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TEŞEKKÜRLER

TÜRKİYE

 SERMAYESİ DEVLETİN

KAZANCI MİLLETİN

Türkiye Petrolleri hizmet noktası artış hızı,
son 3 yıldır, ortalama yılda 50’nin üzerinde!

Türkiye Petrolleri Yükseliyor! www.tppd.gov.tr
türkiyepetrolleri



TÜRKİYE’DE	BİR	DEV	ESER	DAHA	YÜKSELİYOR
ONE MORE GREAT WORK IS RISING IN TURKEY

Değerli yolcular;
Bugün Türkiye’nin hangi iline, hangi 
ilçesine kısaca insanımızın yaşadığı hangi 
yöreye giderseniz gidin, orada mutlaka 
Bakanlığımızın bir eserini, bir hizmetini, 
yatırımını görürsünüz.  
Amacımız bu kubbede hoş bir seda, eser, iz 
bırakmak; amacımız Türkiye’yi 
kalkındırmak, Türkiye’yi muasır 
medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak.
Bu sayıda İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmit 
Körfez Geçişi Köprüsü’nden bahsetmek 
istiyorum. Köprü, dünyanın en büyük orta 
açıklığına sahip 4’üncü asma köprüsü olma 
özelliğini taşımaktadır. Projede 5 bin 250 
kişi çalışıyor, çok yoğun ve titizlikle yapılan 
çalışmalar hızla devam ediyor.
2014 yılı mart ayı içerisinde Kule Keson 
temellerini yerleştirdiğimiz Körfez Geçiş 
Köprüsü’nün yerleştirilen kule temellerinde, 
kule ankraj kaidesi ve bağ kirişi imalat 
çalışmaları da tamamlandı. 8 Temmuz 
2014’te başladığımız asma köprü çelik kule 
blokları montaj çalışmaları devam ediyor. 
Kule montajında 252 metre tamamlandı, 5 
Şubat’ta başlayan köprünün kablo montajı 
için oluşturulan ‘kedi yolu’ diye adlandırılan 
bölüm de yeniden imal edildi ve bitirildi. 
Köprünün ana kablo halatlarının çekilmesine 
de eylül ayının ilk haftasında başlayacağız ve 
aralıkta da tabliyelerin yerleştirilmesine 
geçmeyi planlıyoruz. Bu dev eseri Mart 
2016’da milletimizin hizmetine sunacağız. 
İstanbul – İzmir Otoyolu’nun tamamında 
yüzde 46 gerçekleşme sağlandı. Yolun, 
Yalova Altınova – Orhangazi İznik Kavşağı 
arasını, bu yılın sonunda trafiğe açmayı 
hedefliyoruz.  
Canı gönülden inanıyorum ki bu dev eserin 
tamamlanmasıyla birlikte Türkiye gelecek 
güzel günler için çok büyük ve önemli bir 
adım atmış olacak. 
Hayırlı yolculuklar diliyorum…

Feridun BİLGİN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı

Dear Passengers;
No matter where you travel in Turkey, 
whichever city, district, or region where our 
people live, you will see a work, an 
investment, a service conducted by our 
department. 
Our goal is to leave fine marks, works, and 
sounds; our goal is to develop Turkey, and 
bring our country above the level of 
developed countries.
I would like to talk about İstanbul - İzmir 
Highway and Gulf of İzmit Crossing Bridge 
in this issue. The bridge has the feature of 
being the fourth suspension bridge that has 
the largest central span in the world. Five 
thousand two hundred fifty people work in 
the project. Our busy and careful work 
continues.  
The tower caisson foundations of the Gulf 
Crossing Bridge had been placed in March 
2014. The production works for the tower 
anchorage pillar and the transverse beam are 
completed. Installation works of the steel 
tower blocks of the suspension bridge that 
has begun on July 8, 2014 continues. 
Installation of the two hundred fifty two 
meters of the tower is completed. The 
section called ‘catwalk’ that was created to 
install the cables has been reproduced and 
completed since February 5. We are going to 
start the installation of the main cable lines 
in the first week of September. We are 
planning to start placing the bridge deck 
slabs in December. We are going to put this 
great work into our nation’s service in March 
2016. Forty six percent of the İstanbul – 
İzmir Highway is completed. Our target is to 
open the section between Yalova Altınova 
– Orhangazi İznik intersections at the end of 
this year. 
I believe with all my heart that Turkey is 
going to take a large and important step 
through a nice future with the completion 

Feridun BİLGİN
Minister of Transport, Maritime Affairs 
and Communication
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AVRUPA’NIN	EN	MODERN	YHT	GARLARI	
TÜRKİYE’DE	İNŞA	EDİLİYOR	
THE LEADING EDGE TERMINALS OF EUROPE 
ARE BEING BUILT IN TURKEY.

HoŞGELDİNİz / WElCOmE

Ankara merkezli olarak ülkemizin 
batısından doğusuna kuzeyinden güneyine 
doğru genişleyen yüksek hızlı ve hızlı 
demiryolu hatlarının geçtiği her kentte, her 
ilçede adeta bayram havası esiyor, yeni bir 
yaşam biçimi oluşuyor.
Bu yeni yaşam biçimi, yeni YHT garlarının 
da inşasını zorunlu kılıyor. Kentlerin kalbi 
haline gelen garların, yolcuların seyahatleri 
sürecindeki ihtiyaçlarını karşılayacak 
şekilde yapılandırılmasının yanı sıra cazibe 
merkezi olması da amaçlanıyor.  
Bu özellikleri barındıran ilk YHT garı 
Ankara’da inşa ediliyor. Ankara’nın yeni 
yaşam merkezi olmaya hazırlanan yeni 
Ankara YHT Gar’ın yüzde 54’ü 
tamamlandı. Halen günde yaklaşık 11 bin 
500 kişiye hizmet veren Tarihi Ankara 
Gar’ın yanında inşası devam eden YHT 
Gar’ın, 2016 yılının başı itibariyle hizmete 
girmesi planlanıyor. Gar, özgün mimarisi 
ve barındırdığı sosyal ve kültürel 
donatılarıyla Avrupa’nın en modern hızlı 
tren garlarından biri olacak.
Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu ağları 
genişlerken bu hatlara bağlantılı kombine 
taşımacılık da yaygınlaşıyor. En son, 
Konya-Akşehir arasında (DMU+YHT)  
kombine taşımacılık başlatarak seyahat 
süresini 2 saat 27 dakikaya düşürdük, 
Akşehir’imizi yakınlaştırdık. 
Yapım maliyeti ucuz, kullanım ömrü uzun, 
petrole bağımlı olmayan çevre dostu 
demiryolu sisteminin yaygınlaşması çevre 
dostu alışkanlıkları da geliştiriyor. Bu 
kapsamda, “Tren Yolunda Bisikletim 
Yanımda” kampanyası ile bisiklet severlerin 
trenlerde bisikletlerini ücretsiz taşımalarını 
sağladık. 
YHT ile güvenli, rahat, keyifli yolculuklar…

Ömer YILDIZ
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanı

Happiness is in the air of each city and 
district that Ankara centered high-speed and 
speed rail lines pass through, expanding from 
west to east and from north to south and 
creating a new way of living.
This new way of living makes the building of 
new HST terminals necessary. It has been 
targeted to enable the terminals, which have 
become as the heart of city, meet the needs of 
passengers during their travels as well as 
having the terminals become the center of 
attraction. 
The first HST terminal that has these 
features is being built in Ankara. Getting 
ready to become the new center of Ankara, 
fifty-four percent of the new HST terminal 
of Ankara has been completed. The 
construction of the new terminal, which is 
located right next to the historical Ankara 
Terminal that serves 11 thousand 500 daily 
passengers, continues. It has been targeted 
to put the new terminal into service in the 
beginning of 2016. The terminal is going to 
be one of the leading edge HST terminals of 
Europe with its unique architecture and 
social and cultural equipments.
As the high-speed and speed rail lines net 
expand, combined transportation that is 
connected to these lines is becoming wide 
spread. Recently, we have started combined 
transportation between Konya and Akşehir, 
dropping down the travel time to 2 hours and 
27 minutes; Akşehir is now closer. 
Spreading of the environment friendly 
railway system that is low cost, long lasting, 
and independent from oil develops 
environment friendly habits. We have 
enabled the bicycle fans to transport their 
bikes free of charge by means of ‘My bicycle 
is with me on the railway’ campaign.     

Ömer YILDIZ
Director General of the Turkish State 
Railways and Chairman of the Board
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun 
Bilgin, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı’nın 2016’nın 
başında bitirileceğini müjdeledi. Bakan Bilgin, özgün 
mimarisi, yolcu kapasitesi, barındırdığı sosyal ve 
kültürel donatılarıyla Ankara YHT Garı’nı, Ankara 
ve Türkiye için önemli projelerden biri olarak gör-
düklerini ifade etti. 

Yüzde 54’ü tamamlandı
Bakan Bilgin, toplam 178 bin metrekare kapalı alan ve 
7 kattan oluşacak YHT Garı’nda 3 adet peron ve 6 
adet hızlı tren hattı olacağını belirtti. Ankaray, Batı-
kent Metrosu, Başkentray, Sincan Metrosu, Keçiö-
ren Metrosu ve Havaalanı Metrosu ile bağlantılı olan 
garın, Ankara raylı sistemin merkezi haline geleceği-
ni söyledi.
Bilgin, garın yüzde 54’ünün tamamlandığı bilgisini 
vererek, “Günde 20 bin yolcu kapasitesi, 4 yıldızlı 
otel, restoranlar, kafeler, dinlenme salonları, büfe-
ler ve 1255 araçlık kapalı otoparkı ile Avrupa’nın en 
modern yüksek hızlı tren garlarından biri olacak.” 
dedi.

Mevcut gar hizmetine devam edecek
Yeni YHT Garı inşa edilirken mevcut gar binası ve etra-
fındaki tesislerin tarihe duyarlı planlama yaklaşımı ile 
korunduğunu belirten Bilgin, mevcut garın konvansiyo-
nel hatlarda aynı hizmeti vermeye devam edeceğinin al-
tını çizdi. 

Minister of Transportation, Maritime, and Communication 
Feridun Bilgin announced that Ankara High Speed Train 
Terminal is going to be completed in the beginning of 2016. 
Minister Bilgin expressed that they see Ankara HST 
Terminal among the important projects for Ankara and 
Turkey with its social and cultural equipments, unique 
architecture, and passenger capacity. 

Fifty-four percent is complete
Minister Bilgin stated that the new HST terminal, which 
is going to have 178 thousand square meters indoor 
space in seven floors, is going to consist of three 
platforms and six HST lines. The terminal that is 
connected to Ankaray, Batıkent Metro, Başkentray, 
Sincan Metro, Keçiören Metro, and Airport Metro is 
going to become the center of the rail system of Ankara.
Bilgin gave the information of the fifty-four percent 
completion of the terminal and said, “It is going the be one 
of the leading edge HST terminals of Europe with its 20 
thousand daily passenger capacity, four-star hotel, 
restaurants, cafes, lounges, kiosks, and capacity of 1255 
vehicles for indoor parking.”   

The existing terminal is going to continue to operate
Bilgin highlighted that the existing terminal building 
and surrounding facilities have been protected with a 
planning approach that is history-sensitive and the 
existing terminal is going to continue to serve in 
conventional lines. 

ANKARA	YHT	GARI	2016’DA	HİZMETTE
ANKARA YÜKSEK HIZLI TREN GARI, AVRUPA’NIN EN MODERN GARLARINDAN BİRİ OLACAK.

ANKARA HST TERMINAL IS IN SERVICE IN 2016
ANKARA HIGH SPEED TRAIN TERMINAL IS GOING TO BE AMONG THE LEADING EDGE 

HST TERMINALS OF EUROPE.

TCDD / TRSR
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Mistik müzikler alanında dünyanın en saygın festivali ola-
rak gösterilen Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali, 
12. kez kapılarını açıyor. Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü tarafından; Hz. Mevlâna’nın Doğum Yıldönü-
mü Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen festival, Hz. 
Mevlâna’nın sözle ifadesi mümkün olmayan sınırsız aşkı-
na, bütün insanlığı kucaklayan tevazu ve hoşgörüsüne la-
yık bir anma programı ile 22-30 Eylül 2015 tarihleri arasın-
da seyircilerini selamlıyor.  

Dünyanın ‘En İyi Festivalleri’ arasında yer alıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merke-
zi’nde gerçekleştirilecek olan festival, İngiltere’de ya-
yımlanan ve dünya müzikleri alanındaki en saygın ya-
yınlardan biri olarak anılan Songlines dergisi tarafın-
dan bu yıl “Dünyanın en iyi 25 uluslararası festivalin-
den biri” olarak ilan edildi. Dergi sayfalarında özel yer 
verilen festival, tavsiye edilen 8 etkinlik arasında da 
gösterildi. 
Daha önceki yıllarda mistik müzik alanında dünyanın önde 
gelen müzisyenlerini ağırlayan festivalde bu yıl, Endonez-
ya’dan Gamelan, Altay Cumhuriyeti’nden Şaman Ayini, 
Tibet’ten Budist Ayini, Yunanistan’dan Bizans Ortodoks 
Kilise Müziği, Gregoryen İlâhî Korosu, Gürciyev Müzik ve 
Dansları gibi Türkiye’de ilk defa, dünyada ise ender olarak 
sahnelenen geleneksel müziklere yer veriliyor.
Dünyanın çeşitli yerlerinde icra edilen mistik müziklerin 
dinleyicilerle buluşacağı festivalle; tüm dünyada her ge-
çen gün ilginin arttığı mistik müzikler yoluyla farklı ina-
nış ve kültürlerin tanınması sağlanıyor. 

Konya International Mystic Music Festival, which is 
shown as the most respected festival of the world in mystic 
music, is going to open its doors for the 12th time. The 
festival that is organized by Konya Governorship Culture 
and Tourism Directorate within the frame of Mevlana’s 
Birth Anniversary Events is going to greet its visitors with 
a commemorative program fit for Mevlana’s endless love, 
submission, and tolerance that embrace everyone on 
September 22-30, 2015. 

It is among ‘the world’s best festivals’
The festival, which is going to take place at Konya 
Metropolitan Municipality Mevlana Cultural Center, is 
declared as one of ‘the world’s best 25 international festivals’ 
by the Songlines magazine that is published in the UK and 
also known as one of the most prestigious publications of the 
world music. The festival, which is going to have special 
coverage in the magazine, is shown among the eight 
recommended events. 
The festival had hosted many famous musicians of the world 
in mystic music in the previous years. This year, traditional 
music such as Gamelan from Indonesia, Shaman Ritual from 
Altai Republic, Buddhist Ritual from Tibet, Byzantine 
Orthodox Gospel, Gregorian Gospel Choir, Gürciyev Music 
and Dance are going to be performed for the first time in 
Turkey and rarely in the world.  
The festival, which is going to have mystic music performed 
in different parts of the world meet with listeners, introduces 
different cultures and faiths through the mystic music that 
draws increasing interest around the world. 

MİSTİK	MÜZİK	FESTİVALİ’Nİ	KAÇIRMAYIN
ULUSLARARASI MİSTİK MÜZİK FESTİVALİ, DÜNYANIN EN İYİ 25 FESTİVALİ ARASINDA GÖSTERİLİYOR. 

DON’T MISS THE MYSTIC MUSIC FESTIVAL
INTERNATIONAL MYSTIC MUSIC FESTIVAL IS SHOWN AMONG THE BEST 25 FESTIVALS OF THE WORLD.

KÜLTÜR / CUlTURE
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KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS

Dünyanın en küçük ve aynı zamanda en gelişmiş ülke-
lerinden olan Hollanda, yel değirmenleri ile ünlüdür. 
Ülkeyi gezerken, baktığınız her yerde rüzgârla sava-
şan bir yel değirmeni görmeniz mümkün. Ülkeye gü-
zellik katan yel değirmenlerinin en sık olduğu yer ise 
Amsterdam’daki Zaanse Schans’tır. Burada, onlarca 
yel değirmenini bir arada görebilir ve kendinizi bir 
masal şehrinde hissedebilirsiniz. 
Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a 20 dakikalık 
mesafede olan Zaanse Schans, yel değirmenleri, mü-
zeler, peynir üretim atölyelerinin bulunduğu küçük 
bir yer. Burada, sadece su pompalamak amacıyla ya-
pılan değirmenleri değil, bıçkı tezgâhı, yağhane gibi 
farklı amaçlarla kullanılan birbirinden renkli değir-
menleri de görebilirsiniz. Küçük ücretler karşılığın-
da bu güzel yer değirmenlerinin içine girip gezmeniz 
de mümkün.  

Netherland, which is among the smallest and most developed 
countries of the world, is famous with its windmills. When 
you travel around the country, it is possible to see a 
windmill that fights with the wind wherever you look. 
Where you see the most windmills that contribute the 
beauty of the country is going to be Zaanse Schans in 
Amsterdam. You can see tens of windmills in here and feel 
as if you are in a dreamland. 
Zaanse Schans, which is 20 minutes away from Amsterdam, 
the capital of Netherland, is a small location filled with 
windmills, museums, and workshops that produce cheese. 
You can see not only the windmills that are built to pump 
water but also the colorful ones that are used for different 
purposes, for instance as a sawhorse or a rendering plant. 
For a small fee, you can enter and walk through those 
beautiful windmills.   

Değirmenler Hollanda için çok önemli
“Peki, Hollanda’da bu kadar çok yel değirmeni neden 
var?” diye merak ederseniz, hemen söyleyelim; bunlar 
sadece ülkeye güzellik kattıkları için korunan yapılar 
değil. Yel değirmenlerinin Hollanda için neredeyse ha-
yati önemi var. Şöyle ki; bilindiği gibi Hollanda toprak-
larının büyük bir kısmı su seviyesinin altında… Ülke 
her an suların altında kalma tehlikesi ile karşı karşıya. 
İşte yel değirmenleri bu noktada önemli bir işleve sa-
hip. Değirmenler, hem su seviyesinin altındaki yerler-
den suyun dışarı pompalanmasında kullanılıyor hem 
de göletlerin kurutulup verimli tarlalara çevrilmesine 
yardımcı oluyor. Yani, ülkenin suya karşı savaşında, 
kullandığı en güzel silahı yel değirmenleri…
Bu arada Zaanse Schans’ı keyifle gezerken peşinize ta-
kılan kazlar olursa sakın şaşırmayın. Onlar da bu ma-
salsı diyarın önemli figürlerinden… 

Windmills are important for Netherland
If you wonder, why are there so many windmills in 
Netherland, here is the answer; windmills are not only 
protected because they contribute the beauty of the country. 
They almost have vital importance for Netherland. As you 
all know, most of Netherland soil is under the level of water. 
The country is in danger of being flooded all the time. The 
importance of windmills begins at this point. They are used 
to pump the water out of the locations that remain under 
water and they help to dry out the wetland areas to turn 
them into fertile lands. In other words, windmills are the 
best weapons of the country in its war against water. 
By the way, when you stroll around Zaanse Schanse with 
pleasure, don’t be surprised to see a few geese chasing you. 
They are also among the important figures of this 
dreamland. 

AMSTERDAM	VE	YEL	DEĞİRMENLERİ

AMSTERDAM AND WINDMILLS

“HOLLANDA’DA BU KADAR ÇOK YEL DEĞİRMENİ NEDEN VAR?” 
DİYE MERAK EDİYOR MUSUNUZ? 

DO YOU EVER WONDER WHY ARE THERE SO MANY WINDMILLS IN NETHERLAND?

TÜRKAN BALABAN
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Bayramlar, kuşkusuz insanları yakınlaştıran ve yar-
dımlaşmanın önemini hatırlatan, özel bir enerjiye sa-
hip günler… İslamiyet’te iki büyük dini bayramdan 
biri olan Kurban Bayramı da insanların yardımlaşma-
sına vesile olan önemli zaman dilimlerinden… Ayrıca 
kurban kesmenin; Allah’a yaklaşma ve O’nun rızasını 
kazanma yolunda önemli bir ibadet olduğuna inanılır.
İnsan, kurban keserek Allah’a ve O’nun emirlerine bağlı-
lığını, gerekirse O’nun rızasını kazanmak için her fe-
dakârlığa katlanacağını göstermiş olur. ‘Kurban’ kelime-
sindeki anlam bunu içerir. Esasında Allah için yapılan her 
şeyde esas olan iyi niyettir. Kurbanda da iyi niyet esastır. 
Bu konu Kur’an-ı Kerim’de şöyle yer buluyor: “Onların 
(kurbanların) ne etleri ne de kanları Allah’a ulaşır. Fakat 
O’na sadece sizin takvanız ulaşır.” Esasen Allah ancak 
inanç sahiplerinin yapmış oldukları ibadetleri kabul eder.

Holidays are the days with a special energy that connects 
people, reminding them the importance of support. Muslim 
Holiday of Sacrifice, which is one of the two important 
religious holidays in Islam, contributes to support and 
helping each other. It is also believed that sacrificing brings 
one closer to Allah and receiving the approval of Allah.  
One can prove that he/she can endure any kind of hardship to 
gain Allah’s approval or show his/her obedience and devotion 
to Allah by offering a sacrifice. This is the meaning of the 
word ‘sacrifice’. In fact, goodwill is primary in anything that 
is done for Allah, just as it is in sacrificing. This subject is 
treated in the Quran as it follows, “Neither their flesh nor 
their blood (sacrificed) reach Allah. But only your taqwa 
does.” Allah only accepts worships of the faithful ones.    
Therefore, Allah accepts everything that is done with 
goodwill, faith, and devotion. Sacrificing is an important 

KURBAN	BAYRAMI	SEVİNCİNİ	YAŞIYORUZ
KURBAN BAYRAMI, İSLAM DİNİNDEKİ SOSYAL YARDIMLAŞMA 

VE DAYANIŞMANIN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDEN…

WE ARE EXPERIENCING THE JOY OF MUSLIM 
HOLIDAY OF SACRIFICE

MUSLIM HOLIDAY OF SACRIFICE IS AMONG THE BEST EXAMPLES OF SOCIAL 
SUPPORT AND UNITY IN ISLAM. 

GÜNCEL / CURRENT

SEÇİL SAĞLAM
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Buradan da anlaşılacağı üzere, Allah bizim iyi niyet, inanç 
ve bağlılıkla yaptığımız her şeyi kabul eder ve kurban da 
hem kelimenin içerdiği anlam olarak hem de ibadetin 
amacı olan ‘yardımlaşmaya’ ve ‘vermeye’ dayalı olarak 
sembolize ettikleri bakımından önemli bir ibadettir. 

Sosyal yardımlaşma imkânı
Dünyada kesilen hayvanlardan çoğunlukla varlıklı kimse-
ler yararlanırken Kurban Bayramı’nda kesilen kurbanlar-
dan daha çok yoksullar ve hayır kurumları istifade ediyor. 
Kurban Bayramı bu anlamda, İslam dinindeki sosyal yar-
dımlaşma ve dayanışmanın en güzel örneklerindendir.

Sadaka vermek
Kurban Bayramı’nda kurban eti dağıtmanın yanı sıra, 
sadaka ve hediyelerin de büyük yeri vardır. Bayram 
günlerinde yiyip içmek ve ikramda bulunmak İslam 
dininin tavsiye ettiği güzel vazifeler arasındadır.

Hac yolculukları başladı
Kurban Bayramı dönemi ayrıca Hac ibadetinin de yapıl-
dığı dönemdir. Her yıl milyonlarca Müslüman bu çok 
önemli görevlerini yerine getirmek üzere Mekke’ye gi-
der. Hacı adayları kurbanlarını bu topraklarda keser. 

Bayramınız kutlu olsun
Bayram sevinci; insana hayatındaki nimetlere duyması 
gereken şükrü hatırlatır ve insan bu nimetlere şükretmeye 
devam ettikçe hayatındaki nimetler çoğalır. Bize bu nimet-
leri sağlayan Allah’a şükrettiğimiz nice bayramlara…

worship both as the word meaning and as in the aspects of 
what it symbolizes based on ‘support’ and ‘giving’ which are 
the goals of worshipping.

Opportunity for social support
Mostly the wealthy people benefit from the meat of 
animals that are slaughtered around the world; however, 
mostly the poor and charities benefit from the meat of 
animals slaughtered during Muslim Holiday of Sacrifice, 
making it the best example of social support and unity in 
Islam.  

Giving alms
Giving alms and presents take big place in Holiday of Sacrifice 
as well as distributing the meat of the sacrificed animal to the 
poor. Eating, drinking, and offering treats during the holidays 
are among the nice duties that Islam recommends. 

Travels for hajj began
The term of Holiday of Sacrifice is also when the Hajj 
worship is done. Every year millions of Muslims travel to 
Mecca to carry this important duty. The hajji candidates have 
their sacrifices slaughtered in those lands. 

Have a nice holiday
The joy of a holiday reminds people to be thankful for what 
they have in their lives and the number of those blessings 
would increase as they continue to give thanks. Have a many 
more holidays that we give thanks to Allah for the blessings 
that we have in our lives. 

GÜNCEL / CURRENT
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Zeynep Kartal, “Manchester’lı tasarımcı” olarak İngil-
tere’de pek çok başarılı işe imza attı. 10 senedir İngil-
tere’de yaşayan tasarımcı, eşinin işi sebebiyle gittiği 
İngiltere Manchester’da 3 sene önce kendi markasını 
kurmaya karar vermiş. Manchester Vogue Moda Orga-
nizasyonu’nda tasarımları İngiliz basınında geniş yer 
alınca, ünlü futbolcu eşleri, Zeynep Kartal’ın peşini 
bırakmamışlar. Orada yaptığı başarılı işlerin ar-
dından ülkesinin kültürünü dünyaya tanıt-
mak amacı ile ilk defilesini, yardıma 
muhtaç çocuklar yararına Dr. Sare 
Davutoğlu’nun katkı ve katılımıyla, 
Konya Valisi Muammer Erol ve 
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin 
himayesinde gerçekleştirdi. İn-
giliz basınının yoğun ilgi göster-
diği gecede, koleksiyonu ünlü 
İngiliz model ajansı Boss’un 
mankenleri tanıttı. O.K! Maga-
zin’den Helen Tumbull defileyi 
bizzat takip ederek koleksiyondan 
oldukça etkilendiğini, el işçilikleri-
nin özellikle dikkatini çektiğini vurgu-
ladı. 

 İngiltere’de markanızı kurduktan sonra ilk çıkışınız 
nasıl gerçekleşti?
Manchester Vogue Moda Organizasyonu’nda tasarım-
larım çok beğenildi ve basın bana geniş yer verdi böy-
lece tanınmış oldum. Futbolcu eşleri beni buldular ar-
dından “Coronatin Street” dizisinden tasarımcıları 
olmam için teklif aldım. İngiltere’de basın beni hep 
“Mancester’lı tasarımcı” olarak lanse ettiği için yeni 
yeni Türk olduğum ortaya çıkıyor. 10 senedir Mances-
ter’da yaşadığım için öyle tanındım. 

Zeynep Kartal has created many successful designs as the 
“designer of Manchester” in the UK. The designer who 
has been living in the UK for the last 10 years has decided 
to create her own brand 3 years ago in Manchester. When 
her designs for the Manchester Vogue Fashion 
Organization had wide press coverage in the UK, the 
wives of the famous football players began to follow her. 

She had her first fashion show with the 
contributions of Dr. Sare Davutoğlu and 

through the aegis of Mayor of Konya 
Muammer Erol and Konya 

Metropolitan Municipality for 
the benefit of homeless 
children. During the event 
that had wide press coverage, 
the models of the famous 
Boss Agency presented the 
collection. Participating the 
show personally, Helen 

Tumbull of O.K.! Magazine 
highlighted that the collection 

was very impressive and the hand-
workmanship was especially 

striking.
     

 How did you materialize your first breakthrough 
after founding your own brand?
My designs were very popular at the Manchester Vogue 
Fashion Organization and I had wide media coverage, 
making me well known. The wives of the football players 
discovered me and then I was offered to be the designer of 
“Coronation Street.” People recently began to recognize 
that I am Turkish, since I was promoted as the “designer 
of Manchester” by the British media. I live in the UK for 
the last 10 years and that was an effect.   

TÜRK MODACI ZEYNEP KARTAL, ÜNLÜ FUTBOLCU EŞLERİNİN BEĞENİYLE TAKİP ETTİĞİ, 
KIRMIZI HALI GECELERİNİN ARANILAN İSMİ OLDU.

TURKISH DESIGNER ZEYNEP KARTAL HAS BECOME A NAME WHO IS FOLLOWED BY THE WIVES 
OF THE FAMOUS FOOTBALL PLAYERS AND POPULAR AT THE RED CARPET EVENTS.

ZEYNEP	KARTAL

ŞEBNEM KIRCI

RED CARPET DESIGNER
KIRMIZI	HALI	TASARIMCISI

Büyüdüğüm	
topraklara	bir	katkı	

sağlamak	istediğim	için	
Anadolu	Selçuklu	defilemi	
Konya’da	gerçekleştirdim.

I had my Anatolia Seljukian fashion 
show in Konya, because I wanted 

to contribute to the land 
where I was born.
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Zeynep Kartal, 
BBC televizyonun 

resmi tasarımcısı olarak 
görev yapıyor.

Zeynep Kartal works         
as the official designer 

of BBC

raillife EYLÜL / sEptEmbEr 2015       0  2  3



 Futbolcu eşleri sizi nasıl buldu?
Dergi ve gazetelerden kıyafetlerimi beğenerek gelmeye 
başladılar. Telefon açıp, randevu alıp geldiler Manc-
hester’daki ofisime. Onlar geliyorlar elbise hazırlıyo-
ruz gidiyorlar ama ben bazen kiminle çalıştığımı bile 
bilmiyordum. Ben Coleen Rooney’e elbise yapıp gaze-
telerde çıktıktan sonra onun kim olduğunu öğrendim. 
Böylece beni daha çok ünlüler tercih etmeye başladı. 
Kırmızı halı tasarımcısı olarak isim yaptım. 

 Sanatçıların albüm kapaklarında giyecekleri 
kıyafetleri de tasarlıyorsunuz değil mi?
Evet, son olarak İngiliz X Factor şarkıcısı Carolynne 
Poole’un kapağını tasarlamıştım. O da Konya’ya geldi 
ve defilenin sonunda yeni albümünün şarkısını ilk kez 
orada söyledi. 

 Türkiye’de bir defile düzenleme fikri nasıl ortaya 
çıktı?
David Beckham situsambiguus hastalığıyla mücadele 
eden 19 yaşındaki Kirsty Howard için yardım defilesi 
yapacağı zaman bana bir elbise hazırlamamı teklif ettiler 
ben de seve seve yaptım. Çok başarılı bir gece oldu. O 
gece kendi ülkemde de bir şeyler yapmam gerektiğine 
karar verdim ve Konya’da çocuklar yararına gerçekleş-
tirdiğim defilemin düşünce olarak temeli atılmış oldu. 

 Anadolu Selçuklu Koleksiyonu nasıl aklınıza geldi?
Defilemi burada yapacağım için bu topraklara özgü bir 
defile olacaktı. Selçuklu’nun başkenti Konya zaten. 
Anadolu Selçuklu üzerine yaptığım araştırmalar beni 
inanılmaz etkiledi. İnsanlığa başlangıç noktası olması, 
ilim, bilim, sanatla dolu olması… Her şeyin çıkış noktası 
burası. O dönemin bayrağının renginin beyaz oluşu bü-

 How did the wives of the football players find you?
They begin to visit me after seeing my designs in 
newspapers and magazines. They called me and then they 
visited me in my office in Manchester. They come, we 
design their clothes, and they leave but sometimes even I 
didn’t know for whom I was working. I learned who 
Coleen Rooney was after seeing her pictures in 
newspapers. So, more celebrities began to prefer my 
designs. I have made a name as a red carpet designer.

 You design the album cover outfits for singers, right?
Yes, recently I have designed the cover outfit for Carolynne 
Poole, the singer from the UK X Factor. She came to 
Konya, too. She sang her new album song for the first time 
at the end of the show.

 How did you come up with the idea of organizing your 
show in Turkey?
I was offered to design an outfit, when David Beckham 
wanted to organize a charity event for Kirsty Howard 
who suffers from situs ambiguus and I accepted it gladly. 
It was a successful night. That night, I decided to do 
something in my country and this was how the foundation 
was laid for my fashion show in Konya for the homeless 
children. 

 What inspired you for the Anatolia Seljukian 
Collection?
My collection was supposed to be unique to this land 
since the show would be in here. Konya was the capital of 
Seljukian. I was highly impressed by the research that I 
had done on the Seljukian. It is the starting point of 
civilization, sciences, and arts… The white color was the 
color of the Seljukian flag, so I reflected this in my 
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tün koleksiyona yansıdı. O dönemde kullanılan tel kır-
ma ve deriyi de motiflerde modernize ederek kullandık.

 Konya’da mı büyüdünüz?
Hayır, ailem İsmil köyünden. Merkeze 25 dakika uzak-
lıkta olan bir köy. Biz çok küçük yaşta babamın işi se-
bebi ile Bursa’ya taşındık ben Gemlik’te büyüdüm.

 Moda eğitimini nerede aldınız?
Bursa’da iki sene moda tasarım okulu olan FMS’te oku-
dum. Oradan sonra çalışmaya başladım. İngiltere’ye gi-
dince dilimi de geliştirmek için Manchester College’da 
Fashion Design’a 3 sene devam ederek bitirdim. 

 Yaratıcılığınızı neler besliyor?
Okuduğum bir kitap, izlediğim bir film, her şey... Şura-
da uzaktan gördüğüm avize bile bana pek çok şey çağ-
rıştırıyor. Yolda yürürken düşen bir yaprak, geçen yaz 
yaptığım koleksiyonu etkiledi.

 Orada kendi markanızı kurmaya nasıl karar verdiniz?
Biz Mancester’a eşimin işi sebebi ile gittiğimiz için 
aklımızda hep geri dönmek vardı. Orada eğitim alırken 
bile ileride Türkiye’ye dönünce özgeçmişimde bana 
faydası olacağını düşündüğüm içindi. Orada kalma sü-
remiz uzayınca 2 sene bir tasarım atölyesinde çalıştım, 
baktım hala orada kalmaya devam edeceğiz o zaman 
kendi markamı kurdum.

collection. I also used leather and strings that used to be 
used during their period. 
   
 Did you grow up in Konya?

No, my family is from the village of İsmil. It is 25 minutes 
away from the center. We moved to Bursa when we were 
young because of my father’s job. I grew up in Gemlik. 

 Where did you study design?
I studied for two years at FMS, which is a fashion design 
school in Bursa. Then, I began to work. I also studied 
Fashion Design at Manchester College for three years to 
advance my language skills. 

 What does nourish your creativity?
A book I read a movie I watch, anything, and everything… 
Even that chandelier that I see right now evokes many 
things... A leaf that fell when I was walking affected my 
collection last year.

 How did you decide to create your own brand?
When we went to Manchester because of my husband’s 
job, we always had in mind to go back someday. Even when 
I was studying there, I did it with the thought that it would 
look good on my CV when I go back. After our stay was 
extended, I worked at a design workshop for 2 years and 
when I realized that we would stay longer, I decided to 
create my own brand.     

RÖPoRTAJ / iNTERviEW

Coronation Street, Hollyoaks ve Made in Chelsea dizilerinin oyuncularını giydiriyor. 
She designs the outfits for the actors of the TV series called Coronation Street, Hollyoaks and Made in Chelsea. 

0  2  6  raillife EYLÜL / sEptEmbEr 2015



Eğlenceye
Yer Açtık



KUZEYİNE EGE’Yİ, GÜNEYİNE AKDENİZ’İ ALMIŞ DATÇA YARIMADASI, YAZ SONA ERERKEN, 
EN GÜZEL ZAMANLARINI YAŞAR.

DATÇA PENINSULA WITH THE AEGEAN IN ITS NORTH AND THE MEDITERRANEAN IN ITS 
SOUTH HAS ITS BEST TIMES THROUGH THE END OF SUMMER. 

A SEPTEMBER DESTINATION
BİR EYLÜL ROTASI
KAPAK / COvER

BERİL ŞEN
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Bir eylül günü Aydın Kaptan’ın teknesi Damla ile Datça 
koylarından İnceburun’a doğru yola çıkın. Adeta ünlü 
çizgi roman Asteriks’ten fırlamış gibidir, aynı zamanda 
da tam bir Datça karakteridir Aydın Kaptan… Demir attı-
ğı koylardaki suyun berraklığı ve temizliği yanında küçü-
cük ocağında kızarttığı çipuraları ve sekiz katlı salatası 
iştahınız kabartır. Tekneye binmeden, Datça’nın bir gece 
önce, serinlikte kurulan cumartesi pazarını kaçırmayın. 

Sail to Inceburun, one of the Datça coves, by Damla, 
Captain Aydın’s boat, on a day in September. Captain 
Aydın seems as if he has jumped out of the pages of the 
famous comic book Asterix and he is a unique character of 
Datça at the same time. He anchors at the coves with clear 
waters, grills fish, and makes eight-layered salad. Don’t 
miss to visit the farmers’ market on Saturday before you go 
on the boat trip. The market is set during the cool hours.

KAPAK / COvER
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Şerbet gibi bir eylül
Akdeniz ile Ege buluşur da, Datça’da eylül güzel olmaz 
mı... Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir, bu havadan, “İk-
lim tam insan boyutundadır. Sıcağı da soğuğu da, insan 
tahammülünü aşmaz. İklimi paltoyla, sobayla ya da yel-
pazeyle düzeltmeye gerek yoktur.” diye bahsemişti. 
Kuzeyine Ege’yi, güneyine Akdeniz’i almış Datça Yarı-
madası, yaz sona ererken, en güzel zamanlarını yaşar. 
Rutubet azalır, oksijen boldur, rüzgarı nefes aldırır. 
Datça Limanı’ndan başlayıp sahil boyunca sıralanan ba-
lık lokantaları günbatımına doğru masalarını kumsala 
çıkarır. Datça’nın çarşısı naif ve yereldir. Tezgahlarda 
badem, deniz kabukları ve renkli kumaş parçalarıyla 
yapılmış nazarlıklar şeklindeki allı pullu üzerlikler alış-
verişe eğlence katar.

Dolunayda gerçek Datça
Yarımadanın Akdeniz’e bakan koylarından biri Kargı. 
Kuzey ve güneybatı rüzgarlarına kapalı, bu çakıllı sahilde, 
kuzeydeki yamaçlardan gelen su ile beslenen buz gibi dere 
sizi serinletir. Sessiz bir gecede ve dolunayda Kargı Ko-
yu’nda olun, gerçek Datça’yla o zaman tanışacaksınız. 
Can Yücel’le özdeşleşen Eski Datça’da kasabanın klasik 
buluşma yeri olan Muhtar Orhan’ın Kahvesi, geç saatlere 
kadar açık. Begonvillerin süslediği dar sokaklarda Rum 
mimarisinin izleri belirgin.

Çam ormanları arasında bükler ve köyler
Datça Yarımadası’nın büklerini yani koylarını ve köyle-
rini de gezmeli. Koylarda yüzmek için mola vererek yol 
alacağınız bu rotayı, antik kent Knidos’ta tarihin sula-
rında sonlandırın. Çam ormanları arasından geçerek 
Mesudiye köyünün koylarından biri olan Hayıt Bü-
kü’ne, Kızılbük’e, Ova Bükü’ne ve koylar arasında en 
popüleri Palamut Bükü’ne uğrayın. İki bakir koydan biri 

A September like a sorbet
Septembers are beautiful in Datça where the Aegean and the 
Mediterranean meet. The Fisherman of Halicarnassus, Cevat 
Şakir had said once that, “The climate is in the dimensions of 
a human. Its warmth and its coldness don’t excess the limits 
of human toleration. It is not necessary to fix the climate with 
a coat or a fireplace or a fan,” about this weather. Datça 
Peninsula with the Aegean in its north and the Mediterranean 
in its south has its best days through the end of summer. The 
humidity level goes down as the oxygen level goes up and the 
wind helps us to breathe. The seafood restaurants that are 
lined along the coast beginning from the Datça Harbor place 
their tables and chairs on the beach towards sunset. The 
farmers’ market of Datça is very modest and domestic. The 
evil eyes that are made out of almonds, seashells, and fabric 
pieces on the stands add color to your shopping experience.   

The real Datça when the moon is full
Kargı is one of the bays of the peninsula that faces the 
Mediterranean. It is protected from the north and southwest 
winds. The creek that is fed by the waters that come through 
the northern slopes is going to help you feel fresh. Be at 
Kargı when the moon is full and the night is silent; because 
that is when you are going to meet the real Datça. Muhtar 
Orhan’s Café, which is the usual haunt of the Old Datça 
that is identified with Can Yücel is open until late hours. 
The traces of the Greek architecture along the streets that 
are embellished by bougainvilleas are visible. 

Inlets and villages among the pine forests
You should see the villages and inlets of the Datça Peninsula. 
Advancing through this destination by taking breaks to swim 
in the waters of the bays, you can end the route in the waters 
of history at the ancient city of Knidos. Stop by at the Hayıt 
Bay, which is one of the bays of Mesudiye village that you can 
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Kargı Koyu özellikle dolunayda bambaşka bir atmosfere bürünüyor. 
Kargı Bay has an extraordinary atmosphere when the moon is full.





Kurubük, diğeriyse yerlilerin denizinin berraklığından 
dolayı Akvaryum olarak adlandırdığı Akçabük. Yol bo-
yunca köylüler, badem, bal, zeytin, zeytinyağı, keçiboy-
nuzu ve keçiboynuzu pekmezi satarlar. Günbatımına 
yakın Knidos’ta olun.

Yıldızlar hiç bu kadar parlak olmamıştı
‘’Amazon’’ olarak adlandırılan bir cennete ulaşmak ko-
lay olmamalı. Yoksa böyle güzel kalamazdı. Her ne ka-
dar zorlu bir etap olsa da, özellikle fotoğraf tutkunlarını 
cezbedecek pek çok bakir koy ve Gökova Körfe-
zi’nin tüm güzelliği, yol boyunca sizinledir. 
Etrafta ışık kirliliği olmadığından yıldızların 
çıplak gözle izlenebildiği ender güzellikte-
ki yerlerden biri burası. Hava kararınca 
arabanızın farlarını kapatın, doğayla bir 
olduğunuzu hissedeceksiniz. 

Gökova’da bir cangıl
Deniz bir kanal gibi çam ormanlarının içine 
giriyor, derinliklere doğru ilerliyor, orman 
gittikçe sıklaşıyor ve tam bir cangıla dönüşüyor. 
Datça Yarımadası’nın Gökova Körfezi’ne bakan yü-
zünde yer alan Bördübet ve bir sonraki koy Amazon, Özel 
Çevre Koruma Alanı içinde ve yapılaşma minimum dü-
zeyde. Yöre sakinlerine göre, bir zamanlar Bördübet ko-
yunda saklanan İngiliz askerleri, buradaki kuşların çoklu-
ğu ve çeşitliliği karşısında duydukları şaşkınlıkla “bird 
the bed” yani “kuş yatağı” adını vermişler. Çam ağaçla-
rıyla çevrili koy, ormanlık bir bölge olduğundan yazın en 
sıcak zamanlarda bile gölgelik ve serin. 

Yattığınız yerden gökyüzü 
Gökova Körfezi’nin en kıvrımlı koylarından Amazon’un 
adı aslında Gücük- Günlük ya da Maden Koyu... Burası 

reach through the pine forests, Kızılbük, Ova Bay, and 
Palamut Bay, which is the most popular among the bays of 
the peninsula. One of the two untouched bays is Kurubük and 
the other one is named as Akçabük but the locals call it 
Aquarium because of its clear waters. The locals sell almonds, 
olives, honey, olive oil, carob, and carob molasses. Be at the 
ancient city of Knidos towards the sunset.

The stars have never been that shiny  
It shouldn’t be easy to reach to a paradise called “Amazon.” 

Otherwise, it couldn’t last that beautiful. No 
matter how tough the route is, many 

untouched bays and the whole beauty of the 
Gulf of Gökova that would tempt the 
photography lovers are going to 
accompany you along the road. This is 
one of the locations that you can watch 
the stars through naked eyes since there 
is no light pollution. When the darkness 

falls, turn off the headlights of your 
vehicle and feel that you are one with 

nature. 

A jungle in Gökova
The sea moves into the pine forests like a channel and 
advances through their depths, then the forests become a 
jungle soon. Bördübet and the next bay Amazon, which are 
located in the section of the Datça Peninsula that faces the 
Gulf of Gökova, are located in the Special Environment 
Protection Zone and the housing is minimal. According to 
the locals, this place was named as ‘bird the bed’ by the 
British soldiers who were once hiding at that location because 
of the large number of birds that inhabited the place. The bay 
that is surrounded by the pine trees is cool even during the 
hottest summer days since it is a forested land.

AKTİVİTE
Kaunos	Tours’la	

bölgede	yapılacak	birçok	
aktivite	var.	

ACTIVITY
Kaunos	Tours	organizes	

many	activities.

KAPAK / COvER
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El değmemiş Amazon Koyu, adeta bir cangıldaymışsınız gibi doğayla mücadele hissi veriyor.
Untouched Amazon Bay evokes the feeling of survival in nature as if you are in a jungle.





bugünkü adını, otuz küsur yılın ardından koya adını ve-
ren ve civardaki tek tesis olan, aile işletmesi Club Ama-
zon’dan alıyor. Çam ve Günlük ormanlarıyla iç içe koy, 
temiz ve derin. Medeniyetten hayli uzaktaki bu saklı li-
manda, günübirlik gelenler Club Amazon’un misafirle-
riyle birlikte sahil şeridindeki şezlong ve şemsiyelerden 
faydalanabiliyor. Balıkçı teknesiyle çevre koylara oltaba-
lıkçılığı ve yüzme turları düzenleniyor, rüzgar sörfü 
dersleri veriliyor. Kanoyla kimselerin olmadı-
ğı, körfezin sessiz koylarına kürek çekebi-
lir, kampın bisikletleriyle ‘The End’ ola-
rak bilinen noktaya ulaşıp günbatımını 
seyredebilir, kampta ping pong oyna-
yabilir, trekking ve off road turlara ka-
tılabilirsiniz. Ortak alandaki şöminede 
kozalak ateşinde yapılan patlamış mı-
sır, Türk kahvesi, Amazon ekmeği ile 
beş çayının kekleri de kampın müdavim-
lerinin yakından tanıdığı ve özlediği tadlar. 
Çocuklar ve hayvanlar için de harika bir ortam. 

Sazlıklardan doğal labirent
Bu dingin coğrafyadan ayrılıp Köyceğiz- Ortaca istika-
metinde varacağınız yer Dalyan’dır. Yazın adeta bir vaha 
olan Yuvarlakçay’da mola verin. Altından derenin aktığı 
ahşap iskeleleri olan restoranlarda, kuzu tandır ve kire-
mitte tereyağlı alabalık enfes. Günlük ağaçlarıyla çevrili 
Yuvarlakçay’ın sıcaklığı 13 derece. Suyu içmek ve suda 
yüzmek mümkün. Dalyan’da hayat, Köyceğiz Gölü’nü 
Akdeniz’e bağlayan kanalın iki yakasında sürüyor. Saz-
lıkların arasından süzülen tekneler ziyaret noktalarına en 
yaygın ulaşım. Dağların yamaçlarındaki M.Ö. 4. yüzyıla 
ait, heybetli tapınak tarzındaki kaya mezarları Dalyan’ın, 
özellikle geceleri aydınlatılıp suya yansıdıklarında, do-
yum olmayan bir görüntüsü. Köyceğiz Gölü ile Akdeniz’i 

The sky from where you lay down 
The actual name of Amazon, the most twisted cove of the Gulf 
of Gökova, is Gücük – Günlük or Maden Cove. The place 
takes its present name after over thirty years from a family 
management called Club Amazon, the only accommodation 
located at the vicinity. The cove, which is intertwined with 
pine and sweetgum forests, is clean and deep. The daily visitors 

of this hidden harbor, which is far from the civilization, can 
share the beach umbrellas and lounges located along 

the coast with the guests of Club Amazon. Tours 
by fishing boats to surrounding coves are 

organized and wind surfing lessons are given. 
You can row a canoe through the silent waters 
of the cove when it is not crowded, watch the 
sunset after reaching to the point known as 
‘The End’ by bike, play ping-pong at the 

camp, participate in trekking and off-road 
tours. Pop-corn which is made over the pine 

cone fire at the fireplace located at the common 
area, Turkish coffee, Amazon bread, and five o’clock 

cakes are among the flavors that the frequenters of the Club 
know well. It is a great ambience for kids and animals, too.

A natural maze through the reeds
You are going to arrive to Dalyan towards Köyceğiz-Ortaca 
after leaving this quiet region. Stop at Yuvarlakçay, which 
turns into an oasis in summers. Have lamb tandouri and 
trout with butter, cooked in earthenware, at one of the 
restaurants settled on wooden porches over the creek. The 
water temperature of Yuvarlakçay, which is surrounded by 
sweetgum trees, is 13 degrees. The water is suitable to swim 
and to drink. The life at Dalyan continues between the two 
sides of the channel, which connects Lake Köyceğiz to the 
Mediterranean Sea. The boats that float among the reeds are 
the most common means of transportation to the touristic 
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ALIŞVERİŞ
Özlü’deki	Datça	
bademinin	tadı	
benzersizdir.	

SHOPPING
The	flavor	of	the	Datça	

almonds	at	Özlü	is	
matchless.

Kayalara gömülmüş tapınak tarzındaki mezarların suya yansıması, Dalyan’ın en çarpıcı görüntülerinden.
The reflection of the tombs, which are carved in rocks, in the water is among the most striking views of Dalyan.



birleştiren tabii bir kanal olan Dalyan, bugün Özel Çevre 
Koruma Bölgesi. Sazlıklarıyla birlikte doğal bir labirente 
benziyor ve deltayı bir dantel gibi oyuyor. Kanalın kıyıla-
rı sazlıklarla ve doğal yaşamla dolu. Sazlıklar, suyu temiz-
liyor, balıklara barınak sağlıyor, aynı zamanda erozyon ve 
kötü kokuları engelliyor. Dalyan, bugün dünyanın her 
yerinden gelen doğa bilimcilerin, doğal yaşamını incele-
dikleri bir yer. Kanalda, olta attığınızda hem tatlı hem de 
tuzlu su balıklarını tutmak mümkün. Kefal, çipura, mır-
mır, levrek, barbun, yılan balığı ve mavi yengeç bunların 
bazıları. Oltanıza kiloluk bir levrek geldiğinde şaşırma-
yın. Ayrıca bölgede yaklaşık 154 kuş çeşidi saptanmış. 

Dünyanın en iyi korunan ikinci kumsalı 
Dünyanın en iyi korunan ikinci kumsalı seçilen ve Tür-
kiye’de caretta carettaların 17 üreme alanından en 
önemlisi olan 5.5 km uzunluğundaki İztuzu, incecik, sarı 
kumu, bir kıyısında Akdeniz, diğer kıyısında tatlı suyun 
bulunduğu konumu ve doğallığıyla, ender türde kumsal-
lardan biri. Plaj ve arkasındaki sazlıklarda, kertenkele, 
yılan, yengeç ve su kaplumbağası gibi canlıların da gö-
rüldüğü zengin bir doğal yaşam var. Sıkı bir yürüyüşle, 
plajın bir ucundan diğer ucuna 45 dk. sürüyor. 

Suya yansıyan başka bir Dalyan
Gündüz karmaşasına bakarak Dalyan’ın gece sükunetini 
tahmin etmek zor. Dolunayda, Happy Caretta’nın iske-
lesinden, kaya mezarlarının suya yansımasını izleyin. 
Radar’a çıkıp, Dalyan- Köyceğiz havzası üzerinde uçu-
yormuş gibi hissedin, Dalyan’da su yüzüne çıkıp nefes 
alan caretta carettaları izleyin, ayışığında yakamozların 
içinde kürek çekin, iki kıyı arasında yolcu taşıyan köylü 
kadınların kayığında karşıya geçin, bir gece sadece yöre 
halkının bildiği tenha bir çamur banyosuna girin, bir 
akşamüstü Kaunos antik kentinde yürüyün...

points. The reflection of the rock tombs that are from the 4th 
century BC, located on the mountain shoulders, on the water 
at night is a spectacular scene of Dalyan. Dalyan is a Special 
Environment Protection Zone. It looks like a natural maze 
because of the reeds. The coast of the channel is alive with 
natural habitats. The reeds clean the waters, house the fish, 
and prevent bad odor and erosion. Today’s Dalyan is a place 
where the naturalists from around the world observe the 
natural habitats. It is possible to catch both sweet and salt-
water fish when you cast a fishing line at the channel. Bream, 
gray mullet, bass, european eel, blue crab, and red mullet are 
among them. If you catch a large bass, don’t be surprised. 
Also, 154 bird species have been living around the vicinity.

The second best protected beach of the world
Selected as the second best protected beach of the world and 
the most important caretta caretta beach of Turkey, Iztuzu is 
one of the rare beaches with its fine yellow sands and its 
location. The beach is 5.5 km long. The natural life is rich. 
Lizards, snakes, crabs, and turtles can be seen at the beach 
and among the reeds behind the beach. You can reach one end 
to the other in 45 minutes by brisk walking.         

Another Dalyan that reflects in the water
It is hard to guess the quietness of Dalyan at night by 
looking at its liveliness during day. Watch the reflections 
of the rock tombs at the Happy Caretta’s porch when the 
moon is full. Climb to Radar to feel like flying over 
Dalyan-Köyceğiz. Watch caretta carettas that go on the 
surface of water to breathe. Row a boat under the 
moonlight. Go to the other side by the boats of the village 
women who transport passengers between the two 
villages. Take a mud bath one night that is recommended 
by the locals. Take a walk at the ancient city of Kaunos in 
the evening.

raillife EYLÜL / sEptEmbEr 2015       0  3  5

KAPAK / COvER



TÜRKAN BALABAN

SAĞLIK / HEAlTH

İDEAL	KİLOYA	KAVUŞUN	
SAĞLIKLI	KALIN

UZMANLAR, TATİLDE LEZZETLİ BİRÇOK YİYECEĞİ TÜKETİP, KİLOSUNA DİKKAT 
ETMEYENLER İÇİN ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNUYOR.

BE AT YOUR IDEAL WEIGHT AND STAY HEALTY
THE EXPERTS WARN PEOPLE WHO DON’T WATCH WHAT THEY EAT AND GAIN 

WEIGHT DURING HOLIDAYS.
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Memorial Wellness Beslenme Danışmanı Dr. Dyt. Yon-
ca Sevim, kişilere sık beslenme planını tavsiye ettikleri-
ni belirtiyor. Doygunluğa ulaşıp, yemeğe öyle oturulma-
sı gerektiğini söyleyen Sevim şu tavsiyelerde bulunu-
yor: “Ana yemekten 30 dakika önce yenilecek 2 adet ce-
viz, 5 fındık ya da badem, sindirim sinyallerini yemekten 
önce başlatacaktır. Böylece gerekli miktarda yediğinizde 
durmanız gerektiğinizi hissedeceksiniz.”  

Sofrada bir kere ayağa kalkıp oturun
“Yemeğe salata ile başlamak ve 1 bardak su içmek mide-
nizde istenilen hacim artışını sağlayacak ve doluluk hissi 
daha çabuk gelecektir. Yemeği yerken de biraz yemek ve 
biraz salatayı sırasıyla tükettiğinizde, salatasız bir öğüne 
kıyasla daha az kalori alıp daha kolay doyacaksınız. Tüm 
önerilere uydunuz, yarım saat önce ceviz yediniz ve öğü-
ne önce salata ile başladınız ama tabağınızdakiler bitti ve 
hala aç mı hissediyorsunuz? İşte buradaki çözüm ise ya-
rım bardak su içmek ve bir kere ayağa kalkıp oturmaktır. 
Böylece midenizin dolduğunu hissedeceksiniz. 

Ne yeşil çaydan ne kuru fasulyeden vazgeçmeyin
“Metabolizmanızı hızlandıracak ve posası yüksek yiye-
cekler en büyük dostunuz. Çilek, kivi, kuşburnu, broko-
li, greyfurt, yeşil çay, zencefil ve zerdeçal, gibi gıdaların 
yanı sıra yeşillikler, tam tahıllar, kuru baklagiller, ceviz, 
badem ve fındık gibi kuruyemişler ile meyvelerle lezzet-
ten de taviz vermemiş olacaksınız. Sizi uzun sürece tok 
tutacak posalı yiyecekler aynı zamanda da düşük kalori-
lidir. Bu mevsimde rahatlıkla pişirebileceğiniz taze fa-
sulye, kabak, kuru fasulye, biber dolması gibi yiyecek-
lerle ve salatalarla enerjinizi artırırken doygunluk hissi-
ni de yaşayacaksınız.” 

Memorial Wellness Nutrition Counselor Dr. Dietetic 
Yonca Sevim states that they recommend a frequent meal 
plan. Sevim suggests that one should come close to feel full 
before sitting down to eat a meal, “Two walnuts, five 
hazelnuts or almonds eaten 20 minutes before a main meal 
would start the digestion signals before the meal. This way 
you are going to feel that you should stop eating right 
when you had enough.”   

Stand up once then sit down
“Having a salad first and drinking a cup of water are going 
to make you feel full sooner. When you are eating, if you 
do it orderly –some salad then some of the main dish and 
then repeat– you are going to realize that you consume 
less calories compared to a meal without a salad. If you are 
still feeling hungry after following these rules, then drink 
a cup of water, stand up, and then sit down. This is the 
solution. You should feel full now.”    

Don’t give up green tea or dried beans
“Your best friends are the high fiber foods and the foods 
that speed up your metabolism; Strawberry, kiwi, 
cranberry, broccoli, grapefruit, green tea, and ginger as 
well as greens, whole grains, legumes, walnuts, almonds, 
and hazelnuts… Fiber rich foods that keep you full for a 
long time are low in calories. Fresh green beans, squash, 
dried beans, green peppers, and salads increase your energy 
and make you feel full.”
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Diyetisyen Yonca Sevim kendinizi zorlamadan kalıcı ve 
başarılı sonuçlar alabilmeniz için hayatınızda şu değişik-
likleri yapmanızı öneriyor: “Sağlıklı kahvaltı alışkanlığı 
edinmeye çalışın, tam taneli tahılları ekleyin, kızartmaları 
çıkarın. Yemek yerken veya atıştırma esnasında televizyon 
izlemeyin, dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçının. Günde 
kaç porsiyon sebze ve meyve tüketiyorsunuz? Sadece 2 kez 
mi, hedefiniz 3 olsun. Günde 5 porsiyona zamanla çıkarsı-
nız… Su tüketiminizi artırın, belki de düşündüğünüzden 
daha az tüketiyorsunuz, 2 litreye ne kadar yakınsınız?”

Haftada üç kez egzersiz şart
“Yaşlanmayı geciktirmek, toksinlerden arınmak ve yaşam 
kalitesini artırmak için bireysel olarak planlanmış egzersiz 
programları, yaşlanmayı geciktirme sürecinde olmazsa 
olmaz bir basamaktır. Haftada 3 kez, minimum 30 dakika 
olacak şekilde, bireysel hazırlanmış, orta yoğunlukta fizik-
sel aktivite yapın. Uyku, bir sonraki güne hazırlanarak 
doğru başlanabilmesi, zihne dolan gereksiz bilgilerin ve 
kaygıların uzaklaştırılması için çok önemlidir. Aynı za-
manda düzenli uyku cilt hücrelerinin bioritmik çalışmasını 
destekleyerek cilt sağlığını ve ışıltısını artırır.”

Dietician Yonca Sevim recommends the following 
changes to achieve successful and permanent results: 
“Form a habit of eating a healthy breakfast, consume 
whole grains, remove fried foods from your diet. 
Don’t watch TV while eating or snacking, avoid 
distracting activities. How many portions of 
vegetables and fruits do you consume? If your answer 
is only 2, target for 3. You could increase it to 5 in 
time. Increase your water intake, maybe you are 
drinking less than you are supposed to… How close 
are you to 2 liters?”

You must exercise three times a week
“Exercise programs that are customized for you are 
necessary to slow down the aging process, to increase 
your quality of life, and to remove toxins. Follow a 
customized exercise program for minimum 30 minutes 
and three times a week. Sleeping is important to begin 
the next day right, and to remove the worries and 
unnecessary information. Regular sleep supports the 
biorhythmic work of skin cells and increases the skin 
health and radiance.”

KÜÇÜK	ADIMLARLA	BÜYÜK	DEĞİŞİKLİK
HAFTADA 3 KEZ, MİNİMUM 30 DAKİKA OLACAK ŞEKİLDE, BİREYSEL HAZIRLANMIŞ, 

ORTA YOĞUNLUKTA FİZİKSEL AKTİVİTE YAPIN.

GREAT CHANGES WITH SMALL STEPS
DO MINIMUM 30 MINUTES OF CUSTOMIZED PHYSICAL ACTIVITY FOR THREE TIMES A WEEK  
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Reem Nöropsikiyatri Merkezi’nden Uzm. Dr. 
Mehmet Yavuz ise fazla kiloların kadınları dep-
resyona sürüklediğine dikkat çekerek şunları 
anlatıyor: “Yemek yemek birçok kadın için 
hem rahatlama hem de kızgınlık kaynağıdır. 
Spor yapmaktan kaçan ve kilo almaya başla-
yan bir kadının mutlaka kendini sorgulaması 
gerekir. Çünkü bu durumun bir süre sonra 
kısır döngüye dönüşür ve kişi kilolu olma 
gerçeğine daha fazla yemek yiyerek karşılık 
verip spor yapmaktan da kaçınır.”

Antidepresan kullananlar dikkat!
Depresyon sonucu kilo alan kadınların antidepre-
san kullanma konusunda dikkatli olmaları gereki-
yor. Böyle bir tedavinin sonucu yine kilo almak ola-
bilir, bu antidepresanlardan kaçmak için bir neden de-
ğildir fakat fazla kilolarla baş etmek için kullanı-
lacak bir yöntem de değildir.”

Specialist Dr. Mehmet Yavuz from Reem Neuropsychiatry 
emphasizes that excess weight drives women into 

depression, “Many women eat out of happiness 
or madness to relax. A woman who avoids 
exercise and begins to gain weight should 

question herself. Because this situation 
soon turns into a loop hole. The person 
responds being overweight by eating 
more and keeps avoiding exercise.”
 
People who use antidepressants 
should be careful!
Women who gain weight because of 
depression should be careful about 

using antidepressants. The result 
might be gaining even more weight. This 

is not an excuse to avoid using 
antidepressants but it is also not the way 
to fight with excess weight.

KIZGINLIK	YA	DA	MUTLULUKTAN	YEMEYİN
DEPRESYON SONUCU KİLO ALAN KADINLARIN ANTİDEPRESAN KULLANMA 

KONUSUNDA DİKKATLİ OLMALARI GEREKİYOR.

Önerİler: 

• Sabah kahvaltısı yapın. 3 öğün yemek yiyin, 
beslenmenize ara öğün ekleyin. 

• Sebze ve meyve tüketimini artırın.
• Alkol, yüksek kalorisi nedeniyle gün boyu tatlı 

isteğinizi artıracaktır.
• Çikolata, bisküvi gibi besin değeri düşük ama 

kalorisi yüksek besinler yerine taze veya 
kurutulmuş meyve yiyin.

• Yemeğinizi yavaş yavaş yiyin. Hızlı yediğinizde, 
doyduğunuzu anladığınız zaman zaten 
gerektiğinde fazla yemişsinizdir.

• Yemeklerden sonra dişlerinizi fırçalayın. Diş 
fırçaladıktan sonra muhtemelen canınız bir şey 
yemek istemeyecektir.

• Hayvansal yağlardan kaçının. Tavukların derilerini, 
etlerin yağlı kısımlarını ayırın. Katı yağlar yerine, 
zeytinyağı, ayçiçek yağı ve mısırözü yağı gibi 
bitkisel yağlar kullanın.

• Bol bol su için.
• Mümkünse her gün aynı saatte kalkın. 
• Tatlı yemekten kaçının. 
• Tuz ve şeker kullanımınızı azaltın.

Tips:

• Have breakfast. Eat three main meals, have 
 snack times.
• Increase consuming of vegetables and fruits.
• Alcohol increases your craving for sweets since 
 it is high in calories.
• Eat fresh or dried fruits instead of foods high in 

calories but low in nutritional values such as 
chocolate and crackers.

• Eat your meals slowly. When your brain decides 
that you’ve eaten enough, it is going to be 
already too late if you eat fast.

• Brush your teeth after meals. Probably, you won’t 
want to eat anything else after brushing your 
teeth. 

• Avoid animal fat. Don’t eat the skin of chicken or 
fat from meat. Use vegetable oils such as olive 
oil, corn oil, or sunflower oil instead of solid oil. 

• Drink plenty of water.
• Wake up at the same time every morning, if 

possible.
• Avoid eating sweets.
• Reduce the intake of salt and sugar. 

DON’T EAT OUT OF HAPPINESS OR MADNESS
WOMEN WHO GAIN WEIGHT BECAUSE OF DEPRESSION SHOULD WATCH FOR 

ANTIDEPRESSANT USE

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

 444 91        e.huawei.com/tr     e.turkey@huawei.com19

Huawei’in tümleşik BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojisi) çözümü Dünya etrafında 1.95 tur dönecek uzunluktaki demiryolunun 
iletişim ağını kurdu. Bu ağ, Dünya’nın en hızlı, en yüksek ve en uzun demiryolu sistemini destekliyor. Güçlü bir küresel 
tedarik ağına, mükemmel servise ve güvenilir ortaklara sahip baştan sona BİT çözümleri sunan Huawei Dijital Demiryolu 
Çözümü ile geleceğe biletinizi alın. Hepsi, yıllık gelirinin %10’unu AR-GE’ye yatıran 62.000’den fazla AR-GE çalışanına 
sahip Fortune ilk 500 liderlerinden biri olan Huawei’den. Haydi, yolculuk başlasın!

• Huawei’in BİT çözümü Dünya çapında 78.000 km.’den daha uzun demiryolu üzerinde kullanılıyor.

• Çok kapsamlı lider BİT ürünleri (Bulut Bilişim – Erişim - Cihaz) anahtar teslimi çözümler sunuyor.

• Dünyanın lider telekomünikasyon teknolojileri ve ekipmanları, sürekli büyümenize destek oluyor.

Detaylı bilgi için..

Huawei Dijital Demiryolu Çözümü’yle 
işlerinizi hızlı takip edin. 



ÜZERİNE	KAR	YAĞAN	TEK	ÇAY:	
TÜRK	ÇAYI

FAYDALARI SAYMAKLA BİTMEYEN ÇAY, BESLENMEMİZDE ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR. 
ÇAYKUR’UN ÖZENLE ÜRETTİĞİ TÜRK ÇAYININ İSE ÜNÜ TÜRKİYE’Yİ AŞTI… 

THE ONLY TEA THAT SNOW FALLS ON: 
THE TURKISH TEA

TEA THAT WE CANNOT EVEN BEGIN TO COUNT ITS BENEFITS TAKES AN IMPORTANT PLACE IN OUR 
NUTRITION. THE FAME OF THE TURKISH TEA PRODUCED BY ÇAYKUR EXCEEDS OUR BORDERS.

BESLENME / NUTRiTiON

Beslenme skalasında içecekler büyük önem taşıyor. 
Türkiye’de içecek denilince ise akla ilk olarak çay geli-
yor. Şöyle demli, ince belli bardakta içilen çaya bu 
topraklarda yetişen hiç kimse hayır diyemez… 
Kültürümüzün önemli bir parçası haline gelen çayın 
Anadolu’da yetiştirilmesinin hikâyesi ise sadece 90 
yıl öncesine dayanıyor. Batum’dan Anadolu’ya ge-
len çayın, Batum’la aynı iklim şartlarını taşıyan Rize 
ve Doğu Karadeniz’de başarı ile yetiştirilebileceği 
görülmüş. Aradan geçen 90 yıllık sürede Türkiye 
çay üreticiliğinde dünyada 5. sıraya yükselmiş. 
‘Türk usulü’ çift demlikte çay demleme dünya içe-
cek literatürüne girmiş. 

Drinks carry great importance in our nutrition. When so-
meone mentions drinks in Turkey, tea is the first thing 
that comes to mind. No one who was born in this land 
would say no to a glass of tea.
The story of how the production of tea that has become an 
important part of our culture has begun in Anatolia goes 
back to 90 years ago. It had been realized that tea that came 
to Anatolia from Batum could be grown in Rize and the 
Eastern Black Sea region that had the same climate condi-
tions with Batum. During the 90 years that has passed in 
between, Turkey has become the number five producer of 
tea in the world. Making tea in Turkish style, using two pots 
to brew tea, has entered into the world literature.        
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Çaykur Genel Müdürü 
İmdat Sütlüoğlu

General Director of Çaykur 
İmdat Sütlüoğlu



BESLENME / NUTRiTiON

Çaykur’un başarısı
Tüm bu gelişmelerde en büyük payın Çaykur Genel Mü-
dürü İmdat Sütlüoğlu’na ait olduğunu söylemek gereki-
yor. Göreve geldikten sonra Çaykur’a vizyoner bir bakış 
açısı kazandıran Genel Müdür, birikmiş sorunları çözüp, 
Çaykur’u Türkiye’nin gururu haline getirdi. Çaykur 
markası ile üretilen çay ve çayın temel maddesi olduğu 
içecekler bugün tüm dünyaya ihraç ediliyor. Çaykur 
Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, kısa süre 
öncesine kadar üretilen çayların sadece iç 
pazarda tüketildiğini hatırlatarak, atı-
lan önemli adımlar neticesinde ar-
tık yurt dışına da Türk çayının 
ihraç edildiğini aktarıyor. 

Çift demlikli çayı tanıttık
Sütlüoğlu şu bilgileri veriyor: 
“Dünyada genelde tek dem-
likli birkaç dakikada yapılıp 
içilen bir kültür hâkim. Ancak 
biz çift demlikte en az 15 dakika 
demlenme süresi olan tekniği-
mizi dünyaya tanıtıyoruz. Yurt dı-
şındaki organizasyonlarda bu tekniği 
öğretiyoruz. Tabi ince belli bardağı da 
unutmuyoruz.”

Türk çayında tarım ilacı kullanılmıyor
“Türkiye dışında üretilen çaylarda tarım zararlılarına 
karşı ilaç kullanılıyor. Türk çayında ise kar ve soğuk do-
ğal yollardan tarım zararlılarını öldürdüğü için tarım 
ilacı kullanılmıyor. Tarımında kimyasal ilaç, üretiminde 
katkı maddesi kullanılmayan yüzde yüz doğal ve sağlıklı 

The success of Çaykur
We must mention that the largest share in these developments 
belongs to General Director of Çaykur İmdat Sütlüoğlu. The 
General Director had Çaykur gain a visionary point of view 
after he was assigned his duty. He had resolved all of the 
unsolved issues, making Çaykur Turkey’s pride. The tea that 
has been produced under Çaykur brand and the drinks, of 

which tea is their main ingredient, have been exported to 
the world today. Reminding that the tea produced 

until a short time ago used to be consumed 
only by the domestic market, General 

Director İmdat Sütlüoğlu states that 
we export the Turkish tea abroad 

now, as a result of the significant 
steps taken.    

Promoted the tea, brewed 
in two pots
Sütlüoğlu gives the following 
information: “The tea culture 

that people make their teas using 
one tea pot to brew in a few 

minutes dominates the world. 
However, we introduce our technique, 

which we make tea using two pots with at 
least 15 minutes of brewing time, to the world. 

We teach this technique during the organizations 
held abroad. We don’t forget about the slender tea glasses.”

No use of pesticides in the production of the 
Turkish tea
“Pesticides are used during the production of tea outside of 
our country. Snow and cold kills the pests through natural 

Türkiye	dışında	
üretilen	çaylarda,	tarım	
zararlılarına	karşı	ilaç	

kullanılıyor.	Türk	çayında	ise	
kar	ve	soğuk,	doğal	yollardan	

tarım	zararlılarını	öldürüyor.	Biz	
de	tarım	ilacı	kullanmadan,	
yüzde	yüz	doğal	ve	sağlıklı	

çay	üretiyoruz.
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tek çay Türk çayıdır. Bu özellik Türk çayının değerli ol-
masını sağlıyor. Çaykur olarak yurt dışında şuanda 55 
ülkede çayımız var. Geçen yıl itibariyle 4 bin ton çay ih-
racatımız gerçekleşti. 2015 yılı hedefimiz ise 5 bin tona 
ulaşmaktır.”

Soğuk çayı sevdik 
Çaykur son dönemlerin en dikkat çeken Didi markasını 
da ürün skalasına ekledi. Meyveli, soğuk çay 
olarak imal edilen Didi, dünya pazarlarında 
yerini alan başarılı Türk markalarından 
oldu. Genel Müdür Sütlüoğlu Di-
di’nin başarısını şöyle anlatıyor: 
“Didi markasıyla ürettiğimiz so-
ğuk çayımızı bu yıl yurt dışına 
ihraç etmeye başladık. 36 ülkeye 
ihracatımızı gerçekleştirdik. Bu 
yıl hedefimiz 60 ülkeye ulaş-
maktır. Didi kısa sürede Türk 
halkı tarafından sahiplenilen bir 
milli marka haline getirilen soğuk 
içeceğimizdir. Bu bir başarı hikâ-
yesidir.” 

Beyaz çaya ilgi büyük
Markanın önemli bir ürünü de beyaz çay oldu. 
Çay ile dünyada yapılabilecek her şeyi yapmaya ça-
lıştıklarını söyleyen Sütlüoğlu şu bilgileri aktarıyor: 
“Geçen sene beyaz çay üretimini gerçekleştirdik. Beyaz 
çaya, çok değerli olduğu için, ‘Çayın İmparatoru’ denir. 
Çay filizinin en değerli bölümünden elde ediliyor. Japon 
Tıp Araştırma Üniversitesi’yle yürüttüğümüz bir araş-
tırmamız var. Beyaz çayda kanserli hücreleri küçülten, 

ways in Turkey. The only one hundred percent natural and 
healthy tea without the use of pesticides and chemicals is 
the Turkish tea. This increases its value. As Çaykur, we 
export to 55 countries now. We exported 4 thousand tones 
tea as of last year. Our target for 2015 is 5 thousand tones.”     

We like iced tea
Çaykur added Didi brand that draws attention recently 

to its product range. Didi that has been 
produced as fruit flavored iced tea is 

among the successful Turkish brands 
that takes place in the foreign 

markets. General Director 
Sütlüoğlu tells the success story 
of Didi: “We have begun to 
export our new iced tea brand 
Didi to the foreign markets. 
We have exported Didi to 36 
countries. Our target is to have 
this number reach to 60. The 

Turkish people liked Didi in 
such a short time, and our cold 

beverage turned into a national 
brand. This is a success story.”    

The interest in white tea is major
Another important product of the brand is white tea. 

Saying that they are trying to make everything that can be 
made with tea, Sütlüoğlu gives the following information: 
“We produced white tea last year. White tea is called ‘the 
empire of the tea’ because of its high value. It is produced from 
the most valuable part of the tea buds. We have a research 
that is conducted with the Japanese Medical Research 

Pesticides are 
used during the 

production of tea outside of 
our country. Snow and cold kills 

the pests through natural ways in 
Turkey, enabling us to produce 

one hundred percent natural 
and healthy tea without the 

use of pesticides.
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    Bİlgİ

Araştırmalara göre beyaz çayda bulunan 
kateşinler, kanserli hücre oluşumunu 
önlüyor. Kalp hastalıkları riskini düşürüyor. 
İçindeki antioksidanlar sayesinde oksidatif 
stres önlenerek, bunun ciltteki olumsuz 
etkilerini engelliyor. Ayrıca içerdiği 
polifenoller ve kafein ile kilo vermeye 
yardımcı oluyor. 

    iNFO

According to the researches, catechins that are 
found in white tea prevent the formation of 
cancer cells. White tea reduces the risk of 
developing heart diseases. It prevents oxidative 
stress by means of antioxidants that it contains, 
and prevents its negative effects on skin. It also 
supports weight loss by means of polyphenol 
and caffeine that it contains. 

yayılmasını önleyen bir madde keşfedildi. Yakın zaman-
da gıda destek ürünü olarak çıkacak.” 

Bitki-meyve karışımlı çaylar 
Çaykur olarak bitki ve meyve karışımlı çayları piyasa-
ya sürdüklerini ifade eden Genel Müdür, bu çayların 
piyasadakilerden farkını şöyle anlatıyor: “Bitki ve 
meyve karışımlı çaylar içilirken biraz zorlama ile içile-
biliyor. Çünkü damak tadımız bunlara uygun değil. 
Sağlıklı diye vatandaşlarımız zorla da olsa bir-iki bar-
dak içiyor. Bizim piyasaya sürdüğümüz siyah-yeşil 
çay ile meyve karışımlı çaylarımız Türk halkının da-
mak zevkine uygun bir hale getirildi. ‘Artı’ isminde 
yeni bir marka ile piyasaya girdik.” 

‘Çay pudrası’ üretiliyor
Amaçlarının rutin bir çay üreticisinin 
dışına çıkmak olduğuna vurgu ya-
pan Sütlüoğlu yenilikleri şöyle 
anlatıyor: “Çayımızın farklı 
sektörlerde kullanımını sağla-
mak istiyoruz. Ar-Ge çalış-
malarımızın sonucunda yeşil 
çaydan ‘Çay Pudrası’ üreti-
mini gerçekleştirdik. Çay 
pudrası pastacılık, dondur-
ma, makarna gibi birçok sek-
törde kullanılıyor. Tesisimizi 
kurduk, üretim çalışmalarına 
başladık. Hatta çay pudrasından 
ürettiğimiz kekler Türk insanın 
damak tadına hitap eden türden.”

‘Tatlı ot’ geliyor
Anavatanı Güney Amerika olan ve Güney Amerikalı 
yerlilerin ‘tatlı ot’ ismini verdikleri, Latince ismi ‘Stevia’ 
olan bitki de Çaykur’un gündeminde. Deneme üretimine 
başlanılan yeni bitkinin en büyük özelliği şekerli ancak 
sıfır kaloriye ve sıfır proteine sahip olması… Çaykur’un, 
bu bitkiden Ar-Ge merkezinde elde ettiği hasat dünya 
ortalamasının üzerinde. Stevia’lı Didi’ler de piyasaya 
sürüldü bile…

University. A substance has been discovered in white tea that 
reduces the size of cancer cells and prevents metastasis. It is 
going to be on the shelves soon as a food supplement.” 

Tea with plant-fruit mix 
Stating that the teas with plant-fruit mixture 

have been released to the market, the 
General Director explains the 

difference of these teas from the 
other tea mixes in the market: 

“We usually force ourselves to 
drink the teas with plant-fruit 
mixtures because our taste 
buds are not used to them. Our 
people try to make themselves 
to drink one or two cups a day 
for their health benefits. We 

produce our black-green teas 
and fruit mix teas according to 

the Turkish people’s taste. We 
have entered the market with a new 

brand name called ‘Artı’.” 

‘Tea powder’ has been produced
Emphasizing that their goal is to become a tea producer 

that thinks out of the box, Sütlüoğlu explains the 
innovations: “We would like to enable our tea to be used in 
different sectors. We have produced ‘Tea Powder’ out of 
green tea as a result of our R&D works. Tea powder is used 
in baking, ice cream, and pasta making and so forth. We 
have opened our facility and started the production. The 
muffins that we produce using tea powder are the kind that 
appeals to the Turkish people’s taste.”   

‘Sweet leaf’ is coming
Called ‘Stevia’ in Latin, the plant also known as ‘Sweet 
leaf’ by the South Americans is in Çaykur’s agenda. The 
homeland of stevia is South America. We have started the 
test production of this plant that is sweet but does have 
zero calories. The harvest amount of this plant that was 
produced in the R&D center is above the world average. 
Didis with stevia are already in the market.

BESLENME / NUTRiTiON
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Akıllı trenler, yedek parçaya ne zaman 
ihtiyaç duyacaklarını önceden bilirler.
Öngörülen bakım süreçleriyle daha ileriyi düşünebiliyor, ulaşımda 
çıtayı yükseltiyoruz.

siemens.com.tr/mobility

Geliştirdiğimiz uzaktan erişim ve dijital hata tanımlama 
sistemleri ile, gerçek zamanlı olarak trenlerin bileşenlerini 
ve işletim sistemlerini kontrol ediyor, var ise operasyonel 
sapmaları düzeltiyor ve böylece trenlerin güvenilirliğini en 
üst düzeye çıkarıyoruz.

Öngörü odaklı bakım çalışmaları sayesinde hatalar, hasara 
dönüşmeden giderilebiliyor. Ayrıca akıllı yedek parça 

temin desteğiyle, bakım çalışmalarının en kısa sürede 
tamamlanıp, operatörlerin trenlerini en uzun süreyle kulla-
nabilmelerini sağlamaktayız.

Verdiğimiz hizmetin sonucu olarak operatörler trenleri 
daha verimli kullanabiliyor ve yolcular daha güvenli 
yolculuk edebiliyor.

SIEM_Availability-Service_210x270_TCDD_Raillife_TUERK_39L.indd   1 30.07.15   11:18



BERİL ŞEN

GEzİ / TRAvEl

ŞİİRİN,	BÜLBÜLÜN	KENTİ:	

ŞİRAZ
ŞİRAZ, ROMANTİK BİR KENT… AMA HER FIRSATTA ÖNERİLEN KLİŞE

 ROMANTİK DESTİNASYONLARDAN DEĞİL.

İranlı genç, bana küçük, kalın bir kitap uzattı ve 
rastgele bir sayfayı açmamı istedi. “Falına bak, bü-
tün sırlar Hafız-ı Şirazi’de saklıdır.” dedi. Bu mistik 
atmosferin etkisiyle parmaklarım kitabın sayfala-
rında gezindi ve bir sayfada durdu. “Hepimiz Ha-
fız’ın satırlarında kendimizden bir şeyler buluruz, 
hepimiz yolumuzu Hafız’la çizeriz, bu da senin yo-
lun…” dedi genç. İranlılar’a göre her evde mutlaka 

iki şey bulunmalıdır; ilki Kur’an-ı Kerim’dir, ikinci-
si Hafız’ın kitabı. Hafız, İran’da saygı duyulan bir 
halk kahramanıdır. Şiraz’da şiir, sadece entelektül-
lere ait bir tutku değildir adeta bir halk türküsüdür. 
Hafız’ın türbesinin önünde, Hafız şiirlerinin yazılı 
olduğu kağıtları muhabbet kuşlarına çektiren adam-
lar bekleşir. Hafız yolu çizer, İranlılar dinler. İranlı-
lar ne Hafız’sız kalmak ister ne de falsız...
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CITY OF POETRY AND NIGHTINGALE: 

SHIRAZ
SHIRAZ IS A CITY OF ROMANCE... BUT IT IS NOT AMONG THE DESTINATIONS 

THAT IS RECOMMENDED COMMONLY.  

The Iranian teenager handed me a small but thick book 
and asked me to open a random page. He said, “Look at 
your fortune, all the secrets are hidden in Hafez-i 
Shirazi.” Under the spell of the mystic ambience, my 
fingers caressed the pages and stopped at one page. The 
teenager said, “We all find something of ours in Hafez’s 
lines. We all make our way with Hafez and this is yours…” 
According to the Iranians, every house should have two 

important things: Quran and Hafez’s book. Hafez is a 
well-respected folk hero. Poetry in Shiraz is not only for 
the intellectual, but it is almost like a folk song, which is 
sung by everyone. Vendors have parakeets to draw 
fortunes, which are consisted of the poems of Hafez 
written on small pieces of paper in front of his tomb. 
Hafez makes the way and the Iranians listen… The 
Iranians don’t want to be without Hafez or fortunes.    
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Fars dili ve edebiyatının üstadı
Şairlerin, aşkın, şarabın, bülbüllerin ve güllerin şehri 
Şiraz’da halk arasında “Hafıziye” olarak bilinen Ha-
fız’ın türbesi canlıdır. Gün batmış, bahar kapıda, su 
sesi, kuş sesleri, hoparlörlerden kısık bir sesle etrafa 
Hafız’ın şiirlerinden şarkılar yayılıyor... Portakal 
ağaçları ve çiçeklerin olduğu, havuzlu bir bahçe için-
de, derviş sarığını sembolize eden, çini işlemeli kub-
beyi ayakta tutan sütunlara dayanmış ziyaretçiler 
birbirlerine Hafız’ın şiirlerini okuyorlar. Kubbenin 
altında, 14. yüzyılda yaşamış, Şiraz’a methiyeler düz-
müş ve öldüğünde bu kentte gömülmek istemiş, Fars 
dili ve edebiyatının üstadlarından Hafız’ın türbesi 
var. Bu mermer türbe, halk arasında ‘Aramgah-e Ha-
fez’ olarak biliniyor. Mezartaşında şiirlerinden biri 
yazıyor. Gelen giden Hafız’a dokunup bir dilek dili-
yor, başucuna gül bırakıyor.

The master of the Persian language 
and literature
The tomb of Hafez, also known as “Hafiziye” among the 
locals, is lively in Shiraz, city of poets, love, wine, 
nightingales, and roses. The sun already went down, spring 
is coming, water is splashing, birds are chirping, songs 
written to Hafez’s lyrics are heard from the speakers. 
Visitors who are leaning on the pillars that hold the 
engraved dome that symbolizes the turban of a dervish 
read each other his poems. Under the dome takes place the 
tomb of Hafez, who had lived during the 14th century and 
had written many encomia for the city. The master of the 
Persian language and literature had wished to be buried in 
this city. The marble tomb is known as “Aramgah-e Hafiz” 
among the locals. One of his poems is written on his 
tombstone. His visitors touch his tomb, make a wish, and 
leave a rose just beside his tombstone.

A culture that worships poetry
In the Iranian culture, people from every age respect 
poetry and poets. Tombs and gardens are livelier in the 
evenings. Many carry the fortune book of Hafez titled as 
‘Faal-e Hafiz’ in front of his tomb. Shiraz is an elite city 
that has been favored as the heart of the Persian culture 
over two thousand years. The capital of the Fars province 
is also known as ‘house of education’, ‘city of roses’, ‘city 
of love’ or ‘city of gardens’. The city was the capital of 
Persia during the reign of the Zand dynasty (the 18th 
century), which is when the most beautiful structures had 
been built and restored. It was among the important cities 
of the medieval Islamic world. 
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Hafız’ın türbesini ziyaret edenlere mistik ve ilahi 
bir atmosferin kapıları açılır.

A divine mystic door opens for the visitors 
of the Hafez’s tomb.

 Şiraz, güllerin kenti, aşkın kenti ya da bahçeler 
kenti olarak da anılır.

Shiraz is also known as city of rose, city of love, 
or city of gardens.
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Şiire ibadet edilen kültür
İran kültürü, gençlerin ve her yaşın şaire ve şiire 
saygı duyduğu bir kültür. Türbe ve bahçelerin en 
canlı olduğu zaman akşamları... Türbenin başında, 
birçoklarının elinde Hafız’ın şiirlerinin bulunduğu 
fal kitabı “Faal-e Hafiz”. İki bin yılı aşkın bir 
süre Pers kültürünün kalbi olarak baştacı 
edilmiş, seçkin bir kent Şiraz… Fars 
eyaletinin başkenti, aynı zamanda 
‘öğrenim evi’, ‘güllerin kenti’, ‘aş-
kın kenti’ ya da ‘bahçeler kenti’ 
olarak da adlandırılıyor. En güzel 
binaların inşa edildiği ve onarıldı-
ğı Zend hanedanı (18. yüzyıl) za-
manında İran’ın başkenti olup, or-
taçağ İslam dünyasının da en önem-
li kentlerindendi. 

Bağlarda bahçelerde bir bülbül sesi
Şiraz, romantik bir kent. Ama her fırsatta öneri-
len klişe romantik destinasyonlardan değil. Şiraz ro-
mantizmi, şairlerin türbelerinin başında, dingin ca-
milerde, bir nargile nefesinde, bağlarda, bahçelerde 
yaşayan bir kent. Baharda İrem Bahçeleri’nde gezinin. 
Şiraz Üniversitesi yakınında olduğundan burada bir-
çok öğrenciye, gölgelik gezinti yollarında ve lavanta 
çiçekleriyle dolu kameriyelerde rastlayacaksınız. 
Klasik İran tarzında düzenlenmiş, havuzların ve dere 
yollarının bulunduğu bahçede birçok bitki ve çiçeğin 
arasında sadece Şiraz’da yetişen bir tür servi ağacı 
olan Sarv-e Naaz da var. Bahçedeki 19. yüzyıla ait bi-

A nightingale sings in gardens and vineyards
Shiraz is a city of romance. However, it is not one of the 
cliché destinations that is commonly recommended. 
Shiraz is a city that experiences romance right next to the 
tombs of poets, in quiet mosques, in a breath of hookah, 

in vineyards or gardens. Visit the Eram Gardens 
in spring. You might run into many students 

on the shady walking trails or in the 
pavilions full of lavenders, since it is 

close to University of Shiraz. Sarv-e 
Naaz is a tree from the cypress family 
and it only grows in Shiraz. Sarv-e 
Naaz trees take their place among 
the many plants and flowers that 
grow in the garden, which is organized 

in the classic Iranian style with pools 
and creeks. In the garden,   the tile work 

that surrounds the facade of the building 
and the manuscripts of poems by the famous 

poets such as Hafez and Saadi are striking. Shiraz 
that is located in a fertile valley has a pleasant climate. 
However, no traces are found of the legendary Shiraz 
grapes that used to grow in the famous vineyards once 
upon a time.

The magnificence that took 180 years to build
Being settled at the foot of Kuh-i Rahmat peak, Persepolis 
that is among the key locations of the tourism in Iran is 
only 50 km away from Shiraz. The capital of the Persian 
Empire that was founded by the Persian King Darius I. 
during the last years of the 6th century BC, Persepolis 

FOTOĞRAF NOKTASI
Dağa	oyulmuş	kral	mezarından	

Persepolis’e	başka	bir	
perspektiften	bakın.	

PHOTO SPOT
Look	at	Persepolis	from	the	
king’s	tomb	that	is	carved	

into	rocks.
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İran turizminin önemli kozlarından biri, Rahmet Dağı’nın eteklerindeki Persepolis.
Persepolis, settled at the foot of Kuh-i Rahmat peak, is among the key locations of the tourism in Iran.
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nanın cephesindeki çiniler, ayrıca Hafız ve Sa’di gibi 
şairlerin el yazması Farsça şiirleri göze çarpıyor. İkli-
mi güzel Şiraz kenti, bereketli bir vadide yer alıyor. 
Ancak bu vadideki bir zamanların ünlü bağlarında 
yetişen efsanevi Şiraz üzümlerinin bugün esamesi 
bile okunmuyor. 

İnşası 180 yıl süren ihtişam
İran turizminin önemli kozlarından biri 
olan, Rahmet Dağı’nın eteklerindeki 
Persepolis, Şiraz’a sadece 50 km me-
safede. M.Ö. 6. yüzyıl sonlarında 
Pers Kralı I. Darius (Dara) tarafından 
kurulan Pers İmparatorluğu’nun 
başkenti Persepolis, Farsça’da 
“Cemşid’in Tahtı” anlamına geliyor. 
Kentin inşası 180 yıl sürmüş, iki asır 
ayakta kaldıktan sonra da Büyük İsken-
der’in orduları tarafından tahrip edilmiş. 
Bugün görülen harabeler Persepolis’in ihtişa-
mının sadece bir gölgesi. Kent bugünkü varlığını 
asırlar boyu toz ve kum ile kaplanmış olmasına borç-
lu. Kazılar ancak 1930’larda bu ihtişamı tekrar ortaya 
çıkarmış. 

Şiraz’dan Avrupa saraylarına
Şiraz’da turizmle gelen yozlaşmadan eser yok. Vekil 
Pazarı’nın bir kapısından girip diğerinden çıkın, labi-
rentlerinde dolaşın, Serai Mushir kervansarayının 
dükkanlarından alışveriş edin, İran’da iyi huylulu-
ğuyla ün salmış, ülke çapında sevilen eli açık Şirazlı-

means ‘throne of Jamshid’ in Farsi. It had taken 180 years 
to build the town. After standing for two centuries, the 
town was destroyed by the armies of Alexander the Great. 
The ruins of today are only the shadows of the magnificence 
of yesterday. The ruins have been preserved well for 
centuries because of dust and sand. Archeological digs 

have brought the splendor to light in the 1930s.

From Shiraz to the European 
palaces

Shiraz has not been spoiled because 
of tourism. You can enter one door 
of the Vakil bazaar and go out 
another, explore the labyrinths, 
shop at the stores of the Serai 
Mushir caravanserai, chat with the 

locals whose well nature has become 
famous, buy some saffron and kohl. 

Don’t forget to chase after the Shiraz 
carpets that are the most precious ones 

among the Iranian carpets. They have been 
decorating many European palaces, mansions of oil and 
cotton-rich Americans as the indicators of their status. It 
is nice to talk about their history with the carpet sellers. 
Karim Khan had built the Vakil Mosque, located right 
next to the bazaar, in the 18th century. Its large court, the 
pavilion, which is decorated with flower-patterned tiles, 
its altar, and its pulpit, which is climbed through eighteen 
steps, are very impressive. The silence of the arched 
service area hypnotizes people with over forty pillars that 
each of them is built out of one block of stone.     

LEZZET NOKTASI
Soufi	Restoran’da	otantik	
atmosfer,	yerel	yemekler	ve	

geleneksel	canlı	müzik	bulacaksınız.	

TASTE SPOT
You	are	going	to	find	an	authentic	

ambience,	local	dishes,	and	
traditional	live	music	at	the	

Soufi	Restaurant.
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Vekil Pazarı’nda İran halılarının en ünlüleri 
Şiraz halılarını kaçırmayın.

Don’t miss to purchase a Shiraz rug, the most famous 
among the Iranian rugs, at Vakil Bazaar.

 Tüm süslemelerine rağmen Vekil Camii sükunetiyle 
insanı hipnotize ediyor.

Despite all its adornments, Vakil Mosque hypnotizes 
people with its tranquility.
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lar’la sohbet edin, safran ve sürme alışverişi yapın, 
asırlar boyu Avrupa saraylarını, pamuk ve petrol zen-
gini Amerikalılar’ın malikanelerini süslemiş, bir statü 
göstergesi İran halılarının içinde en ünlülerinden olan 
Şiraz halılarının peşine düşün. Halıcılarla sohbet et-
mek ve halıların tarihini öğrenmek de bu zevkin caba-
sı. Pazarın hemen yanındaki Vekil Camii, 18. yüzyılda 
Kerim Han tarafından yaptırılmış. Havuzlu büyük 
avlusu, çiçek desenli çinilerle kaplı kameriyesi, mih-
rabı ve 14 basamaklı mermer minberiyle etkileyici. 
Her biri tek blok taştan yapılmış kırk küsur sütunun 
bulunduğu kemerli ibadet alanının sükûneti insanı 
hipnotize ediyor. 

Sevgi saçan gezgin
“İki şey ruhumuzu karartır.” demiş Sadi; “Biri konuşa-
cakken susmak, diğeri susacakken konuşmak.” Şiraz’ın 
İranlılar için bir hac yeri haline gelmesinin bir başka 
nedeni de Şirazlı şair Sadi’nin türbesidir. Sadi’nin ha-
yatı Hafız’ın tam tersine yollarda geçmiş, gezgin derviş 
olarak Hindistan’dan Anadolu’ya, Lübnan’dan Etiyop-
ya’ya, 30 yılı aşkın bir süre dolaşmış. Bir tepenin etek-
lerindeki türbe, Hafız’ın türbesine göre daha sade, daha 
az turistik. Mermer türbenin üzerinde, “Şirazlı Sa-
di’nin türbesi aşkın kokusunu saçacak, hatta, onun 
ölümünden binlerce yıl sonra bile...” diye yazıyor. 
“Qanat” olarak bilinen bir su yolu ile beslenen balıklı 
bir havuz başında bulunan türbenin avlusundaki mer-
divenlerden aşağıda balıklı havuzun başında dilek dile-
yenler görülüyor. Türbenin huzurlu bahçesi, İranlı-
lar’ın sevdiği bir piknik alanı.

The explorer who radiates love
Saadi had said, “Two things darken our spirits. One is to 
be silent when it is time to speak, and the other one is to 
speak when it is time to be silent.” Another reason that 
turns a visit to Shiraz into something like a hajj visit is 
Saadi’s tomb. The life of the poet of Shiraz had been spent 
on the roads to the contrary of Hafez’s life. He had 
explored India, Anatolia, Lebanon, and Ethiopia for over 
thirty years as a Sufi. His tomb, which is located at the 
foot of a hill, is much simpler and less touristic compared 
to the tomb of Hafez. “The tomb of Saadi of Shiraz is 
going to radiate the scent of love, even after thousands of 
years after his death…” is written on the marble tomb. The 
court of the tomb is located at the side of a pool with fish 
in it. The pool is fed by a water channel that is known as 
‘Qanat’ and it is possible to see people making wishes 
around it. The calm garden of the tomb is popular among 
the locals as a picnic area. 
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En önemli ziyaret yerlerinden biri, 
Şah-e Çerağ Türbesi.

Shah Cheragh is an important place to visit.

Şirazlı şair Sa’dinin türbesi, İranlılar için 
bir hac yeridir.

The tomb of the famous poet Saadi of Shiraz is treated 
as a hajj location by the Iranians.

Gerçek İran lezzetleri için Soufi Restoran
Eat at Soufi Restaurant for the real Iranian dishes.



MAĞARALARIN	GİZLİ	DÜNYASI

THE SECRET WORLD OF CAVES 

SU ALTININ GİZEMLİ DÜNYASINI MAĞARA DALIŞIYLA KEŞFETMEYE NE DERSİNİZ? 
BU YOLCULUK SİZE UNUTAMAYACAĞINIZ PEK ÇOK AN YAŞATACAK.

HOW WOULD YOU LIKE TO DISCOVER THE MYSTERIOUS WORLD OF UNDERWATER BY 
CAVE DIVING? THIS IS GOING TO BE AN UNFORGETTABLE JOURNEY. 

SELİN AKGÜN

HoBİ / HOBBY

Mağaraların, yeraltı sularının ya da su altı ve deniz mağara-
larının araştırılmasında son derece önemli bir konuma sahip 
olan mağara dalgıçlığı dikkatli yapılmadığı takdirde son de-
rece tehlikeli bir spor dalı olarak öne çıkıyor. Mağara dalışla-
rı kara mağaracılığı ve su altı mağaracılığı olarak ikiye ayrılı-
yor. Kara mağaracılığında yer üstünde bulunan mağaralarda-
ki sularda dalış yapılıyor. Su altı mağaralarını keşfe çıkmanın 
çok daha zor olduğunu, özel ekipmanların yanı sıra farklı bir 
uzmanlık gerektirdiğini hatırlatmakta fayda var.

Cave diving, which takes an important place in 
research of caves, underground waters, and underwater 
caves, is a very dangerous sport when it is not done 
carefully. Cave diving is categorized as ground caving 
and underwater caving. Ground caving is done in the 
waters located inside ground caves. Let’s remind that 
exploring underwater caves is much harder and it 
requires the use of special equipments and a different 
type of expertise.  
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Diving in open waters and cave diving are extremely 
different from each other. Cave diving is the most 
dangerous and the most technical diving type. It requires 
special training. During diving, the turbid water caused 
by particles and sediments that are collected in the cave 
reduces visibility to zero. Under such conditions, eyes 
cannot see even with the use of powerful lighting 
equipments. A guide rope is always used during diving. 
The diver can leave the cave safely through this rope. 
This rope is actually the only thing that connects the 
diver to life. It might take time to leave the cave at the 
end of diving. So, the diver should begin to leave before 
the air becomes low.

Turkish divers entered the literature
The works that was aimed for cave diving has begun in 
Turkey in 1985. The most significant establishment that 
works in this field is Cave Research and Diving Group 
(MADAG). As the subgroup of ODTÜ-SAT, MADAG 
continues its works since 1991. The group members had 
completed the diving project ‘Karst-Diving’ that entered 
the world diving literature jointly with an American diving 
group. These two establishments opened a ‘Cove Diving 
Class’ as a result of their cooperation in Fethiye in 1993. 
The world of cave diving had gained eight successful cave 
diver after they were trained in here.

Açık sulardaki dalışlarla, mağara dalgıçlığı birbirinden 
tamamen farklı… Mağara dalgıçlığı, dalış biçimleri ara-
sında en teknik ve en tehlikeli olan dalış biçimi…  Bu ne-
denle son derece özel bir eğitim gerektiriyor. Dalışlar sı-
rasında, mağaranın içinde birikmiş olan toz ve tortular 
suyun bulanmasına ve görüşün sıfırlanmasına sebep olu-
yor. Böyle bir durumda göz, kuvvetli ışıkta bile göremi-
yor. Dalışlar sırasında mutlaka kılavuz ip kullanılıyor. 
Mağaradan dışarıya bu ip aracılığıyla güvenli bir şekilde 
çıkılabiliyor. Dalışı gerçekleştiren kişinin yaşamla tek 
bağlantısı aslında bu kılavuz ip… Dalışı gerçekleştirdik-
ten sonra mağaradan çıkmak zaman alabiliyor. Bu neden-
le hava iyice azalmadan dönüşe geçmek gerekiyor. 

Türk dalgıçlar literatüre girdi
Türkiye’de mağara dalışına yönelik çalışmaların 1985 
yılında başladığı dikkat çekiyor. Bu alanda çalışmalar 
yapan en önemli kuruluş ise Mağara Araştırmaları ve 
Dalışı Grubu (MADAG). MADAG, ODTÜ-SAT’ın bir 
alt kümesi olarak, 1991 yılından bu yana çalışmalarını 
sürdürüyor. Grup üyeleri dünya mağara dalış literatürü-
ne giren Karst-Dalış projesini bir başka Amerikalı grup 
ile birlikte gerçekleştirdi. Bu iki kuruluş, ortak çalışma-
ları sonucunda 1993’te Fethiye’de ‘Kovuk Dalıcılığı Kur-
su’ açtı. Burada verilen eğitimler sonrasında ise sekiz 
başarılı mağara dalışçısı, dalış dünyasına kazandırıldı.
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Marmaris ve Anamur arasındaki bölge 
tercih ediliyor 
Türkiye’de deniz altı mağaralarının 
Marmaris-Anamur arasındaki bölgede 
yoğunlaştığı görülüyor. Bu arada 
hemen hatırlatalım; MADAG dalıcı-
ları da ağırlıklı olarak bu bölgede 
dalış yapıyor. Su altı mağaraları ve 
su altı zenginlikleriyle gözde dalış 
merkezi haline gelen Alanya’da 
ise Akvaryum, Amfora, Korsan 
Mağarası, Teras, Orta Mağara, 
Aşıklar Mağarası, Doğu ve Batı 
Dilvarda, Fosforlu Mağara, 
Kırıktaş, Tünel, Rambo Mağarası 
ve Yapay Resif olmak üzere toplam 
13 dalış noktası bulunuyor. Son derece 
gizemli bir atmosfere sahip olan su altı 
mağaraları, scuba dalış donanımlarında son 
50 yılda görülen ilerlemeler sonucunda geçmişe 
göre çok daha kolay bir şekilde keşfedilebiliyor. 

Altınbeşik, 3’üncü büyük su altı mağarası
Dünyanın 3’üncü büyük su altı mağarası ise Antalya’daki 
Altınbeşik mağarası olarak öne çıkıyor. Her mağara da-
lışçısının en büyük hayali ise Rusya’nın Perm bölgesinde 
yer alan ve dehlizleri 5 kilometreye kadar uzanan Orda 
Mağarası’na dalış yapmak. Mağara dalgıçları kılavuz ip, 
makara, çift vana ve çift regülatörlü scuba sistemleri gibi 
özelleşmiş ekipmanlar kullanıyor. Mağara ortamındaki 
kayalar, sarkıt ve dikitler, sağlam olmayan tavanlar, silt 

The region between Marmaris and Anamus 
is preferred 

Underwater caves centre upon the region 
between Marmaris and Anamur in 

Turkey. MADAG divers usually 
dive in this region. There are 

thirteen diving points in 
Alanya, which has become a 
favorite diving location with 
its underwater caves and 
underwater treasures, called 
as Aquarium, Amphora, 
Pirate Cave, Terrace, Middle 
Cave, Cave of Lovers, East 

and West Dilvarda, Phosphoric 
Cave, Brokenstone, Tunnel, 

Rambo Cave, and Artifical Reef. 
Underwater caves with mysterious 

atmosphere are discovered much easier 
compared to past by means of advanced works 

in scuba diving equipments in the last fifty years.

Altınbeşik is the third largest underwater cave
Altınbeşik Cave, located in Antalya, is the world’s third 
largest underwater cave. Every underwater diver dreams 
of diving in Orda Cave, which is located in Russia’s Perm 
region and has up to 5 km long passages. Cave divers use 
special equipments such as guide rope, safety reel, scuba 
systems with double valves and double regulators. Rocks, 
stalactites, stalagmites, unstable ceilings, current, 
changing surface and weather conditions, darkness, 

En	derin	mağara	
dalışı	ve	en	derin	dalış	

rekoru	Nuno	Gomes’e	ait.	
1996’da	Güney	Afrika-

Boesmansgat’ta	yapılan	bu	
dalış	12	saat	15	dakika	

sürdü.

HoBİ / HOBBY
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Altınbeşik Cave
Altınbeşik Mağarası
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tabakası, akıntı, değişen yüzey ve hava koşulları, karan-
lık, kılavuz ipe takılma ya da dolaşma gibi olasılıklar dalı-
şın risklerini ciddi boyutta artırıyor. Mağara da-
lışı yapacak olan kişinin gerekli uzmanlığa ve 
teknik ekipmana sahip olması bu nedenle 
hayati bir öneme sahip.

42 metreden daha derin 
dalışlar tehlikeli
Spor dalışlar için sınırın 42 metre 
olduğu unutulmamalı. Bu sınırla-
ma için son derece geçerli neden-
ler bulunuyor. Mağara dalışı ka-
zaları üzerine yapılan incelemelere 
göre kılavuz ip kullanmama en bü-
yük kaza nedeni… 1/3 kuralına uyul-
masına rağmen oluşan kazaların bir 
kısmına da 47 metre ve daha derine yapı-
lan dalışlar neden oluyor. Geçici şuur kaybına 
ise 45 metre sonrasında rastlanıyor. 

Tedbirli dalın!
Mağara dalışlarında derin su bayılması olarak adlandırı-
lan bir rahatsızlık ortaya çıkabiliyor. Derin su bayılma-
sında dalış yapan kişi, geçici şuur kaybına uğradığı için 
gözleri açıkken uyuyor ama solumaya devam ediyor. Eğer 
yanınızda başka biri yoksa bu durum ölümle sonuçlana-
biliyor. Bu konuda yeteri kadar bilinçli değilseniz, çok 
derine dalmamanızda fayda var. Bulunulan derinlikten 15 
metre yükselmek, derin su bayılmasının önüne geçebil-
menin en etkin yolu.

problem with guide rope, and layer of silt increase the 
risk of diving. Having the necessary expertise 

and technical equipment carry vital 
importance for the person who is 

going to do the cave diving.   

Diving deeper than 42 
meters is dangerous
The limit for sport diving is 
42 meters. There are valid 
reasons for this limit to be 
set. According to research 
done on cave diving 
accidents, the main reason of 

accidents is avoiding the use of 
a guide rope. Some of accidents 

that take place although the 1/3 
rule was followed are caused by 

diving 47 meters or below. Temporary 
loss of consciousness occurs below 45 meters.  

Dive cautiously! 
Depth blackout might also occur during cave diving. 
Since the diver loses consciousness for a short time, he 
falls asleep when his eyes are open and continues to 
breathe. If he is alone, this situation might result in 
death. If you don’t have enough knowledge about this 
situation, it would be useful not to dive deep. The most 
preventive way of depth blackout is to rise 15 meters 
above the current depth. 

Nuno Gomes holds the 
deepest cave diving and the 
deepest diving records. The 

diving that took place in 
South Africa-Boesmansgat 
in 1996 took 12 hours and 

15 minutes.
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Orda Mağarası
Orda Cave



No other brand in the world, until today, has tried to 
create a niche brand that is focused on shoelaces only. 
Noticing the gap, UNDO Labs has created an innovative 
product, bringing in something new not only in Turkey, 
but also in the world. What makes UNDO Laces different 
from its competitors is that they are environmentalist 
and they decrease carbon emission.  
In fact, our shoes release the highest amount of carbon 
among what we wear. Only one shoe releases 14 kg of 

GİRİŞİM / iNiTiATivE

BU	AYAKKABI	BAĞCIKLARI	
ÇEVREYİ	KORUYOR

DÜNYANIN EN ÇEVRECİ AYAKKABI BAĞCIĞI OLARAK ÖNE ÇIKAN UNDO LACES, 
SONBAHARDA AMERİKA’NIN ÇEŞİTLİ NOKTALARINDA ONLİNE OLARAK SATIŞA SUNULACAK.

THESE SHOE LACES PROTECT THE ENVIRONMENT
UNDO SHOE LACES THAT HAVE BECOME PROMINENT AS THE WORLD’S MOST ENVIRONMENTALIST 

SHOE LACES ARE GOING TO BE OFFERED FOR ONLINE SALE IN AMERICA IN SPRING.

SELİN AKGÜN
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Bugüne kadar dünyada hiçbir marka, sadece ayakkabı 
bağcığı üretimine odaklanarak niş bir marka yaratma 
çabasında bulunmadı. Bu alana yönelik açığı fark ede-
rek, son derece inovatif bir ürün geliştiren UNDO Labs, 
sadece Türkiye’de değil, dünyada da önemli bir ilke 
imza attı. UNDO Labs’in geliştirdiği UNDO Laces 
ayakkabı bağcıklarını rakiplerinden farklı kılan en 
önemli özellik ise bu ayakkabı bağcıklarının son derece 
çevreci olması ve karbon emisyonunu azaltması… 



Aslında ayakkabılarımız, giyeceklerimiz arasında en 
yüksek karbon salımı yapan ürün olarak karşımıza çı-
kıyor. Tek bir ayakkabının sebep olduğu karbon salımı 
yaklaşık 14 kg. Yani bir hafta boyunca açık kalan 100 
watt’lık bir ampulün yarattığı karbon emisyonuna eşit. 
Dünya çapında her yıl yaklaşık 25 milyar ayakkabı sa-
tıldığını hesap ettiğimizde, ciddi bir çevresel tehditle 
karşı karşıya olduğumuz ortaya çıkıyor. UNDO Labs, 
bu ekolojik tahribata çevreci ayakkabı bağcıkları ile 
engel olmayı amaçlıyor. Can Özinci, Sina Afra, Kerem 
Alper ve Atölye Labs bu soruna bir çözüm üretmek 
amacıyla bir araya geldi. Stanford Design School eğiti-
minin ardından Türkiye’ye gelen Atölye Labs ekibi ta-
rafından geliştirilen ve İstanbul’da üretilen yerli ve 
çevre dostu UNDO Laces ayakkabı bağcıkları ilk kez 15 
Mayıs’ta New York Tasarım Haftası’nda tanıtıldı. 
Akademik dünyadan ve New York tasarım sektöründe-
ki kanaat liderlerinden de olumlu geri dönüşler alındı. 
UNDO Labs Kurucu Ortağı Sina Afra ve UNDO Labs 
Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Can Özinci ile yeni 
dönem projeleri hakkında konuştuk.

Attığımız her adım aslında çevreyi kirletiyor 
“UNDO Laces ayakkabı bağcığının etkisi, estetiği ve 
özgünlüğü detaylarında gizli. Hem stil sahibi olmak 
isteyenler hem de çevreye duyarlı bir yaşam sürmek 
için çaba harcayanlar, UNDO’da mutlaka kendinden 
bir şey bulacak.” diyen UNDO Labs Kurucu Ortağı Sina 
Afra, “UNDO Labs olarak ana hedefimiz ve misyonu-
muz, üretim aşamalarında doğaya zarar veren ürünle-
rin yarattığı çevresel tahribatın ve yüksek miktarlar-
daki karbon ayak izinin, UNDO Labs çatısından çıka-
cak ürünlerle azaltılması… UNDO Laces, bu vizyon 
kapsamında çıkan ilk ürünümüz… 

carbon. This amount is equal to the amount released by a 
100-watt bulb, which is left open for a week. When we 
consider that 25 billion shoes are sold around the world 
each year, we realize the size of the threat. UNDO Labs 
target to prevent this ecological damage through 
shoelaces. Can Özinci, Sina Afra, Kerem Alper and 
Atölye Labs combined their forces to find a solution to 
this problem. Being produced in İstanbul, environment 
friendly and domestic UNDO Laces that were developed 
by the Atölye Labs team that came back to Turkey 
following their Stanford Design School education were 
introduced for the first time on May 15, during the New 
York Design Week. The laces received many positive 
feedbacks from academic circles and from the leading 
names in New York design sector. We talked about their 
new projects with UNDO Labs Founding Partner Sina 
Afra and UNDO Labs Founding Partner and General 
Director Can Özinci.  

Every step we take pollutes the environment
UNDO Labs Founding Partner Sina Afra says, “The effect, 
aesthetic, and uniqueness of UNDO Laces shoe lace is 
hidden in its fine details. The people who would like to live 
an environment conscious life and to have a style can find 
something from themselves in it. As UNDO Labs, our main 
target and mission is to decrease the damage and the 
amount of carbon release in nature caused by the 

GİRİŞİM / iNiTiATivE

Altı	farklı	renk,							
25	farklı	çeşit	ve	10	bin	
adet	üretimle	piyasaya	
sürülen	UNDO	Laces	

bağcıklarının	perakende	
satış	fiyatı	18	dolar	
olarak	belirlendi.

The retail price of 
UNDO Laces, which 

were released to the market 
with a production amount of 

ten thousand in six colors and 
twenty-five different styles, 

has been determined         
as 18 USD.  
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production phases of some products by means of the 
products that are going to be manufactured under the roof 
of UNDO Labs. UNDO Laces is our first product that was 
released within this vision.   

We harm our environment while walking
Afra states that according to scientists, the average 

amount of carbon dioxide released to the atmosphere 
by a tennis shoe is 13.4 kg; in other words, this is 

equal to the carbon emission of a 100-watt 
bulb, which is left open for a week. He also 

adds, “According to the same research, the 
carbon generated by the global shoe sector 
in one year is almost equal to the carbon 
released by Italy. We are actually harming 
our environment even when we are walking, 
leaving behind marks that are impossible to 

erase.”   

How does it make a difference?
UNDO Labs Founding Partner and General 

Director Can Özinci explains, “When you purchase a 
pair of UNDO shoe laces for your shoes, we get back the 

harm given to the environment for one pair of 
shoes from a carbon equalization 

company on behalf of you by using 
offset carbon credit. Here is 

the simplest definition of 
carbon-offset credit: We 
invest in a project that 
adds life to nature such as 
edible energy systems or 
planting trees to decrease 
or to prevent the release 
of carbon somewhere. 

This method enables us to 
compensate the ecological 

harm that was caused by the 
shoe industry. This is where the 

name UNDO comes from.” 

Unique design
Özinci who highlights that each shoe lace purchased 
enables us to undo some of the harm to nature, which is 
caused by a shoe worn, says, “The patented magnetized 
lock system that we install in the tips of our laces makes 
our product unique. When you need to replace your old 
UNDO Laces with the new ones, this design allows you to 
put your new laces on easily since the new ones can attach 
to the old ones by magnets. Three loops that is created by 
interlocking of the magnetic locks in the tips have become 
our signature, giving our message to UNDO users.”

Yürürken çevreye zarar veriyoruz
Bilim insanlarına göre ortalama bir spor ayakkabının 
atmosfere yaydığı karbondioksit miktarının yaklaşık 
13.5 kg; yani bir hafta boyunca açık kalan 100 watt’lık 
bir ampulün yarattığı karbon emisyonuna eşit oldu-
ğunu söyleyen Afra, “Yine aynı araştırma-
ya göre global ayakkabı endüstrisi-
nin bir yılda doğaya saldığı 
karbon ayak izi, İtalya’nın 
tek başına açığa çıkardığı 
karbon ayak izi ile he-
men hemen aynı. Yani 
yürürken bile çevreye 
büyük zararlar veriyor, 
yeryüzünden silinmesi 
mümkün olmayan izler 
bırakıyoruz aslında.” 
yorumunda bulunuyor.

Nasıl fark yaratıyor? 
UNDO Labs Kurucu Ortağı ve 
Genel Müdürü Can Özinci ise 
ürünleri ile ilgili şu açıklamada bulu-
nuyor: “Ayakkabınıza bir UNDO bağcık aldığınızda, 
sizin adınıza karbon denkleştirme şirketlerinden 
aldığımız karbon ofset kredisiyle, evrene verilen 
bir ayakkabılık karbon zararı hep birlikte geri 
alıyoruz. Ofset kredisi ise en sade anlatı-
mıyla şu anlama geliyor: Bir yerde oluşan 
karbon salımını önlemek veya azaltmak 
için, yenilenebilir enerji sistemleri veya 
ağaçlandırma gibi doğaya canlılık katan 
bir başka projeye para yatırıyoruz. Bu 
yöntem, ayakkabı endüstrisinin yarat-
tığı ekolojik zararı belli bir oranda telafi 
etmemizi mümkün kılıyor. Zaten UNDO 
(geri al) adı da bu geri alma işleminden, 
geri kazanımdan geliyor.”

Tasarım özgün
Satın alınan her bir UNDO bağcığın, giyilen ayakkabı-
nın meydana getirdiği yüksek miktarlardaki karbondi-
oksit salımını, geri almaya, yani doğaya verilen zararı 
azaltmaya yaradığına dikkat çeken Özinci, “Bağcıkları-
mızın uçlarında yer alan ve patentini aldığımız mıkna-
tıslı kilit sistemi ise ürünümüzü tasarım açısından 
özgün kılmakla birlikte, eski UNDO bağcığı çıkartır-
ken, ona mıknatısla bağlı olan yeni bağcığın kolayca 
ayakkabıya takılabilmesini sağlıyor. Mıknatıslı uçlar-
daki kilidin birbirine kilitlenmesiyle oluşan üçlü fi-
yonk detayı da bir anlamda markamızın kimliği olarak 
felsefemizi UNDO kullanıcılarına ulaştırıyor.” diyor.

Sina Afra

Can Özinci 
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GÜLÜMSEYEN	MİNYATÜR	HEYKELLER
NEŞELİ BÜSTLER MİNYATÜR HEYKEL ATÖLYESİ’NDEN İÇERİ ADIMINIZI ATAR ATMAZ, 

KENDİNİZİ GERÇEKTEN ÇOK MUTLU HİSSEDİYORSUNUZ. BUNUN EN ÖNEMLİ SEBEBİ DÖRT 
BİR YANINIZIN SİZE GÜLÜMSEYEN MİNYATÜR HEYKELLERLE KUŞATILMIŞ OLMASI…

SMILING MINIATURE SCULPTURES
YOU FEEL MERRY THE MOMENT YOU ENTER NEŞELİ BÜSTLER (MERRY BUSTS) MINIATURE 

SCULPTURE WORKSHOP. BEING SURROUNDED WITH MANY SMILING MINIATURE 
SCULPTURES IS THE BIGGEST REASON TO FEEL THE MERRINESS.  

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

HoBİ / HOBBYzANAAT / CRAFT

Neşeli Büstler Minyatür Heykel 
Atölyesi’nin Kurucusu Mustafa Saygın

Founder of the Neşeli Büstler Miniature 
Sculpture Workshop Mustafa Saygın
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Türkiye’nin ilk minyatür heykel atölyesi Neşeli Büst-
ler’in kurucusu olan Mustafa Saygın, büst ve minyatür 
heykel çalışmalarıyla kültür-sanat dünyasının en tanın-
mış isimlerini gülümseyen halleriyle ölümsüzleştiriyor. 
1.5, 2 yıl içinde yaklaşık 200 eserden oluşan çok özel bir 
sergi hazırlığı içinde olan Saygın’ın en büyük hayali ise 
yurt dışında popüler olan isimlerin yer aldığı özel bir 
koleksiyon hazırlamak…
Sigorta sektöründe 20 yıl yönetici olarak çalıştıktan 
sonra 2010’da emekli olan Mustafa Saygın, yıllardır 
içinde olan sanat aşkını Neşeli Büstler Atölyesi’ni ku-
rarak özgür bırakan bir isim. Aslen Merzifonlu olan ve 
yıllarca resme ilgi duyan Mustafa Saygın, polimer kil 
malzemesi ile tanıştıktan sonra plastik sanatlara yö-
neldi ve 2011’de Neşeli Büstler Minyatür Heykel Atöl-
yesi’ni Kadıköy’de kurdu. 
Polimer kilin, doğal kilin bir tür kimyasal olanı olduğunu 
ifade eden Saygın, “Bu malzemeyle tesadüf eseri tanış-
tım ve polimer kille farklı figürler yapılabileceğini dü-
şündüm. Malzeme hem çok eğlenceli hem de rahat şekil 
verilebilir bir forma sahip. İlk denemelerim, Sunay Akın, 
Haşmet Babaoğlu, Hıncal Uluç ve Nebil Özgentürk’ün 
figürleri oldu. 2010’da Yaşamdan Dakikalar adlı kültür 
sanat programında bu çalışmalarımdan büyük bir öv-
güyle bahsedildi. Buradan aldığım cesaretle evde başla-
dığım çalışmaları, 2011’de Kadıköy Moda’daki Neşeli 
Büstler Minyatür Heykel Atölyesi’ne taşıdım.” diyor. 

Tüm çalışmaları ‘neşeli’
Şu an yaptığı işe büyük bir tutkuyla bağlı olan Saygın, 
günde 15 saat çalışıyor ve bu tempodan bir an bile olsa 
asla şikâyet etmiyor. Saygın, minyatür heykel tasa-
rımlarında nasıl bir tarza sahip olduğu hakkında ise şu 
bilgileri veriyor: “Karikatür formda ve minyatür bo-
yuttaki heykellerimde ana unsur, tüm çalışmalarımın 
‘neşeli’ olmaları… Yani minyatür heykel çalışmaları-
ma ilham veren kişilerin gülen veya tebessüm eden 
hallerini model alıyorum.” 

Founder of the Turkey’s first miniature sculpture 
workshop Neşeli Büstler Mustafa Saygın immortalizes 
the well-known faces of the culture and art world by his 
bust and miniature sculpture works. The biggest dream of 
Saygın, who has been working to open a very special 
exhibition that consists of 200 works in 1.5-2 years, is to 
prepare a special collection that consists of the busts or 
sculptures of the popular names abroad. 
Being retired in 2010 after working for 20 years in the 
insurance sector, Mustafa Saygın has freed the love of art 
that he kept inside for years by founding the Neşeli 
Büstler Workshop. He is originally from Merzifon. He has 
been growing an interest in painting for years. After 
meeting with polymer clay, he aimed for plastic arts and 
opened the Neşeli Büstler Miniature Sculptures Workshop 
in Kadıköy. 
Stating that the polymer clay is the chemical kind of 
natural clay, Saygın says, “How I met with this material 
was a coincidence and I thought that I could make 
different figurines using it. This material has a form that 
can be shaped easily and it is fun to work with. My first 
trials were the figurines of Sunay Akın, Haşmet Babaoğlu, 
Hıncal Uluç, and Nebil Özgentürk. My works had been 
praised during a culture and art show called Yaşamdan 
Dakikalar (Moments from Life) in 2010. I began to work 
from home thanks to the encouragement and then I 
opened the Neşeli Büstler Miniature Sculptures Workshop 
in 2011.” 

All his works are ‘merry’
Saygın who is passionately attached to what he does now 
works 15 hours a day and he never complains. Saygın tells us 
about his style of miniature sculpting, “The main factor of 
my miniature works is that they are in forms of caricature 
and merry. In other words, I use the smiling poses of people 
who inspire me for my miniature sculptures as my models.” 

zANAAT / CRAFT
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Gülme ifadesini verebilmek çok zaman alıyor
“Bu alanda örnek aldığım bir ustam olmadı çünkü 
bu konu Türkiye’de henüz çok yeni… Oysa 
Avrupa ve Amerika’da önemli sanatçılar 
tarafından halka sevdirilen bu sanat dalı 
aynı zamanda önemli bir ticari sektör 
olma özelliği de taşıyor. Türkiye açı-
sından bakacak olursak,  bu alana 
özel çalışmalara imza atan ilk usta-
lardan biri olduğumu söyleyebili-
rim.” diyen Saygın, şu an ünlü isim-
lerin minyatür heykel çalışmalarını 
yapıyor. 

Eserlerin yapımı ortalama 15 gün 
sürüyor
Ünlü isimlerin minyatür heykel ve büst-
lerinden oluşan özel bir sergi hazırlığı içeri-
sinde olduğunu belirten Saygın, “Bu sergide belli 
bölümler olacak ve bu bölümlerde Türk sinema sa-
natçıları, kültür-sanat-ekonomi-siyaset dünyasın-
dan önemli isimlerin minyatür heykelleri ya da 
büstleri yer alacak. Çalışmalarımda öncelikli olarak 
neşeli bir fotoğrafa ihtiyacım var. Bu fotoğrafın 
cepheden ve profil olmak üzere iki versiyonu olu-
yor. Yapılacak minyatür heykel ya da büste göre bir 
iskelet hazırlıyorum. Sonrasında bu iskelet üzerine 
polimer kist giydiriliyor. Daha sonra yardımcı mal-
zemelerle yüze ifade verilmesi işlemine geçiliyor. 
Daha sonra figürün bedeni şekillendiriyor. Sonra-
sında fırınlanıyor ve boyama işlemine geçiliyor. Her 
bir eserin hazırlanması ortalama 15 gün sürüyor. 
Tebessüm ettiğinizde pek çok kas harekete geçiyor. 
Bu nedenle bu ifadeyi gerçekçi bir şekilde verebil-
mek çok uzun bir zaman alıyor.” diyor.

It takes time to create the smiling expression
Saygın who works on the sculptures of famous names 
says, “I didn’t have someone to look after in Turkey since 
this field is very new in here. However, this art field, 
which has been popularized by famous people, is an 
important business sector in Europe and in America. If we 
look at it from the viewpoint of Turkey, I can tell that I 
am among the first artisans who create works special to 
this sector.”

It takes an average of 15 days to complete                  
a work
Stating that he has been preparing for a special exhibition 
that consists of the miniature sculptures and busts of 
famous people, Saygın says, “This exhibit is going to 
have sections and the sculptures of the famous people 
are going to take place in these sections such as culture, 

economy, arts, and politics. I need a merry photo 
first to begin my work. This photo usually 

has two versions: profile and front. I 
prepare a frame according to the 

bust or sculpture. Then I dress 
the frame with polymer sac. 

Later I begin to work on the 
face expression using 
auxiliary materials. The 
body of the figurine begins 
to shape. Firing and 
painting follow the process. 

Each work usually takes 
about 15 days to be completed. 

Many muscles move, when we 
smile. That is why it takes that 

long to reflect that expression 
realistically.” 

Çalışmalarımda	
öncelikli	olarak	

neşeli	bir	fotoğrafa	
ihtiyacım	var.	Yapılacak	

minyatür	heykel	ya	da	büste	
göre	bir	iskelet	hazırlıyorum.	

Sonrasında	bu	iskelet	
üzerine	polimer	kist	

giydiriliyor.
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I mainly need  
a merry photo in        

my works. I prepare           
a frame for the bust or the 
miniature sculpture that          

I am going to make. Later, 
I dress the frame with 

polymer sac.

Yurt dışına da açılacak
Mümkün olduğu kadar kişiye özel çalışmalar yapma-
mayı tercih eden Saygın, “Atölyemin amacı, bu 
tarz çalışmalarla bir gelir modeli oluşturmak 
değil. Bu sanat dalının Türkiye’de tanın-
ması ve daha çok sevilmesini sağlamak 
için bu alana yetenekli ve istekli kişi-
lere bildiklerimi aktarıyorum. Bu-
güne kadar 7-8 kişiye eğitim ver-
dim. Şu an yaptığım iş, benim için 
emeklilik sonrası bir uğraş değil. 
Çok farklı bir tutku…” yorumun-
da bulunuyor.

Kültür Bakanlığı’ndan onaylı 
sanatçı
Anatomi, heykel malzemeleri ve farklı 
teknikler konusunda kendisini yetiştir-
mek için farklı eğitimlere katılan Saygın, 
“İlerleyen dönemde Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı’nın Somut Olmayan Kültürel Miraslar Programı 
kapsamında 2013 yılında ‘Geleneksel Türk El Sanatları 
Sanatçısı’ olmaya hak kazandım. Bu alandaki en büyük 
hayalim; bugün yerel figürlerle odaklandığım koleksi-
yonumun çapını büyütmek ve eserlerime yabancı 
isimleri de dâhil etmek. Ardından yurt dışında da bu 
tarz bir sergi çalışması yapabilmek.” diyor.

Branching out to foreign countries
Preferring not to make custom works if possible, Saygın 

says, “The goal of my workshop is not to 
create an income model for these types 

of works. I share my knowledge with 
the people who are talented and 

who like this field to popularize 
this art field in Turkey. I have 
trained 7-8 people until 
today. What I am doing now 
is not a retirement job for 
me. It is a different kind of 
passion…”  

Approved by Department 
of Culture

Participating in different types of 
trainings on anatomy, sculpting 

materials, and various techniques to 
improve himself, Saygın says, “I had the 

privilege to become a ‘Traditional Turkish 
Handicrafts Artist’ in 2013 within the scope of Intangible 
Cultural Heritage Program of the Department of Culture 
and Tourism. My biggest dream in this field is to grow my 
existing collection that is focused on Turkish figures by 
including foreign figures into it. Later, I would love to 
open an exhibition abroad.”

Minyatür heykel çalışmalarında 
gülümseyen karakterler üretmeye 

özen gösteriyor.
Cares to produce characters that 
smile in his miniature sculpture 

works

raillife EYLÜL / sEptEmbEr 2015       0  6  5



HAKAN ARSLANBENZER

TARİH / HiSTORY

Miladi 8. yüzyıldan itibaren İslam ilimleri kendi içlerinde 
kelam, fıkıh ve tasavvuf şeklinde bir ayrıma tabi tutulur 
oldu. Bunun iki yönü var. Birincisi, bilginin çoğalması ve 
uzmanlaşma diyebiliriz. İkincisi ise üslup ve usul farkla-
rına sahip âlimlerin kendi aralarındaki bilimsel yetkinlik 
mücadelesi... Mezheplerin ve devletlerin baskısını da 
üstlerinde hissettikleri için, daha doğrusu her düşünce 
akımı az çok bir mezhep ya da devletle alakalı olduğu için, 
bu mücadele bazen yaralayıcı olabiliyordu.
Müslümanlar ayrıca fetihler sayesinde İslam dışı top-
lumlarla tanıştıkça yeni kültürlerin hazmı mese-
lesi ortaya çıktı. Dört Büyük Halife devrinde 
yabancı düşünceye fazla bir ehemmiyet 
verilmiyordu. Bunun nedeni de İslam 
inancına ters inançlara duyulan ilgisiz-
lik ve İslam’ı koruma endişesiydi. Haz-
ret-i Ömer’in Pehlevi destanlarını çe-
virtmeye başlayıp destanların içerdiği 
sapkınlıkları fark edince çeviriyi dur-
durduğu söylenir.

Yeni bir dünyanın eşiğinde
Emevi ve Abbasi devirlerinde ise yabancı 
düşünceye ilgi arttı, dolayısıyla da çeviri-
ler başladı. Hazret-i Ömer devrinde ele ge-
çen İskenderiye kütüphanesindeki bazı felsefi 
metinler Antakya’ya gönderilmişti. Bunlar Süryani 
kilise babalarınca sahiplenildi. Grekçeden Süryaniciye, 
ordan Arapçaya yapılan çeviriler yoluyla, bugün İslam 
felsefesi denilen şey de başlamış oldu.
Grek felsefesine ilginin Müslümanlarda sınırlı olduğu-
nu söylemek lazım… Mantık ilmi bu ilginin merkeziy-
di. İlk büyük İslam filozofu Fârâbî’nin, ki bazılarına 
göre en büyüğüdür ve Aristo’dan sonra Hace-i Sani 
yani ikinci öğretmendir, özellikle mantıkta büyük per-
formans ortaya koyması rastlantı değildi.
İbn Haldun, Fârâbî’nin şöhretini mantığa yaptığı katkıla-
ra borçlu olduğunu söyler. Bu değerlendirmede Müslü-
manların tıp, astronomi ve matematiğin aksine edebiyat 
ve felsefede Greklerden veya genel olarak yabancılardan 

Since the 8th century, Islamic sciences have been categorized 
as kalam, fiqh, and mysticism. This had two sides. First, we can 
call it increased knowledge and expertise. Second would be the 
fight between the scientists, who have different ways and 
styles, to prove their competence. This fight could be hurtful 
sometimes, since they felt the pressure from the government 
on them; in other words, each movement of thought had 
something to do with either government or a sect. 
The digestion of the new cultures issue came up as Muslims 
met with other societies thanks to the conquests. Foreign 

thoughts were not valued during the reign of the Four 
Great Caliphs. The ignorance for the opposite 

faiths of the Islamic belief and the concern to 
protect Islam were the reasons to that. It has 

been rumored that Omar had ordered the 
translation of the Pahlavi sagas, but he 
stopped it when he realized the deviances 
that were included. 

At the edge of a new world
The interest in the foreign thoughts 

increased during the Emevis’ and the 
Abbasids’ period, therefore the translations 

began. Some of the philosophical articles 
that were in the library of Alexandria, which 

had been captured during the reign of Omar, had 
been sent to Antakya. The fathers of the Assyrian church 

adopted them. Through the translations made from Greek 
to Assyrian, and from Assyrian to Arabic, what we call the 
philosophy of Islam had been born.  
It must be told that the interest in Greek philosophy is 
limited in Muslims. The science of logic was the center of 
this interest. The first great philosopher of Islam, which 
is believed by many that he is the greatest and the second 
teacher after Aristotle, Al-Fârâbî’s performance in logic 
was not a coincidence. 
Ibn Khaldun says that Al-Fârâbî owes his fame to his 
contributions to logic. This comment actually hides the 
secret of why Muslims were not volunteering to adopt much 
from the Greeks or generally from the foreign people in 

FÂRÂBÎ:	NESNELLİK	PEŞİNDE
FÂRÂBÎ, MUTLAK TUTARLILIK, DENGE VE NESNELLİK PEŞİNDE BİR FİLOZOFTU.

AL-FÂRÂBÎ: CHASING THE OBJECTIVITY 
AL-FÂRÂBÎ WAS A PHILOSOPHER WHO WAS AFTER THE ABSOLUTE CONSISTENCY, 

BALANCE, AND OBJECTIVITY.
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bir şeyler almaya neden fazla gönüllü olmadığının şifresi 
saklı aslında. Müslüman Arapların mükemmel denebile-
cek bir şiir dilleri ve Kur’an ve Sünneti anlayabilme yolun-
da geliştirdikleri karmaşık bir dilbilimleri vardı. Etik ve 
metafizik ise öncelikli ihtiyaçları arasında değildi. Zira 
Kur’an ve Sünnet onlara inanç ve yaşayış bakımından ye-
tiyordu. Mantık onlar için masum bir sürprizdi.

Öznelliğe karşı nesnellik
Fârâbî’nin Aristo’dan alarak geliştirdiği mantıktan önce 
ulema fikirlerini genellikle talil yani tümdengelim yön-
temiyle ortaya koymaya alışıklardı. Bunun da esası, 
nakilden akla yani Kur’an ayetlerinden ve Peygamber 
Efendimizin (sas) hadislerinden tek tek olaylara gitme 
eğiliminin çok kuvvetli olmasıydı.
İslam tek fakat Müslümanların bakış açıları çeşit çeşit 
olmaya başlayınca tümdengelim yeterli olmamaya baş-
ladı. Bir ayetin birden çok yorumu olabiliyordu. Bazen 
bu yorumlar akla kara gibi birbirinden ayrıydı. Herkes 
Kur’an’a bağlılığını ifade ederken bakış açıları farklı ol-
duğu için belli olayları Kur’an’ı delil göstererek başka 
başka yorumlamak yaygınlaşan bir durumdu.
871 veya 872 yılında doğan Fârâbî, bir anlamda bu dü-
şünce çoğulluğunun ortasına doğmuştu. Bugünkü Ka-
zakistan sınırları içinde kalan Farab şehri 9-10. yüzyıl-
larda Orta Asya İslam’ının her konuda olduğu gibi 
ilimde de gelişen şehirlerinden biriydi. Fârâbî’nin tah-
sili çok zor olmadı yani.
Yine de fazla bir şey bilmiyoruz Fârâbî’nin çocukluk ve 
gençlik yıllarına dair. İlim aşkıyla Bağdat’a gittiğinde 
otuzlu yaşlardaydı ve kendisine Arapça okutan İbn Ser-
rac’a mantık okutabilecek kadar donanımlıydı. Köken 
itibariyle Türk olan Fârâbî için Arapça önemliydi tabii. 
O günün ilim dili Arapçaydı ve Arapçanın inceliklerini 
bilmeyen birinin ciddiye alınması beklenemezdi.
Temel İslami ilimler ve mantıkla donanmış olarak Bağ-
dat’a gelen Fârâbî, burada Arapça ve dilbilim öğrendik-
ten sonra felsefede kendi yolunu aramaya başladı. Bu-
nun her zaman ve her yerde geçerli olabilecek bir nes-
nellik arayışı olduğunu söyleyebiliriz. Atlas Okyanu-
su’ndan Orta Asya’ya kadar yayılmış olan İslam dünya-
sının her şehrinde kendi ekollerini kurmuş sayısız âlim, 
dolayısıyla da sayısız ilmî metot vardı; fakat bunlar 
arasında hakemlik yapabilecek bir merci yoktu. Fârâbî 
de bunun için mantığı tüm ilimlerin merkezine koydu.
Düşünceden dile Fârâbî’nin ikinci ilgi alanı ise dilbilim-
di. Aristo ve Fârâbî’de mantıktan söz ederken so-
yut-matematiksel mantıktan söz etmediğimize göre bu 
da tutarlıdır. İfadelerin anlamı mantığa dayalı olarak 
çözümlendiğinde sağlam bir yöntem ele geçmiş olur. 
Üstadın ilgisini yönelttiği diğer alanlar da psikoloji ve 
metafiziktir ki her ikisi de zihnin, dilin ve varlığın işle-

literature and in philosophy in opposition to medicine, 
mathematics, and astronomy. Muslim Arabs had a 
complicated linguistic that was developed in understanding 
the Quran and the Sunnah. Ethics and metaphysics were not 
among their primary needs. The Quran and the Sunnah were 
enough for them in the aspects of ways of faith and life. Logic 
was an innocent surprise for them.       

Subjectivity against objectivity
They were used to reveal their wise ideas through the deductive 
method before logic that was developed by Al-Fârâbî, adopted 
from Aristotle. The essence of it was the strength of the aim 
for arriving to the events one by one from the verses of the 
Quran and from the Prophet Mohammad’s deeds. 
When there was only one Islam and the viewpoints of the 
Muslims became to vary, the deductive method began to be 
inadequate. One verse might have more than one 
interpretation. Sometimes these interpretations were the 
exact opposites of each other. As everyone were communicating 
their loyalty to the Quran, interpreting some certain events 
according to their own viewpoints by showing the Quran itself 
as the proof was a spreading situation.
Al-Fârâbî, who was born in either 871 or 872, was born almost 
to the middle of this thought plurality. The city of Farab was 
among the developing cities of Central Asia’s Islam during the 
9th and the 10th centuries. The city was within the borders of 
today’s Kazakhstan and it was developing in sciences as it was 
in every other area. It was not hard for him to receive a good 
education there. 
Still, we don’t know much about his childhood and youth. 
When he traveled to Baghdad to study sciences he was in his 
thirties and he had enough knowledge to teach logic to Ibn 
Serrac who taught him Arabic. Arabic was important for Al-
Fârâbî who was originally a Turk. The language of science 
then was Arabic. Someone who didn’t know the technicality of 
Arabic could not expect to be taken seriously.  
Al-Fârâbî who had arrived to Baghdad equipped with the 
knowledge of basic Islamic sciences, and logic had learned 
Arabic and linguistics in here and then he had begun to search 
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yişi hakkındadır. Fârâbî bir anlamda incelediği her şeyi 
o şeyin mantığına göre inceleme yoluna gitmiş, mutlak 
tutarlık, denge ve nesnellik peşinde bir filozoftu.
Klasik çağın bazı düşünürleri kitleleri peşlerinden sü-
rükler, bazıları da kendisine anlayış gösteren bir hü-
kümdarın koruması altına girmekle yetinirdi. Fârâbî 
popülist bir düşünür olamazdı. Çalışmaları çoğunluğu 
direkt ilgilendiren konular içermiyordu. Arapçada fel-
sefe jargonunu tek başına kurmak, Grek felsefesi ile İs-
lam’ı uzlaştırmak, mükemmel bir medeniyetin ilkeleri-
ni bilerlemek gibi zor işlere girişmişti.
Önemli oranda da yalnızdı. Konuştuğu, ders alıp ders 
verdiği Müslüman ve Hıristiyan âlimler Fârâbî’nin ya-
nında sönük kalıyorlar. Mistik tarafı var, ama çağının 
sufilerine pek benzemiyor. Fârâbî’de mistisizm, daha 
ziyade maddi evrenin temelindeki ruhani ilkedir. Bu da 
Grek metafiziğiyle İslam’ın ruh tarafını uzlaştırma ça-
basından kaynaklanıyordu.

Fârâbî’nin mirası
Üstadı kendisinden sonra gelip felsefesini devam etti-
ren, özellikle Batılıların daha çok ilgilendiği İbn Sina’yla 
kıyas etmek gerekirse, İbn Sina öznel fikirler ileri sür-
mekten çekinmez. Fârâbî’nin mirası mantık iken İbn 
Sina’dan kalan şey metafizik konusunda gösterdiği bi-
reysel cesarettir diyebiliriz. Fârâbî’de nesnel hakikat 
kişinin kendinden önemlidir. Belki de bunun için 
Fârâbî’nin hayatı hakkında neredeyse hiçbir şey bilmi-
yoruz, İbn Sina ise daha sıcak ve tanıdık.
Fârâbî’den insanlığa kalanın sekiz cilt tutan mantık çalış-
ması olduğu su götürmez. Üstat bu sekiz ciltte Aristo’nun 
Organon çalışmasını kapsayıp aşma çabası içindedir. 
Günlük konuşmadan şiire kadar dil ve sözün mantığını 
katı temellere oturtur. Fârâbî’nin mantığı sonraki tüm 
düşünürler için metot olarak yazılmıştır. Bu yanıyla Pla-
ton, Aristo, Kant ve Hegel sırasında ele alınması gerekir.

his own way in philosophy. We can tell that it was a search for 
subjectivity which could be valid anytime anywhere. Numerous 
scientists who had set their own methods in each city of the 
Islamic world, which expanded from the Atlantic Ocean to 
Central Asia, existed, so, did their numerous scientific 
methods; however, none existed among them fit to become 
their referee. Al-Fârâbî put logic in the center of all other 
sciences for this reason. 
The second interest of Al-Fârâbî was linguistics. Since we 
don’t talk about abstract-mathematical logic, when we talk 
about logic of Aristotle and Al-Fârâbî, his second interest 
coheres. A healthy method is captured, when the meanings of 
expressions are resolved based on logic. Other fields that the 
philosopher had interest in were psychology and metaphysics, 
and both of these fields are about the functioning of mind, 
language, and existence. Al-Fârâbî went through the way of 
observing everything according to the logic of that thing. He 
was a philosopher who was after absolute consistency, balance, 
and objectivity.
Some philosophers of the classical age were like the pied piper 
of Hamlin, as some could be content with getting protection 
from an understanding ruler. Al-Fârâbî couldn’t have become 
a populist philosopher. His works didn’t include subjects that 
would interest the majority directly. He was dealing with hard 
jobs such as creating the jargon of philosophy in Arabic by 
himself, reconciling the Greek philosophy with Islam, and 
determining the principles of a perfect civilization. 
He was lonely. The Muslim and Christian scientists that he 
talked with, he took lessons or gave lessons were not as bright as 
he was. He had a mystic side but he was not like the other Sufis 
of his era. His mysticism was more like the divine principle, 
which is the base of the material universe. This was originated 
from his struggle to reconcile the Greek metaphysics with the 
spiritual side of Islam. 

Al-Fârâbî’s heritage
If we are to compare Al-Fârâbî to Ibn Sina, Ibn Sina was not 
afraid of expressing his subjective ideas. He had maintained Al-
Fârâbî’s philosophy after him and he grabs more attention from 
the Westerners. As the heritage of Al-Fârâbî was logic, the 
heritage of Ibn Sina was his individual bravery about 
metaphysics. For Al-Fârâbî, subjective reality was more 
important than the person himself was. Maybe, that is why we 
don’t know much about the life of Al-Fârâbî, as Ibn Sina seems 
more familiar and sincere. 
What is left from Al-Fârâbî to the humanity is his eight-
volume work of logic. He struggles to cover Aristotle’s Organon 
and go beyond it in his work. He settles the logic of language and 
verbalism from poetry to daily chats on concrete foundations. 
The logic of Al-Fârâbî has been written as a method for all 
following philosophers. He must be treated as Plato, Aristotle, 
Kant, and Hegel with this side of him.  

TARİH / HiSTORY
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Yahya Kemal, ‘şarkılarımız bizim romanımız’ derken, bu 
sözü yineleyen Tanpınar ‘türküler bizim romanımız’ der-
ken bir yaşanmışlığı, aşkı ve acıyı içselleştirmeyi ima et-
miyorlar sadece.  Bir romanda ne varsa türkülerimizde 
var çünkü. Mekândan şahıslara, olaydan iç çatışmaya, 
düğümden serime, ince bir bakışla türkülerde görülebilir. 
Bir roman bütünlüğü… Türküler elbette roman değil. 
Roman romandır, türkü türküdür. Roman yakılmaz; tür-
kü yakılır. Roman dilden dile dolaşmaz, türkü dolaşır. 
Roman daha çok kurgudur; türkü bütün kurguların ve 
kuramların dışında bir yalınlığı beraberinde getirir.
Türkülerimiz layıkıyla dünya dillerine çevrilebilse Türk 
Edebiyatı’nın, dikkat ediniz Türk müziğinin demiyorum, 
Türk Edebiyatı’nın ne kadar görkemli olduğunun anlaşıl-
ması bir yana, dünya insanı da bizim estetiğimizden na-
sipli hale gelir. Mübalağa etmiyoruz, elbette her toplu-
mun halk türküleri kıymetlidir, kendi toplumuna bir şey 
söyler; ne var ki dünyada bizim milletimizin hayat yolcu-
luğundan geçmiş, benzer bir tecrübeye sahip bir millet 
olmadığı için türkülerimiz daha müstesna bir yer tutar.
Folkloru, arkaik olanı yüceltmek gibi bir derdimiz yok. Bu 
tartışmalar Türkiye’de zaman zaman yapıldı. Ancak, tür-
külerin bizim yaşanmışlığımızın damıtılmış, bedii hale 
gelmiş en önemli mahsulleri olduğuna parmak basan, 
buradan yola çıkarak edebi ürünler ortaya koyanların sa-
yısı parmakla gösterilecek kadar az. 
Bu kadar yargı cümlesi yeter.

Türkümüz ‘Dam Başında Sarı Ciçek…’
 Mekân olarak Ürgüp didilecek yer olarak var türküde; asıl 
mekân dam başı… Oradaki sarı çiçek, hem Ürgüp’e git-
mesini istediğimiz sevdiğimizi, hem içimizde onu nasıl 
narin, nasıl taze, nasıl güzel gördüğümüzü söylüyor. Bu 
sarı çiçekli ev/dam aynı zamanda sevdiğimizin evi… Sa-
dece dışarısı değil, köşeli odalarında ‘gül’ ve ‘reyhan’ dö-
şeli… Biz güle meyletmişiz de gülün bize meylettiği pek 
aşikâr değil… Hak yoluna kurban kesilmesini gerektire-
cek bir zorluk, bir özlem olmakla birlikte, türküyü söyle-
yene ümit verilmediği gibi, hayır da denmemiş. 
Feride’yi seven oğlan türkünün ikinci dörtlüğünü kendi 
içinden, olumsuz ihtimale karşı söylüyor gibi… ‘Ben de 
sana layığım, yoksa benim haricimde kimse seni benim 
gibi sevemez, gideceğin başka birisi peşin kötüdür’ diyor. 
Kendinden emin yani. 

Uzatmadan söyleyelim, türkü şöyle:
“Dam başında sarı çiçek (oy oy)
Burdan kalkak Ürgüp’e göçek
(Nenni de Feridem nenni)
Ürgüp’e vardığımız gece (oy oy)
Hak yoluna kurban kesek
(Nenni de Feridem nenni)

Gidiyorum işte gör (oy oy)
Hayalde gör düşte gör 
(Nenni de Feridem nenni)
Kıymetimi bilmedin (oy oy)
Bir kötüye düş de gör 
(Nenni de Feridem nenni)

Odaları köşeli (oy oy)
Gül  (i)reyhan döşeli 
(Nenni de Feridem nenni)
Ne ağladım ne güldüm (oy oy)
Ben bu derde düşeli 
(Nenni de Feridem nenni)

Kimden dinlemeli?
Türkü Ürgüplü Refik Başaran’dan alınmış. Kaynak kişisi 
en iyi söylüyor. Başta Arif Sağ olmak üzere icra eden her-
kesten dinlenebilir.

DAM	BAŞINDA	SARI	ÇİÇEK”“
TÜRKÜLERİMİZ LAYIKIYLA DÜNYA DİLLERİNE ÇEVRİLEBİLSE, 
DÜNYA İNSANI DA BİZİM ESTETİĞİMİZDEN NASİPLİ HALE GELİR.

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ
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TREN yAzILARI / TRAiN ARTiClES

When Yahya Kemal had said, “Our songs are our novels,” 
and Tanpınar had said, “Our ballads are our novels,” they 
didn’t only mean to imply interiorizing love, pain, and life 
experiences; because, what exists in a novel, also exists in 
our ballads. It can be seen in many places from backgrounds 
to characters, from events to inner conflicts, and from 
twists to proposition. The integrity of a novel… Ballads are 
not novels, of course. A novel is a novel and a ballad is a 
ballad. A novel cannot be sang, a ballad can be. A novel 
doesn’t travel from mouth to mouth, a ballad does. A novel 
is mostly fictional, a ballad brings along a simplicity, which 
is beyond of all fictions and doctrines. 
If our ballads could have been translated in the world 
languages, the people of the world would have their share 
from our aesthetic, let alone realizing how magnificent our 
literature is. I am not saying the Turkish music, I am saying 
the Turkish literature. We don’t exaggerate, every society 
has precious ballads, they give messages to their people; 
however, since there is not any other nation in the world 
that has gone through what our nation has gone through, 
our ballads should be more privileged.   
We don’t worry about glorifying folklore or what is archaic. 
These discussions have been made in Turkey time to time. 
However, the numbers of people who highlight our ballads 
as being the most important distilled crops of our life 
experiences and the number of people who produce literary 
works that are based on ballads are few. 
This many judgmental sentences are enough. 

Our ballad is ‘Yellow Flower at Side of Roof...’
Although, the background of the ballad is Ürgüp, the actual 
background is a roof… The yellow flower is there; it says both 
how much we want our beloved to go to Ürgüp and how fresh, 
sensitive, and beautiful we see our darling. This roof/house 
with the yellow flower is also the home of our beloved. Not only 
outside, but also inside the rooms are decorated with roses and 
basil. We have a tendency towards the rose, but if the rose has 
a tendency towards us is not clear. There is a hardship or 
longing that makes it necessary to sacrifice an animal; however, 
no hope is given to the singer or no one says no.  
It seems as if the man who loves Feride sings the second 
quadrant in case of a negative response. He says, ‘I deserve you, 
no one can love you the way I do, anyone else you go after is a 
bad choice for you.’ So, he is very confident.

Let’s cut it short, here is the ballad:
Yellow flower at side of roof (aww aww)
Let’s leave this place and migrate to Ürgüp
(Hush my Feride hush)
The night we arrive to Ürgüp (aww aww)
We sacrifice an animal for the God
(Hush my Feride hush)

I am leaving, you see (aww aww)
See it in your dreams
(Hush my Feride hush)
You didn’t appreciate me (aww aww)
You are in for a bad choice
(Hush my Feride hush)

Its rooms are cornered (aww aww)
Decorated with rose and basil
(Hush my Feride hush)
Neither I cried nor laughed (aww aww)
Since I fell in love with you
(Hush my Feride hush)

By whom shall we listen to this ballad?
The ballad is taken from Refik Başaran of Ürgüp. The 
source person sings it the best. It can be listened by 
anyone who performs it, notably Arif Sağ.

“YELLOW FLOWER AT SIDE OF ROOF”
IF OUR BALLADS COULD HAVE BEEN TRANSLATED IN THE WORLD 
LANGUAGES ADEQUATELY, THE PEOPLE OF THE WORLD WOULD 

HAVE THEIR SHARE FROM OUR AESTHETIC.
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HAYDAR ERGÜLEN

TREN yAzILARI / TRAiN ARTiClES

Tren bizi yalnızca hayallerimize götürmez, ayrıca hayal 
ederek, hayal içinde götürür. Bu yazıyı trende okurken 
şöyle bir bakın yol arkadaşlarınıza. Hepsi aslında başka 
şeylerle ilgiliymiş gibi görünseler de, sanki ders kitabının 
arasında gizlice çizgi roman okuyan öğrenci gibi, hayalle-
rine çalışmaktadırlar. Tamam, kimi gönlünü bozkıra kap-
tırmıştır, kimi küçük istasyonların nasıl da şiirsel oldu-
ğunu düşünmektedir, kimi ‘yolculukta roman gider’ diye 
hayli kallavi bir kitabın sayfalarını çevirmektedir, kimi 
yanındakiyle yurttaşlık bilgisi kitabından öğrenmiş oldu-
ğu üzere; adap ile muaşeret kuralları çerçevesinde söyleş-
mektedir...
İşte tam bu sırada genç bir çocuk incecik ama dopdolu bir 
kitap çıkarır cebinden ve vagondaki yolcuların halet-i 
ruhiyelerini derinden anlatan bir şiirin ilk dizelerini ses-
sizce okur: “Çocuk ders çalışıyor görünüşte/Sayfaları 
yavaş yavaş çeviriyor/Çocuk deniz çalışıyor gerçekte/
Gözlerini ufuklara dikiyor/Durup durup adını anıyor/
Aşkın sözlüğünü ezberlemekte/Bütün nöbetçilerle yarı-
şıyor/Gözleriyle gelişini beklemekte...”

Train does not only take us to our dreams, it also takes us 
through dreams by dreaming. Take a look at other passengers 
while reading this article in a train. Although they all look 
like they are interested in other things, they actually study 
their dreams as if they are the students who secretly read 
comic books hidden behind their workbooks. I accept that 
some of them might be busy liking the moorlands, some 
might be thinking about how epic some small stations look, 
or some might be turning the pages of a novel thinking a 
book makes a good traveling companion, and some of them 
might be having a little chat with the person who sits next to 
decorously...
Right then, a child takes out of his pocket a thin but 
chockfull book and reads the first lines of a poem that tells 
the mood of the passengers in the car silently: “The child 
seems studying/ Turns the pages slowly/ The child studies 
the sea in fact/ He gazes upon the horizon/ Keeps thinking 
of her name/ He is memorizing the dictionary of love/ He is 
racing with all the guards/ He is waiting for her return with 
his eyes...” 

TREN	BİR	HALK	ÜNİVERSİTESİDİR
TREN İNSANI FİLOZOF YAPAR, EVET, ARTIK BUNDAN HİÇ KUŞKUM YOK, 

FELSEFE BÖLÜMÜ GİBİDİR...

TRAIN IS A PUBLIC UNIVERSITY
TRAIN MAKES A PERSON A PHILOSOPHER, YES, I HAVE NO DOUBT ABOUT IT 

NOW, IT IS LIKE THE DEPARTMENT OF PHILOSOPY...

0  7  2  raillife EYLÜL / sEptEmbEr 2015



TREN yAzILARI / TRAiN ARTiClES

Şiirin adı “Değişim”, şairi ise ünlü şair ve felsefeci Afşar 
Timuçin. Ya da benim ilk tanıştığım şairlerden, Felsefe 
Dergisi’nde de ilk şiirlerimi yayımlayanlardan. İnsan ve 
doğanın hallerini şaşırtıcı bir dikkat ve gözlemle ve ince-
likli anlatımıyla şiirleştirmede üstüne olmayan bir şair. 
Öykülerini, romanlarını okuduğunuzda da şiirin, inceli-
ğin onlarda da sürdüğünü görürsünüz. Bu güzel şiirin 
devamını da siz bulur okursunuz.
Trende bir hayal… Bir hayal dükkânı gibi tren... Vapurlar 
beyazdır, sular mavidir, çaylar dalgalıdır, liriktir, şiirlidir 
vapurlar ama fazla hayal kuramazsınız onlarda. Çünkü 
hele eski vapurlar, denizin sevdiği, suyun beklediği, inan-
ların yolunu gözlediği vapurlar. Şirket-i Hayriye’nin ilk 
günlerine kadar gitmeye de gerek yok. Daha dün şura-
mızdan geçiyordu, dalgacı bir arkadaş gibi, eh bir de ha-
vada martı varsa, şakacı dostumuzu da görmüşüz demek-
ti. Kaçınılmaz, çay-simit. Umarım şimdi bu yazıda da 
kokusu duyulur.
Vapurlar somuttur. Trenlerse epik gö-
rünmelerine, şiirden çok roman kah-
ramanı olmalarına karşın, yine de 
şiir düşüncesi taşırlar, hayal yük-
lü oldukları için de şiir düşü ya-
şatırlar. Tren bir yaşam çizgisi 
duygusu verir ve geçmiş, şim-
di, gelecek birlikte yolculuk 
ederler onda. Vapur şimdidir, 
sabahtır sözgelimi, Haydarpa-
şa Garı’nın durmuş saatinin 
‘tam vaktinde’ olduğunu gör-
mektir, vapur şimdiden gelir 
şimdiye gider, iskelesinin adı da 
şimdidir. 
Tren insanı filozof yapar, evet, artık 
bundan hiç kuşkum yok, felsefe bölümü 
gibidir, yol üniversitesinin felsefe bölümü tren-
dir, isterseniz açık kalmış bir felsefe kitabı da diyebilirsi-
niz. İnsan yol denen duyguyu, çizgiyi, hatta felsefeyi de 
trenle daha iyi tanır, sezer ve kıymet verir. Trendekiler 
alaydan felsefeciymiş, felsefenin soru sormak olduğun-
dan bile haberleri yokmuş, hem de söyledikleri, konuş-
tukları da pek naif şeylermiş... Olsun. 
Tren insanı uzun uzun, derin derin, güzel güzel düşünce-
lere salar, düşlere yol açar, gönül açar, hayaller küçük is-
tasyonlar gibi birdenbire karşınıza çıkar. Hem insanın 
çocukluğunu, gençliğini, olgunluğunu aynı anda yaşadığı, 
aynı yolda hepsiyle birden karşılaştığı kaç vasıta var ki? 
Trenden başka yok. Öyleyse tren yolculuğu başlı başına 
disiplinler arası bir tür: İçinde roman var, sinema, müzik, 
tiyatro, resim, şiir, sosyoloji, tarih, psikoloji, felsefe, 
hepsi var. Demek ki treni sevmek için bir nedenimiz daha 
var. Tren bir halk üniversitesidir.

The poem is called ‘The transformation,’ the poet is Afşar 
Timuçin, a famous poet and a philosopher. Or he was one of 
the first poets that I had met, and one of the poets who had 
published my first poems in the Philosophy Magazine. He is 
such a poet who can use his poetic skills proficiently to tell 
about the states of people and nature in detail and with 
care. You realize that, the fineness of his poetic skills 
continues in his stories and novels when you read them. You 
find the rest of this beautiful poem and read it. 
A dream in train… A train is like a shop of dreams. Ferries 
are white, waters are blue, teas are wavy, lyric, and poetic, 
but you cannot dream much in ferries. Especially in old 
ferries that the sea loves, waters and people long for them. 
There is no need to go back to the first days of the City Ferry 
Lines. We still see them traveling from one side to another 
like a friend who likes to joke, and the sea gulls complete the 
joke. No one can avoid having tea and simit. I hope you can 

smell their aroma from this article.
Ferries are tangible. Trains carry poetic 

thoughts and have us experience poetic 
dreams because they are full of 

dreams, although they seem epic 
and they are like heroes more 
than poems. Train gives the 
feeling of life. Past, future, and 
present travel all together on 
it. Ferry is present time, it is 
the morning for instance, it is 
to see that the clock at the 

Haydarpaşa Terminal, which 
doesn’t work anymore, is on time, 

ferry comes from now and goes to 
now, and its port is called now. 

Train makes a person a philosopher, 
yes, I have no doubt about it now, it is like 

the department of philosophy, train is the 
department of philosophy of the road university, if you’d 
like, you can call it an open book of philosophy. One 
recognizes, senses, and appreciates the feeling that is called 
road, line, or philosophy better with train. The passengers 
of train are false philosophers, they don’t even know that 
philosophy consists of asking questions, what they say and 
talk are simple things… So, let it be!
Train lets people fall into long, deep, and beautiful dreams 
where dreams come across at once like small stations do. 
How many means of transportation does exist that one can 
experience childhood, youth, and adulthood all together? 
None but train. A train travel is a major genre among the 
disciplines: it consists of novel, cinema, music, drama, 
painting, poetry, sociology, history, philosophy, psychology. 
Here comes another reason to love train. Train is a public 
university. 
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KİTAP ANALİz  / BOOK ANAlYSiS

Sevdalinka’da iki şey anlatılır. Birincisi; Nimeta ve ai-
lesinin hayatı. İkincisi; 1992 ile 1996 yılları arasında 
Saraybosna’da yaşananlar. Nimeta ve ailesi kurgudur, 
Saraybosna’da yaşananlar ise gerçek. Romanın konusu 
gerçeklerdir, yani Saraybosna’da gerçekleştirilen soy-
kırım. Ayşe Kulin, soykırımı anlatmak için aileden yola 
çıkar, onu kullanır. Kurgu, gerçeğin sade, kısa ve etki-
leyici anlatımıdır. 
Saraybosna’da yaşananlar anlatılacak gibi değildir. Sa-
dece Müslüman olduğu için, 1600’ü çocuk, 10 bin 600 
kişinin öldürüldüğü bir savaştan söz ediyoruz. Böyle bir 
savaşın çıkacağına ilk önce kimse inanmak istememiş-
tir. Saraybosna Avrupa’nın ortasındadır; yaşanan vah-
şet, katliam ve soykırıma kimse duyarsız kalamaz, ‘Batı 
medeniyeti’ buna müsaade etmez diye düşünülmüştür. 
Fakat dünya yanılmış ve görmezden gelmiştir. 

Savaş değil soykırım
Aslında bu, bir savaş da değildir. Çünkü savaş iki denk 
kuvvetin, yani orduların yaptığı bir şeydir. Hatta çoğu 
savaşta sivillere dönük saldırılar olmaz. Onlardan, kaza-
nan orduya uymaları beklenir. Eli silah tutan sivil erkek-
ler zaten orduya katılmıştır. Çocuklar ve kadınlar ise 
cephe gerisinde yani evlerinde kalmışlardır. Saraybos-
na’da yaşananlara bu yüzden bir savaştan ziyade soykı-
rım denilir. Çünkü Sırplar, köylere baskın düzenlerler, 

Sevdalinka tells two stories; first, Nimeta and her family’s 
lives; second, what happened in Sarajevo between 1992 and 
1996. Nimeta and her family are fictional; what happened in 
Sarajevo is true. The subject of the novel is brutal facts; in 
other words, a genocide. Ayşe Kulin uses the family to tell 
about the genocide. Fiction is the short, simple, and impressive 
expression of truth.
The events that took place in Sarajevo are not easy to tell. 
We are talking about a war, during which 10 thousand 600 
people were killed and 1600 of them were children, to make 
things worse, they were killed only because they were 
Muslims. At first, no one wanted to believe the outbreak of 
this kind of a war. Sarajevo is in the middle of Europe, 
where no one could remain insensitive to brutality, 
genocide or a massacre. The Western Civilization would 
not allow these. However, the world was wrong and the 
world ignored what happened.  

Not a war but genocide
In fact, it was not even a war; it was genocide. Wars take 
place between two matching powers or armies; moreover, no 
attacks take place against civilians during many wars. 
Civilians are expected to obey the winning power. The men 
who are at the age to fight had already been drafted. 
Women and children had been left behind. This is why we 
call what happened in Sarajevo genocide. Because the Serbs 

ÖMER YALÇINOVA

BİR	TEMENNİNİN	ROMANI
SEVDALİNKA’DA GÜDÜLEN AMAÇ; NİMETA ÖZELİNDE SARAYBOSNA’YI DÜŞÜNDÜRMEKTİR. 

O YILLAR SARAYBOSNA’DA HAYAT DURMAMIŞTIR, İŞKENCEYE DÖNÜŞMÜŞTÜR.

THE NOVEL OF A WISH
THE GOAL OF SEVDALINKA IS TO MAKE READERS THINK ABOUT SARAJEVO THROUGH NIMETA. LIFE 

DID NOT COME TO A HALT DURING THOSE YEARS IN SARAJEVO, BUT TURNED INTO A TORTURE. 
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KİTAP ANALİz  / BOOK ANAlYSiS

evleri yakıp yıkarlar, malları gasp ederler, bebekleri ve 
çocukları öldürürler. Ortaya kan dondurucu sahneler 
çıkar. Sırpların bu şekilde hareket etmesinin sebebi; or-
talığa korku salarak bütün Müslümanların Bosna Her-
sek’i terk edip gitmelerini sağlamaktır.
Sevdalinka’da etkileyici tasvirler vardır. Nimeta’yla Sa-
raybosna’nın hayatı paralel ilerler. Nimeta gazetecidir. 
Kocası Burhan ise İnşaat Mühendisi… Yugoslavya he-
nüz dağılmamıştır. Nimeta’nın sevgilisi Stefan, Hır-
vat’tır. Burhan’ın iş yeri Krajina’dadır, savaş çıkıp, Kra-
jina Hırvat’ların eline geçince, Burhan’ın işleri tepe 
taklak olur, şirketi kapatıp, Saraybosna’ya dönmek zo-
runda kalır. Dolayısıyla artık Burhan işsizdir. Aile Ni-
meta’nın kazancıyla güç bela geçinmektedir.
Nimeta kocasını ve iki çocuğunu terk edemediği için 
Stefan’dan ayrılır. Bunun acısına daya-
namayan Stefan Londra’ya taşınmak 
ister. Fakat savaş, bu kararın da uygu-
lanmasına engel olur. Ülke birbirine 
girmiştir. Hırvatlar ve Sırplar savaş-
maktadır. Çok yakında Sırplar, Boş-
naklara da saldıracaktır. Stefan önce 
Hırvat askeri olarak savaşa dâhil olur, 
daha sonra da Boşnaklara uygulanan 
soykırımı göstermek için, sahte bir 
Sırp kimliği çıkarır ve toplama kampla-
rını ziyaret eder, orada birinci ağızdan, 
yapılan katliamı dinler. Bu çözülüş, 
ülke genelinde görülmektedir.
Nimeta’nın en yakın çocukluk arkadaşı 
Mirsada, Sırp sevgilisi Petar için Sır-
bistan sınırları içinde kalır. Ona Sırp 
kimliği alırlar. Ama Sırplar için bu ye-
terli olmaz. Bir ihbar üzerine Mirsa-
da’nın evine baskın yapılır. Onun Müs-
lüman olduğunu söylerler. Önce tecavüz etmeye kalkı-
şırlar, Mirsada’nın direnmesi ve bir Sırp’ı öldürmesi 
neticesinde, onu dilim dilim doğrarlar.

Gerçeklerin romanı
Sevdalinka’da güdülen amaç; Nimeta özelinde Saray-
bosna’yı düşündürmektir. O yıllar Saraybosna’da hayat 
durmamıştır, işkenceye dönüşmüştür. Sokaklar ve 
parklar cesetlerle dolmuştur. Esir alınan Boşnaklar, 
kamplara toplanmış ve türlü işkencelere maruz kalmış-
tır. Çoğundan bir daha haber alınamamıştır.
Dediğimiz gibi romanın kurgu kısmı Nimeta ve çevresi-
dir. Geri kalan kısım, tamamen gerçeklerden oluşur. Kur-
gu, gerçeğe ışık tutar. Ayşe Kulin bu gerçeklere ulaşmak 
için tarih kitaplarından günlük gazete haberlerine, hatı-
ratlardan çeşitli dergilerde yayımlanan söyleşilere kadar 
geniş bir alanı taramıştır. Sevdalinka bir daha böyle bir 

raid villages, burn down houses, kill babies and children, 
seize goods, creating gory scenes. The reason that the Serbs 
act this way is to banish Muslims out of Bosnia-Herzegovina 
by putting fear in hearts.
Sevdalinka has impressive descriptions. The lives of 
Sarajevo and Nimeta advance in parallel. Nimeta is a 
journalist. Her husband Burhan is a civil engineer. 
Yugoslavia has not yet fallen apart. Nimeta’s lover Stefan is 
a Croatian. Burhan’s company is located in Krajina and 
when the war outbreaks and Krajina is taken over by the 
Croatians, Burhan’s company bankrupts and he goes back to 
Sarajevo. Now, Burhan is jobless. The family scrapes a 
living with Nimeta’s earnings.   
Nimeta leaves Stefan since she cannot leave her husband 
and her two children. Stefan who cannot endure this pain 

wants to move to London. However, the 
war prevents him. The country is in a 
chaos. The Croatians and the Serbs are 
fighting. Soon, the Serbs are going to 
attack the Bosnians. Stefan first 
becomes involved in this fight as a 
Croat soldier; however, later he gets a 
fake Serbian id to visit the concentration 
camps and interviews with the captured 
Bosnians, listens to their stories to let 
the world know about the genocide. 
Same kind of disintegration captures 
the whole country. 
Nimeta’s best childhood friend Mirsada 
stays back within the borders of Serbia 
for her lover Petar. They get a Serb 
identification for her. This was not 
enough for the Serbs. Following a 
report they receive, they bust Mirsada’s 
home. They first try to rape her, but 

when he resists and kills a Serb, they cut her into pieces. 

A novel of truth
The goal of Sevdalinka is to make readers think about 
Sarajevo through Nimeta. Life did not come to a halt 
during those years in Sarajevo, but turned into a torture. 
Streets and parks were filled with bodies. The Bosnians 
who were held captive were locked into concentration 
camps and were exposed to torture. Many of them were 
never heard from again.  
As we said, the fictional part of the novel treats Nimeta 
and her surroundings. The rest is the whole truth. Fiction 
enlightens truth. Ayşe Kulin has scanned a wide area from 
the history books to daily newspapers and from the 
memoirs to interviews that were published in magazines to 
reach these facts. Sevdalinka was written with the hope of 
that; no such violence would ever be experienced again. 
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MoDA / FASHiON

HAMİLE	GİYİM	TÜYOLARI
NE KADAR KİLO ALACAĞINIZI TAHMİN EDEMEDİĞİNİZ HAMİLELİK DÖNEMİNDE, DOĞRU 

KIYAFET SEÇİMLERİ YAPARAK ŞIKLIĞINIZI VE GÜZELLİĞİNİZİ KORUYUN.

MATERNITY WEAR TIPS
PROTECT YOUR BEAUTY AND ELEGANCE BY MAKING THE RIGHT APPAREL SELECTION 

DURING YOUR PREGNANCY, A TIME THAT YOU CANNOT PREDICT HOW MUCH 
WEIGHT YOU ARE GOING TO GAIN.

En güzel ama en zor zamanları yaşatan hamilelik 
sürecinde anne adayları kıyafet seçimlerinde zorlanır. 
Alınan kilolar ve vücuttaki değişimler sonucunda 
kendilerine uygun kıyafet bulamama problemi 
yaşayan anne adaylarına tasarımcılar artık daha çok 
önem vermeye başladı. Üçüncü aydan sonra başlayan 
bu sıkıntılara rağmen artık şık ve rahat hamile 
kıyafetleri bulmak hiç de zor değil.
İşte size bu süreçte yardımcı olacak kıyafetler ve öneriler.

Expectant mothers have hard time choosing apparel 
during these both joyful and tough times. The weight 
gain and the transformation of the body cause them 
experience problems in finding appropriate apparel. 
Designers have begun to care more about the expectant 
mothers. It is not hard to find elegant and comfortable 
maternity wear despite the trouble that begins 
following the first trimester.  
Here are some tips that are going to help you…

ESİLE TAN
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ÜST GİYİM:
Anne adayları hamilelik 

sürecinde üst kıyafet 
bulmakta çok sıkıntı 

çekmez. Özellikle son 
yıllarda revaçta olan bol 

kıyafet modası, anne 
adaylarının üst giysileri, 

normal giysi 
mağazalarından da tedarik 
etmelerini kolaylaştırıyor.

Öneri:
• Ğöğüs altından bollaşan 

rahat ve şık tuniklerden 
mutlaka edinin.

• Siyahın cazibesini 
unutmayın. Günlük 

hayatta giydiğiniz siyah 
bir bluzu aksesuarlar ile 
kullanarak gece kıyafeti 

elde edebilirsiniz.

TOP WEAR:
It is usually not that hard to 

find a top for expectant 
mothers. Especially the 

loose fitting apparel trend 
that has been popular 

during the recent years 
makes it easier to find top 

wear in regular clothing 
stores.  

Tips:
• Definitely get one of 

those tunics that fit around 
the chest but become 
loose around the belly. 

• Never underestimate the 
power of black. You can 
convert a casual black 

blouse into night clothing 
by combining it with 

appropriate accessories. 

raillife EYLÜL / sEptEmbEr 2015       0  7  7



MoDA / FASHiON

HAMİLE PANTOLONU:
Hamilelik sürecinde ilk 

olarak karın ve basenler 
kilo almaya başlar. Bu 

yüzden alacağınız 
pantolonların bel kısmını 
özellikle incelemelisiniz. 

Hamileler için özel 
üretilmiş karnı saran 
bantlı pantolonları 
tercih etmelisiniz. 

Öneri:
• Pantolonlarda bulunan 
bant ne çok sıkı ne de 
çok gevşek olmalıdır.

• Boyunuz uzunsa geniş 
kesimli bol paça 

pantolonları, minyon 
tipliyseniz de bilekten 

biten pantolonları tercih 
edebilirsiniz.

MATERNITY PANTS:
Belly and hips begin to 
gain weight first during 
pregnancy. You should 

especially be careful for the 
waist area when you are 

shopping for pants. Choose 
maternity pants that 
support your belly.

Tips:
• The support should be 
neither so tight nor so 

loose. 
• If you are tall, choose 

loose cut wide leg trousers. 
If you are petite, go for 

ankle high trousers.
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HAMİLE ELBİSESİ:
Anne adaylarının 

giymekten en çok zevk 
aldığı hamile elbiselerini, 
tasarımcılar her döneme 

ve sezona uygun üretiyor. 
Birçok seçenek sunan bu 
elbiseleri alırken rahat ve 

bol olmasına dikkat 
etmelisiniz.

Öneri:
• Boyları uzun elbise 

almaya dikkat edin çünkü 
arka taraf uzunken ön 

tarafı karnınız nedeniyle 
havaya kalkabilir.

• Vücut ısınız normal 
süreçten daha sıcak 

olacağı için pamuk, keten 
veya yün gibi doğal 

kumaşları tercih edin. 

MATERNITY DRESSES:
Designers produce 

maternity dresses that 
expectant mothers love to 
wear appropriate for every 

season and trimester. 
Offering many selections, 
these dresses should be 
comfortable and loose.

Tips:
• Care for buying long 

dresses, because of your 
belly, the front might look 

shorter than the back. 
• Since your body 

temperature is going to be 
higher than normal, choose 

natural fabrics such as 
cotton or linen.   
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Yaz mevsiminde genel olarak herkesin en çok 
endişelendiği konu cildi güneşten korumak oluyor. Oysa 
güneş, tuzlu su ve klorlu su cilt için olduğu kadar saçlar 
için de zararlı. Bu dönemde gerçekleşen saç yıpranması, 
sonrasında saç dökülmelere yol açabiliyor. Dolayısıyla, 
özellikle de yaz aylarında, saç bakımı daha da önemli bir 
konu haline gelmekte. İşte saçınızı deniz ve güneşin 
yıpratıcı etkilerinden korumanın yolları…

Most people worry about protecting their skin against the 
harmful rays of the sun in summer; however, sun, salt water, 
chlorine water damage your hair as much as they damage 
your skin. The damage done to your hair, which occurs 
during summer, might cause hair loss later, making hair 
care more important during summer. Here are some tips to 
protect your hair against the damaging effects of the sun 
and the sea. 

KİŞİSEL BAKIM / pERSONAl CARE

SAÇ MASKELERİ 
UYGULAYIN

Saç maskeleri kökten uca 
uygulandığı için bütün saçınızı korur. 

Ürünün üzerinde yazan bekleme sürelerini 
ciddiye alın. Saç maskeleri ihtiyacınıza göre 
renk koruyucu, nemlendirici, yoğun bakım, 

kırılma karşıtı   gibi çeşitlere ayrılır. Saçınızın 
yapısına uygun olanı seçin. 

APPLY HAIR MASKS
Hair masks can protect your hair from roots to 
ends. Follow the label instructions with care, 
especially the waiting time. Hair masks are 

categorized according to your needs as 
color protection, moisturizing, intensive 

care, split end prevention. Choose 
the one that is appropriate 

for your hair.

ŞEBNEM KIRCI

YAZIN	YIPRATTIĞI	SAÇLARA	
ÖZEL	BAKIM

DENİZ, HAVUZ VE GÜNEŞİN YIPRATTIĞI SAÇLARINIZI ÖZEL BAKIM ALTINA ALMANIN TAM ZAMANI...

SPECIAL CARE FOR SUN DAMAGED HAIR 
IT IS TIME TO TAKE SPECIAL CARE OF YOUR DAMAGED HAIR, BECAUSE OF SUN, SEA, AND POOL.

SAÇINIZI ZARARLI KİMYASALLARDAN 
ARINDIRIN

Çok sık denize veya havuza girdiyseniz, daha 
yoğun bir saç bakımı uygulamalısınız. Jojoba yağı 
ile saçınızı yumuşatıp, kırıkları engelleyebilirsiniz. 

Normale göre daha fazla nemlendirici özelliği 
bulunan şampuan ve saç kremi kullanın. Haftada 
bir de ekstra temizleyici özelliği olan şampuan 

kullanarak saçınızdaki zararlı kimyasalları 
uzaklaştırın.

FREE YOUR HAIR FROM TOXINS
If you’ve enjoyed water and sun often then you 

should apply a more intensive hair care program. 
You can soften your hair and prevent split ends 

by applying jojoba oil. Use shampoos and creams 
with more intensive moisturizing features than 

regular ones. Free your hair from toxins by 
applying a shampoo with extra cleansing feature 

once a week.  
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KİŞİSEL BAKIM / pERSONAl CARE

ÇANTANIZDA 
SAÇ BAKIM SPREYİ 

BULUNDURUN
Mükemmel bir sahil saçına sahip 

olmak için yanınızda her zaman sıvı saç 
kremi ya da nemlendirici bakım spreyi 

bulundurun. Denizden çıktığınızda, saç kremi 
özelliği taşıyan ürününüzü bütün saçınıza 

uygulayın. Ayrıca saçların direkt güneşe maruz 
kalması son derece zararlı, mutlaka şapka takın.

CARY HAIR CARE SPRAY IN YOUR PURSE
If you’d like to have the perfect beach hair, 

always keep moisturizing hair care spray or hair 
cream in your purse. When you get out off 

the sea, apply your hair care product to 
your hair. Wear a hat to protect your 

hair from direct sunlight, since it is 
harmful to your hair. 

SUYA GİRMEDEN ÖNCE SAÇINIZI ISLATIN
Saçınız kuruyken denize veya havuza girdiğiniz zaman 
saçınız klor ve tuzu direkt olarak çeker. Dolayısıyla suya 
girmeden önce saçınızı ıslatın. Ayrıca sudan çıkar çıkmaz 

saçınızı durulayarak, kloru ve tuzu uzaklaştırın. 

WET YOUR HAIR BEFORE YOU SWIM
Your hair absorbs chlorine and salt immediately when 
you get in the water. Wet your hair before you swim 

to prevent it. When you come out of water, rinse your 
hair to remove chlorine and salt.
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ELA DEMİRCİLER

ÇOCUĞUNUZUN	ODASINI	
OKULA	HAZIRLAYIN!

ÇOCUĞUNUZUN DERS ÇALIŞMASINI KOLAYLAŞTIRMAK GÜZEL BİR 
ODA DEKORASYONU İLE MÜMKÜN… 

PREPARE YOUR KID’S ROOM FOR SCHOOL!
IT IS POSSIBLE TO ENABLE YOUR CHILDREN DO THEIR HOMEWORK EASILY BY 

DECORATING THEIR ROOM CONVENIENTLY. 

Çocuğunuz büyüyüp okula başladı. Artık onun düzenli olarak 
ders çalışması ve bu işi severek yapması en büyük arzunuz. 
Aslında bunu başarmak hiç de zor değil. Çocuklarınıza keyifle 
vakit geçirip ders çalışacakları bir oda dekore ederek onlara 
özel bir alan yaratabilirsiniz. İşte bunun için küçük tüyolar…

Your child goes to school now and your biggest wish for him or 
her is to study regularly and do it with care. In fact, it is not 
hard to accomplish that. You can decorate your child’s room 
in a special way that he or she would enjoy doing homework or 
spending time in it. Here are some tips to do that... 

DEKoRASyoN / DECORATiON
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DEKoRASyoN / DECORATiON 

DİnlenDİrİCİ renKler
Çocukların çalışma alanında kullanılan renkler 
çocukların motivasyonlarını doğrudan etkilediği için 
yorucu renkler yerine dinlendirici renkler seçilmeli. 
Renk seçerken, berrak, açık ve pastel tonların, yeşil ve 
mavinin tonlarının tercih edilmesi öneriliyor.

sOOTHiNG COLORs
You should choose soothing colors since the 
colors that are used in children’s study areas 
affect their motivation directly. The experts 
suggest the use of clear, light, and pastel tones of 
green and blue. 

IŞIK AÇISI ÖneMlİ
Uygun bir çalışma ortamı için en önemli unsurlardan biri 
de ışık seçimi… Doğrudan çocuğun gözüne gelmeyen, 
loş bir ışık, göz yorgunluğu ve algı dağılmasını önler. 
Genel aydınlatmada yerden ayaklı aydınlatmalar, çalışma 
masasında da çalışma lambaları kullanabilirsiniz.

ANGLE OF LiGHT is iMpORTANT
Light is important to create an appropriate study 
environment. Indirect lighting that won’t bother your 
child’s eyes prevents eyestrain and distractibility. You 
can use a floor lamp for general lighting and a desk 
lamp on the desk. 
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DEKoRASyoN / DECORATiON

DÜZenleMeYe DİKKAT
Rahat ders çalışabilmeleri için çalışma masası ve 
kitaplarını muhafaza edecekleri raflar çalışma alanında yer 
almalı. Çalışma masası çocuğun boyuna uygun olmalı, 
doğru açıdan ve bol güneş ışığı alacak bir yere 
yerleştirilmeli. Odada aşırıya kaçmadan çocukların 
sevdikleri posterlere de yer verebilirsiniz. Böylece 
motivasyonlarını artırıp,hayal dünyalarının gelişmesine 
katkıda bulunabilirsiniz.

KArDeŞlİ ÇÖZÜMler
Çocuklarınız aynı odayı kullanmak zorundaysa onlara 
kendilerini özel hissedecekleri alanlar yaratmalısınız. Yatak 
konusunda ranza yatak tercih edebileceğiniz gibi odanızda 
yer varsa iki ayrı yatak da kullanabilirsiniz. Ancak iki yatak 
arasına raf üniteleri koyarak çocuklarınıza hem oyuncaklarını 
koyabilecekleri bir alan oluşturmuş hem de ikisinin yatağını 
ayırarak kendilerine özel alanlar haline gelmesini sağlamış 
olursunuz. Çalışma masasında da aynı kuralı 
uygulayabilirsiniz.

ARRANGE THE ROOM WELL
Shelves where your child can store his or her books and 
a desk should take place in your child’s study area. The 
desk should be in an appropriate height to support your 
child’s height and it should be placed where it can get 
sunshine from the right direction. You can allow your 
child to hang posters on the walls without going 
overboard. This would also motivate them as developing 
their imagination at the same time. 

sOLUTiONs FOR siBLiNGs
If your children have to share the same room, 
you should create private corners for them to 
make them feel that they are special. You can use 
either a bunk bed or separate beds if you have 
enough space. You can also place shelf units 
between the beds for their toys. This would 
separate their beds while allowing them to have 
private spaces of their own. Same rule goes 
for their desks. 
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AİLELERİN	GÖZÜ	BU	OTOMOBİLLERDE
GENİŞ İÇ MEKÂNLARI, PRATİK ÖZELLİKLERİ, TUTUMLU MOTORLARI, OTOMATİK ŞANZIMAN 

SEÇENEKLERİ VE 7 KİŞİYE KADAR GENİŞLETİLEBİLEN OTURMA DÜZENİNE SAHİP AİLE 
OTOMOBİLLERİNDE ÜLKEMİZ PAZARINDA SEÇENEK ÇOK.

FAMILIES HAVE EYES ON THESE CARS
FAMILY CARS ARE OFFERED IN A WIDE SELECTION WITH THEIR SPACIOUS INTERIORS, 

PRACTICAL FEATURES, ECONOMIC ENGINES, AUTOMATIC TRANSMISSION OPTIONS, AND 
SEATING FOR UP TO SEVEN PASSENGERS IN OUR COUNTRY’S MARKET.

Families with two or more kids would like to own vehicles 
that they can use both daily and during long vacations in 
comfort in our country. Fitting the car seats of children 
comfortably, large volume to fit the baby stroller in the 
trunk, a second row of seating to use when necessary, 
multimedia entertainment system that children love 
determine the options. Economic engines, automatic 
transmission are also things that are considered when 
purchasing a family car. 
Here are the models that are on top of the lists of both 
most selling in our market and most preferred by 
families... 

Ülkemizde 2 veya daha fazla çocuklu aileler, geniş, 
hem günlük kullanımda hem de uzun tatillerde rahatça 
kullanabilecekleri araçlar istiyor. Çocuk koltuklarının 
rahatça sığması, bebek arabasını yerleştirmek için 
geniş bagaj hacmi, gerektiğinde kullanılabilen ikinci 
koltuk sırası, araç içinde çocukların büyük ilgi 
gösterdiği multimedya eğlence sistemleri tercihleri 
belirliyor. Bunun yanında aracın yakıt tüketimindeki 
ekonomi, otomatik vites kolaylığı gibi kriterler de 
seçimlerde etkili oluyor. 
İşte Türkiye pazarında satılan ve ailelerin tercihlerinde 
ilk sırada olan modeller…
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oToMoTİv / AUTOmOTivE

TOYOTA VERSO
Türkiye pazarında tercih edilen MPV modellerinden biri 
de Toyota Verso. Genşi yapısı, 7 kişilik yolcu kapasitesine 
ulaşan modüler iç mekanı dışında Verso; 1.6 lt, 1.8 lt ben-
zinli ve 1.6 lt dizel motor seçenekleriyle de geniş aileler 
için farklı seçenekler sunuyor. Araçta otomatik şanzıman 
seçeneği de isteğe bağlı olarak alınabiliyor. Farklı dona-
nım seviyelerine sahip Toyota Verso’da fiyatlar 68 bin 210 
TL’den başlayıp, en üst motor, donanım ve otomatik şan-
zımanlı seçenekte 95.900 TL’ye kadar yükseliyor.

Toyota Verso is among the preferred MPV models in 
Turkey. The vehicle offers different options to families 
with its wide structure, modular interior with up to 7 
passenger capacity as well as 1.6lt, 1.8 lt oil and 1.6 lt 
diesel engine options. Automatic transmission is optional. 
Toyota Verso comes in different equipment levels. Its 
price begins from 68 thousand 210 TL and goes up to 95 
thousand 900 TL, depending on selecting of the highest 
engine, equipment and transmission options. 

FORD C-MAX & GRAND C-MAX
Aile otomobilleri denilince tercihlerde ilk sıralarda yer 
alan modellerden biri de Ford’un akıllı teknolojilerle dona-
tılmış modelleri C-Max ve hem 5 hem de 7 koltuk seçene-
ğinin sunulduğu büyük ağabeyi Grand C-Max. Akıllı bagaj 
kapağı, internet bağlantısı, otomatik park, fonksiyonel iç 
mekân özelliklerine sahip araçlarda çok sayıda donanım 
paketi almak da mümkün. Araçlarda güçleri 115 ile 182 
beygir arasında değişen benzinli ve dizel motor seçenek-
leri bunuluyor. Otomatik şanzımanın da alınabildiği 
modellerin fiyatı 65.790 TL ile en üst versiyonda 91 bin 
540 TL’ye kadar ulaşıyor.

When it comes to family vehicles, Ford models C-Max, 
which is equipped with smart technologies, and its big 
brother Grand C-Max, which comes with 5 or 7 seat 
options come to mind first. The vehicles are equipped 
with smart trunk door, internet connection, automatic 
parking, and functional interior. It is also possible to 
purchase multiple equipment packages. The vehicles are 
offered with oil and diesel engine options with 
horsepower ranging between 115 and 182. The prices of 
the models that can also be purchased with automatic 
transmission are between 65.790 TL and 91.540TL. 

raillife EYLÜL / sEptEmbEr 2015       0  8  9



oToMoTİv / AUTOmOTivE

OPEL ZAFİRA TOURER
Avrupa ve ülkemiz pazarında geniş aileler için konforlu ve 
özel bir seçenek sunan modellerden biri de Opel Zafira 
Tourer. 136 beygir gücünde 1.6 CDTI dizel motorun da 
sunulduğu araç bu motorla 100 km’de 4.1 lt’ye inen yakıt 
ekonomisi sağlıyor. Flex7® oturma düzeniyle koltuk yapısı 
7 kişiye yükselen araçta, bisiklet taşıyıcılar gibi fabrika 
çıkışlı donanımlar almak mümkün. İç mekânında da konfor, 
güvenlik ve eğlence donanımlarında zengin bir çeşidin 
sunulduğu Zafira’nın fiyatları 89 ile 96 bin TL arasında 
değişiyor. İstenilirse benzinli motor ve otomatik şanzıman 
da Zafira’da alınabiliyor.

Opel Zafira Tourer is among the models that offer a 
special option for large families in our country’s and in 
the European market. The vehicle that is also offered 
with 136 hp 1.6 CDTI diesel engine enables fuel saving 
that is as low as 4.1lt at 100km with this engine. Seating 
structure goes up to 7 by means of Flex7® seating 
arrangement. It is possible to purchase transport and 
carrier systems such as a bike carrier. Zafira offers 
comfort, safety, and entertainment in the interior. The 
price ranges between 89 and 96 thousand TL. Oil engine 
and automatic transmission are optional.

DACIA LODGY
Hem geniş hem de 7 kişiye kadar oturma düzeni sunan ve 
aynı zamanda ekonomik bir MPV araç arayanlar için Dacia 
Lodgy ülkemiz pazarındaki en uygun araçlardan biri olarak 
ön plana çıkıyor. Araçta 2. sıradaki koltuklar 1/3-2/3 yatırı-
labiliyor. Ayrıca 3. sırada olduğu gibi portföy şeklinde de 
katlanabiliyor. Böylece 3. sırayı muhafaza ederek veya 
araçtan çıkararak 7 koltukludan 2 koltuklu düzene kolayca 
geçilebiliyor. 7 koltuklu düzende bile 207 litre bagaj kapa-
sitesi sunuyor ve bu rakam 2 koltuklu düzende 2617 litreye 
kadar çıkabiliyor. 1.5 lt dizel motorun 90 ve 100 beygirlik iki 
seçeneğinin sunulduğu Lodgy’de fiyatlar 5 kişilik versiyon-
da 51.800 TL’den başlayıp, güçlü motorlu, 7 kişilik ve en üst 
donanım seviyesinde 56.550 TL’ye kadar çıkıyor.

Dacia Lodgy becomes prominent as one of the most 
suitable cars in our market for families that look for an MPV 
vehicle with up to 7 passenger seating. The second row 
seating can recline up to 1/3-2/3. Also they can be folded 
like a portfolio just as the third row can, allowing the shifting 
from 7 seat to 2 seat arrangement done easily whether the 
third row is kept intact or removed. The vehicle offers 207 
lt luggage capacity even with the 7 seat arrangement; this 
number goes up to 2617 lt with 2 seat arrangement. Lodgy 
comes with 1.5 lt diesel engine with 90 and 100 hp options. 
The price begins from 51.800TL for 5-passenger model and 
it goes up to 56.550TL when the powerful engine, 7 seats, 
and the highest equipment level options are chosen.  
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oToMoTİv / AUTOmOTivE

CITROEN C4 GRAND PICASSO
Fransız üretici Citroen’in geniş aile otomobilleri deni-
lince ilk akla gelen modeli 7 kişilik oturma düzeni 
sunan Grand Picasso modeli oluyor. 5.7 m2’lik rekor 
cam alanı, gelişmiş konfor güvenlik donanımı ve eğlen-
ce sistemlerine sahip model, aynı zamanda tutumlu 
120 beygirlik 1.6 lt turbo dizel motoruyla da öne çıkı-
yor. Araçta otomatik şanzıman seçeneği de satın alı-
nabiliyor.12 inçlik HD bilgi ekranı, 7 inçlik dokunmatik 
tablet ekran ile sınıfında ‘ilk’leri sunan model olma 
özelliğine sahip aracın fiyatları 98 bin ile 102 bin TL 
arasında değişiyor.

Grand Picasso is the popular model of the French 
manufacturer Citroen among the large family cars. 
The car offers seating for 7. The glass surface of 5.7 
square meter and advanced comfort and safety 
equipments, entertainment systems, economic 120 hp 
1.6 lt turbo diesel engine make the model prominent. 
The vehicle also comes with automatic transmission 
option. 12-inch HD data screen and 7-inch tablet 
touch screen features make the car that offers ‘firsts’ 
in its class. The price ranges between 98 and 102 
thousand TL.   

PEUGEOT 5008
Peugeot’nun 7 kişilik büyük Van aracı 5008, geniş iç 
mekânı, standart olarak sunulan bilgi ve eğlence sistemle-
ri, panoramik cam tavanı ve 7 kişilik oturma düzeniyle aile 
otomobilleri içinde kendine özel bir açıyor. Bagajda katlı 
şekilde durduğunda hiç fark edilmeyen ikinci koltuk sırası 
gerektiğinde açılıp, iki yetişkin için bile yeterli alan sunu-
yor. Aracın normalde 823 lt gibi zaten büyük olan bagaj 
hacmi, tüm koltuklar yatırıldığında 2506 lt’ye kadar yük-
seliyor. Yeni Peugeot 5008’in 1.6 BlueHDi dizel motoru 
120 beygir gücünde ve tam otomatik şanzımanla birlikte 
sunuluyor. Aracın fabrika verisi 100 km’deki tüketim 
değeriyse 4.3 lt olarak gerçekleşiyor. Tek donanım pake-
tiyle ülkemizde satılan anacın fiyatıysa 97 bin TL.

Peugeot’s 7 seat large Van 5008 has a special place 
among the family cars with its large interior, information 
and entertainment systems that come as standard, and 
a panoramic glass roof as well as seating for seven. The 
second row of seating is not noticeable when it is not in 
use. It offers seating even for two adults when it is open. 
The already large trunk volume, which is 823 lt, expands 
up to 2506 lt when all the seats are reclined. 120hp 
1.6BlueHD diesel engine of the new Peugeot comes with 
fully automatic transmission. The manufacturer’s data on 
the fuel consumption of the car is 4.3lt at 100km. The 
price of the car, which is sold in our country with one 
equipment package, is 97 thousand TL.
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AYTUN ÇELEBİ

EN	İYİ	İKİSİ	BİR	ARADA	DİZÜSTÜLER
YILIN EN İLGİ ÇEKEN CİHAZLARININ BAŞINDA ÇİFT İŞLEVLİ MOBİL CİHAZLAR GELİYOR.              

BU DİZÜSTÜ BİLGİSAYARLARIN EKRANINI SİSTEMDEN AYIRDIĞINIZDA, TABLET                       
OLARAK KULLANABİLİRSİNİZ. 

THE BEST TWO-IN-ONE LAPTOPS
AMONG THE MOST INTERESTING DEVICES OF THIS YEAR, DOUBLE FUNCTIONED 

MOBILE DEVICES ARE THE PRIMARY. YOU CAN USE THE SCREEN AS A TABLET WHEN 
YOU SEPARATE IT FROM THE SYSTEM. 

Melez dizüstü bilgisayarlar olarak da adlandırılan bu 
ürünler, dokunmatik ekranları kadar, ince ve hafif olmaları 
dolayısıyla kolayca her yere taşınabiliyorlar. Ekranın 
ayrılması dışında, farklı açılarda eğilebilmesi ve cihazdan 
cihaza değişen yaklaşım sayesinde, kullanım şekilleri de 
çeşitlenebiliyor. Örneğin bazı modellerin ekranı 360 derece 
döndürülerek klavyenin üzerine kapatılabiliyor. Böylece 
ekranı çıkarmadan da tablete dönüştürmek ve farklı 
şartlarda kullanabilmek mümkün oluyor.

Also known as, hybrid laptops, these products can be 
carried to anywhere because they are lightweight and 
slim. Besides the screen being separable, it can also be 
rotated in different angles. For instance, the screen can 
be rotated 360 degrees and can be folded over the 
keyboard in some models, allowing users to turn the 
device into tablet mode without removing the screen. 
This makes the device suitable for usage under different 
conditions. 

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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HP SPECTRE X360
Daha büyük bir ekrana ihtiyaç duyanlar 13,3 inçlik HP 
Spectre x360’ı tercih edebilirler. Full HD çözünürlüklü 
LED arka aydınlatmalı dokunmatik ekrana sahip ürün, 
uzun pil ömrüyle de mobil hayatın vazgeçilmez bir par-
çası hâline gelebilir. Metal kasasıyla şık bir görünüme 
sahip olan x360’ın ekranı dijital kalemlerle de kullanılabi-
liyor. Performans açısından ise çift çekirdekli Intel Core i5 
işlemci, 8 GB’a kadar bellek, 256 GB SSD depolama tat-
min edici gözüküyor.

People who need a larger screen might prefer 13.3-inch 
HP Spectre x360. The product that has Full HD LED 
backlight touch screen might become an inseparable 
piece of the mobile life with its long battery life. 
Having a metal frame, the screen of the elegant loo-
king x360 can be used with digital pens. Dual-core 
Intel Core i5 processor, up to 8 GB memory, and 256 
GB SSD make the device seem satisfactory in the aspe-
ct of performance.

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGYMICROSOFT SURFACE PRO 3
Firmanın bugüne dek hazırladığı en 
çarpıcı ve çok yönlü cihaz olmasının 
yanı sıra, bu kategori için de en etki-
li seçeneklerden birisini oluşturuyor. 
Type Cover adlı kullanışlı klavyesi de 
dahil şekilde, birçok üst düzey tablet 
ve orta seviye bilgisayardan daha 
uygun fiyatla satılıyor. 12 inçlik Full 
HD çözünürlüklü (1920x1080 piksel) 
ekranı, sağlam magnezyum kasası, 
çift çekirdekli Intel Core i5 işlemcisi, 
8 GB belleği ve hızlı açılmasını sağla-
yan 256 GB’lık SSD depolama alanıy-
la performans alanında etkili olduğu 
kadar, 790 gramlık ağırlığı da onu 
taşımak için harika bir cihaz yapıyor. 

It is one of the most impressing 
selections in this category as well as 
being the most striking and multi-
functioning device created by the 
company until today. Its price is 
more suitable than some high 
and mid-level computer prices. It 
comes with its useful keyboard called 
Type Cover. The performance of the 
device is impressive with its 12-inch 
Full HD screen (1920X1080-pixels 
resolution), durable magnesium 
frame, dual-core Intel Core i5 
processor, 8 GB memory, and 256 GB 
of SSD. Its weight of 790 grams also 
makes it a great device to carry 
wherever you go.     
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LENOVO YOGA 2 PRO
Güçlü bir cihaz isteyenler, Lenovo’nun adı kadar 
esnek bu dizüstü bilgisayarını listelerine ekle-
meli. Intel’in hızlı Haswell U platformunu taşıyan 
cihazın ekranı 360 derece döndürülerek klavye-
nin üzerine kapatılabiliyor. Böylece tablet 
modunda da kullanılan Yoga 2 Pro, iş dünyasına 
da hitap edebilmek için Intel Core i7 işlemcilere 
kadar seçenek sunan modellere sahip. 8 GB 
bellek ve 256 GB depolama alanıyla seri bir 
cihaz olmasının yanı sıra, 3200x1800 piksellik 
ekranı benzersiz detaylarla dolu bir görsellik 
sağlıyor.

People who would like to buy a powerful 
device must add Lenovo’s flexible laptop 
computer on their lists. The screen of the 
device that has Intel’s fast Haswell U platform 
can be rotated 360 degrees and can be folded 
over the keyboard. Yoga 2 Pro that can be 
used in tablet mode offers variety of options 
in order to appeal the business world. Some 
models of the device are offered with Intel 
Core i7 processors. Its performance is good 
thanks to its 8 GB memory and 256 GB 
storage. Its screen with 3200X1800-pixel 
resolution offers a matchless display, filled 
with fine details. 

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY

TOSHIBA SATELLITE CLICK MINI
Bütçeyi sarsmayan ama hem dizüstü bilgisayar hem de 
tablet olmasıyla hayatı kolaylaştıracak bir cihaz seçeneği 
sunan Toshiba, giriş seviyesine yeni bir soluk getirmeyi 
başarmış. 8,9 inçlik ekranı sayesinde ufak bir kasaya 
sahip olması, onu gerçek bir tablet rakibi hâline getirir-
ken, 999 gramlık ağırlığı da taşınabilirliği uç noktaya 
getiriyor. Full HD çözünürlüklü ekran keskin ve parlak 
görüntüler sunuyor. İçerisindeki Intel Atom işlemcisi ve 
yeni nesil Intel grafik işlemcisi de gündelik işleri yapmak 
ve internet üzerinden oynanan oyunlarla vakit geçirmek 
için yeterli. Tablet modunda 16 saate, dizüstü modunda 
8 saate varan pil ömrü ise tek kelimeyle çarpıcı.

Toshiba offers a device that won’t hurt your budget. It 
is a laptop computer and a tablet in one to make your 
life easier. Having a small frame thanks to its 8.9-inch 
screen makes it a real competitor of a tablet. It also 
comes to an endpoint with its 999 grams of weight in 
portability. Full HD screen offers sharp and bright 
display. Intel Atom processor and new generation Intel 
graphic processor are enough for daily use and for 
spending time playing online games. The battery life 
that lasts up to 16 hours in tablet mode and up to 8 
hours in laptop mode is striking.  
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TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY

ASUS TRANSFORMER BOOK T300 CHI
Kullanacağı cihaz havalı görünsün isteyenler, son dere-
ce ince ve mıknatıslı tutuş sistemiyle ekranı kolayca 
ayrılan Chi’ye ilgi duyabilirler. Intel’in fansız Core M 
işlemcisini kullanan T300 Chi, 12,5 inç büyüklüğündeki 
2560x1440 piksel çözünürlüklü IPS ekranı geniş bir 
çalışma alanı sunarken, 8 saate varan pil ömrüyle mobil 
hayatı zenginleştiriyor. Çift çekirdekli işlemcisi, 8 GB 
belleği ve 128 GB depolama alanı ise diğer işleri kolayca 
yapabilmesini sağlıyor. 

People who would like to use a cool looking device 
might be interested in Chi that its screen can be 
separated easily through its sleek magnetic grip 
system. T300 Chi that uses Intel’s Core M with no fan 
offers a large workspace through its 12.3-inch 
2560x1440-pixel IPS screen. Its battery lasts up to 8 
hours. Dual-core processor, 8 GB memory, and 128 GB 
storage allow the device to do the other jobs easily.  

DELL VENUE 11 PRO 7000
İş için bilgisayar alanlardan, ağır, hantal, paha-
lı ve şık görünmeyen bir bilgisayarları olduğu-
na dair şikayetler duymuş olabilirsiniz. Ancak 
bunlar Dell’in Venue 11 Pro 7000’i ile geride 
kaldı. 10,8 inçlik ekranı ile ofisini yanında taşı-
yanlar için birçok işi halledebilecek alanı sunan 
cihaz, IPS ekranda Full HD çözünürlük sunu-
yor. Intel Core M işlemcisi uzun pil ömrü ve 
sessizce çalışma özelliklerini sağlıyor. 8 GB 
bellek ise birçok uygulamayı aynı anda kullan-
ma özgürlüğü getiriyor. Yanında gelen dijital 
kalemi ise tablet modunda kullanılırken not 
almayı ve çizim yapmayı kolaylaştırıyor.

You might have heard complaints about the 
heavy, slow, expensive, and ugly computers 
from people who purchase computers for 
their businesses. However, this is now over 
thanks to Dell’s Venue 11 Pro 7000. The 
device has enough storage to take care of 
many duties for the ones who carry their 
offices on them and has a 10.8-inch Full HD 
IPS screen. Intel Core M processor enables it 
to work quietly and a long lasting battery life. 
8 GB memory brings the freedom of using 
the multiple applications at the same time. 
The digital pen that comes along makes 
drawing and taking notes easier when it is in 
tablet mode. 
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    Grup, son albümü Levlâ’nın 
Hikâyesi’nden seslendireceği 
şarkılarla 25 Eylül’de Jolly Joker 
Antalya sahnesinde..

    The group is going to 
perform the songs from their 
recent album called The Story 
of Levlâ at Jolly Joker in 
Antalya on September 25.

İLHAN İREM 
Sanatçı, “Aşk Sensin” isimli konseriyle 5 Eylül’de 

İstanbul Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda...

The singer is going to give a concert named 
‘You Are Love’ at İstanbul Harbiye Open-air 

Theatre on September 5.

AJDA PEKKAN
Süperstar, 12 Eylül’de Ankara Fransa Büyükelçiliği Bahçesi’nde…

The superstar is at the French Embassy Garden in Ankara        
on September 12.

MODEL

AJANDA / AGENDA
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MİNYONLAR - miNiONS
Gösterim tarihi - OpeninG date:

04 Eylül 2015, September 4, 2015

Yönetmen - directOr: 

Pierre Coffin, Kyle Balda

sesLendirenLer - VOiced BY:                                              
Sandra Bullock, Steve Carell, Jon Hamm, Hiroyuki 
Sanada, Jennifer Saunders

tür - Genre:                                                           
Animasyon, aile, komedi - Animation, family, comedy

öZet: Tarihin başlangıcından itibaren var olan 
minionlar, Antarktika’ya yerleşip insanlardan uzak bir 
yaşam kurar. Ancak 1960’lı yıllar geldiğinde bir grup 
maceracı minion, Amerika’ya gitme kararı alır. 

sYnOpsis: The Minions, who have been existed since 

the beginning of history, settle down in Antarctica 

away from the civilization; however, during the 1960s, 

a group of adventurous minions decides to travel to 

America. 

MR. HOLMES
Gösterim tarihi - OpeninG date:

11 Eylül 2015, September 11, 2015

Yönetmen - directOr:
Bill Condon

OYuncuLar - cast:                                                  
Ian McKellen, Laura Linney, Hiroyuki Sanada, Frances 
de la Tour,  Roger Allam

tür - Genre:                                                         

Dram, gizem, suç - Drama, mystery, crime

öZet: 1947’de artık 93 yaşına gelmiş ve emekliye 
ayrılmış Sherlock Holmes, çözülmemiş bir davayı 
çözmek için yeniden harekete geçer. Bu kez yanında 
oğlu vardır.

sYnOpsis: In 1947, the long-retired Sherlock Holmes, 

aged 93, tries to solve an unsolved mystery. This time 

he has his protégé with him. 

SİNEMA / CiNEmA
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Hoşlanarak
bakma

Resimdeki
şovmen

Erkek
kardeş

Kara ile
suyun

birleştiği yer

Sıska, cılız

Taraf

Ticari
otomobil

Tesirli,
müessir

İrade
zayıflığı

İzmir ilçesi
Kısrak ile

eşeğin
melez

yavrusu

Bir süs
bitkisi

İstinatgâh,
mesnet

Başlangıcı
olmayan, eski

Bir nota

Çayın tavı

Ödenti

İyi, güzel

Gözleri
paralel

olmayan

Yabancı

Bir tür tatlı
Yoğurttan
yapılan bir

içecek

Nema

Işıldayan
Bayındırlık

Yüz, çehre

Kumaş
yapılan

malzeme
İskoçya

halkından
olan

At üretilen
çiftlik

Sanatta
eskiye

dönüklük
Baştan
çıkarma

Akıllı Yönetimsel
Demir yolu

İnandırma,
kandırma

Evin
bölümü

Tayyare
Yarış yeri

Sahte işler
yapan,

düzmeci

Buhran Ruhla ilgili
Çok uzun

boylu
hayvan

Artırım

Esnasında

Güven,
güvenç

Konvek-
siyon

Yabancı

Ortadan
kaldırma

Mesaj

Hattat
cilası

Ayrıca

Alüminyum
içeren
toprak

Kalıcılık,
ölmezlik

Bir şeyin en
üstteki
bölümü

Sonsuzluğa
değin

Alametler

Sert, kaba

Yumuşak
çelikten
yapılmış

sac

Hamız
İçine bir
şeyler
konan
nesne

Buyruğa
uymak

Ezan
okunan

yapı

[ ÇENGEL BuLMACA / CROSSWORDS ]
Bertan Kodamanoğlu
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ABAKI
ALEGORİ
DESEN

DIŞAVURUMCULUK
EKLEKTİSİZM

GRİFON
KALİGRAFİ

KAOLEN
KARYATİD

KİTABE
KONSTRÜKTİVİZM

KONTRAST
PAGOD
PİETA

PİKTOGRAM
SOYUT

ŞÖVALE
TASLAK
TELKARİ
TEZHİP
VİTRAY

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

[ TAKEGAKI / TAKEGAKi ]
Noktaları birleştirerek kapalı bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Ama belli kurallar dahilinde!

Verilen rakamlar, o rakamın çevresinden kaç tane çizgi geçtiğini gösteriyor. Rakam olmayan yerden de çizgi geçebilir.

Following the rules, you should have a closed shape by connecting the dots. The numbers show how may lines cross over 
that number. Lines may cross where there are no numbers.  

[ ÇAPRAz BAĞLAR / CROSS liNES ][ SÖzCÜK AvI / WORD SEARCH ]

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

1 Each square should include a cross line.
2 Each number shows how many lines 
 crosses over it. 
3 Cross lines cannot create a closed shape.
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4  3  8   9 
 6 7   5   
5      6  8
7     2  3 
    5    
 4  6     9
2  4      1
   9   3 6 
 8   1  7  2

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

Hoşlanarak
bakma

Resimdeki
şovmen T Erkek

kardeş D Kara ile
suyun

birleştiği yer

Sıska, cılız K Taraf

Ticari
otomobil Y Tesirli,

müessir

İrade
zayıflığı E İzmir ilçesi U Kısrak ile

eşeğin
melez

yavrusu

B E Y A Z I T Ö Z T Ü R K
Bir süs
bitkisi M İstinatgâh,

mesnet

Başlangıcı
olmayan, eski D A Y A N A K Bir nota

Çayın tavı L A
Ş A K A Y I K Ödenti

İyi, güzel A İ D A T
Gözleri
paralel

olmayan

Yabancı Ş A Ş I Bir tür tatlı S U F L E Yoğurttan
yapılan bir

içecek I
Y A D Nema

Işıldayan F A İ Z Bayındırlık İ M A R
Yüz, çehre

Kumaş
yapılan

malzeme
İskoçya

halkından
olan

İ P At üretilen
çiftlik

Sanatta
eskiye

dönüklük Y Baştan
çıkarma

S İ M A H A R A
Akıllı S Yönetimsel R Demir yolu

İnandırma,
kandırma R A Y

A K İ L İ K N A
Evin

bölümü

Tayyare O D A Yarış yeri A Sahte işler
yapan,

düzmeci R
U Ç A K P İ S T
Buhran Ruhla ilgili R Çok uzun

boylu
hayvan

Artırım

Esnasında Z A M
K R İ Z Güven,

güvenç İ Konvek-
siyon

Yabancı İ Ortadan
kaldırma

Mesaj İ M H A
Hattat
cilası U Ayrıca

Alüminyum
içeren
toprak Ü S T E L İ K Kalıcılık,

ölmezlik T Bir şeyin en
üstteki
bölümü

A H A R Sonsuzluğa
değin İ L E L E B E T

Alametler

Sert, kaba A L A İ M Yumuşak
çelikten
yapılmış

sac T E N E K E
A N İ F Hamız A S İ T İçine bir

şeyler
konan
nesne K A P

Buyruğa
uymak İ T A A T Ezan

okunan
yapı M İ N A R E

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

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

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

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

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

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

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

[ SuDoKu / SUDOKU ]

[ ÇÖzÜMLER /  SOlUTiONS ]
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 [ 7 fARK / FiND THE 7 DiFFERENCES ]
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