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DEMİRYOLLARINDA HIZLI DEĞİŞİM
RAPID TRANSFORMATION IN RAILWAYS
Geçmişiyle, bugünüyle ve geleceğiyle demiryollarını
hesaba katmadan, Türkiye’nin ekonomik hayatını,
sosyal değişimlerini, modernleşme çabalarını,
kalkınma hamlelerini, hatta yakın dönem kültür
tarihini bile doğru anlamak, doğru değerlendirmek
mümkün değil. Cumhuriyetin kuruluş döneminde
Türk sanayisinin, Türk ekonomisinin lokomotif
sektörü demiryolu yapımı olmuştu. Bugünkü
sanayimizin ve dünyanın 17. büyük ekonomisi
oluşumuzun harcında da demiryolları yatıyor dersek
abartmış olmayız.
2003 yılında Ulaştırma Ana Plan Stratejisi’nin
hazırlamasına kadar demiryolları hep arka planda
kaldı. Demiryolunu öncelikli olarak ele alan bu
stratejinin hayata geçmesinin ardından demiryolları
Cumhuriyet dönemindeki o ihtişamlı günlerine
tekrar geri dönmeye başladı. Hatta Türk Demiryolu
sanayisi oluşturulmaya başlandı. Türkiye, Avrupa’da
6. dünyada ise 8. hızlı trene sahip ülke oldu. Yüzyılın
projesi Marmaray’la Asya-Avrupa kıtaları kesintisiz
demiryoluyla bağlandı. Büyük Atatürk’ün ‘refah ve
uygarlık yolu’ dediği demiryolları düştüğü yerden
yeniden doğruldu.
2014 yılında da demiryollarımıza yaptığımız yatırım
miktarı 5,4 milyar lira ile önemli bir rakama ulaştı.
Ancak bu yıl için yapacağımız yatırım miktarı ile kendi
rekorumuzu da kıracağız. Yılsonuna kadar 9 milyar
liraya yakın yatırım yapmış olacağız. Bu kapsamda
Türkiye-Gürcistan (Kars-Tiflis) demiryolu inşaatını
bitireceğiz. Konya-Karaman Hızlı Tren hattını
tamamlayacağız. 844 kilometrelik demiryolunu bu yıl
yenileyerek 2015 yılı sonunda hatlarımızın tamamını
yenilemiş olacağız. Ayrıca bu yılın sonuna kadar 3.
Köprü ve 3. Havalimanı-Halkalı yeni demiryolu proje
hazırlama çalışmalarına da başlamış olacağız.
Gaziray’ın yapımına başlayacağız. Halkalı-Kapıkule
yeni demiryolu proje hazırlama çalışmalarını da
tamamlamış olacağız. Mersin (Yenice) Lojistik
Merkezi’nin 1. etabı da bu yıl içinde hizmete açılacak.
Ve bu yıl artık demiryollarının serbestleştirilme
sürecini de tamamlıyoruz. Bu süreç ile sağlıklı,
rekabetçi, hizmet kalitesi yüksek, güvenli bir ulusal
demiryolu ulaşımına da tamamen ulaşmış olacağız.
İyi yolculuklar…
Feridun BİLGİN
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
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It is not possible to understand correctly or to evaluate
the economic life, social changes, and modernization
affords, development thrust, recent cultural history of
Turkey by leaving the railways with their past, present,
and future out of the equation. During the first years of
our Republic, railway had been the leading sector of the
Turkish economy and industry. We wouldn’t be
exaggerating, if we say that the railway sector is behind
our success in becoming the 17th large economy of the
world and our present industry.
The railways were always in the background until the
preliminary of the Transportation Main Plan Strategy in
2003. With the materialization of this project that gives
the priority to the railways, our railways begin to go back
to their old magnificent days during the first days of the
Republic. Moreover, the Turkish Railway industry had
begun to develop. Turkey became the 6th high-speed train
operating county in Europe, and 8th in the world. Asia and
Europe had been connected continually through
Marmaray, the project of the century. The railways that
the great Atatürk called as ‘prosperity and way to
civilization’ had risen from where they had fallen.
The amount of investments that were made in our railways
has reached to 5.4 billion TL in 2014. However, we are
going to break a record this year by means of this year’s
amount of investment. We are going to be making an
investment for close to 9 billion TL until the end of this
year. We are going to complete the constructions of
Turkey-Georgia (Kars-Tbilisi) railways, and KonyaKaraman high-speed line. We are going to be renewing all
of our rail lines until the end of 2015 with the completion
of 844 kilometers of railway renewal. In addition, we are
going to be commencing the preliminary work for the third
bridge, and the third airport-Halkalı line projects. We are
going to begin the work for Gaziray. We are going to be
completing the preliminary project work for HalkalıKapıkule New Railway. The first part of Mersin (Yenice)
Logistics Center is going to be put into service in this year.
We are completing the deregulation process of railways
this year. With this process, we are going to be achieving
an international railway transportation, which is healthy,
competitive, high quality, and safe.
Have a nice trip...
Feridun BİLGİN
Minister of Transport, Maritime Affairs and
Communication

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

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

444 91 19

e.huawei.com/tr

e.turkey@huawei.com

HOŞGELDİNİZ / Welcome

TÜRKİYE DEMİRYOLUNDA ÖNCÜ
TURKEY IS PROMINENT IN RAILWAYS
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Mart başında “Eurasia Rail 5. Uluslararası
Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve
Lojistik” fuarını gerçekleştirdik. Dünya
demiryolu sektörünün tüm tarafları beşinci kez
İstanbul’da buluştu. 2011’den beri düzenlenen bu
fuara, daha fazla ülke, kurum/firma temsilcisinin
katılması, ülkemizin demiryolu sektörünün her
geçen yıl daha da geliştiğini göstermektedir.
Çok değil, 13 yıl önce ülkemizin demiryolu
sektörüyle ilgili uluslararası boyutta bir
organizasyona ev sahipliği yapması, Türk firma
ve mühendislerinin bu alanda söz sahibi olmaları
hayaldi.
Demiryolu sektörüne 2003-2015 yılları arasında
toplamda 42 milyar TL yatırım gerçekleşmiştir.
2015 yılında da 9 milyar TL dolayında yatırım
planlanmakta ve önümüzdeki yıllarda da artarak
devam edecektir.
Aktarılan bu önemli kaynaklarla demiryolu
sektörünün her geçen gün geliştiğini, yüksek
hızlı ve hızlı demiryolu ağlarının genişlediğini,
mevcut sistemlerin yenilendiğini, ileri demiryolu
sanayisinin geliştiğini müşahede ediyoruz.
Ulaşım sisteminde demiryolu güçlendikçe daha
sağlıklı, dengeli bir ulaşım sistemi oluşturulacak,
ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatının
dinamikleşmesine önemli katkıda bulunacaktır.
Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatlarının
ülkemizin dört bir köşesine ulaşması ile ortaya
çıkan “Yeni Türkiye’de” Ankara’dan İzmir’e,
Antalya’ya, Sivas’a, Kayseri’ye, Erzincan’a,
Kars’a kadar daha kısa sürede ve daha konforlu
bir ulaşım ile bölgeler arasında gelişmişlik düzeyi
eşitlenecek, etkileşim artacak, gönül birliğimiz
pekişecektir.
Güvenli ve zaman tasarrufu sağlayan YHT’lerle
keyifli yolculuklar…

We held “EurasiaRail 5th International Rolling
Stock, Infrastructure & Logistics Exhibition” at the
beginning of March. All sides of the world railway
system had met in İstanbul for the fifth time.
Increase in the number of participating countries
and establishments to the exhibition, which has
been organized regularly since 2011, from around
the world shows that our country’s progression is
becoming more advanced with every passing year.
Thirteen years ago, seeing our county as the host of
such an important international organization of
railways, or Turkish companies, or engineers being
an expert on this field was a dream.
Forty-two billion TL has been invested in the
railway industry between 2003 and 2015. About
nine billion TL has been planned to invest in 2015
and this number is going to increase in the coming
years.
We observe that our railway sector is being
developed with every passing day, the networks
of high speed and speed rail lines are expanding,
existing systems are being refreshed, advanced
railway industry is advancing. As our railways
become stronger, our transportation system is
going to become stronger, and healthier. It is
going to contribute to the dynamization of our
country’s cultural, economic, and social life.
In the ‘New Turkey’ that is created by means of
high speed and speed rail lines reaching to the all
corners of our country, the level of development
is going to be equalized, interaction is going to
increase, the harmony is going to be strengthened
between the regions from Ankara to İzmir,
Antalya, Sivas, Kayseri, Erzincan, and Kars, with
a comfortable and timely transportation.
Have a nice trip on HSTs that are safe and
timesaving...

Ömer YILDIZ
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim
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LÜTFİ ELVAN GÖREVİNİ DEVRETTİ
“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN KOŞARAK ÇALIŞTIK. HEP İLERLEMEYE ÇALIŞTIK. SADECE
VATANDAŞLARIMIZA HİZMET İÇİN BU ÜLKENİN GELİŞMESİ VE KALKINMASINI SAĞLAMAK İÇİN.”

LÜTFİ ELVAN CONVEYED HIS TITLE
“WE HAVE WORKED NIGHT AND DAY. WE ALWAYS TRIED TO ADVANCE. ONLY TO SERVE
OUR CITIZENS, ONLY TO ASSIST IN THE DEVELOPMENT OF OUR COUNTRY.”
Milletvekili genel seçimleri nedeniyle istifa eden Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, görevini
Feridun Bilgin’e devretti.Elvan, Bakanlık toplantı salonunda düzenlenen devir-teslim töreninde, 14 ay boyunca yürüttüğü Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini bıraktığını ifade etti. Bu süre içinde ekibiyle millete
hizmet etmek için devam eden projeleri tamamlamak, yeni
mega projeler açıklayarak ülkenin gelişmesine, kalkınmasına ve büyümesine katkı sağlamak amacıyla çalıştıklarını
anlatan Elvan, “Gece gündüz demeden koşarak çalıştık. Hep
ilerlemeye çalıştık. Sadece vatandaşlarımıza hizmet için bu
ülkenin gelişmesi ve kalkınmasını sağlamak için.” diye konuştu.
Elvan, bu görevi layık gördükleri için 11. Cumhurbaşkanı
Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve
Başbakan Ahmet Davutoğlu ile kendisine her konuda destek
olan eşi ve çocuklarına teşekkür etti. Yükleniciler vasıtasıyla
çalışanların da dikkate alınmasıyla 250 binin üzerinde personelin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na hizmet ettiğini ifade eden Elvan, “Ben bugün oldukça huzurlu ve
rahatım. Çünkü bu görevi yıllarca bürokraside çalışmış, son
olarak da Bakanlığımızda müsteşarlık görevini üstlenen şu
anki Bakanımız Feridun Bilgin’e devretmekten büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.” diye konuştu.
Deneyimli, bürokrasiyi ve bakanlığı iyi tanıyan bakanlık
müsteşarının bu göreve getirilmesinin kendilerini memnun
ettiğini dile getiren Elvan, bundan sonraki süreçte herkesin
ekip ruhuyla çalışmaya devam edeceğini kaydetti.
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The Minister of Transportation, Maritime, and Communication
Lütfi Elvan who had resigned due to the parliamentarian general
election has conveyed his title to Feridun Bilge. Elvan expressed
that he had resigned from his duty as the Minister of Transportation,
Maritime, and Communication that he has been conducting for
the last fourteen months during the assignment ceremony that was
held at the meeting hall of the Ministry. Elvan explained that
during this time, he had worked with his team to serve the nation
by completing the continuing projects, announcing the new mega
projects; therefore, contributing to the development of our country.
Elvan said, “We have worked night and day. We always tried to
advance. Only to serve our citizens, only to assist in the development
of our country.”
Elvan thanked to the 11th President of the Republic Abdullah Gül,
the President of the Republic Recep Tayyip Erdoğan, the Prime
Minister Ahmet Davutoğlu for deeming him worthy of this duty,
and to his wife and his children for their support. Expressing that
over 250 thousand employees working for the Ministry of
Transportation, Maritime, and Communication including
contractors and their staff, Elvan said, “I am very peaceful and
relaxed today. Because, I would like to express that I am feeling
glad to convey my duty to our current Minister Feridun Bilge who
has worked as a bureaucrat for long years, and who was recently
assigned as the undersecretary to our Ministry.”
Elvan, who expressed his appreciation for the new assignment of
the undersecretary of the Ministry who is experienced, and knows
the bureaucracy and the ministry, stated that during the following
progress everyone is going to continue to work with the team spirit.

Casper T10 ve N210 kampanyaları 30 Temmuz 2015 tarihine kadar, Casper T27 kampanyası ise 30 Ağustos 2015 tarihine kadar geçerlidir. İş Avantaj Biz 100/200/300/600/1.000/1.500/2.000/3.500
veya İş Avantaj Her Yöne 100/200/300/600/1.000/1.500/2.000/3.500/5.000 veya Esnafa Özel 100/250/450/750/Özgür veya Profesyonele Özel 100/200/300/600/1.000/1.500 tarifelerinden birinde yer
alan,TürkTelekom’unenaz6aydıraktifkurumsalgerçekveyatüzelkişimevcuttelefonhizmetiabonesiolan,kampanyayabaşvurutarihindenbaşlamaküzereengeç50(gün)öncesinekadar,
daha önce cihaz kampanyalarından yararlanmış ve her türlü kampanya taahhüdünü bozacak iş türü ile kampanyadan ayrılmamış olanlar kampanyadan yararlanabilir. Gerçek abone ise
TCKN bazında, tüzel abone ise VKN bazında son 12 ay içerisinde Hat Toplama veya Alma Haberli Mektup hareketi görmemiş olmak, Müşterinin aktif abonelikleri içerisinde en eski tesis tarihli
olanına ait toplam ödenmiş fatura sayısının en az 6 ve toplam ödenmiş fatura tutarının en az 200 TL olması, Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise VKN bazında PSTN ödenecek
taksit faturası bulunmamak, Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise müşteri ID bazında Son Ödeme Tarihi geçmiş borcu olmamak, Kampanya giriş anında kara liste veya gri listede
bulunmamak, Hat dondurma listesinde olmamak, Kampanya başvuru dönemi içerisinde aynı hat ile herhangi bir tablet, bilgisayar veya cep telefonu kampanyasından yararlanmıyor
olmak, Şüpheli alacaklı listesinde olmamak, Türk Telekom Ofis veya Bayilerine başvurmak, Detay alınamayan santraller kapsamında bulunmamak, UMTH veya STH abonesi olmamak
gerekmektedir. Kampanya 24 aylık Abonelik Taahhüdü içermektedir. Taahhüdün ihlal edilmesi durumunda Taahhütname’de yazan İhlal Halinde Ödenecek Ücret aboneye yansıtılır. Damga
Vergisi Aboneye aittir. 1 (Bir) adet sabit hat başına 1 (Bir) adet Ürün talebinde bulunabilir. Casper Via T27 Kampanyası kapsamında bir Abone maksimum 5 (Beş) adet, Casper Via T10 ve Casper
N210 Kampanyaları kapsamında ise bir Abone maksimum 3 (Üç) adet Ürün alabilir. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Ayrıntılı bilgi 444 4 564 ve ttkurumsalurunler.turktelekom.com.tr’de.

TCDD / TRSR

BALIKESİR LOJİSTİK MERKEZİ HİZMETE GİRDİ
BALIKESİR VE ÇEVRESİNDE ÜRETİLEN HER TÜRLÜ YÜK KOLAYLIKLA SEVK EDİLECEK.
LOJİSTİK SEKTÖRÜNE 1 MİLYON TON TAŞIMA KAPASİTESİ SAĞLANACAK.

BALIKESİR LOGISTICS CENTER BEGAN OPERATING
ANY TYPE OF GOODS THAT ARE PRODUCED IN AND AROUND BALIKESİR CAN BE
SHIPPED EASILY. ONE MILLION TONS OF SHIPPING CAPACITY IS GOING TO BE
PROVIDED FOR THE LOGISTICS SECTOR.
Balıkesir’i dünyanın önemli lojistik merkezlerinden biri haline
getirecek Balıkesir (Gökköy) Lojistik Merkezi tamamlandı.
Balıkesir’i Avrupa-Asya hattında önemli bir konuma yükseltecek Balıkesir (Gökköy) Lojistik Merkezi, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Mart 2015 tarihinde toplu
açılış töreniyle hizmete verildi.
Tekirdağ-Bandırma Tren-Feri Projesi’nin hayata geçirilmesi
ile Avrupa’ya; Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu hattının işletmeye
alınması ile de Asya’ya bağlanacak Balıkesir (Gökköy) Lojistik
Merkezi’nden, Balıkesir ve çevresinde üretilen her türlü yük
kolaylıkla sevk edilecek.
Merkezde Türkiye lojistik sektörüne 1 milyon ton taşıma kapasitesi sağlanacak.

Balıkesir (Gökköy) Logistics Center, which is expected to make
Balıkesir one of the most important logistics centers of the world,
is completed. The President of the Republic Recep Tayyip Erdoğan
opened Balıkesir (Gökköy) Logistics Center, which is going to place
Balıkesir at an important location in Europe-Asia line, on March,
15 2015 with a ceremony.
Any type of goods that are produced in and around Balıkesir can be
shipped easily now from Balıkesir (Gökköy) Logistics Center, which
is going to be connected to Europe with the materialization of the
Tekirdağ-Bandırma Train-Ferry Project; and to Asia with the
opening of Kars-Tiflis-Bakü Railway Line. The center is going to
provide one million tons of shipping capacity for logistics sector.

Lojistik merkezlerin sayısı 20’ye çıkacak

The number of the logistics centers is going to
increase to twenty

2023 hedefleri kapsamında; ülkemizin dört bir köşesinde Organize Sanayi Bölgelerine yakın ve yük potansiyeli yüksek
olan yerlerde 20 adet lojistik merkezin hizmete açılması hedeflendi. Bu merkezlerden; Balıkesir (Gökköy) ile birlikte 7
adet lojistik merkez; Samsun (Gelemen), Uşak, Denizli (Kaklık), İzmit (Köseköy), Eskişehir (Hasanbey) ve Halkalı işletmeye açılmış oldu. 5 adet lojistik merkezin inşaat çalışmaları devam ediyor. Diğer lojistik merkezlere ilişkin ise proje, kamulaştırma ve inşaat ihale işlemleri sürdürülüyor.

Opening of twenty logistics centers within close distances of
Organized Industrial Zones with large shipment potentials around
the country has been targeted within the objectives for 2023. Along
with Balıkesir (Gökköy), seven more logistics center has been
opened: Samsun (Gelemen), Uşak, Denizli (Kaklık), İzmit
(Köseköy), Eskişehir (Hasanbey), and Halkalı. The construction
works for five more logistics centers continue. Project preparation,
expropriation, and contracting phases for the constructions of the
other logistics centers are being conducted.

Yıllık 27 milyon ton taşıma

27 million tons of yearly shipping

Tüm lojistik merkezlerin faaliyete geçmesiyle Türk lojistik
sektörüne yıllık yaklaşık 27 milyon ton ilave taşıma imkânı, 9
milyon metrekarelik, açık alan, stok alanı, konteyner stok ve
elleçleme sahası kazandırılacak.

Yearly twenty-seven million tons of additional shipping, nine
million square meters of open space, storage yard, container
storage and handling area are going to be provided for the Turkish
logistics sector with the functioning of all the logistics centers.
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ÇEVRE / ENVIRONMENT

MİLLİ PARKLARA BÜYÜK İLGİ
MİLLİ PARKLAR VE TABİAT PARKLARI 2014’TE 13 MİLYON ZİYARETÇİYİ AĞIRLADI.

GREAT INTEREST IN THE NATIONAL PARKS
THE NATIONAL AND NATURAL PARKS HAVE HOSTED 13 MILLION VISITORS IN 2014.
Milli parklar ve tabiat parkları vatandaşların ailece ziyaret
edebilecekleri yerler arasında ilk sırada bulunuyor. Vatandaşların zamanlarını daha keyifli geçirebilmeleri ve günlük hayatın stresli ortamından uzaklaşabilmeleri için Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılan yatırımlar sonucunda bu
alanlardaki ziyaretçi sayısı son 12 yılda 2 kattan daha fazla
arttı. 2002 yılında 5,5 milyon olan ziyaretçi sayısı, gerçekleştirilen yatırımlarla 2014 yılında 13 milyona çıktı.

The national and natural parks are at the top of the list of the
places to visit as a family. The Ministry of Forestry and Water
Management has made investments, so our citizens could
enjoy their free time and get away from the stresses of the
daily life. As a result of the efforts made, the number of
visitors in these areas has reached more than twice of its
amount in the last twelve years. The number of visitors, which
was 5.5 million in 2002, has reached to 13 million in 2014
thanks to the efforts made.

Tabiat Eğitim Merkezleri kurulacak
Tabii hayatı koruyan ve her zaman gelişmesi için destekleyen
Orman ve Su İşleri Bakanlığı milli parkları ve tabiat parklarını
ziyaretçilerin ilgi odağı haline getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, 100 korunan alanda ziyaretçi tanıtım ve tabiat eğitim merkezleri kurulacak. Tesislerin en kısa
zamanda tamamlanarak ziyaretçilerin kullanımına sunulması
planlanıyor.

Nature Training Centers will be established

2019’da 15 milyon ziyaretçi hedefleniyor

Reaching to 15 million visitors is targeted in 2019

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, tabiat turizmini geliştirmek maksadı ile Bakanlık olarak milli parklara ve
tabiat parklarına gerçekleştirdikleri yatırımlara hız kesmeden
devam edeceklerini belirterek, “Milli parklar ve tabiat parkları,
2014 yılında 13 milyon ziyaretçiyi ağırladı. Biz, 2019’da vatandaşlarımızın yeşile olan ihtiyacını daha da fazla gidermek için
bu sayıyı 15 milyona çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

The minister of Forestry and Water Management, Prof. Dr.
Veysel Eroğlu stated that they will continue their efforts as
the ministry for the national and natural parks to develop the
nature tourism and said, “The national and natural parks
have hosted 13 million visitors in 2014. We are targeting to
increase this number to 15 million in 2019 to fulfill the needs
of our citizens for green zones.”
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Protecting nature and supporting its development, the
Ministry of Forestry and Water Management continues to
work to make the national and natural parks the center of
attention for the visitors. Within this context, visitor
introduction and nature training centers are going to be
established in one hundred protected areas.

www.ankamall.com.tr

TURİZM / TOURISM

YEREBATAN SARNICI’NA ÖDÜL
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN İSTANBUL’A GELEN TURİSTLER, YEREBATAN
SARNICI’NI ZİYARET ETMEDEN AYRILMIYOR.

AWARD FOR THE BASILICA CISTERN
THE TOURISTS WHO COME TO ISTANBUL FROM AROUND THE WORLD DON’T LEAVE
BEFORE VISITING THE BASILICA CISTERN.
Sultanahmet’te bulunan Yerebatan Sarnıcı, dünyanın en
büyük turizm sitelerinden biri olan Trip Advisor’un milyonlarca kullanıcısının oylarıyla belirlediği Gezginlerin Seçimi
2014 Ödülü’ne (Travelers’ Choice 2014) layık görüldü.
2002’de verilmeye başlayan Travelers’ Choice ödülü, tüm
dünyadaki gezginlerden gelen milyonlarca yorum ve görüş
doğrultusunda veriliyor. Her yıl verilen bu ödülde hizmet,
kalite ve müşteri memnuniyeti esas alınıyor.

The Basilica Cistern in Sultanahmet was selected as the winner
of Travelers’ Choice 2014 by the votes of the millions of Trip
Advisor users. Trip Advisor is one of the largest tourism web
portals of the world. The winner of the Travelers’ Choice Award,
which was given for the first time in 2002, is selected through the
millions of comments and critics of its users. Service, quality, and
customer appreciation are taken as bases for the award that is
given each year.

Yabancı filmlerin doğal platosu

A natural set for foreign productions

İstanbul’un su ihtiyacını karşılamak amacıyla Bizans döneminde yaptırılan Yerebatan Sarnıcı, ihtişamlı sütunları, gizemli Medusa heykelleri ve mistik havasıyla milyonlarca
turistin yanı sıra, yabancı yönetmenlerin de ilgi odağı oldu.
James Bond serisinin son filmi “Skyfall” ve Russell Crowe
imzalı “Son Umut”un bazı sahnelerine ev sahipliği yapan
Yerebatan Sarnıcı’nda, Dan Brown’un “Cehennem” adlı kitabından uyarlanacak filmin çekimlerinin yapılması planlanıyor.

The Basilica Cistern that was built to meet the water needs of
Istanbul during the reign of the Byzantine Empire receives
attention from millions of tourists as well as foreign movie
producers with its mysterious Medusa sculptures, magnificent
pillars, and mystic ambience. The Basilica, which was the host of
some scenes from ‘Skyfall’, the most recent James Bond movie,
and ‘The Last Hope’, a Russell Crowe production, is being
considered as the location to some scenes for the movie that is
going to be based on Dan Brown’s novel ‘Inferno.’

2014 yılında rekor kırdı

Broke a record in 2014

Dünyanın dört bir yanından İstanbul’a gelen turistler, Yerebatan Sarnıcı’nı ziyaret etmeden ayrılmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımı yapılarak 1987 yılında
ziyarete açılan sarnıç, 2014 yılında 2 milyon 100 bin yerli ve
yabancı turist tarafından ziyaret edilerek rekor kırdı. Gizemli sarnıç, 2015 yılının ilk iki ayında ise 234 bin 586 kişi tarafından ziyaret edildi.

The tourists who come to Istanbul from around the world do not
leave before visiting the Basilica Cistern. The Basilica, which was
opened for visitors in 1987 following an extensive maintenance
done by the Istanbul Metropolitan Municipality, broke a record
by being visited by 2 million 100 thousand local and foreign
visitors in 2014. The mysterious basilica was visited by 234
thousand 586 visitors in the first two months of 2015.
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

ÜRDÜN VE PETRA ANTİK KENTİ
ŞAİR JOHN WİLLİAM BURGON’IN, ‘TARİHİN YARISI KADAR YAŞLI, GÜL
KIRMIZISI ŞEHİR’ DİYE İFADE ETTİĞİ KENT…

JORDAN AND THE ANCIENT CITY OF PETRA
THE CITY THAT WAS DESCRIBED BY THE FAMOUS POET JOHN WILLIAM BURGON
AS ‘A ROSE-RED CITY HALF AS OLD AS TIME...’
TÜRKAN BALABAN
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

Yolunuz bir gün Ürdün’e düşerse, gizemi;
pembe, kırmızı, turuncu ve sarıya dönüşen
kayalıklarıyla binlerce yıllık tarihiyle sizi
selamlayan Petra’yı görmeden dönmeyin.
Sıradışı bir halk olan Nebati Krallığı’nın
başkenti olan Petra, MÖ 400 ila MS 160
yılların arasında kurulmuştur. Arap
yarımadasından gelen Nebatiler, ticaretten
elde ettikleri gelirle, Ürdün’de bulunan
kumtaşı kayalıklarında kendileri için bu
muhteşem kenti inşa etmişlerdi. İsviçreli
gezgin Johann Burckhardt tarafından 1800’lü
yıllarda keşfedilen kent, aradan geçen
yüzyıllara rağmen görkemini korumuştur.
Çölün muhteşem kenti Petra, antik dünyanın
en ünlü ticaret yollarından birkaçının
kesiştiği bir yerde kurulmuştur. Gazze’den
Şam’a, Kızıldeniz’den Basra Körfezi’ne kadar
önemli bir ticaret kavşak noktasında olan bu
kervan şehri, Arabistan, Mısır, Suriye,
Hindistan, Yunan ve Roma’yı birbirine
bağlıyordu. Nebatiler burada, batıda
Romalılar
ile
Helenistik
dönem
Yunanlılarıyla ve doğuda Perslerle ticaret
yapıyordu.
Nebatilerin şöhreti, dönemlerinde dünyanın
en zenginleri olmasından geliyor. Tütsü ve
baharat ticaretinde maharet kazandılar.
Çin’den ve Hindistan’dan getirilen
baharatlar, tütsüler, yağ ve parfümleri
buradan da dünyanın dört bir yanına sevk
ettiler. Kervanları Arabistan’dan Akdeniz’e
ulaştırıyorlardı. Ticaret sayesinde çok
zengin ve nüfuzlu hale geldiler.
Depremlerle insanların tamamen terk ettiği
kayıp şehir haline dönüşen Petra’da, Al
Khazneh (Hazine), Roma tarzında inşa
edilmiş amfi tiyatro, Ad-Deir Manastırı,
kayalara mezarların bulunduğu geniş kanyon
Street of Facades, kraliyet mezarları, Hz.
Musa’nın Kardeşi Harun’un mezarı ve
bunların dışında Nebatiler Müzesi ile Petra
Arkeoloji Müzesi’ni gezebilirsiniz.

If you happen to visit Jordan someday,
don’t return before seeing Petra that salutes
you with its mystery, rocks that their colors
change to pink, red, orange, and yellow, and
thousands of years old history.
Petra, which was the capital of an
extraordinary society called Nabataeans, had
been settled between the 400 BC and 160.
Nabataeans who came from the Arabian
Peninsula had built this magnificent city on
sandstone rocks in Jordan with their earnings
from trade. The city that was discovered by
the Swiss explorer Johann Burckhardt during
the 1800s has kept its magnificence despite
the centuries that has passed.
Petra, the great city of the desert, had been
settled where the most famous trade routes
of the ancient world intersect. This caravan
city, which was situated on an important
trade intersection from Gaza to Damascus,
and from the Red Sea to the Persian Gulf, had
connected Arabia, Egypt, Syria, India,
Greece, and Rome to each other. Nabataeans
were doing business with Romans and
Hellenistic Greeks in the west, and Persians
in the east.
Their fame comes from being the richest of
their period. They were skilled at incense and
spice trade. They shipped the spices, incenses,
oils, and perfumes to all over the world from
here. They had caravans reach from Arabia
to the Mediterranean. They became very rich
and powerful by means of trade.
You can see Al Khazneh (Treasure), Roman
style amphitheater, Ad-Deir Monastery,
the large canyon Street of Facades where the
rock tombs take place, the royal cemetery,
the tomb of Aaron, brother of Moses, and
the museums of Nabataeans and Archeology
in Petra that has now become a lost city
which was abandoned by people due to
earthquakes.

Takes place in all lists
Tüm listelerde yer alıyor
Turistler için bugün cazibe merkezi haline
dönüşen Petra Antik Kenti, 1985 yılında
UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası
Listesi’ne alınmış ve muhteşem yapıları ve
iyi korunmuş antik binaları ile 2007 yılında
oluşturulan Dünyanın Yeni Yedi Harikası
Listesi’nde de kendine yer bulabilmiştir.

The ancient city of Petra that has become a
center of attention for tourists was included
into the World Cultural Heritage List by
UNESCO in 1985. The city that has
magnificent structures and well preserved
ancient buildings had also found a place for
itself in the New Seven Wonders of the
World List that was created in 2007.
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GÜNCEL / CURRENT

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN
100. YILDÖNÜMÜNDE ANZAK GÜNÜ
AVUSTRALYALI, YENİ ZELANDALILARI VE TÜRKLERİ AYNI ACIDA BİRLEŞTİREN 25 NİSAN
TARİHİNDE, ON BİNLERCE KİŞİ GELİBOLU’DA BİR ARAYA GELİYOR.
SEÇİL SAĞLAM

“Uzak memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar; burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve
sükûn içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana,
koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar; gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat rahat
uyuyacaklardır. Bu toprakta canlarını verdikten sonra artık
bizim evlatlarımız olmuşlardır.”
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu sözlerini her okuduğumuzda
sadece bizlerin değil, her sene düzenlenen Anzak törenlerinde bu topraklarda hayatını kaybetmiş atalarını anmak için
gelen binlerce Avustralyalının duygu dolu anlar yaşamasına,
savaşın acımasız ve korkunç yüzü ardından gösterilen yüceliği ve merhameti bir kez daha yorumlamasına sebep oluyor.
Her yıl nisan ayında ‘Anzak Günü’ düzenlenmektedir. Törenin bu isimle anılmasının sebebi, Australian & New Zeland
Army Corps (ANZAC-Avusturalya-Yeni Zelanda Kolordusu) anlamına gelen kelimelerin baş harflerinden oluşmasıdır.
Bu kolordu, sadece bu savaş için kurulmuştur ve tarihteki
tek savaşı da Çanakkale Savaşı’dır.
Savaşta kaybettikleri 8 binden fazla askeri anmak için dünyanın bir ucundan gelen binlerce Avustralyalı ve Yeni Zelandalının ‘Şafak Ayini’ yaptıkları gün olan 25 Nisan, 1915
yılında Arı Burnu’nda Anzakların karaya çıkış harekâtı
yaptıkları ve şafağı son olarak gördükleri gündür. Bu sebeple her sene Anzak Günü Şafak Ayini aynı saatte bu törene
katılmaktadır.
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Törende her yıl Avusturalya ve Yeni Zelanda’nın Gazi İşleri
Başkanları, Valileri gibi devlet görevlileri tarafından konuşmalar yapılıyor, Çanakkale Savaşı’na ilişkin belgeseller ve
savaşa katılan askerlerin röportajların gösteriliyor, ardından
Avustralyalı ve Yeni Zelandalılar seneler önce bu topraklarda hayatlarını kaybeden ataları için dua edip anma töreni
yapıyorlar.

Türk askerine hayranlık
Vatanını çok ağır ve zor şartlar altında var gücüyle savunmaya çalışan Türk askerlerinin inancı ve cesareti karşısında
sonsuz bir hayranlık duyan ve dünyanın bir ucundan hiç bilmedikleri bir coğrafyaya savaşa sürüklenmiş Avustralyalı ve
Yeni Zelandalı askerlerin ülkelerine yazdıkları mektuplarında
Türk askerinin bu inanç ve cesaretinden özellikle bahsetmiş
olmaları, bu savaşı diğer savaşlardan ayıran oldukça önemli
bir husustur.
Savaşın tüm acımasızlığına rağmen Avustralyalıları, Yeni
Zelandalıları ve Türkleri aynı acıda birleştiren 25 Nisan
tarihinde, atalarını anmak, yas tutmak, savaşların yıkımını
daha iyi anlayarak gelecek nesillere daha barışçıl bir dünya
sunmak için on binlerce kişi Gelibolu’da bir araya geliyor.

100 bin ziyaretçi
Bu sene Çanakkale Zaferi’nin 100. yıldönümü olması sebebiyle bölge, 25 Nisan Anzak Törenleri’nde 100 binden fazla
ziyaretçiyi ağırlayacak.

GÜNCEL / CURRENT

ANZAC DAY ON THE 100TH ANNIVERSARY
OF THE ÇANAKKALE VICTORY
THOUSANDS OF PEOPLE GATHER AT GALLIPOLI ON APRIL 25, A DATE THAT BRINGS TOGETHER
AUSTRALIANS, NEW ZEALANDERS, AND TURKS SHARING THE SAME PAIN.
“Those heroes that shed their blood and lost their lives in a
faraway land... You are now lying in the soil of a friendly
country. Rest in peace and silence. There is no difference
between the Johnnies and the Mehmets to us where they lie
side by side now here in this country of ours... You, the
mothers, who sent their sons from faraway countries, wipe
away your tears; your sons are now lying in our bosom and are
in peace. After having lost their lives on this land they have
become our sons as well.”
Each time we read the words of Mustafa Kemal Atatürk, we
and the thousands of Australians that come to commemorate
their forefathers who had lost their lives on our land
experience emotional moments and interpret once again the
compassion and the magnanimousness that were shown after
the ruthless and terrifying face of war during the Anzac Day
ceremonies that are held each year.
‘Anzac Day’ is held each year in April. The reason that the
day is named as Anzac is because it stands for Australian &
New Zealand Army Corps. The corps was created only for this
war and the only war in its history is the Çanakkale War.
Thousands of Australians and New Zealanders who come to
commemorate over eight thousand soldiers whom they had lost
in the war attend the Dawn Service on April 25, which is the day
that the Anzacs landed at the Cape Arı in Gallipoli in 1915 and
saw the dawn for the last time. Every year, the Dawn Service is
held at the same time on the Anzac Day.
Each year during the ceremonies, speeches are given by

important government officials such as Australian and New
Zealand Ministers of Veterans’ Affairs, and Governors;
screening of documentaries pertaining the Çanakkale War
and interviews with the soldiers that had joined the war take
place; Australians and New Zealanders pray for their
forefathers who had lost their lives in this land years ago.

Admiring the Turkish soldiers
Australian and New Zealander soldiers who had been dragged
from a distant corner of the world to a strange land to fight
had admired the confidence and bravery of the Turkish
soldiers who had struggled to defend their country under
extremely difficult conditions with all their might. They had
talked about these characteristics of the Turkish soldiers in
their letters to home. This is an important distinction that
separates this war from the others.
Despite the inhumanity of the war, thousands of people
gather at Gallipoli on April 25, a date that brings together
Australians, New Zealanders, and Turks sharing the same
pain to commemorate their forefathers, to mourn, and to
present a more peaceful world to the next generations by
comprehending the damages caused by wars.

100 thousand visitors
The region is going to host over 100 thousand visitors during
the April 25 Anzac Day Ceremonies this year since it is the
100th anniversary of the Çanakkale War.
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RÖPORTAJ / INTERVIEW

TÜRK SİNEMASININ ROMANTİK JÖNÜ:

THE ROMANTIC ACTOR OF THE TURKISH CINEMA:

EDİZ HUN

“HERKESİN HAYATI ROMAN GİBİ SEYREDER. BENİM DE HAYATIMDA DEĞİŞİK SÜRPRİZLER
VARDIR. 63 YILIYDI, 22 YAŞINDAYDIM SİNEMAYA GİRDİĞİMDE.”
“EVERYONE’S LIFE IS LIKE A NOVEL. I HAD A FEW SURPRISES IN MY LIFE, TOO.
IT WAS 1963, I WAS TWENTY-TWO WHEN I ENTERED CINEMA.”
SİBEL ATEŞ YENGİN

Her dönemin delikanlısı Ediz Hun bu tanımlamayı sonuna
kadar hak ediyor. İlerleyen yaşına rağmen hem fiziği hem de
düşünceleriyle gençlere taş çıkaran usta oyuncu, “Bizde,
‘benden sonra tufan’ ya da ‘yaş yetmiş iş bitmiş’ gibi çok
yanlış özdeyişler var. Hâlbuki öyle insanlar var ki 80-90
yaşına gelmiş, hayranlıkla izliyorsunuz. Türkiye’de senaryolar, gençlere endekslenmiş durumda. Haliyle de her zaman iyi bir rol çıkmıyor.” diyor.
İşte Ediz Hun’la yaptığımız keyifli söyleşimiz…

The young man of every period, Ediz Hun deserves this address.
Despite his advancing age, the actor who is far superior than
today’s young generation with both his physique and ideas says,
“Many wrong aphorisms exist in our language such as ‘The big
flood is after me,’ or ‘you’re done at eighty.’ However, you may
watch some certain people who are eighty or ninety with
admiration. The film scenarios in Turkey are fixed on young
people. Therefore, not every time comes a good part.”
Here is our pleasant interview with Ediz Hun...

Şimdi üniversitelerde oyunculuk üzerine dersler
veriyorsunuz. İlk film teklifi gelince ‘eyvah ne
yapacağım?’ diyen o genç Ediz Hun bugünlere geleceğini
hayal eder miydi?
Ne ilginç değil mi? Herkesin hayatı roman gibi seyreder.
Benim de hayatımda değişik sürprizler vardır. 63 yılıydı, 22
yaşındaydım sinemaya girdiğimde. ‘Ses’ mecmuasının düzenlediği yarışmada seçilmiştim. Cüneyt de (Arkın) artist
mecmuasından seçilmişti. Tesadüfler hayatta yönlendirici
oluyor. O rastlantılar nedeniyle ben de bugünlere geldim.
Hep başrollerde oynadım. Şimdi gençlerin hayatı canlandırıldığı için orta ve ileri yaştaki insanların da hayatlarının ilginç olabileceği, aşk yaşayabilecekleri düşünülmüyor. Hâlbuki insan yaşadığı müddetçe duygularıyla hareket eder. Bu
duyguların içinde sevgi de vardır aşk da… Yaşı ileri de olsa
aşkı yaşamak ister.

Now you give lectures about acting at universities. Could
the young Ediz Hun who had thought ‘Oh, what am I going
to do?’ when he was offered his first part in a movie imagine
seeing these days?
Is it not interesting? Everyone’s life is like a novel. I had a few
surprises in my life, too. It was 1963, I was twenty-two when I
entered cinema. I won a competition that was organized by
‘Ses’ magazine. Cüneyt (Arkın) too won one that was organized
by artist magazine. Sometimes coincidences give direction to
your life. Those coincidences had brought me here today. I
always played leading parts. Most movies are about young
people, so no one thinks that middle aged or old people could
fall in love or their lives might be interesting. However, we all
act with our feelings during our lifetimes. These feelings
include love and affection. We want to fall in love no matter
how old we are.

Öyleyse aşk yaşa başa bakmıyor diyebiliriz. Değil mi?
Niye olmasın pek tabii olabilir. Fonksiyonları devam eden
bir insanın bütün duyguları yaşaması kadar doğal bir şey
olamaz. Türkiye’de bırakın 70 yaşı, 50 yaşa gelmiş insanları
anne-baba gözüyle görüyorlar. Bir de bizde çok yanlış özdeyişler var mesela, bunları hiç tutmam. Mesela, ‘benden

Therefore, we can tell that love doesn’t care about age.
Right?
Why would it... It is so natural for a person who can function
to experience all the feelings. Let alone 70, but even the
people who are 50 are seen as elderly in our country. Many
wrong aphorisms exist in our language; I never use them. For
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sonra tufan’, ne demek bu? ‘Bana ne, beni ne ilgilendiriyor
ki?’ demek egoistçe bir davranış ve çok yanlış. Veyahut ‘yaş
yetmiş iş bitmiş’. Öyle insanlar var ki 80-90 yaşına gelmiş,
hayranlıkla izliyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye’deki senaryolar, gençlere endekslenmiş durumda. Haliyle de her zaman
iyi bir rol çıkmıyor.

instance, ‘The big flood is after me,’ what does it mean? ‘I
don’t care,’ is a very selfish thing to say. Or ‘you’re done at
seventy.’ However, you watch some certain people who are
eighty or ninety with admiration. The film scenarios in
Turkey are fixed on young people. Therefore, not every time
comes a good part.

Şimdi gençlerle bir projedesiniz. Gençlerle çalışmak
nasıl?
Sibel Hanım ben peşin hükümlüyümdür. Herhalde çok kötü
oynayan oyunculara rastladım. ‘Bu iş bitmiş’ deyip peşin
hükümlü oldum o zamanlar. Bu teklif gelince, ‘acaba bu çocuklar nasıl, hakikaten başarılılar mı?’ dedim. Fakat bir
başladık çalışmaya hepsi müthiş. Şaşırdım kaldım.
Bu çocuklar 25-30 yaşında ya var ya yoklar.
Daha da küçükleri var, müthişler; ezberleri gayet kuvvetli. Bu çocukları
çok sevdim, çok efendiler. Kendi
kendime, ‘Ediz çok yanlış düşünmüşsün’ dedim ve kendimden özür diledim hatalı
hareket ettiğim için.

Now, you are working in a project that includes a young
cast. How do you feel about working with young people?
Miss Sibel, I am a judgmental person. I might have encountered
with too many bad actors. I behaved judgmentally then and I
thought ‘No quality is left in this profession anymore.’ When I
received this offer, I thought ‘I wonder if those kids are any
good?’ After I began working with them, I realized that
they were great. I was surprised. They were
between the ages of twenty-five and thirty.
There were younger ones among them.
They are all wonderful at acting;
their memorization skills are
strong. I like those kids very
much, they are so polite. I
realized my mistake and I
asked myself, ‘Ediz, what
were you thinking?’

Sizin çocuklarınız
oyuncu olmak istemedi
mi hiç?
Kızım sinema televizyon
mezunu. Onunla bir dizide çalıştık. Kızımı oynuyordu. Cici bir kızdır. Oğlum da Ajda’yla (Pekkan) bir
film çekmişti yıllar önce. Ben
de o dönem milletvekiliydim.
Oğlum da çok hoş bir çocuktur.

Yaşamın amacının sevgi olduğunu
öğrendim. İnsanlara iyi muamele
etmenin, tatlı davranışlar
sergilemenin herkesi mutlu
edeceğini öğrendim.

Nasıl bir babaydınız peki? Kız erkek
ayrımı yapar mıydınız?
Hiçbir zaman ayrım yapmadım. Kim hatalıysa kim şımarıklık
yapıyorsa ona, ‘sen hatalısın, haddini bil’ dedim. Serbest bıraktım. Arkadaş gibi davrandım. Hatta oğluma, ‘bak, ne güzel
kız, değil mi?’ diye espri yapıyorum. Kızla da çok şakalaşırım.
Peki, bir sürü ünlü isimle aynı sahneyi paylaştınız, rol
gereği sevgili oldunuz. Eşiniz sizi kıskandı mı?
Kıskanç hanım zordur. Genç kızlara bir tavsiyede bulunmak
isterim. Bir erkek de bir kız da beğendiği birine bakabilir
ama bu bakış kötü niyetli bir bakış olmamalı tabii. Gözdür
bu bakar. Belki hayranlıktır belki sevecen belki beğenen bir
bakıştır. Bunun üzerinde durmayıp, ‘niye ona baktın, kaçta
geldin, niye bu kadar geciktin?’ dememek lazım. Serbest
bırakacaksınız insanları. Evlilik karşılıklı sorumluluk demekle birlikte biraz da özgürlük demektir.
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Did your children ever
want to become actors?
My daughter has a degree in
cinema and television. We
have worked together for a TV
series. She played my daughter.
She is a nice girl. My son played
with Ajda (Pekkan) in a movie years
ago. I used to be a congressional
representative then. He is also very nice.

I have learned that the purpose of
life is love. I have learned that
treating people nicely and
displaying good behaviors make
everyone happy.

How were you as a father? Did you discriminate
between your children?
Never. The one who was acting irresponsible would be in
trouble. I let them be. I was friendly with my children. Sometimes,
I tease my son about girls. I say, ‘Hey, look at that girl, she is
beautiful, isn’t she?’ I tease my daughter a lot, too.
You have shared the same stage with so many famous
actors. Sometimes, you played as lovers. Was your wife ever
jealous?
It would be hard to get along with a jealous wife. I would like to
advise the young women; a man or a woman may look at
another, but this look must be good intended. Our eyes are to
see. The looks might be affectionate or might be only out of
admiration. They shouldn’t make it a big deal. We better let
people free! Marriage means responsibility but also freedom.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

Ama biraz da erkeklere tavsiye verin…
Erkekler de saygılı olacak. Hanımlar incinirse, gurur kırıcı
davranışlara maruz kalırsa sonuç kötü olabilir. Evlilik dediğiniz özel bir hayat. Bu çok özel bir yakınlaşma demek. Evlilikte yüz göz olmayacak, karşınızdakine saygı duyacaksınız.
Her şeyden önce kadınları el üstünde tutmak, incitmemek
lazım…
Tanışmanız ilginç olmuş. Kısmetiniz ayağınıza gelmiş
değil mi?
Bir gün kapı çaldı. Bir baktım çıtı pıtı üç hanım. Türk
Hava Yolları’nın 70. yıl balosu varmış. Davetiye getirmişler. Buyur ettim. Çay, kahve ikram ettim. Sohbet ettik. Teşekkür edip, vaktim olursa geleceğimi söyledim. O
günden sonra görüşmedik. Birkaç ay sonra Berna’yı aradım. Buluştuk. Baktım, cici, masum, temiz pak, yumuşak
başlı... Erkekler de yumuşak başlı kızlardan, şefkatten
hoşlanır ya. Velhasıl o şekilde başladı, bir vesile oluyor
sonuçta.
ÇOK ŞAKACIYIMDIR
Bir söyleşinizde ‘terbiyeli haylazdım’ dediğinizi
okumuştum. Ne demek bu?
Lisede yaramazlık yapardım. Gençlikte umumiyetle bu tip
davranışlar oluyor. Egonun geliştiği, dünyaya açılan pencerede neyin ne olduğunu öğrenme yaşları tabii. Bir edebiyat hocamız vardı; Melahat Hanım. Şu an çok ayıplıyorum
kendimi aslında. ‘Nasıl bir muziplik yapsam’ diye düşünürken aklıma geldi. Kadıncağızın ertesi gün dersi var
mesela Karaköy’e gidip pavurya alırdım. Dersten önce
canlı pavuryayı yere bırakırdım. O tabii kadıncağızın ayağına doğru yürümeye başlardı. Hoca bir anda yerinde sıçrardı. ‘Kim yaptı?’ diye sorunca da, ‘ben yaptım, affedin
beni hocam’ deyip sarılır öperdim. O da, ‘hem yapıyorsun
hem özür diliyorsun’ derdi. İşte böyle muzipliklerim vardı
ama terbiyesiz, saygısız, küfürbaz değildim.
Bunun gibi başka anınız var mı?
Muzip bir adamımdır, şakacıyımdır. Devamlı bir şeyler
yaparım. Maskelerim vardır mesela kapı çalınınca onları
takıp da karşılarım geleni. Beni maskeyle gören irkilir,
bir de sesimi değiştirip ‘kimi arıyorsunuz?’ derim. Yılbaşında bir yere gittiğimizde de yaparım. Eşim de esprilerime çok güler. Bu herhalde hayat dolu bir insan olduğumu gösteriyor.
KÖTÜLÜĞÜ DE İYİLİĞİ DE UNUTMAM
Kendinizi anlatın desem ne söylersiniz?
Hiçbir zaman şımarık biri olmadım üstelik tek çocuk olmama rağmen. Çünkü tek çocuk için, ‘egosu şişik olur’
derler. Ancak ben tam tersi haddini bilen biri oldum hep.
Benim için insanlık önemlidir. Irk, din, dil fark etmez kim

How about advice for men...
They should show respect. If a man hurts the feelings of a
woman, he would have to face with the consequences of his
behavior. Marriage is private. It means intimacy. Partners are
supposed to show respect to each other. Men shouldn’t hurt
their feelings and keep them happy.
The story of how you met with your wife is interesting. She
was the one who had found you, right?
I heard a knock on my door one day: three nice young women.
They had brought me an invitation for the 70th anniversary
celebration of Turkish Airlines. I welcomed them inside. I
offered them drinks. We had a chat. I thanked them and told
them that I would come if I could. We didn’t see each other
after that day. However, I called Berna a few months later.
We had a date. I realized that how nice, innocent, sweet
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olursa sırtımda taşırım. İnsan olmayana da elimden geldiğince haddini bildirmek isterim. Çok şükür memnunum
karakterimden, Akrep burcuyum. Gecenin üçünde biri
arayıp da, ‘Ediz Bey size ihtiyacım var, rahatsızım’ dese
koşa koşa giderim. Kötülüğü de iyiliği de unutmam.
Akrepler için ‘kinci’ olur derler?
Bakın bazı konularda asla taviz vermem; vefasızlık, nankörlük ve saygısızlık... Beni sevmek zorunda değildir ama saygı
göstermek mecburiyetindedir. Aynı şekilde ben de.
Bu hayat size ne öğretti diye sorsam…
Yaşamın amacının sevgi olduğunu öğrendim. İnsanlara iyi
muamele etmenin, tatlı davranışlar sergilemenin hem karşınızdakini hem de sizi mutlu edeceğini öğrendim. Ayrıca
hayatın çok derin bir anlamı olduğunu da öğrendim.

natured, and well groomed she was. You know how men like
sweet natured and caring women. This was how our
relationship began.
I AM FUNNY
I have read in an interview that you called yourself ‘a well
mannered hellion.’ What does that mean?
I was very mischievous in high school. This kind of behavior is
normal at young age, which is when we get to meet with the
world and begin to realize who we are… We used to have a
literature teacher: Mrs. Melahat. Now I feel ashamed of
myself for what I did. I used to think how to pull a prank on
her. One day, I went to Kadıköy and bought a crab. I freed the
crab on the floor at the classroom just before her class began.
The crab, of course, began to walk towards her feet. She
startled, and then asked who did it. I said, “I did it, please
forgive me!’ and hugged and kissed her. She said, “Why do
you do the crime, if you would feel sorry about it?” I played
pranks like that, but I was never disrespectful, impertinent, or
foul-mouthed.
Do you have other reminiscences such as this one?
I am a funny person. I make jokes all the time. For instance, I
have masks that I wear before answering the door. The guest
who sees me in a mask gets startled. I also change my voice and
ask, “Who are you looking for?” I do that when we go to
somewhere for the New Year’s eve. My wife laughs hard at my
jokes. I think this shows that I am full of life.
I REMEMBER BOTH THE GOOD TIMES AND THE BAD
What would you tell if I asked you to talk about yourself?
Although, I was an only child, I was never spoiled. People
usually think that an only child would be selfish. However, I
have always been a person who is aware of his boundaries.
Being a nice person is important to me. I don’t discriminate
between races, religions, or genders. I like teaching lessons to
the ones who don’t treat others nicely. Thank God that I am
happy with my personality. I am a Scorpio. I’d run to help if
someone calls me in the middle of the night and asks for my
help saying, “Ediz, I am sick, I need you.” I remember both the
good times and the bad.
People say that Scorpios are vengeful...
I don’t compromise some matters such as disloyalty,
disrespectfulness, and ungratefulness. No one has to like me,
but they should respect me. Same thing is valid for me, too.
If I am to ask, what this life has taught you...
I have learned that the purpose of life is love. I have learned
that treating people nicely and displaying good behaviors make
everyone happy. I have also learned that life has a deep
meaning.
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Yeşİlırmak kıyısında bİr Anadolu güzelİ:

AMASYA
An Anatolian beauty along the Yeşilırmak river:

BURASI ANADOLU’NUN EN GÜZEL KENTLERİNDEN
BİRİ. KENTİN GECELERİ, SİZİ ISSIZ SOKAKLARINA
DÖKECEK KADAR ETKİLEYİCİ…
IT IS ONE OF THE MOST BEAUTIFUL
TOWNS OF ANATOLIA. THE NIGHTS IN
THIS TOWN ARE AS IMPRESSIVE AS TO
MAKE YOU GO OUTDOORS.
BERİL ŞEN

Sare Ertaş Kural

Duvarında, “Beklerim Gamaşuk’ta, müebbetim bu aşkta...”
diye başlayan bir şiir asılı. Mangal kömürüyle yanan, dev
bakır bir semaver başrolde. Bakırcılar Çarşısı’nda ünü
dillere destan, 22 yıllık Gamaşuk Çayevi’nde her sabah
6’dan geceyarısına kadar, çay kokusu etrafı sarıyor.
Çayevinin sahibi Sebati Ferahoğlu, ancak çayın patronu
annesi Aysel Hanım. “Gerçek bir Anadolu kadını; çilekeş,
cefakar, 40 yıldır bir kez, ayakkabım, eşarbım eskidi
demedi.” diye bahsediyor ondan. Gamaşuk, dedesinin
lakabıymış; ‘gamlı aşık’ anlamına geliyor. Yabancı bir isim
koyacağına, kendi kişisel tarihinden bir esinti olsun istemiş.
Gamaşuk’ta kor ateşte dilek kahvesi de yapılıyor ama, varsa
yoksa çay. Bağlık bahçelik olan Amasya’da, çaya düşkün
olan ve semaverini gittiği yere taşımayan pek kimselere
kolay rastlanmıyor. Bugün halen tamamen el işçiliğiyle
yapılan semaverler arasında kolay taşınabilen, teneke
olanları da var. Çayın makbulü buharla değil, kömürün
közüyle demleneni.
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A poem that begins with “Serving a life sentence imprisoned by
your love/ I am waiting for you at Gamaşuk...” is hanging on its
wall. A giant copper samovar that burns charcoal is the leading
player. The nice aroma of freshly made tea envelopes the twentytwo year old famous Gamaşuk Teahouse at the Copper Bazaar
every morning from 6 am to midnight. Although, the owner of the
teahouse is Sebati Ferahoğlu, the keeper of the tea is his mother
Aysel Hanım. He talks about his mother: “She is a real Anatolian
woman; stoic, enduring, she hadn’t even complained once in forty
years about her scarf or shoes getting worn out.” Gamaşuk was
his grandfather’s nickname; it means ‘sorrowful lover.’ He wanted
to name the place after a familiar story from his own past instead
of a strange name. The wishing coffee that was cooked in embers
is served at Gamaşuk; however, its patrons favor the tea. It is hard
to find someone who doesn’t have a portable samovar in Amasya
where vineyards and orchards are abundant. Today, it is possible
to find handcrafted portable samovars that are light in weight. The
tea tastes better when it is simmered in embers.
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Gecesi şatafatlı kent
Bu çayevi ve semaver tutkusu Amasya’nın en çarpıcı karakteristiklerinden olsa da, kentin Yeşilırmak kıyısında bir Anadolu güzeli olduğunu gözardı etmek mümkün değil. Nehir üzerinde yüzen bir cumbanın dantel perdesini kaldırıp
Amasya’nın en bildik kartpostalına bakın; daracık bir boğazın içinde sıralanmış 19. yüzyıFOTOĞRAF MOLASI
la ait Yalıboyu konakları ve arkalarından
Sultan
II. Bayezid Camii ve
yükselen, ürpertici kral kaya mezarları...
Külliyesi’nin en etkileyici görüntüsü,
Burası Anadolu’nun en güzel kentlerinYalıboyu evlerinin olduğu uzak kıyıdan
den biri. Kentin geceleri sizi, ıssız soya da nehre bakan bahçenin içinden.
kaklarına dökecek kadar etkileyici
PHOTO SPOT
manzaralarıyla cezbeder. Evlerin su
Watch the impressive view of
üzerindeki yansımaları ve sarı sokak
the Sultan II. Bayezid
lambaları altında keskin bir sessizliğe
Mosque and Social Complex
gömülen en güzel mahallesi Hatuniye,
from the far banks of the
river that Yalıboyu houses are
Amasya’nın gecelerini de özellikli yapar.

Mezarlar ve geçitler

located or from the garden
that overlooks the river.

Hellenistik dönemde, Harşena Dağı’nın güney
eteklerine, kalker kayalara oyulmuş Kral Kaya Mezarları, İ.Ö. 333’den İ.Ö. 26’ya kadar Amasya’yı başkent
olarak kullanan Pontus krallarına ait. Yeşilırmak Vadisi boyunca,
irili ufaklı 21 mezar olduğu söyleniyor. Mezarların içlerinden
çok, arkalarına oyulmuş geçitler etkileyici. Geceleri, bu mezarlar
ışıklandırıldığında, kentin güzelliğine nasıl bir katkıda bulunduklarını, Gezi Yolu’nda yürürken farketmemek mümkün değil.

Anadolu’nun Oxford’u
Amasya’nın popüler rıhtımı Gezi Yolu, adeta bir ‘ünlüler geçidi’dir. Yedi yaşında buraya vali olarak gönderilen II. Bayezid’in
yanısıra Amasya’da şehzadelik dönemini geçiren ve buradaki
medreselerde tahta hazırlanmak için ilim, irfan öğrenen diğer
Osmanlı sultanlarının büstleri sıralanır. 1861 yılında buraya gelen, gezgin G. Perrat, “Amasya, Anadolu’nun Oxford’udur.” demekte çok da haksız sayılmazmış aslında. İlkçağın ünlü coğrafyacısı Amasya’nın yerlisi Strabon ve bu kentle özdeşleşen Ferhat
ile Şirin heykelleri de burada.

Yeşilırmak’a reverans
Nehir kıyısındaki taş avlulu, ahşap evler ve yöresel yemeklerin
ustalıkla yapıldığı restoranların en bakımlılarını Hatuniye mahallesinde görmek mümkün. Amasya’da her geçen gün daha
fazlası restore edilen Yalıboyu evlerinde konaklamak kent turizminin olmazsa olmazlarındandır.

Amasya’nın lafazan yaşlıları
Yıldız Hamamı’nın terasına, her sabah asılan pembe, kırmızı
peştemalleri geçip, Yeşilırmak’ın üzerindeki köprüye doğru
ilerleyin. Öğleye doğru, kentin en heybetli yapısı Sultan II. Bayezid Camii’nin (1486) canlı bahçesindeki camiyle yaşıt olduğu
söylenen çınar ağaçlarının altında oturan ihtiyarlar, burada
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Magnificent nights
Although, the passion for this teahouse and tea are the most striking
characteristics of Amasya, it is not possible to avoid the fact that the
town being an Anatolian beauty along the Yeşilırmak River. When
you look at the most familiar postcard of Amasya, you’ll see the
Yalıboyu mansions from the 19th century lining along a narrow strait
and the chilling rock tombs of the kings rising above them. This is one
of the most beautiful towns of Anatolia. The nights in this town are
as impressive as to make you go outdoors. The most beautiful
neighborhood of Amasya, Hatuniye, lapsing into silence under the
streetlights, and the reflection of the houses in the water make the
nights of Amasya special.

Tombs and passageways
The Rock Tombs of the Kings, carved deep into the limestone over the
southern shoulders of the Harşena Mountain during the Hellenistic
period, belong to the Pontic kings who had used Amasya as their
capital city between 333 BC and 26 BC. Twenty-one
tombs take place along the Yeşilırmak Valley.
The passageways carved behind them are
actually more interesting than the tombs.
FOTOĞRAF MOLASI
When the tombs are illuminated at night,
Amasya’nın en etkileyici
it is easy to realize their contribution to
manzarasını görmek için
araçla Amasya Kalesi’ne çıkıp
the beauty of the town as walking up
oradan tırmanmak gerekiyor.
the Gezi Way.

PHOTO SPOT
If you’d like to see the
most impressive scenery
of Amasya, you’d have to
reach to Amasya Castle by
vehicle and then climb
from there.

Oxford of Anatolia

The popular harbor of Amasya, the
Gezi Way is the home of many famous
names: The busts of the Ottoman sultans
are lined in here. Busts of Bayezid II who
was assigned here as its governor at the age of
7 and other sultans who came here to study at
the madrasas to learn sciences and art before they
inherited the throne are among them. G. Perrat, the explorer
who came to Amasya in 1861, was right to say, “Amasya is the Oxford
of Anatolia.” The sculptures of Strabon, the famous geographer of
the antiquity and a native of Amasya, and Ferhat and Şirin who are
identified with the town are also located here.

Salute to Yeşilırmak
It is possible to see the wooden houses with stone courtyards
located at the banks of the river, and the best-maintained
restaurants that offer local dishes at the Hatuniye neighborhood.
You should stay at one of the Yalıboyu houses. More of them are
being restored with each passing day.

Amasya’s chatty elderly
Pass the pink and red peştamals (Turkish bath towel) hanging on a
clothesline on the terrace of the Yıldız Hammam every morning towards
the bridge over the Yeşilırmak. Close to noon, the elderly sit under the
sycamore trees and wait for the prayer time. The trees are rumored to be
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namaz vaktini bekler. Cami kapısının iki yanında, oldukları
yerde dönen sütunları mutlaka görmenizi tavsiye ederler. Sonra aralarında, medreseye ait olan ve bazıları çalınan yaklaşık 2
bin el yazması ve 3 bin basma eser üzerine küçük bir
tartışmaya girerler. Bu arada medreseden dönüştürülen kütüphanede, nefeslerini tutarak
çalışan öğrenciler vardır.

Camiler ve Moğollar zamanında
terapi

LEZZET NOKTASI
Emin Efendi Restaurant’da, bir gün
önceden haber vermek şartıyla, bakla
dolması, Emin Efendi tandır, keşkek,
toyga çorbası, fırın sütlaç gibi yöresel
yemekleri deneyebilirsiniz.

Gerek boyutu gerekse dengeli mimarisiyle başka hiçbir caminin onunla
rekabet edebilmesi mümkün değil anTASTE STOP
cak kentte görmeye değer birçok cami
If you make one-day advance
ve yapı var. Kesme taş yapısı, yüksek
reservation, you can taste the local
tuğla minaresi ve ahşap kubbesiyle
dishes such as stuffed fava beans,
Emir Efendi tandouri, keşkek, toyga
Gümüşlü Camii’nin Yeşilırmak manzasoup, baked rice pudding at Emin
ralı avlusu, bir seyir noktası olabilir. Bu
Efendi Restaurant.
listeye Gökmedrese Camii ve Kileri Süleyman Ağa Camii de eklenebilir. Taşhan’da semaver yapan bir atölye var. Bakırcılar Çarşısı’nda ve
bolca semaver satılan Torumtay Caddesi’nde Amasya’nın
ticari hayatını gözlemlemek mümkün.
Darüşşifa ya da Tımarhane olarak da anılan Bimarhane Medresesi, bugün Sabuncuoğlu Tıp Ve Cerrahi Tarihi Müzesi. Yıkıcılıklarıyla tanınan Moğollar tarafından akıl hastalarının tedavisi için
su ve müzik terapisi uygulamak için yaptırılmış. Ayrıca medrese, yüzyıllar boyunca bir müzik okulu olarak da kullanılmış. Burada birçok bilim adamı da yetişmiş. Aralarında en önemlisi,
medrese duvarlarındaki minyatürlerde görülebilen, Fatih Sultan
Mehmet döneminin ünlü hekim ve cerrahı Amasyalı tıp alimi
Sabuncuoğlu Şerefeddin. 14 yıl hekimlik yapan Sabuncuoğlu’nun, 1465’te yazdığı ‘Cerrahhiyetü’l Hâniye’, dönemin gelişmiş tıbbı üzerine önemli bilgiler veriyor.

Anadolu’nun mumyaları
Gerek sunumu gerekse mumya koleksiyonuyla, Amasya Müzesi Türkiye’nin en akılda kalıcı müzelerinden. Arkeolojik ve etnoğrafik bölümleri bir yana müzenin Narlıbahçe Mezarlığı
bahçesinde, üzerinde ‘Mumyalar’ tabelası bulunan Sultan I.
Mesut Türbesi, müzenin en çok merak edilen bölümü. Mumyalama tekniği açısından dünyadaki diğer örneklerden farklı olarak, iç organlar çıkarılmadan, kurutma ve tahnit işlemleriyle
mumyalananlar arasında, 14. yy. İlhanlı yöneticilerinden Anadolu Nazırı Şehzade Cumudar, Amasya Emiri İşbuğa Noyin,
İzzeddin Mehmed Pervane Bey, eşi, erkek ve kız çocukları var.
Ayrıca müzede Hitit baltası ve gümüş İskender definesi dikkatinizi çekebilir. 1963’te Doğantepe’deki Hitit höyüğünde, bir
köylü tarafından bulunan, zaman zaman Avrupa’daki diğer
müzelere, sergilenmek üzere gönderilen, arkeoloji dünyasının
ilk ve tek Hitit Fırtına Tanrısı Teşup’un, döküm tekniğiyle
yapılmış, bronz heykelciği de kaydadeğer.
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KAPAK / COVER

at the same age with the Sultan II Bayezid Mosque (1486) which is a
magnificent structure of the town. The elderly would suggest you to see
the pillars. Then, they would enter a small argument about approximately
two thousand manuscripts and three thousand printed works that some
of them were stolen. Meanwhile, some students try to study at the
library, which was converted from a madrasa.

Mosques and therapy during the reign of Moguls
No one can compare it to another mosque in the aspects of its size
and architectural balance; however, many other mosques and
buildings are worth seeing in the town. You can watch the Yeşilırmak’s
scenery from the courtyard of the Gümüşlü Mosque with its cut
stonework, high brick minaret, and wooden dome. We can
add the Gökmedrese and Kileri Süleyman Ağa
Mosques in the list. A workshop produces
samovars at Taşhan. It is possible to observe
KONAKLAMA
the trade life of Amasya at the Copper
Gül Evi Konağı, tipik avlusu
Bazaar and on Torumtay Street where
ve otantik odalarıyla, gerçek
anlamda geleneksel bir
plenty of samovars are sold.
deneyim yaşamak isteyenleri
Bimarhane Madrasa, which is also called
keyiflendirecektir.
as Darüşşifa or Tımarhane, is today
accommodation
Sabuncuoğlu History of Medicine and
The people who whould
Surgery Museum. The Moguls who were
like to have a traditional
known with their vandalism built it to
experience are going to
practice water and music therapy on
enjoy Gül Evi Konağı with
mentally ill patients. The madrasa had also
its unique courtyard and
been
used as a music school for centuries. Many
authentic rooms.   
scientists had been educated in here. As it can be
seen in the miniatures at the mosque, the most famous
one among them was Sabuncuoğlu Şerefeddin who had lived during
the reign of the Conqueror Sultan Mehmet. He was a doctor and a
surgeon who had practiced medicine for fourteen years. His book that
was written in 1465 ‘Cerrahhiyetü’l Hâniye’ offers important
information about the advanced medicine of the period.

The mummies of Anatolia
Amasya Museum is easy to remember thanks to its collection of
mummies and the way of their presentation. The mausoleum of Sultan I
Mesut, which has the sign that reads ‘Mummies’, located in the garden
of Narlıbahçe Cemetery of the museum, is the most fascinating part of
the museum. 14th century İlhanlı governor Minister of Anatolia Sultan’s
Son Cumudar, Emir of Amasya İşbuğa Noyin, İzzeddin Mehmed Pervane
Bey, his spouse, and his children are among the mummified bodies. The
mummification technique used on them is different from its comparisons
around the world. The bodies had been mummified by exsiccating and
embalming without the removal of their internal organs. In addition,
Hittite axe, and Alexander’s treasure of silver might grab your attention.
The first and only Hittite God of Storms of the archeological world, the
bronze figurine of Teshub, which was made by using casting technique, is
also significant. A villager found the figurine at the Hittite mound in
Doğantepe in 1963. It is sent to some other museums in Europe time to
time for exhibition.

raillife NİSAN / APRIL 2015

0

3

5

SAĞLIK / HEALTH

GÜNEŞİ
KUCAKLAYIN,
HASTALIKLARA
ÇELME TAKIN
BAHAR MEVSİMİNE UYGUN YAŞAYARAK
GRİP, NEZLE, SOĞUK ALGINLIĞI YA DA
ALERJİDEN UZAK DURABİLİRSİNİZ.
TÜRKAN BALABAN

EMBRACE THE
SUN, AVOID THE
DISEASES
BY LIVING IN ACCORDANCE WITH
THE SPRING SEASON, YOU CAN
STAY AWAY FROM ALERGIES,
COLD, AND FLU.
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Baharın gelişiyle birlikte uyanan doğa bizi taptaze çimenlerin kokusu, yeşillenen ağaçlar ve yeniden dünyaya merhaba
diyen çiçeklerle kucaklar. Güneş, ısısını artırdıkça hem ruhumuzun, hem de fiziksel sağlığımızın hücre hücre uyanışına tanık oluruz. Bazen ısı değişiklikleri sebebiyle vücudumuz bu yaşanana ayak uyduramaz ve virüs enfeksiyonlarıyla karşı karşıya kalmamız kaçınılmaz olur. Hapşıran, burnu
akan, vücudunu kırgın gibi hisseden biri olmak şart mı?
Memorial Etiler Tıp Merkezi Dâhiliye Bölümü’nden Uz. Dr.
Murat Görgülü,baharda tüm bunları yaşamak zorunda olmadığımıza dikkat çekiyor. Sadece mevsime uygun yaşayarak, güneşi kucaklayarak hasta olmamak mümkün…Görgülü’ye göre grip, nezle ve soğuk algınlığına çelme takmamanız
için hiçbir sebep yok.

Nature’s awakening with the arrival of spring embraces us
with the nice fragrance of fresh grass, green trees, and flowers
that salutes the world once again. As the heat of the sun
increases, we witness the awareness of our mental and physical
health cell by cell. Sometimes, due to the temperature changes,
our bodies cannot comply with this experience and become
vulnerable to viruses and infections. Do we have to become a
person who feels awful because of sneezing, runny nose, and
body ache?
Memorial Etiler Medical Center Internal Medicine Specialist
Dr. Murat Görgülü draws attention to that we don’t have to
experience those feelings at all. It is possible not to get sick
only by living in accordance with the seasons, by embracing
the sun. According to Görgülü, there is no reason not to avoid
cold and flu.

Kapalı alanda kalmayın
Öncelikle camları, perdeleri sık sık açın, evinizi havalandırın. Bahar havasının sizi ciğerlerinize, evinizin ve işyerinizin her
köşesine kadar işlemesine izin verin. AVM’ler, kapalı alanlarda çok
kalmamaya dikkat edin. Atalarımızın da dediği gibi, ‘güneş giren eve doktor girmez.’
Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, halsizlik, hatta öksürük, nefes darlığı gibi sıkıntılarla karşılaşmamak için de öncelikle
nisan ayında uygun giyinmeye
dikkat edin. Görgülü, çok sıkı ve
terletecek şekilde naylon içeren
giysilerin giyilmesi, bir de güneşi
gördüğümüzde ince giysilerin tercih
edilmesinin hastalıklara davetiye çıkardığını ifade ediyor.

Do not stay in confined spaces
Mainly, let the fresh air fill your house
often by opening windows, and
curtains. Let the spring air
become one with you, your
home, and office. Be careful
not to spend too much time
in confined places such as
shopping centers. As our
ancestors had said, ‘if the
sun enters into a home, a
doctor doesn’t.’
If you don’t want to have
problems such as high fever,
strong headache, fatigue,
coughing, or shortness of breath,
be careful to dress in accordance with
the April weather. Görgülü expresses
that wearing clothes made from fabrics that
contain nylon often, and choosing to wear light
clothes the moment we see the sun send an invitation to diseases.

İnce giyinmeyin, açık alanda
dolaşın, sofranızda rengârenk
meyve ve sebzelere yer verin.
Bir de bol bol gülümseyin.

Don’t dress too light, get fresh
air, have colorful foods on
your table. Smile often.

İyi uyuyun, bol bol gülümseyin
Güneşin dünyamızı ısıtmasıyla birlikte sabahları da daha
erken uyanmaya başlarız. Ancak eğer akşamları erken yatmazsak, vücudumuzun direnci düşebilir. Bu yüzden de
erken yatmaya, karanlık ve sakin bir ortamda uyumaya
ihtiyacımız var. Haftada 3 gün, 45 dakika yapılabilecek
tempolu yürüyüş de sizin canlanmanıza ve vücut direncinizin yükselmesine yardımcı olacaktır.
Memorial Ataşehir Hastanesi ve Suadiye Tıp Merkezi’nden Uz. Psk. Uğurkan Ulutürk ise baharda mevsimin tadını çıkarmak yerine hiçbir şeyden keyif almama, dikkat
dağınıklığı, uykusuzluk, iştah kaybı gibi şikâyetlerin depresyona işaret edebileceğini söylüyor. Ailenize ve sevdiklerinize zaman ayırmanız gerektiğini de ifade eden Ulutürk, bol bol gülümseyip olumsuz düşüncelerden uzak
durmayı da tavsiye ediyor.

Sleep well, smile often
We start waking early in the mornings as the sun warms up the
earth. However, if we don’t go to bed early in the evenings, our
bodies might lose their strength. Therefore, we need to sleep
early and in a dark and quiet environment. Brisk walking for 45
minutes 3 times a week would help you to feel refreshed and
increase your strength.
Memorial Ataşehir Hospital and Suadiye Medical Center
Psychology Specialist Uğurkan Ulutürk says that instead of
enjoying spring, finding no excitement in anything, lack of
attention, insomnia, loss of appetite might point to depression.
Ulutürk, who expresses that we need to make time to spend with
our families, recommends smiling often and keeping negative
thoughts away from our minds.
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BAHAR GİBİ RENGÂRENK BESLENİN

BU DÖNEMDE ÖZELLİKLE SİNDİRİMİ KOLAY VE KALORİSİ DÜŞÜK YİYECEKLERİN
TERCİH EDİLMESİ GEREKİYOR.

EAT AS COLORFUL AS SPRING

CHOOSE FOODS ESPECIALLY LOW IN CALORIES AND EASY TO DIGEST DURING THIS SEASON.
Yaşam kalitemizin düşmemesi için önem vermemiz gereken
hususlardan birisi de beslenme. Memorial Şişli Hastanesi
Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uz. Dyt. Merve Yüksek, bu
dönemde özellikle sindirimi kolay ve kalorisi düşük yiyeceklerin tercih edilmesini öneriyor. Bu dönem meyvelerin ve
sebzelerin de çeşidinin arttığı aylar. Bu yüzden de tabaklarınızda koyu yeşil, sarı, turuncu, kırmızı, mor sebze ve meyveleri bulundurmaya özen gösterin.

Nutrition is one of the important factors that we should pay
importance not to decrease our quality of life. Memorial Şişli
Hospital Diet and Nutrition Department Specialist Dietician
Merve Yüksek recommends the consuming of low calorie foods
that are easy to digest during this season. The variety of
vegetables and fruits also increase during the spring months.
Make sure to have dark green, yellow, orange, red, and purple
vegetables and fruits on your plate.

Sebze-meyveden kaçmayın

Don’t escape from vegetables and fruits

Yüksek, yoğurtsuz bir masa kurmamamız, ağır ve yağlı yemeklerden de uzak durmamız gerektiğini de söylüyor. Yani
bahar ayında muz, armut, karnabahar gibi beyaz renkli
besinler; erik, siyah üzüm, patlıcan, böğürtlen, yaban mersini, lahana gibi mor renkli besinler; domates, kırmızı
elma, çilek, ahududu, turp
gibi kırmızı renkli besinler; limon, portakal,
havuç, ananas, balkabağı, sarı elma gibi sarı ve
turuncu renkli besinler
ile kivi, ıspanak, brokoli,
biber, taze soğan, roka
gibi yeşil renkli meyve sebzeleri tüketmeye özen
göstermeliyiz.

Anadolu mutfağı
Uzman Diyetisyen Merve
Yüksek, sadece meyve ve sebze yemenin de yeterli olmadığını, tam tahıllı ekmek, süt
ürünleri, kırmızı et, tavuk, yumurta ve Anadolu mutfağının vazgeçilmezi kurubaklagillerin de mutlaka haftalık
öğünlere yayılması gerektiğini ifade ediyor. Bu mevsim
balık açısından çok içacı görünmese de haftada bir yenilebilecek somon ve her gün biraz ceviz ya da fındık yiyerek ile
Omega-3 yağ asitlerinin alımının da yapılabilmesinin stres
hormonlarının azalttığını belirtiyor.
Kışın çok tüketilen kahve ve çayı ise biraz azaltıp daha çok su
tüketimine önem vermekte de fayda var. Zaman zaman yeşil
çay, kuşburnu, rezene, adaçayı gibi hazmı kolaylaştırıp toksinlerden arınmanıza yardımcı olacak bitki çaylarını da tercih edebilirsiniz.
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Yüksek also suggests to stay away from fried and oily
foods and not to set a table without yogurt. In other
words, we should be careful to consume white
colored foods such as bananas, pears,
cauliflowers; purple foods such as plums,
grapes, eggplants, black berries, and
blueberries; red foods such as tomatoes,
apples, strawberries, raspberries,
and turnips; yellow and
orange foods such as
lemons, oranges, carrots,
pineapples, pumpkins,
and yellow apples;
green foods such as
kiwis,
spinach,
broccoli,
green
peppers, green onions,
and arugula during spring
months.

Anatolian cuisine
Dietician Merve Yüksek expresses that
consuming vegetables and fruits would not be
enough; we should consume whole grain breads,
dairy products, red meat, poultry, eggs and the
indispensible of the Anatolian cuisine, dry legumes, in
every meal. She also emphasizes that this season may not look
rich in terms of finding variety of seafood but having salmon
once a week or eating some walnuts or hazelnuts every day
would offer enough Omega-3 to reduce stress hormones.
Reducing the coffee and tea intake and switching to drinking
lots of water would be very useful. You can choose to drink
herbal teas such as green tea, rose hip, fennel, and sage teas to
ease your digestion and to detoxify.

SAĞLIK / HEALTH

AĞAÇLAR UYANIYOR POLENLERİ             
ALERJİ YAPIYOR

DOĞANIN UYANIŞINI SİMGELEYEN POLENLER, ALERJİK NEZLE VE ASTIM
BELİRTİLERİNİ TETİKLEYEBİLİYOR.

TREES ARE AWAKENING, POLLENS ARE
CAUSING ALERGIES

POLLENS THAT SYMBOLIZE THE AWAKENING OF NATURE MIGHT TRIGGER
HAYFEVER, AND SYMPTOMS OF ASTHMA.
Özellikle büyük kentlerde trafikten kaynaklı kirlilik birçok
insanın vücudunun gün geçtikçe daha alerjik bir yapıya sahip
olmasına yol açıyor. Baharla birlikte çiçeklenmeye, yeşillenmeye başlayan kızılağaç, zeytin, kavak, çayır otu, fındık, arpa,
buğday, yulaf ve çavdardan gelen polenler birçok kişinin hapşırmasına, sürekli mendil değiştirmesine sebep oluyor.
Memorial Ataşehir Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. İlkay Keskinel, elinizde sürekli mendille dolaşıyorsanız, gözlerinizde sulanma, kaşıntı, kızarıklık varsa,
burnunuzda akıntı, tıkanıklık ve hapşırık görülüyorsa alerji
problemi yaşıyor olabileceğinize dikkat çekiyor. Keskinel,
ağaç polenlerin nisan, mayıs; ot polenlerin de mayıs, haziran
ayında kişileri etkilediğini söylüyor. Doğanın uyanışını simgeleyen polenler maalesef saman nezlesi olarak ifade edilen
alerjik nezle ve astım belirtilerini tetikleyebiliyor.
Keskinel, kişilerin alerjik belirtileri olduğunda bir doktor
tavsiyesiyle alerji önleyici ilaçlardan yararlanabileceklerine,
uygun kişilerde de aşı tedavisinin faydasına işaret ediyor.

Çocuğunuzun alerjisini soğuk algınlığı ile karıştırmayın
Bahar aylarında annelerin en büyük sıkıntısı sık sık hastalanan
çocuklardır. Özellikle çocukların değişen mevsim şartlarına
ayak uyduramamaları sebebiyle hastalanmaları ise doğal...
Ancak soğuk algınlığıyla alerjik nezle çoğunlukla karıştırıldığı
için çocukların yaşadığı hastalıklar kronikleşebiliyor.
Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Bölümü’nden Uz. Dr. Ali Rıza Kanra uyarıyor:“Eğer nezle,
ilkbahar ve yaz aylarında başlayıp, üç haftadan uzun sürüyorsa ve iyileşme eğilimi göstermiyorsa, alerjik nezle şüphesi kuvvetli hale gelir. Böyle durumlarda mutlaka doktora danışılması gerekir.”
Uzman Dr. Kanra, alerjik nezlenin belirtilerini de şöyle açıklıyor:“Sık tekrarlayan burun akıntısı, burun tıkanıklığı ve aksırık nöbetleri ile kendini gösterir. Aksırıklar arka arkaya 10-20
atak halinde, burun akıntısı ise su gibi olup çok bol miktarda
ve devamlıdır. Burun kaşıntısı da oldukça tipiktir. Çocuğun
çeşitli mimiklerle burnunu açmaya çalışması ve kaşıması ‘allerjik selam’ olarak isimlendirilir. Allerjik nezle, göz sulanması
ve kaşıntısı gibi göz allerjileri ile birlikte görülebilir. Bazen
damakta ve genizde akıntı veya kaşıntı hissedilebilir.”

The pollution, which is caused especially by traffic in big cities,
causes many people to become more prone to allergies with each
passing day. Pollens of alder, olive, poplar, meadow grass,
hazelnut, barley, wheat, oat, and rye that start to flower with the
arrival of spring cause many people to sneeze, and change tissues.
Memorial Ataşehir Hospital Chest Diseases Department
Specialist Dr. İlkay Keskinel draws attention to allergy
problems if you are carrying a tissue all the time, have itchy,
watery, and red eyes, runny nose and nasal congestion, and if
you are sneezing. Keskinel says that tree pollens affect people in
April and May; herb pollens effect people in May and June. The
pollens that symbolize the awakening of nature unfortunately
might trigger the symptoms of asthma and allergic sneezing.
Keskinel points to the advantages of using allergy medicine,
recommended by a doctor, and allergy shots.

Don’t confuse your child’s allergies with cold
The biggest problem of mothers during the months of spring is
their children who get sick often. It is natural for children, who
don’t live in accordance with the seasons, to get sick. However,
most of the time allergic sneezing is confused with cold,
creating the risk of a cold becoming chronic.
Memorial Antalya Hospital Children’s Health Department
Specialist Dr. Ali Rıza Kanra warns: “If sneezing begins during
the spring or summer months and continues for over three
weeks and doesn’t show any tendency to heal, allergic sneezing
comes into question. You should see a doctor if this is the case.”
Specialist Dr. Kanra explains the symptoms of allergic sneezing:
“It shows itself as runny nose that is repeated often, nasal
congestion, and a fit of sneezing. Sneezing
would be back to back about 10 to 20
times as in fits. Running of the nose
would be continues. Itchy nose is
typical. When a child tries to itch his
or her nose by making some gestures,
we call it the ‘allergic salute.’ It
might be accompanied by eye
allergies such as itchy and watery
eyes. Sometimes the patient might feel
itchy throat, or nasal drainage.”
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BEDEN TİPİNİZE GÖRE BESLENİN
BEŞ BİN YILLIK AYURVEDA ÖĞRETİSİNE GÖRE, İNSANLAR BEDEN TİPLERİNE GÖRE,
VATA, PİTTA VE KAPHA OLABİLİYORLAR.

DIET ACCORDING TO YOUR BODY TYPE
THREE BODY TYPES ACCORDING TO THE FIVE THOUSAND YEAR OLD AYURVEDIC
DOCTRINE: VATA, PITTA, AND KAPHA.
ELA DEMİRCİLER

Hindistan’ın Vedik kültüründen gelen 5 bin yıllık en eski
doğal tedavi yöntemlerinden biri olan Ayurveda, hastalıkları iyileştirmenin ötesinde kişilerin kendi sağlık dengesini
bulmasını öğretiyor. Ayurveda’ya göre insanlar ve doğa
arasında temel bir ilişki mevcut. Buna göre insan, eter,
hava, ateş, toprak ve su olmak üzere 5 elementten oluşuyor.
Sanskritçe’de doşa adı verilen ilkeler vücutta Vata (eter ve
hava), Pitta (ateş ve su), Kapha (toprak ve su) olarak biliniyor. Aslında her insan bu üç doşayı da içinde barındırıyor
ancak bunlardan biri ya da ikisi daha ağır basıyor. Beden-zihin tipi olarak düşünebileceğimiz bu doşalar kişilerin fiziksel-zihinsel bünyesinin temelini oluşturuyor. İnsanların ağır basan doşa kombinasyonları, zaman içerisinde ya da mevsimlere göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin yazın sıcağın etkisi ile insanların hemen hepsi daha
fazla Pitta içerebiliyor.
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More than a mere system of treating illnesses, five thousand year
old Ayurveda is one of the oldest natural healing systems that has
its origins in the Vedic culture of India. The goal of the system is
to help people identify their ideal state of health balance.
According to Ayurveda, a fundamental relation exists between
humans and nature, and every person is made of a combination of
the five elements: space, air, fire, earth, and water.
The three principles known as doshas in Sanskrit are Vata (space
and air,) Pitta (fire and water,) and Kapha (earth and water.)
Every person is a combination of these three principles; however,
one or two of them becomes dominant. We can think of the
doshas as our body and mind types. They create the fundamentals
of our physical and emotional system. Our dominant dosha
combination might change in time or with seasons. For instance,
due to the heat of summer, Pitta might become dominant almost
in every person.

BESLENME / NUTRITION

Sizin doşanız hangisi?
Ayurveda kültürüne göre mensubu olduğumuz doşayı
şöyle bulabiliriz:
Vata baskınsa: Bu kişiler genelde ince bir kemik yapısına sahip düşük kilolu, esnek kişilikli, yaratıcı, çabuk öğrenen, çabuk unutan, hevesli yapıda oluyor.
Vata dengesizliği yaşayan bir kişi, anksiyete (kaygı),
uykusuzluk, cilt kuruluğu, kabızlık ve konsantrasyon
güçlüğü gibi problemler yaşayabiliyor.
Pitta baskınsa: Ortalama kemik yapılı, hedef odaklı,
dominant, rekabetçi, keskin bir zekâya ve kuvvetli bir
iradeye sahip olur. Pitta’nın dengesi bozulduğu zaman
kişi aşırı hırslı, asabi bir tavır ediniyor. Asabiyet ön plana
çıkabiliyor.
Kapha baskınsa: Genelde daha kalın kemik yapılı, daha
iri, daha çok dayanıklı, sabırlı, daha tatlı ve yumuşak
yapılı bir doğaya sahip insanlar oluyor. Yavaş öğreniyorlar fakat zor unutuyorlar. Kapha dengesini yitirdiğinde, kişi yorgunluk, aşırı kilo, depresyon ve tıkanıklık
yaşayabiliyor.

VATA İÇİN ÖNERİLER:

• Sıcak ve besleyici yemekler yiyin.
• Çorba, sulu tencere yemekleri ya da kahvaltıda
tarçın ve zencefilli yulaf ezmesi gibi seçenekler
size göre…
• Salata gibi çiğ besinlerden, soğuk süt ve
yoğurttan uzak durun.
• Düzenli bir rutine önem verin. Dinlenme ve
rahatlamaya zaman ayırın.
• Aşırı seyahatten ve aynı anda çok işle
uğraşmaktan kaçının.
PİTTA İÇİN ÖNERİLER:

• Serinletici, besleyici yemekler yiyin. Salatalar,
tam tahıllar ve sebzeler sizin için en iyi
seçimler…
• Kızarmış yiyeceklerden, alkolden, baharatlı
yiyeceklerden, turşudan ve fermente olmuş
besinlerden uzak durun.
• Sakin olun, fazla rekabetçi olmaktan kaçının.
• Günün serin saatlerinde sabah ve akşamüzeri
egzersiz yapın.
KAPHA İÇİN ÖNERİLER:

• Baharatlandırılmış çorbalar gibi sıcak, hafif ve
sindiriminizi uyaracak yiyecekleri tercih edin.
• Ağır, yağda kızartılmış yiyeceklerden, peynir,
yoğurt ve dondurmadan uzak durun.
• Aktif olmaya çalışın.
• Koşu ve ağırlık egzersizleri başta olmak üzere
düzenli egzersiz hayatınızın bir parçası olsun.
TIPS FOR VATA:

What is your dosha?
According to Ayurveda culture, here is how you can figure
out your dosha type:
If Vata is dominant: You usually are low in weight, eager,
and creative. You learn as fast as you forget and have a fine
bone structure. A person whose Vata is out of balance
might experience anxiety, insomnia, dry skin, constipation,
and problems with focusing.
If Pitta is dominant: You have a medium bone structure,
strong self-control and are intelligent, dominant, target oriented, and competitive. You might become easily irritated.
If Kapha is dominant: You are usually strong, patience,
sweet natured and have a large build, and a large bone
structure. You learn slowly, but you don’t forget. If you
lose your balance, you might experience fatigue, weight
gain, depression, and blockage.

• Favor hot and nutritious food.
• Prefer oatmeal with cinnamon and ginger for
breakfast and soups, and stews for other meals…
• Stay away from raw foods such as salads, cold
milk, and yogurt.
• Favor an organized routine. Make time for
relaxing and leisure.
• Avoid traveling often and dealing with too
many tasks at the same time.
TIPS FOR PITTA:

• Eat chilling, nourishing foods. Salads, whole
grains, and vegetables are the best options for
you.
• Avoid deep fried foods, alcohol, spicy foods,
pickles, and fermented foods.
• Relax and don’t act so competitive.
• Exercise in the mornings and in the evenings.
TIPS FOR KAPHA:

• Prefer foods that are hot, light, and stimulates
digestion such as spicy soups.
• Avoid oily, deep fried foods, cheese, yogurt,
and ice cream.
• Stay active.
• Make running and weight lifting a part of your
daily life, exercise regularly.
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Kültürel hazİnelerİn İzİnde 
bİr dünya mİrası rotası

ALMAN TARİHİNİN KILCAL DAMARLARINDA, BİR DÜNYA MİRASI ROTASI ÇİZDİK.

A route of the world heritage on 
the track of cultural heritage

WE DREW A WORLD HERITAGE ROUTE THROUGH THE CAPILLARIES OF THE GERMAN HISTORY.
BERİL ŞEN

Mısır`ın en güçlü kadınlarından Nefertiti, adeta gözlerimin
içine bakıyor. Mısır kraliçesinin bir gözü kristal. Adının kelime anlamı “güzellik geliyor” ya da “güzelden gelen.” Dört
gündür, Nefertiti kadar etkileyici bir doğa ve tarihin içinde
yol alıyorum. Almanya’nın dünya mirası rotasının son durağı Berlin Müzeler Adası’nda, 1830’dan 1930’a kadar kentin bu
kısmında inşa edilen kültür tarihinin yüzde 70’inin, II. Dünya Savaşı’yla birlikte nasıl yerle bir olduğunu ve yeniden nasıl ayağa kaldırıldığının ipuçlarıyla karşılaşıyorum.
Almanya’nın UNESCO tescilli dünya mirası rotalarından biri
olan Potsdam- Dessau- Berlin, tepeden tırnağa hazinelerle
dolu, yeşil bir rota. Etrafınızı çevreleyen kültürel hazinelerin
yanısıra, yol aldıkça felsefe ve düşünce alanlarında da zenginleşiyorsunuz. Şatafatlı saraylardan, adeta bir sanatçı birikimiyle yaratılmış bahçelerden, pastoral bir tablodan fırlama
göl manzaralarından geçerken bir taraftan da Alman tarihinin
kılcal damarlarında dolaşıyorsunuz.
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Nefertiti, one of the most powerful women of Egypt, is looking in my
eyes. One eye of the Egyptian Queen is crystal. The word meaning of
her name is ‘beauty comes’ or ‘coming from beauty.’ For the last
four days, I have been traveling through nature and history that are
as impressive as Nefertiti is. I have been encountering with the clues
of how the 70 percent of the cultural heritage that had been built
between 1830 and 1930 in this part of Berlin was destroyed during
the Second World War and was resurrected once again at the last
stop of Germany’s world heritage route, Berlin Museums Island.
Potsdam-Dessau-Berlin route, which is one of Germany’s world
heritage routes certified by UNESCO, is a green route that is full of
treasures. Beside the cultural treasures that surround you, you
prosper from philosophy and ideas as you advance. While you are
walking through the magnificent palaces, beautiful gardens that
seem as if created by an artist, lake sceneries that look like pastoral
paintings, you are also traveling through the capillaries of the
German history.

GEZİ / TRAVEL

KAÇIRMAYIN
Potsdam Soğuk Savaş sırasından Amerika
ile Sovyetler’in esir casusları takas ettikleri
Glienicker Köprüsü’nden geçin.
DON’T MISS
Cross the Glienicker Bridge that the
prisoners of war were exchanged
between the Americans and the Soviets
in Potsdam during the Cold War.

Bir barok rüyası

A baroque dream

Potsdam’ın en kıdemli sosyalleşme mekanlarından biri
olan Heider Café’de sosyalleşirken, burasının 300 yıl önce
bir garnizon şehri ardından da Avrupa’nın en muhteşem
kraliyet şehirlerinden biri haline gelmesindeki büyük değişimden kuşkusuz etkileniyor insan. Voltaire’in iki yıl kaldığı, bilim ve sanatın şehri Potsdam, yaklaşık 500 hektar
büyüklüğündeki parkları, 1730- 1916 dönemine ait 150 yapısıyla, peyzajın ve görkemin hakkını veriyor. Miras rotasının ‘saraylar ve parklar’ ayağı olarak adlandırılan kent, bir
Barok rüyası ve Prusya’nın Versay’ı. Prusya Kralları, Potsdam’ı saraylar ve parklarla dönüştürürken klasisizmin dev
anıtlarını da eklemişler. Fransızca’da ‘tasasız’ anlamına gelen, savaşmayı sevmese de bu konuda pek istikrar gösterememiş II. Friedrich’in sarayı Sanssouci, bahçeleri ve asma
teraslarıyla hem şatafatlı hem de zarif. Sarayın değer biçilemez bir bölümü de sanat galerisinde, İtalyan ve Flaman

Potsdam used to be a garrison town 300 years ago and then it
became one of the most magnificent royal cities of Europe. You
become impressed by this change, when you are socializing at
the oldest socialization place of Potsdam, Heider Café. The city
of science and arts, Potsdam, which is where Voltaire had
stayed for two years, has approximately 500 hectares of parks,
150 structures from the period between 1730 and 1916, and
beautiful landscapes. The city, which is known as the ‘palaces
and parks’ leg of the heritage route, is a baroque dream and
Versailles of Prussia. When the Kings of Prussia had
transformed Potsdam into palaces and parks, they had added
giant structures of classicism. The palace of Friedrich II, who
didn’t like wars but still hadn’t portrayed stability on the
subject, Sanssouci, which means ‘worriless’ in French, is both
magnificent and graceful with its terraces and gardens. The
collection that takes place at the art gallery of the palace and
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ressamların resimlerinden oluşan koleksiyon. Ayrıca
1945’te, ‘Üç Büyük’ olarak bilinen Churchill, Stalin ve Truman’ın katıldığı Potsdam Konferansı’nın yapıldığı, İngiliz
köy evi tarzındaki Cecilienhof Sarayı ve Rus kolonisi olarak
kurulan Alexandrowka da görülmeye değer. Son derece
estetik bir mimariye sahip kent içinde, Nauen Kapısı’ndan
girince kiremit binalar ve arka bahçelerle hoş bir atmosfere
sahip Hollanda Bölgesi’ne varılıyor. Burası kafeler, barlar,
pastaneler, arka avlular ve avangard galerilerle dolu. Bu
mahallede Gasthaus Augustiner, otantik giyimli garsonları
ve Alman mutfağıyla, La Maison du Chocolat da nefis pastalarıyla dikkate değer.
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consists of the works by famous Italian and Dutch painters is
priceless. In addition, English Tudor-style Cecilienhof Palace,
which is where the Potsdam Conference that hosted Churchill,
Stalin, and Truman who are also known as ‘the three greats’ in
1945 was held, and the Russian colony Alexandrovka are worth
to see. The architecture of the town is extremely aesthetic. You
arrive in the Dutch region, which has a nice ambience with brick
buildings and backyards, through the Nauen Gate. The place is
full of cafes, bars, bakeries, and avant-garde galleries. Gasthaus
Augustiner with its authentically dressed waiters and its
German dishes and La Maison du Chocolat with its delicious
cakes draw attention in this neighborhood.

GEZİ / TRAVEL

AKTİVİTE
Potsdam Huckleberrys’de,                                    
4 kişilik ahşap sallarla Havel Nehri’ne
açılmak, barbekü yapmak, hatta gecelemek
Almanlar’ın çok sevdiği bir aktivite.
ACTIVITY
Floating on the Havel River on wooden
rafts for four, having a barbeque, and
staying overnight is the favorite activity of
Germans in Potsdam Huckleberrys.

Bahçe krallığında bir peyzaj harikası

A wonder of landscape in the garden kingdom

Bir kayık gezintisi düşünün- hatta gondol bile denebiliretrafınızda nehirin kıyılarına yayılmış malikaneler, köşkler, manzaralı parklar ve bahçeler, çeşit çeşit ağaçlar, yeşillikler... Kürekçiniz aynı zamanda rehberiniz. İkramlar,
Alman usulü çay ve kek. Peyzaj sanatını politik görüşlerine ses vermek için kullanan, aydınlanmanın destekçisi III.
Leopold’un eseri görüntüler bunlar. Dessau’da bulunan 18.
yüzyıla ait Wörlitz Bahçe Krallığı, kıta Avrupası’nın ilk
İngiliz tarzı bahçesi olarak kabul ediliyor. UNESCO dünya
mirası komitesinin açıklaması şöyle: “Aydınlanma döne-

Imagine a gondola trip; you are floating on the waters that are
surrounded with mansions, gardens and parks that have great
landscapes, various trees, greenery… Your gondolier is also your
guide. German style cake and tea are your treats. This image is the
work of Leopold III who was a strong supporter of the Enlightenment
and who used landscape architecture as a way to voice his political
opinions. The Garden Kingdom of Dessau-Worlitz from the 18th
century is accepted as the first British style garden of the
continental Europe. UNESCO World Heritage Committee’s
statement is as follows: “The Garden Kingdom of Dessau-Wörlitz
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KAÇIRMAYIN
Wörlitz’de mayıs-eylül konser zamanı.
DON’T MISS
From may through september is
concert season in Worlitz.

mi felsefik ilkelerinin, sanatı, eğitimi ve ekonomiyi uyumlu bir şekilde birbiriyle bağdaştıran bir bahçe düzenlemesiyle öne çıkan bir örneği.” Peyzaj ile mimarinin uyumu
çarpıcı. Yeşile, göle, bakımlı köşklere bakmaya doyamıyorsunuz. 140 kilometrekare alana ve Elbe ile Mulde nehirlerinin kıyılarına yayılmış birçok yapı ve heykel gözlemleyen kişinin maneviyatının gelişmesi amacıyla tasarlanmış. Çiftlik evi tarzındaki Wörlitz Sarayı, Almanya’da
klasik çağın temel yapılarından biri olarak kabul ediliyor.
Kanal üzerindeki bahçeler arasında yürüyerek yada bisikletle gezmek de mümkün.

is an outstanding example of the application of the philosophical
principles of the Age of the Enlightenment to the design of a
landscape that integrates art, education and economy in a
harmonious whole.” The harmony of the landscape and architecture
is striking. You cannot get enough of the greenery, the lake, and the
beautiful mansions. Many structures that are spread on 140 square
kilometers of land between the Elbe and Mulde rivers had been
designed to develop the spirituality of their observers. Worlitz
Palace, which was built in Neoclassical style, is accepted as one of
the fundamental structures of the classical age in Germany. It is
possible to walk or pedal around the gardens united by canals.

Berlin Müzeler Adası

Berlin Museum Island

‘Kültür tarihi ve entelektüel tarih’ ayağı, miras rotasının
en koşuşturmalı durağı. Kent merkezinde bir ada üzerinde beş dünya çapında müze... Spree Nehri üzerinde, 1
kilometrekareden daha az bir alan kaplayan Berlin Müzeler Adası’nda, Eski Müze, Eski Ulusal Galeri, Bode Müzesi, Yeni Müze ve Bergama Müzesi var. Bu alan sadece
dudak uçuklatan hazineler sergilemiyor ayrıca aydınlanma çağına ve Fransız devrimine kadar giden sanat müzeciliği konseptini de tüm estetiğiyle karşınıza dikiyor.
Bergama Müzesi, yıllık ortalama 1 milyon 300 bin ziyaretçiyle Berlin’in en çok ziyaret edilen müzesi. Müzede,
Türkçe dahil farklı dillerde, ücretsiz ‘elektronik sesli

The ‘cultural and intellectual history’ leg is the most hectic stop of
the heritage route. Five excellent museums established on an island
that is located at the town center… Bode, Altes, Alte National
Gallery, Neue, and Pergamon Museums take place on Berlin
Museum Island, which is smaller than one square kilometer, in the
Spree River. Not only are the stunning treasures displayed in the
island, but also the concept of art museology that reaches to the
Age of Enlightenment and the French Revolution takes a stand in
front of us with all its aesthetic. Pergamon Museum is the most
visited museum of Berlin with a yearly average of 1 million 300
thousand visitors. Complimentary electronic audio guide system in
many languages including Turkish is offered at the museum. Don’t
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rehber’ sistemi var. Milet Pazar Kapısı, İshtar Kapısı,
Babylon Tören Yolu ve Mshatta fasadı kaçırılmaz. Dünyaca ünlü Bergama Zeus Sunağı, geçtiğimiz yıl sonunda
beş yıl sürecek bir restorasyona girdi. II. Dünya Savaşı’nın ardından müzeler peyderpey ayaklanırken, son
olarak Yeni Müze, 2009’da açılmış. 1841’de, Yeni Müze’nin yapımında buhar gücü ve endüstriyel olarak geliştirilmiş taşıyıcı konstrüksiyonlar kullanıldığında, bu
mühendislik açısından bir sansasyon olmuş. Bugün farklı bir mimari tarz göze çarpıyor. Mimar, müzeyi orijinal
haline göre restore etmek yerine savaşın izlerine dokunmayarak, savaşın kültür ve miras üzerindeki tahribatına
da etkileyici ve estetik bir şekilde ışık tutuyor. Nefertiti
büstü de burada. Müzeler Adası’nın civarında, kentin en
genç ve canlı mahalleleri var. Nehir kıyısındaki şezlonglara uzanıp bahar güneşinin tadını çıkarabilirsiniz.

miss to see Market Gate of Miletus, Ishtar Gate, Babylon
Processional Way, and Mshatta Façade. The world famous
Pergamon Zeus Altar was gone under a five-year restoration at the
end of last year. While museums gradually stand following the
World War II, the Neue Museum was opened as the last one in
2009. The use of steam power and load-bearing construction that
was developed industrially during the construction of the Neue
Museum in 1841 had caused a stir in the aspect of engineering.
Today, a different architectural style draws attention. The
architect holds light to the damaging effects of war on cultural
heritage impressively and aesthetically by leaving the marks of war
as they are instead of restoring the museum to its original state.
The bust of Nefertiti is also displayed in here. The liveliest and the
youngest neighborhoods of the town are located around the
Museum Island. You can enjoy the spring sun, while resting on one
of the lounge chairs along the riverbank.
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YARIŞARAK
ÖZGÜRLEŞİYOR

MEDIANOVA CEO’SU SERKAN SEVİM, DİNAMİZMİNİ
YAT VE YELKENLİ YARIŞLARINA KATILMAYA BORÇLU.
6 yıldır düzenli olarak yat yarışlarına katılan Medianova CEO’su Serkan Sevim, tam bir
deniz tutkunu…Yaşamının her evresinde denize ait bir anısının olduğunu söyleyen Sevim, iş
hayatındaki başarısının yanı sıra hobileriyle de öne çıkıyor. Boğaziçi Üniversitesi’nde okurken
kayak takımının kaptanı olan Serkan Sevim, en iyi ekipmanlarla son sürat kaymaktan büyük keyif
alıyor. 1998’den bu yana da düzenli olarak her yaz rüzgâr sörfü yapıyor.
SELİN AKGÜN

GÜNEŞ KAZDAL

BECOMES FREE THROUGH RACING
THE CEO OF MEDIANOVA SERKAN SEVİM OWES HIS DYNAMISM TO
PARTICIPATING IN YACHTING AND SAILING COMPETITIONS.
The CEO of Medianova Serkan Sevim who participates in yachting competitions regularly for
the last six years is passionate about the sea. Sevim tells that he has a memory related to
the sea in every phase of his life. He becomes prominent with his hobbies as well as his
great success in his business life. Serkan Sevim who used to be the captain of
the ski team when studying at the Bosporus University loves to ski at
full speed using the best equipments. He also windsurfs every
summer since 1998.
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Kayak ve rüzgâr sörfü yapan, yat ve yelkenli yarışlarına
katılan Medianova CEO’su Serkan Sevim’in en büyük tutkusu ise deniz. Yat ve yelkenli hobisinde babasının büyük
rolü olduğunu söyleyen Sevim, “Babam, ben 8 yaşındayken
bir sürat teknesi almıştı. O tekne üzerinde denizle tanıştım. Ardından 10 yaşındayken bana 1 beygir
gücünde motoru olan bir şişme bot aldı. 12
yaşında profesyonel sörfe başladım ve
yarışlara katıldım. 15 yaşındayken
artık denizle iç içe bir hayatım olmuştu. Yat yarışlarına ise 6 yıl
önce başladım. Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü’nün organizasyonu çerçevesinde neredeyse her
cumartesi günü Vedat Tezman’ın
teknesi Acadia ile yarışlara katılıyorum. Şirketim Medianova, IRC 1
kategorisinde yarışan Acadia takımına 2014 sezonunda sponsor oldu. O
günden bu yana, Türkiye Açıkdeniz Yarış
Kulübü tarafından organize edilen yarışlarda, ‘Medianova-Acadia3’ adını alan teknemiz ile
yer alıyoruz. Geçen yıl China Cup’ta 22 tekne içinde 8’inci
olarak ciddi bir başarı elde ettik. Takımımız son 4 yıl içinde
bir TAYK Trofesi bir de TAYK Trofe ikinciliği aldı. 2013’te
American Express Cup’ı kazanan takımımız, İsveç’te düzenlenen organizasyonda ülkemizi temsil etti. Medianova-Acadia3 teknesi ile de geçtiğimiz yıl Bosphorus Cup’ı
3’üncü sırada tamamlama başarısını gösterdik.” diyor.

The greatest passion of the CEO of Medianova Serkan Sevim who
loves to ski and windsurf is the sea. Sevim who mentions the role
of his father in his interest in sailing and yachting says, “My
father bought a motor boat when I was eight. My passion for the
sea began on that boat. Later, when I was ten, he bought me an
inflatable boat with a 1 hp motor. I began professional
surfing at twelve and I entered in competitions.
When I was fifteen, I felt that my life and the
sea were inseparable. I have begun to
participate in yacht races six years ago. I
participate in competitions almost
every Saturday with Vedat Tezman’s
boat Acadia within the organizations
of Turkish Offshore Racing Club. In
2014, my company Medianova has
been the sponsor of Acadia team that
competes in IRC 1 category. We join the
competitions that are organized by the
Turkish Offshore Racing Club with our boat
named ‘Medianova-Acadia3’ ever since. We
had a great success last year in China Cup by
finishing the race at the eighth place among the twentytwo boats. Our team has won one first place TORC Trophy and
one second place TORC Trophy in the last four years. We won
the American Express Cup in 2013 and represented our country in
the organization that was held in Sweden. We also completed the
Bosporus Cup with Medianova-Acadia3 at the third place last
year.”

Bilmediğiniz denizlerde
gezmek bir yana, yarışmak
inanılmaz büyük bir keyif
oluyor. Tabii bu tip
durumlarda ekipteki
görevim çok daha önemli
hale geliyor.

Business rules are valid also on the boat
Expressing the similar structures of business life and participating
in competitions as a team, Serkan Sevim summarizes the process:
“You can take advantage of your business experience in many
fields on the boat. You have to evaluate your competition, check
the forecast, develop a strategy, and share this information with
your teammates before a race. Therefore, it is important to plan
and prepare before competing just as it is in business life. On the
boat, you have to keep an eye on your competitors tactically,
follow the best route depending on the changing weather
conditions, and keep the performance of your boat and your team
at the highest level possible. You must be able to make the right
decisions at the right moment and practice them immediately.
You realize the importance of being a team with a good synergy
at such times. I try to share my racing experiences with my
teammates in my company as much as possible. In the recent
years, it feels like my business life and sailing nourish each other.
I had purchased a speedboat with 200 hp engine three years ago.
It is anchored at Bebek. I had bought it from Tezmarin. I spend
great time with my friends on it. It is very relaxing to go on your
boat, have a dinner at Burgaz Island, and navigate around the
Golden Horn and Bosporus, especially after work when the traffic
is jammed.”
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İş kuralları teknedeyken de geçerli
Yarışlara katılmanın ve ekip olmanın iş hayatıyla son derece benzer bir yapı sergilediğini ifade eden Serkan Sevim, bu
süreci şöyle özetliyor: “Teknedeyken iş yaşamında elde
edilen tecrübelerden faydalanmak için birçok alan var. Yarış öncesinde rakipleri değerlendirmeniz, hava durumunu
kontrol etmeniz, strateji geliştirmeniz ve bu sonuçları ekibinizle paylaşmanız gerekiyor. Yani iş hayatında olduğu
gibi yarışırken de ön hazırlık ve planlama yapmak son derece önemli. Diğer tarafta ise taktik seviyede anlık olarak rakipleri kollamak, değişen havaya göre en iyi rotayı oluşturmak, tekne ve ekip performansını hep en yukarıda tutmak
zorundasınız. Anında karar vermeniz ve bu kararları hataya
yer bırakmadan, hızlıca uygulamanız ve uygulatmanız şart.
İşte böyle anlarda iyi ve sinerji yaratan bir takım olmanın
önemini de en iyi şekilde anlıyorsunuz. Mümkün olduğu
kadar teknede öğrendiklerimi şirketteki ekibime de aktarıyorum. Son yıllarda yelken ile iş hayatım birbirini besler
durumda. Üç yıldır Bebek’te demirli 200 beygirlik bir sürat
botum var. Onu da Tezmarin’den almıştım. Arkadaşlarımla
inanılmaz keyifli zamanlar geçiriyoruz. Özellikle iş çıkışında ve İstanbul trafikle kilitlenmişken bota atlamak, Burgaz
Ada’da yemek yemek, Haliç’i ve Boğaz’ı gezmek müthiş
oluyor.”

Next in line is Heineken and Rolex Cups
Sırada Heineken ve Rolex Cup var
Cumartesi günlerini hobi günü ilan eden Serkan Sevim,
“Cumartesi gününü kendime ve hobime ayırmam konusunda eşimin çok ciddi bir desteği var. Benim mutlu olmamı istiyor ve beni ben yapan özellikler içinde yelkenin de olduğunu biliyor. Böyle bir eşe sahip
olduğum için gerçekten çok şanslıyım. Pazar günlerinin aile günü olması prensibinden de hiç taviz vermiyorum. Bugüne kadar yaptığımız en uzak yarış China Cup’tı. Bilmediğiniz denizlerde
gezmek bir yana, yarışmak inanılmaz
büyük bir keyif oluyor. Tabii bu tip
durumlarda ekipteki görevim çok
daha önemli hale geliyor. Okyanusta
yarışınca beklenen dalga boylarından
akıntının yönüne kadar birçok konuya
dikkat etmek gerekiyor. Açıkdeniz yarışlarında rüzgârı bulmak ve rüzgârın içinde
ilerlemek son derece önemli... İleride işlerimi
hafifletirsem profesyonel yelkenci seviyesinde yarışmak istiyorum. Profesyonel derken, buişten para kazanmama gerek yok. Sadece ciddi bir şekilde yapmaktan bahsediyorum. Mesela Bahamalar’da şubat aylarında yapılan
Heineken Cup’a katılmak, ardından Malta Adası’nın çevresinde durmadan, ortalama 4 günde tamamlanan Rolex Cup
gibi yarışlara katılmak çok keyifli olur.” diyor.

Announcing Saturdays as hobby days, Serkan Sevim says, “My
wife supports me to keep Saturdays for myself and my hobbies.
She wants to see me happy and she knows that sailing is one
thing that makes me who I am. I feel very lucky to have
such a wonderful wife. I do not make any
compromises on Sundays’ being family
days. China Cup has been our farthest
race. Leave aside the excitement of
navigating on the waters that you
don’t know, even racing on those
waters is an unbelievable pleasure.
My duty in the team gains much
more importance when this is the
case. Many things from the
expected wavelengths to the
direction of currents are supposed
to be considered when racing on the
ocean. It is very important to catch the
wind and move with the wind in the
offshore races. I would like to race at
professional sailor level if I can mitigate things in
the future. When I say professional, I don’t mean to make
money out of this. I am just talking about dealing with sailing
seriously. For instance, it would be such a pleasure to participate
in Heineken Cup that is held in the Bahamas in February or in
Rolex Cup that is completed in an average of four days around
the Malta Island.”

Leave aside the excitement
of navigating on the waters that
you don’t know, even racing on
those waters is an unbelievable
pleasure. My duty in the team
gains much more importance
when this is the case.
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ET VE SEBZEDE
7/24 TAZELİK

İNSANLARIN SAĞLIKLI BESLENME EĞİLİMİ,
GİRİŞİMCİLER TARAFINDAN GÜNÜMÜZ
TEKNOLOJİSİYLE BİRLEŞTİRİLEREK, FIRSATA
DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR.
SELİN AKGÜN

24/7 FRESHNESS FOR
MEATS AND VEGETABLES
ENTREPRENEURS WHO COMBINE THE
TENDENCENY FOR HEALTHY EATING WITH
TODAY’S TECHNOLOGY TURN IT INTO AN
OPPORTUNITY.
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Doğal ve taze besinler günümüzde özellikle de büyük şehirlerde yaşayanların en büyük özlemi haline gelmiş durumda. İnsanlar, daha sağlıklı beslenebilmek için, doğru
besinlere nerede olursa olsun ulaşmak istiyor. Aslanoba
Grubu da insanların bu eğilimini fark edip, önemli bir
girişim hamlesi yaparak tazedirekt.com’u kurdu. Sitede,
doğal ve taze gıdalar hedef kitlesiyle buluşturuluyor.
Özellikle kırmızı ette iddialı olan Tazedirekt, üyelerinin
siparişlerini en sağlıklı ve lezzetli haliyle Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki Boğazköy Çiftliği’nden direkt
evinize getiriyor. Aynı özenle sebze ve meyveleri de yetiştirip seçiyor. Tazdirekt.com e-ticaret platformu ile
farklılaşan Aslanoba Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba ile yeni projeleri hakkında konuştuk.
207 bin 913 metrekarelik alana kurulan ve Türkiye’nin en
modern besi çiftliklerinden biri olan Boğazköy Çiftliği, bin
200 büyükbaş ve 5 bin küçükbaş hayvan
yetiştirme kapasitesine sahip. TazediHasan Aslanoba
rekt.com, hedef kitlesine Boğazköy Çiftliği’nin tertemiz havasında serbestçe dolaşan, stresten uzak, tamamen GDO’suz
gıdalarla beslenerek büyütülen, üstüne
üstlük klasik müzik dinletilerek rahatlatılan büyük ve küçükbaş hayvanların etlerini sunarak farklılaşıyor. Lezzetini bu
yöntemden alan etler, Tazedirekt’in yine
kendi tesislerinde *VST skin pack teknolojisiyle paketleniyor. Böylelikle etler
suyunu ve tazeliğini kaybetmiyor. Yani
Tazedirekt’e ait modern bir et kesim ve
paketleme tesisi de sisteme entegre durumda. Çok hassas bir ürün olan kırmızı
etlerin sağlığı ve lezzeti, araya başka aracı
sokulmadan güvence altına alınıyor. Organik tarımın en önemli uygulama bölgelerinden biri olan ve bin 100 dekarlık
alana sahip olan Bostandere ise tarımda sağlığı ve lezzeti
öne çıkarıyor. Aslanoba Yönetim Kurulu Başkanı Hasan
Aslanoba tam da bu noktada, “Tazedirekt.com, insanların
taze ve organik gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla başladığımızonline bir iş modeli.” yorumunda bulunuyor.

Natural and fresh foods have become the biggest craving of
people who live in big cities especially in today’s world.
People would like to have access to nutritious foods wherever
their sources are. Aslanoba Group became aware that
tendency and established the brand called tazedirekt.com.
The site has natural and fresh foods meet
the targeted mass. Tazedirekt, which is
assertive about especially red meat, has
the orders of its members delivered directly
to their doors in the freshest and the
healthiest manner from Boğazköy Farm
located at Mustafakemalpaşa district of
Bursa. They grow and select fruits and
vegetables within the same caring manner.
We talked to Chairman of the Board of
Aslanoba Hasan Aslanoba about the new
projects.
One of the modernist stock farms of
Turkey, Boğazköy Farm, which takes a land
of 207,913 square meters, has the capacity
to farm 1,200 big cattle and 5,000 small
cattle. Tazedirekt.com becomes different
from its competitors by presenting
products derived only from the free-range
animals that are grown away from stress in
the fresh air of Boğazköy Farm. Only GDO free animal food
is used in the farm and the animals get to relax by listening
to classical music. This method provides tastier products.
The products are packaged in Tazedirekt’s facility with
*VST skin pack technology. Products don’t lose their
freshness and nutrients by means of this technology. In
other words, a modern meat packing facility that belongs to
Tazedirekt is integrated to the system. The safe handling
and tastiness of the products are secured without an
intermediary. Bostandere, which is among the most
important organic farming practice fields with a land of
1,100 decares, brings forward the health and taste in
agriculture. Chairman of the Board of Aslanoba Hasan
Aslanoba comments: “Tazedirekt.com is an online business
model that we established to meet fresh and organic food
needs of people.”
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Önemli bir eksikliği kapatıyor
Tazedirekt.com ile tüketicilerin organik, doğal ve güvenilir
taze gıdalara ulaşma ihtiyacına yanıt verdiklerini ifade eden
Hasan Aslanoba, “Mart 2014’te pilot olarak Bursa’da faaliyete
geçirdiğimiz girişimimiz, Aralık’tan itibaren İstanbul’da hizmet vermeye başladı. İstanbul Anadolu Yakası’nda Ataşehir,
Kadıköy, Ümraniye ve Üsküdar’a dağıtım yapıyoruz. Kısa
vadede İstanbul’un tamamına, uzun vadede ise Ankara ve İzmir’e dağıtım yapmayı planlıyoruz. Tazedirekt.com’u milyar
dolarlık bir iş haline getirmeyi hedefliyoruz. Market alışverişi,
e-ticaret sektörü çok büyümüş olsa da hâlâ fazla gelişemedi.
Biz de bu alanda bir eksiklik gördük ve bunu değerlendirerek
kapatmaya karar verdik. Odak noktamız taze ve organik gıdalar olsa da müşteri talepleri doğrultusunda gıda dışı ürünlere
de sitemizde yer veriyoruz. Şu an 2 binin üzerinde ürünümüz
var. Bu rakamı daha da artıracağız. Tamamen müşteri odaklı
çalıştığımız için ürünlerin siparişini verdiğinizde, ertesi gün
sizin istediğiniz saatte teslimat yapıyoruz. Ürün gamımızı
daha da genişletmeyi hedefliyoruz. Her yerde kolay bulunmayan ürünleri listelemek istiyoruz. Bunun için de yerel üreticiler ile güçlü bir iletişim içinde olacağız.” diyor.

Ürün çeşitliliği artacak
Et üretiminde gösterilen özen, sebze ve meyvenin yetiştirilip
seçilmesinde de uygulanıyor. Sebzeler; gübre, hormon ve ilaç
kullanılmadan dinlendirilen topraklarda, organik ve doğal
üretim yapan yerel tarla ve bostanlardan sofranıza geliyor.
Taze gıda alışverişinde akla gelen ilk marka olmayı hedeflediklerini belirten Hasan Aslanoba, sözlerine şöyle devam
ediyor: “Bunun için, teknoloji, operasyon ve ürün çeşitliliği
konusunda özenle çalışıyoruz. Ürün çeşitliliği konusundaki
hassasiyetimizden vazgeçmeyeceğiz. Bulunabilirliği zor olan
gurme ve yerel ürünlere her zaman yer vermeyi hedefliyoruz.
Aynı zamanda market raflarında satışı bulunmayan yerel
üreticileri de desteklemek arzusundayız. Ürün çeşitliliğimizi
ve gamımızı 5 bine çıkarmak istiyoruz. Hatta özel diyetlerle
beslenmek zorunda olan kişilere de geniş ürün seçenekleri
sunarak, hayatlarını kolaylaştırmak gibi farklı planlarımız
bulunuyor. Mesela glütensiz, diyabet vb. gibi rahatsızlıklar
için özel içerikli yiyeceklerle beslenmesi gereken kişilerin
ihtiyaçlarına cevap verebilmek, bizim için çok önemli.”
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Closes an important gap
Expressing that they answer the consumers’ need to access
organic, natural, and reliable fresh foods, Hasan Aslanoba
says, “Our initiative, which we started its operation in Bursa
as our pilot city in March 2014, began to serve in İstanbul
since December. We deliver to Ataşehir, Kadıköy, Ümraniye,
and Üsküdar in the Anatolian Side of İstanbul. We plan to
deliver to all parts of İstanbul in short term, and our longterm plan is to deliver to Ankara and İzmir. Our target is to
turn Tazedirekt.com into a billion dollar business. Although,
e-trade sector has grown large, market shopping didn’t
develop much. We have noticed the gap in this field and
decided to close it. Our focus is fresh and organic foods;
however, in accordance with customer requests we also
present different type of products. Right now, we have over
two thousand products. We are going to increase this number
more. Since we work customer oriented, we can deliver your
order the next day at a time specified by you. We plan to have
a wider product scale. We also would like to list products that
are hard to locate. We plan to build a strong communication
with the local producers to materialize our wish.”

Larger product range
The care given to meat production is also shown when
selecting and growing the best vegetables and fruits.
Vegetables come to your table from the local orchards, and
farms that grow products naturally and organically without
the use of pesticides and hormones. Hasan Aslanoba, stating
that they target to become a brand that comes to mind first
at food shopping, continues his words: “We work in the
fields of technology, operation, and product range with care.
We won’t give up on our sensitivity about our product
range. We target to stock gourmet and local products, which
are hard to reach, at all times. We also consider supporting
local farmers, whose products don’t take place at market
shelves. We want to increase the number of products to five
thousand and increase our product range. Moreover, we are
targeting to present products to people who have to follow
special diets to make life a bit easier for them. For example,
it is important to us to answer the needs of people with
diabetes or with food allergies.”

TTNET WiFi iLE ARTIK HAVADA DA iNTERNET VAR!
Türk Hava Yolları yurtdışı uçuşlarında TTNET WiFi Fly ile internete girebilirsiniz.
Üstelik sadece havada değil, denizde anlaşmalı feribotlarda, karada
81 ilde 5.000’den fazla noktada, hatta belirli şehir içi otobüslerde de TTNET WiFi sizinle.

İnternet paketlerinde WiFi hediyesi olan TTNET’liler, TTNET WiFi kablosuz ağ yayını olan lokasyon ve ulaşım araçlarında hediye dakikaları süresince hizmetten bedava
faydalanabilir. TTNET WiFi Fly, sadece Türk Hava Yolları yurtdışı uçuşlarında, kablosuz internet altyapısı olan uçaklarda verilmekte olup ücretlidir. WiFi kablosuz ağ yayını olan
ulaşım araçları İstanbul ili için geçerlidir. Ayrıntılı bilgi: www.ttnetwifi.com.tr

ZANAAT / CRAFT

JOURNEY TO THE
SECRET WORLD
OF STONES
REFLECTING THE ENERGY OF THE HEALING
STONES IN HIS SPECIAL NECKLACE, RING,
BRACELET, AND SCULPTURE DESIGNS,
TİMUÇİN ÇAKALOZ OFFERS A SPIRITUAL
EXPERIENCE TO HIS TARGETED MASS.

TAŞLARIN GİZLİ
DÜNYASINA
YOLCULUK
ŞİFALI TAŞLARIN ENERJİSİNİ ÖZEL TASARIM
KOLYE, YÜZÜK, BİLEKLİK VE HEYKEL
ÇALIŞMALARINA YANSITAN TİMUÇİN
ÇAKALOZ, HEDEF KİTLESİNE SPİRİTÜEL
BİR DENEYİM VAAT EDİYOR.
SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden
mezun olan Timuçin Çakaloz, kısa bir süre seramikle ilgilendikten sonra tüm zamanını heykeltıraşlığa ayırmaya
karar veren sanatçılardan biri… 25 yıldır bu alanda faaliyet
gösteren Çakaloz, heykeltıraşlığa mermer ya da granit gibi
büyük ölçekli taşlarla başlamış olsa da 15 yıldır hem değerli hem de şifalı taşların özelliklerini yansıtan farklı
objeler tasarlıyor. Bu taşlar arasında elmas, yakut, zümrüt, malakit, lapislazuli, topaz, turkuaz, ametist, labradorit gibi taşlar buluyor. Moda ve Silivri olmak üzere iki
farklı yerde atölyesi bulunan Timuçin Çakaloz, özel tasarımlarını etsy.com sitesi üzerinden hedef kitlesiyle buluşturuyor. Farklı rahatsızlıklara iyi gelen, bireyi özgürleştiren ve huzur veren özel taşlardan hazırladığı kolye,
bileklik, yüzük, broş gibi aksesuarların yanı sıra büyük
ölçekli heykel projelerine de odaklandığını ifade eden Çakaloz, “Belli zamanlarda yurt içinde ve yurt dışında farklı
heykel sempozyumları olur. Bu sempozyumlara da büyük
heykel çalışmalarımla katılıyorum. Mısır’da 4 büyük heykelim var. Türkiye’de de Muğla, İstanbul ve Marmara
Adası’nda da 4 ya da 5 metrelik mermerden heykel çalışmaları bulunuyor. Genelde tüm çalışmalarımda şifa unsurunu da kullanmaya çalışıyorum.” diyor.
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Timuçin Çakaloz dealt with ceramic for a while after
completing his degree at the Mimar Sinan University Fine
Arts Faculty and then decided to dedicate all of his time to
sculpting. Although, Çakaloz who works in this field for 25
years began to his career working with large scaled stones such
as granite and marble, he has been designing different objects
that reflect the features of both gemstones and healing stones.
Diamonds, rubies, emeralds, malachite, lapis lazuli, topaz,
turquoise, amethyst, and labradorite are among them.
Timuçin Çakaloz who has two workshops in Moda and Silivri
has his special designs meet with the targeted mass on etsy.
com. He expresses that he designs accessories such as
necklaces, bracelets, and rings using the healing stones that
offers peace, frees the individual, and heals different type of
diseases as well as focusing on large scaled sculpting projects:
“Different sculpting symposiums are held in and out of
country at certain times. I participate in those events with my
large sculptural works. I have four large sculptures in Egypt. I
also have 4 or 5 meters tall sculptures in Muğla, İstanbul, and
the Marmara Island. I try to use the healing factor in almost
all of my works.”

ZANAAT / CRAFT

Heykeltıraş Timuçin Çakaloz
Sculptor Timuçin Çakaloz
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Kristalize taşların farklı özellikleri bulunuyor

Crystals have different characteristics

Timuçin Çakaloz, değerli ve şifalı taşlarla nasıl çalışmaya
başladığının hikâyesini ise şöyle anlatıyor: “Kristalize
taşların çok farklı özellikleri bulunuyor. Çok eski çağlardan bu yana bazı taşların şifa amaçlı kullanıldığı da dikkat
çekiyor. Taşların etkilerini farklı şekillere dönüştürüyorum. Sanatçı, zaten toplumun şifacısıdır. Farklı bir şeyler
yapmak istedim. Bu nedenle değerli taşların ardından şifalı taşlara yöneldim. Şifalı taşların etkilerini normal algı
boyutuna taşımaya yönelik tasarımlar gerçekleştiriyorum. Yaptığım tasarımlarda kurt ya da ayı gibi güçlü hayvanların motiflerini kullanıyorum. Yılancık taşı özellikle
ağrılar için kullanılır. Kehribar taşı boğaz hastalıklarına iyi
gelir. Turkuaz taşının nazardan koruyucu etkisi bulunuyor. Bu taş görünür bir noktada olursa, size bakan kişinin
kötü enerjisini kendisine çeker. Hatta bazen bu taşlar kırılır ya da renk değiştirir. Böylece koruma işlevini de yerine getirmiş olur. Bu taşın kemiklerin kırılmasını engellediği bilgileri de bulunuyor. Aynı inanç Kızılderililerde de
var. Kızılderililer, kantaşının kendilerini nazardan koruduğuna da inanır. Atölyedeki taşlar nedeniyle burası bir
şifa alanı enerjisine sahip. Rehber niteliğiyle öne çıkan
kurt desenli ve yakut taşından yaptığım kolyeyi boynumda hiç çıkarmam. Bana güç verir.”

Timuçin Çakaloz tells us the story of how he began to
work with gemstones and healing stones: “Crystals have
different characteristics. The use of some stones for
healing purposes since the old ages draws attention. I
transform their effects into different forms. An artist is
already a healer of the society. I wanted to do something
different, so I started working with the healing stones
after working with gemstones. I am making designs with
the tendency to transfer the healing effects of the stones
to a normal aspect of perception. I use strong animal
motives such as wolf, and bear. Snakestone is used
especially for pain. Amber is good for throat diseases.
Turquoise protects against evil eye. If this stone is worn
somewhere visible, it draws the negative energy of the
person who is looking at you. Sometimes, those stones get
broken or change their color. This way they complete their
job of protection. There is also information about this
stone’s effect to prevent breaking of bones. The American
Indians have the same kind of belief. They also believe in
that bloodstone protects against evil eye. Because of the
stones at the workshop, this place has a healing energy. I
do not ever remove my necklace with wolf pattern that I
had made from rubies. It gives me power.”
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Yeni bir sergi hazırlığı içinde

Getting ready for a new exhibition

Timuçin Çakaloz ile sohbet ederken, kendisinden çok farklı
bilgiler aldık. Lal (garnet) taşının bireyleri kötü enerjilerden
koruduğunu dile getiren Timuçin Çakaloz, “Tutankhamun’un
kolyesi ve mezar odasının Afganistan’dan gelen lapis lazuli
taşı ile kaplı olduğu dikkat çekiyor. Bu taşın üzerinde birtakım prit parçaları bulunuyor. Bu parçalar Samanyolu’nu
simgeliyor. Galaksinin haritası gibi… Öldükten sonra ruhun
diğer tarafa geçmesini sağlayan bir yol gösterici ya da kapı
olduğu inanışına sahip olunduğu dikkat çekiyor. Bu taş, akıl
çakrasına denk geliyor. Larimar taşını Dominik Cumhuriyeti’nden getiriyoruz. Bu taşın bir diğer adı da Atlantis taşı.
Zamanında var olduğu söylenen Atlantis’in kayalarının larimar taşından olduğu iddia edilir. Yakut, elmastan sonra en
sert ikinci taştır. İşlenmesi çok zordur. Bu taş da kök çakraya
denk gelir. Enerji taşıdır. Enerjinin dengeli kullanılmasını
sağlar.” diyor. 2015’in sonuna kadar İstanbul ya da Ankara’da
farklı bir sergi hazırlığı içinde olduğunu söyleyen Çakaloz,
sözlerine şöyle devam ediyor: “4-5 metre arasında değişen,
lapis lazuli ya da larimar gibi farklı özelliklere sahip taşlardan
10-15 adet heykel tasarlayacağım. Bu sergiye bir film de eşlik
edecek. Bu serginin dizilimi insan vücudundaki çakraların
düzeninde olacak. Kök çakra, doğurganlık çakrası, karın çakrası, kalp çakrası, boğaz çakrası, akıl çakrası ve tepe çakrası…”

When we were talking to Timuçin Çakaloz, we have received
very useful information. Expressing that garnet protects
individuals against negative energies, Timuçin Çakaloz says,
“Tutankhamen’s necklace was lapis lazuli and also his burial
chamber was covered with lapis lazuli that was brought from
Afghanistan. This stone consists of some pyrite pieces.
Those pieces symbolize the Milky Way. It is like the map of
galaxy. The belief that lapis lazuli enables the spirit to go to
the other side or it plays the role of a gate opening to the
other side draws attention. It is the mind chakra stone.
Larimar comes from the Dominican Republic. Another name
for this stone is Atlantis. It has been suggested that the rocks
in Atlantis were Larimar. It is the hardest stone after
diamond and ruby. It is so hard to engrave. It is the root
chakra stone. It is an energy stone. It enables a balanced use
of energy.” Çakaloz who mentions that he is getting ready for
a different exhibition in İstanbul or Ankara in 2015
continues: “I am going to design about 10-15 sculptures that
are about 4-5 meters tall out of stones with different
characteristics such as lapis lazuli or larimar. A film is going
to accompany this exhibition. The arranging of the exhibit is
going to be same as our chakras order. Root, sacral, solar
plexus, heart, throat, third eye, and crown chakras…”
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YHT, KONYA’NIN AKADEMİK HAYATINI DA
CANLANDIRDI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DEKANI PROF. DR. OKTAY SARI, YHT’NİN KENTİN
AKADEMİK HAYATINA YAPTIĞI KATKILARI ANLATTI.

HST ENLIVENED THE ACADEMIC LIFE IN KONYA
DEAN OF THE SELÇUK UNIVERSITY FACULTY OF MEDICINE PROF. DR. OKTAY SARI EXPLAINED
THE CONTRIBUTIONS OF HST TO THE ACADEMIC LIFE IN THE CITY.
NAGEHAN AYDIN

Konya’da Yüksek Hızlı Tren’in (YHT) sağladığı ulaşım kolaylığından birçok alanda faydalanılmaya başlandı. Selçuk
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oktay Sarı da
bu anlamda, kentteki akademik hayatı YHT’yi kullanarak
hareketlendiren bir isim… 2011 yılında Konya-Ankara YHT
seferlerinin başlamasının hem Konya için hem Selçuk Üniversitesi için muazzam bir yenilik olduğunu belirten Sarı,
YHT sayesinde üniversitede düzenlenen etkinliklerin sayısında ve bu etkinliklere Ankara’dan günübirlik gelen katılımcıların sayısında artış olduğuna dikkat çekiyor.
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The accessibility that was enabled by the High-Speed Trains in
Konya is providing benefits in many fields. Dean of the Selçuk
University Faculty of Medicine Prof. Dr. Oktay Sarı is one name
that enlivens the academic life in Konya by taking advantage of
HST. Sarı, stating the importance of the Konya-İstanbul HST
trips being put into service in 2011 for both Konya and the
Selçuk University, draws attention to the increase in the
number of events that are organized by the university and the
number of participants who take a day-trip from Ankara by
means of HST.

HABER / NEWS

İki kentte sempozyum düzenlendi

Symposiums are organized in two cities

Prof. Dr. Oktay Sarı’nın düzenlediği bilimsel etkinlikler arasında “Hızlı Trenin Birleştirdiği Gönüller Jinekoloji Sempozyumları” önemli bir yer tutuyor. Prof. Sarı, önce Konya
sonra da Eskişehir’de gerçekleştirilen sempozyum serisinin
üçüncüsünün de Selçuk Tıp tarafından bu yıl Konya’da düzenleneceği bilgisini paylaşıyor ve şunları ekliyor: “Tabii ki
bunlarla sınırlı kalmamalıyız. Fakülte olarak tüm branşlarda
bu tarz bilimsel etkinliklerin sayısını artırarak hem bilime,
hem de demiryolu ulaşımına katkıda bulunmalıyız.”

“The Minds That Were Joined by High-Speed Trains Gynecology
Symposiums” take an important place among the scientific events
that are organized by Prof. Dr. Sarı. Prof. Sarı shares the
information that the third one in the symposium series, which was
held first in Konya and then in Eskişehir, is going to be held in
Konya by the Selçuk University Faculty of Medicine and continues:
“We shouldn’t stop there of course. By increasing the number of
scientific events in all of our branches as a faculty, we are
contributing to both sciences and the railway transportation.”

YHT’deki özçekimlerden sergi oluşturabiliriz

We can create an exhibit out of the selfies that
were shot on HSTs

Prof. Sarı, YHT’den yararlanarak, etkinlik düzenleme girişimlerini akademik alanla sınırlı tutmuyor. Oktay Sarı’nın,
edebiyat, kültür-sanat etkinliklerinde de YHT’yi kullanmak üzerine ilgi çekici fikirleri var: “Öğrencilerimizin ve
akademik personelimizin demiryolu deneyimleri de belki
kitaplaştırmaya değer diye düşünüyorum. Trende çekilmiş
fotoğraflar ve özçekimlerden de bir sergi oluşturabileceğimiz kanaatindeyim. YHT hepimiz için güzel bir fırsat. Ama
geleceğe dair tüm düşüncelerimi paylaşırsam da heyecan
azalabilir belki. En iyisi, zamana bırakmalı.”
Prof. Sarı, “YHT’nin ülke sathında daha fazla alana ulaşmasını, YHT sayesinde bilimsel ve sanatsal faaliyetlere de hız
gelmesini arzuluyorum. Hız, karayolunda tehlike, demiryolunda ise güven demektir. Güvenin olduğu yerde ise bilim de, sanat da gelişme ortamı bulur.” diyor.

Prof. Sarı doesn’t limit his initiatives with academic fields to
organize events by taking advantage of HST. He has interesting
ideas about using HST for events of literature and culture-art:
“I think the experiences of our students and academic staff
might be worthy of collecting them in a book. In my opinion, we
can create an exhibit out of the selfies and photographs that
were shot on HSTs. HST is a good opportunity for all of us. If I
share all of my opinions for future, the excitement might drop
down. I better leave it to time.”
Prof. Sarı says, “I am hoping that HST is going to reach more
locations in our country and the increase in the number of
scientific and artistic events are going to accelerate by means of
HST. Speed means danger on highways but safety on railways.
Where there is safety, sciences and arts find a nice platform to
develop.”

YHT sağlığımız açısından da faydalı
YHT’yi kullanmadaki faydaları bir hekim olarak da değerlendiren Sarı şunları söylüyor: “Se-yahat esnasında yürüyebilme imkânının olması sağlığımız için çok önemli. Uzun seyahatlerde uzun süre hareket edememe nedeniyle, özellikle de
sık seyahat etme durumunda bulunan kişi-lerde en çok
korkulan rahatsızlık derin ventrombozudur. Derin ventrombozu olma ihtimalini azaltmak için araç kullanan kişilere saat
başı aracı durdurup kısa süreli yürümelerini öneririz. YHT’de
ise yürümeseniz bile en azından geniş koltuk mesafesinde
bacağınızı hareket ettire-bilme ayrıcalığınız var.”

HST is good for our health
Considering the benefits of using HST as a doctor, Sarı says,
“Being enabled to walk during a travel is so important to our
health. The scariest illness, which is especially seen in people
who travel often due to inactivity for a long time during long
travels, is deep vein thrombosis. We suggest to drivers taking
hourly breaks to walk to reduce the risk of getting deep vein
thrombosis. You have the privilege of being mobile on HSTs.
Even if you don’t walk, thanks to the wide leg space, you can at
least move your legs.”
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KINALIZADE ALİ ÇELEBİ VE BÜYÜK ESERİ
AHLÂK-İ ALÂ’Î
KINALIZADE ALİ ÇELEBİ AND HIS GREAT
WORK AHLÂK-İ ALÂ’Î
HAKAN ARSLANBENZER

15. yüzyıl başında Timur ordularının neden olduğu kısa süreli
kesinti sayılmazsa Osmanlı Devleti kuruluşundan itibaren İslam’ın Batı ülkeleri üzerinde parlayan yıldızı konumundaydı.
Her yüzyılda o dönemin devletlerinin çaplarına göre bir seviye
ile büyüyen Osmanlılar, 16. yüzyılda Doğuda ve Batıda rakiplerini her açıdan küçümseyebilecek bir noktaya ulaşmışlardı.
Bu askeri ve idari başarı mesela Cengiz veya Timur ordularının kısa süreli başarılarına hiç benzemez. Bunun en önemli
nedeni ise Osmanlıların Moğollardan farklı olarak yıkıcı değil
yapıcı bir güç olarak tarih sahnesine girmiş olmalarıdır.
Kur’an-ı Kerim’in de işaret ettiği gibi, ordular cihada gittiklerinde âlimlerin geride kalıp irşat faaliyetine devam etmeleri gerekir. İşte Osmanlı Devleti’nin sırrı budur. Ne askeri
zaferler, ne mükemmel bürokrasi…

If we don’t count the pause that was caused by the Timur’s army
at the beginning of the 15th century, the Ottoman State was the
star of Islam that shined above the Western countries since its
birth. The Ottomans that kept growing in accordance with the
size of the countries of its period had reached to a point where
they could despise their rivals in every aspect both in the East and
in the West at the 16th century.
Their martial and administrative success cannot be compared to, for
example, the short-term achievements of the Timur’s or Genghis’s
armies. The most significant reason to that is that the Ottomans had
made their entrance onto the stage of history not as a destructive but
as a constructive power differently from the Moguls. Just as the
Quran points, when armies go for jihad, wise men stay behind to
continue their guidance. This is the secret to success of the Ottomans
not the victories in battle or their perfect bureaucracy…

İlmin yıldızları
16. yüzyıla bakınca Yavuz ve Kanuni gibi sultanların ihtişamını
fark etmemek mümkün değildir. Bu sultanların ulemaya çok
saygı gösterdiği anlatılır ama saygı gösterdikleri âlimlerden
popüler düzeyde fazla söz edilmez. Söz edilince de sultanla ara-

Stars of wisdom
It is not possible not to realize the magnificence of the sultans
such as Yavuz and Kanuni, when we look at the 16th century. It
has been told that these sultans used to respect wisdom, however,
it is not talked much about the scholars whom they had shown
respect in terms of popular degree. Even if it becomes the subject,
only the event that takes place between the sultan and the
scholars is told and the rest is skipped. The characters of the
classic period’s scholars overshadow their works.
The 16th century has a substantial richness about the scientific
activities, because it was the most advanced period of the
Ottomans. In other words, what is in the darkness or under the
shadows is only our views. The works of that period are not
considered much out of the academic frame.
As it has always been told, if it were happened in the West, the
whole world would have heard about it. It is possible to say that
for many faces of the 16th century science circle. For instance,
Ahlâk-i Alâ’î (supra-moral) that collects its predecessors within
and its author Kınalızade Ali Çelebi who doesn’t act too shy to
add this collection an Ottoman color.

The inseparable duo: the palace and madrasa
Politics take advantage of thoughts as much as possible in great
governments. We see a large group of advisors behind the
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larında geçen durum anlatılıp bırakılır. Klasik dönem âlimlerinin şahsiyetleri de eserleri de gölgede bırakılmıştır.
Esasında Osmanlının en gelişkin dönemlerinden biri olduğu
için, 16. yüzyılın ilim faaliyetleri konusunda da ciddi bir birikim
vardır. Yani gölgede veya karanlıkta olan sadece bizim bakışımızdır. O dönemin eserleri akademik çerçevenin dışında pek
fazla değerlendirilmiyor.
Hep denir ya, Batıda olsa, bütün dünyaya tanıtırlardı, diye. 16.
yüzyıl ilim çevresinin onlarca, yüzlerce siması için bunu söylemek mümkün. Mesela kendinden önceki ahlak eserlerini kendinde toplayan ve bu birikime Osmanlı rengini de vermekten
geri durmayan Ahlâk-i Alâ’î ve yazarı Kınalızade Ali Çelebi.

Ayrılmaz ikili: Saray ve medrese
Büyük devletlerde politika düşünceden azami surette faydalanır. Büyük işler başardığına tarihin tanıklık ettiği Osmanlı
sultanlarının arkasında ciddi bir akıl hocaları topluluğu görüyoruz. Fatih denince mesela belki vezirlerden çok hocalar var arkasında. Emrullah Efendi de bunlardan biri.
Meslek olarak kadı olan Emrullah Efendi,
şehzadeliği sırasında Fatih’e hocalık yapmış. Emrullah Efendi’nin tüm ailesi âlimdi.
Kınalızade ismi ise Ali Çelebi’nin dedesinden geliyor. Dede Mevlana Abdülkadir Hamidî (ki Hamidî nisbesi ailenin Ispartalı olduğuna işaret ediyor) sakalına kına yakarmış. Bu enteresan dede ve babanın soyundan gelen Ali Çelebi, 1511 yılında Isparta’da
doğdu. 1572 yılındaki ölümü esnasında Rumeli Kazaskeri olan Ali Çelebi şeyhülislamlık sırası bekliyordu. Ama Ali Çelebi’nin
asıl meziyeti ne kadılıktır ne saraya yakınlık. Bir müderris ve bereketli yazar olarak ön plana çıkar.
Âlimlerin verilebilecek her türde eser vermesi bir İslam geleneğidir. Ali Çelebi’nin de İslami ilimlerden şiire kadar çeşitli
eserleri olduğu biliniyor. Bunların en önemlisi yazımıza başlık
yaptığımız ahlak kitabı, yani Ahlâk-i Alâ’î.

Âlim olacak çocuk
Ulema ailesinden geldiği için küçük Ali’nin meslek tercihi çok
zor olmadı. Buluğ çağına erince sırasıyla Mahmutpaşa, Davutpaşa ve Sahnı Seman medreselerinde dönemin büyük müderrislerinden icazet aldı.
Hicri 944 yılında ilginç bir olay gerçekleşir. Dönemin sultanı
Süleyman adına âlimler arasında bir imtihan düzenlenir. İmtihana girenler arasında Ali Çelebi’nin o dönemki hocası Sahnı
Seman müderrisi Kara Salih Efendi de vardır. Maalesef Salih
Efendi, bir başka Sahnı Seman müderrisi olan Eyyub Alisi’ye
mağlup olup üzüntüden felç geçirmiştir. Ali Çelebi de bu yenilgiden etkilenerek hoca değiştirmiş ve dönemin Anadolu
Kazaskeri olan Çivizade Efendi’nin hizmetine girmiştir.

Ottoman sultans whose great achievements were witnessed by
history. For instance, maybe there were more mentors behind
Fatih than the viziers were. Emrullah Efendi was one of them.
Emrullah Efendi whose profession was kadi was Fatih’s teacher
before his succession to the throne. The whole family of Emrullah
Efendi consisted of scientists.
The name of Kınalızade comes from Ali Çelebi’s grandfather.
Grandfather Mevlana Abdülkadir Hamidî (Hamidî means that
the family came from Isparta) used to apply henna on his beard.
Ali Çelebi who comes from the ancestry of such interesting father
and grandfather was born in Isparta in 1511. When he died in
1572 as the Rumelian Kazasker (judge of the army) he was
expecting to be assigned as the sheikh ul-Islam. However, his
actual talent was neither being a kadi nor being close to the
palace. He becomes prominent as a mudarris (assoc. professor)
and a very productive writer.
For the scientist producing works in every area
possible is a tradition of Islam. It is known
that Ali Çelebi had variety of works from
Islamic sciences to poetry. The most
significant among them is Ahlâk-i Alâ’î.

Whizz-kid
It wasn’t too hard to choose a profession for
little Ali since he was coming from an ulema
family. He had received education from the
great professors of the period at Mahmutpaşa,
Davutpaşa, and Sahnı Seman madrasas when
he had become a teenager.
An interesting event takes place in 944
according to the Islamic calendar. Scientists
had been subjected to an examination on behalf
of the sultan of the period, Süleyman. Kara
Salih Efendi, Ali Çelebi’s teacher of the time and a mudarris at
Sahnı Seman, was among them. Unfortunately, Eyyub Alisi,
another Sahnı Seman mudarris, defeated Salih Efendi who didn’t
take this well and had a stroke. Ali Çelebi had also become affected
by this defeat and had changed his mudarris. He had gone under the
service of Çivizade Efendi, the Anatolian Kazasker of the period.
Ali Çelebi had become first an intern, then an assistant teacher in
1539, and had become a mudarris in 1541. Mudarris means
associate professor. Therefore, Kınalızade had achieved to become
an official scholar at the age of thirty.
It has been told that Ali Çelebi had applied to Ebussuud Efendi to
become a mudarris along with the work he completed until that
day, and Ebussuud Efendi had not turned this bright intern down
and had led him become a mudarris.

From madrasa to court
Ali Çelebi, whose madrasa career had developed with years, had
become the Kadi of Damascus for over twenty years later in 1563.
He was now switched to practice from theory. He would be
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1539’da önce mülazım sonra muid tayin edilen Ali Çelebi,
1541’de müderris olur. Bugünkü üniversitelerdeki terfi sistemine benzemese de mülazım için stajyer, muid için de asistan demek mümkündür. Müderris ise doçent, yani ders verme yetkisine sahip yükseköğrenim hocası anlamına geliyor. Demek
oluyor ki, Kınalızade otuz yaşında resmen hocalığa ulaşmış.
Ali Çelebi’nin müderris olmak için o güne kadar yazdığı eserlerle birlikte dönemin Rumeli Kazaskeri olan Ebussuud Efendi’ye müracaat ettiği, Ebussuud’un da bu parlak mülazımı
kırmayıp kendisine müderrislik verilmesini sağladığı söylenir.

Medreseden mahkemeye
Medrese kariyeri yıllar içinde gelişen Ali Çelebi, yirmi yılı aşkın bir süre sonra, 1563’de Şam Kadısı olur. Artık teoriden
pratiğe geçmiştir. Sonraki on yıl boyunca da kadı olarak sürekli terfi edecektir. Kariyeri süresince tenzil-i rütbe yani önceki
görevinden aşağı görev verilmesi durumuna rastlamıyoruz Ali
Çelebi’nin. Bu Osmanlı bürokratik düzeni içinde sık sık olabilen bir durumdu oysa. Bunun yani Ali Çelebi’nin sakin ve kararlı ilerleyişinin nedeni muhtemelen politikayla ilgisinin pek
olmayışı, eserlerine kendini daha çok verişidir.
On yıllık kadılık kariyerinin sonunda kazasker olmayı başaran
Kınalızade Ali Çelebi, şeyhülislam olmaya doğru gidiyordu. Ne
var ki, ağır bir hastalığa yakalanmış ve 1572 kışında Edirne’de
vefat etmiştir. Hakkında çağdaşları “ser defter-i ulema-yı
Rum” yani Osmanlı âlimlerinin başı demiştir.

Adalet çemberi
Kınalızade’nin en önemli eseri olan bu ahlak kitabı dönemi için
ahlakın tamamını kuşatma iddiasıyla kaleme alınmıştır. Kitapta ahlak felsefesinden ev idaresine, devlet yönetiminden
hukukun temellerine kadar sayısız mesele vardır. Bugünkü
harflere aktarıldığında 650 civarında bir tutar ortaya çıkıyor.
Sadeleştirmesi de var ama Fahri Unan’ın çevri yazısı tercih
edilir. Dil olarak sadedir, anlaşılması birazcık gayretle eğitimli
biri için çok kolaydır.
Kınalızade eserini üç risale halinde yazar: İlm-i ahlak, tedbir-i
menzil ve siyaset-i medine. Bunların en önemlisi ilki ve en
uzunu olan ilm-i ahlaktır. Bu risalede yazar insanın yaratılış
özellikleri, karakter farklılıkları, erdemli davranışlar, insani
zaaflar ve kötülükler gibi konuları işler. İkinci risale aile hayatı hakkındadır. Üçüncü ve son risale ise doğrudan doğruya
devlet hakkındadır.
Özellikle bu son risale tamamen adalet fikri üzerine kuruludur.
Buna paralel olarak da eserin sonunda meşhur daire-i adalet
yani adalet çemberi yer alır. Adaletle başlayıp adaletle kapanan
bu çembere göre; dünya adalet sayesinde ayakta durur. Zira
dünya duvarı devlet olan bir bağa benzer. Devletin düzenini
ise şeriat yani kanun sağlar. Memleket olmazsa şeriat uygulanamaz. Memleket asker olmadan fethedilemez. Askerse ancak
para sayesinde toplanır. Para da ahaliden vergi olarak alınır.
Ahali sadece sultan adil davranırsa ona vergi ödeyecektir.
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promoted continually during the following thirty years as a kadi.
During his career, we don’t see him becoming demoted; although,
this was an often encountered situation in the Ottoman
bureaucratic order. Ali Çelebi was not that interested in politics,
he abandoned himself to his works, and those were the reasons to
his determined advancement.
At the end of his ten years of career as a kadi, he had finally
achieved to become a kazasker and he had been advancing to
become a sheikh ul-Islam. However, he’d had a serious illness and
had died in 1572’s winter in Edirne. His peers had praised him as
‘the head of the Ottoman scholars.’

The ring of justice
This book of morals, the most important work of Kınalızade, was
written to cover all the morals of its time. The book treats
numerous issues from the moral philosophy to home economics,
from governing the state to basics of the law. Actually, about
650. It has a reduced version, but Fahri Unan’s translation is
preferred. His wording in the book is simple. It is easy to
understand for an educated person with little effort.
He had written the book in three pamphlets: moral science, way that
goes to target, politics. The most important one is the first and the
longest: moral science. In this pamphlet, he talks about creation
features of humans, differences between characters, moral behaviors,
humanly frailties and ill deeds. Second pamphlet is about family life.
The third and also the last one is about directly government.
Especially the last pamphlet is set completely on an idea of justice.
The famous ring of justice takes place at the end of the book in
accordance with this idea. According to this circle, which begins and
ends with justice, the world stands by means of justice, because the
world is like a vineyard that its wall is the state. The order is enforced
through the laws. If there is no land, there are no laws. Lands cannot
be conquered without soldiers. Soldiers can only be recruited by
means of money. Money is collected from the citizens as taxes.
Citizens are going to pay their taxes only if the sultan is just.

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

TREN SÖZLÜĞÜ-2
Rast: Rast makamından bir hayat… Rastgele diye
selamlanan bir sabah. Rastlantı dediğimiz bir şiir. Bunların
hepsi de tesadüf olabilirmiş, olsun, insan böyle bir tesadüfe
hayatta kaç kere rastlar?
Saudade: Şu Portekizce sözcüğü bir de buraya yazayım,
belki anlamını merak eden çıkar, açıp sözlüğe bakmadan
önce hayatında biraz gezdirir sözcüğü, sonra... Sonra
saudade.
Şehir: Şehir benim için haziran, günlerden cumartesi,
aylardan o güzel ay. ‘Haziran şehrine vardım’ diye bir
yazıya, belki de yaza başlamıştım bir zamanlar. Haziran,
şehrin ışığıdır.
Tren: Bir tren trenden fazla bir şeydir. Şimdi böyle fiyakalı
cümleler var ya, ‘eh tren için de niye kurmayayım?’ dedim,
hem de öyledir, tren evimizin içidir, oturma odamız…
Uyku: İnsanın en yakını olabilir mi, gözbebeği, sırdaşı, dert
ortağı, yoldaşı, gece nöbeti, yolu, kuyusu. Kuyusu, uykusu.
İnsan bazen uykuya öyle düşmez mi? Derin kuyu, uyku…
Üzüm: Bir mevsim... İki gözüm diye bir uyağı olması da
tabii. Bir gözü yaz rüyasında, bir gözü güz uykusunda zira.
İçi dolu, besbelli göze değil yalnızca ruha da yakın, ruhla
serbest uyak.
Vadi: Trenin denizi... Trenler uzun vadilerden geçerken
nedense sonsuzluk duygusu veren bir ummana dalmışlar da
oradan yüzerek geçiyorlarmış gibi bir his uyandırırlar.
Yavaşlık: Tren hızlı gidebilir, gitsin, sen o kadar hızlı
gitme, hem senin o kadar hızlı olmanı gerektirecek ne var,
onlara de ki: Yavaş biraz, ruhumu geride bırakamam!
Bırakma.
Zarf: Zarif diyecekken zarf demiş gibiyim. Öyleyse içindeki
mektup nasıl olursa olsun zarf katlanır, kanatlanır, kuş olur
gidersin bir zarfla da denmiş midir? Zarifoğlu bir şair gibi.
Alfabe burada bitmiyor elbette, şiirlerin kardeşliği gibi,
trenlerin kardeşliği gibi, gurbet kardeşliği gibi bir de
harflerin kardeşliği var ki, onlarla sürüyor. Ne yapalım bazı
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HAYDAR ERGÜLEN

harfler alfabeye, sözlüğe, bazı harflerse şiire dâhildir.
Buğday: Niye buğday, çünkü içinde ‘yumuşak g’ var. Niye
buğday, çünkü ekmeğin içinde var, öyleyse ekmeğe dair her
şeyin içinde var, şiirin, yaşamın, çocukların içinde buğday
başağı.
Qırık: Kürtçe bir dergi adıydı yanılmıyorsam, ‘kırık’
okuyoruz ve çok anlama yoruyoruz. O kadar yormasak mı?
Bir anlama yorsak da o da kırılmasa!
Exik: Bir kelime yerine harfi yazdım, serbest harf, özgür
harf diye, isteyen başında, sonunda, içinde kullansın
dilediği kelimenin, böylece başlı başına bir sözlük çıkar.
Eksiğimiz kalmaz belki.
W: Ve sözcüğe su verildi. Hep çeliğe verilecek değil ya.
Böylece suyun aynasında ‘v’ kendini gördü, iki ‘v’ oldular,
nergis gibi suretine hayran oldu mu bilinmez ama utku
kazanmışçasına sevindi ikisi de.

Herkesin kişisel bir alfabesi olsun
Harflerin de yetmediği oluyor bazen. O zaman kimi
kabilelerin, kültürlerin, dillerin kendilerine özgü simgeler,
nesneler, şekillerle yaptıkları alfabeleri hatırlıyor insan ve
düşünüyor: Neden herkesin kişisel bir alfabesi olmasın?
Hatta ‘alametifarika’ dedikleri cinsten, kendine özgü
harfleri de olmalı insanın, kimi sesleri ya da kimi
sessizlikleri, boşlukları tanımlamak, yazmak, anlatmak için.
Enis Batur’un “Bir Demiryolu Alfabesi” adlı bir yazısı var,
ben de Trenler de Ahşaptır kitabımda bir tren sözlüğü
yazmıştım yine. O yazıda tren aşktan kalkıyor, bahtiyar
istasyonuna uğruyor, yolda bir cem kuruyor, dünyadan
geçiyor, Eskişehir’de mutlaka mola veriyor, bir zaman
sonra rayların üzerinde adeta bir Flamenko ritmiyle gidiyor,
derken, ‘rast’lantı bu ya, yine gelip zarfta duruyordu: “Tren
de bir zarftır, onunla güzel mektup yollanır.” diye yazmışım
orada.
Umarım bu yazı da güzel mektup yerine geçer.

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

TRAIN DICTIONARY-2
Right: A life in the right beat... A morning that is saluted as
god speed you! A poem that we call it a coincidence. Let’s say
all of these were coincidences, how many times can a person
run into such coincidences in life?
Saudade: Let me write this Portuguese word in here. Maybe
someone would wonder its meaning and before looking it up
in a dictionary, will give the word sometime to stay in his life
a bit, then... Then, saudade.
City: To me, the city is June, it is Saturday among the days,
it is that beautiful month among the months. I began to write
an article that begins with ‘I began the June city’ someday...
Maybe it was summer... June is the light of the city.
Train: It is more than a train. Now, there are some fancy
sentences that I thought why wouldn’t I use one of those for
a train? And the train is like our living room...
Sleep: Could it be close with a human, apple of the eye,
confidant, a shoulder to cry on, night watch, road, well...
Well, sleep. Doesn’t a human sometime fall asleep just like
that? Deep well, deep sleep...
Grape: A season... Therefore, it is natural that it rhymes
with ‘my two eyes.’ One eye is on a summer dream and the
other is on a fall sleep. It is full, obvious that it appeals to
eyes as well as souls.
Valley: The sea to a train... When trains pass through the
long valleys for some reason, they awaken the feeling of
swimming through an endless sea.
Slowness: A train might go fast, you don’t go that fast, why
would you go that fast, tell them: Slow down, I cannot leave
my soul behind! Don’t.
Envelope: It feels as if I said envelope instead of elegant.
Therefore, regardless of how the letter inside an envelope is,
envelope gets to be folded; you become a bird and fly with the
envelope, right? Just as the poet Zarifoğlu.
The alphabet doesn’t end in here, just like the friendship
of poems, the friendship of trains, friendship of expats,

there is also friendship of letters just like them. Some
letters belong to a alphabet, vocabulary, and some belong
to poetry.
Wheat: Why wheat, because there is ‘e’ in it. Why wheat,
because there is wheat in bread, therefore, wheatear is in
everything, in poetry, in life, in children.
Qırık: It was the name of a magazine in Kurdish, if I’m not
mistaken, we pronounce it as ‘broken’ and attributes to too
many meanings. Maybe we shouldn’t. Maybe we should just
make one meaning out of it not to hurt it.
C: Instead of a word, I wrote a letter, so it is a free letter, if
you want; you can use it in the middle, in the beginning, or in
the end of a word that you wish, so a complete vocabulary
would be made. We will see them all.
W: And the water was given to a word. Not only steel would
get it. Therefore, the water saw itself in its own mirror, they
became two ‘v’s, I don’t know whether it liked its reflection
just as Narcissus did or not, but they were both so happy.

Everyone shall have a personal vocabulary
Sometimes, word are not enough. Then, we think of the
alphabets that are created by clans, cultures, languages and
consisted of symbols and objects unique to them: Why
wouldn’t anyone have a personal vocabulary? Moreover, we
should have unique letters, too, to explain, to write or to
describe some people, or some spaces. Enis Batur has written
an article titled as ‘A railway alphabet’ and I have a train
vocabulary in my ‘Trains are Wooden, too.’ In that article,
the train departs from love, stops at the happiness station,
advances through the world, stops at Eskişehir, after a while,
it begins to move in Flamenco rhythm, and then what a
coincidence it stops again at an envelope: “Train is an
envelope, a letter can be sent with it.” That was what I had
written.
I hope this article would serve as a nice letter.
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KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

HAYAT GERÇEKTEN GÜZEL MİDİR?
‘HAYAT GÜZELDİR’DE YİRMİ BİR ADET KISA HİKÂYE VAR. KUTLU’NUN KISA HİKÂYELERİNDE,
DAHA VURUCU, SARSICI, ETKİLEYİCİ OLDUĞU SÖYLENEBİLİR.

IS LIFE REALLY BEAUTIFUL?
‘LIFE IS BEAUTIFUL’ CONSISTS OF TWENTY-ONE SHORT STORIES. WE CAN TELL THAT KUTLU
IS MORE STRIKING, STAGGERING, AND IMPRESSIVE AT SHORT STORIES.
ÖMER YALÇINOVA

Mustafa Kutlu’nun son yıllarda çıkardığı her kitabı için,
okuyucuya sunulmuş bir armağan veya çekilmiş bir kıyak diyebiliriz. Çünkü artık Mustafa Kutlu, yılların deneyimi, çalışkanlığı ve verimliliğiyle ulaştığı o yükseklikten, ustalıktan konuşur. Ve insanlara söyleyeceği daha
çok şeyi vardır.
Hayat Güzeldir’de (6. Baskı: 2014, Dergâh Yayınları) Mustafa Kutlu’nun önce cümlelerinden ve hikâyeyi hemencecik kuruşundan etkileniriz. Sade ve akıcı Türkçesiyle, yani
günlük konuşma diliyle, basit ama okuyucunun zihninde
hemen canlanan tasvirleriyle Mustafa Kutlu, hemen her
yaştan insana seslenir. Kutlu, okuyucunun kendi derinliğince yorumlayabileceği bir yalınlıkta yazar.
Hayat Güzeldir’de yirmi bir adet kısa hikâye
var. Kutlu’nun kısa hikâyelerinde daha
vurucu, sarsıcı, etkileyici olduğu söylenebilir. Fakat onun kısa hikâyelerinde bile makro bir bakış, evreni,
hayatı ve insanı kucaklayış söz
konusudur. Yani Kutlu, hikâyenin özelliği olan, bir anı veya
olayı anlatıştan ziyade, o olayı ve
anı yakalarken, karakterin bütün
bir hayat tecrübesini, diğer ifadeyle o olay veya ana nasıl geldiğini de aktarmak ister. Bu yüzden
onun karakterleri sıradan insanlar
değildir. Kutlu’nun hikâyecilik serüveninde sıradan bir insanın herhangi bir
anını hikâyeleştirmek yoktur. O, simit satan
bir çocuğu, işsiz kalan bir babayı, artık ihtiyarlamış,
küçük bir bakkal dükkanını işleten Osman Efendi’yi, dul
kalan Saliha Sultan’ı anlatır. Fakat bu karakterler, Garip
akımının sıradan, başıboş, günü bugünden ibaret sanan ve o
şekilde yaşayan basit kişilerine benzemez. Onlar bir hayat
mücadelesi içindedirler. Müslümandırlar, yoksuldurlar, sınırlarını İslam’ın çizdiği, hayat ve insana ait bir anlam dünyası içinde yaşarlar.
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We can tell that each book written by Mustafa Kutlu that were
published during the recent years is a favor or a gift to readers.
Because, Mustafa Kutlu now is talking mastery that he has
achieved by means of his long years of experience and
productivity. He has a lot more to tell people.
We first become impressed by his sentences and how he sets the
story at once in Life is Beautiful (6th Print: 2014, Dergâh
Publishing.) Mustafa Kutlu addresses people from all ages with
his simple, and fluent Turkish, in other words with colloquial
Turkish. Although, his wording is simple, his depictions become
animated in his readers’ minds instantly. Kutlu writes as simple
as his readers can interpret within their own profoundness.
Life is Beautiful consists of twenty-one short
stories. We can tell that Kutlu is more striking,
staggering, and impressive at writing short
stories; but, a macro view, embracing
the universe, the humanity, and life
come into question even in his short
stories. In other words, Kutlu tells
about the whole life experience of
the protagonist and how the
protagonist comes to experience
the moment or the event that
makes the story special, rather
than telling only about that event or
that moment. For this reason, his
protagonists are not ordinary people.
The storytelling adventure of Kutlu
doesn’t include turning a life event of an
ordinary person into a story. He tells the stories
of a child who sells street treats, a father who becomes
unemployed, Osman Efendi who grows old and manages a small
market, and Saliha Sultan who becomes widowed. However,
these characters are nothing like the characters of Garip (strange,
peculiar) movement who are ordinary, idle, simple minded, and
who think the life is all about today and live it as it is. They
struggle with life. They are poor Muslims who live their lives in a
semantic world that its borders are drawn by Islam.

KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

Anlam yüklü, bir ideali, amacı, hayata bakışı ve mücadelesi
olan insana, basit bir insan diyemeyiz. Kutlu, Hayat Güzeldir’de parçada bütünü yakalamak ister. Diğer ifadeyle insanın başına gelen yüzlerce sıkıntının, tek bir sebebe bağlanmamasını, felaketlerin neden meydana geldiğini anlamak
için yüzlerce sebebin hesaba katılması gerektiğini, kişiyi
göründüğü şekliyle değil geçmişiyle birlikte değerlendirdiğimiz zaman anlayacağımızı, seveceğimizi bilmek. Kutlu’nun bu tavrı, İslam’ın insan görüşüdür. Her insan ayrı bir
dünyadır. Yani insan küçültülmüş kâinattır. Kutlu’nun insana bakışı da bu şekildedir. Hikâyelerinde insanı ele alışı,
onu bulunduğu anla değil, bütün bir hayatıyla, geçmişiyle
değerlendirmek isteyişi de bu yüzdendir. Öyle olduğu için
Kutlu’nun insana bakışı ve hikâyelerinde karakterleri işleyişi yalnızca karamsarlık değil, yeri geldiğinde kötümserlik,
yeri geldiğinde müthiş bir umutluluk, çalışma azmi ve mücadele yönündedir. Kutlu bazen keskin bir realist, bazen de
idealisttir. Şahsiyetçiliği ve ahlakçılığı ise hiçbir hikâyesinde bırakmaz. Çünkü hayatın içinde hepsi vardır.
Hayat Güzeldir’de Kutlu, ayrıca hayat ve insana dair şehir
hayatı, karmaşası içinde fark edilmeyen, unutulan, gözden
kaçırılan incelik ve güzelliklere işaret eder. İyiliğin yalnızca
iyilikten ibaret olmadığını söyler. Merhamet, suyun kaynak
yeri gibidir. Kaynağından çıkan su, kollara ayrılır ve bütün
yeryüzüyle kucaklaşmak ister.

We cannot call someone simple minded who has a meaningful
life, hopes and dreams, a view of life, and a fight. Kutlu desires
to arrive to the whole through its pieces in Life is Beautiful. In
other words, knowing that we face with tons of trouble everyday
and we cannot attribute them to one reason only, in order to
understand why unfortunate events take place we must include
hundreds of causes into the calculation, acknowledging that we
can only understand and love people when we accept them as
they are and as what they were in the past. This manner of Kutlu
is the human view of Islam. Every person is a separate world. In
other words, a human is a small universe. This is also Kutlu’s
human view. For this reason, he treats people with their whole
life in his stories including their pasts. Therefore, his human
view and the way he treats the characters are not only bitterness
but pessimism, optimism, and hope when it calls. Kutlu is
sometimes a sharp realist and sometimes an idealist. He sticks
to personalism and moralism in all of his stories. Because all of
them exist in life.
Kutlu also points to the beautiful details pertaining to
human and life that we miss, forget, or don’t realize most of
the time due to the busyness of our urban life in Life is
Beautiful. He tells that goodness doesn’t only mean being
good. Compassion is like a source of water. The water that
comes out of its source ramifies and wants to embrace the
whole world.
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MODA / FASHION

2015 İLKBAHAR YAZ TRENDLERİ

KIPIR KIPIR, CAPCANLI, SICACIK VE BOL ENERJİLİ İLKBAHAR YAZ SEZONU BİZLERİ BEKLİYOR.

THE SPRING AND SUMMER TRENDS OF 2015
A LIVELY, WARM, AND ENERGETIC SPRING SUMMER SEASON WAITS FOR US.
ESİLE TAN

2015 ilkbahar yaz modası 70’li yılları modern çizgilerle
buluşturan retro etkilerle içimizi ısıtacak. Pötikareler,
püsküller, kimonolar, danteller, cıvıl cıvıl renkler yazın
canlılığını kıyafetlerimizde taşıyacak. Denim kumaşlar,
militer etkiler, bol pantolonlar ve maskülen giyim tarzı da
varlıklarını iyice sağlamlaştıracak. İşte farklı trendleri bir
arada içeren 2015 ilkbahar yaz sezonu:
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The 2015 spring summer fashion that has the modern lines
meet with the 70s is going to warm us with the retro effects.
Hound’s-tooth checks, tassels, kimonos, laces, lively colors
are going to reflect the vitality of summer through our clothes.
Denims, military skirts, loose pants, and masculine clothing
style are going to make their presence felt. Here is the 2015
spring summer fashion that includes different trends:

MODA / FASHION

BOHEM ŞIKLIK
İlkbahar ve yaz aylarının vazgeçilmezi bohem şıklığını,
festival ve konserlerde yine sıkça göreceğiz. Bu sezon
farklı olarak tasarımcılar gece kıyafetlerinde de bohem
rüzgârı estirecek. Bohem desenler, parlak detaylar, uzun
çiçekli elbiseler favorilerden biri olacak.
BOHO-CHIC
We are going to see often the bohemian elegance, which
is the indispensible of spring months, at concerts and
festivals. The designers are going to use the boho-chic
style alternatively for evening dresses in this season.
Bohemian patterns, bright details, long flower patterns are
going to be among the favorites.   

SÜET
Yazlık ince süetler 2015
ilkbahar yaz sezonuna
damga vuracak.
Trençkotlardan klasik
pantolonlara,
elbiselerden
ayakkabılara kadar her
parçada kullanılan
süetler
gardıroplarımızın
gözdesi olacak.
SUEDE
Light summer suede is
going to leave its mark
on the 2015 spring
summer fashion. Suede
that can be used for
every piece from trench
coats to classic pants
and from dresses to
shoes is going to be
the favorite of our
wardrobes.
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MODA / FASHION

GÖMLEK ELBİSE
Klasik ve dik yakalı gömlekleri, 2015 sezonunda elbise
olarak göreceğiz. Klasik stili seven kadınlar yaz sıcağı için
kullanışlı olan gömlek elbiseleri rahat stil ile birleştirecek.
SHIRT DRESS
We are going to see the shirts with classic and stand-up
neck collars as dresses in 2015. Women who enjoy wearing
the classic style are going to compliment the useful
shirtdresses with a relaxed style for the summer heat.

BEYAZ
Yaz kış fark etmeden
kullanılmaya başlanan
beyaz rengi, 2015
ilkbahar yaz
sezonunun başrol
renklerinden biri
olacak. Günlük
stilden klasik stile
kadar her yerde
baştan aşağı beyazı
göreceğiz.
WHITE
White, which is
preferred in any
season whether it is
winter or summer, is
going to be one of
the stars of the 2015
spring summer
fashion. We are going
to see the white color
everywhere from
daily style to classic
style and from head
to toe.
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MODA / FASHION

MASKÜLEN
Erkek kıyafetleri kadınsı çizgilerle uyarlayan maskülen
tarzı, bu sezon da etkilerini sürdürecek. Maskülen
takımların altına giyilecek ince stilettolar feminenliği ve
maskülenliği bir arada içerecek.
MASCULINE
The masculine style that combines men’s style with
feminine lines is going to continue its effectiveness also in
this season. Stilettos that reflect both feminine and
masculine lines can be worn to match the masculine suits.  

ÇİZGİ VE KARE DESENİ
Bu sezon ekose, yerini çizgili ve kareli desenlere bırakacak. En
popüler desen olarak göreceğimiz pötikareleri her tonda
göreceğiz. Bu sevimli kareler, hem günlük stilimizde hem de
şık stilimizde bizimle olacak.
CHECKS AND STRIPES
Plaids are going to be replaced by checks and stripes. We are
going to see the hound’s-tooth checks in every tone as the
most popular patterns of the season. Those cute checks are
going to accompany both our daily and elegant styles.
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DEKORASYON / DECORATION

DEKORASYONDA BAHAR DOKUNUŞLARI
EVİNİZE YAPACAĞINIZ KÜÇÜK DOKUNUŞLARLA KIŞIN AĞIRLIĞINI ATIP, YAZIN NEŞESİNE
KAVUŞABİLİRSİNİZ.

SPRING TOUCHES IN DECORATION
GET RID OF THE HEAVINESS OF WINTER WITH SMALL TOUCHES IN YOUR HOME
DECORATION AND WELCOME THE JOY OF SUMMER.
ELA DEMİRCİLER

Bahar ayları ile birlikte evlerde dekorasyon değişikliği ve bahar
temizliği yapma dönemi de geldi. Evinizin, daha ferah, neşe ve
huzur dolu bir havaya kavuşması için duvarlardan
aydınlatmalara kadar küçük dokunuşlara ihtiyacı olabilir. Yeni
mobilyalar almadan da dekorasyonunuzu yenileyip evinizde
farklı bir hava yaratabilirsiniz. İşte önerilerimiz:

It is time to do the spring-cleaning and change your home
decoration. Your home might need small touches in its
decoration from walls to lighting to catch a brighter,
merrier, and more peaceful ambience. You can create a
different atmosphere in your home without purchasing new
furniture. Here are our tips:

DUVARLAR RENKLENSİN
Genel olarak evlerde kum beji, ıslak kum, beyaz gibi açık renkler temizlik hissi ile birlikte aydınlık bir görünüm sağlıyor.
Ancak belirleyeceğiniz canlı bir rengi duvarlarınızdan birinde kullanarak, evinizin atmosferini daha renkli ve neşeli bir hale
getirebilirsiniz. Burada temel çıkış noktanız size baharı anımsatan bir kumaş veya obje olabilir.
ENLIVEN THE WALLS
As a general idea, the light colors such as sandy beige, wet sands, and white creates a clean and bright look in homes.
However, you can have the ambience of your home become livelier and merrier by only using a vivacious color on one of
your walls. Your main starting point can be a fabric or an object that reminds you spring.
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UYGUN AYDINLATMA SEÇİN
Evinizin havasını değiştirirken aydınlatma seçimine de dikkat etmelisiniz. Örneğin tavandan yapılan aydınlatmaların evinizi
basık ve kasvetli gösterdiği gerçeğini unutmayın. Bunun için evinizdeki en renkli ve enerjik köşeye yerleştireceğiniz
yerden aydınlatma sağlayan abajur ile odanızın tüm ruhunu değiştirip mekânınıza dinamizm katabilirsiniz.
CHOOSE APPROPRIATE LIGHTING
You should pay attention to your selection of lighting when changing the ambience in your home. For instance, don’t forget
the fact that ceiling lighting makes your home look depressive and squatty. You can change the spirit of any room and add
dynamism by only placing a floor lamp at the most colorful and energetic corner of the room.

EŞYALARIN YERLERİYLE OYNAYIN
Bir evin ferah görünmesini sağlamanın en önemli yolu az ve işlevsel eşyalar kullanmak, gereksiz süs eşyalarından uzak
durmaktır. Salonunuzun merkezinde duran sehpa, gazetelik gibi eşyaları odanızın kenarlarına taşıyın. Böylece odanızın
daha ferah ve büyük görünmesini sağlarsınız. Eşyaları duvara yapıştırmak yerine duvardan biraz uzaklaştırarak odaya
derinlik kazandırabilirsiniz.
CHANGE THEIR LOCATIONS
The best way to have a house look bright is to use less and functional furniture, and to stay away from unnecessary
decorative items. Move the furniture that is located in the middle of your living room such as coffee table or newspaper rack
to the sides of the room. That way you will have the place appear larger and brighter. You can have the room gain some
depth by moving the furniture a little bit further from the walls instead of fixing them to the walls.  
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TABLO KULLANIN
Evinizin odalarına beğendiğiniz ressamların imitasyon tablolarını, gösterişli çerçevelerle tamamlayıp asarak
farklı bir hava yakalayabilirsiniz. Özellikle uzun koridorlarda kullanılan birkaç tabloyla evinize daha zengin
bir hava katabilirsiniz. Mobilyalı odalarda tabloları duvarlara asarken mobilyalardan 20-25 cm daha yükseğe
gelecek şekilde konumlandırmak daha iyi bir görünüm elde edilmesini sağlayacaktır.
USE PAINTINGS
You can create a different ambience by hanging canvas prints of your favorite artists on the walls. A few
canvas prints hung on especially long corridor walls will add a rich atmosphere to your home. In furnished
rooms, you should have a better appearance, if you place the prints 20-25 cm above your furniture.
FAZLALIKLARI ATIN
Evinizde dağınıklık yaratan
eski dergi, gazete, gereksiz
oyuncaklar gibi fazlalıkları
atın. Böylece eviniz hem
düzene kavuşmuş olur hem de
yeni dekorasyon fikirlerini
uygulayabileceğiniz alan elde
etmiş olursunuz.
THROW AWAY THE EXCESS
Throw away the excess items
that make your home look
messy such as old newspapers
and magazines or unwanted
toys. That way, your home is
going to look tidier and you
are going to have more space
to practice your new
decoration ideas.  
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AYNA KULLANIN
Özellikle küçük mekânlarda
alan derinliği yaratmak için boy
aynası kullanabilirsiniz. Böylece
mekânınız daha geniş, daha
ferah ve daha aydınlık
görünecektir. Ancak burada
dikkat edilmesi gereken en
önemli husus bu aynaların
temizliğinin iyi yapılmasıdır.
Ayrıca ışığı yansıtabilecekleri
bir şekilde konumlandırılmaları
da önem taşıyor.
USE MIRRORS
You should use a tall dressing
mirror to create depth
especially in small places. Thus,
the place is going to look
larger, brighter, and more
spacious. However, the most
important thing here is to keep
the mirror clean. In addition,
placing them strategically to
reflect light is another
important factor.
ÇİÇEK YETİŞTİRİN
Evinizde daha sıcak ve huzurlu
bir hava yakalamanın bir diğer
yolu da canlı çiçek
yetiştirmektir. Örneğin
mutfağınızın ya da
salonunuzun ışık gören bir
köşesinde oluşturacağınız bir
çiçek vahası dekorasyonunuzu
renklendirmenizin yanı sıra
kendinizi çok daha iyi
hissetmenizi sağlayacaktır.
GROW FLOWERS
Growing flowers is another way
to create a peaceful and warm
ambience in your home. For
instance, creating a corner for
flowers where light enters in
your kitchen or in your living
room is going to enliven your
decoration as well as making
you feel much better about
yourself.

raillife NİSAN / APRIL 2015

0

7

7

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

CENEVRE
GÜZELLERİNİN
YENİ ROTASI
İSTANBUL
OLACAK
GEÇTİĞİMİZ AY CENEVRE
OTOMOBİL FUARI’NDA SAHNE
ALAN YENİ MODELLER, İSTANBUL
AUTO SHOW FUARI İÇİN
GELECEK.
ERTUĞRUL ARSLAN

Avrupa’da otomobilde yılın en büyük buluşması olan Cenevre Otomobil Fuarı’nda 220
markanın 900 yeni modeli sergilendi. 700 binden fazla ziyaretçinin gezeceği fuar sonrasında
yeni modeller İstanbul Auto Show Fuarı’na
katılmak için yola çıkacak. 1 milyon ziyaretçi,
22 Mayıs’taki fuarda boy gösterecek yenilikleri
İstanbul’da inceleme şansını yakalayacak.

Renault Kadjar fuarda
Renault’nun yeni ve marka tarihindeki ilk C
crossover modeli Kadjar Fransız markanın Cenevre’deki en büyük kozu oldu. Renault’nun
geniş standına yayılan yeni model Avrupalıların karşısına resmi olarak ilk kez çıkıyor. Çinli
ortak Dongfeng ile Wuhan’daki fabrikada ve
Renualt İspanya’daki Palencia üretilecek olan
Kadjar, yaz aylarından itibaren Türkiye pazarında da satılacak. Nissan Qashqai ile ortak
platform kullanan Kadjar, aynı zamanda bir
kardeş rekabetine de sahne olacak. Dizel motorları, otomatik şanzımanı ve 4X4 çekiş özelliklerine sahip Kadjar, ülkemiz pazarında da
Renault satışlarını daha da yukarılara taşıyacak.
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THE NEW
ROUTE OF
GENEVA
BEAUTIES WILL
BE İSTANBUL
THE NEW MODELS THAT WERE
INTRODUCED LAST MONTH IN
GENEVA AUTO SHOW ARE
COMING TO İSTANBUL FOR THE
AUTO SHOW.
During the Geneva Auto Show, which is the
biggest meeting of the year for automobiles in
Europe, 900 new models that belong to 220
brands were displayed. The new models are going
to be on their way to İstanbul to participate the
auto show in here following the one in Geneva
that was visited by over 700 thousand people.
One million visitors are going to find the chance
to observe the innovations that are going to be
displayed during the show on May 22 in İstanbul.

Renault Kadjar is on the show
Renault’s new and the first C crossover model in its
brand history Kadjar became the biggest trump of
the French brand in Geneva. The new model that
took place in the Renault’s large stand met the
Europeans officially for the first time. Kadjar,
which is going to be manufactured in Palencia,
Spain and in the facility at Wuhan within
cooperation of the new Chinese partner Dongfeng,
is going to be available for sale in the Turkish
market starting this summer. Kadjar that shares
the same platform with Nissan Qashqai is going to
compete with it at the same time. The model that
has diesel engines, automatic transmission, and
4X4 wheel driving features is going to increase the
number of Renault sales in our country.
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İzmitli Hyundai dünyaya tanıtıldı

World introduction of Hyundai of İzmit

Cenevre Fuarı’nın ülkemiz açısından en önemli yeniliklerinden biri sadece Hyundai İzmit fabrikasında üretilip dünya
pazarlarına satılan i20’nin 3 kapılı sportif versiyonunun dünya tanıtımı oldu. 3 kapılı yapısı ve 25 mm daha alçak tavan
çizgisiyle dikkat çeken sportif model, yeni ızgarasıyla da beğeni topladı. Araç iki benzinli 2 dizel motorla satışa sunulacak
(1.25 lt 84 beygir, 1.4lt 100 beygir benzinli, 1.1 lt 75 beygir, 1.4
lt 90 beygir dizel). Otomatik şanzıman öncelikle 1.4lt dizelde
sunulacak. 3 silindirli 1 lt hacimli, 100 ve 120 beygir güç üreten benzinli motor da daha sonra satışa sunulacak.

One of the most important innovations of the Geneva Auto Show
in terms of our country was the world introduction of Hyundai’s
3-door sports version i20, which is only produced in İzmit facility
of Hyundai. The sports model that draws attention with its
3-door design and roofline, which is lower by 25 mm, also won
recognition with its new grille. The vehicle is going to be presented
to the market with two gas, two diesel engines (1.25 lt 84 hp, 1.4 lt
100 hp gas, 1.1 lt 75 hp, 1.4 lt 90 hp diesel.) Automatic transmission
is going to be presented with 1.4 lt diesel first, and then with 1 lt
volume 3-cylinder 100 and 120 hp gas.

Süper sporcular Cenevre’ye damga vurdu

Super sportive cars in Geneva

Cenevre Fuarı’nda bu yıl hem güçleri hem de fiyatları astronomik olan çok sayıda süper sporcu otomobil tutkunlarının
karşısına çıktı. Sadece 24 adet üretilecek 800 beygirlik 7.0lt
V12 motorlu Aston Martin Vulcan 2.5 milyon avroluk satış
fiyatıyla da dikkatleri üzerine topladı. Vulcan’ın en büyük
rakipleriyse McLaren P1 GTR ve Ferrari LaFerrari gibi diğer
süper spor otomobiller olacak.

A large number of sports cars, priced and powered
astronomically, stood before the enthusiasts in Geneva this
year. Aston Martin Vulcan with 800 hp 7.0 lt V12 engine,
which was priced at 2.5 million Euros, drew attention. Only 24
units of the vehicle is going to be produced. The biggest rivals
of Vulcan are going to be other super sports cars such as
McLaren P1 GTR and Ferrari LaFerrari.

Audi R8 yenilendi

Audi R8 is renewed

Audi’nin süper otomobili R8’in yeni versiyonu da Cenevre’de sahne aldı. 620 beygirlik R8’in elektrikli versiyonu R8
e-tron ise BMW i8 ile sıkı bir rekabete girecek.

The new version of R8, super automobile of Audi, was in
Geneva. The electrical version of 620 hp R8, R8 e-tron, is
going to compete with BMW i8.

Ferari’nin örtüsü kalktı

Ferrari becomes unveiled

Ferrari 488 GTB, fuardaki hem tasarım hem de güç olarak en
büyüleyici modellerden biri oldu. 3,8 litre hacminde çift turbo beslemeli V8 motor 660 beygir gücüyle 330 km/s son hız
yapabiliyor.

Ferrari 488 GTB was one of the most fascinating models of the
show in terms of power and design. The vehicle is able to speed
330 km/h with its 3.8 lt volume 660 hp double turbo feed V8
engine.

En hızlı Lambo

The fastest Lambo

Lamborghini’nin yollardaki en hızlı aracı olacak Aventador
SV, 750 beygir gücünde 12 silindirli 6.5 litre motoruyla 354
km/s son hıza ulaşıyor.

Aventador SV that can reach up to 354 km/h with its 750 hp
12 cylinder 6.5 lt engine is going to be the Lamborghini’s
fastest car on the roads.

İngilizlerin gururu

British pride

İngiliz üretici McLaren’in süper sporcusu F1 675 LT, 3.8lit V8
motoru, 675 beygirlik gücüyle 100 km/s hıza 2.9 sn’de ulaşırken 330 km/s son hız yapıyor.

The super sports car of the British maker McLaren F1 675 LT is
able to accelerate to 100 km/h in 2.9 seconds with 3.8 lt 675 hp
V8 engine and can make 330 km/h full speed.
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Ford’un performans makineleri

Performance machines of Ford

Cenevre Otomobil Fuarı’nın performans zirvesini bu yıl
Ford belirledi. Ford’un, 2020’ye kadar lanse edeceği 20
farklı Performans Modeli arasında yer alan Ford GT’nin
Avrupa lansmanı; FocusRS’in dünya lansmanı gerçekleştirilirken, Focus ST, Focus ST Dizel, Fiesta ST ve Avrupa’da
büyük bir heyecan uyandıran Mustang Fastback ve Mustang Convertible modelleri de Ford standındaki yerlerini
aldı. Ford Focus RS, 2.3 litre Eco Boost motoru ve 320 PS
gücü ile ‘gelmiş geçmiş en güçlü seri üretim Focus.’ Focus
RS, akıllı 4 tekerlekten çekiş sistemi ve 6 ileri kısa oranlı
manuel şanzımana sahip.

Ford had set the peak performance of the Geneva Auto Show
this year. The European launch of Ford GT, which takes place
among the twenty different performance models that Ford is
going to launch until 2020, and the world premiere of Focus RS
materialized. In addition, Focus ST, Focus ST Diesel, Fiesta ST,
Mustang Fastback and Mustang Convertible that are awaken
big excitement in Europe took their places at the Ford stand.
Ford Focus RS is the most powerful mass production ever with
its 2.3 lt Eco Boost engine and 320 PS. Focus RS has a smart
four-wheel drive and with 6-forward manual transmission.

The new trump of Skoda
Skoda’nın yeni kozu
Skoda, üçüncü jenerasyon Superb’i ilk kez Cenevre Motor
Show’da sergiledi. Tasarım anlamında markanın yeni yüzünün nasıl olacağını da sergileyen Skoda, ilk denemeyi de Superb ile göstermiş oldu. 4×4 seçeneği de sunulacak olan Superb, ağustos ayında Türkiye’de satılmaya başlanacak.

Skoda has displayed the third generation Superb at the Geneva
Auto Show for the first time. Skoda, which has also displayed
how the new face of the maker is going to be in terms of design,
has shown their first trial by means of Superb. Superb, which is
going to be offered also with 4X4 option, is going to be
presented to the Turkish market in August.

Honda Type R döndü

Honda type R is back

Honda, Cenevre Otomobil Fuarı’nda Civic Type R ve NSX
modellerinin üretime hazır versiyonlarını sergiledi. Avrupa
pazarının en heyecan verici yeniliği olan 310 HP güç ve 400
Nmtork’a sahip 2.0 litrelik turbo motorla donatılan Civic
Type R, 270 km/s’lik son hıza ulaşabiliyor.

Honda has displayed the versions of Civic Type R and NSX,
which were ready for production. Civic Type R, which is the
most exciting innovation of the European market with 310 HP
and 400Nmtork 2.0 lt turbo engine, can make 270 km/h full
speed.

Seat 20V20 geliyor

Seat 20V20 is coming

VW çatısı altındaki markalardan İspanyol Seat, uzun süredir
eksikliğini hissettiği SUV’u Cenevre’de tanıttı. 20V20 adıyla
sahne alan yeni konseptin 2016’dan itibaren yollara çıkması
planlanıyor. Şık hatlarıyla dikkat çeken aracın Skoda markalı
bir kardeşinin olması da bekleniyor.

Spanish Seat, which is among the brands that are under the
roof of VW, unveiled the long-awaited SUV in Geneva. The
new concept vehicle named as 20V20 is going to be on the
roads starting from 2016.

Going to be sold under ten thousand euros
10 bin avronun altına satılacak
İsmini, Opel’in kurucusu Adam Opel’in oğlu Karl’dan alan
yeni küçük otomobil Cenevre’de sahne aldı. Opel Karl, 10 bin
avronun altında satılacak. 5 Kapılı hatchback olarak üretilecek model 3.68 metrelik uzunluğa sahip. KARL, kendisi için
geliştirilen yeni nesil üç silindirli 1.0 litre 75 beygirlik motoru
ile 2015 yılının yaz aylarında piyasaya sunulacak.

Named after the founder of Adam Opel’s son Karl, the new
compact car was introduced in Geneva. Opel Karl is going to be
sold fewer than ten thousand Euros. The model, which is going
to be manufactured as a 5-door hatchback is going to be 3.68
meters in length. KARL is going to be presented to the market
with its custom developed new generation 3-cylinder 1.0 lt 75
hp engine in the summer of 2015.
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GİYİLEBİLİRLER
DÜNYAYI SARDI

MOBİL DÜNYA KONGRESİ, DÜNYANIN
EN SON TEKNOLOJİK ÜRÜNLERİNİ
BİRARAYA GETİRDİ.

WEARABLES
SURROUNDED
THE WORLD

MOBILE WORLD CONGRESS BROUGHT THE
LATEST TECHNOLOGICAL DEVICES TOGETHER.
AYTUN ÇELEBİ

Mart ayının başında Barselona’da düzenlenen Mobil Dünya
Kongresi, telefon ve tablet gibi mobil cihazlardaki ağırlığı,
giyilebilir cihazlara kaptırmak üzere. Avrupa’nın en büyük
mobil iletişim fuarında tanıtılan yeni ve gösterişli cihazlardan en iyilerini sizin için seçtik:
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The Mobile World Congress, which was held at the beginning of
March in Barcelona, is about to give the dominance that is
owned by mobile devices such as phones and tablets to wearable
devices. We have selected the best devices that were introduced
during the largest mobile communication exhibition:

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

TABLETLER
Fuar, önceki senelere kıyasla tablet açısından kıtlık yaşadı.
Ancak az sayıdaki cihazlar gayet etkileyiciydi. Sony Xperia
Z4 Tablet, firmanın Apple iPad ile nasıl bir rekabete
tutuştuğunun canlı örneği. Sadece 6,1 mm kalınlıktaki cihaz,
10,1 inç ekranında 2K (2560x1600 piksel) çözünürlüğe
erişiyor. Dört çekirdekli güçlü Snapdragon 810 işlemcisi, 3 GB
belleği, microSD ile genişletilebilen 32 GB depolama alanı ve
6000 mAh kapasiteli piliyle Android’in yıldızı olmaya aday.
Yaptığı satın almalarla bilişim dünyasında ses getiren ve
dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan Lenovo, A serisi
tabletleriyle de konuşulacak. Fuarda görücüye çıkan Lenovo
Tab 2 A8 modeli, Full HD ekranı, yeni nesil Android 5.0
Lollipop işletim sistemi, çift SIM kart ile arama yapabilmesi,
32 GB’a kadar ek depolama desteği ve 5 MP arka kamerası
kadar, Dolby Atmos ses sistemiyle de göz dolduruyor.

TABLETS
The show had a small number of tablets compared to the
previous years. However, they were impressive. Sony Xperia
Z4 Tablet is an actual example of the competition between
the company and Apple iPad. The device, which has only 6.1
mm of thickness, delivers 2K (2560X1600 pixels) resolution
on 10.1-inch screen. It is a candidate to become the Android’s
star with its powerful quad core Snapdragon 810 processor,
3 GB RAM, 32 GB storage that is expandable with microSD,
and a battery with 6000 mAh capacity.
Lenovo, which resounds throughout the information world
with its purchases and the largest computer producer of the
world, is going to become more popular with its A series
tablets. Lenovo Tab 2 A8 drew attention with its Full HD
screen, new generation Android 5.0 Lollipop operating
system, double SIM card calling, additional storage up to 32
GB, 5 MP rear camera, and Dolby Atmos sound system.      
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AKILLI TELEFONLAR
Samsung, birçok farklı alandaki üst seviye ürünlerle
fuara damgasını vurdu desek, yeridir. Bir süre önce
yaptığı açıklamayla artık kendi işlemcilerini kullanacağını
duyuran firma, Galaxy S serisinin en üst modeli olan
S6’da dediğini yapmış. Plastik dış malzeme ve suya
dayanıklılık özelliklerini bir kenara bırakan firma, metal
alaşımlı, Gorilla Glass 4 cam ile dayanıklılığı artmış bir
telefonla karşımızda. 6,8 mm kalınlığındaki telefonun
vazgeçtiği özelliklerden birisi de bellek kartı yuvası. 32,
64 ve 128 GB kapasitelerle satışa çıkacak olan cihazın
pili de değiştirilemiyor. Samsung Galaxy S6, 5,1 inçlik
ekranında qHD (1440x2560 piksel) çözünürlük sunuyor.
Dördü 2,5 GHz, dördü de 2,1 GHz hızındaki sekiz
çekirdekli işlemcisi, 3 GB belleği, akıllı görüntü sabitleme
teknolojili 16 MP kamerası da onu çarpıcı yapıyor.
Tek ekranda farklı işlemler
Firmanın kavisli kenara ekran yerleştirdiği Edge
modelinin yenisi de Samsung Galaxy S6 Edge adını
taşıyor. Bu kez iki yanı da kavisli yapan firma, her
köşede önceki modele göre daha az bir alanı ekran
olarak kullanıyor. Bu alana dokunarak açılan ekranlardan
çeşitli kontroller gerçekleştirilebiliyor. Örneğin bir
yandan web sayfalarını gezerken, yan ekrandan çalan
şarkıyı değiştirmek mümkün. S6 ile benzer şekilde
sekiz çekirdekli Exynos işlemci, 3 GB bellek, 32, 64 ve
128 GB kapasite seçeneklerinin yanı sıra, 16 MP kamera
ile S6’nın kavisli modeli olarak adlandırılmasına
şaşırmamak lazım.
HTC üst segmentte
Fuarda üst segment telefon tanıtanlar kervanına HTC
de katıldı. HTC One M9, One serisinin çarpıcı tasarımını
korumuş. Snapdragon 810 işlemcisi, 3 GB belleği ile
güçlü bir performans sunan telefonun 20 MP’lik
kamerası çözünürlük açısından yeterli, ancak fotoğraf
kalitesi eleştirilmeye devam ediyor. BoomSound
hoparlörler ise sanal çevresel ses desteğiyle müzik
ziyafeti vermek isteyenlere hitap ediyor.
Microsoft yeni telefonlarını tanıttı
Nokia’dan akıllı telefon gücünü söküp alan Microsoft,
geçen yılın sonlarına doğru yaptığı bir açıklamayla
telefonlara artık kendi adını veriyor. Bunun ilk
örneklerinden olan Microsoft Lumia 640 ve Lumia 640
XL de fuarda görücüye çıktı. Siyah ve beyaz renklerin
yanı sıra, açık mavi ve turuncu renklerde de satışa
çıkacak olan Lumia 640, yuvarlak köşeli tasarımıyla ilgi
çekici bir cihaz. 16 GB dâhili hafızaya sahip telefon, Full
HD çözünürlüklü 5 inç ekrana sahip. 8 MP LED flaşlı
kamerası, 1,2 GHz’lik orta seviye dört çekirdekli
işlemcisi, 1 GB belleği ve Windows Phone 8.1 işletim
sistemiyle, güçlü ama ekonomik bir akıllı telefon
arayanlara uygun. Microsoft Lumia 640 XL ise benzer
özelliklerde, ancak 5,7 inçlik büyük bir ekrana sahip,
ancak Full HD çözünürlüğü benzer boydaki cihazlara
göre küçük kalıyor. Cihazın büyümesinin getirdiği bir
avantaj ise pil kapasitesinin de yükselmesi. Her iki
telefonun da sene sonu tanıtılması hedeflenen Windows
10 Mobile işletim sistemine güncellenebileceğini de
hatırlatalım.

0

8

4

raillife NİSAN / APRIL 2015

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

SMART PHONES
It would be fair if we had said that Samsung had left its
mark on the show with its high-level devices in many
different fields. The company, which was announced that
they would use their own processors a while ago, has
done it with Galaxy S6. The company that has let aside
the features such as plastic exterior, and water resistance
stands with a phone that has metal alloy and Gorilla Glass
4. One other feature that was given up is memory card
nest. The phone is 6.8 mm thick. The battery of the
device, which is going to be in the market with the 32, 64,
and 128 GB memory options, is not replaceable. Samsung
Galaxy S6 offers qHD (1440x2560 pixels) resolution with
1-inch screen. Octa core processor with four 2.5 GHz and
four 2.1 GHz processors, 3GB memory, 16 MP camera with
smart vision stabilization technology make it striking.
DIfferent functIons on one screen
The new version of Edge, the company’s new model with
curved edges, is named as Samsung Galaxy S6 Edge. The
company that has designed two curved edges at this time
uses less area on the corners as screen compared to the
previous models. Several functions can be controlled by
touching these areas. For instance, while browsing a web
page, it is possible to change the song that is playing on
the side screen. One shouldn’t be surprised to hear that
the new version of S6 is called as the curved model of S6
because of its octa core Exynos processor, 3GB RAM, 32,
64, or 128 GB memory options, and 16 MP camera with a
similar manner.
HTC UPPER SEGMENT
HTC is joined among the ones to introduce upper
segment phones at the show. HTC One M9 kept the
striking design of the One series. The phone delivers a
strong performance with its 810 Snapdragon processor
and 3 GB RAM; however, the photo quality is still being
argued, although its 20 MP camera is good enough in
terms of resolution. Boom sound speakers appeal to
those who want to get a feast of music with virtual
surround sound support.
MIcrosoft has Introduced new phones
Microsoft that has removed the power of smart phone
from Nokia began to name its phones after the company
following the announcement that was made through the
end of last year. Microsoft Lumia 640 and Lumia 640 XL
are the first examples. Lumia 640, which is going to be
offered in light blue and orange as well as black and
white, is an interesting device with its rounded corners.
The phone comes with 16 GB RAM, and 5-inch screen with
Full HD resolution. It is suitable for the people who are
looking for an economic but powerful phone with its 8 MP
LED flash camera, 1.2 GHz quad core processor, 1 GB
RAM, and Windows Phone 8.1 operating system. Microsoft
Lumia 640 XL has similar features; however, it has a large
5.7-inch screen, but its Full HD resolution is less than its
comparisons. An advantage of the expanded size of the
device is the increase of the battery capacity. Both
phones, which their introductions are planned to take
place at the end of this year, can be updated to Windows
10 operating system.  
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GİYİLEBİLİR CİHAZLAR
Neredeyse her üreticinin birden çok giyilebilir cihazı
fuarda görücüye çıktı. Bunlardan şüphesiz en çok ilgi
çekeni SamsungGear VR (S6) adlı sanal gerçeklik
başlığıydı.
Bu ikinci nesil sanal gerçeklik başlığı, öncekine göre
yüzde 15 daha hafif ama 5,7 inç yerine 5,1 inçlik Samsung
Galaxy S6 ekranını kullanıyor. Uyumlu filmlerin,
fotoğrafların dünyasına dalarken, beraberindeki oyun
kumandasıyla uyumlu oyunlarda da kendinizi
kaybedebilirsiniz.
Yeni ‘saatlerle’ tanışın
Akıllı saatlerin sayısı da artıyor. Uzun süredir beklenen
Apple Watch’un çıkışı sonrasında, Google cephesinden
de ses gecikmedi. Giyilebilir cihazlar için hazırladığı
işletim sistemi Android Wear’in yenilenmesiyle, üreticiler
de akıllı saatlerin yeni nesillerini hazırladılar. LG Watch
Urbane, temiz, metalik hatlarıyla dikkat çekerken,
kayışlarının değiştirilebilmesiyle de tarzını yansıtmak
isteyenlere hitap ediyor. 1,3 inç büyüklüğündeki
ekranında 320x320 piksel görüntüleyen saat, 1,2 GHz
hızında dört çekirdekli bir işlemciye, 1 GB belleğe ve 4
GB depolama alanına sahip. İçerisinde barometre ve
ivmeölçer barındıran saatin tek eksiği ise navigasyon
desteği veren GPS yongasının bulunmaması. Akıllı saat
furyasını başlatan isimlerden Pebble’ın yeni saati Pebble
Time Steel de fuarda karşımıza çıktı. Çelik alaşımlı dış
malzemesiyle oldukça sağlam bir görüntü veren saat,
e-mürekkep (e-ink) ekranıyla farklılaşıyor. E-mürekkep
ekranların çoğunun aksine renkli olan bu ekran, düşük
güç tüketerek, telefonlardakine benzer ekranlı akıllı
saatlerden 4-5 kat daha uzun pil ömrüne (10 güne kadar)
sahip. iOS ve Android akıllı telefonlarla eşleşebilen
cihazdaki mikrofonla sesli görüşme ya da sesli not
tutabilme özellikleri de fark yaratıyor. Suya dayanıklı
Pebble Time Steel, akıllı kayışları ile GPS, nabız ölçer gibi
özellikler de kazanabiliyor.
Bileklikler de tanıtıldı
Giyilebilir cihazların son varyasyonu ise akıllı bileklikler.
Örneğin HTC Grip, fitness meraklılarına hitap ediyor.
Kendi ivmeölçeri, GPS’i bulunan Grip, Under Armour adlı
fitness bileklikleri üreticisiyle yapılan bir ortaklık sonucu
ortaya çıktı. Bu firmanın yaptığı Endomondo,
MapMyFitness ve MyFitnessPal gibi şirket satın almaları,
uygulamalar açısından umut veriyor. 32x160 piksellik
LCD ekranı düşük çözünürlüklü, ancak bunun karşılığını
çok az güç tüketerek veriyor. Akıllı bileklikler gibi saat,
tarih, kat edilen mesafenin yanı sıra, hava durumu,
takvim ve alarm işlevlerini de taşıyor. Huawei de akıllı
bilekliğini yenileyenlerden: Yeni modeli Huawei TalkBand
B2, artık daha çok saati andırsa da, 0,7 inçlik dokunmatik
ekranında saat, tarih ve pil ömrünü gösteriyor. Güzel
yanı ise, kalori, mesafe, uyku takibi yapabiliyor. Ayrıca
zamanlayıcı özelliği bulunan TalkBand B2, ivmeölçer
sayesinde yürüdüğünüzü, koştuğunuzu ve bisiklete
bindiğinizi ayırt ederek, verileri buna göre topluyor.
Android ve iOS ile eşleşebilen bileklik, Bluetooth kulaklık
işlevi de görüyor. Yani telefonla eşleştirildikten sonra
telefonunuz çalarsa tek tuşla kulağa takılan parçayı
çıkartıp görüşmenizi yapabilirsiniz.
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WEARABLE DEVICES
Almost each producer had to introduce at least one
wearable device at the show. One of the most interesting
one among those was Samsung Gear VR (S6) virtual
reality headset. The second generation virtual reality
headset is 15% lighter than its predecessor but comes
with 5.1-inch Samsung Galaxy S6 screen instead of 5.7inch. While you are enjoying the world of compatible
movies, and photos, you can lose yourself in the
compatible game world thanks to its accompanying
game controller.  
Meet the new ‘watches’
The number of smart watches is increasing. After the
long-awaited appearance of the Apple Watch, Google
front didn’t wait too long to make an appearance. With
the update of Android Wear, an operating system
created for wearable devices, manufacturers created new
generations of smart watches. LG Watch Urbane draws
attention with its sleek, metallic features and appeals to
people who like to reflect their styles with its replaceable
wristbands. The watch that has 1.3-inch screen with
320X320 pixels of resolution, 1.2 GHz quad core processor,
1 GB RAM, 4 GB of storage space. A barometer and an
accelerometer come preinstalled. The only deficiency is a
GPS chip that supports navigation. The new watch of
Pebble, which is among the names that started the smart
watch hype, also appeared at the show: Pebble Time
Steel. Its e-ink screen differentiates the watch that
delivers a robust look with its steel alloy exterior. Unlike
the most of the e-ink screens, this one is colored and has
about 4 or 5 times longer battery life (up to 10 days) than
the smart watches with screens that are similar to smart
phones’ thanks to its low power consumption. The device
that can be synchronized with iOs and Android smart
phones also different with its built-in microphone allowing
the users to take voice memos and voice calls. Pebble
Time Steel, which is waterproof, can gain features such as
pulse meter, and GPS thanks to its smart bands.  
WrIstbands were Introduced
The latest variation of wearable devices is smart
wristbands. For example, HTC Grip appeals to fitness
enthusiasts. Grip that has an accelerometer and GPS was
born from a partnership made with a manufacturer that
produces Under Armour fitness bands. Buying of the
companies such as Endomondo, Map My Fitness and My
Fitness Pal that was made by the company is promising
in terms of applications. Its LCD screen with 32X160 has
a low resolution, but makes up for it with its low power
consumption. It shows time and date, distance, weather,
and also carries calendar, and alarm functions. Huawei
also renewed its smart wristband: The new model Huawei
Talk Band B2, resembling more of a watch, shows time,
date, battery life on its 0.7-inch touch screen. It is also
able to follow calories, distance, and sleep. It has a timer
and collects data through its accelerometer. It can be
synchronized with Android and iOS and functions as a
Bluetooth headphone. In other words, if you receive a
phone call after synchronizing it with your wristband, you
can make the call through a Bluetooth piece that can be
worn on your ear.
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NEV
Pop müziğinin
sevilen ismi
Nev, 17
Nisan’da Jolly
Joker
Antalya’da
sahne alıyor.

[ ajanda / AGENDA ]
HİNDİ ZAHRA
Caz ve dünya müziğini harmanlayan genç ve
yetenekli sanatçı Hindi Zahra, 20 ve 21 Nisan’da
İstanbul Babylon sahnesine konuk oluyor.

The beloved
name of
popular
music, Nev, is
at Jolly Joker
Antalya on
April 17.

Hindi Zahra, the young and talented musician who
combines jazz with the world music is going to be
at İstanbul Babylon on April 20 and 21.

SERTAB
ERENER
Türk müziğinin en
iyi seslerinden olan
Sertab Erener, 4
Nisan’da Jolly Joker
Ankara’da sahne
alıyor.
Among the best
voices of the
Turkish music,
Sertab Erener is
going to be at Jolly
Joker in Ankara on
April 4.

THE PHANTOM OF
THE OPERA
CATS gibi ünlü müzikallerin
bestecisi Andrew Lloyd
Webber’in ölümsüz eseri 8
Nisan’da İstanbul Zorlu
Performans Sanatları
Merkezi’nde…
The immortal work of
Andrew Lloyd Webber who
had composed famous
musicals such as CATS is
going to be performed at
Zorlu Performance Arts
Center on April 8.
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[ sİnema / cınema ]
AŞK OLSUN

Gösterim tarihi: 10 Nisan 2015
Yönetmen: Neslihan Yıldız
Alak, Murat Serezli
Oyuncular: Sedef Avcı, İlker
Aksum, Selen Seyven, Kenan
Ece, Betül Arım
Tür: Komedi, romantik
FİLM ÖZETİ
Ozan kadınlara aşk
konusunda tavsiyeler
vermekte, aşk doktorluğu
yapmaktadır. Pınar ile
karşılaşan Ozan, hiç ummadığı
bir şekilde Pınar’a âşık olur.
Ozan’ın umduğu ilişki
başlamadan biter. İyice
arapsaçına dönen bu ilişki
yumağında kahramanlarımız
mutluluğu yakalayabilecek
midir?

LET IT BE LOVE

Opening date: April 10, 2015
Director: Neslihan Yıldız Alak,
Murat Serezli
Cast: Sedef Avcı, İlker Aksum,
Selen Seyven, Kenan Ece,
Betül Arım
Gender: Comedy, romance
SYNOPSIS
Ozan gives advice to women
as their love doctor. Ozan who
runs into Pınar falls in love with
her adventitiously. The
relationship that Ozan hopes to
have ends before even it begins.
Could the two of them find
happiness in this relationship
mess that is at sixes and sevens?

ŞANS AYAĞIMA GELDİ
Gösterim tarihi: 03 Nisan 2015
Yönetmen: Thomas Mccarthy
Oyuncular: Adam Sandler, Dustin
Hoffman, Steve Buscemi, Method
Man,  Melonie Diaz
Tür: Dram, fantastik, komedi
FİLM ÖZETİ
Kuşaklardır aynı dükkânda
ayakkabı tamirciliği yapan Simkin
ailesinin son temsilcisi Max,
tekdüze bir hayat sürmektedir. Bir
gün dükkânda karşısına çıkan bir
dede mirası, ona müşterilerinin
yerine geçebilme şansı verince bu
tekdüzelik sona erecektir.

THE COBBLER

Opening date: April 3, 2015
Director: Thomas McCarthy
Cast: Adam Sandler, Dustin
Hoffman, Steve Buscemi, Method
Man, Melonie Diaz
Gender: Drama, fantasy, comedy
SYNOPSIS
The last member of the
Simkins, Max Simkin, repairs
shoes in the same shop for
generations. Disenchanted with
the grind of daily life, Max
stumbles upon a magical
heirloom that allows him to step
into the lives of his customers
and see the world in a new way.
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[ Çengel Bulmaca / Crosswords ]
Bertan Kodamanoğlu

Resimdeki
oyuncu

Tahılın
harmana
kadarki hali

Birbirine
eşit olan

Eklem

Ortaklık

Yedek,
ihtiyat

Bir nota

Anlatım

İlave

Duvara
sürülen
harç

Ameliyat
yapan
hekim

Savurganlık

Kurnaz

Bulaşıcı,
ateşli bir
hastalık

Tende leke

Sinir ucu
iltihabı

Lakin

Bozkır

İlaç,
merhem

Sevgi
bağlılığı

Üretim

Bal teknesi

Karşı çıkma

Yakışır,
uygun

İri bir balık

Ermiş, eren

İskambilde
koz

Birinci

Mercanada

Bir göz
rengi

Ekin biçme
aracı

Soy

Üst karşıtı

Geminin
kıyıdan
açılması
Ukrayna
başkenti

Balık
avlama
aracı

Felsefede
ben

Galyum imi

Bir ülkeyi
silah
gücüyle ele
geçirme

Kurallı
İşi veya
beden
çalışmayı
hareketleri geçici olarak
bırakma

Gizli kalan

Akdeniz
bölgesinde
bir ova

Dükkânların
bulunduğu
alışveriş yeri

Ad

En
yumuşak
mineral

Haykırma,
bağırma

Bir konu
üzerine olan

Mikroskop
camı

Bir boya
çeşidi

Niğde ilinin
bir ilçesi

Karışık
renkli

Geniş atkı

Bir renk

9

2

Sığınma

Gizem

Sanatçı

0

Kalınca,
yağlı çörek

Söz gelişi

Zaviye

Göz

Orta
öğretim
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Damardan
akan sıvı

[ Çapraz Bağlar / Cross Lines ]

[ Sözcük Avı / Word Search ]

ABAKÜS

KAKÜL

TEKKE

AKSAK

KLAKSON

TERKİ

AVANTAJ

MURAT

TRAKE

DEZENFEKTAN

ÖTÜRÜ

ÜSTÜN

DİKKATSİZLİK

RÖTAR

VOLTA

EKMEK

SODYUMSÜLFAT

YAHNİ

ILICA

ŞİFRE

ZORLA

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

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

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

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

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

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

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

[ ÇÖZÜMLER /
Resimdeki
oyuncu
Birbirine
eşit olan

D
Kurnaz

U

İlaç,
merhem
Üretim

İ

Ermiş, eren

A

Bir göz
rengi
Soy

I

Ukrayna
başkenti

K

M
E
R
Y
E
M
U
Z
E
R
L
İ

Galyum imi

Kurallı
İşi veya
beden
çalışmayı
hareketleri geçici olarak
bırakma

S P
A
A Y
D
B O
S
Göz

Bir konu
üzerine olan
Niğde ilinin
bir ilçesi

Bir renk
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E
Ş
N K
İ
İ S R
A N I K
M
V E
A L A T
A
İ Z
L A
K
A
E V
G A
O R
S
A Ç I
N
A R
A İ R
R
Ş A
A R I

Tahılın
harmana
kadarki hali

Ortaklık
Anlatım
Duvara
sürülen
harç

Savurganlık
Lakin

Sevgi
bağlılığı

Bal teknesi

Birinci

Geminin
kıyıdan
açılması

Felsefede
ben

Gizli kalan

Dükkânların
bulunduğu
alışveriş yeri

Zaviye

Haykırma,
bağırma

Sanatçı

Bir boya
çeşidi

Geniş atkı

Bir ilimiz

M
R
B
F A D E
E K
A F
Z O N A
S T E P
B
F A
R E V A
L E V R E K
A T U
A T O L
Ö
A
O R A K
L
O L T A
İ
Ç
A
İ S İ M
M E S E L A
T İ S T
T
A K R İ L İ K
L
A L A C A
K A R A M A N
Eklem

Yedek,
ihtiyat

Bir nota

Bulaşıcı,
ateşli bir
hastalık

Tende leke
İlave

Ameliyat
yapan
hekim

Sinir ucu
iltihabı

Bozkır

Karşı çıkma

Yakışır,
uygun

İri bir balık

İskambilde
koz

Mercanada

Ekin biçme
aracı

Balık
avlama
aracı

Üst karşıtı

Orta
öğretim

Bir ülkeyi
silah
gücüyle ele
geçirme

Akdeniz
bölgesinde
bir ova

Kalınca,
yağlı çörek

Sığınma

Ad

Gizem

Söz gelişi
En
yumuşak
mineral

Mikroskop
camı

Karışık
renkli
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Solutions ]
4
7
1
2
6
8
3
5
9

6
3
5
1
9
7
8
4
2

2
8
9
4
5
3
6
7
1

8
4
6
5
2
1
7
9
3

1
5
3
7
4
9
2
6
8

9
2
7
8
3
6
5
1
4

5
1
4
6
8
2
9
3
7

7
9
8
3
1
5
4
2
6

3
6
2
9
7
4
1
8
5

7
4
3
5
1
8
6
9
2

1
2
5
6
9
7
3
8
4

8
6
9
4
3
2
5
1
7

2
3
1
9
4
5
8
7
6

4
5
7
1
8
6
2
3
9

9
8
6
2
7
3
4
5
1

3
9
2
8
6
1
7
4
5

6
7
4
3
5
9
1
2
8

5
1
8
7
2
4
9
6
3

5
2
9
1
6
7
4
3
8

4
3
7
9
8
2
1
5
6

1
8
6
4
3
5
7
9
2

2
7
1
6
4
3
5
8
9

8
9
4
5
2
1
3
6
7

3
6
5
7
9
8
2
4
1

7
1
8
3
5
6
9
2
4

6
4
3
2
7
9
8
1
5

9
5
2
8
1
4
6
7
3

1
5
4
9
3
8
7
6
2

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

7
3
5
2
8
4
9
1
6

6
4
2
3
1
9
8
5
7

5
1
9
6
4
3
2
7
8

4
7
6
8
2
1
3
9
5

2
8
3
7
9
5
6
4
1

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

1
6
4
7
9
5
8
3
2

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

3
2
9
1
5
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6
7
8

5
1
7
6
2
8
9
4
3

8
4
6
3
7
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2
1

2
6
7
4
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9
5
3
1

5
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8
3
1
2
6
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7

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

6
3
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1
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8
9
4

3
1
6
5
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7
2

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

Yenilikçi
demiryolları

SİNCAN

Geleceğe yolculuk
ANKARA - İSTANBUL
POLATLI

BOZÖYÜK

BİLECİK

ARİFİYE

SAPANCA

İZMİT

GEBZE

12:36

13:07

07:23

06:00

06:17

09:20

09:37

09:56

10:48

12:15

12:32

12.51

13.43

14.35

14:52

15:58

19:00

19:17

20:23

PENDİK

GEBZE

İZMİT

06:30

06:46

07:17

10:30

10:46

11:17

11:06

12:06
17:15

PENDİK
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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
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