I was good with it. I have played in 70
films.
I WAS MY DADDY’S GIRL
How was your relation with your father? Did he have any
saying in your acting career?
I had lost my father when I was 12. My mother died when I was
15. I have experienced many losses. I couldn’t spend any time
with my father. I loved my father, I was my daddy’s girl. I came
in İstanbul with my brother. He didn’t allow me to become an
actress. He didn’t talk to me for 3 years. I moved in with my
aunt. She was an educated woman. She was a different person;
she was very social unlike my brother. My brother was a
journalist, he owned a publishing house. We didn’t talk for a few
years but at the end I was still his precious. Later, I lost him, his
wife, and my sister, too. Time has passed busy with burying my
loved ones.
We’ve heard that you don’t watch Yeşilçam films because
of this death issue…
For instance, I watch ‘Once in a Year’ and feel filthy because of
crying. Most of the actors in this film are dead. The movie is like
a cemetery. They are gone. I remember those lovely people. They
used to love me, too.
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Aslında komik, muzip yaramaz çocuklar gibisiniz...
Evet, öyleyim ama beni hiç keşfetmediler. Çok ciddi biri
olduğum için komedi tarafımı keşfedemedi bu sinema.
Otoriter ‘hanımağa’ rollerine uygun gördüler. Bana hiç
komedi oynatmadılar biliyor musunuz. Bir, ‘Ava Giden
Avlanır’ vardı, Sadri (Alışık) abiyle oynamıştık, bir de
İzzet’le (Günay) ‘Sarışının Adı Esmerin Tadı’ mı ne öyle
bir filmde oynadık. Bir de Yusuf Sezgin’le ‘Konforlu Necla’yı oynamıştık (kahkahalar). O filmde astığım astık,
kestiğim kestik bütün karate hareketleri bendeydi.
Okulda bayılma taklidi yaparmışsınız...
Sınavı iptal ettirebilmek için yapmıştım. Bir gün okuldayım, resim dersimiz var. Masanın üzerine çıktım aryalar
söylüyorum (gülüyor). Bir anda kapı açıldı ve hoca geldi.
Öyle masanın tepesine çık, yüksek sesle arya söyle olacak
iş mi! Yasak! Böyle muziplikler yapardım. Çok gösterişli
bir talebeydim. Saçımı keserdim ama hoca gelip, ‘saçını
kes’ derdi. Çünkü çok güzelim göze batıyorum tabii.
Kızlar kıskanır mıydı?
Kızlar kıskanmasa da giydiğim her şey yakışırdı. Bere takar hafif de yan yatırırdım. Hoca gelir bereyi iter, yere
düşürürdü. Bu nedenle okulu bırakmaya karar vermiştim.
Peşinizden koşan çok da erkek vardı herhalde…
Evet, hep peşimde koşarladı. Hatta Allah rahmet eylesin
Aykut Oray vardı. ‘Bizimkiler’de katil karakterini oynardı. Manisa Lisesi’nde okurdu. Deniz diye bir arkadaşım
vardı, o da çok güzeldi. Manisa’nın bütün gençleri ordu
halinde peşimizden gelirdi (gülüyor).
Teklİf gelmİyor

“Nedense pek teklif gelmiyor. Acaba gençlik
dizilerinin, filmlerinin çok iş yaptığını mı
düşünüyorlar bilmiyorum. Yahut kıyıda köşede
kalmış bir anne rolünü bana layık görmüyorlar
belki de. Gelen projelerin hikâyelerini de ben
beğenmediğim için kabul etmiyorum. Şimdi
oyuncu ajansları çıktı. Belki de o firmaların içinde
olmak gerekiyor. Ben de kendime yediremiyorum
bir ajansın içinde olmayı. Ben buradayım. Her
zaman bekliyorum telefonum hep açıktır.”
No offers

“I don’t know why but I don’t get offers. I
wonder, if they think that young-adult movies
bring more box office success. Or maybe they
don’t think a small mother role would suit me.
Sometimes, I don’t like the stories of the projects
that they offer me. Now there are cast agencies.
Maybe I should connect with them. However, I
am unable to bring myself to register with one of
them. I am here. My phone is always on.”
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Actually, you look like a mischievous naughty child...
Yes, I do, but they never discovered that part of me. The cinema
couldn’t discover my funny side because I am a serious person.
They found me fit for bossy landlady roles. They never let me
play comedy, did you know that… I had played in ‘One Goes for
Hunting Becomes the Hunted’ with Sadri Alışık, and ‘Name of
the Blond, Taste of the Dark’ with İzzet Günay, ‘Comfy Necla’
with Yusuf Sezgin (laughter.) In Comfy Necla, I was a bully with
all the karate moves.
Did you used to fake fainting at school?
I did it to cancel the quiz. I am at the school one day. We have art
class. I am on top of the desk, singing arias. The door opens all of
a sudden and the teacher comes in. Of course, what I was doing
was nonsense. It was forbidden. But I used to do mischievous
things like that. I was a very pretty student. I would cut my hair,
but still a teacher would come up to me and warn me for the length
of my hair. Because I was so beautiful and I was standing out.
Did other girls become jealous of you?
Although, they didn’t get jealous, whatever I wear would suit me.
I used to wear a beret and aim it to one side. A teacher would
come, push, and drop it on the ground. Those kinds of behaviors
even made me consider dropping out the school.
Probably, many men were after you...
Yes, they were. Aykut Oray who is now deceased was after me.
He used to play the ‘killer’ in ‘Bizimkiler’ (Our Folks.) He used to
study in Manisa Highschool. I had a friend named ‘Deniz’ and
she was beautiful, too. The young men of Manisa used to come
after us like an army.

KAPAK / COVER

4 BİN YILLIK GÜZELLİK:

FOUR THOUSAND YEAR OLD BEAUTY:

YEŞİLİ, MAVİSİ, TARİHİ, KÜLTÜRÜ, LEZZETİ İLE ÜLKEMİZİN EN GÜZEL
ŞEHİRLERİNDEN OLAN TRABZON’DAYIZ…
WE ARE IN TRABZON, WHICH IS ONE OF THE MOST BEAUTIFUL CITIES OF OUR
COUNTRY WITH ITS GREENS, BLUES, HISTORY, CULTURE, AND FLAVORS.
SEÇİL SAĞLAM
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Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde ‘Tuğra Bozan’ olarak
anlattığı ve İstanbul’a benzettiği 4000 yıllık kadim şehir
Trabzon, hareketli şehir yaşamı, yemyeşil ormanları, denizi, antik çağlara kadar uzanan tarihi, sahip olduğu zengin
kültürel mirası ve kalıntıları, kendine özgü lezzetli mutfağı
ile ‘görülmesi gereken yerler’ listesinin başında yer alıyor.

Compared to İstanbul and mentioned as ‘Tuğra Bozan’
in Evliya Çelebi’s travel book, 4000 year-old ancient
city Trabzon takes place at the top of the ‘places to
see’ list with its colorful city life, lush forests, sea,
history, rich cultural heritage and ruins, and unique
cuisine.

Tarihin izinde

Chasing history

Kenti, merkezde bulunan Trabzon Müzesi ile gezmeye
başlayabilirsiniz. Müzenin en alt katında sergilenen Helenistik döneme ait heykeller, objeler, takılar tarih meraklısı olmayanların bile ilgisini çekecek nitelikte. Üst katında
ise yakın tarihe ait belgeler, kıyafetler, kılıçlar ve döneme
ait aksesuarlar görülmeye değer. Eğer bir tur otobüsü ya
da büyük bir gruba denk gelmezseniz müzenin büyüleyici
atmosferini ve tarih kokan koridorlarını hissederek dolaşmak oldukça keyifli.

You can start the sightseeing from Trabzon Museum.
The sculptures, items, and jewelry of the Hellenistic
Period are displayed at the ground level of the museum.
Even the visitors who are not big fans of history would
find the objects interesting. In addition, it is worth seeing the documents, clothes, swords, and accessories of
the period that are located upstairs. It is pleasing to walk
around the museum that has an enchanting atmosphere,
if you don’t run into a large group of tourists.
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Şehrin sırtlarında yer alan Atatürk Köşkü, her sene yerAtatürk Mansion that is located on the hills of the city
li ve yabancı binlerce ziyaretçiyi kendine çekiyor. Ağaçattracts thousands of visitors every year. The mansion has a
ların çevrelediği huzurlu konumunda, tarih kokan koripeaceful location. It is decorated with simple but
dorlar, dönemin zarafetini ve asilliğini yansıtan
elegant furniture and chandeliers that reflect the
Fotoğraf molası grace of the period. The clock that had
sade ancak şık mobilyalar, döşemeler ve avizeAtatürk Köşkü’nün
ler ile ziyaretçileri karşılayan köşk, üst katta
stopped at 9:05 a.m. has the visitors
huzurlu bahçesinde
Atatürk’ün yattığı odanın duvarında
experience emotional moments. After
güzel kareler
09:05’i gösteren saat ile duygulu anlar yaleaving the mansion, you might want to
yakalayabilirsiniz.
şatıyor. Buradan çıktıktan sonra bir masee the mosaics and murals at
Photo spot
nastır kilise olarak inşa edilen ve şu anda
approximately 800 year-old Ayasofya,
You can catch great
cami olarak kullanılan yaklaşık 800 yaşınwhich was built as a monastery but now
shots in the peaceful
daki Ayasofya’daki freskleri ve mozaikler
being used as a mosque.
garden of the
görülmeye değer.
Trabzon Fortress is among the historical
Atatürk Mansion.
Trabzon Kalesi ise binlerce yıllık tarihi ile günüstructures that were able to reach our time in
müze en iyi durumda ulaşan eserlerin başında geliyor.
good condition. The fortress consists of three forts
Yukarı Hisar, Ortahisar ve İç Kale olarak üç farklı bölümas Upper Fort, Middle Fort, and Inner Fort. You should see
den oluşan kaleyi çevreleyen Ortahisar Mahallesi’nde
Yavuz Sultan Selim’s statue and ‘Kanuni House’, which is
Yavuz Sultan Selim Heykeli ve 15 yaşına kadar Trabwhere Kanuni Sultan Süleyman was born and lived until he
zon’da yaşamış Kanuni Sultan Süleyman’ın doğduğu ev
reached the age of 15. They are both located at Middle Fort
olan ‘Kanuni Evi’ ayrıca görülmeli.
that surrounds the fortress.
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Hareketli bir ticaret şehri

Colorful merchant city

Tarihi mekânların yoğun enerjisinin ardından Trabzon gibi haAfter leaving the dense energies of historical places behind, it
reketli bir şehirde biraz da sokakların enerjisine kapılmak
is necessary to be carried away with the lively energies of the
gerek. Şehir merkezinin canlı sokaklarında Bakırcılar
streets in a colorful city such as Trabzon. You can walk
Çarşısı’na doğru yürüyüp, bakır ustalarını işleridown the vivacious streets of the city center to
nin başında görebilir, cezvelerden kahve finarrive in Bakırcılar Çarşısı (Copper Bazaar) and
Fotoğraf molası
canlarına sergilenen ve satılan pek çok bakır
observe the masters of copper at work; see their
Akçaabat Orta Mahalle
işini bir arada görebilirsiniz. Şehrin sokaklacopper works from pots to coffee cups. Your
Evleri’nde güzel kareler
yakalayabilirsiniz.
rında, caddelerinde gezerken dükkânların
eyes are going to catch the lively crowd of the
canlı bir kalabalıkla dolu olması hemen göze
streets and shops immediately. It is not
Photo spot
çarpıyor. Horon’un buralardan çıkmasına
surprising to know that Horon (folk dance) is
You can take great
şaşmamak gerek. İnsanı da, alışverişi de, müzifrom Trabzon. Shopping in Trabzon, its locals
shots of Akçaabat
ği de hızlı Trabzon’un.
and its unique music move at a fast pace.
Orta Mahalle Houses.

En güzel lezzetler burada
Trafiğe kapalı ‘Uzun Sokak’ boyunca pek çok pastane ve
tatlıcı dikkatinizi çekecek. Laz böreği yemeden, Beton Helva’nın meşhur helva ve dondurmasından tatmadan ve
üzüm şırasından içmeden dönmeyin. Şehri kuşbakışı gören
manzarası ile Trabzonluların severek zaman geçirdikleri

The most delicious flavors are in here
Many bakeries are going to draw your attention along the
‘Uzun Sokak’ (Long Street), which is closed to traffic. Don’t
return before eating Laz Börek (pastry), tasting the famous
halvah and ice cream of Beton Helva, drinking slightly
fermented grape juice called şıra. Climbing to Boztepe, which is
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Boztepe’ye çıkıp bir semaver çay ısmarlamak da şehre gelenlerin ritüelleri arasında yer alıyor.

where the people of Trabzon love to spend time, and ordering a
samovar of tea are among the rituals of the visitors.

Şehir dışı rotalar

Routs that are out of the city

Çay tarlalarının ve yeşilin tonlarının bambaşka bir dünya
Çaykara road, which goes through the tea fields and
sunduğu olağanüstü manzaraların arasından geçilen
lush landscapes that takes you to a fantastic
Çaykara yolu unutulmayacak güzellikte. Yolun
world, has an unforgettable, extraordinary
Lezzet molası
sonunda ise muhteşem bir doğa oluşumu olan
beauty. Uzungöl (Long Lake) awaits you at
Trabzon pidesi ve
ve eşsiz bir renge sahip Uzungöl bekliyor. Okthe end of the road with its matchless
Akçaabat köftesini
tatmadan              
sijen deposu ormanlarla çevrili etkileyici göcolor. It is surrounded with forests and
dönmeyin.
rüntüsü unutulmaz bir etki bırakıyor. Ancak
leaves a great impression on anyone who
özellikle yaz aylarında artan turist nüfusunsees it. If you would like to see this
Taste stop
dan dolayı bu güzelliği yaşamak için nispeten
fantastic
beauty during summer months,
Don’t return                            
sakin bir alan bulmak gerek. Gölün kirlenmiş
you need to find yourself a quiet spot
before tasting Trabzon
pita and Akçaabat
olması ve göl çevresindeki gelişi güzel yapılaşma
because of the increased number of visitors.
meatballs.
biraz can sıkıcı olsa da, dağların, ormanların ve gölün
Although, the pollution of the lake and the
atmosferi büyüleyici.
random housing around it are worrying, the atmosphere
Eşsiz çam ormanlarının denizle buluştuğu ve denize en yaof the mountains, forests, and the lake is enchanting.
kın konumda olduğu Çamburnu, Uzungöl yolundan dönerÇamburnu where matchless pine forests meet the sea is a
ken mutlaka mola verilmesi gereken bir nokta. Enfes manspot that you should stop to take a break on the way back
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zarayı doyasıya içinize çekerken bu keyfinize güzel bir
from Uzungöl. Let a cup of tea accompany you while
bardak çay da eşlik etmeli.
breathing in the beautiful landscape.
Akçaabat ise Trabzon’da sahil boyunca ilerlerken adeta
Akçaabat is a district within close distance to the city center.
şehrin devamı gibi mesafenin yakın olduğu bir ilçe. Meşhur
It can be visited to taste the famous meatballs, photograph
köftelerinden tatmak, Orta Mahalle evlerini fotoğraflaOrta Mahalle houses, walk down the alleys, and see
mak, ara sokaklarda dolaşıp, restore edilmiş ve bazıthe restored homes that some of them were
ları butik otele dönüştürülmüş evleri görmek için
turned into boutique hotels. The landscapes
Fotoğraf molası
gidilebilir. Burada, tepede konumlanan mahalof the streets and neighborhoods that are
Sümela Manastırı’nın gizemli
ve büyüleyici güzelliğini farklı
leler ve sokaklardan görülen manzara Boztelocated on the hillside are as fantastic as
açılardan fotoğraflamayı
pe’yi aratmayacak kadar güzel.
Boztepe’s.

unutmayın.

Etkileyici Sümela Manastırı

Photo spot

Impressive Sümela Monastery

Don’t forget to photograph
Dik bir yamaca adeta işlenmiş gibi duran SüSümela Monastery that looks as if it is
the mysterious and
mela Manastırı, Trabzon denilince ilk akla gelen
embedded into a sharp slope comes to mind
mesmerizing beauty of the
ve şüphesiz en çok ziyaret edilen yerlerin başında
first when someone mentions Trabzon. The
Sümela Monastery.
geliyor. M.S 375 yılında inşa edilen manastırdaki
monastery that was built in 375 is one of the
fresklere yıllar boyunca verilen zarar göz ardı edilemeyecek
most visited locations. Although, the harm given to the
kadar fazla olsa da, zaman zaman sisler arasındaki gizemli
murals of the monastery cannot be ignored, the place will
görüntüsü, ormanın içinden geçilen patikalar sonunda varıalways be impressive with its mysterious look among the fog,
lan ruhani atmosferi ve güzelliği ile daima etkileyici.
its divine atmosphere, and its beauty.
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İYİLEŞTİREN LEZZETLER / HEALING TASTES

BALIĞA LİMON SIKIN
BÖBREK TAŞINI ÖNLEYİN

PROF. DR. OĞUZ ACAR BÖBREK TAŞI OLUŞUMUNA KARŞI LİMON SUYU, KADINLARIN SİSTİT
SORUNUNA KIZILCIK, ERKEKLERİN PROSTATINA KARŞI DA KABAK ÇEKİRDEĞİ ÖNERİYOR.

ADD LEMON JUICE TO YOUR FISH, PREVENT
KIDNEY STONE FORMATION
PROF. DR. OĞUZ ACAR SUGGESTS LEMON JUICE AGAINST KIDNEY STONE FORMATION,
CRANBERRY AGAINST CYSTITIS, AND PUMPKIN SEEDS AGAINST PROSTATE DISEASE.
TÜRKAN BALABAN

UYGAR TAYLAN

Biz sadece idrara çıkarmaya hazırlık yapan organ gibi biliyoMost of us think that our kidneys’ only job is to produce urine;
ruz ama böbrekler kanı zararlı maddelerden temizlemekhowever, their functions include many important duties
ten, kan basıncını yani tansiyonu düzenlemeye; alfrom filtering our blood to regulating our blood
yuvar yapımını uyaran hormonları meydana getirpressure, and from releasing hormones that are used
mekten, vücudun sıvı dengesini sağlamaya kadar
in the process of producing red blood cells, and
çok önemli görevleri olan bir organ... Üstelik de raensuring a healthy liquid balance in our bodies.
hatsızlık yaşandığında insanın hayat kalitesini de olMoreover, when they function poorly, that affects our
dukça etkileyen bir işleve sahip. Halsizlik, çabuk
life quality largely. If you are becoming tired quickly
yorulma ya da enerjisiz hissediyorsanız bunun
and feeling exhausted, if you are having hard
AYIN MÖNÜSÜ
arkasında böbrek yetmezliği olabilir. Hatta iyi
time to sleep, if your skin is dry and itchy, and
Yoğurtlu Pazı Çorbası
Zeytinyağlı Pırasa
uyuyamıyorsunuz, cildiniz kuruysa ve kaşıif you are having muscle cramps at nights
Etli Kuru Fasulye
nıyorsa, geceleri kramp geçiriyorsanız da...
renal failure might be behind all these. Not
Bezelyeli Pilav
Sadece böbrekler de değil, mesane ve erkekonly kidneys, but also bladder, and prostate
lerde prostat da hayatımızda önemli işlevin men have very important functions.
THE MENU OF THE MONTH
Chard Soup with Yogurt
lere sahip ve çok ufak dikkatsizlikler sonucu
Sometimes, smallest mistakes might change
Leeks with Olive Oil
da tüm dengeleri değişebiliyor. Peki bu dentheir stability. Is it possible to protect their
Dried Navy Beans with Beef
geyi beslenmeyle korumak mümkün mü?
stability
by eating healthy?
Rice Pilaf with Green Peas
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YOĞURTLU PAZI ÇORBASI

Yarım bağ pazı, 2’şer havuç ve patates, 4-5
arpacık soğan, 1/2 limon suyu, 1 su bardağı
yoğurt, 1 yumurta sarısı, 2 litre et suyu, 3
yemek kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber
Yapılışı: Bütün sebzeleri küp şeklinde
doğrayın ve kızdırılmış yağda yumuşayıncaya
kadar çevirin. Et suyunu ilave edin,
kaynamaya bırakın. Sebzeler pişince içine
doğranmış pazıları ilave edin. Bir kasede
limon suyu, yumurta sarısı ve yoğurdu bir
miktar sıcak su ile karıştırın, ardından çorbaya
yavaş yavaş ilave edin. Karabiber ve tuz
ekleyip altını kapatın.
CHARD SOUP WITH YOGURT

Half bunch of chards, 2 carrots, 2 potatoes,
4-5 pearl onions, ½ lemon, 1 cup of yogurt, 1
egg yolk, 2 liters of beef stock, 3 tbsp of olive
oil, salt, and pepper
Directions: Slice all of the vegetables in
cubes and sauté them with the oil until they
become tender. Add the beef stock and let it
boil. When vegetables are done, add the
chopped chards. Mix lemon juice, egg yolk,
and yogurt in a bowl with small amount of
hot water. Add this mixture into the soup
slowly while stirring. Add salt and pepper
and turn off the heat.

raillife MART / MARCH 2015

0

3

7

İYİLEŞTİREN LEZZETLER / HEALING TASTES

Memorial Şişli Hastanesi’nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr.
Oğuz Acar, sorumuzun yanıtını dört mucizevi bitkiyi işaret
ederek veriyor: “Böbrek taşlarına karşı limon; kadınlarda
sistite karşı kızılcık; erkeklerde prostat hastalıklarına karşı
kabak çekirdeği ve domates...” Mutfakta eşsiz lezzetler pişiren Acar, yemeklere az tuz koymanın önemine de dikkat
çekiyor.
Bu mönüyü oluştururken nelere dikkat ettiniz?
Ürolojide böbreklere, prostata ve mesaneye iyi gelen besinleri öneriyoruz. Birinci temel kural az tuzlu yemektir. Tuza
vücudumuzun ihtiyacı var ama fazla tuz böbreğe zararlıdır.
Özellikle et ve et ürünlerini böbrek yetmezliği olan hastalarda kısıtlamamız gerekiyor. Sağlıklı bir insanda bir zararı
yoktur ama... 40 yaşından sonra herkes böbrek fonksiyonlarının yüzde 1’ini her yıl kaybeder. Yani 80 yaşında bir kişi
hiçbir hastalığı olmasa bile böbrek fonksiyonlarının yüzde
40’ını kaybeder. Bu yüzden dengeli bir beslenme düzeni
öneriyoruz. Örneğin haftada 2 gün et, üç gün bakliyat, iki
gün sebze yenebilir. Bakliyatın ne negatif ne de pozitif bir
etkisi bulunmuyor. Dengeleyici olduğu için özellikle kuru
fasulyeyi bu yüzden önerdim. Pirinç de içinde en az fosfor

BEZELYELİ PİLAV

2 su bardağı pirinç, 150 gr bezelye, 2 su
bardağı su, 2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yapılışı: Bir tencereye sıvı yağı koyup pirinci
de ekleyerek biraz kavurun. Bu sırada tuzunu
atabilirsiniz. Kavurduğunuz pirincin üzerine
suyunu ilave edin. Bir taşım kaynattıktan
sonra altını kısın. Pirinç suyunu çektiğinde
haşlanmış bezelyeyi üzerine dökün. Bir kez
karıştırdıktan sonra ağzını sıkı kapatarak
demlenmeye bırakın.
RICE PILAF WITH GREEN PEAS

2 cups of rice, 150 grams of green peas, 2
cups of water, 2 tbsp of olive oil
Directions: Place the rice in a pot with the oil
and sauté a little bit. Meanwhile you can add
salt. Add water. Let it simmer after it comes
to a boiling once. When the rice absorbs all
the liquid, add the green peas on top. Stir
once and close the lid. Let it rest.

Prof. Dr. Oğuz Acar, urology specialist in Şişli Memorial Hospital,
gives us the answer by pointing at four miraculous plants: “Lemon
against forming of kidney stones; cranberry against cystitis in
women; pumpkin seeds and tomatoes against prostate disease in
men…” Acar who cooks delicious food in the kitchen highlights
the importance of adding salt in small amounts into our dishes.
What did you have in mind while you were creating the
menu?
We suggest foods that are nutritious for kidneys, bladder, and
prostate in urology. The first rule is to eat less salt. Our body needs
sodium but excessive amounts of it are harmful for kidneys. We
must limit the consuming of meats and meat products for our
patients with renal failure. It is fine for healthy people, though...
We lose 1 percent of our kidney functions with each year pass after
40. In other words, an 80-year-old person loses 40 percent of his
or her kidney functions although he or she doesn’t have any health
problems. Therefore, we suggest adopting healthy eating habits.
For example, you could eat 2 days meat, 3 days legumes, and 2 days
vegetables. Legumes have no good or bad effects. I suggest especially
dried navy beans because they are balancing. Rice is the type of
carbohydrates that contains the least amount of phosphor and
potassium. Phosphor in excessive amounts is harmful for kidneys.
Fish is also tough on kidneys. For this reason, our body can have the
small amount of phosphor that it needs from rice. Unfortunately,
we don’t suggest nutrients that contains potassium such as
bananas. Leek and parsley are in our list because they support the
urine producing functions of kidneys. In addition, one cup of
yogurt, milk or a slice of cheese should be consumed daily.
Would consuming yogurt cause kidney stone formation?
One out of 4 people passes kidney stones during his or her life
time. Seventy percent of stones contain calcium oxalate. Milk
and milk products are rich in calcium; vegetables with green
leaves, nuts, chocolate, coffee, and carbonated beverages are rich
in oxalate. If we stop consuming calcium and only take oxalate,
our body absorbs it via our intestines and then disposes. This
causes kidneys become exposed to high amounts of oxalate. If we
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ve potasyum bulunan karbonhidrattır. Fosforun fazlası
böbrekler için zararlıdır. Balık böbrekleri zorlar. Bu yüzden
alınması gereken o az miktar, pirinçten alınabilir. Maalesef
potasyum içeren muz gibi besinleri de önermiyoruz. Yine
pırasa ve maydanozu böbreklerin idrar üretme fonksiyonlarını artırdığı için listeye aldık. Ayrıca her gün bir kase
yoğurt, bir bardak süt ya da bir dilim peynir seçeneklerinden biri tercih edilmelidir.
Yoğurt yemek taşa sebep olmuyor mu?
Hayatı boyunca 4 kişiden biri taş düşürüyor. Taşların da
yüzde 70’i kalsiyum oksalat içeriklidir. Kalsiyum süt ve süt
ürünlerinde, oksalat ise yeşil yapraklı sebzeler; fındık fıstık
gibi besinler; çikolata, kola, kahve gibi içeceklerde bulunur.
Eğer kalsiyumu hiç almaz oksalatı alırsak sadece vücut bunu
bağırsakları aracılığıyla emer ve atılır hale getirir. Bu da
böbreklerin çok yüksek oksalata maruz kalmasına sebep
olur. Hiç oksalat almazsanız kalsiyumu bol miktarda alırsanız da bu sefer kalsiyum bağırsaklarda emilir ve böbrek tarafından atılır, yüksek miktarda kalsiyum oluşur. Yine zararlıdır. Bizim dengeli beslenmedeki kastımız kalsiyum ve
oksalat içeren yiyeceklerin mutlaka birlikte yenmesidir. O
gün salata yiyorsanız, bir kase de yoğurt yemelisiniz. Taş
hastalarına da bunu öneriyoruz. Ayrıca maden suyunu da
içindeki yüksek minerallerden ve yoğun sodyum klorür
yüzünden önermiyoruz.

ETLİ KURU FASULYE

250 gram kuşbaşı et, 2 su bardağı fasulye,
2’şer adet domates, yeşil biber, soğan, 4
yemek kaşığı sıvıyağı
Yapılışı: Eti birkaç dakika suda bekletip
süzün. Bir tencerede ince doğranmış soğan
ve biberleri yağda kavurun. Eti, rendelediğiniz
domatesi de ekleyip iki üç dakika daha
kavurun. Haşladığınız fasulyeleri ilave edip
üzerini örtecek kadar su koyup bir saat kısık
ateşte pişirin. Suyunu çekerse üzerine sıcak
su ilave edebilirsiniz.
DRIED NAVY BEANS WITH BEEF

250 grams of beef for stew, 2 cups of dried
navy beans, 2 tomatoes, 2 green peppers, 2
onions, 4 tbsp of olive oil
Directions: Let the beef rest in water for a
few minutes and then drain. Sauté thinly
sliced onions and peppers with the oil in a
pot. Add the beef and the grated tomatoes
and sauté for a few more minutes. Place the
boiled beans into the pot and add water until
the beans are covered. Cook over low heat
for one hour. If it absorbs all the liquid, you
can add some hot water.

Taş oluşumunu engelleyen gıdalar var mı?
Evet. En tipik olanı sitrik asit. Turunçgillerde en çok da limonda bulunan meyve asididir. Biz bunu ilaç olarak da kullanıyoruz. Sitratın özelliği vücutta taş oluşturan maddelerin arasına
girerek birleşmelerini önlemek. Hatta et yenildiğinde oluşan
ürik asitin asit miktarını azaltarak taş oluşumunu engeller.
Balık keyfine limon sıkılmalı diyorsunuz?
Tat konusunu bilemem, balığı öldürmeyin derler ama sağlık
açısından limon sıkılmalı. Limon özellikle taş hastalarında
bol tüketmelerini istediğimiz bir besin. Böbrek sağlığı için
günde bir buçuk litre idrar çıkaracak kadar su içilmelidir.
Ortalama 2 litre su yani 8 bardak su içileceğini hesap ettiğinizde bunun bir bardağının limon suyu olması gerekiyor. Bu
limon asidi de sizi taşlardan korur.

stop consuming oxalate and only consume calcium, this time
calcium is absorbed and it is disposed through kidneys, causing
high amount of calcium exposure. Harmful again. When we
mention a balanced diet, we mean consuming both calcium and
oxalate containing nutrients together. If you are going to have
salad one day, you should also eat a cup of yogurt. We suggest this
to our patients who suffer from kidney stones. In addition, we
don’t suggest consuming mineral water because of its high
amount of minerals and sodium chloride content.

KADIN VE ERKEK SAĞLIĞI
Kadınlara özel olarak önerdiğiniz besinler var mı?
Kadınların en büyük sorunu mesane enfeksiyonu olan sistittir. Her dört kadından biri yılda bir kere sistit olur. Sistite
kızılcık meyvesi çok iyi gelir. İçindeki bazı maddeler mesanenin iç yüzeyine sıvanır ve bölgeyi kayganlaştırır, cilalar. Gelen mikroplar yüzde 80 olasılıkla kolibasilidir. Ancak mesanenin iç yüzeyi kaygansa tutunamazlar ve sistit oluşmaz.
Özellikle de hastalar sık sistit geçiriyorsa kızılcığı bolca kul-

Are there any foods known to prevent kidney stone
formation?
Yes. The most typical one is citric acid. The fruit acid is found
mostly in lemon and citrus fruits. We use it also as a remedy.
The function of citrate is to prevent the cohesion of acidic
materials in your kidneys that form stones by binding with
them. It is known to decrease the amount of uric acid that is
produced after meat is consumed; therefore, it prevents kidney
stone formation.
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lanmalarını öneriyoruz. Ayrıca C vitaminlerinden ağırlıklı
beslenirlerse enfeksiyonlara karşı da korunma sağlanır.
Ya erkeklerin mucizesi hangisi?
Kabak çekirdeği... İçerisinde bulunan bitkisel steroller, çok
ilginç bir şekilde yapısal olarak da erkekteki testosteron hormonuna benzer. Testosteron erkekte prostat büyümesine
yol açar. Erkek yaşı ilerledikçe prostatın büyümesi sorunuyla
karşı karşıya kalır. Eğer günde bir avuç kabak çekirdeği ya da
günde iki çorba kaşığı kadar kabak çekirdeği yağı kullanırlarsa vücuda testosteron benzeri bir madde almış olurlar. Testosteronun prostatı etkilemesine müsaade etmezler.
Erkeklere önerdiğiniz başka bir bitki var mı?
Erkeklerde en fazla gözüken kanser cinsi olan ve ölüm riski
sırasında da 2. sırada olan prostat kanserine karşı domatesi
öneriyoruz. İçeriği likopen olan domates, ürolojik açıdan çok
faydalıdır. Likopen, prostat kanserine iyi geldiği hatta önlediği bilinen bir maddedir.
ZEYTİNYAĞLI PIRASA

4 adet pırasa, 1 çay bardağı zeytinyağı,
yarım kahve fincanı pirinç, 2’şer adet
domates, havuç, 1 soğan,1 çay kaşığı toz
şeker, yarım limon, tuz
Yapılışı: İnce doğradığınız soğanı yağda
kadar kavurun. Küçük daireler şeklinde
doğradığınız havucu, pırasaları, domatesi
ekleyin. Su koymadan 15 dakika kısık ateşte
pişirin. Ardından bir bardak suyu, pirinci, bir
çay kaşığı toz şekeri ekleyin. Yarım limonu
sıkıp bir 10 dakika daha suyunu çekene
kadar pişirin.
LEEKS WITH OLIVE OIL

4 leeks, 1 tea glass of olive oil, ½ coffee cup
of rice, 2 tomatoes, 2 carrots, 1 onion, 1 tsp
of sugar, ½ lemon, salt
Directions: Sauté the thinly sliced onion
with the oil. Add the sliced carrots,
tomatoes, and leeks. Cook for 15 minutes
over low heat without adding water then
add one cup of water, the rice, and the
sugar. Add the lemon juice and cook for 10
more minutes until it absorbs all the liquid.

Are you saying that we should squeeze lemon juice on top
of our seafood?
I don’t know about the taste part, but we should do it as a
healthy choice. Lemon is what we want our patients, especially
the ones that suffer from kidney stones, to consume often. We
should drink as much water as to produce 1.5 liter of urine in a
day. We calculate to drink 2 liters of water, approximately eight
cups, one cup of it should be lemon juice. The acid in lemon
protects your body from forming stones.
WOMAN AND MAN HEALTH
Are there any foods that you suggest to eat especially for
women?
The biggest problem of women is cystitis, which is a condition that
causes inflammation in your bladder. One out of every four women
has cystitis once a year. Cystitis patients benefit from cranberries.
Some substances that they contain line the inner surface of your
bladder, lubricating the area. There is an 80 percent chance that
the bacteria, which would travel through your bladder, would be
coli bacillus. If the inner surface of your bladder is lubricated, the
bacteria cannot hold and cystitis doesn’t form. If our patients often
complain about cystitis, we suggest them cranberries. In addition,
a diet rich in vitamin C protects your body against inflammations.
What about a miraculous food for men?
Pumpkin seeds... The phytosterols that pumpkin seeds contain are
structurally similar to testosterone. The testosterone levels
decrease with age and it is believed that this causes the growth of
prostate gland. If a man consumes a handful of pumpkin seeds or 2
tbsp of pumpkin seed oil daily, he would be taking a substance like
testosterone. This would be highly beneficial to his prostate health.
Any other recommendations for men?
We suggest tomatoes against prostate cancer, which is the most
frequent cancer type among men and it is number two in the list
of the deadliest cancers. Tomatoes contain lycopene, which is
highly beneficial to urologic health. Lycopene is known to prevent
prostate cancer.
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BARSELONA’DA HAYAT VAR
HER ZAMAN HAREKETLİ, RENKLİ, KEŞFEDİLECEK YENİ BİR ŞEYLER SUNAN,
BARSELONA, HER BİR ZİYARETÇİSİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRECEK OLANAKLARA
VE ATMOSFERE SAHİP.
SEÇİL SAĞLAM
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LIFE IS IN BARCELONA
LIVELY AND COLORFUL BARCELONA THAT ALWAYS OFFERS NEW THINGS
TO DISCOVER HAS THE AMBIENCE AND THE OPPORTUNITIES THAT CAN
PLEASE EACH VISITOR.
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Barselona’nın bu kadar popüler bir şehir olmasına şaşmamak gerek. Kıpır kıpır, canlı Katalan ruhunu tüm coşkusuyla ziyaretçileriyle paylaşan şehir, müzeleri, uzun kumsalları, sanat galerileri, lezzet dolu pazarları, meydanları,
keyifli alışveriş alternatifleri ile her daim çekim merkezi.
Her zaman hareketli, renkli, keşfedilecek yeni bir şeyler
sunan, dahi mimar Gaudi’nin şehri mevsimsiz ve zamansız Barselona, gurme damaklardan, sanat ve tarih meraklılarına, mimari sevenlerden, eğlence arayanlara kadar
herkesin yüzünü güldürecek olanaklara ve atmosfere sahip.
Barselona’da geçirilecek birkaç güne sığdırılacak ‘olmazsa
olmaz’ların başında Gaudi’nin ‘La Sagrada Familia’ (Kutsal Aile Kilisesi) isimli eserini görmek geliyor. Ölümünün
üzerinden neredeyse 90 yıl geçmiş olmasına rağmen Gaudi’nin sanatı tam anlaşılamadığı için eser hala tamamlanamamış ve bu sebeple de halk arasında ‘Bitmeyen Kilise’
olarak anılıyor. Kapıdaki uzun kuyruğu göze alanları
bekleyenlerin ödülü; içeride büyüleyici bir mimariyle
karşılaşmak.
Gaudi’nin doğayı gözlemleyerek yaptığı tüm eserlerinde, doğada olan tüm formları, renkleri görmek mümkün. Barselona’ya gelme sebebi sadece şehre eşsiz güzellikler katan bu eserleri görmek olan binlerce ziyaretçi var. Gaudi’nin şehirdeki eserlerini gezmek için bile
başlı başına bir Barselona gezisi gerekiyor. Ancak şehir
pek çok alternatif sunuyor ve fazla zamanınız yoksa bir
de Gaudi’nin eserlerinden Casa Batllo ve Palau Guell’i
listeye almakta fayda var.

Bisiklet en temel ulaşım aracı
Masaldan çıkıp şehrin kalbinin attığı meydanlara, sokaklara karışınca birbirinden cazip restoranlar, mağazalar
arasında zamanın nasıl geçtiğini anlamak mümkün değil.
Ancak Barselona aynı zamanda bir keyif şehri… Burada
hayat her ne kadar hareketli görünse de aslında tadını çıkarmak için herkesin kendine ayırdığı ve şehri yaşadığı
zamanlar var. Yalnızca çalışmak ya da anlamsız bir telaş
içinde olmak İspanyolların harcı değil. Şehirdeki pek çok
noktada park edilmiş yüzlerce bisiklet görmek şehrin rutinleri arasında. İşine ya da plaja bisikletiyle giden Barselonalılar, burada yaşamanın ne denli keyifli olduğunu da
gösteriyor ziyaretçilere. Bisiklete binmeyi sevenler ve
şehirleri bu şekilde keşfetmeye açık herkes Barselona’da
pedal çevirebilir.

FOTOĞRAF MOLASI
Şehrin tepelerinde konumlanan Park Guell’den
şehrin panoramik manzarasını çekin.
PHOTO SPOT
Take panoramic photos of the city from Park Guell
that is situated on the hills of the city.
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We shouldn’t be surprised to know that Barcelona is such a
popular city. The city that shares the Catalan spirit with its
visitors in all of its vigor is always a center of attention with
its museums, long beaches, art galleries, flavor filled farmer’s
markets, squares, and pleasing shopping alternatives.
The timeless city of the architect Gaudi, Barcelona always
offers lively, colorful, and new things to discover. The city
has the ambience and the opportunities that can make
everyone smile from gourmet lovers to art and history
enthusiasts, architecture fans to seekers for fun.
Gaudi’s ‘La Sagrada Familia’ is at the top of our ‘must see’
list that consists of the places to see in a few days that will be
spent in Barcelona. Although, ninety years have passed since
his death, the construction of the church is still incomplete
because Gaudi’s art was never understood and for this
reason, locals call the place ‘The Unfinished Church.’ The
award for the ones who wait patiently in the line to enter
inside is to be welcomed by the mesmerizing architecture.
It is possible to see all the colors and forms of nature in all of
Gaudi’s works that were inspired by nature. There are
thousands of visitors whose reason to visit this city is just to
see his works. The city offers many more alternatives, if you
don’t have much time to spend in Barcelona, it would be
useful to also add either Casa Batllo or Palau Guell by Gaudi
to the list.

Bicycle is the basic means of transportation
Time goes fast once you exit the fairy tale and mingle
with the crowds of the streets and squares where the
heart of the city beats. Barcelona is a city of joy. The life
in here might seem so busy; however, people reserve
private times for themselves to experience the city and
enjoy it. Working round the clock or meaningless rushes
is not for Spaniard. You can see hundreds of bicycles
parked around the city. The people of Barcelona who
pedal to work or to the beach show the visitors what a big
pleasure to live in this city. Anyone who likes to pedal
and discover places on a bike can cycle in Barcelona.

Shopping is a pleasure in here
The most known and touristic street of the city, Las
Ramblas is lively with the street artists and vendors all
the time. Our first inevitable stop in here is ‘Mercado de
La Boqueria.’ Inevitable because of the stalls that display
colorful and delicious chocolates, variety of cheeses,

FOTOĞRAF MOLASI
Bari Gotic’in atmosferik sokaklarında binaların
detaylarını yakalayın.
PHOTO SPOT
Capture the architectural details of the buildings on
the streets of Bari Gotic.
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Alışveriş keyfi burada
Şehrin en turistik ve en bilinen caddesi Las Ramblas,
sokak sanatçıları, satıcılarının katkısı ile her daim
hareketli ve canlı. Bu uzun caddede ilk durak ise kaçınılmaz olarak ‘Mercado de La Boqueria’. Kaçınılmaz olmasının sebebi ise birbirinden çekici renkleri,
tatları ve görüntüleri ile enfes çikolatalar, peynir
çeşitleri, şarküteri ürünleri, rengârenk tropik meyveler ve farklı aromalara sahip zeytinyağlarının yer
aldığı tezgâhlar. Gözlere ve damaklara hitap eden bu
rengârenk pazarda tatları denemek, alışveriş yapmak
oldukça zevkli… Port Vell’e kadar uzanan Las Ramblas’ın üzerinde yer alan Placa Reial’i çevreleyen restoranlar tipik İspanyol lezzetleri sunuyor. Bu meydanda oturmayı tercih edebilirsiniz ancak unutmayın her zaman en iyi lezzetler sokak aralarında gizlidir.
Placa Reial’den sonra, Barri Gotic’in büyüsüne kapılarak uzun bir öğle sonrasına kendinizi bırakabilirsiniz. Barri Gotic’te binaların yüzlerindeki detayları
görmek ve atmosferik dar sokakların hakkını vermek
için sık sık başınızı kaldırarak dolaşmak gerekiyor.
Arada yorulup soluklanmak isterseniz meşhur tatlı
‘churro’yu tadabileceğiniz küçük bir pastanede enerjinizi geri kazanabilirsiniz. Hamur kızartmasının sıcak çikolataya batırılarak yendiği bu lezzetin yanına
bir de kahve ısmarlayın.

Her seyahat amacına uygun
Barselona, yüzünüzü ne tarafa çevirmek isterseniz
onunla ilgili alternatiflerini sunma konusunda kusursuz. Sanat önceliği olanları Picasso, Joan Miro gibi
ressamların eserlerinin sergilendiği harika müzeler
gülümsetiyor. ‘İyi bir yemek yenmeden geçen bir seyahate seyahat demem’ diyen gurmelerin yüzünü deniz
ürünleri restoranları, her saatte atıştırılabilecek minik
porsiyonlarda sunulan ‘tapas’lar, alışveriş tutkunlarının yüzünü ise birbirinden cazip butikler, tasarım mağazalar güldürüyor.
Her şeyden öte bu şehirde yabancı hissetmek imkânsız. Dünyanın pek çok şehrinde insanı kolayca yakalayabilecek kendini yabancı hissetme duygusu, burada
şehre çabucak adapte olup sokaklarına karışmak ve
keyif almaya başlamakla yer değiştiriyor.
Barselona, defalarca gidilse de her defasında keyif veren
ve her daim çekiciliğini koruyan hareketli bir Katalan.

LEZZET MOLASI
Meşhur tatlı ‘churro’yu yemeden dönmeyin.
TASTE STOP
Do not return before trying the famous
dessert called ‘churro.’
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LEZZET MOLASI
Küçük porsiyonlar halinde tezgâhlara dizilen
ve günün her saati atıştırabileceğiniz
‘tapas’ları tadın.
TASTE STOP
Try the tapas that are lined in display
windows row by row in small portions. You
can snack on them any time of the day.  
tropical fruits, cold dishes prepared with olive oil, and
deli products. It is a pleasure to shop and try the flavors
in this open market that appeals to both your eyes and
taste buds. The restaurants that surround the Placa Reial
that takes place on Las Ramblas offer typical Spanish
flavors. You might want to try one of the restaurants
there, but don’t forget that the most delicious flavors are
always found hidden in unexpected places.
After Placa Reial, you can let yourself caught by the
mesmerizing beauty of Barri Gotic and spend a long
afternoon there. If you would like to see the details on the
facades of the buildings on Barri Gotic and on its alleys,
you need to raise your head often. If you would like to catch
your breath, restoring your energy in a bakery that you can
taste the famous dessert ‘churro’ would be a wonderful
idea. Order a cup of coffee to go with your churro, which is
a fried-dough pastry served with melted chocolate.

It suits any purpose of travel
Barcelona is perfect in offering alternatives about
anything for everyone. The visitors whose priority is arts
smile once they enter into the great museums that
display the works of great artists such as Picasso, and
Joan Miro. Gourmet lovers whose motto is ‘I don’t call it
a travel if it is over without having a delicious dinner’
become the happiest when they see the seafood
restaurants, and tapas that can be snacked on any time
of the day. Designer stores and attractive boutiques
please the shopaholics.
Above everything, it is impossible to feel like a stranger
in this city. Feeling alienated that might capture many
people in many cities of the world is replaced with
adapting to the city quickly, mingling with the crowds of
the streets, and starting to enjoy it.
Barcelona is a colorful and attractive Catalan city that
you’d enjoy each one of your visits no matter how many
times you’ve been there before.

LEZZET MOLASI
Mercado de La Boqueira’da mutlaka
gözünüze ve midenize ziyafet çekin.
TASTE STOP
Feast your eyes and your taste buds in
Mercado de La Boqueira.
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Esas Holding Gıda Grubu
Başkanı Babür Çelebi
Food Group President of the
Esas Holding Babür Çelebi
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CAZ MÜZİĞİ İLE STRES ATIYOR

BİNLERCE CAZ CD’Sİ VE PLAĞI OLAN ESAS HOLDİNG GIDA GRUBU BAŞKANI BABÜR
ÇELEBİ, CAZ MÜZİĞİ DİNLEYEREK ENERJİ DEPOLUYOR.

HE GETS RID OF STRESS WITH JAZZ

FOOD GROUP PRESIDENT OF THE ESAS HOLDING BABÜR ÇELEBI WHO OWNS THOUSANDS OF
JAZZ CDS AND RECORDS STORES ENERGY THROUGH LISTENING TO JAZZ MUSIC.
SELİN AKGÜN

Ne kadar yoğun bir iş temposuna sahip olursa olsun, hobilerine vakit ayırarak enerji depolayan Esas Holding Gıda Grubu
Başkanı Babür Çelebi, iş hayatının stresini Ömerli’deki evinde
caz müziği dinleyerek, kitap okuyarak ve köpeği Vodka ile
uzun yürüyüşlere çıkarak atıyor. En büyük tutkusunun caz
müziği olduğunu söyleyen Çelebi, yurtiçi ve yurtdışındaki
önemli caz sanatçılarının konserlerini de kaçırmıyor

GÜNEŞ KAZDAL

Food Group President of the Esas Holding Babür Çelebi stores
energy by making time for his hobbies no matter how busy his
business schedule is. He gets rid of stress through reading books,
listening to jazz music, and having long walks with his dog
Vodka at his home in Ömerli. Expressing his great passion for
jazz music, Çelebi follows the concerts of important jazz
musicians in and out of country.
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Bugüne kadar Evyap, Ülker ve Doğan Online gibi kurumsal
şirketlerde üst düzey yöneticilik yapan Babür Çelebi, Gıda
Grubu Başkanı olarak hizmet verdiği Esas Holding bünyesinde, takım ruhuna yatırım yaparak ilerliyor. 1980’de Georgia State University İş İdaresi Bölümü’nden mezun olan
Babür Çelebi, MBA’ini de aynı üniversite tamamladı. Kariyerine ise 1982’de ABD’de başladı. İş hayatında başarılı olmanın sırrını, ekiple büyük bir sinerji içinde olmaya bağlayan Babür Çelebi, “Yapılan her iş, takım işidir. Tek başınıza
bir şey yapamazsınız. Dürüst olun, doğruyu söyleyin ve
kimseyi arkadan vurmayın. Çok
çalışın ve asla yılmayın. Hayatta
çıkışlar olduğu kadar inişler olduğunu da unutmayın.” yorumunda bulunuyor. Disiplinli ve
sonuç odaklı bir çalışma vizyonuna sahip olan Babür Çelebi’yi
iş hayatında en çok sinirlendiren
şey ise ast-üst ilişkisi çerçevesinde gerçekleşen yanlış bilgilendirmeler… Çelebi, 7/24 çalıştığı için haftaya zinde bir tempoda başlayabilmek için pazar
akşamları erken yatmaya özen gösterdiğini vurguluyor. Bu
yoğun iş temposunda hobilerine mutlaka zaman ayırmaya
çalışan Çelebi’nin en büyük tutkusu ise caz müziği… Binlerce CD ve plağı olduğunu söyleyen Çelebi, bu tutkusunun
1976’da ABD’ye okumaya gittiğinde başladığını belirtiyor.

Babür Çelebi, who had worked as a senior executive at big
corporations such as Evyap, Ülker, and Doğan Online until
today, now advances through investing in the team spirit within
the structure of the Esas Holding as their Food Group President.
Babür Çelebi completed his undergraduate degree in the
Department of Business Management at Georgia State
University in 1980 and he completed his MBA degree there at
the same university. He started his career in the USA in 1982.
Babür Çelebi relates the secret of success in business to the
synergy within the team: “Every job done is a team job. You
cannot do anything by yourself. Be
honest, tell the truth, and do not
stab anyone from the back. Work a
lot and do not ever give up. Do not
forget that what goes up must come
down.” He is disciplined and has a
result-oriented business vision.
Being mislead within the chain of
command is one thing that upsets
him in business life. Çelebi
emphasizes that he goes to bed early
on Sundays to wake up energetic the next morning for the new
workweek. Although he works around the clock, he still makes
time for his hobbies. He is a huge fan of jazz music and he owns
thousands of CDs and records. He says that his passion for jazz
started in 1976, when he went to the USA to study.

Koleksiyonumda binin
üzerinde plağım, 2 bini aşkın
CD’im ve 70 bini aşkın şarkım
bulunuyor.

He follows jazz concerts closely
Serving as the Food Group President for the Esas Holding since
2011, Babür Çelebi says that Professor Deniz Gökçe has been a
big support to him. Çelebi says, “My mentor in this subject is
Prof. Deniz Gökçe. I continue my music adventure, which began
with records in the past, with CDs and DVDs now. I have
invested in high-end brands within my budget to be able to
listen to jazz in the best possible quality. My collection includes
over thousand records and two thousand CDs, and more than
seventy thousand songs. I am careful not to miss the concerts of
important jazz musicians who come in Turkey. When I have to
attend business meetings out of country, I look up for jazz
concerts that are held in whichever the city I will be in advance.”
Miles Davis, Steve Tyrell, Jachinta, Billie Holiday, Patricia
Barber, and Toshiko Akiyoshi are among the jazz musicians
that he likes to listen. Çelebi expresses that his biggest
inspiration is his curiosity and if he loses his curiosity, the life
would become seriously harder to live for him. Çelebi who
follows ‘new media’ besides jazz music gives lectures at
universities as a hobby when he finds the opportunity.

He takes walks with his dog Vodka
Following a long workday, Babür Çelebi can make it to home
at 8 pm the earliest. He says, “After having dinner at my home
in Ömerli, I take a walk with my dog Vodka. It doesn’t matter
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Caz konserlerini yakından takip ediyor
2011 yılından bu yana Esas Holding Gıda Grubu Başkanı
olarak hizmet veren Babür Çelebi, caz müziği konusunda
Profesör Deniz Gökçe’den büyük destek aldığını söylüyor. Çelebi, “Bu konudaki hocam Profesör Deniz Gökçe’dir. Plaklarla başlayan müzik macerama, artık CD ve
DVD’lerle devam ediyorum. Caz müziğini mümkün olan
en iyi kalitede dinlemek için bütçem dâhilinde high-end
markalara yatırım yaptım. Koleksiyonumda binin üzerinde plağım, 2 bini aşkın CD’im ve 70 bini aşkın şarkım
bulunuyor. Türkiye’ye gelen önemli caz sanatçılarının
konserlerini kaçırmamaya özen gösteriyorum. Yurtdışında gerçekleşen toplantılar olduğunda ise hangi şehirde olacaksam, oradaki caz konserlerini önceden tespit
edip, bu konserlere de gitmeye çalışıyorum.” diyor. Çelebi’nin en sevdiği caz sanatçıları arasında ise Miles Davis, Steve Tyrell, Jachinta, Billie Holiday, Patricia Barber
ve Toshiko Akiyoshi gibi isimler bulunuyor. En büyük
ilham kaynağının ise merakı olduğunu ifade eden Çelebi,
bu merakı kaybettiği takdirde hayatın kendisi için ciddi
ölçüde zorlaşacağını dile getiriyor. Caz müziğine yönelik
ilgisinin yanı sıra ‘new media’yı da yakından takip eden
Çelebi, fırsat buldukça üniversitelerde hobi olarak ders
veriyor.

Köpeği Vodka ile yürüyüş yapıyor
Mesai sonrası en erken 20.00 gibi evde olabildiğini belirten Babür Çelebi, “Akşam Ömerli’deki evime gelip yemek yedikten sonra hiç aksatmadan köpeğim Vodka ile
yürüyüş yaparım. Ne kadar yorgun olursam olayım, evde
olduğumda mutlaka sevdiğim bir dizi seyretmek isterim.
Mesela Entourage ve How I Met Your Mother gibi dizileri tekrar tekrar seyrederim. Tabii bol bol müzik dinlerim.” diyor. Ülkesine ve çalıştığı şirkete maksimum değer katmanın yanı sıra deneyimlerini gençlere aktarmaya
da büyük önem verdiğini ifade
eden Babür Çelebi, kitap okumayı da çok seviyor. Michael E.
Porter’ın ‘Competitive Strategy’ adlı kitabının iş dünyası
adına çok başarılı bir kitap olduğuna dikkat çeken Çelebi’nin
en sevdiği film ise ‘Groundhog
Day’. Ralph Lauren’in hazır giyim tasarımlarını beğenen,
ayakkabı tercihini ise Tod’s
markasından yana kullanan Çelebi’nin İstanbul’da en
sevdiği restoran ise Changa. Brunch yapmak için Radisson Blu Ortaköy’ü tercih eden Çelebi’nin favori tatil
yerleri ise İtalya, Kaliforniya ve Bodrum. Babür Çelebi’nin çantasında olmazsa olmazları ise cep telefonu, taşınabilir modemi ve çikolatalı gofreti…

how tired I am, if I am home, I like to watch TV series that I
find amusing. For instance, I might watch series such as
Entourage and How I Met Your Mother over and over again. I
listen to music of course.” Babür
Çelebi who loves reading states
that he likes to share his experiences
with young people as well as adding
the utmost value to his country and
to the company that he works.
Çelebi draws attention to the book
titled ‘Competitive Strategy’
written by Michael E. Porter. He
finds it highly beneficial to the
business world. His favorite movie
is ‘Groundhog Day.’ He likes Ralph Lauren designs. He prefers
Tod’s when it comes to footwear. He loves to eat at Changa in
İstanbul. His favorite place for brunching is Radisson Blu
Ortaköy. He likes vacationing in Italy, California, and
Bodrum. His cell phone, his portable modem, and chocolate
wafers are the indispensable items in his bag.

My collection includes over
thousand records, over two
thousand CDs, and over seventy
thousand songs.
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İÇİNİZDEKİ MAKER’I KEŞFEDİN

ARTIK BİR ŞEYLERİ ERTELEMEKTEN VAZGEÇİP YARATICILIĞINIZI ÖNE ÇIKARMANIN
ZAMANI GELMEDİ Mİ? GİRİŞİMCİLİK RUHUNUZU MAKER HAREKETİ’NİN BİR
PARÇASI OLARAK TETİKLEYEBİLİRSİNİZ.

DISCOVER THE MAKER IN YOU

DON’T YOU THINK THAT IT IS TIME TO GIVE IN DELAYING THINGS AND BRING
FORWARD YOUR CREATIVITY? YOU CAN TRIGGER YOUR ENTREPRENEURIALISM AS
A PART OF THE MAKER MOVEMENT.
SELİN AKGÜN

‘Herkes bir şeyler üretebilir/
üretmelidir’ ilkesi ile yola çıkan
ve dünyada büyük ilgi gören
Maker Hareketi’nin
Türkiye’deki yıldızı da
yükseliyor. İlk kez Kasım
2014’te Haliç Kongre
Merkezi’nde düzenlenen ‘Mini
Maker Faire’ etkinliği ile geniş
bir kitleye ulaşan Maker
Hareketi, girişimcilik ruhuna
sahip 10 bin ziyaretçiyle buluştu.
Bu etkinlikte 111 ilginç proje
sergilenmiş olsa da gelecek vaat
eden 3 inovatif girişim önce
çıktı. Bu üç girişimcinin yaratıcı
projelerini ve Maker
Hareketi’nin Türkiye’deki
konumunu araştırdık
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MERAL ERDOĞAN

The Maker Movement that is inspired
from the motto ‘everyone can make or
should make things’ attracts attention
of the world and now it becomes
popular in Turkey. The Maker
Movement reached to a large number
of audiences with the ‘Mini Maker
Faire’ show that was held at the Haliç
Convention Center for the first time in
November 2014. Ten thousand visitors
with a spirit of entrepreneurship met
at the event that hosted 111 interesting
projects. Three of them became
prominent as innovative ventures. We
have examined the projects by the three
entrepreneurs and the status of the
Maker Movement in Turkey.

GİRİŞİM / INITIATIVE

Maker Hareketi’nin Türkiye’deki geçmişi bir yıl öncesine
dayanıyor. GelecekHane’nin kurucusu ve Maker Media şirketinin CEO’su Dale Dougherty’nin desteğiyle Türkiye’de
20 Şubat 2014’ten itibaren aktif bir şekilde start alan Maker
Hareketi, pek çok girişimci fikre ev sahipliği yapıyor. GelecekHane, Türkiye’nin ilk teknoloji ve gelecek odaklı düşünce kuruluşu olarak öne çıkıyor. Maker grupları 20 Şubat
2014’ten bu yana her ay düzenli olarak toplanıyor. ‘Maker’;
hobi amaçlı icat çıkaran, yeni bir şeyler bulan, yaptığını seven, bir şeyler araştıran, kendi kendine öğrenen, öğrendiğini
çevresiyle paylaşan, yaratıcı ve girişimci ruhlu kişileri temsil eden bir kavram. Yeni teknolojileri kullanan, başkalaştıran, daha önce hiç yapılmamış işler yapan kişilerden bahsediyoruz. Yani farklı bir ifadeyle yeni ürün ya da hizmet icat
eden bireylerin yarattığı farklı bir sinerji öne çıkıyor. 3 boyutlu yazıcıların yaygınlaşması ile bu hareket, yepyeni bir
ivme ve önem kazandı. Aslında hepimiz Maker olabiliriz.
Bunun için ihtiyaç duyduğumuz tek şey yaratıcılık…

7’DEN 70’E HERKESİ KAPSIYOR

GelecekHane Kurucusu Halil Aksu, Maker Hareketi
hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Maker Hareketi
naif, amatör ve samimi bir hareket olarak öne çıkıyor. Herkesin bir şeyler yapabilmesi, hayal ettiğini
üretebilmesi anlamına geliyor. 7’den 70’e herkesi
kapsıyor. Erkek ya da kadın,
eğitimli ya da alaylı, her konumHalil Aksu
dan kişi, bu hareketin bir parçası olabilme şansına sahip…
Bu amatör ve samimi hareketin
içinden bazen güzel fikirler,
bazen güzel ürünler çıkar. Bu
güzel fikir ve ürünleri çoğaltmak isteyen ya da bu sevinci
başkalarıyla paylaşmak isteyenler oluyor. Bir buluşa imza
atıp daha sonra bu ürün ya da
hizmeti ticari bir hale getirmeye yönelik adımlar atıldığı da
dikkat çekiyor. Bu gayet doğal
ve yine samimi bir gelişme…
İstanbul’da bunu yapan üç
Maker arkadaşımızı örnek göstermek istiyorum. Furkan Bakır,
Ahmet Alpat ve İlker Vardarlı…
Türkiye’de eğitim alanında da
pek çok Maker olduğu dikkat
çekiyor. Tasarım, sanat ve
mimari alanlarında Maker ruhunu yaşatan ve işlerinde uygulayan kişi ve kurumların da olduğu
gözlemleniyor. Türkiye’de ve özellikle İstanbul’da
Maker mayası tutmuş durumda. Bundan sonra
Maker Hareketi’nin çok daha hızlı bir şekilde yükselişe geçeceği dikkat çekiyor.”

The past of the Maker Movement in Turkey dates back one
year. The Maker Movement that was started actively on
February 20, 2014 in Turkey thanks to the support of the
founder of GelecekHane and the CEO of Maker Media
company Dale Dougherty hosts many enterprising ideas.
GelecekHane, which is focused on technology and future, is
Turkey’s first think tank. The Maker groups have met
regularly every month since February 20, 2014. Maker is a
concept that represents people who like to invent things as
a hobby, enjoy what they are doing, share their knowledge
with others, who are creative, and have enterprising spirits.
We are talking about people who use the innovative
technologies, transfigure, and make what no other man has
ever made before. The individuals who invent new products
or services create a different kind of synergy. The movement
has gained importance and speed with the invention of 3D
printers. In fact, we can all become Makers now. The only
thing we need is creativity.

INCLUDES EVERYONE

The Founder of GelecekHane Halil Aksu informed
us about the Maker Movement: “The Maker
Movement comes forward as a naive, amateur,
and genuine movement. It means anyone can
make anything or produce anything that they
dream. It includes everyone man
or woman, educated or not, from
any position. Everyone has the
chance to become a part of this
movement. Sometimes great
ideas and products come out of
this
amateur
and
genuine
movement. Some people wish to
enhance these products or ideas
or share the excitement with
others. Some people invent one
thing and then they take a step
through turning the invention into
a business profit. It is natural and
it is still a genuine development. I
would like to talk about our three
Maker friends who had done this
in İstanbul: Furkan Bakır, Ahmet
Alpat, and İlker Vardarlı. Many
Makers exist in the field of
education in Turkey and it attracts
attention. We also observe that
many people and establishments
who carry on the spirit of a Maker and apply it into
their businesses exist in the fields of design, art,
and architecture. The Maker Movement has
become popular in Turkey, especially in İstanbul.
It seems as the Maker Movement is going to
advance rapidly from now on.”
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YILDIZI PARLAYAN 3 MAKER
3 MAKERS WHO BECAME INSTANT SUCCESSES
Furkan Bakır

3Dörtgen DIFFERENCE

Furkan Bakır opened a café named 3Dörtgen
(3Quad) which is also the first 3D printing café in
Turkey. You can shop for a 3D printer, examine
the 3D printout of an object that you designed,
and take a sip from your coffee at this café.
Furkan Bakır summarizes the vision of 3Dörtgen
as promoting, and generalizing three-dimensional
printing technologies.

3Dörtgen farkı

3Dörtgen isimli bir kafe açan Furkan Bakır,
Türkiye’nin ilk 3D yazıcı kafesini açmış oldu. Bu
kafede 3D yazıcı satın alabiliyor, tasarladığınız
bir nesnenin 3D baskısını inceleyebiliyor ve keyifle kahvenizi yudumlayabiliyorsunuz. Furkan
Bakır, 3Dörtgen’in vizyonunu; üç boyutlu yazıcı
teknolojilerini tanıtmak, uygulatmak ve yaygınlaştırmak olarak özetliyor.

Mekatronİk trendlerİ takİp edİyor

3’üncü gelecek vaat eden girişimin sahibi ise
mekatronik konusunda uzmanlaşan İlker Vardarlı.
Vardarlı’nın 3D yazıcı, drone ve robotlara yönelik
farklı fikirleri ve projeleri bulunuyor. Vardarlı,
Priyoid.com (Print Your Idea) isminde bir web
sitesi kurdu. Ardından sitenin iş modelini güncelleyerek 3D yazıcı üzerine başarılı bir platform
yarattı. Sonrasında ise hobi amaçlı ama uçabilen‘Quadrocopter’i tasarlayıp 3D yazıcıdan bastı.
Follows mechatronic trends

Ahmet Alpat
Yerlİ 3D yazıcı

Katı Hal isimli bir 3D yazıcı girişimine imza atan
Ahmet Alpat adlı Maker, eğitim sektörüne hitap
eden, yerli ve ekonomik bir 3D yazıcı üretiyor.
Ahmet Alpat, bu yazıcıları müşterilerin ihtiyaçlarına göre eğitim muhteviyatı ile pazarlamayı
planlıyor.
Domestic 3D printer

The Maker Ahmet Alpat has been manufacturing
an economic 3D printer named as Katı Hal that
appeals to the education sector. He has been
planning to market these printers according to
the needs of his clients along with educational
content.
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The third promising entrepreneur is İlker Vardarlı
who has been specialized in the field of
mechatronics. He has many different 3D printer,
drone, and robotic ideas and projects. Vardarlı
has opened a web site named Priyoid.com (Print
Your Idea.) Later, he created a platform on 3D
printers by updating the business model of the
site. He designed his flying ‘Quadrocopter’ as a
hobby. He printed his design using a 3D printer.
İlker Vardarlı

ZANAAT / CRAFT

BU MOZAİKLERDE SOKAĞIN RUHU GİZLİ
ASLI ALTAN TANER, MOZAİK ÇALIŞMALARINDA SOKAKTAN, GRAFİK ANLATIMLARDAN
VE KONTRASTI BOL DETAYLARDAN İLHAM ALIYOR.

THESE MOSAICS HIDE THE SPIRIT OF THE STREET
STREETS, GRAPHIC EXPRESSIONS, AND DETAILS WITH HIGH CONTRAST INSPIRE ASLI
ALTAN TANER WHEN WORKING WITH MOSAICS.
SELİN AKGÜN
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FERHAT MAKASÇI

ZANAAT / CRAFT

İnsan bazen rengârenk bir dünyaya adım atmak ister. Kırmızının, yeşilin, mavinin, sarının kısacası yeryüzündeki bütün
renklerin sihirli bir şekilde temsil edildiği farklı bir mekânda, kendine özel bir yer bulmak ister. Kadıköy Moda’daki
216 Mozaik Atölyesi’nden içeri adımımı atar atmaz, bu ruh
haliyle sarılıp sarmalandım. 216 Mozaik Atölyesi’nin kurucu
ortaklarından Aslı Altan Taner, kendine özel bir atölye yaratmakla kalmamış, dünyanın tüm sıkıntı ve kaosuna inat,
özgürce nefes alınabilecek bir yaşam alanı kurgulamış. Bu
dünyanın en önemli aktörleri ise rengârenk camlar, seramik
parçaları ve çakıl taşları…

One would love to step into a colorful world sometimes. One
would love to find a special place where all the colors of the
earth are represented in a magical way. I was enveloped with
this state of mind the moment I entered into the 216 Mosaic
Workshop in Moda, Kadıköy. Aslı Altan Taner, one of the
founding partners of 216 Mosaic Workshop, didn’t stop at
creating a special workshop for herself, but also designed a
living space that one can feel free of any boundaries in there
despite all the chaos and troubles of the world. The most
important actors of this world are colorful glasses, ceramic
pieces, and pebbles.
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216 Mozaik Atölyesi’nde gökkuşağını anımsatan renkli
camlara hayat veren Aslı Altan Taner, çok yönlü kişiliğiyle
öne çıkan sanatçılardan biri. Mimar Sinan Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Dekorları ve Kostüm Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2.5 yıl stilistlik yapan Taner, daha sonra Güle Güle, Abdülhamit Düşerken, Biz Size
Aşık Olduk, Unutulmayanlar, Propaganda, Kurşun Yarası,
Komser Şekspir gibi film ve dizi projelerinin dekor ve kostüm çalışmalarıyla ilgilendi. Ağırlıklı olarak dönem filmlerini tercih ettiğini söyleyen Taner, “Bundan 10 yıl önce çok
daha iyi şartlarda ve işten anlayan ekiplerle çalışıyorduk.
Daha sonra dizi ve sinema projelerinin sayısı hızla artmaya
başlayınca ekiplerin kalitesi düşmeye başladı. Çalışma saatleri de arttı. Artık herkes sponsorlarla çalışıyor. Oysa biz,
her bir detayı ve her bir kostümü ışığa, renge ve oyuncuların karakterlerine göre tek tek tasarlardık. Uzun metrajlı
dönem filmi projesi gelirse yine çalışırım. Çünkü işin içine
tasarım giriyor.” diyor. Sinema ve dizi sektörüne yönelik
çalışmalarının ardından kendine farklı bir kulvar arayan
Aslı Altan Taner, mozaik sanatında karar kılıyor.

Farklı teknikler kullanılıyor
Mimar Sinan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra Berlin’de tekstil tasarımı okuyan,
müzisyen ağabeyi Kaan Altan ile birlikte 2006’da 216 Mozaik Atölyesi’ni kurduklarını dile getiren Aslı Altan Taner,
sözlerine şöyle devam ediyor: “Burası önceden sahaftı. Şimdi
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Giving life to colorful glass pieces that resemble the rainbow
at the 216 Mosaic Workshop, Aslı Altan Taner is an artist
who comes forward with her multidimensional personality.
She graduated from Faculty of Fine Arts Stage Design and
Costumes Department of Mimar Sinan University. Following
her graduation, she had worked as a stylist for two and a half
years. Later, she had dealt with décor and costume works for
the film and TV series projects such as Güle Güle, Abdülhamit
Düşerken, Biz Size Aşık Olduk, Unutulmayanlar, Propaganda,
Kurşun Yarası, and Komser Şekspir. Stating that she prefers
working with costume drama mainly, Aslı Altan Taner says,
“We used to work under much better conditions and with the
teams that knew what they were doing ten years ago. Later,
when the number of TV series and cinema projects began to
increase rapidly, the quality of the teams began to decrease.
The number of working hours increased. Now, everyone works
with sponsors. Yet, we used to design every costume and every
detail one by one according to light, color, and characters. I
would still work, if I were offered to work for a feature-length
costume drama project, because it includes design.” Following
her works for cinema and TV sectors, Aslı Altan Taner looks
for a different course and decides on mosaic art.

She uses different techniques
Explaining that she had founded 216 Mosaic Workshop in
2006 with her musician brother Kaan Altan who had studied
textile design in Berlin following his graduation from Mimar

ZANAAT / CRAFT

ise bir mozaik atölyesi… Doğadaki her şeyden ilham alıyorum. Ama en büyük ilham kaynağım sokaklar… Cam tozunun sıkıştırılmış hali olarak adlandırılan renkli BTB’leri yani
cam mozaikleri kullanıyorum. Bu ürün gruplarının boyutları
da değişiklik gösteriyor. BTB’leri kırarak kullanıyorum. Seramik, fayans parçaları ve çakıl taşlarından faydalanıyorum.
Değişik dokular kullanmaktan keyif alıyorum. Boncuk ve
gazoz kapağını bile malzeme olarak kullanabilme şansına
sahipsiniz. Ağabeyim Kaan Altan ile farklı bir teknik geliştirdik. Normal camların arkasını kendimiz farklı şekillerde boyuyoruz. Böylece dümdüz renkli bir cam kullanmaktan çok
daha farklı bir alternatife sahip oluyorsunuz. Çamuru plaka
haline getirip sırlayarak kullanmayı da planlıyorum. Böylece
camı arkadan boyayarak elde ettiğimiz renk çeşitliliğini, burada da yakalayabileceğiz.”

Sinan University Department of Industrial Engineering, Aslı
Altan Taner continues: “This place used to be a bibliopole.
Now, it is a mosaic workshop. Everything in nature inspires
me; however, my biggest inspiration comes from streets. I use
colorful pressed glass mosaics called BTB. The product
groups change in size. I break them before using. I also use
ceramic tile pieces, and pebbles. I enjoy working with
different textures. You can even use the opportunity to work
with beads and bottle caps. I have developed a different
technique with my brother Kaan Altan. We paint the reverse
sides of regular glass pieces; therefore, we find the chance to
work with a much different alternative rather than working
with a solid colored glass piece. I plan to use mud. I am going
to turn mud into a plaque first and then glaze it. Therefore,
we can have the same color diversity that we derived by
painting glass pieces with mud.”

Fotoğraf üstünden mozaik tasarımı
Farklı malzemelerden ilham alan Aslı Altan Taner, bu malzemelerle reprodüksiyon panolar, aynalar, aydınlatma grupları,
kapıya ya da balkona asılan özel süsler ve mumluklar tasarlıyor. Yer ve duvar uygulamalarına da imza atıyor. Çamur kullanarak, 3 boyutlu olarak tasarladığı eserlerin üstünü camlarla
kaplayarak farklı bir tarz da yakalayan Aslı Altan Taner’in
pano çalışmaları 250 TL’den başlıyor. Taner, Zeugma ile özdeşleşen Çingene Kızı’na yönelik 90’a 60 ebatlarındaki bir
panoyu 20 günde yaptığını vurguluyor. Ünlü ressam ve heykeltıraş Joan Miro’nun eserlerinin grafik ve renk açısından

Mosaic design inspired by photographs
Inspired by different materials, Aslı Altan Taner designs
reproduction panels, mirrors, lighting sets, hanging decorations,
and candles. She also designs floor and wall applications. Aslı
Altan Taner developed a different style by coating her 3D mud
works with glass. The starting price of her panel designs are
250TL. Taner emphasizes that she has completed a 90x60
panel oriented from a work named Gypsy Girl, which is
identified with Zeugma, in 20 days. Explaining the aptness of
the works by the famous painter and sculptor John Miro to
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mozaik çalışmalarına çok yatkın olduğunu dile getiren Taner,
Miro’nun eserlerinin yanı sıra Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun
eserlerinden de ilham alıyor. Taner, son zamanlarda fotoğraftan mozaik çalışmaları da gerçekleştiriyor. Bu konsepti yansıtan bir sergi çalışması hazırlığı içinde olduğunu belirtiyor.

mosaic works in the aspects of color and graphics, Taner is
inspired by Bedri Rahmi Eyüboğlu as well as Miro. Taner has
been working on mosaics that originate from photographs
recently. She states that she is being prepared to hold an
exhibition to display her works that reflect this concept.

Çocuk ve yetişkinlere yönelik workshoplar

Workshops targeting kids and adults

Mozaik sanatıyla ilgilenmeye başlayan kişilerin ilk başta biraz tedirgin olabileceklerine dikkat çeken Aslı Altan Taner,
şu yorumda bulunuyor: “Çünkü kesici aletlerle çalışıyorsunuz. Çok dikkatli olmalısınız. Kerpeten, zekzek, elmas gibi
aletlerle çalışılıyoruz.” Fas’tan özel taşlar getiren bir arkadaşı
vasıtasıyla farklı bir projeye başlayacaklarını belirten Taner,
şu bilgileri veriyor: “Ben birtakım çizimler yaparak kitler
oluşturacağım. Bu kitleri satın alan kişiler de Fas’tan getirilen taşlar aracılığıyla mozaik çalışmaları gerçekleştirecek. Bu
taşlardan takı da yapabiliriz.” Çocuklara ve yetişkinlere yönelik farklı workshoplar da düzenleyen Taner, “Yetişkinlere
yönelik program çerçevesinde katılımcılar, haftada 1 kez, 2
saatlik bir derse tabi tutuluyor. Bu programa katılan bireyler
mozaik sanatını 2 ay içinde öğrenebiliyor. Çocuklara yönelik
workshoplarda ise onların ince motor becerilerini geliştiren
çalışmalar koordine ediyorum. Cam ve diğer malzemeleri
kırarak çalışmaları onlar için riskli. Onlar daha çok resim
çerçevesine renkli cam parçalar yapıştırarak, renklerle haşır
neşir oluyorlar. Model hamurunu açıp içine boncuk yerleştirmek gibi çalışmalar yapıyoruz.” diyor.

Aslı Altan Taner, who draws attention to the people that
begin to deal with mosaics might be uneasy at first, makes
the following comment: “Because you work with sharp tools.
You have to be very careful. We work with sharp objects such
as pincers, and diamond glasscutters.” Taner says that she is
going to start working on a different project via her friend
who brings her special stones from Marrakesh: “I am going to
develop kits by creating a few designs. People who purchase
these kits are going to work on mosaics using the specials
stones that are brought from Marrakesh. We can make
jewelry by using these stones.” Taner who also organizes
different workshops for kids and adults says, “Within the
framework of the program that is aimed for adults, the
participants attend 2-hour classes once a week. An individual
who participate the program can learn this art in two
months. For the workshops that are aimed for children, I
coordinate works that develop their motor skills. Breaking
glass or other materials is risky for them. They mainly
become busy with gluing colored glass pieces on a picture
frame. We place beads into modeling clay.”

0

6

0

raillife MART / MARCH 2015

medelelektronik.com

MEDEL Elektronik Elektrik
Makina Demiryolu Araçları Üretimi ve
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Demiryolu

2

Uygulamaları

Motor Kontrol
Sistemleri

3

Plastik ve
Ambalaj Ürünleri

4

Otomasyon
Sistemleri

5

Kağıt Fabrikası
Uygulamaları

6

Tersane ve Gemi
Uygulamaları

7

Ürün Test
Sistemleri

8

Güneş Enerjisi
Sistemleri

9

Otopark
Sistemleri

Demiryolu
Uygulamaları

Railway Applications
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1

Yüksek Frekans Akü Şarj Ünitesi
Enerji Besleme Ünitesi (EBU Statik Konverterler)
Akü Şarj Ünitesi
UIC EBU Çok Gerilimli Konvertör
E14000 Elektrikli Dizi Yardımcı İnverter
İklimlendirme Ünitesi
E72-220 Çevirici
D72-24 Çevirici
Enerji Besleme ve Soğutma Kontrol Sistemi (Jv07-EBU)
Vakumlu Tuvalet Sistemleri
Cer Motor Test Ünitesi
Bilgilendirme Ekranı
APS 750 - 380 SH
IRR Enerji Besleme Ünitesi

ADIM
9 - 9 ÇÖZÜM
Ne istediğinizi biliyoruz,
Dünya standartlarında üretiyoruz
We know what you want and we manufacture
in the World Quality

MEDEL Elektronik Elektrik
Makina Demiryolu Araçları Üretimi ve
Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.

İkitelli OSB Mah. Aykosan 2. Kısım
13A Blok No: 1 PK:34235
İkitelli - Başakşehir / İSTANBUL
Phone
Fax
e-mail

: (+90) 212 549 99 10 (5 Hat)
: (+90) 212 549 33 92
: medel@medelelektronik.com

TARİH / HISTORY

BİR YENİÇERİ ŞAİR: TAŞLICALI YAHYA
OSMANLI ŞAİRLERİ ARASINDA SARAÇ VE MARANGOZ DAHİ VAR. EN İLGİNÇLERİNDEN
BİRİ DE YENİÇERİ ŞAİRLER...

A JANISSARY POET: TAŞLICALI YAHYA
SADDLERS AND EVEN CARPENTERS EXISTED AMONG THE OTTOMAN POETS. THE MOST
INTERESTING ONES ARE THE JANISSARY POETS.
HAKAN ARSLANBENZER

Önyargı bize Osmanlı divan şairlerinin sarayda yan gelip
yatarak suya sabuna dokunmayan şiirler yazdığını söylese de
gerçek bundan farklıdır. Divan hazırlayacak kadar kendini
sanat camiasına kabul ettirebilmiş şairler hakkındaki araştırmalar, bu şairlerin her sınıf ve meslekten olabildiğini gösteriyor. Tabii şehirli sınıflardan bahsediyoruz. Yoksa Osmanlı
toplumunun yüzde 90’ını oluşturan çiftçilerin okuma yazma
dahi bilmedikleri bilinen bir konudur.
Yine de divan şairlerinin mesleklerine baktığımızda ilmiye
sınıfının yani medresenin ağırlık kazandığını görürüz. Bu da
doğaldır, çünkü divan şairi olmanın yolu okuma yazma bilmenin yanı sıra kültürlü olmaktı; bu da medrese eğitimiyle
doğru orantılıdır. Zaten bugün de şairlerin tamamına yakını
üniversite eğitimi almış insanlardır.

Despite the prejudice telling us that, the Ottoman poets wrote poems
that avoided meddling while they were sitting back and relaxing at
the palace, the reality was much different from it. The research
about the poets who were accepted into the circle of literature
because they were as good poets as to prepare a diwan shows that,
these poets could be from any class or background. We are talking
about urbanite classes, of course. Otherwise, it is well known that the
farmers, which consist of the 90 percent of the Ottoman society,
didn’t even know how to read or write.
Yet, when we look at the professions of the diwan poets, we see
mostly the members of the educated class, in other words madrasah.
This is natural because the road that goes to become a diwan poet
passes through being highly cultured as well as knowing how to read
and write; this is directly proportionate with having a madrasah
education. Even today, most of the poets have a university degree.

Osmanlı’da marangoz da yeniçeri de şiir yazardı
İlginç bir husus, şairlerin yok denemeyecek bir kısmının esnaf, yine belli bir kısmının da askerler arasından çıkması.
Osmanlı şairleri arasında saraç ve marangoz dahi var. En ilginçlerinden biri de yeniçeri şairler... Ömrü savaşta geçen
insandan şiir yazması beklenmez normalde. Fakat Osmanlı
dünyası inceliklerle dolu. O kadar ki yeniçerinin şiir yazması,
şiirlerini divan haline getirmesi, mesneviler kaleme alması
yadırganmadığı gibi ödüllendiriliyor.
Yeniçeri şairler arasında öyle bir tanesi var ki televizyon izleyicisi bile onu Muhteşem Yüzyıl dizisinden tanıyor: Şehzade Mustafa Mersiyesi’nin şairi Taşlıcalı Yahya Beğ. “Beğ”
şairin yeniçeri kumandanı olduğuna dair önemli bir işaret.
Yani karşımızda hayatı kafirler ve asilerle harp etmekle geçmiş bir ‘gazi beğ’ var.
Şehzade Mustafa Mersiyesi’ne de geleceğiz ama önce bu cengaver şairin hayatına bir bakalım.

“Taşlı yirünşehbazı”
Yahya Beğ’in doğum yeri ve doğum tarihine ait resmi bir
kayıt yok elimizde. Kendi şiirlerinde kendinden söz ettiği
beyitlerden çıkarılan anlama göre şairin memleketi bugünkü
Karadağ’ın kuzeyinde yer alan “Taşlıca” (Pljevlja) olup şair
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Carpenters and even janissaries used to write
poems in Ottoman
Another interesting part is that, a small number of poets that we
cannot avoid used to come from among the artisans and soldiers.
Even saddlers and carpenters existed among the Ottoman poets.
The most interesting ones are the janissary poets. Writing poems
are usually not expected from the people whose lives are spent in
battlefields. However, the world of the Ottomans was full of
fineness, insomuch that janissaries who wrote poems and collected
them in a diwan were awarded instead of being found odd.
There is one among the janissary poets whose name is well known
by the fans of the TV series called ‘The Magnificent Century’: the
poet of the Elegy for the Sultan’s Son Mustafa, Taşlıcalı Yahya
Beğ. ‘Beğ’ points out that the poet had served as a janissary
commander. This means that he was a ‘veteran beğ’ whose life had
been spent in battlefields fighting against rebels and enemies.
We are going to talk about the elegy for the Sultan’s Son Mustafa,
but let’s take a look at this warrior poet’s life first.

“White falcon of Taşlıca”
No official record shows Yahya Beğ’s place or date of birth. According
to his own verses that he talks about himself in his poems, he is from
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Eskiden şairler şiirlerini divit adı verilen tüy kalemle yazarlardı. Tüy kalem
mürekkep hokkasına batırılıp duruma
ve imkana göre kağıt, papirüs, hatta
deri üzerine yazılar yazılırdı. Taşlıcalı
Yahya’nın elinde iki sanat aleti vardı
tabii. Biri kılıç, diğeri divit. Kılıçla
düşmanla savaşıyor, divitle de kasidelerini yazıyordu.
Tabii şairin hayatıyla şiiri birbirinden kopuk değildi. 25 yaşındayken Yavuz Sultan Selim’in ardından uzun doğu seferine katıldı ve Selim’i bir mücahit lider olarak öven savaşlı
kasidesini yazdı. Yahya Beğ daha gençlik kasidelerinden itibaren fazla süsü olmayan, sade, anlaşılır ve sağlam, tutarlı
kasideler yazmıştır.
En sevdiği padişahsa, bir yerde doğal olarak, ömrü tıpkı emrindeki yeniçeriler gibi çoğunlukla er meydanında geçmiş
Kanuni Sultan Süleyman’dır. İşin hoş tarafı, Süleyman da
tıpkı Yahya kulu gibi bir elinde kılıç diğerinde divit tutan bir
savaşçı şairdi. Zaten 16. yüzyıl Doğu için de Batı için de bir
harp yüzyılıydı ve bu dönemde yazılan şiirlerde savaşçıların
övülmesi doğaldı.

‘Taşlıca’ (Pljevlja), which is located in northern part of Montenegro,
and he is a member of the Albanian originated noble Dukagin
Family. In other words, the mother language of our poet who had
enriched our Turkish language with his important works was not
Turkish. This certifies that the Turkish is an imperial language.
The Dukagin Family has been presumed Norman originated and
following their placement in Shkoder by Duc Jean they became
Albanized. Again, according to Yahya’s verses, Duc Jean and his
tribe had decided to settle in Pljevlja on their way back from the
crusades.
Although, Son of Dukagin Yahya Beğ’s date of birth is unknown, it
has been accepted as 1488 or 1489. He
had lived during the reigns of Yavuz,
Kanuni, Sarı Selim and III. Murat. Our
janissary poet had passed away in 1582 at
the age of 93 or 94.
Yahya who was admitted into the
conscript boys organization through the
devshirme system was taken under the
protection of the scribe of the organization
Şihabüddin Beğ who had noticed his
skills. By means of this protection, he was
excused from many hardships of being a
janissary and was educated by important
scholars. Therefore, he had the
opportunity to read and write.
Sword in one hand, quill in another
Poets used to write with quill pens in old
times. The quill pen is dipped into the
inkwell and then the scripture is written
on paper, papyrus, or leather within the
bounds of the possibility. Yahya of
Taşlıca had two instruments of art at
hand, of course. One is sword, the other is quill. He was fighting
against enemies with sword, and writing his eulogies with quill.
His life was not disconnected from his poetry. When he was 25, he
had joined Yavuz Sultan Selim’s long east campaign and had written
his war eulogy that praises the Sultan as the leader of Islam. Yahya
Beğ had written eulogies that are simple, comprehensible, strong,
and consistent.
His most beloved Sultan was naturally Kanuni Sultan Süleyman
since his life had been spent in battlefields just as the janissaries’ who
were under his command. The interesting part is that Süleyman was
a warrior poet with sword in one hand and quill in another just as his
subject Yahya was. The 16th century was a century of wars for both
the East and the West and it was natural for the poets of the century
to praise the warriors in their poetry.

Gerçekle hayalin savaşı: Taşlıcalı Yahya ve Hayali
Bey husumeti

The fight between reality and imagination:
hostility between Yahya of Taşlıca and Hayali Bey

Genç yeniçerimiz bir yandan ardı arkası kesilmeyen savaşlara katılıyor ve rütbeler kazanıyor, diğer yandan da kumandan

Our young janissary was fighting endless wars in battlefields, rising
in ranks and was fighting to earn better positions with his eulogies

Arnavut kökenli soylu Dukagin ailesine mensuptur. Bir başka deyişle, Türkçeye eşsiz eserler kazandırmış olan şairimizin anadili Türkçe değildir. Bu da Türkçenin bir imparatorluk
dili olduğunu tesciller.
Dukagin ailesinin Norman asıllı olup Duc Jean tarafından
İşkodra’ya yerleştirildikten sonra Arnavutlaştığı tahmin ediliyor. Yine Taşlıcalı’nın kendi ifadelerine göre Duc Jean ve
kabilesi Haçlı Seferleri’nden dönerken Taşlıca’da yerleşmeye
karar vermişler.
Dukaginzade Yahya Beğ’in doğum tarihi de kesin olmamakla
birlikte, 1488 veya 1489 olarak kabul edilir. Yavuz, Kanuni,
Sarı Selim ve III. Murat devirlerini
yaşadıktan sonra 1582 yılında hayata
gözlerini kapayan yeniçeri şairimiz
93-94 yıl ömür sürmüştür.
Devşirme usulüyle Acemi Oğlanlar
ocağına alınan Yahya, yeteneğini fark
eden Ocak katibi Şihabüddin Beğ tarafından himaye edildi. Bu himaye sayesinde çok önemli alimlerden dersler
alarak yeniçeriliğin bazı zorluklarından da kurtulmuş oldu. Bir başka deyişle okuma yazma faaliyetleri için
zaman bulabildi.

Bir elde kılıç, diğerinde divit
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ve sultanlara sunduğu kasidelerle daha önemli mevkiler elde
etmek için mücadele ediyordu. Şansı bazen yaver gidiyor,
bazen de gitmiyordu. Bir keresinde asker kıyafetiyle yani
başında börk (yeniçeri miğferi) olduğu halde meşhur alim ve
şeyhülislam Kemalpaşazade’nin çadırına dahil olup şiir okuyacak kadar iltifat görmüştü. Ne var ki kendisini himaye
eden Defterdar İskender Çelebi’nin idamı Taşlıcalı’nın yoluna da taş konmasına yol açacaktı.
Taşlıcalı Yahya ayakta durarak Kemalpaşazede’ye şiirini sunarken o sırada çadırda bulunan meşhur şair Hayali Bey de
boş durmayıp bu genç yeniçerinin şiirini yerin dibine batırır.
İki şair arasındaki husumet de böylece başlamış olur. Maksat
mümkün olduğu kadar sultana yani
Kanuni’ye yakınlaşmaktır. Bunun
için de kıyasıya rekabet ederler. Bu
rekabette bir an Taşlıcalı avantaj kazanır gibi görünür, ama nihayetinde
zarar görecek olan da ondan başkası
değildir.
Meslekleri, hayat tarzları gibi şiirleri
de farklıdır Hayali Bey ile Taşlıcalı
Yahya Beğ’in. Hayali adı üstünde
süslü, aşıkane, lirik şiirler yazmada
ustadır ve parlaklığı ön plandadır.
Taşlıcalı ise nispeten somut, levendane ve epik şiirler yazar ve açıkçası
ayak oyunlarında rakibine üstünlük
sağlayamamıştır.

Sonun başlangıcı: Şehzade
Mustafa mersiyesi
Rakibinin ayak oyunları kadar kendi
sivri dili de Taşlıcalı’nın başına iş
açacaktır. Nahcivan seferi sırasında,
Şehzade Mustafa’nın boğdurulması hadisesi üzerine meşhur
mersiyesini yazar. Bu mersiye Kanuni’yi direkt hedef almayan, ancak dolaylı yoldan eleştiren, daha çok dönemin sadrazamı Rüstem Paşa’yı hedef alan son derece etkileyici bir
eserdir ve Türk şiirinin unutulmazları arasındadır.
Rüstem mersiyeyi işitince çok öfkelenip şairi zor durumda
bırakacak hamleler yapar ve en nihayetinde huzuruna çağırıp
açık açık azarlar. Taşlıcalı, aynı zamanda kendisine önceden
verilen vakıfları da kaybetmiştir. Şair, kendisini gelirinden
edip sürdüren sadrazamdan intikamınıyıllar sonra, Rüstem’in ölümü üzerine mersiye görünümlü bir hicviye yazarak alacaktır.
Taşlıcalı, ekonomik olarak bir daha toparlanamadı. Merkeze
yaklaşma çabaları boşa çıktı ve en sonunda Balkan serhaddinde Tımaşvar kalesine gidip orada cihat etmeye devam
etti. Aynı zamanda dervişliğe yönelen şair bitkin, bezgin, içe
kapanmış bir şekilde Bosna topraklarında, tarihçiler Loznica
veya Drovnik diyorlar, vefat etti.
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through which he presented his praises to the sultans and the
commanders. He was lucky at times, and sometimes not. Once, he
was as much praised as to be invited into the famous scholar and
Sheikh-al Islam Kemalpaşazade’s state tent to read his poems,
although he was still wearing his armor and janissary helmet.
However, the execution of his protector Defterdar (today’s minister
of finance) İskender Çelebi would cause Yahya to face with some
obstacles in life.
While Yahya was standing inside the tent and presenting his poem
to Kemalpaşazade, the famous poet Hayali Bey who happened to be
in the tent at the time mocked with the janissary’s poem. This was
how the hostility between the two poets began. The goal here was to
become closer to the Sultan Süleyman as
much as possible. They were in a cutthroat
competition against each other. In this
competition, although Yahya seemed
likely to win for a short while, at the end
he would be the one to suffer.
Professions, life styles, and poetries of
Hayali Bey and Yahya Beğ of Taşlıca were
different from each other. Hayali was
mastered in writing poems that are over
refined and lyrical with the manners of a
folk poet. His brilliance was prominent in
his poems. Yahya’s style was relatively
concrete, heroic, and epic but clearly, he
couldn’t gain advantage over his
opponent at plotting.

The beginning of the end: The
Elegy for the Sultan’s Son
Mustafa
His own sharp-tongue would bring
trouble on Yahya as well as his opponent’s
plots. He wrote his famous elegy for the Sultan’s son Mustafa who
was executed by the order of his father Sultan Süleyman during the
Nakhchivan campaign. The elegy didn’t target the Sultan directly,
but it was criticizing him implicitly, the actual target of the elegy was
the grand vizier of the period, Rüstem Pasha. It is a highly impressive
elegy, which is among the unforgettable works of the Turkish poetry.
When Rüstem heard the elegy, he became mad and took steps that
were going to leave the poet in difficult situations and finally he sent
for him to reprimand. Yahya Beğ of Taşlıca lost the trusts that were
donated to him before. The poet would take his revenge many years
later from the grand vizier, who exiled him, by writing an epigram
that was disguised as an elegy following his death.
Yahya couldn’t recover his economic strength again. His struggle to
become closer to the center was in vain. Finally, he continued his
jihadist movements at Timisoara castle in Balkan border. The poet
who was aiming to become a dervish died exhaustedly and selfconsciously in Bosnian soil. The historians call the place Loznica or
Drovnik now.

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

TREN VAKTİ

TRENİN ‘ZAMANI’ HER ZAMAN, YAZ KIŞ, GECE GÜNDÜZ... AMA TRENİN ‘VAKTİ’ MEVSİME,
KİŞİYE, TRENE, YOLA VE ELBETTE HALET-İ RUHİYEYE GÖRE DEĞİŞİYOR.

TRAIN TIME

‘TIME’ FOR TRAIN IS ALWAYS. SUMMER, WINTER, NIGHT, AND DAY... BUT THE ‘PRIVATE
TIME’ FOR TRAIN CHANGES DEPENDING ON THE PERSON, SEASONS, ROADS, AND OF
COURSE THE STATE OF MIND.
HAYDAR ERGÜLEN

Zaman ile vakit arasında fark var. Fark yalnızca birinin
yeni, ötekinin eski bir sözcük olmasından gelmiyor.
İkisinin arasında bir zaman farkı var. Zaman geçiyor,
vakitse olduğu yerde duruyor gibi.
Anlam değerleri farklı olmasına farklı da şiirsel değerleri
gayet yüksek… Gülten Akın’ın “Ah kimselerin vakti yok/
durup ince şeyleri anlamaya” dizesinden Edip Cansever’in
“Vakit vakit incelen vakit”ine, oradan da Tanpınar’ın “Ne
içindeyim zamanın/ne de büsbütün dışında” dizesinden
Oktay Rifat’ın “Bir çekitaşı gibi üstümde zaman” dizesine;
zaman geçtikçe değerleri artıyor ve her zaman tam
vaktinde söylenmiş gibi taze duruyorlar. Tren üstüne ne
zaman yazarsam yazayım değişmeyen bir şey var. Bir şiir,
olmadı bir kaç şair ya da bir-iki dize sanki trenin asıl
yolcuları gibi sökün ediyor. ‘Asıl’ yolcuları demek bile
kırıcı olabilir, onların yeri her trende hazır. Hem de
trenin ilk yola çıkışından beri. Tren şiirle çalışmıyor ama
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No matter what I write about trains, there is one thing that
remains unchanged. One poem or e few poems start rushing in as if
they are the actual passengers of the train. Calling them as the
‘actual’ passengers might even be hurtful. Their place remains
readily available on every train since the first train in history. Train
doesn’t work on poems but the first spark, first movement comes
from poems. Poems are something like a stoker. If it weren’t for
their fire, trains would fail, so would waters, spring, trees, and
travels. I don’t know exactly how many times on how many
occasions I have recalled the verse “A visual is a must in every
book” by Cemal Süreya. So, there it comes again, one more time it
has become a must to recall it: “A visual is a must in every train.”
It is just like the name of the unforgettable book by James
Baldwin: Tell Me How Long the Train’s Been Gone? We don’t
know how long has it been since the train’s gone, but we know
that there is time for train. It is similar with time for sea, or sun.
Therefore, the time for train must be another time. Or let’s say

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

ilk kıvılcım, ilk hareket de şiirden geliyor, ateşçi gibi bir
şey şiir. Onun ateşi olmasa tren de yarı yolda kalır, sular
da, bahar da, ağaçlar da ve dahi yolculuk da. Cemal
Süreya’nın “Bir kitapta resim şart” dizesini kim bilir
hangi vesilelerle kaç yerde anmışımdır bilinmez, işte bir
kez daha yeri geldi ve anmak şart oldu: “Bir trende şiir
şart.”
James Baldwin’in unutulmaz kitabının adı gibi Ne Zaman
Gitti Tren? Trenin ne zaman gittiğini bilmiyoruz, ama
tren vakti diye bir şey olduğunu biliyoruz. Deniz vaktine
benziyor, güneş vaktine benziyor. Öyleyse trenin zamanı
başka, vakti başka... Ya da şöyle diyelim, zaman genel,
vakitse özel bir şey. Umuma açık ve şahsa mahsus...
Denizin zamanı yaz, bahar sonundan güz başına kadar
deniz zamanı diyelim. İşte o zaman içinde denizin
vakitleri var. Sabah denizi var, akşam denizi var. Tren de
öyle. Trenin zamanı her zaman, yaz kış, gece gündüz...
Ama trenin vakti mevsime, kişiye, trene, yola ve elbette
halet-i ruhiyeye göre değişiyor.
Tren vakti… “Bahar geldi beyim evde durulmaz/bu
mevsimde çemenzare doyulmaz” dediği gibi şarkının,
‘tren geldi dostlar evde durulmaz’ deyip trene binmeli.
Vaktin yola ve yolcuya göre değiştiğini, özel olduğunu da
unutmamalı. Sözgelimi ben ne zaman bir sabah trenine
binsem çocukluğuma gidiyormuşum duygusunu yaşarım.
Annem, babam, kardeşlerim, babaannem, dedem de
yanımdadır, sanki evcek gezmeye çıkmışızdır. Ankara’ya
gidiyoruzdur, babam bizi Anıtkabir’e götürecek, oradan
Gençlik Parkı’na sonra da Atatürk Orman Çiftliği’ne
gideceğizdir. Dayım da o sırada üniversite öğrencisidir,
yaşıtım teyzemi de alacak, anneannemin hazırladığı
keklerle bizi bekleyecektir. Sabah treni benim için
çocukluk vaktidir, Ankara vaktidir, tadı damağımda kek
vaktidir.
Öğle treni edebi bir trendir ve orada zaman kitaplarla,
edebiyatla geçer. Mevsim ne olursa olsun, sözcüklerin
ışığı ve kitapların aydınlığı trenin geniş camlarından
içeriye vurmakta ve günümüzü aydınlatmaktadır. Huzur
vaktidir. Bir genç kız Oğuz Atay okumakta, bir adam
Tanpınar’da huzur aramaktadır, edebiyat dergilerini
karıştıranları da görürsünüz. Bu tılsımlı anı hiç bozmamak
gerekmektedir, tren de buna dikkat eder ve olabildiğince
sessizce kıvrılır, küçük dereler gibi usulca akar.
Akşam treni ise şiirin ve aşkın trenidir, çoğu kez anılarıyla
yetindiğimiz aşk işte o vakitlerde o trenlerde yeri
kapanmayan bir yara gibi yeniden sızlamaya başlar.
Şiirden başka hiçbir şey iyi gelmez ona, içinizde varsa
okursunuz, yoksa oturur yazmaya ve o şiiri içinize atmaya
başlarsınız. Kim bilir belki Attila İlhan da “Gece trenlerine
binme çocuk kaybolursun” dizesini böyle bir trende böyle
bir çocuk için yazmıştır diye teselli bulursunuz. Bazen
tren de şiir de teselli için değil midir?

this, it is both open to public and private. Time for sea is summer;
summer time is between the end of spring and the beginning of
fall. Now, there are private times for sea during this period. There
is morning sea, there is evening sea. Just like train. Time for train
is always. Summer, winter, night, and day... But the private time
for train changes depending on the person, seasons, roads, and of
course state of mind.
Train time. Just as the song goes, “spring is here, I cannot stay
home my dear/ I cannot get enough of greenery,” one should say,
“train is here friends I cannot stay home” and go on a train. Let’s
not forget that the time also changes depending on the passenger,
and the road and it is private. For example, I feel as if I am
traveling through my childhood whenever I go on a train in the
morning. I feel as if my mother, my father, my siblings, my
grandmother, and my grandfather accompany me, we go on a
travel as a family. We are traveling to Ankara, my father is going
to take us all to Anıtkabir, and we are going to visit the Youth
Park and then Atatürk Forest Farm. My uncle is studying at
university. He is going to take my aunt who is at the same age as
I am, and wait for us with the cakes that my grandmother made.
The morning train is ‘being childish time’ for us, Ankara time,
the cake I still remember its taste time.
Noon train is literary and the time goes by reading books, and
literature there. No matter what the season is, the light of the
words and the illumination of the books get into the train through
the wide windows of the train and light our day. It is time for
peace. A teenage girl is reading Oğuz Atay, a man is looking for
peace in a book by Tanpınar. You see some passengers who are
turning the pages of literary magazines. One must not spoil that
enchanting moment. Train acts so careful about this and turns
the curves as silent as possible flows as quiet as small creeks.
Evening train is train of love and poem. Love that most of the
time we content ourselves only with its memories begins to hurt
like a wound that is never closed in trains. Nothing heals it other
than poems, if it is in you, you read one, if not you sit down and
start writing one and begin to endure it in silence. Who knows,
you might find solace in saying ‘maybe Atilla İlhan, too, wrote
the verse “Do not go on night trains child you’ll get lost” on such
a train for such a child.’ Is it not true that sometimes train and
poem are for consolation?
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KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

BİR ÖZGÜRLÜK ARAYIŞI
BİLGE KARASU SANKİ ELE AVUCA GELMEZ, HEMEN VEYA BÜTÜNÜYLE ANLAŞILAMAZ
BİR ROMAN YAZMAK İSTEMİŞTİR.

SEARCH FOR FREEDOM
IT FEELS AS IF BILGE KARASU HAD WANTED TO WRITE A NOVEL THAT IS OUT OF
CONTROL AND INCOMPREHENSIBLE IN PARTS OR IN ITS ENTIRETY.
ÖMER YALÇINOVA

İlginçtir Bilge Karasu (1930-1995) ve yaşıtı edebiyatçılar
(örneğin Sevim Burak, Leyla Erbil, Ece Ayhan, Cemal
Süreya, Thomas Bernhard 1931, Oğuz Atay 1934 doğumludur) klasik edebi biçimlerle şiir, hikâye, deneme veya
roman yazmayı reddetmişler, yeni biçim, ifade, söz dizimi arayışları içine girmişlerdir. Bu edebiyatçıların işledikleri konulara dikkat edildiğinde, kendilerinden önceki
kuşakların ele aldıkları konularla çok uğraşmadıkları
gözlemlenir.

0

6

8

raillife MART / MARCH 2015

It is interesting to know how authors such as Bilge Karasu
(1930-1995) and his peers (for example Sevim Burak, Leyla
Erbil, Ece Ayhan, Cemal Süreya, Thomas Bernhard born in
1931, Oğuz Atay born in 1934) had refused to write poems,
novels, stories, or essays using classic styles of literature and
had searched for new styles, phraseologies, and syntaxes.
When we look at their topics, we observe that they didn’t take
on much interest in what the generation before them had
discussed.
Again, it is interesting to see that those names never set aside
experimental works and tried a new writing style with each
work. They use the styles of drama, story, poem, fairy tale,
essay, and diary in one work, combined and modernized.
Many narrators describe the events or the protagonist.
Classic depictions of places and characters or chronology are
changed. Particular details, daily routines that might seem
unimportant, or obsessions are brought forward rather than
major narratives and heroic sagas. Details are treated so
heavily that not the whole life but a day or an hour of a
character’s life is told for pages. The readers try to catch
hints about the character’s whole life from the narrative.
Bilge Karasu’s Six Months One Fall (1995, Metis Publishing)
is an example of such novels. It has many narrators. In
addition, many other narrative techniques such as self-talk,
stream of consciousness, third person narration, and dialog
are used. A particular event doesn’t take place in the novel. It
is actually a narration of a state of mind rather than an event.
Different locations are described in the novel. The narration
of the hospital is very impressive, but we cannot say that it
makes the readers imagine a hospital. In fact, the novel
doesn’t have a protagonist. In other words, rather than the
protagonist D.H.A., it focuses on his relations with his
friends, his thoughts on reading and writing. The stream of
consciousness technique is used in the part that treats
D.H.A.’s childhood days. Childhood is like a treasure that can
be reached by connotations.
The atmosphere in Six Months One Fall is questioning, sad,
and depressive. It feels as if Bilge Karasu had wanted to write
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Yine ilginçtir, bu isimler hayatları boyunca deneysel çalışmalarını bırakmamış, her eserde farklı anlatım biçimleri
denemişlerdir. Neredeyse aynı eser içinde piyes, hikâye,
şiir, masal, deneme ve günce gibi edebi türlere özgü usuller
iç içe geçirilmiş ve modernize edilmiş şekilde kullanılır.
Birçok anlatıcıyla aynı olay veya şahıs tasvir edilir. Klasik
eserlerdeki mekân ve şahıs tasvirleri veya zaman sıralaması değiştirilmiştir. Büyük anlatı ve kahramanlık hikâyelerinden ziyade bireysel ayrıntılar, önemsiz gibi görünen
günlük uğraşlar veya takıntılar ön plana çıkarılmıştır. Ayrıntılar o kadar çok işlenir ki bir karakterin bütün bir hayatı değil, belki bir günü, belki de birkaç saati sayfalar dolusunca anlatılır. Bu anlatıdan okuyucu, o karakterin bütün
hayatına dair işaretler yakalamaya çalışır.
Altı Ay Bir Güz (1995, Metis Yayınları) Bilge Karasu’nun bu
tür romanlarından biridir. Birçok anlatıcısı vardır. Bununla
birlikte iç konuşma, bilinç akışı, üçüncü tekil anlatım, diyalog gibi birçok anlatım tekniği de kullanılmıştır. Romanda
belirli bir olayla karşılaşılmaz. Roman olaydan ziyade ruhsal bir durum anlatımıdır. Mekân olarak değişik yerler betimlenmiştir. Karakterin hastane anlatımı etkileyicidir, fakat okuyucunun gözünde herhangi bir hastanenin canlandığı söylenemez. Doğrusu romanın merkezi bir karakteri de
yoktur. Diğer ifadeyle merkezi karakter olan D.H.A’dan
ziyade, onun arkadaşlarıyla ilişkisi, okumak ve yazmakla
ilgili düşünceleri etkindir. Bilinç akışı tekniğinin kullanıldığı bölümde ise D.H.A’nın çocukluk günleri işlenir. Çocukluk, çağrışımlar yoluyla ulaşılan bir hazine gibidir.
Altı Ay Bir Güz’deki atmosfer sorgulayıcı, hüzünlü, puslu ve bunalımlıdır.
Bilge Karasu sanki ele avuca gelmez,
hemen veya bütünüyle anlaşılamaz bir
roman yazmak istemiştir. Ki bunda başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Deneysel romanların zaten özgürlük arayışı
veya anlatımı olduğu söylenebilir. Özgürlüğe ulaşmak, onu muhafaza etmek
zordur. O yüzden okuyucu en az yazarı
kadar çaba harcamalı, değişik okumalar
içine girmeli, farklı yorum ve bağlantılar için zihinsel efor sarf etmelidir.
Bu şekilde Bilge Karasu, sanki okuyucusuna nasıl düşüneceğini değil farklı
düşünme yollarının olduğunu sezdirmek ister. Bilge Karasu, yazarken olabildiğince özgür düşünmeyi ve yazmayı önemser. Bundan, anlatısı da nasibini alır. Ortaya özgürce anlaşılabilecek bir roman çıkar. Altı
Ay Bir Güz de farklı düşünce ve anlatım biçimlerinin denendiği, okuyucusunu hiçbir şeye zorlamayan; sınır tanımadan, özgürce hareket etmesi ve düşünmesi yönünde
kışkırtan, sıra dışı bir romandır.

a novel that is out of control, and
incomprehensible in parts or in its
entirety. We can tell that he succeeded
at this. We can tell after all that
experimental novels are in search of
freedom or they have a narration that is
free of any boundaries. Therefore, the
readers should put in some effort as
much as the writer did. They should
read experimental writings, and make
intellectual effort to notice the different
connotations and interpretations.
This way, it is as if Bilge Karasu wants
his readers to realize that there are
different ways of thinking rather than
explaining them how to think. Bilge
Karasu gives importance to freethinking
while writing. This reflects on his
narrative. It results in a novel that can be freely
comprehensible. Six Months One Fall too is an extraordinary
novel that experiments different thinking and narrative
styles, forces its readers to nothing; provokes its readers into
thinking and acting liberally.
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2015 YAĞMUR MODASI

BAHARIN İLK AYINA ‘MERHABA’ DEMİŞ OLDUK. SIKÇA
YAĞMURA YAKALANACAĞIMIZ BU AYLARDA, ŞIKLIĞIMIZI
NASIL KORUYABİLİRİZ?

2015 RAINY WEATHER FASHION
WE HAVE WELCOMED THE FIRST MONTH OF SPRING. HOW
DO WE KEEP OUR ELEGANT LOOK DURING THESE MONTHS
THAT WE ARE CAUGHT IN THE RAIN OFTEN?
ESİLE TAN

Şu sıralar yeni bir akım olan ‘normcore’
tam da yağmurlu günlere göre… Normal giyinmenin temel olduğu ‘normcore’ tarzı giyinirken 2015’in renk ve desenlerini harmanlayın. Greyfurt, mariagold, lila gibi renkler ile kubik tasarımlar, çiçek desenler, tropikal etkilerin
hâkim olduğu çizimler bahar aylarında
içimizi ısıtacak. Tarzınızdan ödün vermeden hem rahatlığı hem de modayı
yakalayabilirsiniz.
İşte yağmurlu havaların trendleri:
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It feels as if the new trend called
‘normcore’ is meant especially for the
rainy days... When you are following the
normcore trend, combine the favorite
colors and patterns of 2015. The designs
that are dominated by colors such as
grapefruit, marigold, and lilac and flower
patterns and tropical effects are going to
warm us in the months of spring. You can
follow the trends while making no
compromises on your comfort.
Here are the trends for the rainy days:

MODA / FASHION

YAĞMURLUK
Yağmurdan koruyan ve şemsiye görevini
de üstlenen yağmurluklar, bahar
sezonunun vazgeçilmezlerinden. Kısa,
uzun, spor ya da şık her tarza hitap eden
yağmurluklar bahar aylarının gözdesi
olmaya devam edecek.
Öneri: Yağmurluklarda 2015’in trend
renkleri olan scuba mavi, cam yeşili,
kavrulmuş badem, buzlu çilek, koyu
vanilya, marsala kırmızısı renklerini tercih
edin.
Aniden bastıran yağmurlara hazırlıksız
yakalanmamak için, kolay taşınabilen cep
yağmurluklardan edinin.
RAINCOAT
Raincoats that keep us from the rain taking
on the task of an umbrella are among the
indispensables of the spring season.
Whether they are short, long, athletic, or
elegant, they appeal to every kind of style
and their popularity continues during the
months of spring.
Tips: Choose raincoats in trend colors of
2015 such as scuba blue, bottle green,
toasted almond, strawberry ice, custard,
and marsala.
If you don’t want to be caught in the rain
unexpectedly, purchase a pocket size
raincoat.
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ŞEMSİYE
Yağmurlu havaların olmazsa
olmazlarından olan şemsiyeler artık
sadece yağmurdan korumakla kalmıyor,
tarz ve şıklığınızı da tamamlıyor. Bu
senede modacılar şemsiyelerde sezonun
desenlerini ve renklerini bolca kullanıyor.
Öneri: 2015’in renkleriyle süslenmiş bu
sene de moda olan puantiye veya dantelli
şemsiyelerden mutlaka edinin.
Tarzınıza ve kıyafetinize uyumlu
şemsiyeleri tercih edin. Uyumlu bir
aksesuar görevini üstlenecektir.
UMBRELLA
Umbrellas, which are the indispensables of
the rainy weather, don’t just protect us
from the rain but also complete our style
and elegance. Fashion stylists use the
colors and patterns of the season on
umbrellas generously again this year.
Tips: Definitely buy one of the polkadotted or laced umbrellas, which are also
in fashion this season, decorated in the
season’s favorite colors.
Choose an umbrella that suits your style
and clothes. It will take on the task of
being a matching accessory.
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YAĞMUR BOTLARI
Ayakkabıda şıklık-rahatlık ikilemi her
zaman yaşanıyor. Ancak bahar aylarında
hem şık hem de yağmurlardan koruyan şık
çizmeleri, kısa motorcu botlarını tercih
edip, bu ikilemi yaşamayabilirsiniz.
Öneri: Rengârenk plastik yağmur
çizmelerini tercih ederken plastiğin kaliteli
olmasına dikkat edin. Kaliteli plastik, su
geçirmez ve koku yapmaz.
Motorcu botlardan edinmek istiyorsanız
bu sezon fermuarlar, kemerler ve zincir
detayları olan botları alın.
RAIN BOATS
Elegance versus comfort dilemma is
experienced all the time when it comes to
footwear. However, you might avoid this
dilemma by choosing short motorcycle
boots or boots that both protects your feet
from the rain and look elegant.
Tips: When choosing colorful plastic rain
boots, go for a good quality of plastic.
Quality plastic resists water and does not
stink.
If you are considering buying motorcycle
boots this season, select a pair designed
with zipper, belt, and chain details.
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BEBEK ODASI NASIL HAZIRLANMALI?
BEBEKLERİNİZİN SAĞLIĞI VE RAHATI İÇİN ODASININ DEKORASYONUNDA
NELERE DİKKAT ETMENİZ GEREKTİĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

HOW SHOULD WE PREPARE BABY ROOMS?
DO YOU KNOW THE MOST IMPORTANT DECORATION DETAILS THAT WE SHOULD CONSIDER
FOR THE HEALTH AND COMFORT OF OUR BABIES WHEN PREPARING THEIR ROOMS?
ELA DEMİRCİLER

Ailenin en küçük bireyi bebeklerin odasını hazırlarken
görselliğin yanı sıra rahatlık, sağlık ve emniyet, dikkat
edilmesi gereken en önemli üç unsur… Bebek odası alışverişi
yaparken seçeceğiniz objelerin bu unsurları barındırmasına
dikkat etmelisiniz. Bebek odalarında mobilyadan, yer
döşemesine; boya renginden, boya türüne ve perdeye kadar
pek çok unsurun titizlikle seçilmesi gerekiyor.

Safety, health, and comfort are the three most important
factors besides visual quality when decorating rooms for the
smallest members of our families. You should consider those
factors also when shopping for items that are going to take
place in their rooms. Many details from furniture to flooring,
from wall color to the type of wall painting and curtains must
be chosen carefully.
Bebek odaları İçİn güvenlİk önerİlerİ:

• Mobilyaları zehirli boya içermeyen
ürünlerden seçin.
• Duvarlara su bazlı boya kullanın.
• Kenarları sivri ve köşeli eşyalardan uzak
durun.
• Odada kullanılacak raflar yerine sağlam
monte edilmeli ve yanları kapalı olmalı.
• Dolap gibi eşyaları duvara sabitleyin. Olası
sarsıntıda bebeğin yatağına denk
gelmeyecek yerde konumlandırın.
• Prizlere kapak takın.
• Tüm evdeki kabloları bebeğin, çocuğun
ulaşamayacağı şekilde gizleyin.
• Bebeğin üzerine tırmanabileceği eşyaları
camın önünden uzak tutun.
• Odasına tüylü, pelüş oyuncaklar ve örtüler
koymayın.
• Toz ve ev akarı barındıracak eşyalar ve
perdeleri kullanmayın.
Safety tips for baby rooms:

• Choose non-toxic furniture.
• Use water based wall painting.
• Avoid purchasing furniture with sharp edges
and pointy corners.
• Install shelves securely and enclose both ends.
• Fix furniture, such as wardrobes, to the wall
and locate them away from cribs.
• Childproof the electric outlets.
• Secure the electric cables.
• Avoid placing furniture in front of windows so
the baby cannot climb to a window.
• Do not place plush toys or covers in baby
rooms.
• Do not use curtains or furniture that would
keep dust and dust mites.
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PASTEL RENKLER
Oda duvarlarında pastel renkler en ideal renkler olarak
gösteriliyor. Bebek odalarında uçuk pembe, beyaz, ekru
gibi açık renklerin yanı sıra mavi ve yeşil gibi soğuk ama
sakinleştirici etkiye sahip renkler de tercih edilebilir.
PASTEL COLORS
The ideal colors are the pastel tones, when it comes to wall
painting. You can choose light colors such as pink, white, and
beige besides cold colors with calming effects such as blue,
and green.

PARKE KULLANIN
Bebek odasını gereksiz eşyalar ve karmaşık renklerle
doldurmadan, huzurlu bir ortam yaratın. Yerlerde ise
halı, halıfleks gibi döşemeler, nemi fazla emdikleri ve
alerjiyi tetikleyebildikleri için uzmanlar tarafından pek
önerilmiyor. Bu tür yer kaplamaları yerine laminant
parke gibi silinmesi, temizlenmesi kolay ürünler
seçebilirsiniz. Halı mutlaka olmalı diyenler için de
antibakteriyel halılar öneriliyor.
USE HARDWOOD
Create a peaceful environment for the baby without
filling the room with unnecessary furniture and using
complicated color combinations. The specialists do not
suggest the use of carpentry in baby rooms because
they trigger allergies by absorbing humidity. Instead, you
can choose hardwood or laminated flooring that is easy
to clean. The specialists suggest antibacterial carpeting
for the families that carpeting is their only option.
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TOZ TUTMAYAN PERDE
Bebek odasında seçilecek
perde ve tüllerin
dekoratif görünmesinin
yanı sıra toz ve ev
akarlarını tutmayan
kumaşlardan seçilmesi
öneriliyor. Özellikle güneş
ışınlarının girmesini
engellemeyecek tüllerin
yanı sıra bebeğin
uyuduğu zamanlarda
uygun karanlık ortamı
sağlayacak kalınlık ve
renkte perdeler
kullanılmalı.
DUST PROOF CURTAINS
The curtain fabrics that
are going to be used in
baby rooms should be
dust-mite-proof as well as
being decorative. They
should be in suitable
thickness and color not to
keep the sun light from
entering the room and at
the same time providing
suitable darkness for the
baby to fall asleep.

METAL UYKU KAÇIRIR!
Manyetik alan üretme özelliğine sahip metal eşyaların,
yorgunluk vermeleri ve uyku düzensizliklerine neden
olmaları nedeniyle bebek odalarında kullanılmaları
önerilmiyor. Bebeğinizin odasında büyük metal eşyalar
yerine ağaçtan yapılmış ürünleri tercih edin.
METAL DISTURBS SLEEP!
Metal furniture causes sleep disturbances and fatigue
because they generate magnetic fields; therefore, their use
in baby rooms are not suggested. Choose wooden furniture
in your baby’s room instead of large metal furniture.
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BURSA’NIN GURURU DOBLO
4. KEZ YENİLENDİ
2000 YILINDAN BERİ 1.4 MİLYON ADET SATILAN DOBLO, 4. KEZ YENİLENDİ.
ARACIN İÇ MEKÂNI TÜMÜYLER DEĞİŞTİ, NAVİGASYON VE ELEKTRİKLİ AYNALAR EKLENDİ.

BURSA’S PRIDE DOBLO IS
RENOVATED FOR THE 4TH TIME
1.4 MILLION DOBLOs WERE SOLD SINCE 2000. THE MODEL IS RENOVATED FOR THE 4TH
TIME. THE INTERIOR OF THE VEHICLE IS RENEWED COMPLETELY, NAVIGATION SYSTEM
AND POWER MIRRORS ARE ADDED.
ERTUĞRUL ARSLAN

Tofaş fabrikasında üretilen Yeni Nesil
Fiat Doblo, Türkiye ve tüm Avrupa’da
satışa sunuldu. 2014 yılında Türkiye’nin en çok tercih edilen hafif ticari
aracı olan Fiat Doblo, tamamen yenilenen iç ve dış tasarımı, maksimum verimlilik ile yakıt tasarrufu sağlayan
yeni Ecojet motoru, yüksek güvenlik
standartları ve hayatı kolaylaştıran
teknolojik özellikleriyle 2015 yılında
da hafif ticari araç pazarının en çok
satan aracı olmaya hazırlanıyor.
Yeni Nesil Fiat Doblo, var olan 1.3lt MJ
90 beygir, 1.6 lt MJ 90 beygir, 1.6 lt MJ
105 beygirlik motor seçeneklerinin yanında yeni 1.3 lt 90 beygirlik Ecojet
motoruyla sınıfında yakıt ekonomisinde de fark yaratmayı planlıyor. Fiat
Showroom’larında yerini alan Yeni
Nesil Fiat Doblò’nun Cargo versiyonu
40.450 TL’den, Combi versiyonu ise
43.950 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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The New Generation Fiat Doblo, which is
manufactured in the Tofaş factory, is
available for sale. Fiat Doblo that was the
most popular light commercial vehicle of
Turkey in 2014 is being prepared to be the
most selling vehicle of the light commercial
vehicle market in 2015 with its completely
renovated interior and exterior designs,
Ecojet engine that offers fuel efficiency
with maximum yield, high safety
standards, and technological features that
make our lives easier.
The New Generation Fiat Doblo targets
to make a difference in fuel efficiency in
its class with its 1.3 lt 90 hp Ecojet engine
as well as with the engine options of the
existing 1.3lt MJ 90 hp, and 1.6 lt MJ 90
hp, 1.6 lt MJ 105 hp. The Cargo version of
the New Generation Fiat Doblo that
takes place in Fiat Showrooms is offered
in prices starting from 40,450 TL and for
Combi version from 43,950 TL.

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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İç mekân da yenilendi

Interior is also renovated

Yeni Nesil Fiat Doblo, müşteri beklentilerine uygun olarak geliştirilen modern tasarımı, ticari hayat ve geniş ailelerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan farklı gövde ve zengin
motor seçenekleri, güvenlik donanımları ve sınıfında
yeni standartlar getiren teknolojik özellikleriyle fark yaratıyor. İç ve dış tasarımı tamamen yenilenen Fiat Doblo’nun daha modern bir görünüm kazanan yeni tamponları, inceltilmiş ve eğimli tavanla uyumlu, öncekilerden
farklı kaputu ilk bakışta dikkat çekiyor. Aracın yolcu kabini de gösterge paneli, grafikleri, kaplamaları, direksiyon
simidi ve kapı panelleriyle farkını ortaya koyuyor. Ön
konsol, direksiyon simidi ve gösterge paneli çok daha
ergonomik, estetik ve kullanışlı hale getirilen Yeni Nesil
Fiat Doblo’nun kapı panellerinde; bir önceki nesle oranla
daha geniş saklama alanları bulunuyor. Yenilenen koltuk

The New Generation Fiat Doblo makes the difference with its
modern design, which is developed with the customer
expectations in mind, different body, and engine options to meet
with the needs of big families and commercial firms, safety
equipments, and technological features that brings new
standards to its class. At first look, what draws attention in a
Fiat Doblo with completely renovated interior and exterior
designs is the modern appearance of its new bumper and its
hood, which is consistent with the slenderized and curved roof.
In addition, the passenger cabin of the vehicle reveals its
difference with its new control panel, graphics, steering wheel,
and door panels. Dashboard, steering wheel, and control panel
are more ergonomic, aesthetic, and convenient. The door panels
have larger storage space compared to the previous generation.
Creating a more modern interior appearance with the updated
upholstery, the New Generation Fiat Doblo captures the comfort
of a sedan. While the updated bonnet, front bumper, front grille
and headlamps, stoplights and rear door change the ambience of
the car completely, Doblo’s appearance becomes more compact
with its transversally developed front features compared to the
previous generation.

Now there is navigation
UConnect multimedia system, which can be equipped with
integrated navigation that has a colored 5-inch touch screen, can
be purchased as an option. Some highly developed features such as
phone-call management, special technology that enables its
driver to read SMS messages, USB port, and transferring music
files to UConnect via Bluetooth connection draw attention.
The New Generation Doblo Cargo carries the functionality to
the highest level with its triple front seat design while also
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kumaşları ile daha modern bir iç mekân görünümünü
yakalayan Yeni Nesil Fiat Doblo, binek otomobil konforunu yakalıyor. Yenilenen motor kaputu, ön tampon, ön
ızgara ve ön farlar, stop lambaları ile arka kapı, aracın
havasını kökten değiştirirken, ön hatları enine geliştirilen Doblo, bir önceki nesline göre daha kompakt bir görünüme sahip olduğunu vurguluyor.

Artık navigasyon da var
Yeni nesil Fiat Doblo’ya 5 inç renkli dokunmatik ekrana
sahip opsiyonel olarak entegre navigasyon ile donatılabilen UConnect multimedya sistemi de alınabiliyor. Telefon
çağrısı yönetimi, cep telefonuna gelen mesajların okunmasını sağlayan teknolojisi, USB girişi, bluetooth bağlantısı
ile akıllı telefonlardan müzik dosyalarının UConnect’e
aktarılması gibi gelişmiş özellikleri dikkat çekiyor.
Yeni Nesil Doblo Cargo, üçlü ön koltuk tasarımıyla işlevselliği en üst seviyeye taşırken, bu sınıfta en fonksiyonel
çözümü sunmayı başarıyor. Doblo Cargo yalnızca 3 kişilik
oturma kapasitesi sunmakla kalmıyor. Ortadaki koltuk
öne katlanarak masa, doküman tutucu ve kolçak olarak da
kullanılabiliyor. Ayrıca koltuk minderi altında eşya gözü
yer alıyor. Yeni Ecojet motorla sınıfının en yüksek yakıt
verimliliği.

Yeni tutumlu motor
Yeni Nesil Fiat Doblo’da ilk kez kullanılan 1.3lt Ecojet motor seçeneği, düşük devirlerde yüzde 40 daha fazla çekiş
gücü sunarken, yüzde 12’ye varan yakıt tasarrufu sağlıyor.
Yeni Nesil Fiat Doblo, Ecojet motoruyla 100 kilometrede
ortalama 4.4 litre, şehir dışında ise 3.9 litre yakıt tüketiyor
ve bu değerlerle sınıfının en iyi tüketimine imza atıyor.

presenting the most functional solution in this class. Doblo
Cargo doesn’t only offer seating capacity for three. The middle
seat folds forward and can be used as a document holder,
armrest, or a table. In addition, a storage compartment is
located underneath the seat cushion. The vehicle also offers the
highest fuel efficiency in its class with its new Ecojet engine.

New ergonomic engine
1.3 lt Ecojet engine option that was offered for the first time
with the New Generation Fiat Doblo provides up to 12 percent
saving in fuel consumption while presenting 40 percent more
traction at low speeds. The New Generation Fiat Doblo’s
average urban consumption is 4.4 lt of fuel per 100 kilometers
and its average highway consumption is 3.9 lt of fuel with its
new Ecojet engine. The vehicle achieves the most ergonomic
fuel consumption with these rates.

raillife MART / MARCH 2015

0

8

1

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

GOOGLE’IN GİZLİ LABORATUVARI
FİRMANIN KALİFORNİYA’DAKİ MERKEZ BİNASINDAN YAKLAŞIK 1 KM UZAKLIKTA, TEKNOLOJİ
DÜNYASINI YERİNDEN OYNATMAYI HEDEFLEYEN YARI GİZLİ BİR MERKEZ ÇALIŞIYOR.

GOOGLE’S SECRET LAB
TARGETING TO SHAKE THE WORLD OF TECHNOLOGY UP A LITTLE, A SEMI-SECRET
CENTER OPERATES APPROXIMATELY ONE KM AWAY FROM THE COMPANY
HEADQUARTERS IN CALIFORNIA.
AYTUN ÇELEBİ

Tekerleğin bulunuşundan bu yana bilimsel ve teknolojik
keşiflerin peşindeki insanlık, bu huyunu çeşitli sebeplerle bir
kenara itmiş durumda. Üniversiteler ve bilim insanlarından
kurulu ekipler, yeni buluşların üzerinde çalışıyor; ancak sahip oldukları düşük bütçeler ile ilerlemenin çok hızlı olmadığını söylemek mümkün. Firmaların, kendi AR-GE (araştırma
ve geliştirme) departmanlarına her yıl milyarlarca dolar aktardığını düşünürsek, bir umut doğuyor. Bu kez de, firmaların gerçekleştirilebilir ürünler peşinde olması, dünyanın
akışını değiştirecek buluşlara ulaşmamıza engel oluyor. Yine
de umutsuzluğa kapılmamak lazım. 1998 yılında kurulan ve
kurulduğu günden beri, önce internette arama biçimimizi,
sonra da internet ve teknolojinin çevresinden pek uzaklaşmadan birçok şeyi değiştiren Google, yarı gizli laboratuvarı
ile bunu değiştirmenin peşinde koşuyor.
Firmanın 2010 yılında kurduğu ve Kaliforniya, MountainView’deki genel merkezinden yaklaşık 1 km uzaklıktaki Google X adlı bu merkez, ticari bir fikre dönüşüp dönüşmeyeceği çok da önemli olmadan, dünyayı etkileyebilecek buluşlar
yapmayı hedefliyor. Google X’in başında, hidrojen bombasını bulan fizikçi Edward Teller’ın torunu olan Dr. Eric “Astro”
Teller var. Teller’ın Genel Müdür gibi bir titri yok, onu
“Chief of Moonshots” olarak konumlandırmışlar. Moonshot, İngilizcede çılgın, milyonda bir olasılıkla gerçeğe dönüşebilecek fikirlere verilen bir ad. Astro Teller da bunların şefi
konumunda. Anlayacağınız, Google X’te kafalar açık. Peki
burada hangi fikirlere odaklanılıyor? Yarı gizli olma sebebi,
bu fikirlerinin hepsinin açıklanmamış oluşu. Biz de açıklanan
9 fikri ve reddedilen fikirleri yakından inceledik.
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Since the invention of the wheel, the humanity that is after the
scientific and technologic inventions has pushed this habit
away for a variety of reasons. The teams that consist of
universities and scientists work on new inventions; however,
their advancement is not easy due to their low budgets. There
is hope when we consider that the companies funnel billions of
dollars into their research and development departments each
year. But most of these companies are after the products that
can be materialized and this creates difficulty for the humanity
to achieve the inventions that can change the world. However,
we shouldn’t lose hope. Being founded in 1988 and having
changed first our way of online browsing, then many other
things without leaving the internet and technology aside,
Google is after to change the world with its semi-secret lab.
Established by the company in 2010 and approximately one
km away from their headquarters in Mountain View,
California, the center called Google X targets to make
inventions that are going to change the world. The grandson
of the physicist Edward Teller who is the inventor of the
hydrogen bomb Dr. Eric ‘Astro’ Teller leads Google X. Teller
doesn’t have a title such as CEO, they positioned him as the
‘Chief of Moonshots.’ Google’s definition of a moonshot is a
project or proposal that addresses a huge problem, proposes
a radical solution, and uses breakthrough technology. Astro
Teller is the chief of these projects. They are open-minded
people. Which innovations do they focus? Google X is called
semi-secret because not all of their projects are disclosed.
We have examined closely the nine disclosed projects and the
projects that were rejected.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

Project Loon
İnternet, dünyanın büyük bölümünce
erişilebilir durumda olsa bile, kırsal
alanda yaşayanlar hâlen dev bilgi
ağına ulaşamıyor. Kablolu erişimde
uzun mesafe altyapı döşenmesinin
yüksek maliyeti, az sayıda insanın
internet bağlantısına ödeyeceği
ücretle karşılanamıyor. Mobil internet
ise baz istasyonu kurulumu sebebiyle
çok maliyetli. Loon ise tıpkı
Kapadokya’dakine benzeyen balonlarla yüksek hızda internet erişimi
sağlamayı hedefliyor. Tabii bu da çok
ucuza gelmiyor ama en azından bir
alternatif üzerinde çalışılıyor.
Although, the internet is reachable by
the largest part of the world, the
people who live in rural areas still
cannot reach the giant web of
information. The fees that would be
received from the low number of
internet subscriptions cannot cover
the high cost of installing long distance
infrastructure for the cable access.
Mobile internet is again costly because
of the high expenses of building a
base station. Loon targets to provide
internet connection through balloons
resembling the ones we see in
Cappadocia. It is not cheap of course,
but at least they are working on an
alternative.
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Akıllı kontakt lens
Diyabet hastaları için geliştirilen bu kontakt
lensler, gözyaşı damlalarındaki glikoz oranını
ölçebiliyor. İçerisinde minyatür devreler,
algılayıcılar ve insan saçı kalınlığında bir kablosuz
bağlantı anteni bulunduran lens, hastaların
düzenli kontrolünü sağlayabilmeyi ve akıllı
cihazlar ya da internet üzerinden verileri analiz
amacıyla aktarmayı hedefliyor.

Smart contact lens

Project Glass
Google Glass adıyla kısıtlı sayıda üretilen ve geliştiricilere
satılan Project Glass, bu laboratuvardan çıkan ve ürüne
dönüşen ilk çalışma. 2013 yılında ortaya çıkan fikir, bir
gözlüğü akıllı hâle getirmekten ibaret. Ortaya çıkan ürün,
kendi işletim sistemine sahip, sesli komut tanıyabilen,
göze görüntü yansıtarak gördüklerinizin üzerine bir
robot görüşü gibi ek bilgiler ekleyen bir gözlük.

The contact lens that was developed for the
people with diabetes can measure the glucose
levels in their tears. The lens that contains
miniature units, sensors, and a wireless antenna
that is thinner than human hair is aimed to
provide regular check-ups for the patients and
transfer the information to be analyzed over
the smart devices or internet.

Produced in limited numbers, Project Glass that was
made available to developers under the name of Google
Glass is the first work that came out of the lab and
became a product. The idea that was born in 2013 is to
make smart glasses. The product has its own operating
system, recognizes voice commands, and displays
digital data by reflecting it into the wearer’s eyes.

MakanI Power
Aynı adlı enerji üretim şirketini 2013’te
satın alan Google, rüzgar enerjisini
daha verimli depolamanın bir yolunu
arıyor. Yüksekte daha fazla rüzgar
olduğu için havalanan daire şeklinde bir
cihazın enerjiyi depoladığı ve yer istasyonuna aktardığı Makani Power, daha
büyük kanatlara sahip bir cihaz üretmenin peşinde. Yaklaşık 500 metre yüksekliğe çıkması hedeflenen yeni cihaz,
elde edeceği enerji ile 600 evin enerji
ihtiyacını karşılayabilecek.

0

8

4

raillife MART / MARCH 2015

Google had bought the company named Makani Power that generates
energy in 2013. The company is looking for ways to store the wind
energy more efficiently. The idea behind Makani Power is to generate
more energy by accessing stronger winds at high altitudes through a
round aerial device and transfer it to a station situated in land. The
company is after producing a device with larger wings. They plan the
new device to reach approximately 500 meters altitude and to be
able to fulfill the power needs of 600 homes with the energy that it is
going to generate.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

Nöral ağ
Firmanın 2012 yılında açıkladığı nöral ağın (sinir ağı),
Google X’in en az ilgi çeken projesi olduğunu söyleyebiliriz. Yarı makine yarı insan yönetiminde çalışan sistem, videolardan ses ve nesneleri ayırt edebilmeyi
sağlıyor. Bu sistemin gelişmesiyle, web’de görüntülü
arama, ses tanıma ve makinelerin dil çevirisi yapabilmesinde yenilikler göreceğiz.

Neural network
We can tell that the neural network project of
Google X, which was disclosed by the company in
2012, attracts the least attention. The system that
can be operated by both human and machine can
recognize sounds and objects through videos. With
the development of the system, we are going to see
innovations in online visual search, voice recognition,
and language translations done by machines.

Project WIng
Artık insansız hava araçlarının kendi yollarını
navigasyonla bulabilecekleri, kamera ile etrafı
görerek nesneleri tanıyabilecekleri ve internete bağlanarak bu verileri işleyebilecekleri bir
dünyada yaşıyoruz. Drone adı verilen insansız
hava araçlarıyla teslimat işlerini kökten çözmek isteyen firma, yüklenen paketleri belirlenen adrese teslim eden bir cihaz üzerinde
çalışıyor.

Şeylerin interneti

Now, we are living in a world where unmanned
aerial vehicles can find their way through
navigation, recognize objects via cameras,
and process data by connecting to the
internet. The company that wants to solve the
shipping and delivery issues with drones is
working on a device that can deliver its cargo
to a specified address.

2011 yılında nesnelerin internete bağlanabilmesi ve veri
aktarımı yapabilmesinden bahsederek teknoloji dünyasının ‘kafasını açan’ Google, o zamandan günümüze Google
Glass ile bunu gerçekleştirdi. Şimdi akıllı ev aletleri, beyaz
eşyalar, hatta akıllı şehirler gündemimizde. Son zamanlarda satın aldığı duman detektörü ve akıllı termostat özellikli Nest de bu konuya önem verdiklerinin en büyük
göstergesi.

The Internet of ThIngs
Google that was talking about a network of physical
objects or things in 2011 has achieved this target with
Google Glass since then. Now smart household
appliances and smart towns are in the agenda. With
smart thermostat and smoke detector functions, Nest
that was purchased recently is the biggest proof of the
importance given the subject.
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Sürücüsüz otomobil
Laboratuvarın ilk projesi olan sürücüsüz otomobil, Google
Sokak Görünümü için kullanılıyor. Ancak otomobil dünyasının
geleceği için büyük önem taşıyor. Google’ın kendi test aracı
şimdiden 300 bin mil kat etmiş durumda. BMW, Tesla, Volvo
ve Audi gibi otomobil firmalarınca da örnek alınan projenin
önümüzdeki yıllarda ürün olarak karşımıza çıkması
muhtemel.

Self-DrIvIng Car
Driverless car, the first project of the lab, is used for
Google Street View technology. It also carries utmost
importance for the future of the automobile world.
Google’s own test car has already made 300 thousand
miles. The project that was taken as an example by
important automobile companies such as BMW, Tesla,
Volvo, and Audi might become available as a product in
the following years.

LIft Labs
Geçtiğimiz yıl Google’ın satın aldığı firma, Liftware adlı
ürünüyle Parkinson hastalarının titremelerini giderebiliyor. Aslında bu ürün bir kaşık. İçerisindeki ivmeölçer ile
hareketleri algılayarak, karşı hareketi yapan bir motora
sahip. Ürün kasım ayında 295 dolar fiyatla piyasaya çıktı.
Last year, Google bought the company that presents a
product named Liftware, which can prevent the trembling
of the people with Parkinson disease. The product is in fact
a spoon. It has a motor that picks up the movements
through an accelerometer that is inside of the device
and generates counter moves. The product
came onto the market with a $295 price
tag in November.
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Durdurulan projeler
Firmanın bugüne kadar kaç projeye başlamaya
düşündüğünü ve burada başka ne gibi çılgın fikirler olduğunu bilmiyoruz. Fakat, bildiklerimiz arasında uzaya çıkmak için bir asansör, sırta takılarak
uçabilmeyi sağlayan bir sırt roketi, uçan kaykay ve
ışınlama Google X’in gündemine giren ve yapılmasına sıcak bakılmayanlar arasında.

Projects that were
cancelled
How many more projects that the company
plans to work on or what kind of crazy ideas
they have in mind is unknown to us. But, an
elevator to go up in the space, a jetpack, a flying
skateboard, and a beaming device are among
what we know. These are a few of the projects
that were able to get in the agenda of Google X
and then they were rejected.

[ ajanda / AGENDA ]
JULIO IGLESIAS
Julio Iglesias, akıllara
kazınacak bir
performans için 14
Mart 2015’te İstanbul
Ülker Sports Arena’da
sahne alıyor.
Julio Iglesias is going
to be on stage at
İstanbul Ülker Sports
Arena for an
unforgettable
concert on March 14,
2015.

TULUYHAN UĞURLU
Piyanist Tuluyhan Uğurlu,
“Piyano Aşkı Anlatıyor,
Semazenler Aşka
Dönüyor” isimli yeni
projesiyle 13 Mart’ta MEB
Şura Salonu’nda…
Pianist Tuluyhan Uğurlu is
going to be at MEB Şura
Hall with his new project
called “Piyano Aşkı
Anlatıyor, Semazenler
Aşka Dönüyor” on
March 13.

DEMET AKALIN
Pop müziğin güçlü
ismi Demet Akalın, 11
Mart’ta Konya Club
Inferno’da en sevilen
şarkılarını
seslendiriyor.
The powerful voice of
pop music Demet
Akalın is going to
perform her most
popular songs at
Konya Club Inferno
on March 11.
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MELİHAT
GÜLSES-GHADA
SHBEİR
Türk ve Arap
müziklerinin iki dev
ismi Melihat Gülses
ve Ghada Shbeir
“Şark Bülbülleri”
konseri için 05
Mart’ta TİM Show
Center’da buluşuyor…
Melihat Gülses and
Ghada Shbeir, two
great names of
Turkish and Arabic
music, are meeting
to perform at the
concert named “Şark
Bülbülleri” at TIM
Show Center on
March 5.

[ sİnema / cınema ]
BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ

ONCE UPON A TIME

FİLM ÖZETİ
Filmde, duyduğu bir
şarkının peşine düşen Nehir ile
şarkıyı yapan Ozan’ın tüm
zorluklara rağmen bitirmeyi
başaramadıkları aşklarının
hikâyesi anlatılıyor.

SYNOPSIS
Nehir who is chasing a song
that she has heard and Ozan who
is written the song cannot stop
loving each other despite all the
obstacles. The movie tells their
story.

SİNDİRELLA

CINDERELLA

FİLM ÖZETİ
Annesinin ölümünün ardından
babası başka bir kadınla evlenen
Ella, iyi niyetle üvey annesine ve
onun iki kızına elinden geldiğince
yardım etmektedir. Ancak tüccar
babasının beklenmedik ölümü,
onu hizmetçiliğe ve hiç
istemediği bir hayata sürükler.
Günün birinde ormanda
karşılaştığı yakışıklı genç onun
kalbini çalacak ve yeniden umutla
dolmasını sağlayacaktır.

SYNOPSIS
Ella, whose merchant father
remarries after the tragic death of
her mother, welcomes her new
stepmother and her two daughters.
But when Ella’s father suddenly
and unexpectedly passes away, she
finds herself at the mercy of a
jealous and cruel new family. Then
there is the dashing stranger she
meets in the woods. Ella finally
feels she has met a kindred soul.

Gösterim tarihi: 06 Mart 2015
Yönetmen: İlksen Başarır
Oyuncular: Mert Fırat, Melisa
Sözen, Mustafa Uzunyılmaz,
Derya Durmaz, Hare Sürel
Tür: Dram, romantik

Gösterim tarihi: 13 Mart 2015
Yönetmen: Kenneth Branagh, Mark
Romanek
Oyuncular: Lily James, Helena
Bonham Carter, Cate Blanchett,
Hayley Atwell
Tür: Aile, dram, fantastik, romantik
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Opening date: March 6, 2015
Director: İlksen Başarır
Cast: Mert Fırat, Melisa Sözen,
Mustafa Uzunyılmaz, Derya
Durmaz, Hare Sürel
Genre: Drama, romance

Opening date: March 13, 2015
Director: Kenneth Branagh, Mark
Romanek
Cast: Lily James, Helena Bonham
Carter, Cate Blanchett, Hayley
Atwell
Genre: Family, drama, fantasy,
romance

[ Çengel Bulmaca / Crosswords ]
Bertan Kodamanoğlu

Kent veya
kasabada
dış mahalle

Resimdeki
oyuncu

Boş,
değersiz,
önemsiz
olan

Ab

Süvari

Sinirli

Kurutulmuş
balık

Soy

Havada
çark gibi
dönerek
atılan takla

Tutukluların
bileklerine
takılan halka

Bir araya
getirme

Onay,
tasdik

Hikaye
Sahra

Defa, kez

Devlet
Malzeme
Ofisi

Küme

Ateş

Ağız kavgası etmek

Yumuşak
beyaz
peynir

Sene

Tarım
işçisi,
rençber

Çıplak
Zayıf

Rütbesiz
asker

Yemek
pişirip
satan

Nevşehir
ilçesi

Basit şeker

Jargon

Afrika'da
ülke
Sevinç
Maddenin üç
halinden biri
Kabul
etmeme

Kayın
ağacından
yapılan ok
Kalınca,
yağlı çörek

Karşılaşma

Negatif
resim

Topuk

İçine bir
şeyler konan nesne

Nur, şavk Şarta bağlı

Lakin

İsim
Dağın en
yüksek yeri
Kısaca Türk
Malı

Edirne
Keşan'a
bağlı bir
köy

Tat alma
organı

Bildirme

Bir cins iri
at

Büyük
marangoz
rendesi

İyi duruma
getirme

İsviçre'de
bir şehir

Pikapta
çalınan disk

Kalın yaygı

Uygun
bulma,
tasdik

Cereyan
İlave

Hadise

Eski dilde
hastalıklar

Cömert

Köpek
maması

Kayınvalide
Fiyatı
yüksek olan

Yoğurttan
yapılan bir
içecek

Dibi uzak
olan
Plakası 44
olan ilimiz
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Küçük bitki
Arka, geri

[ Sözcük Avı / Word Search ]

[ Çapraz Bağlar / Cross Lines ]

BİTKİ

HAYLİ

RESEN

BİYOGRAFİ

İREMİR

REYHAN

BÜTÇE

KİMSE

RUMELİHİSARI

CUMARTESİ

MADRİD

SERİN

ELENİKA

NAHAK

SEYİR

GİRİFT

PİRİT

TABAL

GİYSİ

PLÜRALİST

ÜMMET

1 Her karenin içinde çapraz bir çizgi olmalı.
2 Her sayı, üzerinden kaç tane çapraz çizgi
geçtiğini gösteriyor.
3 Çapraz çizgiler kapalı bir şekil oluşturmamalı.
1 Each square should include a cross line.
2 Each number shows how many lines
crosses over it.
3 Cross lines cannot create a closed shape.

[ 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.
Following the rules, you should have a closed shape by connecting the dots. The numbers show how may lines cross over
that number. Lines may cross where there are no numbers.
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[ Sudoku / SudokU ]
Her satırı, her sütunu ve her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurmalısınız.
Fill each row, line and 3X3 square with numbers from 1 to 9

KOLAY

ORTA

ZOR

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

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

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

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

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

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

[ ÇÖZÜMLER /
Resimdeki
oyuncu
Sinirli
Onay,
tasdik
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Rütbesiz
asker
Jargon
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Maddenin üç
halinden biri
Kabul
etmeme
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Kalınca,
yağlı çörek
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Topuk
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İlave

Eski dilde
hastalıklar

Fiyatı
yüksek olan
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Boş,
değersiz,
önemsiz
olan

Ab

Süvari

Bir araya
getirme
Hikaye

Sahra

Devlet
Malzeme
Ofisi

Ateş

Sene

Tarım
işçisi,
rençber

Nevşehir
ilçesi

Basit şeker

A
I
T E R K
L
K E
I L
L
İ N E
R G Ü P
Ç
N E

Dağın en
yüksek yeri

Tat alma
organı

Bildirme

İyi duruma
getirme

İsviçre'de
bir şehir

Kalın yaygı
Cereyan

Hadise

Cömert

Kayınvalide

Plakası 44
olan ilimiz

Tutukluların
bileklerine
takılan halka

Defa, kez
Küme

Yumuşak
beyaz
peynir
Çıplak

Zayıf

Afrika'da
ülke
Sevinç

Kayın
ağacından
yapılan ok

İsim

Kurutulmuş
balık

Soy

Nur, şavk Şarta bağlı

Karşılaşma

Ö K
E
E R
E
E M
P
D E

Edirne
Keşan'a
bağlı bir
köy

V
H
S A B İ
U R
Ç Ö
O D
Y
I Ş M A K
R
O
Ü
G O
A Z
T
H
M A
A D
Ç E
N
D
İ K L İ
K
O L A
R A Z
K
A H A L I
R İ N
M

Kent veya
kasabada
dış mahalle

I Ş
A
A R
T
P L
L I
A
N A
Y R
A T

Negatif
resim

Kısaca Türk
Malı

İ
H A
Y
A Y
A
A L

Pikapta
çalınan disk

Köpek
maması

Yoğurttan
yapılan bir
içecek

Büyük
marangoz
rendesi
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Küçük bitki
Arka, geri

Ç
İ
R
O
Z

Havada
çark gibi
dönerek
atılan takla

P
E
R
E
N
A D
Ş E
Ç
I K
A
A P
M
A K
A
O T
N A
A N
Y A
Yemek
pişirip
satan

İçine bir
şeyler konan nesne

Lakin

Bir cins iri
at

Uygun
bulma,
tasdik

Solutions ]
9
3
2
5
7
6
1
4
8

7
8
4
3
1
2
5
6
9

5
1
6
9
8
4
7
2
3

3
4
9
8
6
7
2
1
5

1
6
8
2
5
3
9
7
4

2
5
7
4
9
1
8
3
6

4
9
3
7
2
8
6
5
1

8
2
1
6
4
5
3
9
7

6
7
5
1
3
9
4
8
2

8
2
4
5
6
9
7
3
1

9
3
5
4
7
1
6
8
2

7
1
6
3
2
8
4
5
9

2
8
3
1
5
4
9
7
6

6
4
7
9
8
2
3
1
5

1
5
9
6
3
7
8
2
4

5
9
8
7
1
6
2
4
3

4
7
1
2
9
3
5
6
8

3
6
2
8
4
5
1
9
7

4
6
1
9
5
8
2
7
3

2
3
9
4
6
7
5
8
1

5
8
7
3
2
1
4
6
9

7
1
2
5
8
3
6
9
4

9
5
8
6
1
4
3
2
7

6
4
3
7
9
2
8
1
5

3
9
5
2
7
6
1
4
8

1
2
4
8
3
9
7
5
6

8
7
6
1
4
5
9
3
2

9
1
8
2
5
7
4
3
6

4
7
2
3
6
8
9
1
5

3
6
5
9
4
1
2
7
8

5
8
6
1
7
9
3
2
4

2
4
7
8
3
5
1
6
9

1
3
9
4
2
6
8
5
7

6
2
3
5
8
4
7
9
1

7
9
4
6
1
2
5
8
3

8
5
1
7
9
3
6
4
2

9
2
5
1
4
6
7
3
8

3
1
4
7
9
8
2
6
5

6
7
8
5
3
2
4
1
9

8
9
6
2
1
3
5
7
4

5
3
2
4
7
9
6
8
1

1
4
7
6
8
5
9
2
3

2
6
1
3
5
4
8
9
7

7
5
9
8
2
1
3
4
6

4
8
3
9
6
7
1
5
2

4
8
3
5
2
9
7
1
6

1
9
6
4
7
8
3
5
2

7
2
5
1
3
6
8
9
4

5
1
7
6
8
2
9
4
3

3
6
2
9
1
4
5
8
7

9
4
8
3
5
7
6
2
1

2
3
4
7
9
5
1
6
8

8
5
1
2
6
3
4
7
9

6
7
9
8
4
1
2
3
5

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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