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İnsanlar, tarih boyunca kendilerinden
sonra gelen kuşaklar için daha yaşanabilir bir dünya bırakmak iddia ve hedefi ile mücadele etmişlerdir. Bizler de
çocuklarımıza torunlarımıza en iyisini
sunmak için çalışıyoruz. Sorunları çözülmüş, ulaşılabilir, erişilebilir bir ülke
olmak için çabalıyoruz.
Özellikle son yıllarda ülkemizde çok
önemli atılım ve kalkınma hamleleri
gerçekleştirildi. Yapılan bu yatırımların önemli bir kısmının da ulaşım ve
erişim alanında olduğunu rahatlıkla
söyleyebilirim.
Ulaşım ve haberleşmeyi bir bütün olarak ele alıp planlamalarımızı buna göre
yaptık… Tüm yerleşim birimlerimize
konforlu bir ulaşım ve erişimin sağlanması için gece gündüz demeden sürekli çalışıyoruz.
Bu çalışmalarımız neticesinde 2003 yılından bu yana 220 milyar TL’ye yakın
yatırım yaptık. 2003 yılı öncesinde 6
bin 101 km bölünmüş yol varken, 12
yılda 18 bin km’ye yakın bölünmüş yol
inşa ettik. Milletimiz artık hızlı tren
konforu ile seyahat ediyor. Havayollarında inanılmaz bir dönüşüm yaşandı,
uçağa binmeyen neredeyse kalmadı.
Şimdi hedef, otoyol seferberliği başlatarak Türkiye’nin Doğu-Batı, Kuzey-Güney aksında otoyol bağlantılarını güçlendirmek, Türkiye’nin dört
bir yanını hızlı tren ağlarıyla örmek…
Tüm ulaşım modlarında dünyanın en
büyükleri arasında yer alan dev projeleri hayata geçirdik ve yenileri de sırasını bekliyor.

People have always fought to leave a
better world to the next generations for
all history. We are working to present the
best of everything for our children and for
our grandchildren, too. We are trying to
become a country that its problems have
been solved; that can be reached.
Many important development moves
have been materialized in our country,
especially in the recent years. A
significant part of the investments has
been done in transportation, which I can
tell confidently.
We consider transportation and
communication as a whole and plan
accordingly. We keep working day and
night to enable transportation and
communication between all cities.
As a result of our hard work, we have
invested nearly 220 billion TL since 2003.
We have built almost 18 thousand km of
divided railroads in 12 years; whereas,
there were 6 thousand 101 km of divided
railroads before 2003. Our people are
traveling with the comfort of high-speed
trains. Our airlines have experienced a
fantastic transformation; almost no one
is left who hasn’t traveled by air. Now our
goal is to start a highway mobilization;
so, we can strengthen the highway
connections between West-East and
North-South of Turkey and have the
high-speed rails reach every corner of
Turkey.
We have materialized huge projects that
are among the world’s largest ones in all
means of transportation and the new
ones are on the way.

Feridun BİLGİN
Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı

Feridun BİLGİN
Minister of Transport, Maritime Affairs
and Communication
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HOŞGELDİNİZ / Welcome

‘ÇOK’ YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERE BAŞLADI
THE FASTEST HIGH-SPEED TRAIN TRIPS HAVE BEGUN
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Çelik raylar üzerinde 2009 yılında Ankara-Eskişehir hattı ile başlattığımız yüksek hız yarışını, yüksek tempoyla devam ettiriyoruz.
Modern ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de
büyük metropoller arasında konforlu, yüksek
güvenlikli ve yüksek hızlı ulaşım hizmetleri
sunmak adına yüksek hızlı tren işletmeciliğine geçtik. Ankara-Eskişehir hattı ile başlayan
yüksek hızlı yolculuğumuz, Konya ve İstanbul
hatları ile devam ederek, içinden yüksek hızlı
tren geçen illerin toplam nüfusa oranı yüzde
32’ye ulaştı.
Halen işletmekte olduğumuz 1.213 kilometrelik yüksek hızlı tren hattından başka 1.906 kilometre yeni yüksek hızlı tren hattının inşası
proje ve inşaat işleri de devam ediyor. İnşa
çalışmaları devam eden ve yapımı planlanan
yüksek hızlı tren hatları tamamlandığında,
içinden yüksek hızlı tren geçen illerin toplam
nüfusa oranı oran yüzde 48’e ulaşacak.
Ayrıca, altyapısı 300 kilometre hıza uygun
olarak inşa edilen Ankara-Konya hattı ile 350
kilometre hıza uygun olarak inşa edilmesi
planlanan Ankara-İstanbul hatlarında hizmet
vermek üzere Çok Yüksek Hızlı Tren setleri
temin ediyoruz.
Bu kapsamda, ilk etapta temin edilen yedi
adet Çok Yüksek Hızlı Tren setlerinden ilkinin üretim ve test aşamaları tamamlanarak,
Ankara-Konya hattında yolcularımızın hizmetine sunuldu.
Diğer setlerimiz gibi yüksek güvenlik sistemleriyle donatılan, büyüleyici turkuaz renk
tonu baskın hale getirilmiş yeni Çok Yüksek
Hızlı Trenimiz, yolcularımızın da büyük beğenisini kazandı.
TCDD olarak, Türkiye’nin dört bir yanında
hayata geçirdiğimiz projelerimizin ana unsurunu oluşturan insanımıza sunduğumuz hizmetlerin kalitesini arttırabilmek için yenilikçi
ulaştırma çözümlerini üretmeye devam edeceğiz.
Güvenli, hızlı ve konforlu yolculuklar…

We carry on the high-speed competition that
we have started with the Ankara-Eskişehir line
at great pace on the steel rails in 2009.
We have begun operating high-speed trains to
ensure the most comfortable, fastest, and
safest travel between the metropolitan cities
in our country, as the way it is done in other
modern countries. Our high-speed travel that
has begun with Ankara-Eskişehir line has
continued with Konya and İstanbul lines and
the ratio of the cities that has high-speed train
lines to the total population has reached to 32
percent.
We continue to operate 1213 km long highspeed rails. In addition, project and
construction phases of the new high-speed
rails that are 1906 km long continue. When all
these and the ones that are planned to be
constructed are completed, the ratio of the
cities that has high-speed train lines to the
total population is going to reach to 48 percent.
In addition, we are supplying Fast High-Speed
Train sets to serve on Ankara-İstanbul line
that is going to be constructed as compatible
with 350 km/h speed and Ankara-Konya line
that has been constructed as compatible with
300 km/h speed.
Within this range, the production and the
test-driving process of the first of the seven
Fast High-Speed Train sets are completed and
have been put to service on Ankara-Konya
line.
Our new Fast High-Speed Train that is
equipped with the highest security features as
the others has won the recognition of our
passengers. The emphasis is on its mesmerizing
turquoise color.
As TRSR, we are going to continue to generate
innovative solutions to increase our service
quality that we offer to our people who create
the core element of our projects that we
materialize countrywide.
Have a safe, fast, and comfortable trip...

Ömer YILDIZ
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim
Kurulu Başkanı

Ömer YILDIZ
Director General of the Turkish State Railways
and Chairman of the Board
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TCDD / TRSR

‘ÇOK’ YÜKSEK HIZLI TREN RAYLARA İNDİ
TCDD, YÜKSEK HIZLI TREN FİLOSUNU “ÇOK YÜKSEK HIZLI TREN” İLE TAÇLANDIRDI.

THE FASTEST HIGH-SPEED TRAIN IS ON RAILS
TRSR HAS ENHANCED ITS HIGH-SPEED TRAIN FLEET WITH THE FASTEST HIGH-SPEED TRAIN.
TCDD tarafından Almanya’ya sipariş verilen ve test
sürüşleri tamamlanan Çok Yüksek Hızlı Tren (ÇYHT),
Ankara-Konya hattında hizmete girdi.Yeni Çok Yüksek
Hızlı Tren, mevcut ve ilerde açılması planlanan YHT
hatlarında da kullanılacak.

Ordered from Germany by TRSR, the Fastest High-Speed
Train (FHST) that its test-driving process has been
completed is put to service between Ankara and Konya.
The new FHST is going to be used on existing and upcoming
HST lines.

Yüksek güvenlikli

High safety

İleri teknoloji ürünü ÇYHT seti, mevcut YHT setlerinde
olduğu gibi yüksek güvenlik sistemleriyle donatıldı. Saatte 320 kilometreye kadar hız yapabilen set 8 vagon ve
444 yolcu kapasiteli. Yolcu koltuklarının 111’i business,
333’ü ekonomi sınıfından oluşuyor. Business bölümleri
2+1, ekonomi bölümleri ise 2+2 düzeninde tasarlandı.
Sette ayrıca, 16 kişi oturma kapasiteli restoran, 2 adet
tekerlekli sandalye yeri, vagon tavanlarında yolcu bilgilendirme amaçlı monitörler ve engelli yolculara yönelik
alanlarda personel ile iletişim sağlanması için dâhili telefonlar yer alıyor.

As an advanced technology product, the FHST set is
equipped with high safety systems just as the existing HSTs
are. The set that can speed up to 320 km/h has 8 cars and
444 passenger capacity. The passenger seats consist of 111
business and 333 economy class seats. The seating plan is
2+1 for the business class sections, as it is 2+2 for the
economy class sections.
The set also includes a restaurant with 16 seating capacity,
2 spaces for wheelchair access, overhead information
monitors, and intercom system so the disabled passengers
can communicate with the personnel to receive assistance.

Yolculardan tam not aldı

Two thumbs up from the passengers

ÇYHT setine ilk bileti alan yolcu Soydan Görgülü, “Rengiyle, görünüşüyle ve konforuyla yeni treni çok beğendim. Yolculara kaliteli hizmet sundukları için TCDD’ye
teşekkür ediyorum. Ayrıca YHT hatlarının yaygınlaştırmasını istiyorum.” dedi.
Eğitim almak amacıyla 18 kişilik polis ekibi olarak Ankara’ya geldiklerini söyleyen Pakistanlı Ejaz Rasool ise,
“İlk kez Çok Yüksek Hızlı Trene biniyoruz. Aynı trenlerin bizim ülkemizde de olmasını istiyoruz.” dedi.

The passenger who purchased the first ticket for the FHST,
Soydan Görgülü said, “I liked the new train for its color,
appearance, and comfort. I appreciate the high service
quality of the TRSR. Also, I would like to see the number of
the HST lines to be increased.”
The Pakistani passenger, Ejaz Rasool who stated that they
came to Ankara as a police team of 18 for training said,
“This is our first time on a FHST. We’d like to see the same
trains in our country, too.”
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BAYRAM / BAIRAM

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

MUTLU BAYRAMLAR
HATIRLAYIN, GÜLÜMSEYİN, İKRAM EDİN; RAMAZAN BAYRAMI’NA KAVUŞUYORUZ…

HAVE A HAPPY BAIRAM
REMEMBER, SMILE, OFFER TREATS; WE EMBRACE THE RAMADAN BAIRAM.
Nefsi terbiye etmeyi, paylaşmayı, yardımlaşmayı, beden
sağlığını getiren 30 günlük orucun ardından gelen Ramazan Bayramı’nı 17 Temmuz 2015 tarihinde kutluyoruz.
30 gün boyunca; oruç tutsun tutmasın, herkes Ramazan
sevincini yaşadı. İftarlar hazırladı, iftar sofralarına konuk edildi. İftar saatine yaklaşırken, dakikaları saydı.
Sahurda davulcunun sesini bekledi. Camilere asılan
mahyaları izledi. Ramazan pidesi, güllaç, hurma gibi
Ramazan’a özel tatlarla özlem giderdi. Pide kuyruklarında bekledi. Trafikte, oruçlu olduğunu hatırlayıp, sinirlenmemeyi tercih etti belki de… Herkesi kuşattı
Ramazan ayı kısaca…

Aile ziyaretleri
Şimdi de sıra bayramda… Tatlılar, şekerler, çikolatalarla taçlanan aile ziyaretleri, el öpmeler, şakalaşmalar,
bayramlığını giyinmiş çocukların kahkahaları; Ramazan Bayramı’nda diğer adı ile Şeker Bayramı’nda yaşadığımız en güzel kareler olacak… Güzel ikramlar hazırlamak, şeker toplamaya gelen çocukların önüne kocaman bir şeker kâsesi ile çıkmak, az da olsa harçlık vermek, hediye almak, 3 günlük bayram boyunca karşımızdakileri mutlu etmeye yetecek.
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Following the 30 days of fasting that brings self-discipline,
sharing, helping each other, and body health, the Ramadan
Bairam is celebrated on July 17, 2015 this year.
During the 30 days of Ramadan, whether fasting or not,
everyone has shared the excitement of it. Iftar tables were
prepared; guests were invited. Minutes were counted when
the time for iftar was close. People waited to hear the
Ramadan drums for sahur time and watched the mahias
that hung from the minarets. Unique flavors of the
Ramadan such as the Ramadan pita, güllaç dessert, and
dates were savored. Maybe, some of us chose not to be
angry at the traffic because of Ramadan, as we sat in our
cars trying to make it home before iftar. In short, its
atmosphere has captured everyone.

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.

Family visits
Now what is next is the Bairam. Family visits that are
enriched with desserts, candies, chocolates, laughter, and
jokes are going to be the best times of this Bairam. Preparing
delicious treats, opening the door with a big bowl of candy
to children who come for a treat, giving them presents or
some pocket money would be enough to make our loved
ones happy during Bairam, which is three days.

Detaylı bilgi için..

444 91 19

e.huawei.com/tr

e.turkey@huawei.com

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

ISPARTA VE ISPARTA GÜLÜ
SULTANLARIN, ÂŞIKLARIN, EDEBİYATIN SEMBOLÜ GÜL, ISPARTA’DAN DÜNYAYA AŞKI,
TEMİZLİĞİ VE GÜZELLİĞİ YAYIYOR…

ISPARTA AND ROSE OF ISPARTA
ROSE, WHICH IS THE SYMBOL OF SULTANS, LOVERS, AND LITERATURE, GIVES OFF LOVE,
BEAUTY, AND PURENESS FROM ISPARTA TO THE WORLD.

TÜRKAN BALABAN

Müftüzade İsmail Efendi, 1888 yılında Bulgaristan’dan
getirip Isparta’nın Gülcü Mahallesi’ne ilk gül fidesini
diktiğinde sanırız dünyaya nam salacak bir adım attığından haberi yoktu… İsmail Efendi her türlü zorluğa
rağmen 30 dönüme ektiği gülleriyle ve çıkardığı gül
yağıyla önce Osmanlı’da bir farklılık yaratmıştır. Bugün tüm dünyada gül yağının yüzde 65’inin Isparta’dan karşılanmasına öncülük etmiştir.
Neredeyse insanlık tarihi kadar eski 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olan gül, görüntüsüyle, kokusuyla kaliçelerin,
sultanların ve hükümdarların elçisi, âşıkların sembolü
haline gelmiştir. Bu değerli çiçek geçmişten bu yana parfümden sabuna birçok kişisel üründe kullanılmıştır.

Peygamberİmİzİn sembolü olmuştur

Adına şiirler, şarkılar, ilahiler, maniler yazılmış kendi
edebiyatını yaratmış, ‘cennet çiçeği’ adını almış, bülbül ile olan aşkı dillere destan olmuştur gül. Şiirlerde
adından çokça söz ettiren Gül ile Bülbül yüzlerce yıl
karşılıksız sevginin simgesi olarak kullanılmıştır. Ama
belki de en önemlisi gül; Peygamber Efendimizin
(S.A.S.) sembolü olmuş. Peygamberimiz, gülle ve gül
kokusu ile özdeşleştirilmiştir.
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4 bin kilo gülden bir kilo yağ
Şiir ve edebiyatta sıkça kullanılan, 4 bin kilosundan
bir kilo gülyağı elde edilen ve kokusu, reçeli, lokumu,
kozmetik ve tedavi edici özellikleriyle gül, başlı başına bir dünyadır. Ama dünyanın tüm gülleri arasında
Isparta’nın gülü rengi, kokusu ve çıkarılan gül yağıyla
ayrı bir yere sahiptir.

Gül bahçelerini sabah gezin
‘Rosadamascena’ yani Isparta Gülü; Pembe Yağ Gülü,
Yağ Gülü, Sakız Gülü ve Şam Gülü adlarıyla da bilinen
pembe renkli, yarım katmerli ve kuvvetli kokulu, çok
yıllık, dikenli ve kışa dayanımı yüksek bir bitkidir.
Isparta’nın her sokağında başınızı döndürecek bir gül
kokusunun sizi sarması da bu yüzdendir. Eğer gül
bahçelerini dolaşmak isterseniz, sabahın ilk saatlerini
tercih edin. Demet demetgülfidanlarının arasında
burcu burcu kokan güllerle, sadece gözünüz ya da burnunuz değil, gönlünüz de şenlenecek.

When Müftüzade İsmail Efendi had brought the first rose
seedling from Bulgaria, and planted it in the Gülcü
neighborhood of Isparta in 1888, he was unaware of the fact
that the step he had taken would end up becoming very
popular around the world someday. İsmail Efendi had made a
difference among the Ottomans with his roses that he had
planted in 30 hectares of land, and the rose oil that he had
produced from their petals, despite all the hardships that he
had to face. He had pioneered in supplying the 65 percent of
the world’s rose oil needs from Isparta.
Having a 5000-year-old history that is almost as old as the
human history, roses became the symbol of sultans, queens,
empires, and lovers with its scent and looks. This precious
flower has been used in many personal care products from
perfume to soap from past to present.

1 kg of rose oil is extracted from 4000 kg
of rose petals
Mentioned often in poetry and literature, a rose is a
completely different world all by itself with its cosmetic use
and healing powers, and with its scent and delicious preserves

It has been the symbol of our prophet

Many songs, poems, and chants have been written for
roses, creating its own literature. It has been named
as ‘heaven’s flower.’ Rose and Nightingale figures
have been used to symbolize unrequited love for
centuries. Rose has also become the symbol of our
prophet most importantly. Our prophet has been
identified with rose and rose scent.

and many other uses. Only 1 kg oil is extracted from 4000 kg
of rose petals. Rose of Isparta is distinctive among all the
roses of the world with its color, scent, and oil.

See the rose gardens in the morning
Rose of Isparta, in other words ‘Rosadamascena’ is also
known as Pink Oil Rose, Oil Rose, and Damascus Rose; it is
a hardy, semi-double, prickled, and perennial plant with
pink petals, and strong perfume. This is why in every corner
of Isparta you become enveloped by powerful perfumes of
the roses that make you turn your head and search. If you
would like to see the rose gardens, prefer the first morning
hours. As you walk through the fragrant roses that look and
smell amazing not only your eyes or nose but your heart is
also going to become cheerful.
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NASREDDİN HOCA ŞENLİKLERİ

NASREDDİN HOCA FESTIVITIES

TÜRK HALK BİLGESİ NASREDDİN HOCA’NIN İSMİNE DÜZENLENEN ŞENLİK,
BU YIL 56’NCI KEZ HALKLA BULUŞUYOR.

FESTIVITES THAT ARE ORGANIZED IN MEMORY OF THE TURKISH POPULIST WISE MAN
NASREDDİN HODJA EVERY YEAR IS HELD FOR THE 56TH TIME THIS YEAR.

SEÇİL SAĞLAM

Sözlü kültürümüzün en önemli figürlerinden olan Nasreddin Hoca’yı anmak için, her yıl temmuz ayında Akşehir’de Nasreddin Hoca Şenlikleri düzenlenmekte. Bu yıl
5-10 Temmuz tarihleri arasında 56’ncısı kutlanacak olan
festivalde birbirinden farklı etkinlikler Akşehir’de kültür-sanatseverler ile buluşacak.
Festival, her sene, İstanbul Haydar Paşa garından temsili
Nasreddin Hoca ve etkinliklerde yer alacak ünlüleri taşıyan ‘Gülmece Treni’nin Akşehir garına gelmesi ile birlikte başlıyor.
5 Temmuz günü Nasreddin Hoca’nın temsilen türbesinden uyandırılması ve Akşehir sokaklarında gezdirilmesi
ve ardından da Akşehir Gölü’ne gidilip orada göle maya
çaldırılmasıyla devam ediyor. Şenlik boyunca konserler,
tiyatro oyunları ve etkinlikler coşku ve ilgi ile 6 gün boyunca devam ediyor. Ayrıca sergiler, kitap imza günleri,
açık oturumlar, yarışmalar da düzenleniyor.

Tüm dünya tanıyor
Türk Halk Bilgesi Nasreddin Hoca, 700 yıldır geçmiş ve
gelecek kuşakları birbiriyle kaynaştıran kıvrak zekâsı ile
biliniyor. Hoca; güldürürken düşündüren fıkraları, renkli

0

1

8

raillife TEMMUZ / JULY 2015

ve bilge kişiliği, göle çaldığı umut mayası, eşeği, kavuğu
ve cübbesiyle Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar, tüm insanlığa dostluk, barış ve hoşgörü mesajları ileterek, yüz
milyonlarca kişinin yüreğinde ve zihninde özel bir yer
edinmeyi başarmıştır.
Türkiye’de en uzun geçmişe sahip şenliklerden biri olan
Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, ilk kez 21 Haziran
1959 tarihinde düzenlenmiştir. Ünlü Türk yazarlarından
Aziz Nesin’in de bulunduğu ilk şenlikte açılan kitap sergisi için, her ülkenin Ankara’daki büyükelçiliklerine yazı
yazılarak, ülkelerinde yayınlanan Nasreddin Hoca kitaplarından istenmiştir.

Karikatür yarışması
Her yıl Akşehir’de düzenlenen Nasreddin Hoca Şenlikleri, 1973 yılından itibaren Uluslararası Nasreddin Hoca
Şenlikleri adı altında, uluslararası bir kültürel etkinliğe
dönüşmüştür. Aynı tarihte, Akşehir’deki Nasreddin
Hoca ve Turizm Derneği’yle, Karikatürcüler Derneği tarafından ortaklaşa “Uluslararası Nasreddin Hoca Karikatür Yarışması” düzenlenmiştir. Sonradan bu yarışma
Karikatürcüler Derneği tarafından sürdürülmüştür.

Nasreddin Hodja Festivities are organized in memory of
Nasreddin Hodja, one of the most important figures of our
oral culture, every year in July in Akşehir. Many activities
that are going to appeal to culture and art enthusiasts are
going to take place at this year’s festival that are going to be
celebrated for the 56th time in Akşehir.
The festival begins with the arrival of the symbolic
Nasreddin Hodja from the Haydarpaşa Terminal of İstanbul
to the Akşehir Terminal by “Humor Train” that also carries
the celebrities who are going to participate in the events. On
the day of July 5, it continues with the awakening of the
symbolic Nasreddin Hodja from his shrine, touring him
around the streets of Akşehir, and adding yogurt starter to
Akşehir Lake. Concerts, theater plays, and many other
events continue with excitement for six days. In addition,
many exhibitions, book signings, open forums, and
competitions are held.

Renowned worldwide
The Turkish folk wise man Nasreddin Hodja has been known
with his subtle-wit that harmonizes the past and future
generations for 700 years. Hodja has succeeded to find a

special place in the hearts of many people with his jokes that
make people laugh and think at the same time; his starter of
hope that he had wanted to add into the lake to make yogurt;
his donkey, his robe and his turban by delivering messages of
peace and tolerance.
Being among the festivities with a long history, first of the
Akşehir Nasreddin Hodja Festivities dates back to June 21,
1959. One of the famous writers of Turkey, Aziz Nesin, had
been present at the first festivities. A copy of the books
published in their country about Nasreddin Hodja had been
requested from all the embassies located in Ankara for the
bookstand that was opened during the first festivities.

Caricature competition
The Nasreddin Hodja Festivities that are held every year in
Akşehir has been transformed into an international cultural
event since 1973 under the name of International Nasreddin
Hodja Festival. In the same year, Nasreddin Hodja and
Tourism Association in Akşehir had held “International
Nasreddin Hodja Caricature Competition” in tandem with
Caricaturists’ Association. Later, Caricaturists’ Association
carried on the competition.
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BEHZAT GERÇEKER

ENBE ORKESTRASI İLE GENÇLERE YOL AÇIYOR
MAKES THE WAY FOR THE YOUNG WITH ENBE ORCHESTRA
SON DÖNEMİN EN SEVİLEN ŞARKILARI, ENBE ORKESTRASI’NIN ŞANS VERDİĞİ
GENÇLERDEN ÇIKIYOR.
THE YOUNG PEOPLE THAT WERE GIVEN CHANCE BY THE ENBE ORCHESTRA CREATE
THE MOST POPULAR SONGS RECENTLY.
ŞEBNEM KIRCI

ENBE Orkestrası, Behzat Gerçeker önderliğinde yeni
albümlerini müzikseverlerle buluşturdu. Burcu Güneş,
Funda Arar, Işın Karaca, Ziynet Sali, Betül Demir ve
Erdal’ın yanı sıra albümde 6 genç isim de bulunuyor:
İlyas Yalçıntaş, Büşra Periz, Rümeysa, Cem Belevi,
Haydar Yılmaz ve Tuana Türkay... Behzat Gerçeker’in,
“Benim için hepsi star.” dediği bu yetenekli gençler,
sosyal medyada dinleme rekoru kıran şarkıları ile çoktan müzikseverlerin beğenisini kazandı.
Gerçeker’le yeni albümü ve şans verdikleri genç yetenekleri konuştuk.
Müzisyen olmaya nasıl karar verdiniz?
4-5 yaşlarımda piyano ile tanıştım, evde piyanomuz vardı. Teyzem piyanistti, operada ve konservatuarda hocaydı. Aileden gelen bir durumdu, böyle olunca konservatuara gitmek istedim. Toplumda genel algı ‘çocuğum
müzisyen olmasın’ yönündedir, doktor,
avukat gibi meslekleri yapması tercih
edilir, bizim evimizde konservatuar
eğitimi rağbet görüyordu.
Müzik,

The new album by the ENBE Orchestra that is led by
Behzat Gerçeker has met with the music lovers. In the new
album, six young names take place as well as Burcu Güneş,
Funda Arar, Işın Karaca, Ziynet Sali, Betül Demir, and
Erdal: İlyas Yalçıntaş, Büşra Periz, Rümeysa, Cem Belevi,
Haydar Yılmaz, and Tuana Türkay. “All of them are stars
to me,” says Behzat Gerçeker for these young musicians
and they have already won the hearts of the music lovers
with their songs that break the top listening records.
We talked to Behzat Gerçeker about the new album and
the young talents that they have given chance.
How did you decide to become a musician?
I had met with piano when I was four or five. We had one
at home. My aunt was a pianist, and she was an
academician at the conservatoire. So, it was in our blood.
I wanted to study music. In our society, people
usually don’t want their children become a
musician. They prefer majors such as
medicine, and law. In our house,
music was the favorite.
insanları

hangi ırktan olurlarsa

Türk pop müziğinin önemli
Important names of the
olsunlar, hangi dili
isimleri size destek veriyor,
Turkish popular music support
bunu nasıl sağlıyorsunuz?
you, how did you achieve
konuşurlarsa konuşsunlar
Bu gerçekten çok gurur verici
that?
birleştiriyor.
bir durum. Onlar bize destek
This actually makes me proud.
verince biz de onların yanınWhen they support us, we want
Music unites people regardless
da yer almak istiyoruz. En son
to show our support, too. We
of their race, or the language
Ajda Pekkan’ın konserinde
were together with Ajda Pekkan
sahnede birlikteydik. Onlar ne
on the stage at her concert
they speak.
derlerse bizim için önemi büyük.
recently. Their thoughts are very
Sezen Aksu, Tarkan dediğiniz zaimportant to us. When someone
man akan sular durur. Onlar ustalar ve
mentions Tarkan or Sezen Aksu,
duayenler bizim yanımızda yer alıyorlar,
everything stops. They are the masters, and
biz de her zaman onların yanındayız.
they support us so we do the same.
Gençlere yol açıyorsunuz bu aslında bulunduğunuz
sektörde çok alışık olmadığımız bir tavır, neden
destekliyorsunuz?
Ben onların geçtiği yolları geçtim ve çok da kötü pozisyonlarda kaldım. Ankara Devlet Konservatuarı’ndan buraya geldiğimde bana özel, ileri bir sınıf açılmıştı, o dönem müstahdemin odasında kaldım ve İstanbul’da tanıdığım bir kişi bile yoktu. Ben onların nasıl bir ruh halinde
olduklarını ve yaşadıkları zorlukları çok iyi biliyorum.
Müzik piyasası nasıl bir gelişim gösterdi sizin
başladığınız zamanla karşılaştırırsak?
Yeni nesli şanslı buluyorum, dijital bir ortam var
istediğiniz sanatçıya Tarkan’a, Ajda Pekkan’a şarkınızı dinletebiliyorsunuz. Artık her şey çok pratik
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You make the way for the young musicians and this
behavior is actually something that people are not used
to see in your sector, why do you support them?
I was once in their shoes. I had been in many difficult
situations before. When I came here from Ankara State
Conservatoire, an advanced class was opened for me. I had
to stay at the janitor’s room and I didn’t know anyone
here. I know how they feel.
If we are to compare with the time that you’ve begun
your career, what kind of developments have taken place
in the music market since then?
I think the new generation is lucky. You can have your
songs listened by Tarkan or Ajda in the digital platform.
Everything is more practical. You don’t have to wait for
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eskiden Amerika’dan bir cd gelecek de dinleyeceğiz
diye 6 ay bekliyorduk. Amerika’da çok popüler olan
bir parçayı çalabilmek için şarkıya ulaşamıyorduk.
Bekliyorduk ki bir tanıdığımız gitsin bize oradan cd
getirsin.

a long time such as six months for an album from
America to be released in Turkey. We weren’t able to
reach an album that was popular in America. We had to
wait for an acquaintance to go to America and bring it
to us.

Bugünün genç müzisyenlerinin dezavantajları neler?
Sektörün daha çabuk tüketiyor hale gelmiş olması.
Sektörün yanlış yapılanması müzisyenleri çok etkiledi.
Biz klip çekiyorduk müzik kanalında dönmesi için para
ödüyorduk. Şimdi bu durum değişti.

What are the disadvantages for the today’s young
musicians?
The sector had become faster consuming. Wrong structure
of the sector has affected musicians. We used to pay the
music channels to broadcast our video clips. Now this has
changed.

Bu yetenekli gençleri nasıl buluyorsunuz? Onlar mı
size ulaşıyorlar?
İlyas’ı ‘X Factor Star Işığı’ adlı programda görmüştüm,
dinleyince prodüktörüm Samsun Demir’i aradım, gece
o anda. ‘İncir’ şarkısını seslendirdi. Büşra Periz’in sesini ilk bana Trabzon’dan gönderilen bir bestede dinledim ve Büşra’yla görüşmek istedim. Haydar’ı ilk prodüktörüm dinletti. Cem Belevi 2013’te albüm çıkarmıştı. Rumeysa’yı da bir yarışmada Sezen Aksu dinliyor. O
yarışmada jüri dönmüyor, Sezen Hanım da Rumeysa’yı
aramış ve bizi tanıştırdı.
Ekipteki herkes enstrüman çalıyor mu?
İlyas profesyonel bir orkestrada gitar çalabilecek seviyede. Cem ve Haydar gitar çalıyor. Büşra keman, Rumeysa piyano çalıyor. Bu arkadaşlar hem yorumcu hem
besteci hem de söz yazarı. Bu da onların hanelerine artı
yazdırıyor.
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How do you find these young talents? Do they find you?
I saw İlyas on ‘X Factor Star Light’ and after listening to
him, I immediately called my producer Samsun Demir. He
performed the song named ‘İncir’ that night. I have listened
to Büşra Perez for the first time in a composition that was
sent to me from Trabzon and I wanted to meet with her.
My produced had me listened to Haydar for the first time.
Cem Belevi had an album released in 2013. Sezen Aksu had
listened to Rumeysa during a competition. The jury didn’t
pick her at that competition but Sezen Aksu had called her
and she had her meet me.
Does everyone in the team play an instrument?
İlyas is at a level to play guitar in a professional orchestra.
Cem and Haydar play guitar. Büşra plays violin and
Rümeysa plays piano. They all perform, compose, and
lyrics writer. This is a plus for them.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

Bundan sonraki konserlerinizde sizi bu ekiple mi
göreceğiz?
Evet, en son bir sosyal sorumluluk projesi olan ve gelenekselleşen Darüşşafaka bağış konserinde sahne aldık.
İleride onlar bağımsız konserler verecekler, biz de gidip
izleyerek tadını çıkaracağız.

Are you going to perform with this team in your
upcoming concerts?
Yes, most recently we were on the stage for the traditional
Darüşşafaka donation concert, which is actually a social
responsibility project. In the future, they are going to have
independent concerts and we are going to enjoy watching them.

Konserlerde en çok eşlik edilen şarkılar hangileri?
İncir, Olmazsa Olmazımsın, Senden Kıymetli Mi ve
Kalp Kalbe Karşı en çok istenen, sevilen ve eşlik edilen
şarkılarımız. Konserlerimizi süslediğimiz dönemin popüler yabancı şarkılarını da unutmamak gerekir.

Which one of the songs the audience would like to sing
with you during the concerts?
İncir, Olmazsa Olmazımsın, Senden Kıymetli mi and Kalp
Kalbe Karşı are the most popular ones. In addition, we
shouldn’t forget the popular foreign songs that add spice to
our concerts.

Müzik sizin için ne ifade ediyor?
Müzik insanları hangi ırktan olurlarsa olsunlar, hangi
dili konuşursa konuşsunlar birleştiriyor. Bu grup, çok
farklı yerlerden müzik aracılığı ile bir araya geldi. Bazen kapı komşumuzla bir araya gelemiyoruz, sohbet
etmiyoruz. Müziği paylaşınca sürekli bir arada oluyorsunuz. Güzel bir birliktelik ve duygu paylaşımı yaşıyoruz. Alın terimizi müzikseverlerle paylaşıyoruz.
Hoca olarak onlara ne tavsiye ediyorsunuz?
Tabii ki çalışmayı... Onlar da bunun farkındalar. Ben
nasıl hala hoca olarak çok çalışıyorsam onlar da öyle
yapacaklar. Bizim bu sektörde başka şanımız yok. Hep
Ajda Pekkan’ı örnek veriyorum, hala çalışmaya devam
ediyor. Yeni müzikler, yeni parçalar, yeni konseptler
için çaba harcıyor. Süper Star böyle yapıyorsa bizim
daha çok çalışmamız lazım.
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What does music mean to you?
Music unites people regardless of their race, and the
language they speak. Music united this group, which its
members come from different directions. Sometimes, we
cannot even get together or chat with our next-door
neighbor. When you share the music, you are together all
the time. We experience a nice synergy and fellowship. We
share our hard work with the music lovers.
What do you recommend to them as an educator?
Definitely practice... They are aware of this. If I am still
working hard as an educator, they are supposed to do the
same. We don’t have another chance in this sector. I usually
give Ajda Pekkan as an example. She still works. She puts
effort for new songs, compositions, and new concepts. If this
is what the Super Star is doing, we should work harder.

www.sarev.com.tr
www.sararshop.com
www.facebook.com/SARARSAREV
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GÖLLER BÖLGESİ’NİN EN ÇOK BAHSİ GEÇEN GÖLÜ EĞİRDİR, DENİZDEN 914 METRE
YÜKSEKLİKTE OLMASI SAYESİNDE, YAZ AYLARINI ILIK GEÇİRİR, EYLÜL AYINA
KADAR DA SUYUNDA YÜZÜLEBİLİR.
THE WEATHER IS PLEASANT IN SUMMERS IN EĞİRDİR, THE MOST FAMOUS LAKE OF
THE LAKES REGION, BECAUSE IT IS 914 METERS ABOVE THE SEA LEVEL. YOU CAN
SWIM IN ITS WATERS UNTIL SEPTEMBER.
BERİL ŞEN

Tamamıyla donmuş bir göl... Üzerini, yumuşak, bol
kar kaplamış. Yüklü develeriyle Beyşehir’den yola çıkan bir yörük, Gelendost üzerinden, kasabaya doğru
yol alırken, gölün üzerinde gittiğinin farkına varmaz.
Taa ki, Eğirdir’in merkezine gelip, Hızırbey Camii’de
Cuma namazına katılıncaya kadar... Cemaat, yörüğü
görünce, ‘ağam, nereden gelirsin, nereye gidersin?’
diye sorar. ‘Ovanın düzünden geldim’ diye cevap verirken birden ne yaptığını anlayıp, sağ salim varabildiğine şükreder ve iki devesini kurban eder.

TUNA AKÇAY

The lake is completely frozen… The surface is covered with a
thick layer of soft snow… A yörük (Turkish nomadic people),
which is going from Beyşehir to the town over Gelendost, is
advancing through the snow along with his loaded camels,
unaware that they are all walking on thin ice. Finally, they
arrive in the center of Eğirdir and he joins the Friday prayer at
the Hızırbey Mosque. People ask the yörük where he is
coming from and which way he is headed. As he answers, “I
came through the plain,” he realizes the danger that he just
had been through unaware of it. He thanks the God for his
life. He sacrifices his two camels. So, the old legend says…

Çarpıcı coğrafya
Türkiye’nin Göller Bölgesi’nin en çok bahsi geçen
gölü Eğirdir, kışın her zamankinden sessizdir ama nisan ayında elma ağaçlarının çiçekleri açar, eylül-ekim
aylarında elmalar toplanır. Denizden 914 metre yükseklikte olması sayesinde, yaz aylarını ılık geçirir,
eylül ayına kadar da suyunda yüzülebilir. Isparta’dan
Eğirdir’e giden yolun sonuna doğru, bir an yükseldiğinizde, manzara sizi teslim alır. Toros Dağları ile Türkiye’nin ikinci büyük tatlı su gölü arasında uzanan
Eğirdir, oldukça cezbedici bir konuma sahiptir. Göle
doğru uzanan ve Eğirdir’e bir kilometrelik bir yolla
bağlı olan yarımada, eskiden iki küçük ada olan Yeşilada ile Canada’nın, gölün doldurulup karaya bağlanmasıyla oluşmuş. Bu kısımda, sevimli ve temiz pansiyonlar, göl kenarında çakıl taşları üzerine kurulu masalarıyla restoranlar var.
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A striking geography
Eğirdir, the most famous lake of the Lakes Region of Turkey,
is more silent than any other time of the year in winters.
Apple trees begin to blossom in April and apples are picked in
September and October. Because of its 914 meters of altitude,
Eğirdir’s summers are very pleasant. It is possible to swim in
its waters until September. The landscape captures you as
you travel through the end of the road from Isparta to Eğirdir.
Eğirdir, which stretches between the Taurus Mountains and
the second largest sweet-water lake of Turkey, is situated
charmingly. The peninsula that is connected to Eğirdir via
one-kilometer long road was created by filling a part of the
lake and connecting the two close islets, named as Yeşilada
and Canada, to the land. This section of the region offers
many charming and neat hostels, and restaurants that are
settled on the pebbles along the banks.
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Eğirdir oldukça çarpıcı bir konuma sahip.
Eğirdir is in a striking location.

yapılır?’ diye merak edenler için, ‘içtenlikle’ sözü burası
için geçerli bir cevap oluyor. Dünyada sadece Türkiye ve
Kanada’da bulunan Kasnak Meşesi’ni mi görmek istiyorsunuz? Ya da Apollo Kelebeği’ni mi? Doğru zaman ve
yer için, İbrahim’le konuşmakta yarar var.

Doğal yaşam doludizgin

Türkiye’nin ikinci büyük uzun
soluklu rotası St. Paul Yolu’nda
günübirlik yürüyüşler de
yapmak mümkün.
Daily walks can be taken at
many parts of St. Paul Way,
which is the second longest
course in Turkey.

Eğirdir’den 29 km güneydeki Kovada Milli Parkı, kurt,
yaban domuzu, sansar, porsuk ve yılan gibi birçok
canlının ve kuşların yaşam alanı. Çevresi çam ormanlarıyla kaplı göl, yosunlu olduğundan yüzmek için çok
uygun değil. Ancak kıyıda piknik yapmak keyifli olabilir. 30 km ileride, Sütçüler ilçesine 10 km mesafede,
Çandır’daki Yazılı Kanyon Tabiat Parkı’nda şelalelerin üzerinde uzanan köprülerden ve Kral Yolu’nun iyi
korunmuş kısımlarından geçerek, kanyonda yürüyebilir ardından da çağlayan suların serinliğinde buradaki tesislerde alabalık yiyebilirsiniz. Kanyonun rehbersiz yürünebilen ilk 3 km’si kolay. 7 km boyunca
ilerlemek için, rehber ve ön bilgi gerekiyor. Yaz boyunca suyun sıcaklığı ortalama 12 derece.

Ayak izlerinde tarih
Trekking cenneti

A trekking paradise

Eğirdir, Göller Bölgesi’nin trekking merkezi olabilecek kadar içinde farklı rotaları barındıran bir coğrafyaya sahip. Türkiye’nin ikinci büyük uzun soluklu
rotası olan St. Paul Yolu’nun birçok bölümünde günübirlik yürüyüşler yapılabilir. Kaçkar Dağları ya da
Aladağlar’la karşılaştırıldığında, bu bölgede tırmanmak, yürüyüş yapmak ya da kanyon geçmek daha kolay. Yüksekliği 3 bin metreye varan Dedegöl’ün yanısıra, Barla ve Davraz dağlarının tırmanışları daha zor.
Ancak buralarda da doğal hayat muhteşem. Eğridir’in
en güzel manzaralarını gören Sivri Dağ’a günübirlik
yürüyüş yapmak da mümkün. Ayrıca yazın, hayvanlarıyla birlikte bu dağlara gelerek çadırlarını kuran yörükler, bu doğayı daha da renklendirir.

Eğirdir’s geography harbors enough different courses to
become the trekking center of the Lakes Region. Daily
walks can be taken at many parts of St. Paul Way, which is
the second longest course in Turkey. Climbing, walking, or
canyoning is much easier in this region compared to
Kaçkar or Aladağ Mountains. Climbing to Barla or Davraz,
as well as Dedegöl that its altitude reaches 3 thousand
meters, are tougher, but the natural life offers wonders at
those places. Daily walks are organized to Sivri Mountain
that faces the splendid landscapes of Eğirdir. Yörüks who
come to these mountains and set their tents add color to
this nature in summers.

Genç turizm elçisi
Eğirdir’deki pansiyonların birçoğu, gölde tekne gezileri
düzenliyor. Hatta bazıları, balıkçılıkla geçinen aileler
tarafından işletildiğinden, müşterilerini balığa götürüyor ya da kayıklarını ücretsiz veriyorlar. En sağlıklı bilgiyi Lale Pansiyon’un sahibi İbrahim Ağartan’dan alabilirsiniz. İbrahim, yirmi küsur yıl içinde, anne ve babasıyla birlikte, burada bir ‘backpacker’ cenneti oluşturmuş. İbrahim, pansiyonunda kalmayanlara da, hiçbir
karşılık beklemeden vakit ayırıyor ve civar hakkında
bilgi veriyor. Her sabah beraber balığa çıkıp akşama da
yakaladığınız balıkları yiyebiliyorsunuz. ‘Turizm nasıl
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Eğirdir’e 80 km mesafedeki Psidia Antiocheia Antik
Kenti’ne gölün doğu kıyısından elma bahçelerini geçerek ya da Barla üzerinden gölün çevresini dolaşarak
varılıyor. Psidia Antiocheia, Yalvaç’a 2 km mesafede.
Bir dönem, Psidia bölgesinin başkenti de olan ve Hele-

Natural life goes on nonstop
Kovada National Park, which is located 29 km south of
Eğirdir, is the natural habitat of many animals such as wolf,
boar, snake, weasel, and badger. Surrounded by the pine
forests, the lake is not suitable for swimming. Having a
picnic along the banks might be pleasant. 30 km away from
here, you can take a walk in the canyon at the Yazılı Canyon
Natural Park located in Çandır, which is 10 km away from
Sütçüler district; you can pass the bridges that stretch above
the falls, and the best-preserved parts of the King’s Way.
You can have trout at the dining facilities watching the
spectacular view of the chilly waters.

Young tourism ambassador
Most of the hostels in Eğirdir organize boat tours at the
lake. Some of them, the ones that are managed by families
with a second income through fishing, take their guests to
fishing trips or lend their boats free of charge. You can
receive the best information from İbrahim Ağartan who is
the owner of Lale Pension. İbrahim has created a
backpacker’s paradise in here with the help of his mother
and father for over twenty years. İbrahim offers his time and
knowledge about the vicinity for free whether you stay at his
pension or not. You can go fishing every morning and have
the catch of the day cooked and brought to your table for
dinner. If you are wandering about ‘how tourism is done?’
we have one word for you that is valid for this place:

‘faithfully.’ If you’d like to see an Apollo Butterfly or
Kasnak Oak, which is found only in Canada and Turkey in
the world, talk to İbrahim for the right time and location.

Following the footsteps of history

Farklı ve çok
zorlamayan
rotalarıyla Eğirdir,
Göller Bölgesi’nin
trekking merkezi.
Eğirdir is the trekking
center of the Lakes
Region.

You can arrive to the Ancient City of Psidia Antiocheia,
which is 80 km away from Eğirdir, passing through the
apple orchards located at the east banks of the lake or
working your way around the lake over Barla. The city is 2
km to Yalvaç. The city, which had been the capital of the
region once and had been settled during the Hellenistic
period, harbors ruins from the Roman and Byzantine
periods. An important city during the Roman period,
Yalvaç had been the sister city of Rome. The most
interesting part of the ruins is the Emperor Augustus
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Eğirdir merkez
çok cazip
olmasa da civarı
gezmek için
ideal bir
başlangıç
noktası.
Eğirdir’s center
is an ideal
starting point to
begin your
exploration,
although it is
not so
attractive.

KAPAK / cover

Civardaki
köylerde yaşam
tüm yavaşlığılya
sürüyor.
The life goes on
leisurely at the
surrounding
villages.

Göl balıkları ile yapılan
geleneksel yemekler en çok
evlerde yaşatılıyor.
Traditional cuisine consists of
the dishes prepared mostly
with sweet water fish.

Temple, which is located at the highest point of the
nistik dönemde kurulan şehirde, Roma ve Bizans döancient city that had lost its importance completely in the
nemine ait kalıntılar var. Roma döneminde önemli bir
11th century. Roman baths, receiving water through
şehir olan Yalvaç, aynı zamanda Roma ile de kardeş
aqueducts, memorial fountain, and colonnaded way that
şehirdi. 11. yüzyılda tamamen önemini yitiren ve yok
were able to come until today are from the 2nd century. A
olan antik kentin en yüksek noktasına yapılan İmparachurch dedicated to St. Paul that is among the first
tor Augustus’a adanmış tapınak, kalıntıların en ilginci.
Christian churches is also located in here. The
M.S. 2. yüzyıla ait su kemerleriyle su getirilen
archeological findings that have been found
Roma hamamları, anıtsal çeşme ve sütunsince 1833, which is when the city was
lu cadde günümüze kadar gelebilmiş.
KONAKLAMA
discovered, are exhibited at the Yalvaç
Burada aynı zamanda, ilk Hıristiyan
NOKTASI
Museum.
kiliselerinden, St. Paul’e adanmış bir
Lale Pension & Guesthouse, Eğirdir
Not much information exists in the
kilise bulunuyor. Kentin 1833’de
civarındaki turların güvenilir
history books about the ancient city of
bulunmasından bu yana, devam
adreslerinden…
Adada, which is 65 km away from
eden kazılarda çıkarılanlar, Yalvaç
ACCOMMODATION
Eğirdir and built out of grey face
Müzesi’nde sergileniyor.
Lale Pension & Guesthouse in
stones. It has been determined by
Eğirdir’den 65 km mesafedeki gri
Eğirdir is among the reliable
studying the ancient coins that the
kesme taşlardan kurulu Adada antik
addresses that touring
ancient city of Adada used to be an
kenti hakkında tarih kitaplarında fazla
agencies choose.
important city of the Byzantine Empire. You
bilgi yok. Burada bulunan sikkelerden,
can see a temple built in Corinthian style and a
Adada’nın Roma devrinde, imparatorluğun
forum, which are in good condition, and an
önemli bir kenti olduğu saptanmış. Burada, iyi koamphitheater, a church and a structure with inscriptions
runmuş Korint tarzda bir tapınak, bir forum, kötü dufrom the Hellenistic period, which are in bad condition.
rumda bir tiyatro, bir kilise ve üzerinde yazıtlar buluThe extension of the King’s Way can be seen from a large
nan Helenistik devre ait bir yapı görülebilir. Ayrıca
part of the city. The Zindan Cavern, which is 27 km to
kentin büyük bir bölümünde Kral Yolu’nun uzantısına
Eğirdir, takes place on the same route. It is known that the
rastlanıyor. Yine aynı yol üzerinde, Eğirdir’den 27 km,
cavern, which is 760 meters long, used to be used as a
Zindan Mağarası var. Uzunluğu 760 metre olan mağashelter and a temple during the late Roman and early
ranın, geç Roma ve erken Bizans dönemlerinde, ağzı
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kapatılarak bir tür sığınak ve ibadet yeri olarak kullanıldığı biliniyor. Sarkıt ve dikitlerin yanısıra yükseklerde barındırdığı yarasa kolonileri, garip koku ve sesleriyle, ürpermekten zevk alanların tiryakisi olacakları
bir atmosfer. Mağaranın girişinde, Eurymedon’a yapılan kutsal açık hava mabedinin kalıntıları var.
Tapınaktaki Eurymedon heykeli, bugün
Isparta Müzesi’nde.

Byzantine periods. The atmosphere is chilling with the bat
colonies that radiate strange odors and noises, stalagmites,
and stalactites. The ruins of the holy open air temple that
was dedicated to Eurymedon is situated at the entrance.
The Eurymedian statue that used to be located at
the temple is at the Isparta Museum today.

Time for a fair

It would be useful to stop by at the
traditional fair, which is held
between August and October at
Trekking macerasını gelenekle
Pınar Bazaar. This is the last
renklendirmek için ağustos ve kaopportunity to meet and shop
sım ayları arasında, Pınar Pazarı’nfor the people of Eğirdir and the
daki geleneksel panayıra uğramakTASTE STOP
yörüks before winter falls. It is
ta yarar var. 600 yıldır süregelen
Some specialties that are unique to the
a 600-year-old tradition.
Pınar Pazarı’nda buluşan yörüklerle
Lakes Region are salted carp, stuffed
Yörüks
sell whatever they
Eğirdir halkı için, kış öncesi son bucarps, sour carp, sea bass, crawfish
produce and buy whatever they
luşma ve alışveriş imkanıdır bu. Yöon the clay tile, tartar sauce
made with carp roe.
need for winter. During the tenth
rük, ürettiği ne varsa satar, kış için neye
Saturday of the fair, a bazaar for
ihtiyacı varsa alır. Panayırın onuncu cuwomen only is set. By then the villagers
martesi günü ise, sadece kadınlar bir pazar
sell their apples, and receive their earnings.
kurar. Köylü, elmasını satmış, eline para geçmiştir.
They dress up their daughters and bring them to the
Keyfine diyecek yoktur. Kızlarını güzelce giydirir, pabazaar. They eat pitas, salted fish, halvah, stuffed grape
nayıra getirir. Şekerli pideler, tuzlama balıklar, ovma
leaves, and drink together. Mothers of the young men, who
helvalar, dolmalar yenir, içilir. O gün, evlenme çağına
are at the age of marriage, give embroidered handkerchiefs
gelmiş delikanlıların anneleri, gözlerine kestirdikleri
to the girls that they like. This place is where the seeds of
kızlara özel işlenmiş mendiller verirler. Birçok düğünün
many marriages are planted.
temeli, bu bereketli ortamda atılır.

Panayır zamanı

LEZZET NOKTASI
Göle özgü spesiyaliteler; sazan
tuzlama, sazan dolma, sazan ekşileme,
levrek buğulama, kiremitte soslu kerevit,
sazan balığı havyarından yapılan tarator...
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BAŞ AĞRISI İKİ SAATTEN FAZLA SÜRMEMELİ
YAZIN ÖZELİKLE BİRÇOK KİŞİ HAVANIN ISINMASIYLA BAŞTA UYUŞMA VE AĞRIDAN ŞİKÂYETÇİ OLABİLİR.

A HEADACHE SHOULD NOT LAST LONGER
THAN TWO HOURS
MANY PEOPLE MIGHT COMPLAIN ABOUT HEADACHES AND NUMBNESS IN SUMMER.

SICAK HAVA İLE GELEN TEHLİKE

AŞIRI SICAKLAR SAĞLIĞINIZI OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR. KALBİNİZİ, GÖZÜNÜZÜ SICAKLARIN
GETİRECEĞİ TEHLİKELERE KARŞI KORUMANIZ GEREKİYOR.

DANGER THAT COMES WITH THE HEAT
HOT WEATHER MIGHT AFFECT YOUR HEALTH NEGATIVELY. YOU MUST PROTECT YOUR
HEART AND YOUR EYES AGAINST THE DANGERS THAT COME WITH THE HEAT.

Yaz aylarında çoğumuzun sorunu sık sık tekrarlayan
ve yaşam kalitemizi bozan baş ağrılarıdır. Doktorlar
Merkezi’nden Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Dağ,
sıcak etkisiyle oluşan bu ağrıların ilaca da kolay yanıt
vermeyeceğine dikkat çekerek şunları söylüyor: “Aşırı
sıcakta beynimizden dopamin gibi biyokimyasal maddelerin salınımı artar. Bu maddelerin etkisiyle daha
sinirli ve gergin oluruz. Sinir ve gerginlik, gerilim baş
ağrısına sebep olur, migren ağrısını da tetikler. Yazın
özellikle birçok kişi havanın ısınmasıyla başta uyuşma
ve ağrıdan şikâyetçi olabilir. Eğer yazın baş ağrınız iki
saatten fazla sürüyorsa mutlaka doktora gitmelisiniz. “

Many of us suffer from headaches that repeat often and ruin
our quality of life in summer. The Neurologist Prof. Dr.
Serdar Dağ from the Doctors Center emphasizes that the
headaches caused by the hot weather wouldn’t respond well
to drugs and says, “The release of biochemical
neurotransmitters such as dopamine increase in the hot
weather. We become nervous and tense with the effects of
them. Nervousness and tenseness cause headaches and
trigger migraines. Many people might complain about
headaches and numbness during summer. If your headache
lasts longer than two hours in summer, you should see a
doctor.”

Yüksek tansiyona dikkat

Be careful for high blood pressure

“En riskli grup ise tansiyon hastaları... Yüksek tansiyon
şikâyeti bulunan kişilerin yaz sıcağından kendilerini
korumaları gerekiyor. Yine tansiyon hastalarının sıcak
havalarda baş ağrısına çok dikkat etmesi gerekiyor.
Çünkü beyin kanaması riskleri artar. Isının çok yüksek
olduğu zamanlarda dışarıya çıkmamaları, çıktıklarında
başlarını şapka gibi korunma aracıyla korumaları bol su
içmeleri gerekir. Toplumda orta yaş grubunda
en sık rastladığımız rahatsızlık beyin kanaması ve beraberinde gelen felçtir.
Kişi maalesef şanslıysa kurtulur.”

“The riskiest group is blood pressure problems. People who
complain about high blood pressure must protect themselves
from the hot weather. They should be careful about
headaches in summer, because it increases the risk of
getting cerebral hemorrhage. They should stay indoors
when the heat is high, if they go outside at those times, they
should wear a hat and drink plenty of water. The most
common disorder we see among the middle
aged is cerebral hemorrhage and stroke.
Unfortunately, people survive those
only if they are lucky.”

Alkol ve sigara tetikler

TÜRKAN BALABAN

Sıcak hava deyince aklımıza sadece tatil, eğlenceli, masum havuz ve deniz görüntüleri gelmesin. Uzmanlar
aşırı sıcak ve nem sebebiyle beyin kanaması, kalp krizi,
tansiyon ve gözde enfeksiyon hastalıklarının yaşanabileceğine dikkat çekiyor. Kalbinizi, gözünüzü sıcakların
getireceği tehlikelere karşı korumanız gerekiyor.
Uzman doktorların, güneş çapmadan yazın keyfini çıkarmanız için önerileri şöyle:
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Do not only think innocent and entertaining pool, sea, and
holiday images when we mention hot weather. The
specialists are warning about the increase in cerebral
hemorrhage, heart attack, high blood pressure, and eye
infection cases. You must protect your heart and your eyes
against the dangers that the hot weather might bring.
Here are the doctors’ recommendations to enjoy summer
without getting a heatstroke:

“Giysilerinizi kalın ve koyu
değil de ince açık bir renk giyinmeyi tercih etmelisiniz.
Yazın ağır yiyecekten kaçırmak, aşırı alkolden kaçınmak, bol su tüketmek de sizi
korur. Sıcak havada açık alana
çıkıp sigara içen tiryakiler,
yüksek tansiyon, baş ağrısı, hatta beyin kanaması tehdidiyle karşı karşıya kalabilir, sigara içmemelisiniz. Sabahları duş almak, çok sıcak
saatlerde dışarı çıkmamak da fayda sağlar.
Bir de çalışanlara kısa ve sık aralıklarla dinlenmeyi, gerginlikten kaçınmayı öneriyoruz.”

Alcohol and smoking
trigger
“Choose your clothes light
both in color and weight.
Avoid eating heavy meals
and alcohol, and drink
plenty of water. The smokers
who go outdoors to smoke
might suffer from headaches,
high blood pressure, and the
risk of cerebral hemorrhage. You
shouldn’t smoke. It would be
protective to take a warm shower in
the morning. We also suggest to
working people to take short but
frequent breaks and avoiding stress.”
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KALP NEME GELMEZ…
SICAK VE NEM BİRLEŞTİĞİNDE KALP VE
DAMAR HASTALARI İÇİN TEHLİKE ÇANLARI
ÇALIYOR DEMEKTİR.
Medicana International İstanbul Hastanesi Kardiyoloji
Uzmanı Prof. Dr. Sebahattin Ateşal kalp ve damar hastalığı olan insanları sıcak havalara karşı şöyle uyarıyor:
“Sıcaklık artışları daha çok erkeklerde 60, kadınlarda 70
yaş ve üzeri hastaları etkilemektedir. Aşırı sıcak ani tansiyon düşmelerine, kalbi giden kan akımı dengesinin bozulması ile kalp krizlerinde artışa, kalp yetmezliği hastalarında yetmezlik belirtilerinin kötüleşmesine yol açar.

Su ve tuz almalı
“Hava sıcaklığının 32 dereceyi, nemin yüzde 60’ı aşması ile birlikte sıcağa bağlı olumsuz etkilerin gözlendiği
‘sıcak sendromları’ gelişmektedir. Sıcak sendromları
ağırlık sırasına göre sıcak krampları, sıcak bitkinliği ve
sıcak çarpması şeklinde sıralanır ve bunlar çoğu zaman
birbiri içine geçmiş olarak görülür. Terleme devam ettiği sürece yeterince su ve tuz almak kaydı ile yüksek
ısılara tahammül etmek mümkündür.”
“Su ve tuz kaybının yerine konamaması halinde, kanın
koyulaşması ve pıhtılaşması eğiliminde artış ile birlikte kalp krizleri tetiklenir. Bu süreçte böbrekler kaybedilen suyu tutmak için devreye girer ve damarları büzüştürücü etkisi olan maddeler kan dolaşımına karışır.
Bu etki kalbin üzerine daha fazla yük getirirken bir
yandan da böbrek fonksiyonları bozulmaya başlar.”

Doktorunuzla görüşün
“Özellikle tansiyon düşürücü, idrar sökücü, kalp hızını
etkileyen, kanı sulandıran ilaçların kullanımlarını doktorunuzla gözden geçirmek gerekir. Çünkü ilaçların aynı
dozları, yaz aylarında daha fazla tansiyon düşmesine ya
da nabızda daha fazla düşmelere yol açabilir, aşırı terleme nedeni ile idrar sökücü ilaç gereksinimi azalabilir.”
KALP HASTALARI NASIL KORUNMALI?

• Açık renkli, bol, rahat, terlemeyi arttırmayan
kıyafetler giyilmeli.
• 11:00-16:00 saatleri arasında güneşe çıkılmamalı.
• Ağır, yağlı, yüksek kalorili yemeklerden
kaçınmalı, bol sebze ve meyveye tüketilmeli. Az
miktarda ve sık öğünler halinde yemek yenmeli.
• Sıvı kaybını önlemek için günde 2.5-3 litre su
içilmeli.
• Soda, kola, kahve gibi içecekler kan basıncını ve
kalp hızını arttırabileceği için aşırı tüketilmemeli.
• Alkol tüketilmemeli, özellikle öğle saatlerinde
içilmemeli.
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HOW DO THE cardiac PATIENTS PROTECT
THEMSELVES?

• They should wear clothes that are light, loose
fitting, and that don’t increase sweating.
• They shouldn’t go outdoors between 11 am
and 4 pm.
• They should avoid eating heavy meals with high
calories and consume plenty of vegetables and
fruits. They should eat small and frequent meals.
• They should reduce the intake of drinks such
as soda, coke, and coffee since they might
increase the blood pressure and the heart
rate.
• They should avoid alcohol, especially around
noon.

HEART IS VULNERABLE
TO HUMIDITY

WHEN HEAT AND HUMIDITY ARE COMBINED, THE
BELLS OF DANGER BEGIN TO RING FOR THE SUFFERERS
OF HEART AND CARDIOVASCULAR DISEASES.
Medicana International İstanbul Hospital Cardiologist Prof.
Dr. Sebahattin Ateşal warns the people with the hearth and
cardiovascular diseases: “High air temperatures affect mostly
male patients over 60 and female patients over 70. High heat
causes sudden drops in blood pressure, imbalanced blood
flow to the heart, increase in heart attacks, worsening of the
symptoms in patients with heart failure.

Water and salt intake
“Heat syndromes are developed with the air temperature
exceeding 32 degrees and humidity exceeding 60 percent.
Heat syndromes can be enumerated as heat cramps, fatigue,
and heat stroke. Most of the time these syndromes can be
seen intertwined. It is possible to tolerate high temperatures
as long as you continue sweating, drinking plenty of water,
and consuming salt.”
“When dehydration and salt depletion are not replaced, the
coagulation tendency of blood increases and this triggers
heart attacks. During this process, kidneys interfere to
retain water and vascular astringents are released into
blood stream. This effect complicates the functioning of the
heart, as the kidneys become to dysfunction.”

GÖZÜNÜZÜ GÜNEŞTEN SAKININ
YAZIN ÇOK RASTLADIĞIMIZ GÖZ ENFEKSİYONLARININ EN BÜYÜK SEBEBİ KURU, SICAK, TOZLU HAVADIR.

PROTECT YOUR EYES FROM THE SUN
DRY, HOT, AND DUSTY WEATHER IS THE MAIN CAUSE OF THE EYE INFECTIONS THAT WE COME
ACROSS OFTEN IN SUMMER.
Yazın özellikle alerjik göz hastalıklarında bir artış yaşanıyor. Özel Veni Vidi Sakarya Göz Tıp Merkezi doktorlarından Op. Dr. Ahmet Gökdere yazın göz sağlığına
nasıl dikkat edileceğini şöyle anlatıyor:

An increase in the number of eye infection cases are
experienced during summer. Private Veni Vidi Sakarya
Eye Health Center Dr. Surgeon Ahmet Gökdere explains
how to care our eyes in summer:

Hijyensiz havuza girmeyin

Don’t swim in a pool with no hygiene

“Yazın çok rastladığımız göz enfeksiyonlarının en büyük sebebi kuru sıcak, tozlu havadır. Ancak yeterli
hijyen olmayan havuzlar da en büyük enfeksiyon kaynağıdır. Eğer gözünüzde kızarıklık, çapaklanma ve kaşıntı hissediyorsanız enfeksiyon kapmışsınız demektir. Bu yüzden havuz gözlüğü kullanmayı ve kuru, tozlu
ortamlardan uzak durmayı öneriyoruz.”

“The main reason of eye infections that see often in
summer is dry, hot, and dusty weather. However,
pools without enough hygiene are also major sources.
If you have redness, crusting, and itching in your
eyes, this means you have an infection. We suggest
using water goggles, and avoiding dry and dusty
environments.”

Doğru güneş gözlüğü

Right sunglasses

“Katarakt gelişimi ve sarı nokta hastalığının oluşumunda da güneş ışığı etkilidir. Ultraviyole ışınlarının
zararlı etkilerinden gözünüzü koruyabilmek için yüzde
100 koruma sertifikalı bir güneş gözlüğü tercih etmelisiniz. Çünkü kalitesiz bir güneş gözlüğü karanlık ortamda büyümüş olan göz bebeklerimizden, daha fazla
zararlı güneş ışınını gözümüze ulaştıracaktır.”

“Sunlight is effective in the development of cataract and
macular degeneration. If you want to protect your eyes
against the harmful effects of ultraviolet rays, you should
choose sunglasses certified as 100 percent protective.
Unqualified sunglasses would have harmful sunrays
reach our eyes more easily through our enlarged pupils
due to the darkened environment.”

See your doctor

Çocukların gözleri daha hassas

Children’s eyes are more sensitive

“You should especially go over the use of the medications
that are known to drop blood pressure, effect the heart rate,
thin the blood, and have diuretic effects; because when their
dosages remain the same, this might cause lower blood
pressure, or heart rate. Excessive perspiration might reduce
the need to use diuretics.”

“Çocuklar yetişkinlere göre güneşin zararlı ışınlarına
karşı daha hassastır, bu nedenle yaz aylarında çocuklarımızı güneşin zararlı etkilerinden korunmak için yüzde 100 uv filtreli kaliteli, güneş gözlüğü takmalı, ayrıca
mümkün olduğunca çocuklar güneş ışığının dik geldiği
saatlerde dışarı çıkarılmamalıdır.”

“Children are more sensitive to the harmful rays of the
sun compared to adults. To protect our children against
the harmful effects of the sun during summer, we should
have them wear 100 percent uv filtered sunglasses. In
addition, we should not let them go outside when the sun
is directly overhead.”
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DİYETİNİZİ
BURCUNUZA GÖRE
SEÇİN
YAZ GELDİ, FAZLA KİLOLARDAN KURTULMA
DÖNEMİ DE BAŞLADI. BURCUNUZA GÖRE DİYET
UYGULAMAYI DENEDİNİZ Mİ?
ELA DEMİRCİLER

CHOOSE YOUR DIET ACCORDING
TO YOUR ZODIAC SIGN
SUMMER IS HERE; IT IS TIME TO LOOSE
THE OVERWEIGHT. HAVE YOU TRIED
DIETING ACCORDING TO YOUR
ZODIAC SIGN?

DiyetisyenYaşam Koçu
Gizem Şeber
Dietician-Life
Coach Gizem
Şeber
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Obezite çağımızın sorunu
haline geldi. Gencinden
yaşlısına hemen herkes
artık fazla kilolarından
şikâyet ediyor. Kan grubuna
göre beslenme ve diyetin
yanı sıra son dönemde
burçlara göre diyet de öne
çıkmaya başladı. “Hangi
burç diyet yaparken nasıl
bir yaklaşım sergiliyor?”
sorusunun yanıtını aradık…

OĞLAK / CAPRICORN

KOVA / AQUARIUS

Determined, patient, and disciplined Capricorns
adapt easily to long-term diets. However, headstrong
Capricorns may experience hard time to adjust if they
are working with a professional. They might overcome
challenging diet and exercise programs.

Idealist people of Aquarius can reach their diet goals
smoothly, but they also love change and novelty; so,
they might not be able to follow a diet that consists
of only one type of nutrients. A diet rich in variety of
nutrients would be suitable for them.

BALIK / PISCES

KOÇ / ARIES

Sensitive people of Pisces might give up their diet
easily for emotional reasons. Their risk of adopting
wrong eating habits such as overeating and
overindulging in sweets is high because they are
pessimistic and oversensitive people.

They usually have difficulty in following a diet program that is
unfavorable for their busy social lives. It would be very hard for
people of Aries to follow a diet that is deprived of variety,
because they cannot endure restraints. A flexible diet program
that consists of different nutrients would be suitable for them.

BOĞA / TAURUS

İKİZLER / GEMINI

Once they are determined, it would be very easy to reach
their targeted weight for the people of Taurus. The ones,
who love to cook, eat, and prepare food presentations
might tend to go off their diets. Learning light and
healthy cooking techniques is important for them.

They don’t like monotonousness; so only one diet list,
one type of nutrition, or one type of exercise won’t be
enough for them. People of Gemini need diet programs
that consist of different type of foods and exercises
because they are on a constant look for change.

Kararlı, sabırlı ve disiplinli oğlaklar, uzun süreli diyetlere kolay adapte olabilir. Aynı zamanda biraz dik
başlı olan bu burç, bir uzmanla çalışıyor ise uyum
sağlamakta güçlük çekebilir. Zorlu diyetlerin ve
egzersiz programlarının üstesinden gelebilirler.

Duygusal olan balıklar, diyetlerini duygusal sebeplerle kolayca bozabilir. Karamsar ve aşırı duygusal
olmaları nedeniyle tıkanırcasına yemek ve tatlı
tüketimi gibi beslenme bozuklukları ile karşılaşma
riskleri yüksektir.

Obesity has become the
problem of our time. Now
everyone complains about
being overweight. Dieting
according to your Zodiac
sign has become prominent
recently as well as the blood
type diet. We have searched
an answer to the question of
“What is the approach of
each Zodiac sign to
dieting?”

Gerçekten karar verdiklerinde hedefledikleri kiloya
ulaşmaları kolaydır. Güzel yemekler yapmayı, sunmayı ve yemeyi sevmeleri ise diyetlerini bozmalarına
neden olabilir. Sağlıklı ve hafif pişirme yöntemlerini
öğrenmeleri önemlidir.

İdealist olan kovalar, hedefledikleri kilolarına rahatça ulaşabilir. Fakat değişikliği seven ve yeniliğe
meraklı bu burç, tek çeşit besinlerden oluşan bir diyeti uygulayamayabilir. Çok çeşitli besinlerden oluşan
bir beslenme programı uygun olur.

Diyet yaparken en çok güçlük çektikleri konu, hareketli sosyal yaşamlarına ters bir program uygulamaktır. Koçların, çeşitlilikten yoksun diyetler uygulaması
zordur. Çünkü kısıtlanmaya gelemezler. Farklı besinlerden oluşan esnek diyet planları uygun olacaktır.

Monotonluğa gelemeyen ikizler için tek bir diyet listesi, tek bir beslenme çeşidi veya tek bir egzersiz türü
yeterli olmaz. Sürekli değişiklik aradıkları için farklı
besinlerden oluşan programlara, farklı egzersiz çeşitlerine ihtiyaç duyarlar.
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YENGEÇ / CANCER

ASLAN / LEO

They become curious about all details of the diet that they
are going to follow. They won’t follow it unless they believe
in it. Their busy lives might prevent them from dieting. The
nutrients that they enjoy consuming should be included in
their diet since their likes and dislikes are very clear.

Generous and benevolent people of Leo like to be
praised. Hearing that they are losing weight while they
are on a diet motivates them. Their one poor
characteristic is fixation; so, if they have misbelieves in
exercise and diet, changing them would be difficult.

BAŞAK / VIRGO

TERAZİ / LIBRA

Ambitious, pedant, meticulous, and genuine people of Virgo
would like to know the details of their diet program. Virgos who
put into practice whatever they set their mind to reach their target
weight without a break. Their risk of developing orthorexia, which
is an unhealthy obsession with eating healthy, is greater.

Libras who are idealist and easy going adjust dieting
well; however, they might not complete the course
since they change their minds fast. They also might try
different diet plans that are not good for their health
because they are easily influenced by others’ thoughts.

AKREP / SCORPIO

YAY / SAGITTARIUS

Uygulayacakları diyetin tüm detaylarını merak ederler.
İnanmadıkları bir diyeti yapmazlar. Hareketli sosyal
yaşamları, diyetlerine engel oluşturabilir. Sevdikleri ve
sevmedikleri şeyler çok net olduğundan diyetlerinde sevdikleri besinler yer almalıdır.

Hırslı, detaycı, aşırı titiz ve cana yakın olan başaklar,
diyet programını ayrıntılarıyla bilmek ister. Kafasına
koyduğunu yapan başaklar, hiç mola vermeden
hedeflediği kiloya ulaşır. Sağlıklı yeme takıntısı olan
‘ortoreksiya’ya yakalanma riskleri daha fazladır.

Çalışkan, kararlı ve sezgi gücü yüksek olan akrepler,
kararlılıkları ile diyet sürecini kolayca tamamlayabilir. Diyet programlarına sadık kalır ve besinler arasında en doğru alternatifleri seçebilirler.
People of Scorpio who are hardworking, decisive, and
have strong instincts can complete a process of diet
thanks to their determination. They are loyal to their
diet programs and they choose the best alternatives
among nutrients.
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Cömert, iyiliksever aslanlar, övülmekten hoşlanır. Diyet
yaptıkları süre boyunca zayıfladıklarını duymak onları
motive eder. Aslanların olumsuz yönü sabit fikirlilikledir.
Bu nedenle diyet ve egzersiz konularında yanlış inanışları varsa bunları değiştirmek zordur.

Uyumlu ve idealist olan teraziler, diyete kolayca
uyum sağlayabilir. Fakat çabuk fikir değiştirdikleri
için diyet sürecini tamamlayamayabilirler. Başkalarının sözlerinin etkisinde kolay kalabildiklerinden, sağlıklarına uygun olmayan diyetleri deneyebilirler.

Sosyal kişiler olan yaylar, sıkça keyifli ortamlarda bulunmaları nedeniyle diyetlerini kolayca bozabilir. Monotonluğa gelemedikleri için standart diyet listeleri ile kilo
vermeleri zor olacaktır. Bol çeşitli beslenme ve değişik
egzersizlerden oluşan programlar daha uygundur.
Social people of Sagittarius might go off their diets easily because
they socialize often. They cannot endure monotonousness;
therefore, losing weight by following standard diet lists would be
very hard for them. Programs that consist of variety of nutrients
and exercises are suitable for people of Sagittarius.

GEZİ / TRAVEL

GEZİ / TRAVEL

AFRİKA’NIN KUTSAL KENTİ:

KAYREVAN

THE DIVINE CITY OF AFRICA: KAIROUAN
KAYREVAN, TUNUS’UN EN KUTSAL KENTİ ÇÜNKÜ EN ESKİ İSLAMİ YERLEŞİM YERİ…
AYRICA DÜNYANIN EN ESKİ MİNARESİ DE BURADA.
KAIROUAN IS THE HOLIEST CITY OF TUNISIA BECAUSE IT IS THE OLDEST ISLAMIC
SETTLEMENT… IN ADDITION, THE OLDEST MINARET OF THE WORLD IS LOCATED THERE.
BERİL ŞEN
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from both the sea and the mountain. The city offers a divine and
peaceful atmosphere to its visitors with its sheltered Medina
that is surrounded by walls, and Sidi Okba Mosque, which is the
largest mosque of North Africa. Medina harbors many mosques,
and shrines of saints and companions of the prophet Mohammad.
Sidi Sahab Shrine is among the most beautiful structures of the
city. Tunisian people gather here to recite prayers for their first
newborns or circumcision ceremonies.

Arab-Muslim synthesis

Kayrevan’ın tarihi sokakları asırlar boyu seyyahları, hacıları, uzak diyarlardan sıradışı insanları ağırlamış.
The streets of Kairouan have hosted many explorers, pilgrims, and extraordinary people who came from faraway lands.

Ulu Camii (Sidi Okba Camii), Kuzey Afrika’nın en büyüğü.
The Mosque of Sidi Okba is the largest of North Africa.

Tunisia holds the natural beauties of both Africa and the
Hem Afrika’nın hem de Akdeniz’in güzelliklerine sahip
Mediterranean. Swimming in the Mediterranean waters
bir ülke, Tunus… Bir gün Akdeniz kıyısında yüzüp erteone day and sleeping under the stars at the Sahara another
si gün Sahra’nın kumullarında yıldızların altında uyuyaare considered ordinary in this geography. Kairouan takes
bilmek, bu coğrafya için sıradışı değil. Tunus’un bu çethe holiness in this diversity of Tunisia upon itself.
şitliliğindeki kutsallığı ise Kayrevan üstleniyor.
Kairouan, the fourth holy city for the Islamic world
İslam dünyası için, Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonfollowing Mecca, Medina, and Jerusalem, has everything
ra dördüncü kutsal kent olan Kayrevan (Kairouan),
that is significant for a tourist. The name of the
bir turist için kaydadeğer özelliklere sahip.
city comes from the word ‘Qayrawan’ that
Kentin ismi, 670’de burayı kuran Arapmeans ‘military camp.’ The Arabs that had
lar tarafından konan ve askeri kamp
built the city in 670 named it. According
anlamına gelen ‘Qayrawan’ kelimeKAÇIRMAYIN
to the legend, the horse of Ukbe bin
sinden geliyor. Efsaneye göre, buKayveran’ın en güzel yapılarından
Nafi, the Emevi viceroy of Africa who
rayı 670’de kuran Emevi Afrika
biri, yeni doğan çocukların duasının
okunduğu Sidi Sahab Türbesi.
had built the city in 670, founders and
valisi Ukbe bin Nafi’nin atı töa golden chalice is pulled out of the
kezler ve düştüğü yerde, kumun
DON’T MISS
sand where the horse collapses. It is
altında altın bir kadeh ortaya çıSidi Sahab Shrine where the prayers
said that this chalice was the same as
kar. Söylenceye göre, bu kadeh,
are recited for newborns is one of
the one that was lost a few years ago in
birkaç yıl önce Mekke’de kaybolan
the prettiest structures of
Mecca. When they hold the chalice in
kadehin aynısıdır. Kadehi ellerine
Kairouan.
their hands, water erupts in plumes from
aldıklarında topraktan su fışkırır ve
the earth and they realize that the source of the
bunun kaynağının, Mekke’deki zem zem
water is the holy well, which is also the source of the
suyunun aktığı kutsal kuyu olduğu anlaşılır.
divine zam-zam water, in Mecca.

ka’nın en büyüğü olan Ulu Cami’siyle (Sidi Okba Camii)
kent, ziyaretçilere kutsal ve dingin bir atmosfer sunabiliyor. Medina’nın içinde birçok cami, sahabe ve evliya
türbesi var. Kentin en güzel yapılarından biri de Sidi
Sahab Türbesi. Tunuslular burada, yeni doğan çocuklarına dua okutmak ya da sünnet törenleri için de biraraya
geliyorlar.

Kutsal ve dingin atmosfer
Kuzey Afrika’nın bu ilk kutsal kenti, tarihi boyunca seyyahları, hacıları, uzak diyarlardan gelen sıradışı insanları ağırlamış. Tunus’un merkezinde yer alan kent, denizden ve dağdan yaklaşık aynı mesafede bir ovada yer alıyor. Surlarla çevrili, korunmuş Medina’sı, Kuzey Afri-
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A holy and peaceful atmosphere
The first divine city of North Africa has hosted many explorers,
pilgrims, and extraordinary people that came from far lands
during its long history. The city that is located at the center of
Tunisia is settled in a savannah, which is in the same distance

Kairouan, which was built by one of the companions of
Mohammad Ukbe bin Nafi in 670, had been the center of
religious education of the country with its mosques and
buildings in around 909 when the city had lived its golden age.
Non-Muslims entrance to the city was forbidden until the
French invasion in 1812. In addition to being the oldest ArabMuslim base of Maghreb, it was an extraordinary synthesis of
this civilization. Kairouan brings light to the first centuries of
the architectural and civic formation of this civilization. This
is also an archeological site. Medina, which is located in this
area and surrounded by over 3 kilometers long walls, consists
of settlements that are divided by twisted narrow streets lined
side by side.

The oldest mosque of North Africa
Another reason to be named as the holiest city of Tunisia for
Kairouan is that the city hosts the oldest mosque of North
Africa and the oldest minaret of the world in addition to being
the oldest Islamic settlement. It is also believed that this city is
where the first azan was recited in Africa. Sidi Okba Mosque,

Arap- Müslüman sentezi
670’de Hz. Muhammed’in (S.A.S.) sahabelerinden Ukbe
bin Nafi tarafından kurulan Kayrevan, altın çağı olan 909
yıllarında camisi ve binalarıyla, ülkenin dini eğitim merkeziydi. Fransızlar 1812’de burayı ele geçirinceye kadar
Müslüman olmayanların girmesi yasaktı. Mağrip’in en
eski Arap-Müslüman üslerinden olmasının yanısıra bu
medeniyetin olağanüstü bir sentezi idi. Kayrevan, bu
medeniyetin, mimari ve kentsel oluşumunun ilk asırlarına ışık tutma özelliğine de sahip. Burası bir sit alanı.
Bu alanda bulunan ve 3 km’den daha uzun surlarla çevrili Medina, dar, kıvrımlı sokakların böldüğü yanyana sıralanmış yerleşimlerden oluşuyor.

Kuzey Afrika’nın en eski camisi
Kayrevan’ın, Tunus’un en kutsal kenti olarak adlandırılması, en eski İslami yerleşim olmasının yanısıra Kuzey Afrika’nın en eski camisinin ve dünyanın en eski
minaresinin burada bulunmasından kaynaklanıyor. Ayrıca Afrika kıtasındaki ilk ezan okunan kentinin burası
olduğuna inanılıyor. 670 yılında inşa edilen, kıtanın en

Kentin en güzel yapılarından Sidi Sahab Türbesi’ne dilek ve
umutları için gelenler oluyor.
People visit the Sidi Sahab Shrine, which is among the prettiest
structures of the city, to pray for their hopes and wishes.
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Ulu Camii’nin en güzel manzarası için bir halı dükkanının terasına çıkmak gerekiyor.
You must climb up to one of the rug shops’ terrace for the best view of the Mosque of Sidi Okba.

Kent merkezindeki Kasbah Hotel, geleneksel ile çağdaş mimarinin görkemli bir sentezi.
Kasbah Hotel, located at the city center, is a magnificent synthesis of the traditional and modern architecture.

eski camisi Ulu Cami, her yıl Hz. Muhammed’in (S.A.S.)
doğumunun kutlandığı ve birçok Mağrip camisine örnek olmuş bir mimari şaheser. Kentin kurucusu olan
Emevi Afrika valisi Ukbe bin Nafi tarafından yaptırılan
caminin yerinde bugün 9. yüzyıla ait bir yapı var. Cami,
birkaç defa yıkılmış ve yaptırılmış olmasına
rağmen, hala orijinal caminin yerinde duruyor.

gamber’in (S.A.S) yoldaşlarından Abou Zama al-Balawi’nin mezarı olduğuna inanılan Sidi Sahab Zaviyesi’ne, Tunus kartpostallarında bol bol yer verilir. Buraya
aynı zamanda Berber’in Camisi denilmesinin, sahabenin
her zaman yanında Hz. Muhammed’in (S.A.S.) üç saç
telini taşımasından kaynaklandığına inanılıyor.

which was built in 670 and it is the oldest mosque of the
continent, is where the birth of Mohammad was celebrated
every year. The mosque sets an example to many Maghreb
mosques with its architectural magnificence. A structure from
the 9th century stands today in the original place of the
mosque that its construction was ordered by the Emevi
viceroy of Africa Ukbe bin Nafi. Although, the
mosque had been replaced a few times, its
location remains original.
FOTOĞRAF
Dünyanın en eski minaresi
NOKTASI
Ortak bir saptama, Kayrevan’daki
The oldest minaret of the world
Ulu Cami önündeki beyaza   
minarenin alt kısmının, dünyaA joint assessment is in the direction of the
boyalı mezarlar, olağanüstü             
nın ilk minaresi olan ve Hz. Mulower part of the minaret being the actual
bir görselliğe sahip.
hammed’in (S.A.S.) vefatından
ruins of the first minaret of the world that
l00 yıl sonra yapılmış, 730’a tawas
built in 730, a century later following
PHOTO SPOT
rihlenen gerçek minarenin kalınthe
death
of Mohammad. It is not hard to
Whitewashed tombs in front        
tıları olduğu yönünde. Yakından
realize
how
the old structures had been built,
of Sidi Okba Mosque         
have extraordinary
bakılınca eski yapıların parçalarıyla
when you look closely. One of the legends about
looks.
nasıl inşa edildiğini görmek zor değil.
the praying area tells that whoever dares to count
Namaz alanı ile ilgili efsanelerden biri ise,
the pillars shall become blind. Each of the 414 pillars
sütunları saymayı deneyenlerin kör olacakları
is from the Byzantine and Roman periods. The 130 tileüzerine. Her biri farklı 414 sütun, Roma ve Bizans döneornamented altars, which were brought from Baghdad in the 9th
mine ait. 9. yüzyılda Bağdat’dan getirilmiş, 130 çiniyle
century, the doors, and the external walls are not to be missed.
süslü mihrap, caminin kapıları ve dış duvarları kaçırılmamalı.
The holy figures of Kairouan
Sidi Sahab Zawiya, where the grave of Abou Zama al-Balawi,
one of the companions of Mohammad, is believed to be
Kayrevan’ın kutsal karakterleri
located, as well as Sidi el Ghariani Zawiya that is covered with
14. yüzyıl ahşap oymacılığı ve duvar freskleriyle göz
breathtaking murals and the 14th century wooden engravings
boyayan Sidi el Ghariani Zaviyesi’nin yanısıra Hz. Pey-
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Zem zem kuyusunda kaybolan altın kase
Medina’nın ortasında B’ir Barouta olarak bilinen yapıdaki kutsal kuyuda, kente kutsallığını veren iki efsane
var; biri Ukbe bin Nafi’nin, Mekke’de zem zem kuyusunda kaybettiği altın kaseyi bulduğu yer olması, diğeri
ise suyun buradan çıkmış olması... Mekke ile Kayrevan
arasında alttan geçen bir nehir olduğuna inanılması, Bi’r
Barouta suyunu önemli yapıyor.

take place in most of the Tunisian postcards. The reason that
this place is also called as the Barber’s Mosque is because it is
believed that the companion of Mohammed had carried three
strands of hair belonged to Mohammed on him all the time.

The golden chalice that was lost in the zam-zam well
Two legends that the city takes its holiness exist in the well
located within the structure that is known as B’ir Barouta
situated at the center of Medina. One of them is that the place
was where Ukbe bin Nafi had found his golden chalice that was
lost in the zam-zam well located in Mecca. The other one is
that the water was emanated in here. The belief in a
subterranean river’s existence that stretches between Mecca
and Kairouan makes the waters of Bi’r Barouta important.

Special architecture and city waters
Özellikli mimari ve kent surları
Müslüman sanatının bugüne kalmış en eski oymalı cephesine sahip Üç Kapılı Cami (9. yüzyıl), adı üzerinde
kapılarıyla biliniyor. Kordoba’da kutsal sayılan bir adam
olan Kairoun al-Maafri tarafından yaptırılan caminin
kapılarının üzerindeki üst iki yazıt şeridi en eski ve etkileyici olanları. Kayrevan’ın 761 yılına ait ancak birçok
kez yıkılıp yeniden yapılan surlarının bugün tamamlanmamış kısmı, II. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılmış. En
iyi korunmuş kent surları, Medina’nın popüler girişi
Bab Chouhada civarında. Geceleri ışıklandırıldığında
kent, duvarları boyunca dolaşmak ve gündüz sıcağı gidince alışveriş için daha cazip oluyor.

Mosque of the Three Doors (from the 9th century) that has
the oldest engraved façade of the extant Islamic art is famous
with its doors, as the name implies. The oldest and the most
impressive ones are the two lines of inscriptions placed above
the doors. The construction of the mosque was ordered by
Kairoun al-Maafri, a holy man of Cordoba. The walls of
Kairouan that had been built in 761 have been restored many
times. The incomplete part of the walls had been built after
the Second World War. The best-preserved city walls are
located around the Medina’s popular entrance called Bab
Chouhada. The city is mesmerizing when it is illuminated at
night and shopping or walking along the walls becomes more
tempting since the heat of the day goes away.
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KOLEKSİYON
ÜRÜNLERİYLE
MÜZE AÇTI
İZMİR TORBALI’DA 30 NİSAN’DA AÇILAN
KEY MUSEUM, DÜNYANIN EN İDDİALI
KLASİK OTOMOBİL MÜZESİ OLMA
YOLUNDA İLERLİYOR.

Selim Özgörkey
Murat Özgörkey

E. Özgörkey Grubu İcra Kurulu Başkanı Murat Özgörkey
ile İcra Kurulu Başkan Yardımcısı kardeşi Selim Özgörkey’inkoleksiyonerlik ruhundan doğan KEY Museum’da130 otomobil, 40 motosiklet, 2 bin 550 model
otomobil ve kaput amblemi sergileniyor.1886 yılında
üretilen ilk otomobil, 1885’te üretilen ilk motosiklet gibi
kıymetli parçalara ev sahipliği yapan KEY Museum, 7
bin metrekarelik alan üzerine kurulu. Murat Özgörkey
ile klasik otomobil tutkusu ve KEY Museum’u açmaya
nasıl karar verdikleri hakkında konuştuk.
SELİN AKGÜN

HE OPENED A
MUSEUM WITH
THE ITEMS FROM
HIS COLLECTION
THE KEY MUSEUM THAT WAS OPENED
IN APRIL 30 IN İZMİR, TORBALI IS
GAINING GROUND AT BECOMING THE
MOST PROMINENT VINTAGE CAR
MUSEUM OF THE WORLD.
The idea of the KEY Museum was born by means of the
collector spirits of E. Özgörkey Group CEO Murat Özgörkey
and his brother Deputy CEO Selim Özgörkey. 130 automobiles,
40 motorcycles, 2550 model cars and hood badges are
exhibited at the museum. The KEY Museum that hosts
precious pieces such as the first car that was produced in 1886
and the first motorcycle that was produced in 1885 is settled
on a seven thousand square meters plot. We have talked
about his enthusiasm for vintage cars and their decision on
opening the KEY Museum with Murat Özgörkey.
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1800’lü yollara ait otomobillere ilgi büyük
The interest in cars from the 1800s is grand

12 yılın birikimi müzeye dönüştü

12 years of collecting turned into a museum

KEY Museum’da1880’li yıllardan başlayıp 2011 yılına
The KEY Museum’s collection that spans from 1880 to
dek uzanan koleksiyonda BMW, The Mini, Merce2011 consists of the first automobiles of the famous
des-Benz, Cadillac, Ford ve Porsche markalarının ilk
brands such as BMW, The Mini, Mercedes-Benz,
otomobilleri bulunuyor. 50’li yıllara ait Shell benzin
Cadillac, Ford, and Porsche. A Shell gas station from the
istasyonu, 1900’lü yılların başından 1960’lara kadar
50s, gas pumps that are from the beginning of the 1900s
gelen benzin pompaları ve otomobil temalı eşarplar
to 1960s, and scarves with car themes are among the fine
müzenin içeriğine hareket katan ve farklılaştıran
details that make the museum distinctive. The
detaylar arasında yer alıyor. Pazartesi ve
KEY Museum, which is the largest
Salı günleri dışında haftanın 5 günü açık
touristic and cultural investment that
olan KEY Museum, İzmir’e yapılan en
was made in İzmir, is open five
büyük kültürel ve turistik yatırımdays of the week, except Mondays
lardan biri… Müzeye giriş ücreti
and Tuesdays. The entrance fee
Murat Özgörkey,
ise 20 TL. Çocukluk yıllarından
for the museum is 20 TL. E.
müzede 8 bin model
bu yana model otomobil toplaÖzgörkey Group CEO Murat
otomobilden 2 bin 550’sinin
yan E. Özgörkey Grubu İcra KuÖzgörkey whose interest in
rulu Başkanı Murat Özgörkey,
collecting cars has begun
sergilendiğini söylüyor.
1995 yılında bu hobisini koleksiduring his childhood days had
Üstelik bu modellerin çoğu
yonerliğe dönüştürmüş. Kardeturned his hobby into
Türkiye’de hiç
şinin de kendisi gibi otomobil
collecting in 1995. Murat
tutkunu olduğunu söyleyen Murat
Özgörkey
who says that his
bilinmiyor.
Özgörkey, 12 yıllık bir birikimle açıbrother is also a car enthusiast
lan KEY Museum’un hikâyesini ise şöytells the birth story of the KEY
le anlatıyor: “2002’de İzmir’de, Özgörkey
Museum that was opened after 12 years
Otomotiv ismiyle Borusan Otomotiv Yetkili Saof collecting: “We had begun to serve as the
tıcı ve Servisi olarak hizmet vermeye başlamıştık.
Borusan Automotive Authorized Service and Dealer
Kardeşim Selim, showroom’umuzda sergilemek
under the name of Özgörkey Automotive in İzmir in
üzere iki, üç eski klasik otomobili yenileme fikriyle
2002. My brother Selim had come up with the idea of
gelmişti. İlk olarak BMW ile başladık. Daha sonra
renovating two or three vintage cars to exhibit in our
babama doğum günü hediyesi olarak 60’lı yıllardan
showroom. We had begun with BMW. Later we had
kalan bir Mercedes’i yeniledik. Bu heyecan bizi morenovated a Mercedes that was from the 60s as a birthday
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tive etti ve daha farklı markalara yöneldik. Böylece
klasik otomobil koleksiyonumuzun da temelleri
atılmış oldu.”

present for our father. This excitement had motivated us
and we had inclined towards other brands. This was how
the foundation of our collection had been laid.”

Dünyanın dört bir yanını gezdi

He has been all over the world

Murat Özgörkey who expresses that 130 automobiles, 40
KEY Museum’da 130 otomobil, 40 motosiklet, 2 bin
motorcycles, 2.550 model cars and hood badges are
550 model otomobil ve kaput ambleminin sergilendiexhibited at the museum says, “We have begun
ğini ifade eden Murat Özgörkey, “2008’den sonra
to collect the models that has been a part
dünya tarihinde yer edinmiş, bir koleksiyonof the world history and that we’ve
da olması gerektiğine inandığımız mobelieved that they should be a part
delleri toplamaya başladık. Bugün koof this collection after 2008.
leksiyonumuzda gerçekten de son
Today, our collection includes
derece seçkin modeller bulunuyor.
Murat Özgörkey says
outstanding models. Actually,
Aslında elimizde yaklaşık 8 bin
that 2.550 of 8.000
our collection has about eight
model otomobil bulunuyor ama
model cars are exhibited in
thousand cars, but we are
KEY Museum’da 2 bin 550’sini
exhibiting 2.550 of them at the
sergiliyoruz. İlerleyen dönemde
the museum. Moreover,
KEY Museum. We can increase
sergilenen modelleri artırabilir ve
most of these models are
the number of the models to
müzemizi daha da büyütebiliriz.
not known in
exhibit and expand the museum
Bir şeyi yapacaksam, en doğru şein the coming years. If I am going
kilde yapmaya odaklanan bir kişiliğe
Turkey.
to do something, I want to do it the
sahibim. Klasik otomobil konusunda
best way possible and I concentrate on
bilgi sahibi olmak için İngiltere, Amerika
that. To have knowledge about the
gibi ülkelere seyahat ettim. Dünyadaki müvintage cars, I have traveled to countries such
zayede şirketlerinin organizasyonlarına katıldım.
as America, and the UK. I have attended to organizations
Kötü durumda bulunan tarihi otomobilleri bulmaya
arranged by the famous auction firms around the world.
ve renove etmeye odaklandım. Koleksiyonda sergileMy focus has been to locate the historical cars that were in
nen tüm otomobiller, en ince detayına kadar parçalara
bad shape and renovate them. All cars that are exhibited
ayrılıyor, her şey temizleniyor, problemli parçalar
at the museum had been disassembled to the tiniest piece,
elden geçiriliyor ya da yenisi yapılıyor. Bu otomobileach of those pieces had been cleaned, the ones with
lerin restorasyonu ve bakımında görev alan 14 kişilik
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50’li yılların en popüler modelleri
Popular models of the 50s

uzman bir ekimiz bulunuyor. KEY Museum’un dünya
çapında bir müze olmasını hedefliyoruz. Müzede sergilenen otomobillerden 30 ya da 40’ının Türkiye’de
hiç olmadığını söyleyebilirim.” diyor.

Yeni koleksiyonlar yolda
Müzeye gelen herkesin bu ambiyanstan büyülenmesini
hedeflediklerini dile getiren Murat Özgörkey, sözlerine
şu şekilde devam ediyor: “Otomobil temalı eşarp koleksiyonundan 2. Dünya Savaşı öncesinde otomobilleri
süsleyen 300 adet kaput amblemine, 50’li yıllara ait Shell
benzin istasyonu ve aksesuarlarından 1900’lü yıllarından başlarından itibaren 1960’lara uzanan benzin pompalarına, 50’li yıllara ait reklam panolarından Türkiye’nin yanı sıra başta ABD olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen parçalarla oluşturulan bir koleksiyona ev sahipliği yapıyoruz. Otomobillerin toplanma aşamasında
her detaya kardeşimle birlikte karar veriyoruz. Sonbahara doğru farklı koleksiyonlarımızı da sergileyeceğiz.
Bu koleksiyonlar arasında temalı ve hepsi figürlerden
oluşan 400’ü aşkın modelden oluşan satranç koleksiyonumuz ile 100’ün üzerinde parçadan oluşan ahşap-gemi
modeli koleksiyonumuz bulunuyor. KEY Museum’un
yaşayan bir müze olmasını temenni ediyoruz.Bugünün
çocukları ya da gençleri KEY Museum’da hiç bilmedikleri, tanımadıkları modelleri görebilecekler. Örneğin;
1901 yılına ait Fransız De-Dion-Bouton marka otomobili ancak bu müzede görebilirler. Cord, Auburn, Feerless
gibi markalar da hiç Türkiye’ye gelmemiş. Batman’in ilk
filminde kullandığı otomobilin 3-4 replikasından biri de
müzemizde sergileniyor.”
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problems had been fixed or replaced. We have a team of 14
specialists who are responsible from restoring and
maintaining the cars. Our target is to make this place a
global museum. I can tell that thirty or forty models that
have been exhibited at the museum have never been
launched in Turkey.”

New collections are on the way
Explaining that they target to impress everyone who
visits the museum by its ambience, Murat Özgörkey
says, “We host a collection that includes many pieces
from various countries, mainly from the USA, as well as
Turkey; from a scarf collection with car themes to 300
hood badges that used to ornate the cars before the
Second World War, from a Shell gas station from the
50s with all of its accessories to the gas pumps from the
beginning of the 1900s to 1960s and the billboards from
the 50s. My brother and I decide on each detail during
the collection phase. We are going to exhibit our
different collections near fall. Our themed and
figurative chess collection that includes over 400 models
and wooden model ship collection that includes over 100
pieces are going to be among these exhibits. Today’s
children can see the models that they have never seen
anywhere before at the KEY Museum. For example, the
French brand De-Dion-Bouton’s model from 1901 can
only be seen at this museum, also the brands such as
Cord, Auburn, and Feerless have never been launched in
Turkey. One out of only three or four replicas of
Batman’s car that had been used in the first movie has
also been exhibited at our museum.”

GİRİŞİM / INITIATIVE

GİRİŞİM / INITIATIVE

OTONOM ARAÇLAR 2020’DE TÜRKİYE’DE
KENDİ KENDİNE GİDEN OTONOM ARAÇLARIN GÜNDELİK YAŞAMDA NE ZAMAN
KULLANILMAYA BAŞLAYACAĞINI MERAK EDENLER İÇİN ARAŞTIRDIK.

AUTONOMOUS VEHICLES ARE IN TURKEY IN 2020
WE DID OUR SEARCH FOR THE ONES WHO WONDER WHEN WE WILL BEGIN TO USE THE
AUTONOMOUS VEHICLES, WHICH CAN DRIVE THEMSELVES, IN OUR DAILY LIVES.
SELİN AKGÜN

Sürücüsüz otomobil konseptinin ilk kez ne zaman hayatımıza girdiğini hatırlıyor musunuz? Hemen hatırlatalım,
Kara Şimşek hatta orijinal adıyla KITT-Knight Industries
Two Thousand dizisiyle…Kendi kendine giden otonom
araçlar ABD’de ve diğer gelişmiş ülkelerde trafiğe açık
yollarda test edilmeye başlandı.Türkiye’nin otomotiv
sektöründe ilk uluslararası mühendislik şirketi AVL Türkiye’nin Genel Müdürü Dr. Umut Genç’e, otonom araçların tam olarak ne zaman hayatımıza gireceğini sorduk.
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Do you remember the first time that the concept of unmanned
vehicles entered our lives? Let’s remind it; Knight Rider’s
KITT – Knight Industries Two Thousand… Testing of the
autonomous vehicles that can drive themselves has begun on
the roads that are open to traffic in the USA and in the other
developed countries. We asked to the Managing Director of
AVL Turkey, the first international engineering firm of
Turkey in the automotive sector, Dr. Umut Genç when the
autonomous vehicles are going to enter our lives.

2025’te tüm araçlarda otonom özelliği olacak
Kendi kendine giden araçlara yönelik ilk adım, 1980’de
Mercedes-Benz mühendisi olan Ernst Dickmanns sayesinde atıldı. Dickmanns, tasarladığı kamera görüntüsü ile kendini süren robotik araç fikrini somutlaştırdı. Ernst Dickmanns, 1994’te Vamp ve Vita-2 adlı
araçlar ile Paris’in 3 şeritli bir otobanında, sıradan bir
yoğun trafik durumundayken, saatte 130 kilometre hız
ile bin kilometre yol kat etti. Dickmanns, 1995’te ise
S-sınıfı bir Mercedes-Benz’i bin 600 kilometrelik mesafeye yani Münih’ten Kopenhag’a götürüp getirmeyi
başardı. Günümüzde pek çok otomotiv markası bu
konuya yönelik araştırmalar yapıyor. Kendi kendine
giden araç sistemlerini yakından takip eden şirketlerden biri de AVL Türkiye. Akıllı araç teknolojileri üzerine Ar-Ge çalışmalarını sürdüren AVL Türkiye, otonom araçlar için değişken hız kontrolü, şerit takip ve
uyarı sistemi, otomatik park edebilme, acil durumda
otomatik fren yapma, çarpışma önleme ve bisiklet/
yaya uyarı sistemlerinin araçlara en uygun şekilde entegrasyonu üzerine çalışıyor. AVL Türkiye Genel Müdürü Dr. Umut Genç, “Otonom araçlara yönelik deneme sürüşlerine başlandı. Bu araçları 2020’de Türkiye’de
de görmeye başlayacağız. 2025’te tüm yeni araçların
otonom özelliği olacağını öngörüyoruz.” diyor.

AVL Türkiye Genel Müdürü Dr. Umut Genç
AVL Turkey Managing Director Dr. Umut Genç

All vehicles are going to have the autonomous
feature in 2025

The first step through autonomous vehicles was taken in
1980 by means of Ernst Dickmanns who was an engineer of
the Mercedes-Benz. Dickmanns has materialized
Yeni mühendislik uygulamaları
the idea of a robotic vehicle that can drive
gündemde
itself through the cameras that were
Otonom araçlarla beraber sektörün
designed by him. In 1994, Ernst
de evrimleştiğine dikkat çeken
Otonom araçlar,
Dickmanns had covered one
Umut Genç, bu konuda ne gibi
herhangi bir koordinat
thousand kilometers by two
çalışmalara odaklandıklarını
vehicles named Vamp and
ise şu şekilde anlatıyor:
girilerek A noktasından B
Vita-2 with 130 km/h speed
“Otonom araç çalışmaları
noktasına gidebiliyor. Uçak ya da
during an ordinary rush hour
ile birlikte pek çok yeni
uzay teknolojileri arabalara giriyor. traffic on a 3-lane highway in
mühendislik uygulaması
Paris. In 1995, he was able to
otomotiv sektörüne girdi.
cover
one thousand six
Bu durum, biz mühendisAutonomous vehicles can drive
hundred kilometers by an
ler için büyük bir şans.
themselves from point A to point B
S-class Mercedes Benz, in
Gelecek 20 yıl boyunca
other words from Munich to
üzerinde çalışacağımız pek
upon entering coordinates. Air
Copenhagen. Today, many
çok yeni konu bulunuyor.
and space technologies
automotive brands are doing
AVL olarak otonom araç tekenter cars.
research in this field. AVL Turkey is
nolojilerinin geliştirilmesini doamong the companies that follow the
laylı olarak destekliyoruz. Herkesin
unmanned vehicle systems closely.
bildiği, göz önünde olan teknolojiler
Continuing their R&D operations about smart
(şerit takip sistemi gibi), daha çok sistem sağvehicle technologies, AVL Turkey works on integrating
layıcılar tarafından geliştiriliyor. AVL ise motor,
systems such as variable speed control, lane guidance and
transmisyon gibi kritik alt sistemlerin otonom siswarning, automatic emergency breaking, collision
temlerle entegre edilmesi üzerine çalışıyor. Hem çevavoidance, and bicycle/pedestrian warning signal for the
reci hem de ekonomik araçlar için ileri teknolojiler
cars in the best possible way. The Managing Director of
geliştiriyoruz. Araçlardaki bütün elektronik beyinlerin
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Otonom araçlarda kullanılan bazı
algoritmalar, şu an Mars’ta gezen robotların
yolunu bulması için de kullanılıyor.
Some algorithms that are used in
autonomous vehicles are also used in robots
that are on Mars right now to guide them
find their way.

AVL Turkey Dr. Umut Genç says, “Test drives for
autonomous cars have begun. We are going to begin to see
these vehicles on the roads of Turkey in 2020. We foresee
that all cars are going to have the autonomous feature in
2025.”

New engineering operations are in the agenda
yerel ağ ve kablosuz sistemle haberleşmesi üzerine çalışmalara devam ediyoruz. Teknolojinin araçlarda uygulanması aşamasında, aracın verdiği tepkilerin ve sürüşe müdahalesinin istenen seviyeye getirilmesi, sistemlerin performansının değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi gibi konularda çalışmalar yürütüyoruz. Dünya
genelinde otomotiv Ar-Ge’sine her yıl ortalama 100
milyar dolar harcanıyor. Bu bütçenin bir kısmı artık
yavaş yavaş otonom araç teknolojilerine kaydırılacak.”

Otomobiller de telefonlar gibi akıllı olacak
Kendi kendine gidebilen araçları; lazer, radar ve kamera
gibi pek çok ileri sensör ile donatılmış ve akıllı yazılımlarla idare edilen, ‘otopilot’ları olan araçlar olarak nitelendiren Genç, “Otonom araçlar, herhangi bir koordinat girilerek A noktasından B noktasına gidebiliyor. İlk
olarak uçaklar, otopilot ile uçuyorlardı, şimdi o teknoloji arabalara geliyor. Hatta otonom araçlarda kullanılan bazı algoritmalar, şu an Mars’ta gezen robotların
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Highlighting that the sector has been evolved by means of
autonomous vehicles, Dr. Umut Genç explains their focus,
“Many new engineering operations have begun to enter the
automotive sector by means of autonomous vehicle studies.
This situation has brought some advantages for us engineers.
We have many new subjects to work on in the next twenty
years. As AVL, we support the development of autonomous
vehicle technologies indirectly. Mainly system providers
develop the technologies that are familiar to everyone such
as lane guidance system. AVL works on integrating the
autonomous systems with the critical subsystems such as
transmission and engine. We develop advance technologies
for both environmentalist and economic vehicles. We
continue our work to enable the entire computer
communicate with the local network and the wireless
system. We conduct work on matters such as bringing the
responses and driving intervention of the vehicle to the
required level and evaluating and enhancing the performance
of the systems during the phase of application of the
technologies in the vehicles. Each year about 100 billion
USD are spent for the R&D of the automotive sector

yolunu bulması için de kullanılıyor. Otopilotları en
güvenli, en konforlu ve en çevreci şekilde geliştirmemiz gerekecek. Bu sistemlerin motor, transmisyon gibi
araçtaki diğer önemli alt sistemlerle ve akıllı trafik
yönetim sistemleri en iyi şekilde entegre edilmesi gerekiyor. Güvenlik daha da önemli bir konu olarak kalmaya devam edecek. Elektrik-elektronik ve yazılım
mühendisliğinin otomotivdeki ağırlığı artarak devam
edecek. Otonom araçlarda değişken hız kontrolü, şerit
takip ve uyarı sistemi, otomatik park edebilme, acil
durumda otomatik fren yapma, çarpışma önleme, bisiklet/yaya uyarısı gibi sistemler bulunacak. Basit bir
anlayışla uçak ya da uzay teknolojileri arabalara giriyor
diyebiliriz. Diğer taraftan otomobiller de artık telefonlar gibi ‘akıllı’ olacak.” diyor.

worldwide. A part of this budget is going to move slowly
towards autonomous vehicle technologies.”

Cars are going to become as smart as cell phones
Genç, who describes the autonomous vehicles as the
vehicles with autopilots that can drive themselves and that
are equipped with advanced sensors such as laser, radar,
and camera and managed by smart programs, says,
“Autonomous vehicles can drive themselves from point A
to point B upon entering coordinates. At first, airplanes
could fly by autopilots and now that technology becomes
available for cars. Moreover, some algorithms that are
used in autonomous vehicles are also used in robots that
are on Mars right now to guide them find their way. We
must develop autopilots in the safest, the most comfortable
and environmentalist way. We must integrate these
systems with the other subsystems of the car such as
transmission and engine and smart traffic management
systems in the best way possible. The safety remains as the
most important issue. The importance of the electricelectronic and software engineering at the automotive
sector is going to continue increasingly. Autonomous
vehicles are going to feature systems such as variable speed
control, lane guidance and warning, automatic emergency
breaking, collision avoidance, and bicycle/pedestrian
warning signal. Simply, we can tell that air and space
technologies enter cars. In the other hand, cars are going
to be as smart as cell phones.”

raillife TEMMUZ / juLY 2015

0

5

5

ZANAAT / CRAFT

ZANAAT / CRAFT

ÇAMURUN HAYAT VERDİĞİ
SÜRPRİZ TASARIMLAR
SERAMİK TASARIMCISI BENGÜ KILIÇBEYLİ GODON; FOTOĞRAF BİLGİSİ, RESTORASYON VE
ÇİZİME YÖNELİK DENEYİMİNİ SERAMİK ÇALIŞMALARINA UYGULUYOR.

AMAZING DESIGNS THAT MUD GIVES LIFE
CERAMIC DESIGNER BENGÜ KILIÇBEYLİ GODON APPLIES HER PHOTOGRAPHY, RESTORATION,
AND DRAWING EXPERIENCES TO HER CERAMIC DESIGN WORKS.
SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

Bengü Kılıçbeyli Godon, who is a graduate of the University
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden mezun
of İstanbul Department of Archeology, is specialized in
olan Bengü Kılıçbeyli Godon, prehistorya yani tarih
prehistory. Godon who has been participating archeological
öncesi dönem arkeolojisi alanında uzmanlaşmış bir
works and digs for the last twenty years had received her
isim. 20 yıl boyunca arkeoloji çalışmalarına ve kazılamasters degree from the same department. She continued
rına katılan Godon, yüksek lisansını da aynı bölümde
to work in Southeast mostly at Diyarbakır and Urfa until
yapmış. Üniversite döneminden bu yana kazı çalışarcheological digs were fobidden due to the terror
malarına giden, ağırlıklı olarak Güneydoğu’da
activities in the area in 1991. Godon, who focuses
Diyarbakır ve Urfa’da çalışan Godon,
on the research of the cultural, economic,
1991’de terör nedeniyle kazılar yasakand technological developments of the
lanana kadar bu bölgedeki çalışmahunting and gathering societies from
larına devam etmiş. İnsanın orGodon, üç boyutlu
the emergence of humans until the
taya çıktığı andan itibaren yadekoratif aydınlatma
invention of writing, says,
zıyı bulmalarına kadar olan
“Prehistoric period is really long.
süredeki avcı ve toplayıcı
objelerinin yanı sıra kase,
There are many areas of
toplumun geçirdiği kültürel,
bardak ve tabaklar tasarlıyor.
specialization in this period. My
ekonomik ve teknolojik geliarea researches the first village
şimin araştırılması konularıcommunities,
the period that
na odaklanan Godon, “PreGodon designs bowls, cups,
humans had moved into permanent
historya dönemi gerçekten de
and plates as well as 3D
settlements leaving behind their
çok uzun. Bu dönem içinde de
decorative lighting.
nomadic lives and domesticating the
uzmanlık alanları bulunuyor.
animals. I am a specialist on ceramics.
Benim uzmanlık alanım ise insanın
Three fields, except the archeological
yerleşik düzene geçtiği yani göçebeexpertise, become prominent during the
likten kopup bitki ve hayvanı evcilleştirarcheological documentation works: Photography,
diği döneme yani ilk köy toplulukları dönemine
restoration, and drawing. I was the drawer.”
tekabül ediyor. Ben seramik, çanak-çömlek üzerine
uzmanlaştım. Arkeolojide yapılan kazılara yönelik
belgeleme çalışmalarında arkeolojik bilgi dışında 3
Boutique and customized
konu öne çıkıyor. Fotoğraf bilgisi, restorasyon ve çiBengü Kılıçbeyli Godon expresses that her pursuit of
zim. Ben çizimciydim.” diyor.
something different has directed her way to ceramics.
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İlona Seramik’in Kurucusu Bengü Kılıçbeyli Godon
Founder of İlona Ceramic Bengü Kılıçbeyli Godon
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Butik ve kişiye özel
Bengü Kılıçbeyli Godon, kendisini
seramiğe yönlendiren en önemli etkenin, farklılık arayışı olduğunu ifade ediyor. 3 boyutlu bir şey üretebilme güdüsü ve ihtiyacıyla hareket
eden Godon, seramik çalışmalarına
ilk olarak 1997’de hobi amacıyla başlamış. Kocaeli Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. İnsel İnal’ın atölyesindehem eğitim alan hem de 2 yıl çalışan
Godon, 2006’dan bu yana da Moda’da İlona Seramik adını verdiği
atölyesinde farklı seramik çalışmalarına imza atıyor.Godon’a, seramik
çalışmalarında nasıl bir stile sahip
olduğunu sorduk ve şu yanıtı aldık:
“Butik ve kişiye özel çalışmalara
imza atıyorum. Seri üretimden uzak
duruyorum. Yaptığım tasarımlar
birbirine benziyor gibi gözükse de
aslında hiçbiri birbirinin aynı değil.
Ağırlıklı olarak dekoratif ışıklandırma ve aydınlatma öğeleri tasarlıyorum. Farklı kap ve tabaklar, dekoratif kâseler, kahve fincanları ve bardaklar üzerinde çalışıyorum. Aydınlatmaya yönelik dekoratif obje tasa-

ZANAAT / CRAFT

Acting out of the instincts and needs
to produce 3D objects, Godon had
begun her ceramic works as a hobby in
1997. Godon, who had been trained
and worked for two years at Prof. Dr.
İnsel İnal’s workshop, Faculty
Member of the University of Kocaeli
Department of Fine Arts, creates her
ceramic designs at her workshop
named İlona Ceramic in Moda since
2006. We asked her about her style in
ceramics and here is her answer: “I
create boutique and customized
works. I stay away from serial
production. Although, my designs
seem to be the same, each one of them
is unique. I mostly design decorative
lighting elements. I also work on
bowl, cup, plate, coffee cups, and
decorative bowls. I use the
transparency of porcelain in my
lighting element designs. Therefore, I
don’t use colors. I use different clays
in my cup, bowl, and plate designs. I
try to emphasize the interaction of
these clays with ceramic paintings.
Everyone is familiar with red clay.
The red clay gives different results
when interacted with enamel colors.
The works made with white clay
doesn’t offer any surprises; however,
it produces nice effects.”

The art of ceramics requires
patience

Sanatçı, atölyede vaktinin önemli bir kısmını tornanın başında geçiriyor.
The artist spends most of her time beside the turning lathe in her workshoop.
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Bengü Kılıçbeyli Godon, who
emphasizes that the clays imported
from Europe offer less deformation
ratio during the working process,
highlights that it would be much
healthier to use this type of clay
produced with high standards for the
production of objects that are going
to be used actively such as mugs or
plates. Stating that the art of
ceramics requires patience, Godon
comments, “We cannot see the
results at any moment of the process.
You produce the work, wait for it to
dry and then place it in the oven. The
first firing is done at 900 degrees.
Later, the product is glazed. It is

rımlarımda porselenin şeffaflığını
kullanıyorum. Dolayısıyla renk kullanmıyorum. Kâse, tabak ve bardakta ise farklı çamurlar kullanıyorum.
Bu çamurların seramik boyalarıyla
etkileşimini vurgulamaya çalışıyorum. Herkesin bildiği kırmızı bir çamur vardır. Bu kırmızı çamur, sır
boyalarıyla farklı sonuçlar veriyor.
Beyaz çamurla yapılan işler de var.
Sürpriz sonuçlar çıkarmaz ama güzel efektler verir.”

Çamur önce
yoğruluyor ardından
tornanın merkezine
yerleştiriliyor ve şekil
verme işlemi başlıyor.
First the clay is
kneaded then it is
placed on the turning
lathe and molding
begins.

Seramik sanatı sabır gerektiriyor
Avrupa’dan gelen çamurların yapım
aşamasındaki deformasyon oranının daha düşük olduğunu dile getiren Bengü Kılıçbeyli Godon, aktif
olarak kullanılacak bardak, tabak
gibi seramik ürünlerinde belli bir
standart çerçevesinde üretilen bu
tip bir çamur kullanmanın çok daha
sağlıklı olduğunu vurguluyor. Seramiğin, karakter olarak sabır isteyen
bir uğraş olduğunu belirten Godon,
“Yaptığımız şeyin sonucunu hiçbir
aşamada anında göremiyoruz. Ürünü yaptıktan sonra kurumasını bekler sonra da fırına koyarsınız. 900
derecede ilk pişirim yapılır. Daha
sonra ürün fırından çıkarılıp sırlanır. 1050-1060 derecede tekrar fırınlanır. Porselen ürünlerde ise 1040
derede ilk pişirim yapılır. 1250 derecede de sır pişirimi yapılır. Seramik
sanatına ilgi duyan kişilerle beklentileri doğrultusunda seramik atölyeleri de düzenliyoruz. Bir kişinin
‘ben artık seramik tekniklerini biliyorum ve kendim üretebilirim’ diyebilmesi için haftada bir gün ders
alması ve eğitimlere en az altı ay
devam etmesi gerekiyor. Seramik
sanatında öğrenme süreci sonsuzdur. Çünkü korelasyonlar ve yapılacak işler sonsuzdur. 4.5 yıldır hâlâ
atölye çalışmalarına katılan öğrencilerim var. Atölyedeki tasarımların
fiyatları ise 20-600 TL arasında değişiyor. Bundan sonra porselen yemek
takımı tasarımlarına yöneleceğim.”
yorumunda bulunuyor.

fired again at 1050-1060 degrees.
For porcelain works, the first firing is
done at 1040 degrees. The second
firing is done at 1250 degrees. We
organize workshops for the people
who are interested in ceramics. One
needs to attend the training courses
once a week for six months; so, he or
she can say that ‘I know the
techniques and I can produce myself.’
The learning process is endless in
ceramics; because the correlations
and things to be done are endless. I
have some students who attend my
workshops for four and a half years.
The prices of my designs at the
workshop range between 20 to 600
TL. I am going to aim for making
porcelain dining ware designs next.”
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MAĞLUP AMA MAĞRUR:

CELALEDDİN HARZEMŞAH

HARZEMŞAHLARIN SON HÜKÜMDARI CELALEDDİN, MOĞOLLARI DURDURMAYA ÇALIŞAN
İLK STRATEJİST HÜKÜMDARDIR.

DEFEATED BUT PROUD:

CELALEDDİN KHWAREZM-SHAH

CELALEDDİN, THE LAST RULER OF THE KHWAREZMIANS, WAS THE FIRST STRATEGIST
EMPEROR WHO TRIED TO STOP THE MOGULS.
HAKAN ARSLANBENZER

Tarihi kaybedenlerin değil kazananların yazdığı hep söylenir. Hakikaten de tarih, mağlupları ancak galiplerin
parlaklığını artırmak için kaydeder. Hep Fatih’leri, Yavuz’ları anmayı tercih ederiz. Oysa tarih bir bütündür.
Mevcut durumumuzu zaferler kadar hüsranlara da borçluyuz. Milli kimliğimiz, toplumsal karakterimiz sadece
fetih ve zafer anlarında değil, yenilgi ve işgal zamanlarında da dik durmayı bilen insanlara da çok şey borçlu.
Tarihimizdeki iki büyük yenilgi dizisini az çok hatırlarız:
Haçlı seferleri ve Moğol istilası. Haçlı seferleri denince
çoğumuzun aklına Kudüs’ü Haçlı istilasından kurtaran
büyük emir Selahaddin Eyyubi gelir. Moğollar denince ise
Memluk hükümdarı Baybars akla gelir. CelaleddinHarzemşah ve onun Moğollara karşı verdiği trajik mücadele
çok sık hatırlanmaz.

Celaleddin Harzemşah’ı tanımayız
Celaleddin hakkında modern dönemde yapılan
işler yok denecek kadar az. Büyük bir yazar
olmasının yanında derin bir tarih sezgi ve
şuuruna da sahip olan Namık Kemal, Osmanlı Devleti’nin işgale maruz kalacağını hissettiği için yüzyıllar önce olmuş bir işgali önlemek için varını yoğunu ortaya koyan Celaleddin’i bir
tiyatro eseriyle anıtlaştırmak istemiştir. Edebiyat tarihçilerinin bile
eski edebiyatın abartılı taraflarını yeren önsözü dışında okumadığı bu tiyatro
oynanmak için değil okunmak için yazılmıştır ve tiyatrodan çok roman olarak
değerlendirilebilir. 1876’da basılan bu
kitaptan beri Türkçede Celaleddin
Harzemşah hakkında bir tane bile kitabın yazılmamış olması utanç vericidir.
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It has been told that the winners make history, not the
losers. History writes the losers only to increase the
brilliance of the winners indeed. We always prefer to
remember the conquerors such as Fatih or Yavuz. However,
history is a whole. We owe our present state to defeats as
much as victories. Our national identity and our social
character owe many things to the ones who were able to
stand straight not only at the times of victory and conquest
but also at the times of defeat and invasion.
We all remember the two series of major defeats in our
history: The Crusades and the Mogul invasion. When the
Crusades are mentioned, most of us recall Selahaddin
Eyyubi who saved Jerusalem from the Crusader
invasion. When the Moguls are mentioned, we
recall the Mamluk Sultan Baibars. We don’t
remember much about Celaleddin KhwarezmShah and his tragic battle against the Moguls.

Trajik yıllar
Celaleddin Harzemşah’ın yaşadığı dönem İslam ülkeleri
için acı ve kargaşa yıllarıdır. Haçlı seferleri Anadolu,
Suriye ve Mısır’ı yakıp yıkmışken, Müslümanlar bu
büyük belayı savuşturmaya ancak güç yetirebiliyorken
doğudan çok daha korkunç bir işgal ve yıkım dalgası
sökün eder: Moğollar.
Orta Asya bozkırlarından batıya doğru Cengiz Han liderliğinde istilaya başlayan Moğolları ilk karşılayanlar
Harzemşahlar oldu. Harzemşahlar, esasında 12. yüzyıl
ortalarına kadar İran’ın doğusundan Hindistan’a kadar
olan Harezm eyaletini Selçuklu Devleti adına yöneten
valilerdi. Selçuklu kontrolü gevşeyince bağımsız yaşamaya başladılar. Harzemşahların merkezi bugünkü Özbekistan topraklarındaki
Urgenç şehriydi.
Şanssızlık o ki, Harzemşahlar da
tıpkı Selçuklular gibi Oğuz Türkleriydi. Tarihin bir cilvesi olarak Selçukluları zayıflattıkları, böylece
Moğol istilasını kolaylaştırdıkları
tarihçiler tarafından değerlendirilmektedir.
Sonuçta İslam dünyası çok geniş bir
alana yayılan ve son derece karmaşık bir genel iç savaşın içindeydi.
Biraz güçlenen her hanedan diğerlerini yenip büyük devlet kurmaya
çalışıyordu. Bu yüzden de dışarıdan
gelen saldırılara karşı birleşik bir
savunma hattı oluşturmak genellikle mümkün olmuyordu.

Rüyadan uyanmak
We are not familiar with Celaleddin
Khwarezm-Shah
Celaleddin Khwarezm-Shah was a wellknown figure, the works done about
him in modern period is few. Namık
Kemal, who had an intuition and
sense of history beside being a great
writer, had desired to monumentalize
Celaleddin, who had fallen over backwards
to prevent an invasion centuries before it
happened just because he had sensed that
the Ottomans would suffer from it, by
writing a theater play. This work, which is
not read by many except by the literature
historians for its foreword that vilifies the
exaggerating parts of the old literature, was
written not to be played but to be read and it

Harzemşahlar, Selçukluları batıya itip doğuda büyük bir
devlet kurmayı nihayet başardıklarında birdenbire Moğol saldırılarıyla rüyalarından uyandılar. Harzemşahların son hükümdarı Celaleddin’in hanedan savaşlarını
bir tarafa bırakıp İslam birliği kurmaya, böylece Moğolları durdurmaya çalışan ilk stratejist hükümdar olması
da ayrıca trajiktir.
Celaleddin’in kesin doğum tarihini bilmiyoruz. Bildiğimiz, daha çocukken taht verasetinin onun yerine kardeşine verildiği. Celaleddin’in annesi Hintli bir cariyeydi,
kardeşi Uzlak ise Kıpçak bir anneden dünyaya gelmişti.
Verasetin Celaleddin’e verilmemesinde ninesi Terken
Sultan’ın etkili olduğu düşünülür.
Celaleddin’in babası Alaeddin, Moğol istilası karşısında
mücadelede zayıf düştü. Böylece Harzemşahlar yok
olma tehlikesini yaşadılar. Devleti kurtaran ise, veliaht
bile ilan edilmeyen oğul Celaleddin oldu. Cengiz’in bü-

can be considered like a novel. It is a shame that there has
never been another work done about Celaleddin KhwarezmShah since that book, which was published in 1876.

Tragic years
The period that Celaleddin Khwarezm-Shah had lived was
both painful and chaotic years for the Muslim countries. As
the Crusades had destroyed Anatolia, Egypt, and Syria and
the Muslims had only enough power to evade this great
trouble; a more terrifying wave of invasion and destruction
had descended from the east: the Moguls.
The Khwarezmians were the ones who had faced the Moguls
that had begun the invasion from the
moors of Central Asia to the west led
by Genghis Khan. In fact, the
Khwarezmians were the governors that
used to govern the state of Khwarezm
that stretched from the east of Iran to
India until the middle of the 12th
century on behalf of the Seljuks. They
began to live independently when the
Seljuk control loosened the ties. The
center of the Khwarezmians was
today’s city of Urgench, which is
located in Uzbekistan.
It was unfortunate that the
Khwarezmians were the Oghuz Turks
just as the Seljuks were. As an irony of
history, the historians consider that
their weakening of the Seljuks made
the Mogul invasion easier.
After all, the Islamic world was in a
general civil war that was extremely
complicated and spread in a wide area.
A dynasty that happened to become somewhat powerful was
defeating the others to form a great state. It was not
seemingly possible to create a united defense line against the
external strikes.

Waking up from a dream
When the Khwarezmians finally achieved to form a big state,
they suddenly woke up from the dream with the Mogul
strikes. It was also tragic that Celaleddin was the first
strategist ruler who tried to stop the Moguls by leaving aside
the dynasty wars to form an Islamic unity.
We do not know his actual date of birth. What we know is
that when he was a child, the throne was given to his brother
instead of him. The mother of Celaleddin was an Indian
odalisque; his brother Uzlak’s mother was a Kipczak. It has
been thought that his grandmother Terken Sultan was
responsible that the inheritance was not given to Celaleddin.
Celaleddin’s father Alaeddin weakened in fighting against
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yük komutanı Cuci’yi baba oğul el ele vererek yenmeyi
başardılar.
Bundan sonra Alaeddin’le Celaleddin’in hikâyesi Kral
Lear senaryosunu aratmaz. Cengiz ordularının kini bitmez ve Alaeddin, Hazar Denizi’nde bir adada oğlunun
kollarında vefat edene kadar kovalanır.

Son nefesine kadar direndi
Babasının acı sonu Celaleddin’i yıldırmaz. Aksine Moğolları durdurabilmek için bundan sonra her yolu denemeye adeta ant içer.
Daha önce defalarca ihanete uğrayan Celaleddin, bir
Allah’a bir kendine güveniyordu. Başkent Urgenç’te
kardeşi Uzlak Şah’ı tercih eden komutanların onu sattığını anlayınca şehirden kaçıp kurtulmuştu. Bu kaçıp
kurtulmalar Celaleddin’in Anadolu’da, Elazığ kırsalında son nefesini
verinceye kadar devam edecekti.
Urgenç’ten çıkmayı başaran Celaleddin, Gazne’yi direniş merkezi haline
getirdi ve yeni bir ordu kurarak
1221’de büyük bir Moğol ordusuyla
hesaplaşacak gücü toparladı. Pervan
denilen yerde bütün gün süren savaş
neticesinde Celaleddin hem karşısındaki orduyu yendi hem de Moğolların
yenilmezlik efsanesini yerle bir etti.
Moğolları yense de Müslümanların
içindeki korkuyu yenemiyordu büyük kahraman. Herat halkı ona yardım etmeyi kabul etmeyince Celaleddin, Gazne’yi bırakıp on binlerce
asker ve muhacir siville birlikte Hindistan’a çekildi. Ne yazık ki yolda
Moğollara yakalandılar ve acımasız
istilacılar Harzemşah ordusuyla birlikte halkı da yok etti.
Yine yalnız kalan Celaleddin, Hindistan’da Hoharlar
halkıyla anlaşıp direniş ateşini yeniden alevlendirdi.
Daha sonra Horasan’a dönüp ülkesini birleştirmeye
çalışsa da işin gerçeği büyük komutan iki ateş arasındaydı. Bir taraftan Moğol istilasını durdurmaya çalışırken diğer yandan da Abbasi Halifesi’nin kendisine yönelik nefretiyle uğraşıyordu.
Moğollara karşı ilk başarılarını devam ettiremeyen Celaleddin önce Tebriz’e, daha sonra Gürcüleri mağlup
ederek Tiflis’e yerleşip güç devşirmeye çalışsa da bu bir
türlü gerçek olmuyordu. En sonunda Anadolu Selçuklu
sultanı I. Alaeddin Keykubat ve Eyyubi emiri Eşref’in
müttefik ordusuna Erzincan’ın Yassıçemen mevkiinde
yenilerek Elazığ kırsalına çekildi. Burada göçer Zazalar
tarafından öldürüldüğü söylenir.
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the Mogul invasion. This presented a danger of extinction
for the Khwarezmians. Who saved the state was the son that
was not even declared as the heir to the throne. Father and
son succeeded to defeat Genghis’s great commander Jochi.
What happened after is equal to a King Lear scenario. The
armies of Genghis held a grudge. They chased Alaeddin
until he died in the arms of his son at an island in the
Caspian Sea.

He fought back until his last breath
The unfortunate ending of his father didn’t discourage
Celaleddin. On the contrary, he almost swore an oath to try
every way to stop the Moguls.
Celaleddin, who was betrayed many times before, had faith
only in God and in himself. He escaped from the capital
Urgench when he realized that the
commanders who preferred his brother
Uzlek Shah sold him out. These escapes
would continue until he breathed his last
in Anatolia, at the countryside of Elazığ.
Celaleddin who was able to get out of
Urgench turned Ghazni into the center of
resistance. He recruited a new army and
gathered strength to settle accounts with
the big Mogul army in 1221. At the end of
the battle that took a whole day in
Parwan, Celaleddin defeated his
opponent and destroyed the Mogul’s
legendary invincibility.
Although, he was victorious against the
Moguls, the great hero couldn’t defeat
the fear inside him. When the people of
Herat didn’t want to help him, Celaleddin
retreated back to India, leaving Ghazni
behind, along with thousands of warriors
and civil refugees. Unfortunately, the
Moguls on the way caught them and the ruthless invaders
slaughtered the civilians as well as the Khwarezmian army.
Celaleddin, who was once again alone, made an alliance with
the Khokhars in India to reignite the fire of resistance.
Although, later he went back to Khorasan to unite his country
later, he was caught between two fires. As he was trying to
stop the Mogul invasion, he was dealing with the hatred of
Abbasid Khalif.
Although, Celaleddin, who couldn’t maintain his early
achievements against the Moguls, tried to gather power by
settling first in Tabriz and then in Tbilisi after defeating the
Georgians; it didn’t happen. At the end, he was defeated by the
allied army of the Anatolian Seljuk Sultan Alaeddin Keykubad
I and the Eyyubi Ameer Eşref in Erzincan’s Yassıçemen
locality and retreated to Elazığ’s countryside. It has been told
that the nomadic Zaza’s there killed him.
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“MAHALLENİN YAKIŞIĞI”

İNSAN ESKİŞEHİR’İ ÇOK SEVİNCE, HER ŞEYİ DE SEVEBİLİR, DAHA DOĞRUSU
HİÇBİR ŞEYE ‘SEVMİYORUM’ DİYE YAKLAŞMAZ.

“THE HANDSOME ONE OF THE NEIGHBORHOOD”
WHEN ONE LOVES ESKİŞEHİR, ONE CAN LOVE ANYTHING; IN FACT ONE DOESN’T
APPROACH ANYTHING WITH PREJUDICE.
HAYDAR ERGÜLEN

Büyük kente ya da metropole uçakla, kasabaya otobüsle,
şehre de trenle gidilir. Vapur diyeceksiniz, onunla da
rüyalara gidilir diyelim, gidelim.
Niye böyle yazıyorum? Eskişehir’e en çok trenle gittiğim ve Eskişehir’e ya da şehir adı ve duygusu taşıyan her
yere de en çok tren yakıştığı için. Eski bir abdal türküsü
gibi, “Bugün ayın ışığı/elinde bal kaşığı/yine nerden
geliyon da/mahallenin yakışığı.” Tren de bizim ‘mahallenin yakışığı’ işte.
Mahalle dediğim şehir, bizim Eskişehir. Doğrusu benim
hem doğum yerim, hem evim, hem sokağım, mahallem,
semtim, annem babam, kardeşlerim, arkadaşlarım, daha
ne olsun benim için şehirlerin en eskisi, en güzeli, en çok
özleneni ve en sevgilisi. Sezai Karakoç’un “Biz seni işte
böyle sevdik Leyla” dediği gibi.
İnsan Eskişehir’i çok sevince, her şeyi de sevebilir, daha
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It has been customary to go to a metropolis by airplane,
to a town by bus, and to a city by train. You say what
about a ferry; let’s say we go to dreams by ferries, and go.
Why am I writing like this? Because I went to Eskişehir by
train most of the time and train suits Eskişehir or
anywhere that gives the feeling of a city. Just as the old
ballad goes, “Today the light of the moon/ holding a
honey dipper/where are you coming from again/the
handsome one of the neighborhood.” Train is the
handsome one of our neighborhood. The neighborhood is
our city, Eskişehir. In fact, it is my birth place, my home,
my street, my neighborhood, my district, my mother and
my father, my siblings, my friends and everything else. It
is the oldest one among the cities to me, the prettiest, the
most longed for, the dearest. As Sezai Karakoç says, “We
love you like this Leyla.”

doğrusu hiçbir şeye ‘sevmiyorum’ diye yaklaşmaz. Çünkü Eskişehir sevgisi geniş, derin, kapsayıcı bir sevgidir
bana göre. Ötekileştirmez, kutuplaştırmaz, dışarda bırakmaz, farklılıklarla özgürce ve barış içinde bir arada
yaşama kültürünü var etmiş ve yaşatmayı sürdüren özel
ve güzel bir topraktır.
Topraktır diyorum, ‘güzel bir toprak’tır, nasıl olmasın,
Ece Ayhan’ın deyimiyle ‘Türkmen kocası’ Yunus Emre de
bu toprakta yetişmiştir, Anadolu’nun yüzünü güldüren
Nasrettin Hoca da. Aziz Mahmut Hüdayi’den Şeyh Sücaattin Veli’ye, Seyyid Battal Gazi’ye başka ulular veliler de
bu güzel toprağın insanlığa kazandırdığı değerlerdir.
Anadolu’da doğmuş büyümüş, ama sonra çalışmak için
İstanbul’a göç etmiş pek çok insan gibi, ben de uzun yıllardır İstanbul’da yaşıyorum, çalışıyorum. İstanbul elbette
hiçbir açıdan bir benzeri olmayan kadim bir kent, dünyanın
hem en eski hem de en önemli kentlerinden. Doğrusu iyisiyle kötüsüyle de benzeri olmayan bir yer. Eskişehir’de
doğdum, Ankara’da okudum ve İstanbul’da çalışıyorum.
Doğrusu koşa koşa da gelmedim buraya. Uzun süre de alışamadım. “Ömrümün yarısı gitti talana” diyecek halim de
yok, hem öyle de demem. Artık yapacak bir şey yok. Ben de
özleyerek yaşamayı seçtim, aşk da böyle değil midir, onunla olmak kadar olmamak, olamamak, ama onun özlemiyle
yaşamaktır. Eskişehir de benim özlemiyle yaşadığım bir
aşk şehridir işte, âşık olduğum şehirdir.

İki yeni kitap
İstanbul’un Avrupa Kültür Başkenti seçildiği 2010 yılında İstanbul’un kadim semtlerinin anlatıldığı bir dizi kitap yayımlandı. Ben de ‘Azıcık Cihangir’ adını verdiğim
bir kitapla yaşadığım semt olan Cihangir’i anlatmaya
çalıştım. Kitabın giriş yazısında da mahcubiyetimi dile
getirmeyi unutmadım. Zira Eskişehir’den önce Cihangir’in kitabını yazmıştım! Eskişehir’le ilgili bir kitap
yazamazsam gözlerim açık gider! Neyse, son zamanlarda
iki kitap yayımlandı da üzüntüm biraz olsun azaldı. Kitaplardan ilki ünlü gezginlerimizden Timur Özkan’ın
editörlüğünü yaptığı ‘Gezgin Gözüyle Eskişehir’ (Alter
Yayınları), diğeri Eskişehir Odunpazarı Belediyesi’nde
uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunan şair ve yazar
arkadaşımız Tayyib Atmaca’nın ‘Eskişehrin Eskimeyen
Yüzleri’ (Nar Yayınları) adlı kitabı.
Doğrusu her iki kitap da son yıllarda meraklısı, gezgini
artan sevgili şehrimi kuşatıcı kitaplar, Timur Özkan’ın
kitabında benim de hem gözde hem de gönülde şehrime
dair, onunla kurduğum ruh yakınlığını anlatan bir denemem var. Atmaca’nın kitabında ise çocukluğumdan hatırladığım kimi unutulmaz isimler ve yüzlerle karşılaştım. Size de demiryollarının ve trenlerin unutulmaz şehirlerinden olan Eskişehir’i daha yakından tanımanız
için bu iki güzel kitabı okumanızı salık veririm.

Once someone loves Eskişehir, he or she can love
everything and cannot say ‘I don’t like it’ for anything.
Because, loving Eskişehir is grand, deep, and enveloping…
It doesn’t marginalize, polarize, doesn’t exclude, it is a
special and beautiful land that created and maintained
the culture to live with differences in harmony and in
peace and freely.
I call it a land, a beautiful land, why not, with Ece
Ayhan’s words ‘Turkic husband’ Yunus Emre had been
raised in this land, so did Nasreddin Hodja who put
smiles on each face in Anatolia. Many other great people
are among the values added to humanity by this land
from Aziz Mahmut Hüdayi to Sheikh Sücaattin Veli, and
Seyyid Battal Gazi.
I have been working and living in İstanbul for long years
as many other people who have born and raised in
Anatolia but later immigrated to İstanbul. İstanbul is an
ancient city that doesn’t have any equals in any aspect. It
is one of the most important and the oldest cities of the
world. It is matchless. I was born in Eskişehir, studied in
Ankara, and I work in İstanbul. I didn’t feel crazy about
coming here. I couldn’t get used to living here for a long
time. I cannot say ‘the half of my life is wasted.’ There is
nothing that I can do about it now. I chose to live my life
longing, isn’t love like that, whether you are united with
your lover or not, you always long for that person.
Eskişehir is the city of love that I live longing for it, the
city where I have fallen in love.

Two new books
A series of books that tell the stories of the ancient
neighborhoods of İstanbul were published when İstanbul
was chosen as the Cultural Capital of Europe in 2010. I
tried to tell about the neighborhood called Cihangir,
where I live, in my book named as ‘A Bit of Cihangir.’ I
didn’t forget to talk about my little shame in the preface.
I did write Cihangir’s book before I wrote Eskişehir’s! I
would die in disappointment, if I cannot write a book on
Eskişehir! Two books that were published recently eased
my suffering. One of the books is called ‘Eskişehir From a
Wanderer’s Eyes’ (Alter Publishing) and edited by one of
our famous travelers Timur Özkan; the other one is called
‘Ageless Faces of Eskişehir’ (Nar Publishing) and written
by Tayyib Atmaca who has been working for the Eskişehir
Odunpazarı Municipality for long years.
Both of the books envelop my dear city that the number of
its enthusiast and visitors increase each year. One of my
essays about my city takes place in Timur Özkan’s book.
I came across with names and faces that I recall from my
childhood in Atmaca’s book. I recommend you to read
these two books to get to know better Eskişehir, which is
among the unforgettable railway cities.
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HER CÜMLESİ ÖZENLE KURULMUŞ BİR ROMAN
SADECE TÜRK EDEBİYATINDA DEĞİL, DÜNYA EDEBİYATINDA DA DOKUZUNCU HARİCİYE
KOĞUŞU GİBİ BİR ROMANA RASTLANILMAZ.

A NOVEL THAT ITS EACH SENTENCE IS
STRUCTURED WITH CARE
NOT ONLY IN TURKISH LITERATURE, BUT THE WORLD LITERATURE DOESN’T HAVE A
NOVEL SUCH AS THE NINTH SURGERY WARD.
ÖMER YALÇINOVA

Dokuzuncu Hariciye Koğuşu (Ötüken Yayınları), Peyami Safa’nın son yazdığı romanlarından biridir. İlginçtir,
Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nda on beş
yaşındaki bir çocuğu anlatır. Ergenlik çağındadır bu çocuk, hayata ilk adımlarını atmak üzeredir, karakterinin
nasıl şekilleneceğine dair ilk belirtileri taşımaya başlamıştır. Peki yılların romancısı, Peyami Safa, birçok biyografisinde belirtildiğine göre, kendi hayatından izler
taşıyan bu romanı, neden ustalık döneminde yazar?
Peyami Safa, sanki hayatı boyunca böyle bir romanı yazmak için çalışmış. Önceki yazdığı romanlar, Dokuzuncu
Hariciye Koğuşu’na ulaşmak, onu ortaya çıkarmak için
gereken egzersizler gibidir. Roman, öyle bir ustalığın
eseri. Peyami Safa romanları içinde belki de en şiirsel,
akıcı, net, çok çalışılmış olanıdır. İşin doğrusu, bu ro-

The Ninth Surgery Ward (Ötüken Publishing) is one of the
last novels written by Peyami Safa. It is interesting to read
that Peyami Safa tells the story of a fifteen year old boy who
is a patient at The Ninth Surgery Ward. He is a teenager. He
is about to take his first steps in life. His character is about to
be shaped. But why did Peyami Safa write this novel during
his mastership period? He had long years of experience when
he wrote this novel, which is told in many of his biographies
to carry marks from his own teenage years.
As if Peyami Safa had worked to write such a novel for all his
life. His previous novels are as if the drafts to reach The
Ninth Surgery Ward. The novel is the work of such mastery.
It may be the most poetic, sharp, flowing, and well worked
one among his novels. In fact, Peyami Safa’s job was hard in
this one, because the novels that we can call as ‘bildungsroman’
are not the type that every novelist could overcome easily.
Puberty is the most turbulent, unclear, inconsistent, and
messy period of an individual’s life. The great novelists such
as Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevski, Gustave Flaubert or J. D.
Salinger were able to enter this subject. It is also interesting
to see that these great writers, too, had written their
bildungsromans during their mastership period.

Background is a hospital
Most of the events take place at a hospital in The Ninth
Surgery Ward. The boy whose name is not told keeps visiting
doctors’ offices and hospitals since he was nine because of a leg
wound, which is very difficult to treat. The Ninth Surgery
Ward separates from the other bildungsromans at this point.
Describing the hospital environment, doctors, nurses, and the
other patients; moreover, doing it from an ill child’s perspective
requires a different kind of observation and depth. In my
opinion, not only in the Turkish literature, but in the world
literature, it would be really hard to find that type of novel.
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manda Peyami Safa’nın işi zordur. Çünkü “bildungsroman”lar her romancının kolaylıkla altından kalkabileceği türden değildir. Ergenlik; kişinin en çalkantılı, belirsiz, ele avuca sığmaz, tutarsız ve dağınık bir dönemidir.
Ancak Lev Tolstoy, Fyodor Dostoyevski, Gustave Flaubert veya J. D. Salinger gibi büyük romancılar bu konuya
girebilmişlerdir. Yine ilginçtir, bu büyük yazarlar da
“oluşum romanı” diyebileceğimiz türdeki kitaplarını,
ustalık dönemlerinde yazmışlardır.

Hastanede geçiyor
Üstelik Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’nda olaylar daha
çok hastanede geçer. İsmi söylenmeyen çocuk, dokuz
yaşından beri, bacağındaki tedavisi çok zor olan yaradan dolayı hastanelere, özel doktorlara gidip gelmektedir. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu bu yönüyle diğer
“bildungsroman”lardan ayrılır. Hastane ortamını,
doktorları, hemşireleri, diğer hastaları anlatmak, üstelik bunu hasta bir çocuğun gözüyle yapmak, ayrı bir
derinlik ve gözlem gücü gerektirir. Sanırım sadece
Türk edebiyatında değil, dünya edebiyatında da Dokuzuncu Hariciye Koğuşu gibi bir romana rastlanılmaz.

Aşkın ıstırabı
Çocuk hem hastadır hem de yoksul. Geçimini nasıl
sağladığı, kimlerden yardım gördüğü roman boyunca
çok işlenmez. Babası yoktur, çocuk, annesiyle birlikte, bir gecekondu mahallesinde yaşamaktadır; dokuz
yaşında bacağında yara çıktığı için, aslında çocukluğunu yaşayamamıştır. Üstüne üstlük gençliğini de
yaşayamaz. O, çocukluktan direkt yetişkinliğe geçmiş
gibidir. Peyami Safa’nın roman boyunca anlatmak istediği biraz da budur: Acı, insanı olgunlaştırır, büyütür. Istırabı ancak başka bir ıstırap alt edebilir. Çocuğun çektiği yalnızca bedensel acı değildir; o, kendinden dört yaş büyük, Nüzhet’e aşıktır. Yaşı ve hastalığından dolayı, umutsuz vakıa olan bu aşkın ıstırabı da
roman boyunca hissettirilir.
Çocuk, roman okumaktadır, Fransızca bilmektedir. Diğer gençler gibi gönül eğlenceleri peşinde değildir. Romanın birçok kısmında onun tuttuğu günlüklerle karşılaşırız. Bu günlüklerde çocuk, bilgece denilebilecek
cümleler kurar. Peyami Safa’nın başarısı; bu gibi noktalarda yapaylığa düşmemesidir. On altı yaşındaki çocuktan bilgece cümleler okuduğumuzda, senin yaşın kaç ki
böyle konuşuyorsun diye düşünmeyiz. Çünkü o cümleler, kitabi veya kulaktan dolma değildir, yaşantıdan çıkarılmıştır. Okuyucu bu yüzden onları garipsemez.
Şunu da belirtmek gerekir; Peyami Safa çocuğun çektiği maddi ve manevi acıları o kadar etkileyici bir şekilde anlatır ki, onun bir yetişkinden daha bilgece
cümleler kurmasını garipsemeyiz.

Lovelorn
The boy is both ill and poor. How he earnes his life, or who
helps him is not mentioned much in the novel. He doesn’t have
a father, he lives with his mother in slums. In fact, he was never
able to enjoy his childhood because of the leg wound. On top of
that, he was not able to enjoy his youth, either. It seems as if he
directly passed from childhood to adulthood. Peyami Safa
actually intends to explain this a bit in the novel: Suffering
grows and brings people to maturity. Suffering can be overcome
only through experiencing another. The boy does not only
suffer from a physical pain; he is also in love with Nüzhet who
is four years older than he is. Readers feel the sorrow of an
unrequited love because of his age and his illness.
The boy reads novels, speaks French. He is not after small
flings like the other teenagers are. We come accross his diary
entries in many parts of the novel. In his diaries, he forms
sentences as brilliant as a wise man could. His success comes
from being natural in these parts. When we read these wise
words from a teenager, no one stops to ask ‘how old are you
that you can talk like that?’ because these words come out of
experiences. That is why, the readers don’t find them strange.
We must emphasize that, Peyami Safa tells the boy’s physical
and moral sufferings so well that we don’t find it strange that
he can form wiser sentences than any adult would.
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TABİATTAN ESİNLENEN DESENLER
TASARIMCILARA İLHAM OLAN DESENLER, BİZİ TABİATLA BÜTÜNLEŞTİRİYOR.

PATTERNS THAT ARE INSPIRED BY NATURE
PATTERNS THAT INSPIRE DESIGNERS INTEGRATE US WITH NATURE.
ESİLE TAN

2015 yaz sezonu, desen ve tasarımlarda değişik
fikirlerle geldi. 2015’in‘doğallığın yılı’ kabul edilmesi
ile desenlerde tabiat çizgileri karşımıza çıktı.
Denizaltı canlılarının, amazon ormanlarının,
gökkuşağı taşının ilham verdiği desenler, bu sezon
çok farklı seçeneklerdeki kullanımlarıyla ve
canlılıklarıyla yazı ele geçiriyor.
İşte tasarımcıların ilham aldığı desenler ve öneriler:

Summer fashion of 2015 has arrived in style with different
design and pattern ideas. We see the lines from nature in
2015’s summer fashion since it was acknowledged as the
year of naturalness. The patterns that were inspired by
underwater creatures, Amazon forests, and rainbow stone
are going to rule this summer with their liveliness and
wide scale of use.
Here are the patterns that inspired designers and our tips:

DENİZALTI:
Tasarımcılar, bu sezon, mavinin en derinlerine
inerek mercanlar, denizyıldızları, balıklar,
yosunlar ve birçok çeşit deniz canlısını
göreceğimiz bir kapıyı aralamakta. Bu
tasarımlarda denizyıldızlarını, denizanalarını ve
ağa takılmış parıltılı deniz canlılarını başrol
olarak göreceğiz.

UNDERWATER:
Designers are opening the door that goes through
the deepest parts of the ocean. We are going to
see designs inspired by corals, starfish, fish,
seaweed, and many underwater creatures. Stars of
these designs are jellyfish, starfish, and glittering
sea creatures that are caught in nets.

Öneri:
• Kıyafetlerden çanta ve aksesuara kadar geniş
yelpazede kullanılan bu desenlerden edinmek
isterseniz; deniz gözlüğünü yada bir mercanı
andıran portföy çantaları kullanabilirsiniz.
• Rahatlığınıza düşkünseniz denizaltının
fantastik desenli tişörtlerini kullanarak kendinizi
bulabilirsiniz.

Tips:
• If you’d like to own an item with one of these
patterns that are used in a wide range of items
from clothing to bags and accessories; choose a
clutch that resembles underwater goggles or a
coral.
• If you are a self-indulgent person, find yourself
by using t-shirts with fantastic underwater
patterns.

AMAZON
Amazon, yani yağmur
ormanları, huzurun
yanında vahşi doğalarıyla
zıtlıkları içermesi
bakımından tasarımcıların
dikkatini çekiyor. Yağmur
ormanları bir yandan
dingin yaprakları, diğer
yandan da vahşi canlıları
barındırıyor. Kıyafet,
ayakkabı, çanta ve
aksesuarlarda bu iki zıtlığı
taşıyan desenleri sıkça
göreceğiz. Size düşen ise
sizi yansıtacak deseni
seçmek olacak.
Öneri:
• İki zıt türü barındıran kuş
tüylü ayakkabıları
korkmadan favori parçanız
olarak kullanabilirsiniz.
• Amazon desenlerinden
olan muzlar; elbiselerden
aksesuarlara kadar her
yerde kullanılmakta...
Cesaret isteyen bu büyük
desenlere karşı
çekingenseniz minimal
muz kolyeler ile
başlayabilirsiniz.

AMAZON
Amazon rainforests draw
attention of designers
because they consist of
contrasts with their wild
nature as well as their
tranquility. The rainforests
harbor calm trees as well as
wild animals. We are going to
see patterns that reflect this
contrast in clothing, bags, and
shoes. All you need to do is to
choose the one that
represents you.
Tips:
• A pair of shoes with feathers
of two different types of birds
can be your favorite.
• Bananas are among the
Amazon patterns; they are
used everywhere from clothes
to accessories. If you are not
sure about using the large
patterns that require boldness
to wear, you can start from
small banana necklaces.
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GİYİLEBİLİR
YAŞAM ALANI
Tasarımcıların, iç
mimarlardan ve
çeşitli dekorasyon
unsurlarından
beslendiğini görmeye
başlıyoruz. Bu yeni
tarz; koltuk, perde,
araba döşemeleri
gibi enteresan
parçaları kıyafetlerde
ve aksesuarlarda bir
araya getirerek
taşınabilir yaşam
alanı hissi
uyandırıyor.
Öneri:
• Evinizin ruhunu
yanınızda hissetmek
istiyorsanız, yer
döşemesinden
etkilenmiş çantaları
kullanarak fark
yaratabilirsiniz.
• Kilim desenli
ceketler, patchwork
elbiseler ve kabanlar
ile sofistike bir
görünüm
kazanabilirsiniz.

C

M

Y

CM

MY

CY

WEARABLE
LIVING SPACE
We begin to see that
interior designers
and various
decoration factors
are nurturing
designers. This new
style evokes the
feeling of a wearable
living space by
bringing interesting
pieces such as sofa,
curtain, and car
upholstery together
in clothes and
accessories.
Tips:
• If you’d like to feel
the spirit of your
home with you, make
a difference by using
bags that are
inspired by floors.
• Jackets with rug
patterns and
patchwork dresses
might give you a
sophisticated look.
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GÖKKUŞAĞI TAŞI
Takı ve saatlerde
kullanılarak popülaritesini
arttıran ve diğer adı ‘opel’
olan, Avusturalya kökenli bu
taş tasarımcıların yeni
gözdesi... İçinde barındırdığı
geniş renk skalasından
dolayı da dikkat çeken bu
taş, kıyafet ve ayakkabılarda
da kullanılıyor.
Öneri:
• Dikkat çekmeyi
seviyorsanız gökkuşağı
taşının değişken
renklerinden ilham alan
yanardöner kıyafetleri
mutlaka kullanmalısınız.
• Dikkat çekmeyi
sevmeyenlerdenseniz de
birbirinden güzel gökkuşağı
taşıyla süslenmiş
aksesuarları mutlaka
denemelisiniz.
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RAINBOW STONE
Since rainbow stone was
begun to be used in jewelry
and watch designs, its
popularity is increased.
Opal is another name for it.
The gemstone originates
from Australia and is the
new favorite of gem stone
designers. It draws
attention with the large
color scale that it consists
and it is used in shoes, and
clothing.
Tips:
• If you like drawing
attention, you should wear
dresses that are inspired by
the rainbow colors of opal.
• If you don’t like drawing
attention, you should try
accessories that are
decorated with pretty
rainbow stones.
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EN DOĞAL MASKELER

BİR KAŞIK BALIN, ZEYTİNYAĞININ CİLDİNİZE YAPTIKLARINI GÖRÜNCE,
DOĞAL MASKELERDEN VAZGEÇEMEYECEKSİNİZ.

NATURAL MASKS
YOU ARE GOING TO BECOME ADDICTED TO NATURAL MASKS, ONCE YOU SEE WHAT
MIRACLES A SPOON OF HONEY AND OLIVE OIL CAN CREATE ON YOUR SKIN.
PETEK KIRBOĞA

Evde yapıp taze taze yüzünüze uygulayabileceğiniz
maskeler istediğiniz gibi bir cilde sahip olmanızı
sağlayabilir. Hayatımızın her alanına doğallıkla değer
kattığımız bugünlerde en taze ve doğal ürünlerle
birbirinden faydalı maskeler yapın.

Investing in our skin will show its benefits in the coming
years. Natural homemade masks can help you have the
healthy and beautiful looking skin. You can make
nourishing masks by using fresh and natural products
and add more radiance to your skin.

SİVİLCE GİDEREN
KAYISI MASKESİ
• 3-4 adet kayısı • Üç tutam
defneyaprağı • Bir tutam tarçın • 1 adet
yumurta • Yarım fincan süt
Uygulama: Defneyaprağı, tarçın ve kayısıyı suda
pişirin. Bir adet yumurta ve yarım fincan sütü
karıştırarak krem haline getirin. Yüzünüzde 20 dakika
beklettikten sonra ılık su ile yüzünüzü durulayın. İki günde
bir tekrar edebilirsiniz.
APRICOT MASK AGAINST ACNES
• 3-4 apricots • Three pinches of bay leaves • One pinch of
cinnamon • 1 egg • 1 coffee cup of milk
Application: Boil bay leaves, cinnamon, and apricots.
Mix the egg and milk until the mixture becomes
creamy. Mix both mixtures and apply it to
your face. Leave it for 20 minutes and
then wash your face. You can
repeat it every other day.

KURU CİLTLER İÇİN
BALLI MASKE
• 1 çay kaşığı bal • 1 çay kaşığı polen
• 1 çorba kaşığı pirinç nişastası • 1 tatlı
kaşığı zeytinyağı

Uygulama: Malzemeleri bir kâseye koyarak
yoğun bir kıvam elde edene kadar karıştırın.
Gözlerin etrafına gelmeyecek şekilde maskeyi
yüzünüze sürün. 15- 20 dakika dinlenmeye
bırakın. Ilık suyla durulayın. Bu uygulamayı her
gün yapabilirsiniz.
ANTIWRINKLE MASK
• 3 dessert spoons of ground almonds
• 1 dessert spoon of almond oil • 1 dessert spoon
of cream • 1 egg yolk

Uygulama: Malzemelerin hepsini karıştırdıktan sora
önceden temizlediğiniz cildinize maske olarak
uygulayın. Etki etmesi için 20 dakika bekledikten sonra
yüzünüzü yıkayın. Bu uygulamayı her gün yapabilirsiniz.

Application: Whisk all the ingredients in a bowl
until the mixture becomes heavy. Apply it to
your face. Avoid the eye area. Wait for 15-20
minutes. Rinse your face with warm water. You
can apply this mask daily.

HONEY MASK FOR DRY SKIN
• 1 tsp of honey • 1 tsp of pollen • 1 tbsp of rice starch
• 1 dessert spoon of olive oil
Application: Mix all the ingredients together and
apply it to your clean skin. Wait for 20 minutes
and then wash your face. You can apply this
mask daily.

KIRIŞIK GİDERİCİ MASKE
• 3 tatlı kaşığı toz haline getirilmiş badem
• 1 tatlı kaşığı tatlı badem yağı • 1 tatlı kaşığı
krema • 1 adet yumurta sarısı

SİYAH NOKTALAR İÇİN MASKE
• 1 adet kivi • Limon suyu • Kil
Uygulama: Kivinin kabuğunu soyup, ezin. İçine 1 çay
kaşığı kadar limon suyu ekleyin ve karıştırın. Kıvamı
koyulaşana kadar kil ekleyin. Pütürlü kil kalmayıncaya
kadar karıştırın. Yüzünüze ince bir tabaka sürün,
kurumak üzere iken bir kat daha uygulayın. O da
kururken 3. tabakayı sürün. Kuruyunca ılık su ile
temizleyin. Haftada 2 kere uygulanabilir.
BLACKHEAD MASK
• 1 kiwi • Lemon juice • Clay
Application: Peel the kiwi and puree it. Add about 1 tsp
of lemon juice and mix. Add clay until it becomes thick.
Mix it well and apply it to your face in a thin layer. When
the mask is about to become dry, apply another thin
layer. When the second layer is about to dry, apply the
third layer and wait until it is dry to clean your face with
warm water. You can apply this mask twice a week.
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İLGİNÇ MEKÂNLAR
Bu yıl klasik düğünlerin yanı sıra kır düğünleri yine moda…
Ayrıca kale, yalı, özel mülkler ve saray gibi değişik mekânlarda düğün yapmak da bu yılın trendi.
Otel düğünlerinde ise, otellerin terasları ya da deniz manzarasına hâkim bahçelerinde renkli aydınlatmalarla yapılan
süslemeler bu yılın bir diğer trendi olarak karşımıza çıkıyor.
INTERESTING LOCATIONS
This year countryside weddings are again trendy as well as
usual ones. In addition, organizing weddings at interesting
locations such as a castle, a seaside villa, or a palace is
favored. Another trend of this year is to decorate the
location with colorful lighting especially hotel patios or
gardens with a sea view.

RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜN İÇİN ÖNERİLER
DÜĞÜNLER İÇİN KLASİK SALONLARIN YERİNİ, KALE GİBİ İLGİNÇ MEKÂNLAR ALIYOR.
HAYALİNİZDEKİ DÜĞÜNÜ, FARKLI SÜSLEME TEKNİKLERİYLE YAŞAYIN!

TIPS FOR A DREAM WEDDING
FOR WEDDINGS, USUAL HALLS ARE REPLACED BY INTERESTING LOCATIONS SUCH AS CASTLES.
HAVE YOUR DREAM WEDDING WITH DIFFERENT DECORATION TECHNIQUES!
ELA DEMİRCİLER

Havaların güzel olduğu yaz mevsimi ile birlikte düğün
sezonu da açıldı. Hayalinizdeki düğün için mekânın
süslenmesinden, kokteyl ya da yemek masalarının
süslenmesine kadar birçok detay ile ilgilenmeniz gerekiyor.
En mutlu gününüzün kusursuz olması için nelere dikkat
etmelisiniz? Aksesuarlar ve mekân süslemelerinde,
renklerde bu yılın trendleri neler? İşte bu soruların yanıtları:
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Wedding season is here. You have to take care every
detail from the decoration of the wedding hall to
garnishing the cocktail or dining tables for a dream
wedding. What are the things to pay attention to
organize the perfect wedding? What are the trend
colors and decoration ideas of this year? Here come
the answers:

KONSEPT
Bu yıl düğünlerde konsept oluşturma modası devam ediyor. Düğün mekânına balkabağı şeklinde araba ya da padişah tahtı ile gelebilir, mekân süslemelerinde masalsı konseptler oluşturabilirsiniz... Örneğin Paris’te tanışan bir çift
Eyfel kulesi konseptli düğün mekânı hazırlayabilir.
THEME
Having a themed wedding trend continues this year, too.
You can come to your wedding in a pumpkin carriage or in
a palanquin… You can create enchanted themes for your
wedding. For instance, a couple who has met in Paris could
organize a wedding with an Eiffel Tower theme.
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ANI GÖRÜNTÜSÜ
Düğüne gelen davetlilerin duygularını yazdıkları anı defterlerinin yerini bu yıl anı görüntüleri alıyor. Düğün mekânının
girişine kurulan kameraya konukların sesli mesajlarını
bırakmalarını sağlayabilirsiniz.

RENK TERCİHİ
2015 yazının moda düğün
renkleri arasında mercan ve
pembe başı çekiyor. Yaz
düğünlerinde, mercan ve
pembe rengin hâkim olduğu
masa-sandalye süslemeli mekân
konseptleri ön plana çıkacak.
Gelin masası süslemelerinde de,
pembe ve mercana mor renk de
eşlik edecek.

VIDEO JOURNAL
Wedding journals, which is where your guests note their
feelings and wishes for your special day, are replaced by
video messages. You can ask your guests to record their
messages through a camera that is going to be placed at
the entrance.

COLOR SELECTION
Coral and pink are prominent
among the trendy colors of the
2015 wedding fashion. Coral and
pink colored chair-table
decorations are going to
dominate the halls this summer.
Purple is going to accompany
coral and pink in bride’s table
decoration.

GAZEBO
İster açık ister kapalı mekânda olsun bu yıl düğün sahibi
çiftin masasının üzerini kubbe gibi örten gazebolar daha
heybetli bir görüntü sunuyor. Gazebonuzu seçip taş, tüy
ve renkli tüllerden herhangi biriyle süsleterek sade ya da
görkemli bir mekân yaratabilirsiniz...
Whether the wedding is celebrated in an indoor or an
outdoor location, gazebos offer a magnificent view to the
bride’s table. After choosing your gazebo, either you can
create a simple or a spectacular ambience by having it
decorated it with colorful stones, tulles, or feathers.

MASA SÜSLEMELERİ
Masa üstü süslemelerinde pembe renkli çiçek çeşitleri mor
salkımlarla tamamlanırken, masalarda romantik etki yaratacak şamdanlar da moda. Özellikle kır düğünlerinde masa
üzerlerinde çiçek süslemeleri yerini, akşamüzeri gün batımını vurgulayıp geceye renk katacak şamdanlara bırakacak.
TABLE DECORATIONS
Various pink flowers are complemented with wisteria in
centerpieces. Candleholders that create a romantic
ambience are also among the table decoration trends of this
year. Centerpiece flowers are going to be replaced by
candleholders, highlighting the sunset and adding color to
the night, especially at countryside weddings.
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SORUNSUZ BİR YAZ İÇİN ARAÇ
BAKIMINA DİKKAT
ARABANIZI, YAZ SICAKLARINA VE YAPACAĞINIZ UZUN YOLCULUKLARA HAZIRLAYIN.

CAR MAINTENANCE IS IMPORTANT FOR
A TROUBLE FREE SUMMER
PREPARE YOUR CAR FOR THE SUMMER HEAT AND LONG TRAVELS.
ERTUĞRUL ARSLAN

Önümüzde uzun bir yaz mevsimi var. Yaz
aylarında otomobillerle sorunsuz yolculuk
yapmak için bazı bakımlara dikkat edip, bu
mevsimde çok kullanılacak ekipmanları gözden
geçirmekte yarar var. Kış aylarında çoğu kez
kullanmayı unuttuğumuz klima, polen filtresi
gibi donanımları gözden geçirip, eksiklikleri
varsa tamamlamak, lastik, akü ve sileceklerin
kontrolünü yapmak büyük önem taşıyor.
İşte yaz mevsimi için araçlarda yapılması
gereken bakım ve kontroller:

A long summer awaits us. It would be helpful to
maintain your car and care for the equipment
that would be in use often, if you would like to
travel trouble free during the long summer
months in your car. It is very important to check
the air conditioning system, pollen filter, tires,
battery, and windshield wipers and fix the
problems if there is any.
Here are some car maintenance and control tips
for summer:

Motor her mevsim özen ister
Motor filtreleri ve soğutma sistemi; yaz
aylarında üzerlerine en fazla iş düşen aksamlar... Bu nedenle baştan aşağıya kontrol
etmek gerekiyor. Aracınızın kullanım kılavuzunda yazan filtre değişim sürelerine yakınsanız yaz öncesi bunu da değiştirebilirsiniz.
Aracınızın soğutma sistemini de belirli aralıklarla kontrol ettirmeyi unutmayın. Çoğu
kez olası kaçaklar gözle yapılacak basit
kontrolle belirlenebilir. Ayrıca özellikle çok
sıcak günlerde yolculuk yaparken hararet
göstergesine de arada göz atmakta yarar
var. Soğutma suyu eksilmiş ve bujileri sağlıklı olmayan bir motor yakıt tüketimini de
yükseltir.
Engine needs care each season
Engine filters and air conditioning system
are the hardest working parts in summer.
They should be checked in detail. If filterchanging time is near, you might want to
do that before summer. Don’t forget to
have the cooling system to be checked
periodically. You might be able to catch
possible leaks with a simple check. In
addition, it would be beneficial to keep an
eye on the heat panel. Lack of coolant and
having unhealthy ignition plugs mean high
fuel consumption for an engine.

Klima ve polen filtresine dikkat
Birçok araçta kış boyunca neredeyse hiç kullanılmayan klima sistemi, artık araçlarda en çok kullandığımız donanım olacak.
Bu mevsimde en önemli şey klimanızı kontrol ettirmeniz. Hava deliklerinde sorun olmaması, giren yabancı maddelerle
tıkanıp tıkanmadığının kontrolü çok önemli. Sistem etkili bir şekilde soğutmuyorsa, hava kanalları tıkalı, gaz kaçağı oluşmuş veya polen filtresi tıkanmış olabilir. Bu kontroller yapıldıktan sonra, sorunun giderilmesi hem konfor hem de yakıt
ekonomisi açısından büyük önem taşıyor.
Check the air conditioning and the pollen filter
Air conditioning system that is almost never used in many cars during winter becomes the most used equipment in
summer. The most important thing in summer is to make sure that you have a well working one. It is important to check
if the vents work properly. They should be free of foreign materials. If the system doesn’t work properly, ducts might
be blocked, there might be a gas leakage, or pollen filter might need a replacement. It is important to make sure that
these are checked in the aspects of fuel economy and comfort.
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Akü yaz ayında da dikkat ister
Uzun yaz seyahatlerine çıkmadan önce aracınızın aküsünü elden geçirmekte fayda var. Günümüzde çoğu otomobil star/stop özellikli. Bu da akülerin her zaman yüksek performanslı olmasını zorunlu kılıyor. Özellikle bağlantı noktalarını temizleyip akünün bir sorunu olmadığından emin olun.
Battery needs care in summer, too
It would be very useful to check the battery before
going on a long summer trip. Most of the cars have the
start/stop feature today. Therefore, it is important for
the batteries to work with high performance at all times.
Make sure the battery has no problems; clean the ports
especially.
Lastikler hayati önem taşıyor
Yaz aylarında kış lastikleri kullanmak fren mesafesini yükseltir. Yol tutuşu azaltıp güvenliği tehlikeye düşürür.
Ayrıca lastiğin yapısını geri dönülmez şekilde bozar. Kış
lastiklerini mutlaka çıkartıp yenine uygun lastiklerinizi
takın. Eğer lastikler depoda saklanmışsa takmadan önce
kontrollerinin yapılması da son derece önemli.

Cam silecek fitillerini kontrol edin
Yazın sıcak ve tozlu havası sileceklerinizi zorlayacaktır. Yıpranmış silecekler ne zaman değişeceği
belirsiz olan yol koşullarında işlevlerini yerine getiremeyeceği gibi camın çizilmesine de neden olabilir. O yüzden yaza başlamadan sileceklerinizi kontrol edip gerekliyse lastiklerini değiştirin. Cam suyunuzun düzgün şekilde çalıştığından emin olun.

Tires are essential
Using winter tires during summer increases braking
distance and decreases road handling, putting safety
in danger. It also impairs tire structure. You must
remove the winter tires and replace them with suitable
ones for summer. If the tires were stored away, check
them for any damages before use.

Check the windshield wiper blades
Dusty and hot air of summer can be hard on the
windshield wipers. Worn wipers could cause
damage on your windshield as well as not
functioning properly under the changing weather
conditions. You should check the wipers before
summer and change their blades if necessary.
Make sure there is enough windshield washer fluid
and it works well.
Camlar temiz olmalı
Aracınızın camlarını ve farlarını yaz aylarında daha sık
temizlemeniz gerekecektir. Toza karşı hazırlıklı olmakta
fayda var. Ayrıca aracınızda katkılı silecek suyu ve gerekli
durumlarda eklemek için ufak bir motor yağı da bulundurmanız uzun tatil yolculuklarında tatsız durumları önlemekte
etkili olur.
Windshield glass should be clean
You have to clean the windshield glass and other windows
more often in summer. It would be useful to be prepared for
dust. Keeping extra windshield washer fluid and motor oil in
the trunk would run to your rescue in times of need.
Yağ kontrolü
Yağ değişim tarihiniz yakın ise yaza girmeden değişim
yapmanız rahat bir yaz geçirmenizi sağlayacaktır.
Eğer aracınız ile römork çekiyor veya çok yük taşıyorsanız yağ değişim zamanını daha öne almalısınız.
Oil control
If the time for an oil change is close, doing so
before entering summer would take away one of
your worries. If your car tows a trailer or carry
heavy cargo, you should bring the oil change date
forward.
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DAHA KEYİFLİ BİR YAZ TATİLİ İÇİN
TEKNOLOJİK OYUNCAKLAR

BOSE QUIETCOMFORT 25
Deniz ya da havuz kenarında olmak çok rahatlatıcı olabilir. Tabii etraftakilerin, müziğin gürültüsünden rahatsız
oluyorsanız, yapacak pek az şey var. Bunlardan birisi
belki oradan gitmek ama daha iyi bir seçenek söyleyelim:
Bu kulaklıkları takmak. Gürültü önleme özelliğine sahip
QuietComfort 25, özellikle beyaz renkteki modeliyle, tarzınızı da tamamlayacak kadar şık.

TECHNOLOGICAL TOYS FOR A PLEASANT SUMMER

Resting at a beach or near a pool might be relaxing.
However, if you are bothered by the noises surrounding
your environment, the possibilities are few. One of them
is to leave but let’s give you a better option: Use these
headphones. QuietComfort 25 cancels noise and it
completes your style with its white model.

DENİZİN, KUMUN, GÜNEŞİN KEYFİNİ ÇIKARMANIZ İÇİN BU YAZ SİZE TEKNOLOJİK
ALETLER EŞLİK EDECEK.

TECHNOLOGICAL DEVICES ARE GOING TO KEEP YOU COMPANY THIS SUMMER, SO
YOU CAN ENJOY THE SUN, THE SEA, AND THE BEACH.
AYTUN ÇELEBİ

Tatilde insan her şeyi unutmak istiyor. Ancak
telefonunuzu şarj etmeyi ya da güneşte ne kadar
kaldığınızı unutursanız, sonuçtan memnun
kalmayabilirsiniz. Diğer yandan suya dayanıklı
olmayan bir cihazla yanlışlıkla suya girerseniz, tatil
düşündüğünüzden daha maliyetli olabilir. Bunları
yaşamamak için yaz teknolojilerine güvenebilirsiniz.
Sizin için seçtiğimiz cihazlarla daha eğlenceli bir tatil
geçirmeniz mümkün!

One wants to forget everything when vacationing.
However, if you forget to charge your phone or the duration
that you have stayed under the sun, the results might not
make you happy. In the other hand, if you go in the water
with a device that is not water resistance, your vacation
might cost you more than you think. Trust the summer
technologies, if you don’t want to experience these
unfortunate events. The devices that we have chosen for
you is going to ensure you a fun vacation!

KODIAK 6000
Tatilde çoğu zaman bir güç kaynağından uzak kalırız. Bu,
cihazlarınızı şarj edemeyeceğiniz anlamına gelmesin.
Taşınabilir şarj cihazı 6000 mAh kapasitesiyle bir tablet ve
akıllı telefonun şarjını doldurmak için yeterli. Üstelik dış
silikon kaplaması kapalıyken suyun altında bile kalabiliyor.
Şok ve toza karşı da korumalı olması onu gezilerinizde iyi
bir arkadaş yapabilir.
It is hard to find a power source when vacationing. This
shouldn’t mean that you won’t be able to charge your
devices. This portable charger is more than enough to
charge a phone and a tablet with its 6000 mAh capacity.
In addition, it is waterproof with heavy-duty rugged
silicone wrap. Since it is shockproof and dustproof, you
can make it your best friend during your travels.

BRAVEN BRV-X
Havuz başı partisi vermek isterseniz güçlü bir ses çıkışına sahip olan bu hoparlörü tercih edebilirsiniz. Bluetooth
teknolojisi ile kablosuz bağlantı kurabilen, isteyenlere
de kablolu bağlantı olanağı sunan BRV-X, su şakalarına
ya da kazalara karşı da önlemli. Şoka dayanıklı yapısı
kadar suyun 1 metre altında bile çalışabilmesi takdir
edilesi. Dahili pili de 12 saat çalışarak en uzun partiyi bile
kaldırabiliyor.
RİCOH WG-20
WG-20 sadece bir yaz makinesi değil. Suya dayanıklı
olduğu kadar, soğuğa, toza ve darbelere de dayanıklı.
Onunla her koşulda fotoğraf çekebilirsiniz. 14 MP’lik
algılayıcısı, 5-25 mm’lik objektifi ve 5x optik zumu
bulunan bu fotoğraf makinesi, titreşim önleme sistemi
yardımıyla hareketli anları bile rahatlıkla kayıt altına
alıyor. Suyun 10 metre altında kullanılabilen WG-20, iki
saat aralıksız çekim yapabiliyor.
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WG-20 is not only a summer device. It is durable
against impacts, cold, and dust, as well as it is to water.
You can take photos with it under any conditions. The
camera that has a 14 MP sensor, 5-25 mm objective,
and 5x optical zoom can record even the most hectic
moments with ease thanks to its vibration prevention
system. WG-20 that can be used under 10 meters
water can capture non-stop for two hours.

If you enjoy throwing pool parties, you might want to
choose this speaker designed for outdoor enthusiasts.
The device that has a wireless connection through
Bluetooth technology can also connect through cable. It
is smartly designed against the water jokes. BRV-X is
shockproof and waterproof. It can be fully submersed in
water one meter deep. Its internal battery can go up to
12 hours, which is perfect for long parties.
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PHILIPS ACTIONFIT OVERDRIVE
Kimse spora giderken sırt çantasında kalacak bir hoparlöre servet harcamak istemez. Philips’in yeni spor kulaklığı Overdrive, koşarken ya da yüzerken kulağınızdan
çıkmasın diye ayarlanabilen bir yapıda. Suya dayanıklılık
sertifikası ve ekstra dayanıklılık için Kevlar’dan (çelik
yeleklerin ana malzemesi) üretilmiş bir kablosu var.
İsterseniz mikrofonlu ve kablo üzerinde kumandası
bulunan bir modeli de mevcut.
No one wants to spend a fortune on headphones that are
going to sit in the bag at the gym. The new headphones
by Philips, Overdrive, have adjustable ear hooks that
securely attach for high intensity workouts. It is sweat and
moisture proof and it has a reinforced cable by Kevlar for
ultimate durability. Another model of it comes with a
microphone and a remote attached to the cable.

JAYBIRD REIGN
Suya dayanıklı REIGN, birkaç özelliğiyle benzer aktivite
bilekliklerinden ayrılıyor. Otomatik aktivite tespit sistemi uzun süre hareketsiz kalırsanız sizi uyarıyor. Beş
günlük pil ömrü ikide bir şarj etme zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Go-Zone adlı skor sistemi ise fitness
çalışmalarına hedef koymanızı ve bunu ne oranda
başardığınızı gösteriyor. Suya dayanıklı REIGN, yumuşak silikon kayışı ile bileğinizde olduğunu unutturacak
kadar hafif.
Waterproof REIGN becomes separated from other
sports bracelets. Automatic activity sensor warns you
when you are motionless for a certain time. Five days
battery life saves you from charging it all the time. The
scoring system called Go-Zone lets you to place goals
for your fitness workouts and shows your achievement
rates. It is very light with its silicone band to make you
forget that it is there.

SONY SW3 SMARTWATCH 3
Google’ın giyilebilir cihazlar için hazırladığı Android Wear işletim sistemini kullanan bu akıllı saatin ekranı özellikle yaz sevenlere hitap ediyor. Parlak güneş altında bile okunabilen ekranı
kadar, gelişmiş hareket algılayıcıları ve Sony’nin LifeLog platformuna bu verileri entegre edebilmesi çarpıcı. IP68 adlı sertifika ile suyun 1 metre altında sorunsuz bir şekilde kalabiliyor.

GOPRO HERO 4 SILVER EDITION
Tatildeyken sadece fotoğraf çekmekle kalmayın.
Yaşadığınız güzel anları videolarla da ölümsüzleştirin.
Telefonunuzu bu iş için kullanabilirsiniz ancak daha kaliteli bir çözüm istiyorsanız, GoPro’yu inceleyin. 4K ve
1080p video çekebilen modelleri bulunan cihaz, 12 MP
fotoğraf çekebiliyor ve suyun 40 metre altına kadar kullanılabiliyor. Bisiklet, sörf, koşu gibi aktiviteler için de
çeşitli başlıkları bulunuyor.

The screen of this smart watch that runs on Android Wear
operating system designed by Google for wearable devices
appeals to the sun lovers. Its advanced motion sensors and its
ability to integrate data to Sony’s Life Log platform are striking,
as well as its screen that can be read under the bright sun light.
IP68 certificate confirms that the device can be fully submersed
in water one meter deep.

JOTO UNIVERSAL
Deniz, havuz tatili yapmak isteyenler; birçok cihaza uygun
kılıflar aramakla uğraşabilirler. Bir seçenek de, cihazları ve
değerli eşyalarınızı bu sudan koruyan poşete koymak.
İçerisine akıllı telefon, cüzdan, mücevherat gibi şeyler
rahatlıkla sığıyor. Ancak bir tablet için başka bir çözüm
düşünmelisiniz.
The ones who would like to take their vacation near
the sea or a pool might waste their time for looking for
suitable cases for many devices. One other option is to
place your valuables that you’d like to protect from
getting wet into this case. It fits many items such as
smart-phones, valets, jewelry. However, you need find
another solution for your tablet.
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Don’t only settle with taking photos on your vacation.
Make the moments you’ve lived immortal with your
videos. You can use your smart phone for this purpose;
however, if you are looking for a more qualified solution,
take a look at GoPro. The device that can shoot 4K and
1080p videos can also shoot 12MP photos and can be
fully submersed in water 40 meters deep. It comes with
a variety of features to capture activities such as biking,
surfing, and running.

NETATMO JUNE
Bir yaz tatilinin en korkutucu yanı ne olabilir? Galiba güneş
yanığı... Netatmo June, bunu önlemeyi hedefliyor. Bu
bileklik, güneşte ne kadar kaldığınızı takip ediyor ve iPhone uygulaması üzerinden ne zaman krem sürmeniz gerektiği konusunda uyarıyor. Cilt tipinize göre koruma faktörünü de belirtebiliyor.
What is the scariest part of a summer vacation?
Probably sunburn... Netatmo June targets to prevent
that. The wristband follows how long you stay under
the sun and warns you how often you need to use a
sun block lotion. It can also determine the SPF
according to your skin type.

raillife TEMMUZ / juLY 2015
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[ ajanda / AGENDA ]

RAMAZANDA CAZ
Ramazanda Caz Festivali,
4, 5, 9, 10 Temmuz
tarihlerinde İstanbul UNIQ
Açıkhava Sahnesi’nde...
11 Temmuz’da ise Ankara
Fransa Büyükelçiliği
Bahçesi’nde…

JAZZ IN RAMADAN

Jazz in Ramadan Festival
is going to be at İstanbul
UNIQ Outdoor Stage on
July 4, 5, 9, and 10. It is
going to be at the
French Embassy Garden
in Ankara.

SEAN PAUL
Bir neslin
şarkılarıyla
büyüdüğü Sean
Paul, 25
Temmuz’da
Maslak
Arena’da…
A generation has
grown listening
to Sean Paul
songs and now
he is going to be
at Maslak Arena
on July 25.

C

M

Y

LINDSEY STIRLING
Keman virtüözü Lindsey Stirling,
14 Temmuz’da İstanbul Zorlu
Performans Sanatları
Merkezi’nde…
The violin virtuoso Lindsey
Stirling is at İstanbul Zorlu
Performance Arts Center on
July 14.

JESSİE J

ZAZ

Son hiti “Bang Bang”
ile müzik listelerini
altüst eden Jessie J,
3 Temmuz’da Küçük
Çiftlikpark’ta…

“En Beğenilen Fransız
Şarkıcı” unvanlı Zaz, 28
Temmuz’da İstanbul Harbiye
Cemil Topuzlu’da, 29
Temmuz’da İzmir Arena’da,
30 Temmuz’da da ODTÜ
Vişnelik’te…

Jessie J who is at
the top of the music
lists with her recent
hit “Bang Bang” is
going to be at the
Küçük Çiftlik Park
on July 3.
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Zaz who has the “Favorite
French Singer” title is
going to be at İstanbul
Harbiye Cemil Topuzlu on
July 28, at İzmir Arena on
July 29, and at ODTÜ
Vişnelik on July 30.

CM

MY

CY

CMY

K

[ sİnema / cınema ]
KAÇAK PRENSES

A ROYAL NIGHT OUT

FİLM ÖZETİ
Zafer Günü İngiltere’de her
yıl coşkuyla kutlanır. Filmde,
İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminde
yapılan kutlamalara katılan
Prenses Elizabeth ve kız kardeşi
Margaret’in tek gecelik macerası
anlatılıyor.

SYNOPSIS
On Victory Day, Princesses
Elizabeth and Margaret are
allowed out to join the
celebrations. It is a night full of
excitements, danger, and the first
flutter of romance.

Gösterim tarihi: 03 Temmuz 2015
Yönetmen: Julian Jarrold
Oyuncular: Emily Watson, Rupert
Everett, Sarah Gadon, Jack
Reynor, Roger Allam
Tür: Dram, gerilim, romantik

ANT-MAN

ANT-MAN

FİLM ÖZETİ
Biyokimyacı Dr. Hank Pym
yaptığı son deneylerde, maddelerin
boyutlarını değiştirmeyi keşfeder.
Bu keşfi ilk önce üzerinde test eder
ve yarattığı araçlarla birlikte
böceklerle iletişime geçmeyi
başarır.

SYNOPSIS
Biochemist Dr. Hank Pym
discovers how to change the
size of objects during his
recent experiments. He tries
the technology on himself first
and begins to communicate
with bugs.

Gösterim tarihi: 17 Temmuz 2015
Yönetmen: Peyton Reed
Oyuncular: Evangeline Lilly,
Michael Douglas, Paul Rudd,
Hayley Atwell, Judy Greer
Tür: Bilim-kurgu, aksiyon

0

Opening Date: July 3, 2015
Director: Julian Jarrold
Cast: Emily Watson,
RupertEverett, Sarah Gadon, Jack
Reynor, Roger Allam
Gender: Drama, suspense,
romance
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Opening Date: July 17, 2015
Director: Peyton Reed
Cast: Evangeline Lilly, Michael
Douglas, Paul Rudd, Hayley
Atwell, Judy Greer
Gender: Science fiction, action

[ Çengel Bulmaca / Crosswords ]

[ Çapraz Bağlar / Cross Lines ]

[ Sözcük Avı / Word Search ]

Bertan Kodamanoğlu

Taviz

Gözde ağ
tabaka

Spiral

Resimdeki
oyuncu

Geçmişte
işlenmiş
suç

Bellek

Bir müzik
türü

İlave

Suyla
çevrili kara
parçası

Düzgün
harflerle
yazılmış

Hoş ve ince
bir güzelliği
olan

İçe doğma

Eşyaya
renk veren
madde

Politika
Nur, şavk
Belirti,
alamet

Alto

Bulaşıcı,
ateşli bir
hastalık

Erkekte
saygı sözü

Değer, fiyat

Kulplu,
büyük
bardak

Cilve

Kastamonu
iline bağlı bir
ilçe

Kolay
kanan
Ekmek

Ceylan

Yedirip
içirme işi

En az

Sporda
savunma
oyuncusu

Bozularak
kokmuş
yumurta

Kauçuktan
sandal

Yumuşak,
yuvarlak ve
irice

Edirne
ilçesi

Limonla
yapılan
içecek

Yüksek
yapı

Yapıya Gövdesi kegirerken reste olabigeçilen yer len bitki

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.

AMPUL

GÖRGÜ

LEGAL

ANAMAL

JALUZİ

MAGMA

BARAN

KAYINVALİDE

MİKSER

BATIL

KİRPİ

MUKAVELENAME

DEĞİŞKEN

KLİMA

NERİTA

EKİDE

KRAMP

SAPAN

GİRİŞİM

LATERİT

SUZİNAK

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.

Soğukla
sıcak arası

[ Takegaki / Takegaki ]
Aynı
erkekle evli
kadınlar

Amel

Mumluk

Kurnaz
Geniş atkı

Kıskaç
Çok açık,
çok belirgin

Bir süs
çiçeği

Küçük
gümüş para

Kampana
Herkes,
elgün

Hitit

Yasalara
aykırı
davranış
Eşkenar
dörtgen

9

2

Akşam
yemeği

Işık
yoğunluğu
birimi,
mum

Erişmiş
Karşıt, ters

0

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.

Gözleri
paralel
olmayan

Ön
gösterim

Oturum

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.

Güzel,
zarif,
modaya
uygun
giyinme

Satım

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

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

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

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

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

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

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

Gözde ağ
tabaka

Spiral

Resimdeki
oyuncu

Bir müzik
türü

Hoş ve ince
bir güzelliği
olan

İçe doğma

Politika

Alto

Belirti,
alamet

Cilve

Kastamonu
iline bağlı bir
ilçe

Ekmek

R
H
E
A D
T İ F
İ
I Ş
N A Z
A
A V

Geçmişte
işlenmiş
suç

Bellek

Suyla
çevrili kara
parçası

Eşyaya
renk veren
madde

Nur, şavk

Kulplu,
büyük
bardak

Kolay
kanan

Ceylan

Yedirip
içirme işi

En az

E

Sporda
savunma
oyuncusu

Bozularak
kokmuş
yumurta

Kauçuktan
sandal

C

Edirne
ilçesi

Limonla
yapılan
içecek

Yüksek
yapı

Aynı
erkekle evli
kadınlar

Bir süs
çiçeği

Kampana

Herkes,
elgün

Erişmiş

Karşıt, ters

Yasalara
aykırı
davranış

Eşkenar
dörtgen
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Amel

Oturum

4

B
E K
O Y A
K
B
U P A
N A K
A H U
K A L
L
A
I L K
O
A P I
Ğ
L
A Ş I
Ç I K
K
E L A
T I Ş
İ K A

Bulaşıcı,
ateşli bir
hastalık

Erkekte
saygı sözü
İlave

Düzgün
harflerle
yazılmış

Değer, fiyat

Yumuşak,
yuvarlak ve
irice

Yapıya Gövdesi kegirerken reste olabigeçilen yer len bitki

Mumluk

Kurnaz

Geniş atkı

S
A
B
I
K
A

Ş
A
L A
K
U Ç
E

Ön
gösterim

Çok açık,
çok belirgin

Küçük
gümüş para

Işık
yoğunluğu
birimi,
mum

Modern
Yunanca

G
Ş
A P A
L E M
A N D
S A
L E N
Gözleri
paralel
olmayan
Kıskaç

Satım

Soğukla
sıcak arası

Güzel,
zarif,
modaya
uygun
giyinme

Hitit
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Akşam
yemeği

YÜKSEK HIZLI TREN

Solutions ]

SEFER SAATLERİ

5
8
1
7
4
2
6
9
3

9
6
7
5
8
3
4
1
2

2
4
3
1
6
9
5
7
8

3
7
6
2
1
5
9
8
4

4
5
9
3
7
8
2
6
1

1
2
8
4
9
6
3
5
7

6
9
4
8
3
7
1
2
5

7
1
2
9
5
4
8
3
6

8
3
5
6
2
1
7
4
9

6
1
5
4
2
9
3
7
8

9
8
4
6
7
3
5
2
1

7
2
3
1
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5
4
6
9

4
6
2
8
3
1
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5
7

8
3
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4

2
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6

1
9
6
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3

3
4
8
7
1
6
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5

6
2
8
7
1
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3

9
3
5
8
6
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1

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

8
6
3
1
7
5
9
4
2

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

1
9
6
3
4
7
8
2
5

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

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

3
8
6
1
2
7
5
9
4

5
1
9
3
6
4
7
8
2

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

2
4
8
1
3
6
5
9
7

3
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9
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4
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4
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1
3
2
6
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Yenilikçi
demiryolları
06:00

Geleceğe yolculuk
ANKARA - İSTANBUL

SİNCAN

POLATLI

06:17

06:35

09:20
12:15

12:32

07:27

BOZÖYÜK

BİLECİK

ARİFİYE

07:45

08:06

08:49

SAPANCA

İZMİT

GEBZE

PENDİK

09:19

09:50

10:03
13.13

10:42

12:29

13.39

15.23

15:58

14.35

14:52

19:00

19:17

19:35

20:27

PENDİK

GEBZE

İZMİT

SAPANCA

06:30

06:44

07:14

10:30

10:46

11:17

16:16

16:37
21:44

15:54

16.07

17:48

18:30

22:14

22:58

İSTANBUL - ANKARA
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[ ÇÖZÜMLER /

ARİFİYE

BİLECİK

BOZÖYÜK

07:43

08:27

08:50

07:02

13:06

14:11

14:26

08:55

09:12

15:21

16:26

16:41

16:36

17:40

17:54

19:10

19:24

19:54

22:59

23:14

20:23

21:07

Geleceğe yolculuk
KONYA - İSTANBUL
BOZÖYÜK

BİLECİK

06:50

08:37

08:55

09:16

17:55

19:42

20:00

20:21

PENDİK

GEBZE

İZMİT

SAPANCA

07:30

07:44

08:14

17:45

18:01

18:32

ARİFİYE

SAPANCA

21:03

11:15

11:32

13:30

13:47

16:10

16:27

PENDİK

18:20

18:37

10:26

11:10

21:25

21:42

21:33

22:15

21:30
İZMİT

21:52
GEBZE

22:39

İSTANBUL - KONYA

Yenilikçi
demiryolları

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

14:47

ARİFİYE

BİLECİK

BOZÖYÜK

08:43

09:27

09:50

10:12

11:51

19:43

20:06

20:25

22:04

Geleceğe yolculuk

19:18
22:05

18:10
20:00

18:58
20:48

19:18
21:08

19:33
21:23

POLATLI

SİNCAN

12:03

06:45

13:32

07:53
09:58
14:03

07:53

11:16

10:36

13:01

07:38
09:43
13:48

07:06

10:57

10:21

14:16

07:18
09:23
13:28

06:47

SİNCAN

12:45

17:08

06:30
08:35
12:40

06:30
10:40

10:00

14:00

SİNCAN

POLATLI

POLATLI

09:12

POLATLI

SİNCAN

Yenilikçi
demiryolları

POLATLI

08:24

06:30

07:36

07:56

08:11

09:32

10:38

09:05

10:11

10:31

10:46

12:54

11:20

12:40

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

21:15

22:35

22:50

18:57

14:46
19:56

Yenil
demiry

Geleceğe yolculuk
Geleceğe yolculuk

Yenilikçi

[ 7 fark / Find the 7 Differences ]

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

0

9

6

raillife TEMMUZ / JUly 2015

