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UZAY	ÇAĞINI	YAKALAMAK	
CATCHING UP WITH THE SPACE AGE
Dünya değişiyor, dünya gelişiyor; yeni bir 
çağ var önümüzde. Çağı yakalamak, 
toplumsal ihtiyaçları çözüme kavuşturmak, 
uydu ve uzay teknolojilerini yakından takip 
etmekten geçiyor. Bu konuda ülkemizin çağı 
yakalaması için Bakanlık olarak her türlü 
çalışmayı yapıyoruz. 
Bildiğiniz gibi ülkemizin ilk uydusu 
TÜRKSAT 1B, 1994’te Fransız 
Guyanası’ndan fırlatılarak uzaydaki 
yolcuğuna başladı. Böylece ülkemizin gerçek 
anlamda dünyaya açılmasını sağlayacak ilk 
ve en önemli adım atıldı. 1996’da TÜRKSAT 
1C, 2001’de TÜRKSAT 2A uyduları ile 
Türkiye, uydu işletme kabiliyeti olan ülkeler 
konumuna geldi. Bugün ise TÜRKSAT, 
dünya devleriyle aynı ligde yerini almış usta 
bir oyuncu konumuna yükseldi. 
Bildiğiniz gibi Türk mühendislerinin katılımı 
ile 4A ve 4B uydularının yapımı tamamlandı. 
Şubat 2014’te fırlatılan TÜRKSAT 4A ile 
Afrika’nın tamamı uydularımızın kapsama 
alanına dâhil oldu. Şimdiden uydunun 
doluluk oranı yüzde 99’a ulaştı. SNG 
yayıncılığı, veri haberleşmesi ve yüksek hızlı 
internet hizmetleri sunacak olan TÜRKSAT 
4B uydumuzu ise ekim ayında fırlatacağız. 
Uydu filomuzun genişletilmesine yönelik 
olarak çalışmalarına başladığımız TÜRKSAT 
5A ve TÜRKSAT 5B uydularının proje 
çalışmaları da devam ediyor. 
Bu çalışmalarla birlikte Yerli Haberleşme 
Uydusu TÜRKSAT 6A projesini de başlattık. 
TÜRKSAT, TÜBİTAK, TAI, ASELSAN ve 
CTech ile birlikte Uzay Sistemleri 
Entegrasyon ve Test Merkezi’nde (USET) 
üretilecek olan TÜRKSAT 6A uydusunun, 
2019’un sonunda tamamlanmasını ve 2020 
yılı içerisinde uzaya fırlatılmasını 
planlıyoruz.  
Bakanlık olarak çağın gerektirdiği değişimi 
yakaladık. Bundan sonra ise amacımız 
ülkemizi uzay ve uydu sitemlerinde çok daha 
ileri noktalara taşımak olacaktır.
İyi yolculuklar dilerim.

Feridun BİLGİN
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı

The world is changing, the world is 
developing; a new age is ahead of us. 
Catching up with the age and meeting with 
the social needs go through following closely 
the space and satellite systems. We are 
conducting all necessary works in this field 
as the ministry so our country can catch up 
with the age.
As you all know, the first satellite of our 
country, TÜRKSAT 1B, was thrown into the 
space from the French Guiana in 1994. This 
was the first and the most important step 
that allowed our country open herself to the 
world. Turkey reached to a position to 
manage satellites by means of TÜRKSAT 1C 
in 1996 and TÜRKSAT 2A in 2001. Today, 
TÜRKSAT takes place in the same league 
with the important players of the world.
It is well known that the production of the 
4A and 4B satellites has been completed with 
the participation of the Turkish engineers. 
All of our satellites cover the whole Africa by 
means of TÜRKSAT 4A, which was thrown 
into space in February 2014. Occupancy rate 
of the satellite has already reached to 99 
percent. TÜRKSAT 4B, which is going to 
offer services in data communication, high 
speed Internet, and SNG broadcasting, is 
going to be thrown into space in October. 
The project works continue for TÜRKSAT 
5A and TÜRKSAT 5B within the aim of 
expanding our space fleet.
In synchronization with these works, we have 
given start to our Domestic Communication 
Satellite TÜRKSAT 6A project. We are 
planning to complete TÜRKSAT 6A, which 
is going to be produced at the Integration 
and Test Center of Space Systems (USET) in 
collaboration with TÜRKSAT, TÜBİTAK, 
TAI, ASELSAN, and CTech, at the end of 
2019 and send it to space in 2020.
As the ministry, we have caught up with the 
change that our time makes it necessary. 
After that, our goal is to carry our country 
forward in space and satellite systems. 

Feridun BİLGİN
Minister of Transport, Maritime Affairs 
and Communication

vİzyoN / viSiON
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HoŞGELDİNİz / WElCOmE

Türk Demiryolu Tarihi, 23 Eylül 1856 
tarihinde İzmir-Aydın hattının inşası ile 
başlamıştır.
Osmanlı döneminde yabancılara verilen 
imtiyazla inşa edilen yaklaşık 8 bin km 
demiryolunun 4 bin km’lik bölümü Misak-ı 
Milli sınırları içerisinde kalmıştır.
Kurtuluş Savaşı’nda ulaşımın önemini 
gören Gazi Mustafa Kemal Atatürk, genç 
cumhuriyetin ekonomik, sosyal ve kültürel 
kalkınmasını sağlamak üzere demiryolu 
seferberliği başlatmış, yabancıların elindeki 
hatlar millileştirilip, yüzde 80’i doğuda 
olmak üzere, 1923-1940 yılları arasında 3 bin 
208 km’lik demiryolu yapılmıştır.
1950’den sonra karayolu ağırlıklı politikalar 
takip edilmiştir. Demiryolları, 2003 yılına 
kadar yaklaşık 50 yıl mevcut sistemini dahi 
koruyamamış, her geçen gün gelişen 
karayolu ile rekabet şansını kaybederek, 
ulaşım sisteminde payı yolcuda yüzde 
2’lere, yükte yüzde 4’lere kadar düşmüştür.
2003 yılı ise milat olmuştur. İzlenen 
öncelikli demiryolu politikaları sonucunda 
yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatlarının 
inşa edilmesi, mevcut sistemin 
modernizasyonu, ileri demiryolu 
sanayisinin geliştirilmesi hedefleri ile 
demiryolları büyük bir değişim ve gelişim 
sürecine girmiştir.
Bugün, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, 
İstanbul-Konya yüksek hızlı demiryolu 
hatlarında taşınan yolcu sayısı 22 milyonu 
aşmıştır. YHT’lerle yeni bir yaşam başlarken 
ulaşım alışkanlıkları değişmektedir. 
2023 hedefimiz ise 3 bin 500 km yüksek hızlı, 
8 bin 500 km hızlı ve bin km konvansiyonel 
demiryolu olmak üzere toplam 25 bin km 
demiryolu uzunluğuna ulaşmaktır.
Türkiye, her alanda olduğu gibi demiryolu 
sektöründe de dünyanın ilk 10 ülkesi 
arasında olmayı hedeflemektedir.
Türk demiryollarının 159. yılının hayırlı 
uğurlu olmasını temenni ederken, YHT ile 
keyifli ve güvenli yolculuklar dilerim. 

Ömer YILDIZ
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanı

History of the Turkish Railways has begun with the 
construction of the İzmir-Aydın line on September 
23, 1856.4 thousand kilometers of the 8 thousand 
kilometers railways, which were constructed by means 
of the prerogatives invested in foreign countries 
during the reign of the Ottomans, had been remained 
within the borders determined by the National Pact.
Veteran Mustafa Kemal Atatürk who had realized the 
importance of the transportation during the War for 
Independence had started a mobilization for railways 
to enable the economical, social and cultural 
development of our republic. The railways that were 
controlled by the foreign establishments had been 
nationalized. 3 thousand 208 kilometers of railways, 
80 percent of them were in the east, had been 
constructed between 1923 and 1940. After 1950, 
politics focusing heavily on the highways have been 
followed. Our railways were not able to preserve even 
the existing system for almost fifty years until 2003, 
losing the chance to compete with the ever developing 
highways. Its share in the transportation system was 
down to 2 percent in passenger and 4 percent in cargo 
capacities.
The year of 2003 has become a milestone. Our 
railways have entered a process of transformation and 
development through the construction of speed and 
high speed railways, modernization of the existing 
system, targeting the development of the advanced 
railway industry as a result of politics followed that 
focuses on the development of railways primarily.
Today, the number of passengers transported by 
railways on Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, 
İstanbul-Konya high speed railways has exceeded 22 
million. Our habits of transportation have been 
changing as a new life style begins through High 
Speed Trains.  
Our target for 2023 is to reach a railway length of 25 
thousand kilometers. 3 thousand 500 of it is as high 
speed; 8 thousand 500 of it is as speed; and one 
thousand of it is as conventional rail roads. Our goal 
is to have Turkey take place among the top ten 
countries in the railway industry as in each field.
I wish you have a nice and pleasant trip on HSTs as I 
also wish a happy 159th anniversary for the Turkish 
Railways. 

Ömer YILDIZ
Director General of the Turkish State Railways and 
Chairman of the Board
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TÜRK	DEMİRYOLLARI	159	YAŞINDA
159TH ANNIVERSARY OF THE TURKISH RAILWAYS
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TCDD’nin üyesi olduğu Avrupa Demiryolu İşletme-
leri tarafından uygulanan İnterrail, aralarında Al-
manya, Avusturya, Hollanda, İngiltere’nin de bulun-
duğu yaklaşık 30 Avrupa ülkesinde ucuz ve sınırsız 
seyahat imkânı sağlıyor.

Dilediğin zaman, dilediğin ülkeden başlama fırsatı
İnterrail’de yer alan Büyük Tur ile Paris, Brüksel, Ams-
terdam, Frankfurt, Viyana’ya; Tatlı Hayat ile Bern, 
Milano, Floransa, Pisa, Roma, Lugano’ya; Yeni Avrupa 
ile Berlin, Varşova, Ostrava, Prag, Budapeşte, Ljublja-
na’ya; Yunan Adaları ile Pire-Syros, Nakos, Santori-
ni’ye ulaşarak Avrupa’nın büyük metropollerinin ta-
mamına yakınını gezmek mümkün. 

30 Ekim’e kadar yüzde 15 indirimli
Yolcular İnterrail Global Pass biletlerini 1 Eylül -30 
Ekim 2015 tarihleri arasında alarak seyahatlerini 1 Eylül 
2015-30 Ocak 2016 tarihleri arasında başlatmak koşu-
luyla yüzde 15 indirim kampanyasından faydalanabilir.
Seyahatlerini İnterrail uygulamasından faydalanarak ger-
çekleştirmeyi planlayan tüm yolcular, İnterrail Pass’ları 
TCDD’nin uluslararası gişelerinden, TCDD yetkili ulus-
lararası acentelerinden, üye Avrupa Demiryolları ve 
www.interrail.eu internet adresinden satın alabilirler.

Managed by the European Railway Companies, of which 
TRSR is a member, Interrail offers cheap and unlimited 
travel to almost 30 European countries, including Germany, 
Austria, Holland, and England.

The opportunity to begin your travel whenever 
and from wherever you’d like
It is possible to explore almost all of the metropolitan 
cities of Europe by Interrail. You can travel to Paris, 
Brussels, Amsterdam, Frankfurt, Vienna by Grand Tour; 
to Bern, Milano, Florence, Pisa, Rome, Lugano by Sweet 
Life; to Berlin, Warsaw, Ostrava, Prague, Budapest, and 
Ljubljana by New Europe; to Pire-Syros, Naxos, and 
Santorini by Greek Islands.   

Get a 15 percent discount until October 30
All passengers who order their Interrail Global Pass 
tickets until October 30, 2015 will get a %15 off their 
Interrail Global Pass, if they start their travel by October 
30, 2016.
The passengers who would like to travel by Interrail can 
purchase their Interrail Passes from the international box 
offices of TRSR, international agencies authorized by 
TRSR, member European Railways, and online from www.
interrail.eu address. 

AVRUPA’YI	TRENLE	KEŞFEDİN
İNTERRAİL BİLETLERİ, “GLOBAL PASS” VE “BİR ÜLKE PASS” OLARAK HİZMETE SUNULUYOR.

DISCOVER EUROPE BY TRAIN
INTERRAIL TICKETS ARE GOING TO BE AVAILABLE AS “GLOBAL PASS” AND “ONE COUNTRY PASS.”

TCDD / TRSR
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Kurtuluş mücadelesinin ardından, Mustafa Kemal Ata-
türk ve silah arkadaşları, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’ni kurmuştu. Sıra yeni bir devletin inşasındaydı. 
29 Ekim günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştük-
ten sonra taslağı hazırlanan ‘Cumhuriyet’ önergesini 
TBMM’ye sundu. Meclis’in önergeyi kabul etmesiy-
le; Türkiye Devleti’nin yeni yönetimi biçimi Cumhu-
riyet, yeni ismi “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” ola-
rak belirlendi. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriye-
ti’nin ilk cumhurbaşkanı oldu. Aynı gece bu ilan, 
atılan 101 pare top ile kutlandı. 1924 yılında da cum-
huriyetin ilanı şenliklerle kutlandı.

Ne zaman milli bayram oldu?
Dışişleri Bakanlığı 2 Şubat 1925’te bir kanun teklifi 
hazırlayarak, 29 Ekim tarihlerinin her yıl ‘milli bay-
ram’ olarak kutlanmasını önerdi. Meclis Anayasa 
Komisyonu tarafından incelenen teklif, 19 Nisan’da 
TBMM tarafından kabul edildi. Karar sonucunda; 29 
Ekim, 1925’ten itibaren ülke içinde ve dış temsilci-
liklerde Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanmaya 
başlandı. 

92. yıl
“Tek bir egemenlik var, o da milli egemenliktir. Mil-
letin egemenliğini, yine milletin azim ve kararı kur-
taracaktır.” diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkesi, 
92 yıldır yaşatılıyor.  

Following the fight for independence, Mustafa Kemal Atatürk 
and his brothers in arms had established the Turkish Grand 
National Assembly. Next in line was to build a new state.
Atatürk had tabled the motion of ‘Republic’ to the TGNA on 
October 29, following a meeting with the members of the 
parliament. After the motion had gone through the Assembly, 
‘The Republic of Turkey’ had been determined as the new 
name of the State of Turkey as its regime had been determined 
as republic. Atatürk had become the first president of the 
Republic of Turkey. This declaration was celebrated with a 
fire of 101-gun salute on the same night. Establishment of our 
Republic was celebrated with festivities in 1924.

When did it become a national holiday?
The Ministry of Foreign Affairs had prepared a bill of law, 
proposing to celebrate October 29 every year as a national 
holiday on February 2, 1925. The Constitution Committee 
of the Assembly had reviewed the proposal and the TGNA 
had approved it on April 19. We have begun to celebrate 
October 29 as the Republic Day in Turkey and at our 
foreign missions around the world since 1925.     

92nd anniversary
The principle of Mustafa Kemal Atatürk has been 
maintained for 92 years: “There is only one kind of 
sovereignty and it is the national sovereignty. The ambition 
and the determination of the nation are going to rescue the 
sovereignty of the nation.”

CUMHURİYET	BAYRAMI	COŞKUSU
29 EKİM 1923 TARİHİNDE KURULAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ, GÜÇLÜ BİR DEVLET 

OLMANIN GURURUNU 92 YILDIR TAŞIYOR.

THE JOY OF THE REPUBLIC DAY
THE TURKISH REPUBLIC, WHICH WAS ESTABLISHED ON OCTOBER 29, 1923, CARRIES OUT 

THE HONOR OF BEING A POWERFUL STATE FOR 92 YEARS. 

GÜNCEL / CURRENT
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KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS

Cennetin Krallığı filminde Selahaddin Eyyubi, Kudüs’ü 
kuşatıp Haçlı Krallığından almaya çok yaklaştığında İbe-
linli Belian Selahaddin’e sorar, “Kudüs’ün anlamı nedir?” 
Selahaddin ise cevap verir: “Kudüs hiçbir şey, Kudüs her 
şey...”
Müslümanlık, Yahudilik ve Hristiyanların kutsal saydığı 
birçok yapıya ev  sahipliği yapan kentte, Kutsal Kaya’yı 
örten altın kaplama Kubbet’üs Sahra size Kudüs’ün her 
şey olduğunu anlatacak…
“Taşın Kubbesi” veya “Taş Üzerindeki Kubbe” anlamı-
na gelen Kubbetü’s-Sahra, Kudüs’teki Eski Şehir’de 
bulunan Harem-üş Şerif’teki (Tapınak Dağı) bir ziya-
retgâh. Bu yapının önemi; içerisinde bulunan ve Mual-
lak Taşı olarak bilinen yaklaşık 50 metrekarelik bir ka-
yadan kaynaklanıyor. Dini kaynaklara göre; Hz. Âdem, 
cennetten bu taşın üzerine iner, yani dünyadaki ilk in-
sanın, ilk ayak bastığı yer burasıdır. Hz. İbrahim bu 
kaya üzerinde Hz İsmail’i  kurban etmek ister. Hz. Da-
vud bu kaya üzerinde günahlarının tövbesi için Allah’a 
ellerini açar. Hristiyanlığa göre Hz. İsa bu kaya üzerinde 
çarmıha gerilir. Müslümanlara göre ise Hz. Muhammed 
(S.A.S.) bu kaya üzerinden Miraç’a yükselir.
Kubbet’üs Sahra, Kudüs’te en kutsal binalarının bu-

lunduğu ve Musevilerin Kudüs Tapınağı olarak isim-
lendirdikleri tepenin üzerindedir. Günümüze gelen 
Kubbet’üs-Sahra binası Emevi Halife Abdülmelik bin 
Mervan tarafından 687-691 yıllarında yaptırılmıştır.  

Bilinen ilk kubbeli eser
Günümüze kadar gelmiş en eski İslam yapısı olan Kubbe-
tü’s-Sahra, İslam mimarisinde bilinen ilk kubbeli eserler-
dendir. Ortası kubbeli dışı sekizgen, içi dairesel bir bina-
dır. Kudüs’e tepeden bakan bir kişinin ilk dikkatini çeken 
şey güneşi bütün ihtişamıyla yansıtan kubbesi olur…
Üzerinde tahribat yapılan Kubbetü’s-Sahra, Selahaddin 
Eyyübi’nin Kudüs’ü fethiyle yeniden eski kimliğine dön-
dü. Osmanlı zamanında padişahlar Yavuz Sultan Selim 
ile Kanuni Sultan Süleyman restoresine yardım etti. 
Hasarlı balkonları Mimar Sinan tarafından onarıldı. Gü-
nümüzde dışarıdan görülebilen Ayet El Kürsi yazılarıyla 
çevreli çiniler II. Abdülhamid tarafından İstanbul’dan 
gönderildi. 
Aslında ziyaret amaçlı yapılmış olsa da mihrabı olduğu 
için bugün Müslümanlar tarafından ibadet için de kulla-
nılan binayı gezerken, binlerce yıllık dinler tarihine de 
tanıklık etmiş olacaksınız…

KUDÜS	VE	KUBBETÜ’S-SAHRA
KUDÜS’TEKİ ESKİ ŞEHİR’DE BULUNAN VE GÜNÜMÜZE KADAR GELMİŞ EN ESKİ İSLAMİ YAPI OLAN 

KUBBETÜ’S-SAHRA, “TAŞIN KUBBESİ” VEYA “TAŞ ÜZERİNDEKİ KUBBE” ANLAMINA GELİYOR.

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR
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KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS

When Saladin surrounds Jerusalem and becomes too close 
capturing it from the Crusader Kingdom of Jerusalem in the 
movie called Kingdom of Heaven, Balian of Ibelin asks 
Saladin, “What is Jerusalem worth?” Saladin answers 
“Nothing and everything…”
In the city that is home to many structures, which bear great 
significance for Muslims, Jews, and Christians, the Dome of 
the Rock, the golden covering that covers the Foundation 
Stone, is going to tell you that Jerusalem is everything.
The Dome of the Rock, located at Al-Haram al-Sharif (the 
Noble Sanctuary) in the Old City of Jerusalem, is a popular 
landmark for visitors. The significance of this structure comes 
from the Foundation Stone that is located inside. The stone is 
approximately 50 square meters. According to the religious 
sources, Adam lands on this stone from paradise, in other 
words, this stone is the first place the first human had stepped 
on the Earth. Abraham wanted to sacrifice Ishmael on this 
stone. David prayed the God for forgiveness on this stone. 
According to Christianity, Jesus was crucified on this stone. 
According to Islam, Mohammed ascended to Miraj from this 
stone.     
The Dome of the Rock is located on a hill named Temple 
Mount where the most sacred buildings of Jerusalem are 

situated. Today’s Qubbat Al-Shakrah building was 
constructed by the order of Umayyad Caliph Abd al-Malik bin 
Marvan between 687-691. 

First known work with a dome
Qubbat al-Shakrah, which is the oldest Islamic structure that 
has survived until today, is among the first known works of the 
Islamic architecture with a dome. The structure has a dome in 
the middle, its exterior is a pentagon, and its interior is 
circular. The first thing that would catch the eyes of someone 
who is looking at the city from above would be the dome that 
reflects the sun with all its might.  
Having been exposed to some damages, Qubbat al-Shakrah 
was transformed into its former identity along with the 
conquest of Jerusalem by Saladin. The Ottoman Sultans 
Yavuz Sultan Selim and Suleiman the Magnificent helped for 
its restoration. Architect Sinan repaired its damaged 
balconies. Ayet-el Kursi inscriptions that surround the tiles, 
sent by II. Abdulhamid from İstanbul, can be seen from 
outside today. 
While touring the building, which is used also for worshipping 
by Muslims because of its mihrab, you are going to witness the 
history of religions that is thousands of years old. 

JERUSALEM AND QUBBAT AL-SHAKRAH 
MEANING THE DOME OF THE ROCK, QUBBAT AL-SHAKRAH, WHICH IS THE 

OLDEST ISLAMIC STRUCTURE THAT HAS SURVIVED UNTIL TODAY, IS LOCATED 
IN THE OLD CITY OF JERUSALEM.
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90’LARIN ÜNLÜ ŞARKICISI VE 
YAPIMCISI ERCAN SAATÇİ’NİN 

ŞİMDİKİ UĞRAŞ ALANI 
FOTOĞRAFÇILIK…

THE PRESENT FIELD OF INTEREST 
OF ERCAN SAATÇİ, THE FAMOUS 
SINGER AND THE PRODUCER OF 

THE 9Os, IS PHOTOGRAPHY. 

EACH MOMENT OF LIFE IS A PHOTOGRAPH
HAYATIN	HER	ANI	BİR	FOTOĞRAF

ERCAN	SAATÇİ

MERAL ERDOĞAN

RÖPoRTAJ / iNTERviEW
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Türkiye Ercan Saatçi’yi 90’ların başındaki pop-mü-
zik patlaması sırasında İzel-Çelik-Ercan grubuyla 
tanıdı. Aynı dönemde, Türkiye için çok farklı bir 
müzik tarzıyla satış rekorları kıran Grup Vitamin’in 
de en önemli ismiydi. Besteleri ve yazdığı şarkı söz-
leri yüzlerle ifade ediliyor. En üretken olduğu bu dö-
nemde yapımcılığa soyundu. Türkiye’nin bütün 
önemli müzisyenleriyle çalıştı. Rec by Saatchi adıyla 
kendi şirketini kurdu. Futbol yorumculuğu ve spor 
sayfası editörlüğünde de gördüğümüz Ercan Saatçi, 
son zamanlarda ise fotoğrafçılığa merak salmış du-
rumda. İnstagram’daki sayfası en beğenilenler ara-
sında. Yüzbinlerce izleyeni var ve her paylaşımı bin-
lerce ‘beğeni’ alıyor. Ercan Saatçi’yle fotoğrafları ve 
müzik üzerine küçük bir söyleşi yaptık.

 Fotoğrafa ilginiz nasıl ve ne zaman başladı?
Hayatın her ânı bir fotoğraf zaten... Çocukluğumdan 
beri ilgim vardı aslında. 1991 yılından beri faal olarak 
fotoğraf çekiyorum. Kırılma noktalarından biri 1995 
yılındaki Amerika seyahatimde oldu. San Francisco’da 
yaşayan, Melih adında fotoğraf sanatçısı bir arkadaşı-
mın evinde kalıyordum. Şu anda kendisi öğretim gö-
revlisi bu alanda… O dönem bakış açımın değiştiği bir 
dönem oldu.

 Doğaya ve hayvanlara ait kareleriniz çok fazla. İlgi 
alanınız doğa ve hayvanlar mı?
Özellikle bir konu aramıyorum. O an ilgimi çeken, ‘fo-
toğraflanması gerek’ dediğim her şey benim ilgi alanı-
ma giriyor.

Turkey has known Ercan Saatçi in the group called İzel-
Çelik-Ercan during the pop-music boom in the beginning of 
the 90s. At the same time, he was also the most important 
name of Grup Vitamin that had broken sales records with 
their very different style of music for Turkey. The lyrics that 
he has written, and songs that he has composed are figured 
by hundreds. He wanted to become a producer during the 
period that he was most productive. He has worked with all 
of the important producers of Turkey. He founded his own 
company named as Rec by Saatchi. We have seen Ercan 
Saatçi also as a sports editor and a football commentator. 
His latest interest is photography. His Instagram page is 
among the most popular ones. He has a very large number of 
followers and his each post gets thousands of likes. We had a 
little chat with Ercan Saatçi about his photos and music.

 When did you first take an interest in photography?
Each moment of life is already a photograph… I was 
interested in photography since my childhood. I have 
been taking photos since 1991. One breaking point was 
occurred during my travel to America in 1995. I was 
staying at my friend Melih’s house. He was living in San 
Francisco and he was an artist of photography. He is now 
a faculty member in this field. That was the time when 
my point of view was changed. 

 You have many frames of nature and animals. Is 
nature or animals your field of interest? 
I don’t especially look for a subject. Anything that grabs 
my attention at the moment that I think it must be 
photographed enters my field of interest. 
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 Your Instagram user name drew our attention. You 
didn’t use any Turkish letters: ‘ercansaatchi’. Is there 
a specific reason?
Unfortunately... My name was taken by someone else, so I 
had to come up with a solution. 

 What kind of equipments do you use during your 
photo shoots? Do you have a favorite brand?
I use Canon Mark3. My lens set consists of Sigma and 
Canon lenses. Each time I take a large set with me.  

 We know that you’ve been a musician since your high 
school years. Do you have any music projects now?
Music is my life. I have a boutique record company called 
Rec by Saatchi. We have jazz musicians such as Görsev as 
well as musicians who make ethnic music such as Suzan 
Kardeş. After a long time, I am in the construction phase 
of making a reminder album that consists of my old 
songs. 

 What type of music do you listen? Where do you get 
your inspiration?
Anything that contains a musical note is music. I listen to 
every kind of music. Whatever I am in the mood for... 

 If we consider the variety of your field of interests, is 
there a project that you are working on now?
Except my own album, we have also started to work on a 
full-length motion picture.

 Instagram hesabınızda kullandığınız isim ilgimizi 
çekti, Türkçe karakter kullanmamışsınız: ‘ercansaatchi’. 
Özel bir sebebi var mı? 
Maalesef... Benim ismimi bir başka kişi almış bu yüzden 
ben de böyle bir çözüm buldum

 Çekimlerinizde kullandığınız ekipmanlar neler/
hangileri? Favori markalarınız var mı?
Ben Canon Mark3 kullanıyorum. Lens setim de Sigma ve 
Canon objektiflerden oluşuyor. Her seferinde büyük bir 
seti yanımda götürüyorum.

 Lise yıllarından itibaren müzisyen olduğunuzu 
biliyoruz. Şu an müzik üzerine çalışmalarınız var mı?  
Müzik benim hayatım... Rec by Saatchi isminde butik bir 
müzik şirketim var. Kerem Görsev gibi jazz sanatçılarının 
yanı sıra Suzan Kardeş gibi etnik müzik yapan sanatçıla-
rımız var. Ben de uzun süre sonra eski şarkılarımdan 
oluşan bir hatırlatma albümünün yapım aşamasındayım.

 Peki, nasıl bir müzik dinleyicisisiniz? Size ilham 
verdiğini düşündüğünüz şeyler neler?
İçinde nota olan her şey müziktir. Ben her tür müziği din-
lerim. Ruh halim neyi gerektiriyorsa onu dinliyorum

 İlgi alanlarınızın genişliğini düşünürsek şu an üzerine 
çalıştığınız bir proje var mı? 
Kendi albümümün dışında bir de uzun metraj sinema fil-
mi yapmak için hazırlıklara başladık.
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YAZIN TELAŞINI GERİDE BIRAKIP DİNGİN BİRKAÇ GÜN YAŞAMAK İÇİN BOZCAADA BİREBİR…

BOZCAADA IS THE BEST LOCATION TO SPEND A FEW QUIET DAYS AFTER THE RUSH OF SUMMER. 

BERİL ŞEN CENK AKYILDIZ
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Koylar vardır adı Akvaryum’dur, ama adının hakkını 
veremez. Seyahat kitapları, “Aman dolunayı kaçır-
mayın!” der oysa ışık kirliliğinden, dolunayı seçmek 
bile meseledir. Bozcaada’nın güneydoğusunda, kuş 
uçmaz kervan geçmez hissi veren Akvaryum Koyu 
ise, sıkı durun, dolunayda kitap okunacak kadar ay-
dınlık oluyor! Koyun 20-30 metre gerisinde başlayıp 
adanın derinliklerine doğru uzanan kekik, pırnar, 
geven bitkileri ve dağ lalesi gibi binlerce yıldır do-
kunulmamış bir bitki örtüsünün hakim olduğu, du-
yuları sarhoş edebilen bir doğa var adada.

Some bays that are named Aquarium don’t have clear 
waters; travel books suggest not to miss to see a place 
because the full moon is beautiful there but when you go 
there you cannot even notice the moon because of the 
light pollution. However, you can read a book at the 
Aquarium Bay, which is located in the southeast part of 
Bozcaada, under the moonlight. Untouched for thousands 
of years, the vegetation, which begins to dominate the 
place from 20-30 meters behind the bay and goes deeper 
through inland, consists of thyme, ilex, windflower, and 
so forth. The nature mesmerizes you here.    
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Dost mahalleler
Feribottan inince, merkeze doğru, soldaki Türk Mahal-
lesi olarak da bilinen Alaybey Mahallesi, sağdakiyse 
Rum Mahallesi olarak bilinen Cumhuriyet Mahallesi... 
Kalenin ve limanın çevresinde evler var. Rum Mahalle-
si’nde 1869 tarihli bir kilise var. Adanın 1600’lerden 
kalma iki camisini Türk Mahallesi çevreliyor. Bozcaada 
Kalesi, Ege’nin en iyi korunmuş kalelerinden biri. Kes-
me taştan yapılan kale, tarih boyunca, Cenevizliler, 
Venedikliler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar ta-
rafından, savunma amaçlı kullanılmış. İçkalede ise, ada 
halkının desteğiyle kurulmuş, mütevazı bir etnografya 
müzesi var.   

Kasıma kadar deniz tatili
Adada bisiklet, motosiklet ya da araba kiralamak 
mümkün. Adanın haritasını almadan yola çıkmayın. 
Bütün bir gün, tek başınıza kalabileceğiniz, sadece 
rüzgarın sesini duyarak, kumlara yayılabileceğiniz, 
deniz kestanesi, deniz yıldızı ve deniz kabukları top-
layarak, yürüyerek ya da balık avlayarak saatler geçi-
rebileceğiniz bakir koylar var. Adanın serin denizi 
meşhur. Su, ağustostan itibaren ısınmaya başlıyor ve 
kasımın sonlarına dek denize girmek mümkün. Yazın 
telaşını geride bırakıp dingin birkaç gün yaşamak için 
Bozcaada birebir.

Bakir, korunaklı plajlar
Poyraz Limanı’nın korunaklı ve tenha bir plajı var. 
Hiçbir tesisin bulunmadığı bu uzun kumsal, yürüyüş 
için uygun, az taşlık ve siyah kumlu. Adanın kuzeyine 
göre, en rüzgarlı günde bile sakin. Yine doğuda, poy-
raza kapalı, korunaklı Tuzburnu Plajı’nda Ataol Beach 
var. Hemen ileride, Tuzburnu Feneri’nin altında, tesi-

Friendly neighborhoods
After the ferry, through the center, there are two 
neighborhoods. The one on the right is called Alaybey 
Neighborhood, which is also known as the Turkish Town, 
and the one on the left is called Cumhuriyet Neighborhood, 
which is also known as the Greek Town. A church from 
1869 is located at the Greek Town. The Turkish Town 
surrounds the two mosques that are from the 1600s. The 
Bozcaada Castle is among the best-preserved castles of 
Bozcaada. The Genovese, Venetians, Romans, and Greeks 
had used the castle, which was built out of face stones, for 
the defense of the island during history. A modest 
ethnography museum, which was built with the support 
from the locals, is located at the inner castle.   

In season until November 
It is possible to rent bicycle, motorcycle, or car in the 
island. Don’t leave without a map of the island. You can 
spend alone time at the untouched coves while listening to 
the sounds of the wind as you lay on the sands or collect 
seashells, walk or fish. The island is famous with its chilly 
waters. The water becomes warm in August and lasts 
warm until the end of November. Bozcaada is the best 
location to spend a few quiet days after the rush of 
summer.   

Untouched, protected beaches
Northeaster Harbor has a quiet and protected beach. This 
long beach with no facilities is great to take nice walks. It’s 
not that stony and has dark sands. Compared to the south, 
it is quiet even on the windiest day. Again, in the east, 
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sin bulunmadığı, küçük bir kumsal var. Burada, şem-
siye ya da şezlong yok. Arabanız varsa, fenerin yanına 
kadar çıkıp manzarayı seyredebilir, dolunayda da bu-
raya uğrayabilirsiniz. Kayalıkların üzerinden balık 
tutmak da mümkün. Taşlardan, küçük salyangozlar 
toplayabilir, kaynattıktan sonra, sirke, zeytinyağı ve 
kekikle pişirebilirsiniz. 

Evler, eski sahipler, dost sofrası
Adanın en güzel sokağında, üzerinde 1876 yazan Rum 
evi, muhtemelen adanın en çok merak edilen ve kapısı 
en çok çalınan evlerinden. Evin ilk sahibi, çok güzel 
mandolin çalıp söyleyen Nisyota adında bir Rum ka-
dınmış. Bugün burası içtenliğiyle ün salmış olan Özcan 
Hanım’ın Rengigül Konukevi. 30 yıl boyunca, Alman-
ya’da davranış bozukluğu olan çocuklarla çalıştıktan 
sonra, adaya yerleşmiş. Bahçedeki 20 kişilik kahvaltı 
masası da sunulanlar da dillere destan. Ekim sonu ka-
patıyor. Konaklama için diğer kaydadeğer seçenekler, 
Talay Bağları Konukevi ve Amaranda Adaevi.
 
Akvaryum berraklığında
Çanak Limanı olarak da bilinen Akvaryum, adını gö-
rüş mesafesinin netliği ve balık çeşitliliğinden alıyor. 
Bu nedenle de dalgıçların vazgeçilmezi. Deniz sakin, 
kumlu ve gerçekten de bir akvaryum kadar berrak. 
Etrafı kayalarla çevrili olduğundan adeta doğal bir li-
man gibi ciddi rüzgarlarda bile sakin. Koyun uç bö-
lümlerinde 15- 20 metreye ulaşan derinliklerde skin 
ve scuba diving yapmak mümkün. Koyun civarı trek-
king için de uygun; işaretlenmemiş küçük patikalar, 

Ataol Beach is located at the protected Tuzburnu Plajı. A 
bit further from it, under the Tuzburnu Guiding Light, 
there is a small beach with no facilities, no beach chairs, or 
umbrellas. If you have a car, you can drive by the guiding 
light and visit this place when the moon is full. It is 
possible to catch fish when you cast your line from the 
rocks. You can collect small escargots and cook them with 
vinegar, olive oil, and thyme after boiling.   

Houses, ex-owners, friendship tables
Being located down the best street of the island, a Greek 
house, which is written 1876 on it, is probably the most 
popular house in the island. Nisyota, the first owner of the 
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UĞRAYIN 
Gelincik	şerbetiyle	ünlü	Ada	

Kafe	ve	gençlerin	favorisi	Bakkal	
Kafe,	adanın	sevilen	mekanları.

STOP BY
Ada Cafe, which is famous with its poppy 

drink, and Bakkal Cafe, a favorite among the 
young people, are among the popular 

locations of the island.



‘hayatta her zaman çizilmiş yollar yoktur’ diyenleri 
bekliyor. Olta balıkçılığına uygun. Mercan, sargoz, 
karagöz, sinarit, levrek gibi balıklar kayalıkların üze-
rinden avlanabiliyor. Koyun yanındaki çanağın tam 
çıkışında sağda, endemik Akdeniz foklarının yaşadığı 
bir mağara var. Yaşam belirtisi olmamasına rağmen 
derinliği 7-8 metre olan bu fok mağarasında şnorkelle 
ya da tüple dalınabilir. 30-40 yıl önce dinamitle patla-
tılmış bu deforme mağaranın üzerindeki kayalıklarda 
bulunan şahin ve nesli tükenmekte olan kerkeneslerin 
yuvaları kuş gözlemcilerinin ilgisini çekebilir. 

Poyrazın sevdiği ada
Yılın 250- 300 günü, poyrazın estiği ada; mavi bir de-
niz, balıkçı motorları, küçük kahveler, ıssız koylar, 
bağlar, bağ evleri, zakkumların, begonvillerin, sar-
dunyaların taştığı arka sokaklar, beyaz badanalı, taş 
Rum evleri, renkli cumbalı ahşap Türk evlerinden 
oluşuyor. 

Fotoğrafçıların favorisi
Güneydeki Ayana, sakin bir kumsal. Buradan en çok 
çocuklar keyif alıyorlar, çünkü neredeyse kıyıdan 50 
metre mesafeye kadar denizin içinde yürümek müm-
kün. Bazen kıyıya deniz yıldızları vuruyor. Kaydade-
ğer kumsallardan biri de Beylik Kumsalı. Özellikle, 
tepedeki seyir noktasından baktığınızda denize doğ-
ru uçuyormuşsunuz hissi veriyor. Plajın arkasında 
kumullar var, kendinizi, tropikal bir adada hissede-
bilirsiniz. Deniz derin ve tamamıyla kumluk. Burası 
aynı zamanda karaya oturan soğan yüklü gemi nede-
niyle adanın en çok fotoğraflanan ve kliplerin çekil-
diği yeri. 

house, was a beautiful Greek woman who used to sing and 
play mandolin. Today, this place is called Rengigül 
Guesthouse and Özcan Hanım, who is well known for her 
sincerity, owns it. After working for thirty years with 
children with behavioral disorders in Germany, she had 
settled in the island. Her breakfast tables prepared at the 
garden and her dishes are delicious. She closes the 
guesthouse at the end of October. Other notable 
accommodation alternatives are Talaybağları Guesthouse 
and Amaranda Island house. 

As clear as an aquarium
Aquarium, also known as Çanak (bowl) Harbor takes its 
name from having clear underwater visibility and fish 
diversity. It is very popular among the divers for this 
reason. The water is still, sandy at the bottom, and clear as 
an aquarium. Skin and scuba diving is possible in the 
depths of the water that reach to 15-20 meters through the 
ends of the bay. It is peaceful like a natural harbor even 
during the windiest days since the rocks surround the 
place. The vicinity is wonderful for trekking; small and 
unmarked pathways await the ones who think ‘the paths of 
life are not always drawn.’ It is nice for fishing. You can 
catch fish such as sea bream and sea bass. You are going to 
see a cave right outside the bay on the right where the 
Mediterranean seals live. It is possible to dive with snorkel 
or aqualungs in this cave, which is 7-8 meters deep. Falcon 
and endangered kestrel nests on the rocks of this cave, 
which was badly damaged due to a dynamite explosion that 
took place about 30-40 years, grab attention of the bird 
observers. 

The island that northeaster fell in love with
The island where northeaster blows 250-300 days of the 
year consists of blue waters, fishing boats, small cafes, 
quiet coves, vineyards, vineyard houses, back alleys full of 
bougainvilleas, geraniums, and oleanders, whitewashed 
stone Greek houses, wooden Turkish houses with colorful 
bay windows. 

The favorite of the photographers
Ayana, in the south, is a peaceful beach. It is a favorite 
among the kids, because it is possible to walk in the sea up 
to 50 meters away from the shore. Sometimes, starfish are 
washed up onto the shore. Beylik Beach is among the 
notable beaches. When you look from the watch point at 
the hill, you feel like you are flying to the sea. You might 
also feel yourself on a tropical island after seeing the 
dunes behind the beach. The sea is deep and the bottom is 
sandy. This place is actually the most photographed 
location of the island because of the ship that was carrying 
onions grounded here.   
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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. 



Günbatımında rüzgar gülleri
Adanın batı burnunda, günbatımlarının vazgeçilmez 
noktası terkedilmiş Polente Feneri’nde dev gemi Alexa 
Vom Mecurius vardı. Bu gemi artık fotoğraflarda kaldı. 
Buradaki 17 rüzgar gülü, Türkiye’nin üçüncü büyük 
rüzgar enerji santralı. Yaklaşık 30 bin kişinin elektrik 
enerjisini karşılayacak kapasiteye sahip. Aynı enerjiyi 
üretecek bir kömür santralına göre, türbün başına, 82 
bin ağaca eşdeğer oksijen tasarrufu sağlıyor. Yani bu-
rada 1 milyon 400 bin ağaçlık bir orman yaratıyor. 

Hiperaktiflerin koyu
Her ne kadar şemsiyeleri, şezlongları, soyunma kabinle-
ri, duşları, restoranları ve deniz bisikletleriyle, konforlu 
ve popüler olsa da, Ayazma aynı zamanda, adanın en 
kalabalık ve en çok görüntü kirliliğine sahne olan kum-
salı. Adını hemen üzerindeki Aya Pareskivi’nin kutlan-
dığı ve Rumlar’ın adak adadıkları ayazmadan alıyor. Bir 
Rum çift tarafından işletilen Manastır Cafe Restaurant, 
adanın efsane mekanlarından. İnce kumlu plaj, kaynak 
suları nedeniyle, sıcak aylarda bile soğuk. Su kayağı, 
sörf, banana vs meraklısı hiperaktiflerin rotalarını 
Ayazma Plajı’na doğru çevirmelerinde fayda var.
 
Doğanın sözü geçiyor
Güneyde, diğer çok rağbet gören koy, Habbele. Bu, bü-
yük ölçüde, buradaki tesisten kaynaklanıyor. Dinlen-
dirici müzikler çalınan ve iddialı bir mutfağı olan Mi-
tos, doğayla uyum içinde gölgelik bir restoran. Kumsa-
lın çevresindeki doğa çarpıcı. Adanın kuzeyindeki hem 
kum hem de çakıl olan bakir Çayır Mevkii’nde, deniz 
kabukları toplayabilir ya da kıyıdan balık avlayabilirsi-
niz. Ancak rüzgarlara oldukça açık. Kiteboard Avrupa 
Şampiyonaları burada düzenleniyor. 

Weather vanes at sunset
At the western cape of the island, the giant ship called 
Alexa Vom Mecurius used to take place at the desolate 
Polente Guiding Light. This ship now exists only in the 
photographs. Turkey’s third largest wind power plant in 
here consists of seventeen wind turbines. The plant has the 
capacity to meet the needs of thirty thousand people. Each 
turbine saves oxygen equals to the oxygen produced by 82 
thousand trees, compared to a coal-fired power plant. In 
other words, it is as if creating a forest that consists of 1 
million 400 thousand trees. 

The cove of hyperactive people
Although, Ayazma is popular with its beach umbrellas, 
lounge chairs, changing rooms, showers, restaurants, and 
pedalos, it is also the most crowded beach of the island. 
Visual pollution surrounds the beach. The beach takes its 
name after the Greek altar, located above the beach. 
Greeks used to celebrate Aya Paraskevi there. Being 
managed by a Greek couple, Monastery Cafe Restaurant is 
among the legendary locations of the island. The sandy 
beach is cold even in the hot months because of the spring 
waters. The hyperactive fans of water ski, surf, and banana 
boat should visit Ayazma Beach.

Nature rules
Habbele is another favored cove in the south, because of 
the facility located in here. Embowered Mitos restaurant 
always plays calming music and it is in harmony with 
nature. They serve delicious meals. Nature that surrounds 
the beach is striking. You can collect seashells or fish at 
the Çayır Vicinity, which is both sandy and pebbly, located 
in the south. However, it is open to the winds. Kite board 
European Championships have been organized in here.   
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KAPAK / COvER

KAÇIRMAYIN 
Yerel	tarih	araştırma	merkezi,	

UNESCO	ödüllü	Bozcaada	Müzesi,	
görülmeye	değer.	

DON’T MISS
Local history research center, 

Bozcaada Museum rewarded by 
UNESCO, is worth seeing.





TÜRKAN BALABAN

Uzun yaz mevsiminin ardından, okullara dönüş vakti geldi. 
Ebeveynlerin bu dönemde dikkat edecekleri birçok konu 
var. Özellikle okula yeni başlayan çocukların sık hastalan-
masına karşı ne tür önlemler alınacağı, çocukların başarısı-
na birebir katkısı olan beslenme alışkanlıklarının nasıl dü-
zenleneceği anne-babaların dikkat etmesi gereken konula-
rın başında geliyor. Uzmanlar aşıların gerekliliği ve beslen-
me çantalarının içeriği ile ilgili önemli bilgiler veriyor. 

After a long summer break, it is time to go back to 
school. Parents have many things to consider during this 
time. The precautions that should be taken to protect 
them against being sick often or creating a successful 
nutrition plan for them since it affects their success at 
school are among those. The experts share important 
information about the necessity of vaccines and 
contents of a lunch box.   

ÇOCUĞUM	OKULA	BAŞLADI!
ÇOCUKLARINIZ İÇİN İYİ BİR OKUL SEÇTİNİZ. SIRADA ONLARIN BAŞARISINI 

DESTEKLEYİCİ ÖNLEMLER VAR. 

MY CHILD IS GOING TO SCHOOL!
YOU HAVE SELECTED THE BEST SCHOOLS FOR YOUR CHILDREN. PRECAUTIONS 

TO SUPPORT THEIR SUCCESS ARE NEXT IN LINE. 
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SAĞLIK / HEAlTH

Okul çağı çocuklarının hastalıkları; okulların açılması ve 
mevsim değişikliği nedeniyle hava koşullarının değişken 
olması sonucu oldukça artmaktadır. Medicana Çamlıca 
Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Hülya Karaca, 
okul döneminde çocukların hastalanmaması için şu uya-
rılarda bulunuyor:

Yetişkinlerin üç katı hastalanıyorlar
“Soğuk algınlıkları çocukluk çağında en yaygın gö-
rülen hastalıkların başında gelir. 
Öyle ki; yetişkinler yılda ortala-
ma 2 -4 kere soğuk algınlığı 
geçirirken, çocuklar 6-10 kez 
soğuk algınlığına yakalana-
bilirler. Üstelik çocuklarda 
yetişkinlere göre hem 
daha ağır hem de daha 
uzun sürer.”

Aşı ile 14 hastalığa 
bağışık kazanırlar
“Bağışıklığın amacı, bebek 
ve çocuklarda aşı ile koru-
nabilir hastalıkların ortaya 
çıkışını engellemek, bu hasta-
lılardan kaynaklanan ölümler ve 
sakatlıkları önlemektir. Çocukların 
en erken dönemde aşılanmaya başlanması ve en kısa 
sürede tüberküloz, difteri, boğmaca, tetanos, polio, 
kızamık, kızamıkçık, kabakulak, hepatit B gibi 14 has-
talığa karşı tam bağışık olmaları sağlanmalıdır.”

Aşı zamanında yapılmalı
“Birçok hastalığın aşı ile önlenebilmesinin çocukları-
mız için bir şans olduğunu bilmemiz gerekir. Aşıları 
yaptırmamanın bilimsel bir gerekçesi olmadığı sürece 
aksatılmasını kesinlikle doğru bulmuyoruz. Sağlık Ba-
kanlığı’nın düzenlediği aşı kampanyaları döneminde 
de uygun görülen aşıların yapılması gerekir.” 

The number of school age children who become sick 
increase after schools are open because of the changing 
weather conditions since we enter fall from summer. 
Medicana Çamlıca Hospital Pediatrics Specialist Dr. 
Hülya Karaca has some recommendations about the care 
of children so they are not going to get sick often.

They get sick three times more than adults do
“Catching a cold is the most often seen one among the 

children’s diseases. As adults catch colds an average of 
2 to 4 times in a year, this number goes up to 

between 6 and 10 for children. Moreover, 
children’s recovery takes longer and 

happens much harder than adults’ do.”    

Vaccination gives them 
immunity against 14 

diseases
“The purpose of vaccination 

is to prevent the appearance 
of the diseases, from 

which we can be 
protected through 
immunization, and 
to prevent the 

deaths  and 
disabilities that might occur as a result of these diseases. 
Parents should consider having their children vaccinated at 
the earliest possible and gain immunity against the fourteen 
diseases such as tuberculosis, diphtheria, whooping cough, 
tetanus, polio, measles, rubella, and mumps.”  

Immunization should be done on schedule
“We must acknowledge that our children are lucky because 
many diseases can be prevented through immunization. 
Delaying their immunizations are not right unless we have 
scientifically proven reasons against it. Necessary 
immunizations should be done during the vaccination 
campaigns organized by the Department of Health.”
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OKUL	SIRALARINDAKİ	HASTALIKLAR	İLE	SAVAŞIN
OKUL DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIN HASTALANMASI, BAĞIŞIKLIKLARININ GELİŞMESİ İÇİN 

ÖNEMLİ. ANCAK SIK HASTALANMALARI BİR TEHLİKE İŞARETİ OLABİLİR. 

FIGHT WITH SICKNESS AT SCHOOL
DURING THE SCHOOL YEAR, GETTING SICK IS IMPORTANT FOR THEIR IMMUNE 

DEVELOPMENT. HOWEVER, GETTING SICK OFTEN MIGHT BE A SYMPTOME OF SOMETHING 
MORE SERIOUS FOR OUR CHILDREN.



SAĞLIK / HEAlTH

Sabah erkenden okul yoluna koyulan çocuklarımızın gün 
boyu beslenmeleri çok önemli. Medicana İnternational 
İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Gül Özen, 
okulların açılması ve yeni eğitim döneminde çocukların 
beslenme alışkanlıkları ile ilgili şu bilgileri veriyor:

Altın öğünü atlamayın
“Kahvaltı öğününde her çocuğun 2-3 dilim 
(50-75gr) ekmek tüketmesi gerekmekte-
dir. Tahıllı ekmekler çocukların bü-
yümesine katkı sağlayan lif içeri-
ğine sahip olup, sağlıklı seçim-
ler olarak tercih edilmeli-
dir.”

Süt ve peynir 
büyümeyi sağlar
“Süt, peynir, yumur-
ta çocukların büyü-
me ve gelişmesinde 
en iyi kalite prote-
inleri içeren besin-
lerdir. Sabah kah-
valtısında içecek 
olarak yapılması ge-
reken 2 sağlıklı tercih 
vardır. Bunlar taze sı-
kılmış meyve suları ve 
süt. Çocuklarınıza kah-
valtıda çay içme alışkanlı-
ğını kazandırmayın.”

Ceviz beyni geliştirir
“Çiğ sebzelerden domates, salatalık, 
maydanoz, biber gibi yeşillikler ile dilimlen-
miş taze meyveler ile beyni geliştiren yağlı tohumlar-
dan ceviz, fındık ve bademi tercih edebilirsiniz.” 

Eating healthy at school for our children who leave home 
very early for school is very important. Gül Özen who is a 
Nutrition and Diet Specialist at Medicana International 
İstanbul Hospital gives information about the eating habits 
of children during school hours. 

Don’t skip the golden meal
“Each child should consume 2-3 slices 

(50-75) of bread at breakfast. 
Whole-grain breads contain 

fiber that adds into their 
development; therefore, 

they should be selected 
as healthy choices.”   

Milk and cheese 
support their 
development
“Milk, cheese, and 
egg are the foods 
that contain the 
most qualified 
proteins that 
support their 
development. Two 

healthy drinks can 
be chosen to drink at 

breakfast: milk and 
freshly squeezed fruit 

juices. Don’t let your 
children adapt the habit of 

drinking tea at breakfast.” 

Walnut develops brain
“Raw tomato, cucumber, parsley, pepper, 

sliced fruits, and walnut, hazelnut, almond that 
develop brain can be selected.” 

ÇOCUĞUNUZU	KAHVALTISIZ	
OKULA	GÖNDERMEYİN

UZMANLAR ÇOCUKLARIN, YARININ SAĞLIKLI BİREYLERİ OLMALARI İÇİN BUGÜN 
ÇOK DAHA SAĞLIKLI BESLENMELERİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYOR.

DO NOT SEND YOUR CHILD TO SCHOOL 
WITHOUT BREAKFAST

EXPERTS SAY THAT CHILDREN SHOULD EAT HEALTHY TODAY TO BECOME THE HEALTY 
INDIVIDUALS OF TOMORROW. 
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Medicana İnternational İstanbul Hastanesi Beslenme ve 
Diyet Uzmanı Gül Özen, ara öğün yapmayan çocukların 
atıştırmalıkları daha çok tükettiğini ve ana öğünleri de 
atlayabildiklerini ifade ederek şu önerilerde bulunuyor:

Ara öğün alışkanlığı kazandırın
“Çocuğunuzun beslenmesi okulda verilmi-
yorsa; çantasına kahvaltıdan öğle yeme-
ğine kadar ve öğleden akşam yemeğine 
kadar ara öğün koyma alışkanlığı ka-
zanın. ” 

Kuruyemiş ve meyve başarıyı 
artırır
“En güzel tercihler; taze veya kuru 
meyveler, fındık, ceviz, badem, 1 
kutu süt veya ayran, 1 dilim evde 
yapılmış kek veya kurabiye olabi-
lir.”

Tahıllı ekmeklerle sandviç hazırlayın
“Ana öğün için ise bozulacak, kokacak ya 
da yerken hijyen sorunu yaşatabilecek yemek-
lerden kaçınmalı, çok tahıllı ekmeklerle hazırlanmış 
sandviçler, mevsiminde meyve, yoğurt, söğüş yenebile-
cek sebzeler, UHT kutulu sütler veya katkısız meyve su-
ları, kuru yemişler, kuru meyveler tercih edilmelidir.”

Medicana International İstanbul Hospital Nutrition and 
Diet Specialist Gül Özen expresses that, children who 
don’t have snacks between meals consume junk foods more 
often and skip meals. She has the following 
recommendations:

Have them adapt the habit of eating 
healthy snacks

“If your child doesn’t get school lunch, adapt 
the habit of placing enough snacks in his or 

her lunch box to last between breakfast 
and lunch and between lunch and dinner.”

Dried nuts and fruits support 
success
“The best choices are fresh or dried 
fruits, hazelnut, walnut, almond, 1 

carton of milk, yogurt drink, 1 slice of 
homemade bread or cookie.”

Make sandwich with whole-grain 
breads

“Avoid foods that might become spoiled or smell or 
create hygiene problems when eating. Prepare sandwiches 
with whole-grain breads, fruit, yogurt, vegetables, milk, 
fruit juices with no additives, dried fruits, and nuts can be 
placed in their lunch boxes.” 

BESLENME	ÇANTASI	NASIL	HAZIRLANMALI?
ÇOCUĞUNUZU SIKMADAN OKULDA NE YEDİĞİNİ TAKİP EDİN. BESLENME ÇANTASINA 

BESLEYİCİ DEĞERİ YÜKSEK YİYECEKLER KOYUN.

HOW DO YOU PREPARE A LUNCH BOX?
WATCH WHAT YOUR CHILD EATS AT SCHOOL WITHOUT PRESSURING. PLACE FOODS 

THAT ARE HIGH IN NUTRITIONAL VALUES IN HIS OR HER LUNCH BOX.

SAĞLIK / HEAlTH
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Beslenme çantası İçİn örnek mönüler:

•	 Taze	sıkılmış	meyve	suyu	/	Peynirli	sandviç
•	 Kaşarlı	mini	tost	/	1	kutu	ayran
•	 Süt	/	Ev	yapımı	kek
•	 Mini	ev	hamburgeri	(hamburger	içerisine	köfte/
tavuk	isteğe	bağlı	salata,	domates,	marul	
koyulabilir)	/	1	kutu	ayran

•	 Taze	sıkılmış	meyve	suyu	/	Ev	yapımı	poğaça
•	 Mini	top	ekmek	/	Cherry	domates,	peynir,	
	 zeytin,	su
•	 Peynirli	simit	/	1	kutu	ayran
•	 Mevsim	meyvesi	/	Kefir	(çocuğunuz	
tüketemiyorsa	süt	de	olabilir.)

•	 Çikolata	parçalı	anne	keki	/	1	kutu	süt

Menu exaMples for lunch boxes:

•	 Freshly	squeezed	fruit	juices	/	Cheese	sandwich	
•	 Cheese	Panini	/	Yogurt	drink
•	 Milk	/	Homemade	bread
•	 Homemade	hamburger	(can	be	made	with	beef	or	
chicken	patty,	greens,	tomato	slices,	lettuce)	/	
Yogurt	drink

•	 Freshly	squeezed	fruit	juice	/	Homemade	bread
•	 Mini	bread	roll	/	Cherry	tomatoes,	cheese,	olives,	
water

•	 Bagel	with	cheese	/	Yogurt	drink
•	 Seasonal	fruit	/	Kefir	(or	milk	if	your	child	doesn’t	
like	kefir)

•	 Homemade	chocolate	bread	/	Milk
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Anne karnında başlayan beyin gelişimi ömür boyu sürü-
yor. Düzenli ve sağlıklı beslenerek birçok hastalığın önü-
ne geçilebildiği gibi beyni geliştirmek ve beslemek de 
mümkün olabiliyor. Uzun süren beslenme bozuklukları 
ise sinir sistemini olumsuz yönde etkiliyor. Memorial 
Şişli/Ataşehir Hastanesi Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahi 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlhan Elmacı, beynin zinde kal-
masına yardımcı olan gıdalar hakkında bilgi verdi. 

Brain development that begins before birth continues 
throughout life. Developing and nourishing our brains and 
preventing the development of many diseases through 
eating healthy are possible. Long standing malnutrition 
affects our nervous system negatively. President of the 
Department of Brain, Nerve, and Spinal Cord Surgery of 
Memorial Şişli/Ataşehir Hospital Prof. Dr. İlhan Elmacı 
gave us information about the foods that keep brain healthy.

BU	GIDALAR	BEYNİNİZİN	
ZİNDE	KALMASINI	SAĞLIYOR

ÇAĞIMIZIN EN BÜYÜK SORUNLARINDAN UNUTKANLIK VE BEYİN SORUNLARINI 
AŞMAK İÇİN DOĞAL GIDALARDAN DESTEK ALIN. 

THESE FOODS KEEP YOUR BRAIN HEALTHY
GET SUPPORT FROM NATURAL FOODS TO OVERCOME THE FORGETFULNESS AND NEUROLOGICAL 

PROBLEMS, WHICH ARE THE GREATEST PROBLEMS OF OUR TIME. 

BESLENME / NUTRiTiON
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Folik asit hafızayı güçlendiriyor
Anne adaylarının gebelik süresince folik asidi yeterli 
miktarda alması, bebek beyninin hafıza hücreleri için 
anahtar görevi görür. Folik asit desteği yetişkinler için 
de önemlidir. Alzheimer ve bunama riskine karşı folik 
asit bakımından zengin fasulye, bezelye, ıspanak, şal-
gam, limon ve portakal gibi gıdalar tüketilmelidir. 

Karbonhidrata dikkat!
Beynin enerji kaynağı glikoz yani şekerdir. Şeker dü-
zeyinin beyinde azalması ya da artması sorun yaşatır. 
Uzun süreli fazla şeker tüketimi nörolojik sorunları 
ortaya çıkarır. Unlu mamuller, baklagiller, patates, 
muz, elma, karbonhidrat bakımından zengin besinler-
dir. Balık yağıyla birlikte bitkisel yağ tüketimi beyin 
sağlığı bakımından önemli bir yer tutmaktadır. 

Muz, yağsız süt ve yoğurt tüketin
B vitamini özellikle beyin ve sinir sistemi-
nin sağlığı açısından önem taşır. Eksik-
liğinde depresyon, kısa süreli hafıza 
kaybı, dikkat eksikliği, el ve ayak-
larda yanma, iğnelenme, duyu ku-
suru, unutkanlık ve sinirlilik gö-
rülebilir. Et, balık, yağsız süt, 
yoğurt, muz, yeşil yapraklı seb-
zeler ve kuru baklagillerde B vi-
tamini bulunur.

Unutkanlık için balık
Omega 3 asidi bakımından zengin olan 
balık, beyin fonksiyonlarının daha düz-
gün çalışmasına yardımcı olur. Balık içerdi-
ği protein ve amino asitlerle de, beyin tabakasının 
ihtiyacı olan sıvıyı karşılayarak hafızayı güçlendirir. 
Balık, ayrıca yoğun stres altında daha hızlı düşünmeye 
yardımcı olur. 

Folic acid strengthens memory
Consuming sufficient amount of folic acid during 
pregnancy plays a key role for the baby’s memory cells. 
Folic acid supplementation is important also for adults. 

Consuming foods rich in folic acid such as beans, 
green peas, spinach, beet, lemon, and orange 

against the risk of Alzheimer and dementia 
is important. 

Watch out for carbohydrates!
Energy source of brain is glucose 
-sugar in other words. Irregular 
amounts of sugar in brain cause 
problems. Neurological problems 
occur when high amounts of sugar 

are consumed. Bakery products, 
legumes, potatoes, bananas, and apples 

are rich in carbohydrates. Consuming 
fish oil along with plant oil takes an 

important place in brain health.

Consume banana, nonfat milk, and yogurt
Vitamin B is especially important when it comes to brain 
and nerve system health. Lack of Vitamin B might cause 
depression, short-term memory loss, attention deficit, 
burning or stinging feeling at hands and feet, sensation 

disorders, forgetfulness, and nervousness. Meat, 
fish, nonfat milk, yogurt, banana, green leafy 

vegetables, and dried legumes are rich in 
Vitamin B.    

Fish against forgetfulness
Fish, which is rich in Omega 3, helps brain 

to function properly. Fish strengthens 
memory by supplying liquids that cortex 

needs through protein and amino acids that it 
contains. Fish also helps to think fast under stress.   
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BESLENME / NUTRiTiON

BUNLARDAN	
UZAK	DURUN

Alkol,	işlenmiş	gıdalar,	
çok	tuzlu	besinler,	
işlenmiş	proteinler,	

fazla	miktarda	
kullanılan	şeker.



BESLENME / NUTRiTiON

Yumurtayla beyninizi yenileyin
Yumurta, yeni beyin hücresi üretiminde fayda sağla-
yan kolin açısından en zengin besin maddesidir. Yu-
murtanın yanında yer fıstığı, balık, yeşil yapraklı 
sebzeler, soya ve keten tohumu da kolin kaynakları 
arasındadır. 

Beyin yaşlanmasını bademle durdurun
E vitamini beyinde yaşlanmayla birlikte oluşabilecek 
gerilemeyi durdurur. E vitamini yönünden zengin 
olan badem, beyindeki yaşlanmaya yavaşlattığı gibi 
beyin gelişimi ve sağlığı için birçok elementi de içerir. 
Ceviz, fındık, kaju, yer fıstığı, ay çekirdeği, susam, 
keten tohumu da beyin sağlığı açısından tüketilmesi 
gereken gıdalardan…

Problemleri üzümle çözün
son yıllarda yapılan araştırmalar üzümün 
dopamin salgılamasını artırarak problem 
çözme yeteneğini geliştirdiğini ortaya 
koymaktadır. Bunun yanın da bor 
bakımından zengin olan üzüm, be-
yin sağlığı açısından tüketilmesi 
gereken besinlerin arasında yer 
almaktadır. Üzümün yanı sıra 
elma ve fındıkta da bor bulun-
maktadır.

Hafızaya yaban mersini dopingi
Yaban mersini, çilek ve domates gibi 
bazı meyveler ve havuç gibi sebzeler 
yüksek oranda antioksidan içermektedir. 
Beynin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağ-
layan antioksidan içerikli bu gıdaları tüketen yaşlı 
insanların kısa dönem hafızalarının geliştiği görül-
mektedir. 

Refresh your brain through eggs
Eggs are the richest in choline that supports the production 

of new brain cells. Peanut, fish, green leafy 
vegetables, soy, and flax seeds are also 

among the sources of choline as well as 
eggs. 

Stop your brain’s aging process 
with almonds
vitamin E stops the regression of 
brain that might occur due to aging. 
Almond that is rich in Vitamin E 

contains many elements that are 
important for brain development and 

health. It also slows down the aging 
process of brain. Walnut, hazelnut, 

cashew, peanut, sunflower seeds, sesame 
seeds are among the foods that are supposed to be 

consumed in the aspect of brain health.

Solve problems with grapes
latest researches have shown that grapes develop the 
problem solving ability by increasing the release of 
dopamine. Rich in boron, grapes are among the foods that 
are necessary to consume to have a healthy brain. Apples 
and hazelnuts are also rich in boron as well as grapes.

Dope your brain with blueberries
fruits such as blueberries, strawberries, and 
tomatoes, and vegetables such as carrots contain 

high amounts of antioxidants. It has been 
examined that the short-term memory of old people 
who consume these foods that are rich in 
antioxidants, which allow brain to stay healthy 

longer, are developed.
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STAY AWAY 
FROM THE 

FOLLOWING
Alcohol, processed foods, 

salty foods, processed 
proteins, use of excess 

sugar.
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FRANSIZ	RİVYERASI’NDA	BİR	GEZİNTİ
TOULON’DAN İTALYAN SINIRINA KADAR UZANAN FRANSIZ RİVYERASI, GÖZE, 

RUHA VE DAMAĞA HİTAP ETMEKTE OLDUKÇA İDDALI…

Zengin, ünlü ve bronzlaşmışların durağı olarak ün salmış-
tır, Côte d’Azur (Mavi Kıyı) yani Fransız Rivyerası. Bir 
taraftan da Akdeniz kıyısı boyunca, Toulon’dan İtalyan 
sınırına kadar uzanan bu yol, göze, ruha ve damağa hitap 
etmekte oldukça iddalıdır. La Colombe d’Or’da yemek 
yerken Picasso, St. Tropez’de dolaşırken Brigitte Bardot 
ya da Ferrari marka arabaların cirit attığı Monaco sokakla-
rında bir prenses eşlik edebilir size. 35 km’lik bir plaj, 

gurme restoranlar ya da pahalı butikler umrunuzda olma-
yabilir. O zaman capcanlı bir halk pazarında dolaşın, Pi-
casso’nun stüdyosunu ziyaret edin, mavi kıyılarda yürü-
yüş yapın, pastel renkli kepenkleri, gotik taş işçiliği, dar 
pasajlarıyla eski şehirlerde kaybolun, petanque (kumda 
güllelerle oynanan bir oyun) oynayan emekli Fransızlar’ı 
seyredin, tropikal bahçelerde kokuları içinize çekin... İşte 
size şık, klas, sosyetik Côte d’Azur ve daha fazlası...

BERİL ŞEN
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A TRIP TO THE FRENCH RIVIERA 
THE FRENCH RIVIERA, WHICH STRETCHES FROM TOULON TO THE ITALIAN BORDER, IS A 

FEAST THAT APPEALS TO YOUR EYES, SOUL, AND TASTE BUDS...

The French Riviera, also known as Côte d’Azur, has become 
famous as being the favorite destination of rich, famous, and 
tanned people. Stretching from Toulon to the Italian border 
along the Mediterranean, this route appeals to the eye, spirit, 
and taste buds. You might be accompanied by Picasso while 
eating at La Colombe d’Or; Brigitte Bardot while strolling 
around St. Tropez; or a princess while walking down the 
streets of Monaco where the Ferraris keep passing you by at 

full speed. You might not care about a 35 km long beach, 
gourmet restaurants, or expensive boutiques... Then, you 
should walk around a colorful farmer’s market, visit Picasso’s 
studio, get lost in the old towns with pastel shutters, gothic 
stone works, and narrow alleys, watch the retired French 
people play petanque, and breathe in the fragrances of the 
tropical gardens. Here is the elegant, classy, and posh Côte 
d’Azur and more...
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Kıyının kraliçesi
Şeker renkli sarayları, mavi Melekler Körfezi (Baie des 
Anges) ve eski şehriyle, Fransız Rivyerası’nın başkenti 
Nice, aynı zamanda bu kıyıların kraliçesidir. Hem huzurlu 
hem de eğlenceli olmayı başarabilen Nice’te uygun fiyatlı 
konaklama bulmak mümkün olduğu gibi Cannes, Monaco 
ya da Güney Fransa’nın diğer şöhretli duraklarına kısa bir 
otobüs ya da tren yolculuğu mesafesinde. Nice’te güneş-
lenmeye martın ilk günlerinde başlanır, plajları taşlıdır 
ancak ücretsizdir, deniz temizdir ve su ılıktır. Bir zaman-
lar burası Avrupa’nın zengin ve elit tabakasının kışlık 
başkentiymiş. 18. yüzyılda Rus ve İngiliz aristokratları 
buralarda konaklar inşa ettirmişler. Doğası ve mimarisi 
gerçekten de etkileyici. Akşamüstleri palmiyelerin sıra-
landığı Akdeniz kıyısındaki Promenade des Anglais’de 
(İngiliz Gezinti Yolu) yürüyüş bir gelenek. 

Beatles’dan Burton’a 
Rivyeranın görkeminin sembolü bir bina varsa o da bu 
yol üzerindeki Hotel Negresco. Bir düğün pastası görü-
nümündeki otel, Nice’in sembolü. Kentin altın çağını 
hatırlatan, 1912 tarihli otel, Beatles’lardan Burton’lara 
birçoklarını misafir etmiş. Gustav Eiffel’in yaptığı cam 
tavan etkileyici. Yukarı katlarda her kat Fransız tari-
hinde farklı bir döneme gönderme yapıyor; beşinci 
katta III. Napoleon, üçüncü katta XV. Louis dönemi... 
Restoranı Le Chantecler, Fransa’nın en iyilerinden sa-
yılabilir. Atlı karıncası ve Folies Bérgère avizeleriyle 
Carrousel Room gibi abartılı bir kahvaltı salonu gör-
mek insana her zaman nasip olmaz. 

Queen of the shore
Nice, the capital of the French Riviera, with its candy 
colored palaces, blue Baie des Anges, and old town, is the 
queen of these shores. It is possible to find accommodations 
at bargain prices in Nice. The city achieves to be both 
entertaining and peaceful. It is also within close distance 
of Cannes, Monaco, or the other famous destinations of 
Southern France. People begin to sunbathe in the first days 
of March in Nice. The beach is stony but free. The water is 
clear and warm. The city used to be the winter capital of 
the wealthiest European class once upon a time. Russian 
and British aristocrats had been constructed mansions in 
here during the 18th century. Nature and architecture are 
impressing in Nice. Walking down Promenade des Anglais, 
where the palm trees are lined, during the evenings is a 
tradition. 

From Beatles to Burton
If there were a building to symbolize the magnificence of 
the Riviera, that would be Hotel Negresco, located on 
this road. The hotel that looks like a wedding cake is the 
symbol of Nice. Resembling the golden age of the city, the 
hotel has hosted many celebrities from Beatles to Burton 
since 1912. The glass ceiling that was built by Gustav 
Eiffel is impressive. Each upper floor references to a 
different era in the French history such as the reign of III 
Napoleon theme on the fifth floor and the reign of XV 
Louis theme on the third floor… Its restaurant, Le 
Chantecler, can be counted among the bests in France. 
You may not be blessed everyday with a chance to see an 
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Akşamüstleri	palmiyelerin	sıralandığı	Akdeniz	kıyısındaki	Promenade	des	Anglais’de	yürüyüş	bir	Nice	klasiğidir.
	Walking	down	Promenade	des	Anglais	where	the	palm	trees	are	lined	along	the	Mediterranean	shore	in	the	evenings	is	a	classic	of	Nice.

MANZARA NOKTASI
Mont	Boron	tepesinden,	Nice’in	yeşil	
kuşbakışı	görüntüsü	ve	evlerinin	

güzelliği	çarpıcı.	

VIEW POINT
The	lush	bird’s	eye	view	of	Nice	and	the	
beauty	of	the	houses	are	striking	from	

Mont	Boron	hill.	
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Eski Nice’e doğru uzanan Quai des Etats- Unis, kentin 
en canlı alanlarından Espace Massena, 19. yüzyılın baş-
larına ait, neoklasik binaların çevrelediği Place Masse-
na, kentin iş merkezi Avenue Jean Medecin ve en şık 
mahallesi Cimiez, Nice’in atmosferini hissettiriyor. 
Eski Nice ortaçağdan kalma. Modern Nice’in ise İtalyan 
görünümlü, etkileyici binaları var. Marchaux Fleurs 
olarak bilinen açık hava pazarı, mimozalar, güller, por-
takal çiçekleriyle bir pazardan çok adeta bir bahçe. Pa-
zartesi ise antikacıların günü. Nice’te bir müze gezmek 
isterseniz, Musée Matisse görmeye değer. 

Ressamların sığınağı
Antibes, gerçek anlamda bir Akdeniz kasabası. Arna-
vut kaldırımı, dar yollar çiçeklerin ve bitkilerin şenlen-
dirdiği bir pazar meydanına çıkar. Limanı genellikle 
son derece lüks yatlarla doludur. Cap d’Antibes ayrıca 
kendilerine çamların arasında, yüksek duvarlı villalar 
inşa ettirmiş olan zenginler için oldukça popüler bir 
sığınaktır. Burası geçmişte Picasso ya da Max Ernst 
gibi birçok ressamın üretkenliklerinin altın yıllarını 
yaşadığı bir yer olmuş. Fransız Rivyerası’nda ressam-
ların kendilerini rahat hissettikleri bir başka yer de, St. 
Paul de Vence. Rus ressam Marc Chagall 1966’da bura-
ya yerleşmiş. Şarkıcı- oyuncu Yves Montand’ın da kı-
yıdaki favori yerlerinden biriymiş. Bir zamanlar müte-
vazı bir kasaba olan, yamaca kurulu St. Paul, bugün 
hala sanata değer veren atmosferinden taviz vermiyor. 
Braque, Chagall, Dufy ve Picasso gibi sanatçılar bugün 
rezervasyonsuz yer bulmanın imkansız olduğu La Co-

extravagant breakfast hall such as Carrousel Room with 
Folies Bérgère chandeliers and a carrousel of course…  
Quai des Etats- Unis that reaches to the old Nice, Espace 
Massena that is among the liveliest places of the city, 
Place Massena that is surrounded by neoclassical 
buildings, Avenue Jean Medecin that is the business center 
of the city, and Cimiez that is the most elegant 
neighborhood of the city make you feel the ambience of 
Nice. The old Nice is from the medieval age. The modern 
Nice has impressive buildings that look Italian. The 
market place named Marchaux Fleurs is more like a garden 
with its roses, orange flowers, and mimosas. Mondays are 
reserved for antiquarians. If you’d like to visit a museum 
in Nice, make it Musée Matisse.

A sanctuary for painters
Antibes is literally a Mediterranean town. Narrow streets 
with cobblestone walkways reach to a marketplace lively 
with flowers and plants. Harbor is frequented with 
luxurious yachts. Cap d’Antibes is also a popular 
sanctuary for some of the wealthy people who own villas 
there, surrounded with high walls. In the past, this place 
had been a location where many painters such as Picasso 
or Max Ernst had experienced the golden years of their 
productivity. Another location where painters used to 
populate is St. Paul de Vence. The Russian painter Marc 
Chagall had settled in here in 1966. This place was also 
the favorite of singer-actor Yves Montand. St.Paul, 
which used to be a modest town in the past, has still an 
ambience that values arts. Artists such as Braque, 

Fransız	Rivyerası’nın	şöhretlisi	Cannes’ın	keyifli	kumsalları	hemen	kentin	merkezinde.
	The	pleasant	beaches	of	Cannes,	the	best-known	city	of	the	French	Riviera,	are	located	at	the	city	center.
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lombe d’Or’da yemek yer, sanat eserleri karşılığında 
hesaplarını öderlerdi. Restoranın bugün Fransa’nın en 
önemli özel sanat koleksiyonlarından birine sahip ol-
ması şaşırtıcı değil. Ancak sergilenenleri görmek için, 
içeriye kısaca bir göz atmakla olmuyor, bir masanız 
olması şart. 

Hayat bir festivaldir
Fransız Rivyerası’nın şöhretlisi, Cannes... Kentin fel-
sefesi, ‘hayat bir festivaldir.’ Kentin en büyük ünü 
Cannes Film Festivali’nden geliyor. Mayıs ayında, on 
gün boyunca ünlülerin geçidine şahit olan kentin nüfu-
su, bir gecede üçe katlanır. Cannes’daki en zevkli yürü-
yüş, La Croisette’te yapılır. Bu bulvar, palmiyelerin 
sıralandığı kıyı boyunca muhteşem apartmanlar ve 
oteller eşliğinde, Côte d’Azur’ün bir özeti gibidir. Can-
nes’da etnografik eserlerin sergilendiği bir müze ve 
ayrıca sanat galerileri var. Golfe de Napoule körfezinde 
bir bankta oturup etraf seyredilir ya da deniz kıyısın-
daki restoranlarda mola verilir. Kenti gören bir yamaç-
ta, geçmişi Roma dönemine uzanan Suquet, dar sokak-
ları, avlulara çıkan kemerli geçitleri, el işleri satılan 
dükkanları, pastel renkli kepenkleri, gotik taş işçiliği, 
dar pasajlarıyla, vakit geçirmeye değer bir mahalle. 

Balıkçı kasabasından film setine
“Ve Tanrı Kadını Yarattı” filminin başarısı Brigitte 
Bardot’yu da St. Tropez’yi de hafızalara kazımıştı. 1956 
yılında, filmin çekildiği yer olan St. Tropez’nin yıldızı 
parlamıştı belki ama birden jet set’in akınına uğrayan 

Chagall, Dufy, and Picasso used to eat at La Colombe 
d’Or, which is impossible to eat without a reservation 
today, and pay in exchange of their artworks. Therefore, 
it is not surprising to learn that the restaurant owns one 
of the most important private art collections in France. 
However, you must have a table at the restaurant to see 
the artworks exhibited. 

Life is a festival
Cannes is like the celebrity of the French Riviera. The 
philosophy of the city is ‘Life is a festival.’ The fame of it 
comes from the Cannes Film Festival. The population of 
the city folds three times overnight during the festival that 
hosts many celebrities around the world for ten days. The 
most pleasant walk is done at La Croisette. This boulevard 
is like the summary of Côte d’Azur with its gorgeous hotels 
and apartment buildings lined along the shore where the 
palm trees stand with all their might. Cannes also is home 
to a museum that exhibits ethnographic works and art 
galleries. You might sit on a bench or at Golfe de Napoule 
and watch the beauty that surrounds you or eat at a 
restaurant near the shore. Settled on a hill facing the city, 
Suquet is a neighborhood well worth to spend time with its 
narrow streets, arched passageways, handicraft shops, 
pastel shutters, and gothic stone works.

From a fishing town to a film set
The success of the movie titled as ‘And God Created 
Woman’ had committed Brigitte Bardot and St. Tropez 
into our memories. The star of St. Tropez, where the film 
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Bugün	jet	set’in	uğrak	yeri	St.	Tropez,	bir	zamanlar	huzurlu	bir	balıkçı	kasabasıydı.
	Frequented	by	the	jet	set	today,	St.	Tropez	used	to	be	a	peaceful	fishing	town.

AKTİVİTE
St.	Tropez	körfezinin	ucunda	1960’larda	

yaratılmış	özel	bir	lagün	Grimaud	Limanı’ndan	
adalara	tekne	kiralamak	mümkün.			

ACTIVITY
It	is	possible	to	rent	a	boat	from	Grimaud	Harbor,	
a	special	lagoon	created	at	the	edge	of	the	Gulf	of	

St.	Tropez	in	the	1960s,	to	the	islands.





bu huzurlu balıkçı kasabasının sonunu da getirmişti. 
Yine de Place des Lices’de bir kafede otururken ya da 
Fransızlar’ın petanque oynamasını izlerken eski günler 
geri gelir. 4 km güneybatıda muhteşem bir plaj var, 
Plage de Tahiti, devamı Plage de Pampelonne. Yürüyüş 
sevenler için Sentier Littoral (Kıyı Yolu) St. Tropez’den 
Cavalaire plajına doğru, gizli koylardan ve kayalıklar-
dan geçerek, 35 km boyunca devam eder. 

Aristokrasinin mekanı
Bir zamanların geniş topraklarına sahip aristokrat bir 
sülalenin, Fransız Rivyerası’nın bir kısmını ellerinde 
bulundurabilmesi, feodal bir sistemin hala devam et-
tiğinin bir kanıtı. Grimaldi ailesi, iki kilometrekarelik 
bir alana, kendi telefon kodu, araba plakası ve tole-
ranslı vergi sistemiyle sıkı sıkıya bağlanmış. Monaco 
Prensliği ve Monte Carlo, Fransa ve dünya turizminin 
en önemli merkezlerinden biri. Korsika Adası’na ba-
kan ve daha çok İtalyan kökenli Fransızlar’ın yaşadığı 
bu bölge, tüm marifetlerini ve dünyalıklarını gözler 
önüne seren sosyetenin gözde mekanı. 1850’de Gri-
maldi ailesinden III. Charles, gelire ihtiyaç duymasına 
rağmen halkını vergilendirmeyi istemediğinden bir 
şirketle burada bir kumarhane açmak için anlaşır. İlk 
rulet 1856’da döner. Ancak Monako’ya ulaşım olma-
dığından kimse gelmez. 1868’de Monako’dan geçen 
tren yolu, Londra’nın sisli havasından kaçan İngiliz-
ler’i buraya getirir. Kısa bir sürede, halk bütün direkt 
vergilerden muaf tutulur. Krallık, Avrupa sosyetesi-
nin şık bir sayfiyesi olur. 

was set, might had been shined in 1956; however, the film 
had tolled the death knell for this peaceful fishing town. 
Nonetheless, seems like the old days return as you sit at a 
cafe in Place des Lices or watch the French people play 
petanque. A great beach called Palge de Tahiti and the 
rest of it, called Plage de Pampelonne, are located four 
kilometers away in the southeast. For the ones who like 
walking, Sentier Littoral is 35 km long and reaches from 
St. Tropez to Cavalaire beach through the secret coves 
and rocks.  

A place of aristocracy 
An aristocrat family who used to own broad lands once 
upon a time still keeps a part of the French Riviera and 
this is the proof of that the feudal system still continues. 
Grimaldi Family dominates over an area of two square 
kilometers with its own area code, car plate, and tolerated 
tax system. Monaco and Monte Carlo are the centers of 
the tourism of the world and France. The region that 
faces Corsica Island and populated mostly by French 
people with Italian origins is favored by the high society. 
III Charles of Grimaldi Family decides to open a casino in 
here not to tax the residences in 1850, although he is in 
need of an income. The first roulette spins in 1856. 
However, no one comes because accessing Monaco is 
hard. The railway that passes through Monaco in 1868 
brings British, who escape from the fogy air of London. In 
no time, residents become tax free in Monaco. The 
kingdom becomes an elegant leisure destination of the 
European society.  
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Monaco	durağında,	Fransız	Rivyerası’nın	zenginliği	kendini	başka	bir	yüzle	gösteriyor.
The	richness	of	the	French	Riviera	shows	itself	with	another	face	at	our	Monaco	stop.	





Leaving 105 years behind, Italian Alfa Romeo opens a 
museum to display its history for visitors in Milano-Arese 
in July. The new museum that is dedicated to the 
extraordinary history of Alfa Romeo has the characteristics 
of being the heart of the brand. The brand was founded in 
Milano in 1910 and joined the automotive giant Fiat Group 
in 1986. The new museum is located in Milano-Arese and 
displays sixty-nine models.   
Among the oldest brands of the automotive world, Italian 
Alfa Romeo displays its 105-year-old history, which is left 
behind now. This museum, which is soon to become the new 
address of automobile enthusiasts, is located in Arese 
because the city has a symbolic value in the brand’s history 
for being the home of the first manufacturing facility of the 
brand. The museum is the host of the historical collection of 
the brand that was brought together since the beginning of 
the 1960s until today. Sixty-nine models that are exhibited 
introduce not only the development of the brand, but also 
the history of automobiles.  

ALFA	ROMEO’NUN	TARİHİ	BU	MÜZEDE
KLASİK OTOMOBİLLERE MERAKINIZ VARSA VE YOLUNUZ İTALYA’YA DÜŞERSE 

ALFA ROMEO MÜZESİ’Nİ GEZMEDEN DÖNMEYİN.

THE HISTORY OF ALFA ROMEO IS IN THIS MUSEUM
IF YOU LIKE CLASSIC CARS, AND HAPPEN TO BE IN ITALY, DO NOT COME BACK 

BEFORE VISITING THE ALFA ROMEO MUSEUM.

105 yılı geride bırakan İtalyan Alfa Romeo, bir asrı aşan 
tarihini, temmuz ayından itibaren Milano-Arese’de zi-
yaretçilere açtı. Alfa Romeo’nun zaferlerle dolu renkli ve 
sıra dışı tarihini yansıtan yeni müze, markanın adeta 
kalbi niteliğini taşıyor. 1910 yılında Milano’da temelleri 
atılan, 1986 yılında da otomotiv devi Fiat Grubu’na katı-
lan Alfa Romeo’nun Milano-Arese’de bulunan ve tama-
men yenilenen müzesinde 69 model sergileniyor.
Otomotiv dünyasının en köklü markalarından İtalyan 
Alfa Romeo, geride bıraktığı 105 yıllık tarihini halka 
açtı. Otomobil severlerin yeni adresi olmaya aday olan 
bu müze, Alfa Romeo otomobillerinin ilk üretildiği fab-
rikaya ev sahipliği yapması nedeniyle, şirket tarihinde 
sembolik bir değeri olan Arese’de yeniden canlandırıl-
dı. Müze, markanın 1960’ların başından bugüne kadar 
bir araya getirdiği tarihi koleksiyonun en önemli parça-
larına ev sahipliği yapıyor. Müzede, birçoğu yalnızca 
markanın gelişimini değil otomobilin kendi tarihini de 
gösteren 69 model sergileniyor. 

HoBİ / HOBBY

SELİN AKGÜN
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Legendary cars are in here
Many models from the first A.L.F.A. with 24 hp to 6C 1750 
Gran Sport used by Tazio Nuvolari are on display at the 

museum. Gran Premio 159 that was used by the 
champion of 8C and Formula 1 Juan Manuel 

Fangio, the legendary Mille Miglia champions 
such as ‘Alfetta 159’ and the iconic car of 
the 1950s Championship 33 TT 12 by 
Giulietta are among the other models that 
are exhibited at the museum. The museum 
provides other services: bookshop, café, 

documentation center, and track for test-
driving, event hall, and showroom with a 

delivery area. The museum that was inaugurated 
officially in 1976 was for reservation only at the time. 

Following the divestment of the facility in Arese as the 
production center, the museum was closed in 2009. Giving 
the good news of the rebirth of Alfa Romeo, the museum has 
been through a great transformation process. 

Efsane arabalar burada
24 HP gücüne sahip ilk A.L.F.A aracından Tazio Nuvo-
lari’nin kullandığı 6C 1750 Gran Sport’a, 8C ve dünya 
Formula 1 şampiyonu Juan Manuel Fangio’nun 
kullandığı Gran Premio 159 ‘Alfetta 159’ gibi 
efsanevi Mille Miglia şampiyonlarına; 
1950’lerin ikonik otomobili Giulietta’dan 
Championship 33 TT 12’ye kadar birçok 
model bulunuyor. Müze bünyesinde ay-
rıca bir kitapçı, kafe, belgelendirme 
merkezi, test sürüşü pisti, etkinlik 
mekânları ve müşteri teslimat bölgesine 
sahip bir showroom yer alıyor. 1976’da res-
mi açılışı yapılan müze, o dönemde yalnızca 
rezervasyonla ziyaretçi kabul ediyordu. Arese’nin 
üretim merkezi olarak hizmete son vermesinin ardın-
dan 2009 yılında kapanan müze, Alfa Romeo’nun yeni-
den doğuşunu müjdeleyen süreçte bir kez daha kapıla-
rını açmak üzere büyük bir değişim sürecine girdi. 
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Timeline, beauty and speed
The works, which began in 2013, that were lead by architect 
Benedetto Camerana were centered on a design that would 
protect its historical texture. The great restoration project 
that treated the facility to have its visitors a holistic 
experience started in the summer of 2014 and it was 
completed in less than twelve months. The main element 
of the new design was the Red Line that was surrounding 

the whole building from the protruding ceiling to 
the visitor entrance and from the new stairs 

to the exhibition area. This last 
architectural addition that is visible 

from the highway thanks to its bright 
‘Alfa red’ color symbolizes the 
rebirth of the museum, as it also 
resembles the necessary connection 
between the past and the present. 
This detail becomes prominent as a 
modern feature, which is in 

harmony with the original building, 
as it also preserves the architectural 

conditions of the 1970s.     

Three different sections
The museum presents the essence of the brand to its 

visitors in three different sections: ‘Timeline’ that 
represents the industrial sustainability; ‘Beauty’ that 
combines style and design; ‘Speed’ that synthesizes 
technology and lightness. Creating a different section for 
each principal in the museum is another prominent fact. 
Timeline, which includes nineteen cars each with a 
multimedia information panel that presents the company’s 
development in the best way possible, occupies the entire 
first floor. 

Zaman tüneli, güzellik ve hız
Mimar BenedettoCamerana liderliğinde 2013’te baş-
layan çalışmalar, müzenin yeniden açılmasının yanı 
sıra tarihi dokuyu da koruyacak bir tasarımı merkezi-
ne aldı. Tesisi bütünsel bir deneyim yaşatmak ama-
cıyla ele alan büyük restorasyon projesi, 2014 yazında 
başladı ve 12 aydan daha kısa bir sürede tamamlandı. 
Yeni müze tasarımının temel öğesi ise çıkıntılı ta-
vandan ziyaretçi girişine, giriş kapısından 
yeni merdivenin mimari özelliğiyle 
sergi alanına kadar tüm binayı çev-
releyen kırmızı çizgi oldu. Parlak 
‘Alfa kırmızısı’ rengi sebebiyle 
otoyoldan rahatça görülebilen 
bu son mimari eklenti müze-
nin tekrar doğuşunun sembo-
lü olurken, geçmiş ve gelecek 
arasındaki gerekli bağlantıyı 
sağlıyor. Bu ayrıntı, 1970’lerin 
mimari şartlarını korurken as-
lıyla uyumlu modern bir özellik 
olarak öne çıkıyor.

Üç ayrı bölüm
Müzede markanın özü üç ayrı bölümde ziya-
retçilerin beğenisine sunuluyor: Endüstriyel devam-
lılığı temsil eden ‘Zaman Tüneli’; stil ve tasarımı bir 
araya getiren ‘Güzellik’; teknoloji ve hafifliği özetle-
yen ‘Hız’. Her prensip için müzede ayrı bir bölüm 
ayrılması ise bir başka dikkat çekici unsur olarak ön 
plana çıkıyor. Zaman Tüneli, markanın gelişimini en 
iyi şekilde temsil eden ve her birinde bir multimedya 
bilgilendirme paneli bulunan 19 otomobil seçeneği ile 
tüm birinci katı kaplıyor.

HoBİ / HOBBY

Ziyaretçiler	
müzeyi	ziyaret	

ettikten	sonra	Alfa	Romeo	
tarihindeki	en	büyük	

10	zaferi	gösteren	‘Tempio	
delle	vittorie’yi	(Zaferler	

Tapınağı)	gezme	
şansına	da	sahip.
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A different type of connection is made with the 
visitors
An interactive memory, which allows the visitors to access 
detailed information about the history of each model, 
complements the exhibit. The second section of the exhibit, 
which is located on the ground zero floor, consists of a few 
themed areas. The arrangement of the exhibition is done using 

dynamic and straight lines, resembling the designs of the 
great Italian automobile manufacturers. It brings 

together nine different designs of each era 
from ‘I maestri dello stile’ (The Masters of 

Style) of the 1930s to ‘La scuola Italiana’ 
(The Italian School), which is an 

exhibition of the Alfas produced in 
the ’30s and ’40s with bodies by 
Touring Superleggera. ‘Alfa Romeo 
nel cinema’ (Alfa Romeo in 
Cinema) is at the center and 
followed by ‘Il Fenomeno Giulietta’ 

(The Phenomenon of Giulietta), 
‘Giulia: disegnata dal vento’ (Giulia: 

Designed by the Wind) and the models 
that accompany the development of the 

Italian style in the 1950s and in the 1960s.

The fastest ones
The third section is for ‘Speed’ and it occupies the entire 
lower floor. The fans of Alfa Romeo meet with the stars of 
the brand’s greatest victories. The exhibition has a 
multimedia section named ‘Nasce la leggenda’ (A Legend 
Was Born) that brings together the stars of the legendary 
races such as the firsts of F1 races Progetto 33 and ‘Le corse 
nel DNA’ (Racing through the DNA of Alfa Romeo) that 
took place between the two world wars. 

Ziyaretçilerle farklı bir bağ kuruluyor
Sergi, ziyaretçilerin her modelin tarihi hakkında daha 
detaylı bilgi alması için interaktif sisteme ulaşabileceği 
akıllı bir istasyon olan ‘interaktif hafıza’ ile tamamlanı-
yor. Serginin zemin katında bulunan ikinci kısım ‘Güzel-
lik’ olarak adlandırılıyor ve bu kısımda birkaç temalı alan 
bulunuyor. Düzenleme, her devirden 9 büyük tasarım 
örneğini bir araya getiren ‘I maestri dello stile’den (Tar-
zın Efendileri) 1930’lar ve 40’larda Superleggera 
markasıyla Touring atölyesi tarafından ya-
pılan otomobilleri sergileyen ‘La scuola 
Italiana’ya (İtalyan Okulu) kadar bü-
yük İtalyan otomobil üreticilerinin 
tarzlarını andıran dinamik ve düz 
hatlarla oluşturuldu. Merkezde 
ise ‘Alfa Romeo nel cinema’ 
(Filmlerde Alfa Romeo) yer alıyor. 
Bunu ‘Il Fenomeno Giulietta’ (Gi-
ulietta Fenomeni), ‘Giulia: diseg-
nata dal vento’ (Giulia: Rüzgârın-
Tasarımı) ile 1950’lerde ve 60’larda 
ekonomi ve İtalyan tarzının büyüme-
sine eşlik eden modeller takip ediyor.

En hızlılar
Üçüncü kısım ‘Hız’a ayrıldı ve bu kısım tüm yarı-ze-
min kat boyunca uzanıyor. Alfa Romeo hayranları bu 
bölümde markanın büyük zaferlerinin yıldızlarıyla bu-
luşuyor. Hız bölümünde ‘Nasce la leggenda (Bir Efsane 
Doğdu), F1 yarışlarının ilkleri Progetto 33 ve ‘Le corse 
nel DNA’ (Alfa Romeo’nun DNA’sında Yarışmak) gibi 
iki dünya savaşı arasında gerçekleşen destansı yarış-
maların yıldızlarının bir araya toplandığı bir multi-
medya bölümü bulunuyor. 

HoBİ / HOBBY

Müzede	sergilenen	araçların	yüzde	60’ından	
fazlası	çalışabilir	bir	konumda	bulunuyor.

Over	sixty	percent	of	the	vehicles	that													
are	displayed	at	the	museum	are																								

in	working	condition.

Following their 
tour of the museum, the 

visitors have the opportunity 
to visit ‘Tempio delle vittorie’ 

(The Temple of Victories) that 
displays the ten greatest 
victories in the history 

of Alfa Romeo. 
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GİRİŞİM / iNiTiATivE

BİLİMDE	TÜRK	KADINI	İZİ…
‘BİLİM KADINLARI İÇİN’ PROGRAMINDA ÖDÜL KAZANAN 6 TÜRK BİLİM KADININI 

ARTIK TÜM DÜNYA TANIYOR.

MARKS OF THE TURKISH WOMEN IN SCIENCE...
SIX TURKISH WOMEN WHO WERE REWARDED BY THE PROGRAM NAMED ‘WOMEN IN SCIENCE’ 

ARE RECOGNIZED BY THE WHOLE WORLD NOW. 

SELİN AKGÜN
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L’Oréal Turkey, which has been pursuing an important role in 
the Turkish operations of the program named ‘Women in 
Science’, sponsored by the Turkish National Committee to 
UNESCO, since 2003, allows the Turkish women of science to 
advance through their careers with confidence. Seventy-six 
women of science have been sponsored in Turkey until today. 
By means of this number, Turkey has become one of the five 
countries that sponsor women the most. Six women of science 
who work at Koç, Bilkent, Dokuz Eylül, Hacettepe, Ordu, and 
Abdullah Gül Universities were deemed worthy of an award 
because of their successful achievements in the categories of 
‘Life Sciences’ and ‘Material Sciences’ in 2015, which was 
declared as ‘The International Year of Light’ by United Nations 
within the leadership of UNESCO.    
We asked General Director of L’Oréal Turkey Claude 
Rumpler about their focus and the transformation of this 
program in Turkey since the first day. Claude Rumpler, who 
states that they become prominent as the company that 
invests the most in sciences, says, “L’Oréal has been pushing 
the limits of science since the day that it was founded by a 
scientist. Science is in the DNA of our brand and it is a 
massive building block for a sustainable work model. We 
have been awarding scholarships to five women of science 
until 2015 within the ‘Women in Science’ program. We are 
going to grant scholarships that are worth of $15.000 each to 
six women of science beginning from 2015. The six projects 
that have been rewarded are on important disorders of our 
time such as Alzheimer, depression, cancer or biosensors, 
DNA damages, and pollution.”

GİRİŞİM / iNiTiATivE

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından des-
teklenen ‘Bilim Kadınları İçin’ programının Türkiye 
ayağını, 2003’ten bu yana başarıyla sürdüren L’Oréal 
Türkiye, Türk bilim kadınlarının kariyerlerinde emin 
adımlarla ilerlemelerinde önemli bir role sahip. Tür-
kiye’de bugüne kadar 76 bilim kadını desteklendi. Bu 
rakamla Türkiye, bilim alanında kadınları en çok des-
tekleyen 5 ülkeden biri oldu. UNESCO’nun liderliğin-
de ‘Birleşmiş Milletler Uluslararası Işık Yılı’ olarak 
belirlenen 2015’te Koç, Bilkent, Dokuz Eylül, Hacette-
pe, Ordu ve Abdullah Gül üniversitelerinde görev ya-
pan 6 bilim kadını ‘Yaşam Bilimleri’ ve ‘Malzeme Bi-
limleri’ kategorilerindeki başarılı araştırmalarıyla 
ödüle layık görüldü.
L’Oréal Türkiye Genel Müdürü Claude Rumpler’e bu 
programın Türkiye’de ilk günden bu yana nasıl bir dönü-
şümden geçtiğini ve hangi konulara odaklanıldığını sor-
duk. Bilime en fazla yatırım yapan şirket olarak öne çık-
tıklarını söyleyen ClaudeRumpler, “L’Oréal bir bilim 
insanı tarafından kurulduğu ilk günden itibaren bilimin 
ve bilginin sınırlarını zorluyor. Bilim markanın DNA’sın-
da var ve sürdürülebilir iş modeli için önemli bir yapıta-
şı… ‘Bilim Kadınları İçin’ programı kapsamında 2015’e 
kadar 5 bilim kadınına burs veriyorduk. 2015’ten itibaren 
ise 6 genç bilim kadınını 15’er bin dolar tutarındaki bir 
bursla ödüllendiriyoruz. 2015’in ödül kazanan 6 projesi-
Alzheimer, kanser, depresyon gibi çağımızın hastalıkları 
ya da biyosensörler, DNA hasarı ve çevre kirliliği gibi 
önemli konularla ilgili.” diyor.

UNESCO	Türkiye	Milli	Komisyonu	Başkanı	M.	Öcal	Oğuz,	Doç.	Dr.	Elif	Nur	Fırat	Karalar,	Doç.	Dr.	Emine	Eren	Koçak,	Doç.	Dr.	Güneş	
Özhan,	Doç.	Dr.	Bilge	Baytekin,	Doç.	Dr.	Filiz	Kuralay,	Yrd.	Doç.	Dr.	Hümeyra	Çağlayan	ve	L’Oréal	Türkiye	Genel	Müdürü	Claude	Rumpler

President	of	the	Turkish	National	Committee	to	UNESCO	M.	Öcal	Oğuz,	Assoc.	Prof.	Dr.	Elif	Nur	Fırat	Karalar,	Assoc.	Prof.	Dr.	Emine	Eren	
Koçak,	Assoc.	Prof.	Dr.	Güneş	Özhan,	Assoc.	Prof.	Dr.	Bilge	Baytekin,	Assoc.	Prof.	Dr.	Filiz	Kuralay,	Asst.	Prof.	Dr.	Hümeyra	Çağlayan,	and	

General	Director	of	L’Oréal	Turkey	Claude	Rumpler
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They work on Alzheimer, leukemia, and 
antidepressants 
Three women of science have been rewarded in Life 
Sciences category in 2015. Member of the Medical Faculty 
Department of Medical Biology and Genetics of Dokuz 
Eylül University Assoc. Prof. Dr. Güneş Özhan has been 
granted an award for project focusing on unlocking the 
mechanisms of disorders such as Alzheimer. Özhan shared 
the following information about her project: “I target to 
understand the relations between the two types of signal 
pathways that are known to play important roles during 
the creation of nerve cells network and the nerve 
conduction in the brain.”
Another name who has been granted an award in this 
category is Member of the Department of Molecular 
Biology and Genetics of Koç University Assoc. Prof. Dr. 
Elif Nur Fırat Karalar who studies to develop new 
treatment methods for leukemia. Leukemia is a type of 
cancer that occurs when stem cells begin to divide 
beyond control and this might result in death if it is not 
treated. Karalar summarizes the goal of her project as 
determining the cellular and molecular disorders that 
cause leukemia.
The third name that was granted an award in the ‘Life 
Sciences’ category is Member of the Institute of 
Neurological Sciences and Psychiatry of Hacettepe 
University Assoc. Prof. Dr. Emine Eren Koçak who is going 
to determine new targets for antidepressant treatments. 
Koçak says, “My goal is to determine new targets for 
antidepressant treatments and contribute to our 
knowledge related to the neurobiology of depression, 
meaning how and why it has been developed.”

Alzheimer, lösemi ve antidepresan üzerine 
çalışıyorlar 
2015’te Yaşam Bilimleri alanında ödül kazanan üç bi-
lim kadını bulunuyor. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp 
Fakültesi, Tıbbi Biyolojik ve Genetik Anabilim Dalı 
Öğretim Üyesi Doç. Dr. Güneş Özhan, Alzheimer gibi 
hastalıkların mekanizmasını çözmeye odaklanan pro-
jesiyle bu ödüle layık görüldü. Özhan, projesi hakkın-
da şu bilgiyi veriyor: “Bu araştırma ile beyinde sinir 
hücrelerinin sinir ağlarını oluşturmasında ve sinir 
iletimini sağlamasında önemli rolü olduğu bilinen iki 
tip sinyal yolağının birbirleri ile olan bağlantısını an-
lamayı hedefliyorum.” 
Bu alanda ödül kazanan bir diğer isim ise lösemi için 
yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik 
çalışmalara imza atanKoç Üniversitesi Moleküler Bi-
yoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif 
Nur Fırat Karalar. Kan kanseri olarak de bilinen löse-
mi, kan üreten kök hücrelerinin kontrolsüz bölünme-
si sonucu ortaya çıkan ve tedavi edilmezse ölümle 
sonuçlanan bir kanser türü. Karalar, projesinin temel 
hedefini lösemiye neden olan hücresel ve moleküler 
bozuklukların belirlenmesi olarak özetliyor. 
Yaşam Bilimleri alanında ödül kazanan üçüncü bi-
lim kadını ise antidepresan tedaviler için yeni he-
defler belirleyecek olan Hacettepe Üniversitesi 
Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Emine Eren Koçak. Koçak, “Depres-
yonun nörobiyolojisi yani nasıl ve neden geliştiği 
ile ilişkili bilgi dağarcığına katkıda bulunmayı ve 
antidepresan tedaviler için yeni hedefler belirleme-
yi amaçlıyorum.” diyor.

Güneş	Özhan 	Elif	Nur	Fırat	Karalar Emine	Eren	Koçak

GİRİŞİM / iNiTiATivE
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Projects in the aim of DNA damage, mobile 
sensors, preventing the harm caused by chemical 
substences to our environement  
Next in line is the three women who have been rewarded in the 
‘Material Sciences’ category. Member of the Department of 
Chemistry Faculty of Arts and Sciences of Ordu University 
Assoc. Prof. Dr. Filiz Kurulay has been granted an award for 
her project in the aim of designing a mobile sensor to determine 
the problems that reduce the quality of life and cause serious 
health problems.
Member of the Department of Electrical and Electronics 
Engineering of Abdullah Gül University Asst. Prof. Dr. 
Hümeyra Çağlayan has become the second women of science 
to receive an award in the ‘Material Sciences’ category for 
her research on biosensors. Easy to use biosensors are 
developed to communicate the data collected from the 
environment, which is where the patient lives, to the hospital 
and to the doctor.
The third woman of science who has been rewarded in this 
category is Member of the Department of Chemistry and 
Faculty of Arts and Sciences of Bilkent University Assoc. 
Prof. Dr. Bilge Baytekin who targets to make the chemical 
substances harmless to our environment and health. Baytekin 
says, “The most known sources of these substances in our 
society are antibacterial soaps and personal care products. 
Through this research, we are going to explore the possible 
ways to terminate these and other harmful substances 
without harming our environment. If the results come out to 
be positive as they are expected, that would mean that we 
have leapt forward in the materialization of this technique. 
This is going to make possible conducting works to establish 
a facility that runs using this method in the coming years.”     

DNA hasarı, taşınabilir sensörler ve kimyasal 
maddelerin çevreye zarar vermemesine yönelik 
projeler 
Sırada Malzeme Bilimleri alanında ödül kazanan üç bi-
lim kadını bulunuyor. Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat 
Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz 
Kuralay, DNA hasarını tespit etmeye yönelik projesiyle 
bu alanda ödüle layık görüldü. Kuralay, bu proje doğrul-
tusunda ciddi sağlık problemlerine ve yaşam kalitesinin 
azalmasına neden olabilecek sorunların tespitine yöne-
lik bir biyonsensör tasarlamayı hedefliyor. 
Abdullah Gül Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hü-
meyra Çağlayan ise taşınabilir biyosensörler araştır-
masıyla Malzeme Bilimleri alanında ödül kazanan ikin-
ci bilim kadını oldu. Geliştirilen taşınabilir ve kolay 
kullanılan sensörlerle hastanın bulunduğu ortamdaki 
veriler, hastaneye ve doktora ulaştırılacak. 
Kimyasal maddelerin çevreye ve sağlığa zararsız hale 
getirilmesini hedefleyen Bilkent Üniversitesi Fen Ede-
biyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Bilge Baytekin ise bu alanda ödül kazanan üçüncü bilim 
kadını olarak öne çıkıyor. Baytekin, “Bu maddelerin 
toplumda en bilinen kaynağı ise antibakteriyel sabun-
lar ve kişisel bakım ürünleridir. Bu araştırmayla çevre-
ye benzer şekilde zarar veren diğer maddeleri de yine 
çevreye zarar vermeden yok edebilmenin yolları araş-
tırılmış olacak. Araştırma sonuçları beklenildiği gibi 
pozitif çıkarsa, böyle bir tekniğin uygulamaya geçebil-
mesi konusunda büyük bir aşama da tamamlanmış 
olacak. Gelecek yıllarda bu yöntemle çalışan bir tesis 
kurulması için çalışılması da mümkün olacak.” diyor.

Filiz	Kuralay Hümeyra	Çağlayan	 Bilge	Baytekin

GİRİŞİM / iNiTiATivE
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Rengârenk cam çubukları ateşte eriten ve kendine has 
tarzıyla hikâyesi olan birbirinden özel boncuklar tasarla-
yan cam boncuk ustası Sertaç Bayraktar, Şubat 2016’da 
açmayı planladığı Polonezköy Cam Sanat Merkezi’nin, 5 
yıl içinde Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sertifika veren bir 
okula dönüşmesi yönünde önemli adımlar atacağını söy-
lüyor. Böylece eğitimli cam boncuk ustası sayısını artır-
mayı hedeflediğini dile getiriyor.
Cam boncuk ustası Sertaç Bayraktar, 1999’da Muğla’daki 
Milas Yüksekokulu Taş ve Metal İşlemeciliği Bölümü’n-
den mezun olduktan sonrastaj yaptığı dönemde cam sa-
natıyla tanıştığını ifade ediyor. Arşak Özben adlı usta-
sından çok şey öğrendiğini dile getiren Bayraktar, asker-
den döndükten sonra 2001’de evinin balkonunda küçü-
cük bir atölye kurarak cam boncuk üretimine başlıyor. 
2005 yılında İstanbul Fikirtepe’de bir bijuteri dükkânı 
açan, daha sonra atölyesini büyüterek Merdivenköy’e 
taşıyan Sertaç Bayraktar, toptan satışa yöneliyor. 2006-
2012 yılları arasında Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 
mandrel ve cam boncuk alanlarında eğitim veren Bay-
raktar, 2011’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kaydoldu-
ğunu, bu çerçevede farklı sosyal sorumluluk projelerinde 
yer aldıklarını ve 2009’dan bu yana 14 farklı cam atölyesi 
kurduklarını belirtiyor.Şubat 2016’da Polonezköy Cam 
Sanat Merkezi’ni açacaklarını söyleyen Sertaç Bayrak-
tar, “Bu sanat merkezinde ağırlıklı olarak cam boncuk ve 
biblo yapımına odaklanacağız. 2.5 dönümlük bir arsa 
üzerinde yer alacak olan bu sanat merkezini bir sosyal 
yaşam alanı olarak planlıyoruz. Burada özel atölye çalış-
malarımız da olacak. Cam havuzumuz ve ceviz ağaçları-
nın altında çok daha huzurlu bir alanda faaliyetlerimize 
devam edeceğiz.” yorumunda bulunuyor.

Glass bead artisan Sertaç Bayraktar melts colorful glass 
rods and designs many special glass beads with unique 
stories. He tells that he is going to take important steps in 
the aim of transforming Polonezköy Glass Art Center that 
he plans to open in February 2015 into a school that gives 
certificates approved by the National Department of 
Education in five years. His target is to increase the 
number of educated glass bead artisans. 
Glass bead artisan Sertaç Bayraktar states that he has met 
with art of glass during his internship following his graduation 
from the Department of Stone and Metal Management of 
Milas College in Muğla in 1999. Bayraktar says that he has 
learned a lot from his master Arşak Özben. He has created a 
small workshop at his balcony after he has completed his 
military service in 2001. This was how he began glass bead 
production. Sertaç Bayraktar who has opened a bijouterie in 
Fikirtepe, Istanbul in 2005 moved his shop to Merdivenköy 
after growing his business and later entered wholesale.  
Training people in mandrel and glass bead fields at Kadıköy 
Adult Education Center between 2006-2012, Bayraktar 
states that he was registered with the Department of 
Culture and Tourism in 2011 and as a workshop they have 
participated in many social responsibility projects within 
this scope.  They have opened 14 glass workshops since 
2009. They are going to open Polonezköy Glass Art Center 
in February 2016. Sertaç Bayraktar says, “We are going to 
focus on making glass beads and trinkets at this center 
heavily. We are planning this art center, which is going to 
cover a 2.5-acre plot, as a social center. We are going to 
offer special workshops. We are going to conduct our 
activities in a more peaceful environment under the walnut 
trees and next to our glass pool.”

ATEŞLE	CAMIN	BÜYÜLÜ	DANSI
BAYRAKTAR CAM BONCUK ATÖLYESİ’NİN KURUCUSU SERTAÇ BAYRAKTAR, GELENEKSEL 

MOTİFLERE MODERN BİR DOKUNUŞ KATIYOR.

THE MAGICAL DANCE OF FIRE AND GLASS
FOUNDER OF BAYRAKTAR GLASS BEADS WORKSHOP SERTAÇ BAYRAKTAR INCLUDES 

A MODERN TOUCH TO TRADITIONAL PATTERNS. 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

HoBİ / HOBBYzANAAT / CRAFT
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Bayraktar	Cam	Boncuk	
Atölyesi’nin	kurucusu	
Sertaç	Bayraktar

Founder	of	Bayraktar	
Glass	Beads	Workshop	
Sertaç	Bayraktar
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Hikâyesi olan ürünler tasarlanıyor
Cam sanatının gelecek nesillere aktarılabilmesi 
amacıyla Beykoz Kız Meslek Lisesi ile birlikte çalı-
şacaklarını vurgulayan Sertaç Bayraktar, “Bu sanat 
dalını yaygınlaştırmanın en önemli yolu eğitim sü-
recini hızlandırmak. Beykoz’da yaşayan çoğu 
kişinin ailesinde ya da yakın çevresinde 
cam sanatıyla ilgilenmiş birileri var. 
Beykoz’daki bu ruhu korumak ve 
cam sanatıyla ilgilenen kişi sayı-
sını artırmak en büyük hedefi-
miz. Polonezköy Cam Sanat 
Merkezi’nin 5 yıl içinde Milli 
Eğitim Bakanlığı’ndan sertifi-
ka veren bir okula dönüşmesi 
ise en büyük hayalimiz. Bu ha-
yali gerçeğe dönüştürmek için 
üniversitelerle de iş birlikleri-
miz olacak.” diyor. 

15 usta yetiştirdi
Sertaç Bayraktar bugüne kadar 130 öğ-
renciye ders vermiş ve bu öğrencilerden 15’i şu 
anda cam boncuk ustası olarak hizmet veriyor. 12 ay 
boyunca çok yoğun çalıştıklarını ve ürettikleri bon-
cukları ağırlıklı olarak yaz aylarında satarak para 
kazandıklarını vurgulayan Bayraktar, tasarladıkları 
boncukları en çok Amerika ve Avrupa’ya ihraç et-
tiklerini sözlerine ekliyor. Hikâyesi olan ürünler 
yapmaya çalıştıklarına dikkat çeken Bayraktar, söz-
lerine şöyle devam ediyor: “Geleneklerimizle örtü-
şen ama bugünün şartlarına uydurduğumuz motif-
lere ağırlık veriyoruz. Lale, nazar boncuğu, Fatma 
Annenin eli, bahar dalı gibi modellerimize büyük 
ilgi var.”

Designs products with stories
With the goal of handing down this art the next 
generations, Sertaç Bayraktar emphasizes that they are 
going to work with Beykoz Girls Vocational School: “The 
most important way to make this art wide spread is to 

speed up the educational process. Many people who 
live in Beykoz have someone in their families 

or among their friends who is interested 
in this art. Our biggest goal is to 

enlarge this number and protect this 
spirit in Beykoz. Our biggest dream 
is to turn Polonezköy Glass Art 
Center into a school that gives 
certificates approved by the 
National Department of 
Education in five years. We are 
going to work with universities to 

turn this dream into reality.”   

Trained 15 artisans
Sertaç Bayraktar has trained 130 students 

until today and 15 of them are working as 
glass bead artisans now. Bayraktar highlights that 

they work hard for 12 months and they earn money in 
summer by selling what they produce all year. Bayraktar 
adds that they mostly export to America and Europe. He 
draws attention to their wish to make products with stories 
and says, “We focus on patterns that coincide with our 
traditional figures but also in harmony with today’s 
modernism. Our models such as tulip, evil eye, Fatima’s 
hand, spring branch receive great interest.” 

5 defective beads out of 1000
Giving important tips about glass bead production, 
Sertaç Bayraktar says, “The most seen problem with 

Şubat	2016’da	
açılacak	olan	

Polonezköy	Cam	Sanat	
Merkezi,	farklı	bir	sosyal	

yaşam	alanı	olarak	
kurgulandı.	Burada	farklı	
atölye	çalışmaları	da	

yapılacak.
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Hazırlanan	cam	boncuklar	1	gün	boyunca	mantar	tozunda	bekletiliyor.
The	prepared	glass	beads	rest	in	cork	dust	for	a	day.



Polonezköy 
Glass Art Center, 

which is going to be open 
in February 2016, has been 
designed as a unique social 
area. Different workshops 

are going to be 
organized in here.

1000 boncukta 5 adet fire veriliyor
Cam boncuk yapımına yönelik önemli tüyolar veren Ser-
taç Bayraktar, “Cam boncuk yapımıyla ilgili en önemli 
sorunlardan biri yaptığınız ürünün kırılmasıdır. Bu ne-
denle yaptığınız objenin tamamını aynı sıcaklığa getirip 
yavaşça soğumasını beklemelisiniz. Yaptığınız bon-
cuğun bir tarafı sıcak, bir tarafı soğuk olursa o 
boncuk mutlaka kırılır. Yaptığımız bon-
cukları 13 kiloluk mantar tozunda so-
ğutuyoruz. Bu mantar tozu aynı anda 
1000 adet boncuğu soğutabiliyor. O 
gün yapılan boncukları hemen bu 
mantar tozuna koyup, 1 gün sonra 
çıkarıyoruz. Böylece 1000 bon-
cukta sadece 5 fire veriyoruz. 
Cam boncuk yapımında cam çu-
bukları kullanıyoruz. Cam çubuk-
lardaki tercihimiz ise 120’yi aşkın 
renk tonuna sahip olan sodalı camlar. 
1 metre 10 santimetrelik bir cam çu-
buktan ortalama 20 tane uğur böceği ya-
pabiliyoruz. Tüpün ateşi düz çıkmaz bu ne-
denle biz oksijen makineleri kullanıyoruz. Bu saye-
de ateş, çivi gibi çıkıyor ve elimizin yanmasını engelli-
yor. Bu ateşte cam çubuğu eriterek, eriyen camı çelik 
çubuğa sarıyoruz. Çelik çubuğun ucuna da seramik tozu 
sürüyoruz. Şekil verme işlemi bittikten sonra da bon-
cukları mantar tozunda bekletiyoruz.” diyor. 

Nazar boncuğunun dışına çıkılmalı
Yılda 300 bin adet boncuk tasarladıklarını ve bu boncuk-
ların çok önemli bir kısmını İstanbul’a dağıttıklarını 
söyleyen Bayraktar, cam boncuk sanatının nazar boncu-
ğunun dışına çıkabilmesi için farklı yörelere ait turistik 
cam eşyalar tasarlanması gerektiğinin de altını çiziyor.

glass bead production is the breaking of the products 
that you’ve made. So, if you want to prevent that, you 
have to bring the whole object that you are making to the 
same temperature, every part of it, and then wait for it 
to cool down slowly. If one side of the bead that you’ve 

made is cold and the other side of it is warm, then 
it will definitely break. We cool down the 

beads that we make in 13 kg of cork 
dust. This cools down 1000 beads at 

the same time. We rest the beads 
that we made that day in cork 
dust, and remove them one day 
later. Usually we get only 5 
defective beads out of 1000. We 
use glass rods when making 
glass. We prefer to use 
carbonated glass with over 120 

color options. We can make about 
20 ladybugs out of a 110 cm long 

glass rod. The fire from the tube 
doesn’t come out straight, so we use 

oxygen machines. This way fire comes out 
like a nail, preventing small injuries to our hands. 

We melt the glass rod using this fire and then wrap it 
around steel rod. We spread ceramic powder to the tip of 
steel rod. When the shaping is done, we let the beads rest 
in cork dust.”

Thinking out of the evil eye
Bayraktar who says that they design 300 thousand beads 
in a year and they distribute most of them in Istanbul 
highlights that if we want to make more of this art we 
should go beyond only making evil eyes and design 
touristic glass items that reflect the traditions of different 
regions.  

zANAAT / CRAFT

Bir	yılda	300	bin	adet	boncuk	tasarlanıyor.
300	thousand	beads	are	designed	in	a	year.
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Osmanlı sultanlarının en fazla fetih yapanı veya en çok 
imar faaliyeti yürüteni, ulema ve şuarayı en ziyade hi-
maye edeni değil; ilk ve son yıllarını saymazsak sultanlı-
ğı esnasında İstanbul’da büyük kargaşalar olmuş ya da 
hudut boylarında büyük savaşlar yaşanmış da değil; ama 
şüphesiz gerek hayatında gerekse öldükten sonra en 
fazla tartışılan Osmanlı sultanı II. Abdülhamid’dir. Tar-
tışma epey de şiddetlidir. Kimileri için o hâlâ bir müste-
bit, kimileri içinse bir dahi. Bugün gündemden düşse de 
eskiden çok revaçta olan tabirlerle: “Abdülhamid, kızıl 
sultan mı, ulu hakan mı?” 

Zeki, derbeder ve öksüz
Abdülhamid’lerin ikincisi, Sultan Abdülmecid’in oğlu, 
dolayısıyla da Sultan Abdülaziz’in yeğenidir. Dedesi 
Yeniçeri Ocağı’nı lağvedip Batılaşma hareketini hızlan-
dıran Sultan II. Mahmut’tur. 1842 yılının 22 Eylül’ünde 
dünyaya gelen Şehzade Abdülhamid 10 yaşında öksüz, 
19 yaşında yetim kaldı. Annesi Tirimüjgan Sultan ölün-
ce üvey annesi Piristu Kadın Efendi genç şehzadeye sa-
hip çıktı. Babasının ölümü üzerine ise amcası Sultan, 
yetim şehzadeyle yakından ilgilendi; hem iyi bir eğitim 
almasını sağladı hem de meşhur Fransa ve Mısır seya-
hatlerinde onu yanından ayırmadı. 
Eğitimi ve gençlik ilgileri hakkında fazla ayrıntı yok eli-
mizde. Sultana izafe edilen, arşivci Ali Birinci’ye göre ise 
ilk kısmı şair Süleyman Nazif, son kısmı ise yayıncı İs-
met Bozdağ tarafından kaleme alınan meşkûk “Hatıra 
Defteri”ne göre Sultan Hamid’in gençliği tıpkı kardeşi 
Murat gibi biraz derbeder geçmiş. 
Parça parça ayrıntılara bakınca ise şehzade Abdülhamid 
hakkında şöyle bir tasvir ortaya çıkıyor: Sigara içiyor, 
piyano çalıyor, naif ve nahif bir delikanlı, bekârken gayet 
serbest yaşadığı halde evlenince vaktini evde karısı ve 
çocuklarıyla geçiriyor; kardeşi şehzade Murad’ın etra-
fında edebiyatçılar olduğu halde Abdülhamid edebiyat-
çılarla fazla temas halinde değil. Hatta Süleyman Na-

The Ottoman sultan, which is the most argued about, is not 
the one who had conquered the most land or built the greatest 
structures... Although; big disturbances or many wars at the 
borders had not been experienced during his reign, except 
during his first and last years, II Abdülhamid has always been 
the most argued Ottoman sultan both during his life and 
after his death. The discussion is a brawl. For some, he is still 
a tyrant, as he is a genius for some others. Although he is out 
of the agenda today, with the popular terms of the past: 
“Abdülhamid, the red sultan or an honorable ruler?”

Intelligent, roguish, and orphan
He is the second of the Abdülhamids, son of Abdülmecid, 
nephew of the Sultan Abdülaziz. His grandfather was 
Sultan II Mahmut who disestablished the guild of Janissary 
and sped up the Westernization movement. The prince 
who was born on September 22, 1842 lost his mother when 
he was 10 and lost his father when he was 19. After his 
mother, Tirimüjgan Sultan, died, his step-mother, Piristu 
Kadın Efendi looked after him. After his father died, his 
uncle got involved personally. He received a good education 
thanks to his uncle. His uncle also took him to his well-
known France and Egypt travels.
We don’t have much details about his education and his 
interests. According to suspicious “Diary”, attributed to 
Sultan, that its first part was written by poet Süleyman Nazif 
and its last part was written by publisher İsmet Bozday 
according to archivist Ali Birinci the youth of Sultan Hamid 
was a bit roguish just like his brother Murat’s was. 
When we look at details in pieces, we discover a description 
about Abdülhamid: he smokes, plays piano, he is naive and 
frail as a boy; he spends most of his time with his wife and 
children after he gets married; although, he lives freely when 
he is single; he is not connected with poets or authors, as his 
brother Murad is surrounded with them. Moreover, according 
to what Süleyman Nazif wrote he didn’t like poet Ziya Pasha. 
If we are to compare the two brothers; Murad is friendly and 

II. ABDÜLHAMİD 
THE SILENCE BEFORE THE STORM: ABDÜLHAMİD II

FIRTINA ÖNCESİ SESSİZLİK: 

HER ŞEYE RAĞMEN SULTAN ABDÜLHAMİD, OSMANLI DEVLETİ’NİN BAŞINI 
DİK TUTMAYI BAŞARDI.

DESPITE EVERYTHING, SULTAN ABDÜLHAMİD HAD ACHIEVED TO KEEP THE 
HONOR OF THE OTTOMAN. 
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zif’in onun ağzından yazdıklarına göre şair Ziya Paşa’yı 
hiç sevmezmiş şehzade. 
İki şehzadeyi kıyas etmek gerekirse Murad sıcakkanlı, 
Abdülhamid soğukkanlı ve mesafeliydi. Şairlerin Mu-
rad’ı daha çok sevmeleri tabiidir. Abdülhamid’den ise 
hiçbir zaman emin olamayacaklardı. Bazıları ondan nef-
ret ederken bazıları da hayran olacaklardı; karmaşık duy-
gular yaşayanlar da olacaktı. 

Buhranlı bir başlangıç
Abdülhamid’in tahta geçme hikâyesi amcasının tahttan 
indirilmesi ve intiharı/suikasti, veliaht kardeşinin ise 
tahta oturduktan sonra çıldırması üzerine oldu. Sarayda 
müthiş bir buhran vardı, İstanbul’da buhran vardı; aslın-
da tüm entelijansiya ve devlet içinde buhran vardı. 
Bütün bunlar olurken Mithat Paşa iktidarı elinde tutu-
yordu. Aziz’i tahttan indiren, iddiaya göre öl-
düren, Murad’ı tahta geçirip sonra indi-
ren, ilk Anayasa’yı hazırlayan, Meclis’i 
kuran, Anayasa ve Meclis şartıyla 
tahta geçme konusunda Hamid’le 
el sıkışan entelektüel bürokrat 
grubun lideri Mithat’tı. 
Ağustos/Eylül 1876’da yani 
otuz dört yaşında ve binbir 
kayıt ve şartla tahta oturan II. 
Abdülhamid kurtlar sofrasın-
da bir kuzu muydu? Üstelik 
onun etrafını saran sadece Ba-
bıali bürokratları değildi; bir de 
baş belası dış borçlar ve Osman-
lı’dan et koparma sevdasına düş-
müş Rusya vardı.
Genç Sultan’ın kuzu gibi çekildiği yere 
gitmeyeceği bir süre sonra anlaşıldı. Ara-
lık 1876’da ilk Osmanlı Anayasasını ilan eden 
Abdülhamid, ertesi yılın martında ilk Meclisi açar. İlk 
işi, Anayasa’nın kendisine verdiği yetkiyle Mithat Pa-
şa’yı Avrupa’ya sürgüne göndermek oldu. Sultan’ın Pa-
şa’ya yapacakları bununla sınırlı değildi. İki yıl sonra 
Mithat Paşa’yı affedip taşraya vali olarak tayin etti. 
Taşra valiliklerinde bir süre gezdirilen Mithat, 1881’de 
yakalanıp İstanbul’a getirildi. Bizzat Abdülhamid tara-
fından kurulan bir mahkeme eski sadrazam Mithat Pa-
şa’yı Sultan Abdülaziz’i öldürmekten idama mahkûm 
etti. Abdülhamid, Mithat’ı sözde bağışlayarak cezasını 
ömür boyu kalebentliğe çevirdi. Taif’e gönderilen Mit-
hat Paşa, 1884’te boğduruldu. Bu gayri meşru boğdurma 
olayından Abdülhamid’in sorumlu olduğuna dair yazılı 
bir kanıt bulunamadı ise de onun emriyle veya dönemin 
sadrazamı Sait Paşa’nın onun adına verdiği bir emirle 
işlenen bir cinayet olduğundan kuşku duyulamaz. 

Abdülhamid is cold and distant. It was natural that most of 
the poets liked Murad more. They could never be sure about 
Abdülhamid. Some would hate him and some would admire, 
as some would experience mixed feelings about him.       

A beginning in crisis
After the dethronement of his uncle and his suicide/
assassination, Abdülhamid’s brother ascended to the throne 
but soon he became insane and Abdülhamid ascended to the 
throne. The palace and Istanbul were in great crisis. In fact, 
the whole state and intelligentsia were in crisis.      
When all these were happening, Mithat Pasha was holding the 
power of the state. According to rumors, Mithat Pasha was 
the leader of the intellectual bureaucrat group that dethroned 
Aziz, brought Murad to the throne and then dethroned him, 

prepared the first Constitution, established the 
Assembly, made a deal with Hamid to 

ascend him to the throne in exchange 
for the Constitution and Assembly. 

 Was II Abdülhamid, who 
ascended to the throne under 

one thousand and one 
conditions in August/
September 1876 when he 
was only thirty-four, a 
lamb at the lion’s den? He 
was not only surrounded 
by the bureaucrats of 
Babıali, but also with the 

troubling foreign debts and 
Russia that was after getting 

a big piece of the Ottoman. 
It was soon understood that the 

young Sultan would not go where 
he was dragged like a little lamb. 

Abdülhamid, who declared the first 
Constitution of the Ottoman in December 1876, 

opened the first Assembly in March the following year. His 
first job with the authority invested upon him by the 
Assembly was to exile Mithat Pasha to Europe. What else 
the Sultan would do to the Pasha was not limited with this. 
He assigned him to countryside after two years in exile. He 
kept assigning Mithat from one rural governorship to 
another for a while. Finally, he was captured in 1881 and 
brought back to İstanbul. He was sentenced to death for 
killing Abdülaziz by a court that was set by Abdülhamid. 
Abdülhamid pardoned him allegedly, turning his sentence to 
confinement in a castle for life. Mithat Pasha who was sent 
to Taif was strangled to death in 1884. Although, no written 
proof was found to connect this illegal event to Abdülhamid, 
there is no doubt that the order for the murder was given by 
him or by Sait Pasha on behalf of him.  
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İlk kayıplar
Abdülhamid’in Osmanlı’nın toprak bütünlüğünü koru-
duğu yolunda bir efsane var. Oysa daha sultanlığının 
ikinci yılında Rusya ile yapılan antlaşmalara göre Sırbis-
tan, Karadağ ve Romanya’nın bağımsızlığı tanındı; Kars, 
Ardahan ve Doğubeyazıt Ruslara bırakıldı. Aynı yıl İngil-
tere, Kıbrıs’ı işgal etti. Kayıplar bunlarla da sınırlı kal-
madı. 1878 ile 1885 yılları arasında Bosna-Hersek, Yeni 
Pazar, Şarki Rumeli, Teselya, Somali, Etiyopya, Tunus 
ve Mısır Osmanlı Devleti’nden tamamen koparıldı. 
1885’te diplomaside ustalaşan Abdülhamid’in yüzyıl so-
nuna kadar devleti bir arada tuttuğunu görürüz. Bu arada 
dış borçlar ödenemez hale gelir ve Duyun-ı Umu-
miye (Genel Borçlar İdaresi) devlet bütçesi-
nin yarısından fazlasına el koymaya baş-
lar; Ermeni isyanları ve İttihat ve Te-
rakki Cemiyeti’nin ihtilal/inkılap 
çalışmaları ortaya çıkar. Osmanlı 
hanedanı isyanlara ve savaşlara alı-
şıktır, ama Abdülhamid dönemin-
deki kadar devletin merkezini teh-
dit edenine pek rastlanmaz. Bu ne-
denle, efsanenin haklı bir tarafı ol-
duğunu söyleyebiliriz. Her şeye rağ-
men Sultan Abdülhamid, Osmanlı 
Devleti’nin başını dik tutmayı başardı. 

Baba-oğul kavgası
Gittikçe deneyim kazanan Sultan, isyan ve savaşlara 
daima bir çözüm bulmayı başarsa da kendi kurduğu 
modern okullarda yetişen genç bürokratların ihtilal fa-
aliyetlerini durdurmayı başaramadı ve İttihat ve Terak-
ki Cemiyeti mensuplarının çıkardığı Makedonya ihtila-
li sırasında eski Anayasa’yı yeniden ilan edip Meclis’in 
otuz yılı aşkın zaman sonra tekrar açılmasını kabul etti. 
Baba oğullarıyla iktidarı paylaşmayı düşünürken bu, oğul-
lar için yeterli olmayacak ve 31 Mart vakası bahane edile-
rek Sultan Abdülhamid, 1909’da tahttan indirilecekti. Ar-
tık tek adam idaresini otuz üç yıl sürdüren Sultan kenara 
çekilmiş; onun eseri diyebileceğimiz genç kuşak görevi 
zapt etmişti. Bundan sonrasının çok hızlı bir çöküş olduğu 
ise herkesin malumu. Hamid tahtta kalsaydı Libya’nın 
İtalyanlarca işgali, Balkan Harbi ve Büyük Harp gibi büyük 
savaşlar Osmanlı Devleti açısından nasıl bir görünüm ka-
zanırdı bilemeyiz; ama İttihat-Terakki’nin yol açtığı çö-
küş pek çok insanı Sultan Abdülhamid devrilmese daha 
iyi olurdu diye düşünmeye sevk etmiştir. 
Bir kenarda dünya ve olayları izleyen eksantrik ve ente-
resan Sultan Abdülhamid, Büyük Harbin bitmesine 
aylar kala İstanbul’da vefat etti. Mezarı dedesi II. Mah-
mut’un Divanyolundaki türbesinde bulunuyor. Buraya 
halk genellikle Abdülhamid Türbesi der.  

First losses
A legend about Abdülhamid protecting the territorial 
integrity of the Ottoman exists. However, according to the 
treaties that were signed with Russia in his second year as 
Sultan, independence of Serbia, Montenegro, and Romania 
was recognized; Kars, Ardahan, and Doğubeyazıt were given 
to Russia. In the same year, Britannia invaded Cyprus. The 
losses were not all. Bosnia-Herzegovina, Eastern Rumania, 
Novi Pazar, Thessaly, Somali, Ethiopia, Tunisia, and Egypt 
were completely separated from the Ottoman State between 
1878 and 1885.     
We see that Abdülhamid who mastered diplomacy in 1885 

keeps the state together until the end of the century. 
Meanwhile, foreign debts become impossible to 

pay and the Department of General Debts 
begins to confiscate more than half of the 

state budget. Armenian riots, and the 
works for revolution/reform reveal. 
The Ottoman Legacy is used to riots 
and wars; but we don’t see the ones 
that damage the center of the state 
this much until Abdülhamid’s reign. 

So, we can tell that a part of the legend 
was true. Despite everything, Sultan 

Abdülhamid had achieved to keep the 
honor of the Ottoman State.   

Fight between father and son 
Although, Sultan who had gained more experience in time had 
always achieved to resolve riots and wars, he couldn’t stop the 
revolutionary acts of the young bureaucrats that were 
educated in schools that were established by him. During the 
Macedonia mutiny that was started by the members of Union 
and Progress Association, he declared the old Constitution 
and accepted to open the Assembly after over thirty years.   
As father considered sharing the throne with his sons, this 
wouldn’t be enough for them. They dethroned him in 1909 by 
using the events that took place on March 31 as an excuse. The 
young generation that we could call ‘his work’ captured the 
job, as he stepped down after ruling as one man for thirty-
three years. Everyone knows the rest is a fast collapse. If 
Hamid had remained in power, how the wars such as Balkan 
War and Great War or the invasion of Libya by the Italians 
would have been shaped in the aspect of the Ottoman State is 
unknown. However, the collapse that was caused by Union 
and Progress Assembly made many people think that it would 
have been better, if Abdülhamid were not dethroned.   
Interesting and eccentric Sultan Abdülhamid who watches 
the world and events from aside had passed away in İstanbul, 
months before the Great War was over. His tomb is located at 
his grandfather II Mahmut’s tomb in Divanyolu. The public 
knows the place as Abdülhamid’s Tomb. 

TARİH / HISTORY
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BÜLBÜL	NE	GEZERSİN	ÇUKUROVA’DA?
TÜRKÜLERİMİZ LAYIKIYLA DÜNYA DİLLERİNE ÇEVRİLEBİLSE, DÜNYA İNSANI DA BİZİM 

ESTETİĞİMİZDEN NASİPLİ HALE GELİR.

NIGHTINGALE WHAT DO YOU DO IN ÇUKUROVA?
OUR PEOPLE WHO CAN TELL THEIR LIFE STORIES, LOVES, LOSSES, AND SORROWS THROUGH 

A SINGLE NIGHTINGALE THAT SINGS AT DAWN CAN DO IT BEST THROUGH BALLADS.  

BİR TÜRKÜ DİNLE / liSTEN TO A BAllAD

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ
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Tek başına seher vakti öten bir bülbül sesinden kendi 
hayat öyküsünü, aşkını, ayrılığını, acısını kanatlandı-
ran insanımız, bunu en güzel türküyle anlatabilirdi.
Sese, çığlığa dönüşmeyen başka hiçbir sanat vere-
mezdi bu durumu.  
Asıl ‘özne’, evini barkını, eşini çocuğunu bırakmış, 
Çukurova’ya gelmiş. Çukurova’da sabahın seher vak-
tinde tek başına öten bir bülbül portresinden, onun 
sesinden bir anıt dikiyor. 
O seste hayatın acımasızlığı var.
O seste ülkenin çektiği yoksulluk var. 
O seste sevdiğinden, yerinden yurdundan ayrılmış 
olmanın ruhu göz göz eden acılı iğneler var.  
Kendi dile getiremediği büyük bir yakıcılığın bir 
ağustos yangınına dönüşmesi var. 
Yüzlerce yıl, bu toprağın çektiği göçler, ‘gurbet’ 
kelimesinin bütün çağrışımlarına muhatap 
olan milyonlarca insanın bunu yaşar-
kenki ruh hâli, adeta bütün yönler-
den, zamanın ve mekânın bütün 
saklı taraflarından süzülerek 
türküye konuyor. 
“Bülbül ne gezersin Çukuro-
va’da?” Dört kelimeden olu-
şan bir soru cümlesi, tarihin, 
coğrafyanın, iklimin; bütün 
bunları anlamlı ve değerli kı-
lan bir milletin asla soru ol-
mayan sorusu değil sadece…
Kaderi ve kederi bütün bir ha-
yatı sağarak, mayalayarak orta-
ya çıkardığı acıyı bal eyleme iş-
leminden başka bir şey değil.
Türkü, Cahit Öztelli derlemesi.

Hicaz Türkü olarak notaya alınan iki 
dörtlüğünü buraya alıyoruz:
“Bülbül ne gezersin Çukurova’da
Belki eşin gelir bulmaz yuvada
Kendim gurbet elde gönlüm sılada
Ötme garip bülbül gönül şen değil”

“Bülbülün yatağı bahçeler bağlar
Garibin yatağı kahveler hanlar
Gurbet ilde ölsem bana kim ağlar
Ötme garip bülbül gönül şen değil”

Kimden dinleyelim bu türküyü? 
Eda Karaytuğ, iyi. Handan Kara, iyi. Serap Mutlu 
Akbulut, çok iyi…
Her üçünden de ayrı ayrı dinleyebilirsiniz.

No other art that cannot turn into sounds or screams 
could reflect this situation. 
The actual ‘subject’ has come to Çukurova after leaving 
behind his home, his wife, and children. He is erecting a 
monument out of the nightingale’s song that sings 
alone at dawn in Çukurova.
That song has the ruthlessness of life.
That song has the poverty of a country.
That song has the thorns of separation from loved ones 
and from hometown.
That song has the transformation of a burning, which 
cannot express itself, into an August fire.  
The moods of millions of people who experience 
immigration and homesickness for hundreds of years in 
Çukurova land on the ballad floating from all directions 

through the hidden parts of time and 
location. 

“Nightingale what do you do in 
Çukurova?” is a question 

sentence that consists of 
seven words. However; it 

is not only a question 
of history, geography, 
and climate, it is also 
the question of a 
nation that makes 
these all valuable
It is nothing else but 
the process to turn 

pain and destiny that 
life brings alone into 

honey. 
The ballad is a collection 

of Cahit Öztelli.

Two quadrants that were notated 
as a Hejaz ballad are below:

“Nightingale what do you do in Çukurova
Maybe your mate comes and cannot find you in your 
nest
I am in a foreign land but my heart is left at home
Don’t sing nightingale for my soul is not merry.”
“Nightingale’s bed is gardens and vineyards
A lonely soul’s bed is coffee houses and inns
Who would cry for me if I were died in a foreign land
Don’t sing nightingale for my soul is not merry.”

By whom shall we listen to this ballad?
Eda Karaytuğ is good. Handan Kara is good. Serap 
Mutlu Akbulut is very good…
You can listen to it performed by each of them. 

BİR TÜRKÜ DİNLE / liSTEN TO A BAllAD
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HAYDAR ERGÜLEN

TREN yAzILARI / TRAiN ARTiClES

Gazetede gördüm. Şükürler olsun ki ben hala gazete 
okuyanlardanım. Hala gazete okuyanlar trene de bi-
nerler, belki de en çok trene binenler onlardır, en çok 
çay içenler, çayı artık çoooook zamandır şekersiz 
içenler... ‘Kategorize’ etmeyelim şimdi, öyle ya kah-
veyi sade içenler gibi orta ya da az şekerli içenlere de 
yakışır doğrusu tren yolculuğu.
Tren yolcusu olmak güzel elbette, peki ya hiç trende 
yaşamayı düşündünüz mü? Nasıl olurdu acaba? 

Trende yaşayan öğrenci
Gazetede gördüm işte, oluyormuş. Genç bir kadın, Al-
manya’da, hem ev kirasından bıkmış hem de ev sahi-
biyle yaşadığı gerilimden. Artık bu fikir nereden gel-
diyse aklına, trende yaşamaya karar vermiş. Haberi 
okuduğumda 1 aydır yaşıyordu trende. Leonie Müller, 

I saw it in the newspaper. Thank God, I am still among the 
people who read the paper. The people who still read 
newspaper are also the ones who travel on trains; maybe 
they are the ones who go on trains the most, who drink tea 
on trains the most, who drink their tea with no sugar for a 
long time... Let’s not get into categorization now, train 
travel suits the ones who drink their coffees without sugar 
as well as people who drink their coffees with sugar.
It is nice to be a passenger on a train. Did you ever think 
about living in a train? I wonder, how would it be?  

The student who lives in trains
I saw it in the newspaper, so it just happened. A young woman 
has become tired of paying for her rent and dealing with her 
homeowner in Germany. Who knows, where she had the idea, 
she’s decided to live in trains. When I had read this news, she 

TRENDE	YAŞAMAK	
TREN YOLCUSU OLMAK GÜZEL ELBETTE, PEKİ YA HİÇ TRENDE YAŞAMAYI 

DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ? NASIL OLURDU ACABA?

LIVING IN A TRAIN
IT IS NICE TO BECOME A PASSENGER ON A TRAIN. DID YOU EVER THINK 

ABOUT LIVING IN A TRAIN? HOW WOULD IT BE?
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TREN yAzILARI / TRAiN ARTiClES

önce ülkedeki tüm trenlerde konaklamaya izin veren 1 
aylık bir bilet almış, sonra da ver elini... 
‘Ver elini’ dedim ama onun derdi bir yere ulaşmak de-
ğil, tam tersine orada yaşamak. Böylece başlamış tren 
serüveni. Okul ödevlerini kompartımanda yapıyor-
muş, duşunu trende alıyormuş, akşam yemeğini de 190 
km hızla giden aynı trende yiyormuş. Evinden çıktı-
ğından beri, daha önce hiç hissetmediği bir özgürlük 
duygusu yaşadığını da söylüyor Müller. Hem trende 
kendisini sahiden evindeymiş gibi hissediyor, hem 
böylece pek çok şehir görebiliyor, arkadaşlarını da 
daha sık ziyaret edebiliyormuş. 
“İnsanların alışkanlıklarını ve normal olarak gördükle-
ri şeyleri sorgulamalarını istiyorum. Her zaman sanı-
landan daha çok olanak var. Bir sonraki serüven 
bizi bir yerde bekliyor, tabii bulmak istiyorsa-
nız.” diyor. Kendini bir tür sosyal deneye 
tabi tuttuğunu da belirten üniversiteli öğ-
renci, bu yaşama biçimini akademik ça-
lışmasında da konu olarak işleyecekmiş.
Trendeyken giysilerinin ve gerekli eş-
yasının bulunduğu küçük bir sırt çanta-
sı taşıyor, giysilerini annesinin ve erkek 
arkadaşının evinde yıkıyor. Trende ya-
şamaya başladıktan sonra para biriktir-
meye de başlamış. 23 yaşındaki öğrenci 1 yıl 
bu şekilde yaşamayı düşünüyormuş.

Transsibirya seferi
Ona hem iyi yolculuklar hem de iyi yaşamalar diyelim. 
Ömür boyu olur mu bilmiyorum ama zaman zaman 
trenlerde yaşamak iyi bir düşünce. Böylece trenle insa-
nın doğal yakınlığı da kendiliğinden ortaya çıkmış 
oluyor. Herhalde uçaklarda yaşamayı düşünen yoktur. 
Otobüslerde de öyle. Belki bu konuda trene en yakın 
araç ya da ev diyelim, gemidir. Tabii kuşetli, yataklı 
trenler de var, Çin’den, Moğolistan çöllerinden Sibir-
ya’nın soğuğuna ve neredeyse bilinmeyen şehirlerine 
kadar sızan Transsibirya Ekspresi’ni de unutmamak 
gerek. İnsana, ‘ah o gemide ben de olsaydım!’ duygusu-
nun aynısını bu ekspres için de yaşatan bir güzergâhı 
var çünkü. Kim bilir belki bir gün Transsibirya seferine 
çıkmış bir seferi olarak öyle bir yazı da yazarım.

Göçmenleri görünce…
Ne yalan söylemeli, şimdi evi de yolu da ve ne yazık ki 
çoğu zaman mezarı da Akdeniz ve Ege Denizi olan göç-
menleri gördükçe, duydukça, yola, yolculuğa, trene, 
vapura, uçağa dair yazılar yazmak da biraz lüks biraz da 
ağır geliyor. Can yeleği ve can simidini ellerinde oyun-
cak gibi sevinçle taşıyan küçücük çocukları görünce 
insanlığımdan ve yaşadığımdan utanıyorum.

has already been living in trains for a month. Leonie Müller 
has first bought a ticket allowing her to stay at trains for a 
month, and then… 
I said ‘then’ but she has no concerns of getting to 
somewhere, on the contrary, she wants to live there. This 
is how her adventure in trains had begun. She does her 
homework at one of the boxes, takes her showers, and 
eats her dinners on trains that travel at 190 km/h. Müller 
says that she has this sense of freedom since she’s moved 
out of her house. She feels home when she is on trains. 
This way, she can visit her friends more often and see 
many different cities.  
She says, “I want people to question their habits and the 

things that they identify as normal. There are 
always more possibilities than you 

consider. Our next adventure awaits us 
somewhere, of course if you’d like to 

find it.” The university student 
who is conducting a social 
experiment on herself is going to 
treat this life style as the subject 
in her academic study.
She carries a small backpack 
for her clothes, she washes them 

in her mother’s or her boyfriend’s 
house. Thanks to living on trains, 

she is now able to save some money. 
The 23-year-old student is planning to 

live on trains for one year.

Trans-Siberia trip
Let’s wish her nice travels and a good life on trains. I am not 
sure about a lifetime, but it might be good to live on trains 
time to time. This would also bring out the natural relation 
of humans and trains. I guess, no one would consider living 
on airplanes or on buses. The closest one to a house would 
be a ship. There are couchette coaches. Let’s not forget the 
Trans-Siberia Express that goes from China through 
Mongolian desserts to freezing remote Siberian cities. The 
route of this Express makes one experience the feeling of ‘I 
wish I were on that ship!’ Who knows, maybe someday I am 
going to write an article as a person who has been on that 
Trans-Siberian trip.    

Seeing the immigrants
I am not going to lie, but writing about roads, travels, 
trains, ferries, or airplanes after seeing the immigrants 
whose homes, destinations, and graves-most of the time- 
become the Mediterranean or the Aegean feels like a 
luxury. I feel ashamed of my humanity when I see the 
children who play with their life vests and life rings in 
their hands with joy. 
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KİTAP ANALİz  / BOOK ANAlYSiS

Cemal Şakar’ın “Öykünmek” hikâyesinde kahraman, 
“Doğallığı beceremiyoruz.” diye söylenir. Hikâye bir 
tiyatro salonunda geçer. Sahne, izleyiciler ve oyuncu-
lar vardır. Dekor bir köy evidir. Anlatıcı tiyatroya 
gitmiş, oyunu izlerken kendi kendine söylenen biri-
dir. Bu arada hem oyun hem de 
kendisi hakkında düşünür. Oyun-
daki Misafir de kendi kendine dü-
şünür. Bunlar iç konuşma tekni-
ğiyle verilir. Bu şekilde hikâyeye 
yeni boyutlar kazandırılır. En so-
nunda ise anlatıcı, oyuncuların iz-
leyicileri görmediklerini fark eder 
ve sorar: “O zaman bu sözler 
kime?” Salondan çıkmak ister ama 
henüz oyun bitmemiştir. Belki de 
piyesin içinde kendisi de bir oyun-
cudur.
Cemal Şakar Pencere’de (İz Yayın-
cılık, 2014)  birkaç boyuttan oluşan, 
bir olayı birkaç bakış açısıyla gös-
teren hikâyelere yer verir. Kitapta 
dokuz hikâye vardır. Bunlardan 
beşi ‘Pencere’ hikâyesinin bölüm-
lerini oluşturur. Diğer dört hikâye 
müstakildir. ‘Pencere’ ve ‘Otağı’da 
olaylar yine bir köyde geçer. Cemal 
Şakar köylüleri doğallıkları içinde 
aktarmaya ve konuşturmaya çalışır. ‘Öykünmek’te, 
“Doğallığı beceremiyoruz.” diye söylenen karakter, bir 
nevi Cemal Şakar’ın hikâyeleri kurgularken gözettiği 
ölçüyü de ele verir.
Fakat hiçbir sanat eseri sadece doğallıktan oluşmaz. 
Onda asıl olan kurgudur. Sanatçı kurguyu öyle bir 
oluşturmalıdır ki kurgunun kurgu olduğu anlaşılma-

Grumbles, the protagonist in Cemal Şakar’s story, named 
‘Imitate’: “We cannot manage spontaneity.” The background 
of the story is a theater hall. It includes actors, audiences, and 
a stage. The scenery is a country house. The narrator is an 
audience who keeps grumbling during the play. He thinks 

aloud about both the play and himself 
as he narrates. The Guest in the play 
also thinks aloud about himself. These 
are delivered to the audiences through 
self-talk technique. This takes the play 
to the new dimensions. At the end, 
when the narrator realizes that the 
players don’t see the audiences, he 
asks, “Then, why all the talk?” He 
wants to leave the hall, but the play has 
not ended, yet. Maybe, he is one of the 
players in the play.  
Cemal Şakar tells the stories that look 
at an event that has a few different 
dimensions from a few different 
viewpoints in The Window (İz 
Publishing, 2014). The book consists of 
nine stories. Five of them are the 
volumes of the story that gives the book 
its name ‘The Window’, and the others 
are four stand-alone stories. The 
background is a village in both ‘The 
Window’ and ‘The State Tent’. Cemal 

Şakar treats the villagers in their spontaneity and builds their 
dialogs accordingly. The character who goes ‘We cannot 
manage spontaneity,’ in ‘Imitate’ actually reveals the 
standards of Cemal Şakar’s stories in a way.
However, spontaneity is not the only ingredient of a story. 
What really matters is fiction. The author should build the 
fiction in such a way that no one is supposed to recognize that 

ÖMER YALÇINOVA

DOĞALLIĞIN	HİKÂYECİSİ

YAZAR, PENCERE KİTABINDA, KÖYLÜLERİ DOĞALLIKLARI İÇİNDE ELE ALARAK, ASLINDA 
TÜRK HİKÂYECİLİĞİNDEKİ BİR YANLIŞ ANLAMAYA İŞARET EDER.

THE STORY TELLER OF SPONTANEITY

THE AUTHOR, ACTUALLY EMPHASIZES A COMMON MISUNDERSTANDING IN THE 
TURKISH STORIES THROUGH TREATING THE VILLAGERS IN THEIR SPONTANEITY IN HIS 

BOOK TITLED AS THE WINDOW.
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KİTAP ANALİz  / BOOK ANAlYSiS

sın. İzleyici ve okuyucu, sanatçıdan bunu bekler. Fa-
kat okuyucu hayatın olduğu gibi metne geçirilmesine 
veya hikâye edilmesine de tahammül gösteremez. 
Sağlam, açığı olmayan bir kurguyla aslında o inandırı-
cı hareket, olay ve diyaloglar peşindedir. Sanat, bu 
paradokstan meydana gelir ve beslenir. Cemal Şakar 
tiyatro izleyicisi karakterine bunu söyletmek ister.

Yapmacıklık yok
Pencere’de Cemal Şakar doğallığı yakalamıştır. Örne-
ğin ‘Pencere’ hikâyesinde hiçbir yapmacıklıkla karşı-
laşmayız. Kaza sonucu sakat kalan dostun hal, hareket 
ve sözleri; onu ziyarete gelen yazarın düşünceleri; mi-
safiri karşılayan liseli gencin ideal ve merakları; ev ha-
nımının telaşı gayet yerindedir, 
eksiği veya fazlalığı yoktur, her-
hangi bir köye gidildiğinde görü-
lecek cinstendir. ‘Öykünmek’teki 
tiyatro izleyicisi de öyledir. Fakat 
oyundaki Ev Sahibi’nin bilgeliği 
mesela abartılır. Yolcuyu misafir 
eden ihtiyar köylüyü bilgece ko-
nuşturmaya çalışmak zorlamadır. 
Anlatıcı buna gerek yok diye dü-
şünür. İhtiyarların bilgelikleri 
ayrıca gösterilmeye ihtiyaç du-
yulmayacak kadar sade ve göste-
rişsizdir.
Cemal Şakar köylüleri doğallıkla-
rı içinde ele alarak, aslında Türk 
hikâyeciliğindeki bir yanlış anla-
maya da işaret eder. Bu da rea-
lizm/gerçekçilik anlayışıdır. Kur-
gu içinde doğallığın başarıyla ya-
kalandığı hikâyeler aslında rea-
listtir. Diğer türlüsü iki uç nokta-
dır. Hayatı, insanları oldukları 
şekilleriyle hikâyeye aktarmak, 
kurguya zarar verir. Kurgunun amacına terstir, çünkü 
insanlar zaten bildikleri bir şeyi okumak istemezler. 
Ona yeni boyutlar katılmalıdır. Bununla birlikte hikâye 
tamamen gerçeklerden koparılmamalıdır, hayata, yani 
okuyucuya dokunmalıdır. Çünkü bu, okuyucuyu tut-
manın, hikâyeyi ilginç kılmanın, diğer ifadeyle katıla-
cak yeni boyutlar için zemin oluşturmanın yoludur. 
Öyle olduğunda anlatılmak istenilen vefa, misafirper-
verlik, fedakârlık, cömertlik, nezaket, saygı ve güzel 
ahlak okuyucuda tesirini gösterir; gerçekçilik yakala-
nır. Diğer türlüsü yapmacıklığa, suniliğe düşmek, dola-
yısıyla inandırıcılık ve ikna ediciliği yitirmektir. 
Cemal Şakar’ın Pencere’de yapmaya çalıştığı ve bizce 
başardığı şey, bu doğallık yani gerçekçiliktir.

it is fiction. This is what audiences and readers expect from 
an artist. However, readers cannot tolerate life put down on 
paper as the way it actually is. Readers are after believable 
events, dialogs, and action through a solid fiction with no 
glitches. This paradox creates art and nurtures it. Cemal 
Şakar desires to have the character, who sits among the 
audiences, say that. 

No insincerity
Cemal Şakar captures spontaneity in The Window. For 
instance, we don’t see any insincerity in the story titled as 
‘The Window’. The states, actions, and conversations of the 
friend that is left disabled due to an accident;  the thoughts of 
the author who visits him; the goals and curiosities of the high 

school student who welcomes the 
guest; the rush of the housewife… 
These are all well put; neither more nor 
less. Everything is in the way that you 
can see in a village. The audiences in 
‘Imitate’ are just about the same way. 
However, the wisdom of the Home 
Owner is exaggerated for instance. 
Trying to make the old village man 
sound like a wise man is contrived. The 
narrator thinks that it is not necessary. 
The wisdom of the old people is so 
simple and unpretentious that it 
doesn’t need to be highlighted.
Cemal Şakar emphasizes a 
misunderstanding in the Turkish 
stories through treating the villagers in 
their own spontaneity. This is the 
understanding of realism. The stories 
that capture the spontaneity in fiction 
successfully are actually realistic. Its 
contrary is at two extreme edges. 
Treating life and people in a story as 
the way they exactly are harms fiction. 

The purpose of fiction is the opposite, because people don’t 
want to read something they already know. New dimensions 
should be added to it without detaching the story from reality 
completely. It should still be kept in touch with life, in other 
words, with readers. Because this is the way to keep readers 
interested in the story; creating a base for the new dimensions 
to be added. When this happens; loyalty, hospitality, 
dedication, grace, kindness, and good manners that are 
desired to be told in the story show their effects on readers, 
capturing realism. Its opposite is to be insincere and artificial; 
therefore, it loses its credibility and cogency.   
What Cemal Şakar tries to do in ‘The Window’ -and we 
think he has achieved it- is this spontaneity, in other words, 
it is realism. 
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2015	SONBAHAR	MODASI
2015 SONBAHAR SEZONU BİZLERİ, ÖZGÜRLÜĞÜN HAREKETİ PUNK’TAN, LEOPARLARA; 

TOPRAKTAN, ÇİÇEKLERE KADAR GEZİNMEYE GÖTÜRÜYOR.

FALL FASHION OF 2015
FALL FASHION OF 2015 TAKES US ON A JOURNEY THROUGH PUNK, THE 

MOVEMENT OF FREEDOM, LEOPARDS, EARTH, AND FLOWERS.

Natürel renkler güz döneminde hâkimiyetini ilan etmeye 
geliyor. Bunun yanında soyut figürlerin ve desenlerin sıkça 
kullanıldığı tabiattan ilham alınan tonlar bizleri bekliyor. 
Siyah ve beyazın albenisi sürerken ormanın derinliklerine 
gitmeyi, oradan okyanuslarda kaybolmayı hatta hayalleri-
nizin tozpembeye boyandığı bir sezon kapılarını aralıyor. 

Natural colors are going to declare their domination this 
fall. Tones, using abstract figures and motives that are 
inspired by nature, are also waiting to greet us. As the 
harmony of black and white continues, a season that is 
going to make you want to go to the deepest parts of the 
jungle, and get lost in the ocean salutes us. 

MoDA / FASHiON
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leOPar	
				Leopar	artık	bir	klasik…	
Üzerinden	yıllar	geçmesine	
rağmen	modası	hiç	geçmeyen	
leopar	feminen	giyim	tarzını	
benimseyen	kadınların	temel	
parçası	haline	geldi.	Sezonda	
da	tasarımcılar,	bu	klasik	
deseni	kıyafet	ve	
aksesuarlarda,	renklerin	
çılgınlığıyla	buluşturmuş.	

Öneri:
•	Leopar	bir	elbise	tercih	
edecekseniz,	
kombinleyeceğiniz	diğer	
parçalar	oldukça	sade	olmalı.
•	Çanta	ayakkabı	ve	şallarda	
leopar	deseni	bu	sezon	çok	
trend.	Leopar	desenini	
kıyafetlerde	kullanmaktan	
çekiniyorsanız	bu	aksesuarları	
mutlaka	denemelisiniz.

				Leopard	is	a	classic	now.	
Although,	it	has	been	too	many	
years,	leopard	is	still	popular.	It	
has	been	a	classic	piece	for	the	
women	who	have	a	feminine	
dressing	style.	The	designers	
have	met	leopard	with	the	
craziness	of	colors	in	clothing	
and	accessories	this	season.				

Tips:
•	If	you	are	going	to	prefer	to	
wear	a	leopard	dress,	you	
should	combine	it	with	simple	
pieces	and	accessories.	
•	Leopard	is	trendy	in	shoes	
and	bags	this	season.	If	you	
are	shy	to	wear	it,	you	should	
definitely	try	using	a	leopard	
accessory.



PUnk
				Asi	ruhların	ve	
özgürlüğün	temsilcisi	
Punk,	geçmişten	bugüne	
geliyor.	Bu	sonbahar	
sezonunda	da	siyah	deri	
parçalar,	zımbalar	ve	
zincirler	tasarımcılar	
tarafından	yeniden	
yorumlanarak	ortalığı	
kasıp	kavurmaya	devam	
ediyor.

Öneri: 
•	Punk	temasını	
yansıtmak	istiyorsanız	
zincir,	deri,	çengel	iğne,	
file	ve	zımba	ile	işlenmiş	
kıyafetleri	giymelisiniz.
•	Baştan	aşağı	Punk	
giyinmek	yerine,	
kıyafetinizin	bir	yerinde	
bu	detayları	
kullanabilirsiniz.	

				The	symbol	of	wild	
spirits	and	freedom,	Punk	
comes	from	the	past	to	the	
present.	Black	leather	
pieces,	studs,	and	chains	
are	going	to	be	
reconstructed	by	the	
designers	to	continue	to	
their	domination	this	fall.

Tips:
•	If	you’d	like	to	reflect	
the	Punk	theme,	you	
should	wear	leather	
outfits	with	chains,	pins,	
nets,	and	studs.
•	Instead	of	wearing	
Punk	from	head	to	toe,	
you	can	use	one	of	those	
items	mentioned	above	
as	a	detail	somewhere	on	
your	outfit.

MoDA / FASHiON
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çİçek açan Desenler
			Renklerin	cümbüşü	bir	
yana,	tasarımcılar	
sonbahara	geçerken	
adeta	ilkbahar	çığlığı	
atıyor.	Her	an	her	yerde	
karşımıza	çıkmaya	hazır	
bin	bir	çeşit	renk	
birleşiminden	oluşan	
çiçek	desenler	güze	inat,	
sokak	stillerini	epey	
hareketlendirecek.		

Öneri:
•	Çiçek	desenler	hem	
günlük	hayatta	hem	de	
gece	davetlerinde	
kendine	yer	etmiş	
durumda.	Siz	de	bu	
sezonun	kurtarıcı	parçası	
olan	çiçek	desenleri,	
tercihlerinizin	başında	
tutabilirsiniz.
•	Yazın	bohem	stilini	
sevdiyseniz	sonbaharda	
uzun	kollu	çiçek	desenli	
elbiseler	tam	size	göre.

blossoMInG paTTerns
				It	feels	as	if	the	designers	
are	screaming	for	spring	
while	we	are	greeting	fall.	
One	thousand	and	one	
different	colors	that	are	
ready	to	pop	up	anytime	
anywhere	come	together	to	
create	flower	patterns	to	
add	more	life	to	our	streets.

Tips:
•	Flower	patterns	have	
become	a	part	of	nightlife	
as	well	as	daily	life.	You	
can	make	flower	patterns,	
the	joker	in	the	pack	of	this	
season,	your	primary	
among	your	selections	this	
fall.		
•	If	you’ve	liked	the	
bohemian	style	of	this	
summer,	dresses	with	long	
sleeves	and	flower	patterns	
are	just	for	you.

MoDA / FASHiON
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EVİNİZE	KIŞ	DOKUNUŞLARI
EVLERİMİZİN İÇİNDE DAHA UZUN SÜRE GEÇİRECEĞİMİZ GÜNLER GERİ GELİYOR. BU ANLARI 

KEYİFLİ HALE GETİRMEK UFAK DOKUNUŞLAR GEREKTİRİYOR. 

SMALL WINTER TOUCHES TO YOUR HOME 
THE DAYS THAT WE ARE GOING TO SPEND MOST OF OUR TIMES INDOORS 

ARE AHEAD. SMALL TOUCHES ARE NECESSARY TO BEAUTIFY.

DEKoRASyoN / DECORATiON

Bahar ve yaz aylarıyla birlikte bahçe ve balkonlarda açık 
havanın tadını çıkarmıştık. Soğuk kış günlerine sayılı 
günler kala iç mekânlara da geri dönme zamanı geldi. Peki, 
kış mevsimini evimizde daha keyifli geçirebilmek için ne 
gibi değişiklikler yapabiliriz? 2015-2016 kışının dekoras-
yon trendleri neler olacak? Kış mevsimine hazırlanırken 
evlerimizde yenileme yapmanın tek yolu, tüm mobilyaları 
değiştirmekten geçmiyor. Mevcut eşyalarınıza yapacağı-
nız küçük dokunuşlarla da büyük farklılıklar yaratabilirsi-
niz. Duvar renkleri, tablolar, aksesuarlar veya tekstil 
ürünleri değişiklikte size yardımcı olacak araçlar…

We have enjoyed spring and summer outdoors. Now, 
it is almost time to go back to indoors, since winter 
is close. What type of changes can we make to 
beautify our homes? What are the decoration trends 
for the winter of 2015-2016? We don’t always have 
to change our furniture to prepare our homes for 
winter; at least it is not the only way. You can create 
huge differences by only making small touches to 
your existing furniture. Your tools that are going to 
assist you are wall colors, paintings, accessories, and 
textile products.

ELA DEMİRCİLER
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İç ısıtan renkler
2015-2016	 kışında	 duvarlarda	 kırmızı	 şarap	 ve	 kızıl	
kahveye	 çalan	 tarçın	 tonlarındaki	 marsala	 renginin	
hâkim	 olacak.	 Renk	 uzmanlarına	 göre	 marsala,	 zihin,	
beden	 ve	 ruhu	 zenginleştirici	 etkiye	 sahip	 bir	 renk…	
Salonlarda	marsala	mavi	gibi	soğuk	tonlarla	kombinle-
necek.	 Ayrıca	 dekorasyonda	 öne	 çıkan	 bir	 diğer	 bir	
renk	ise	zeytin	yeşili	olacak.

WarM colors
Marsala	color,	which	is	in	the	tones	of	reddish	brown	or	
red	wine	color,	is	going	to	dominate	our	walls	in	the	win-
ter	of	2015-2016.	According	to	the	color	experts,	marsala	
is	a	color	with	mind,	body,	and	spirit	enriching	effects.	It	
is	going	to	be	combined	with	cold	tones	in	living	rooms	
such	 as	 marsala	 blue.	 Another	 color	 that	 is	 going	 to	
become	prominent	in	decoration	is	olive	green.

BüYük taBlOlar
Yeni	 yılda	 duvarlarımızı	
görmeye	alışık	oldukları-
mızdan	 çok	 daha	 büyük	
tablolar	 süsleyecek.	 Bu	
tablolar	 süs	 olmaktan	
öte	 odalara	 karakter	
katacak.	 Evin	 dekoras-
yonunda	 kullanılan	 tüm	
unsurlarda	 çevre	 dostu	
malzemeler	öne	çıkacak.	

larGe paInTInGs
Large	paintings,	which	are	
larger	than	we	are	used	to	
seeing	 on	 our	 walls,	 are	
going	 to	 decorate	 our	
walls	 this	 year.	 They	 are	
going	 to	add	character	 to	
our	rooms	and	this	is	more	
than	 serving	 as	 a	 decora-
tion.	 Environment	 friendly	
materials	 are	 going	 to	
become	 prominent	 at	
every	element	that	is	used	
in	home	decoration.



DEKoRASyoN / DECORATiON

örGü BattanİYeler
Kış	mevsiminin	vazgeçilmezi	olan	örgü	battaniyeler	2015-
2016	 kışının	 da	 en	 önemli	 aksesuarlarından	 biri	 olacak.	
Koltuklarınızın	üzerine	ya	da	kenarına	atacağınız	bir	bat-
taniye,	oturma	odanızdan	salonunuza	kadar,	iç	mekânla-
ra	ekstra	bir	stil	kazandıracaktır.	

KnITTeD blanKeTs
Knitted	 blankets	 that	 are	 the	 answers	 to	 your	 winter	
prayers	are	going	to	be	among	the	important	accessories	
of	this	winter.	A	blanket	that	you	can	throw	over	your	sofa	
is	going	to	enrich	the	decoration	style	of	your	home	from	
your	living	room	to	family	room.

masİF aHŞaP
Mobilyalarda,	80’lerin	son-
larına	 kadar	 kullanılan	
masif	 ahşabı	 bu	 yıl	 deko-
rasyonlarımızda	 çok	 sık	
göreceğiz.	 Rüstik	 bir	 etki	
yaratacak	 bu	 mobilyaları,	
geçmişten	 günümüze	
uyarlarken,	 doğal	 renkle-
rinde	 ve	 natürel	 cilalarla	
kullanmanız	öneriliyor.

solID WooD
We	are	going	to	see	solid	
wood	used	often	in	deco-
ration	 this	 year.	 It	 was	
popular	 using	 furniture	
made	 out	 of	 solid	 wood	
until	 the	 end	 of	 the	 80s.	
When	 you	 are	 adapting	
solid	wood	furniture	 from	
past	to	present	to	create	a	
Rustic	ambience,	it	is	rec-
ommended	to	use	them	in	
their	natural	colors	with	a	
natural	finish.
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LÜKS	PİCK-UP’TA	REKABET	KIZIŞACAK
TÜRKİYE PAZARINDA DA SATIŞ ADETLERİ YÜKSELMEYE BAŞLAYAN LÜKS PİCK-UP 

SINIFINDA, BÜYÜK OYUNCULARIN NEREDEYSE HEPSİ YENİLENDİ. 

COMPETITION IS HOT AT LUXURY PICK-UPs. 
ALMOST ALL OF THE BIG PLAYERS OF THE LUXURY PICK-UP CLASS, WHICH IS GROWING 

IN NUMBER OF SALES IN TURKEY, HAVE BEEN RENEWED.

Özellikle Amerika ve Asya pazarının gözde araçları pick-up 
modelleri, son yıllarda ülkemizde de satış adetlerini yüksel-
tiyor. Kaslı görünüşleri, dört tekerlekten çekiş özellikleri ve 
binek otomobilleri aratmayan sürüş karakterleriyle pi-
ck-up’lar aynı zamanda hobi sahiplerinin de gözdesi. Ge-
rektiği zaman geniş bir yükleme alanı sunan taşıma kabin-
leri ve rahat oturma düzeniyle günümüz pick-up’ları konfor 
ve güvenlik açısından çıtayı da yükseltiyor.

The number of sales of the pick-up models, favorite 
vehicles of American and Asian markets, is growing in 
Turkey. Pick-ups are the favorites of car enthusiasts 
also with their muscular build, and four-wheel drive 
features. Today’s pick-ups raise the bar in the aspects 
of safety and comfort since they offer a large volume of 
carrying capacity and comfortable seating 
arrangements.

0  8  0  raillife EKİM / october 2015

oToMoTİv / AUTOmOTivE

renaUlt rekaBete katılıYOr
Ürün	yelpazesini	genişletmeyi	planlayan	Fransız	 üretici	
Renault,	yeni	bir	sınıfa	adım	atıyor.	Pick-up	sınıfında	da	
iddialı	 hale	 gelmeyi	 planlayan	 marka,	 konsept	 olarak	
tanıtımını	yaptığı	Alaskan’ı	 ilk	kez	sergiledi.	Şık	ve	kaslı	
hatlarıyla	 dikkat	 çeken	 yeni	 model,	 Renault’un	 ortağı	
Nissan’nın	Navara	modeline	dayanıyor.	Aracın	seri	üre-
tim	 versiyonunun	 2016	 yılında	 yollara	 çıkması	 bekleni-
yor.	 Otomatik	 şanzıman	 ve	 4x4	 çekiş	 sisteminin	 de	
bulunacağı	 lüks	 Alaskan,	 bu	 sınıfta	 kendine	 önemli	 bir	
yer	açmak	için	çalışacak.

renaulT JoIns The coMpeTITIon
The	French	manufacturer	Renault,	which	plans	to	enlarge	
the	product	range,	takes	a	step	towards	a	new	class.	The	
brand	 that	 also	 plans	 to	 dominate	 the	 pick-up	 class	 dis-
played	Alaskan,	which	was	introduced	as	a	concept,	for	the	
first	 time.	 The	 new	 model	 that	 draws	 attention	 with	 its	
muscular	and	elegant	features	is	based	on	Navara,	a	model	
of	Nissan	–the	new	partner	of	Renault.	We	can	expect	to	
see	the	serial	production	version	of	the	vehicle	on	the	roads	
in	2016.	The	luxurious	Alaskan	is	going	to	have	automatic	
transmission	and	4X4	traction	system.

ERTUĞRUL ARSLAN
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türkİYe’Ye öZel amarOk
Volkswagen	 Ticari	 Araç’ın	 pick-up	 sınıfındaki	 modeli	
Amarok,	yeni	Exclusive	versiyonuyla	her	türlü	yol	koşu-
lunda	 zengin	 donanımıyla	 daha	 fazla	 konfor	 ve	 daha	
fazla	güvenlik	sunuyor.	Yeni	Amarok	Exclusive,	standart	
Bi-Xenon	 farlar,	 LED	 sürüş	 farları	 ve	 19	 inç	 alüminyum	
alaşımlı	 jantlarıyla,	 dinamik	 ve	 sportif	 duruşunu	 daha	
karakteristik	ve	estetik	hale	getiriyor.
Türkiye’ye	 özel	 olarak	 sunulan	 Yeni	 Amarok	 Exclusive,	
performansıyla	olduğu	kadar,	dikkat	çekici	sportif	görünü-
müyle	de	fark	yaratıyor.	Yeni	Amarok	Exclusive’in	alümin-
yum	 jantları	 ilk	bakışta	göze	çarpıyor.	Araçta,	 180	beygir	
gücünde	2.0lt	dizel	motor	kullanılıyor.	Ayrıca	4x2	otomatik	
ve	4x4	otomatik	şanzıman	seçenekleri	bulunuyor.

aMaroK Is specIal for TurKeY
Amarok,	 a	 model	 in	 pick-up	 class	 of	 Volkswagen	
Commercial	 Vehicles,	 offers	more	 comfort	 and	 safety	 in	
every	 road	condition	 thanks	 to	 its	new	Exclusive	version	
with	a	high	level	of	equipment.	The	new	Amarok	Exclusive	
makes	 its	 sportive	 look	more	dynamic	and	characteristic	
with	its	standard	Bi-Xenon	headlights,	LED	drive	lights,	and	
19-inch	aluminum	alloy	rims.	
The	 New	 Amarok	 Exclusive,	 which	 is	 offered	 special	 for	
Turkey,	makes	a	difference	with	its	performance	as	well	as	
its	 attractive	 sportive	 appearance.	 First	 thing	 that	 grabs	
attention	 is	 the	 aluminum	 alloy	 rims	 of	 the	 vehicle.	 The	
vehicle	comes	with	2.0	 lt	diesel	engine	at	 180	hp.	 It	also	
comes	with	4X2	and	4X4	automatic	transmission	options.		

eFsane YenİlenDİ
Pick-up	sınıfının	en	eski	ve	güçlü	oyuncularından	Toyota	
Hilüx	 de	 baştan	 aşağıya	 yenilenen	 versiyonuyla	 satışa	
sunulmak	 için	gün	sayıyor.	4x4	çekiş	sistemi	sayesinde	
arazi	koşullarında	da	başarıyla	ilerleyebilen	Hilüx,	yüksel-
tilen	donanımıyla	da	dikkat	çekiyor.	Otomatik	şanzıma-
nın	da	bulunacağı	araç	ülkemize	2.4lt	turbo	dizel	motor	
seçeneğiyle	 ithal	 edilecek.	 Aracın	 yılsonundan	 itibaren	
Türkiye	pazarında	satılması	bekleniyor.

The leGenD Is reneWeD
Toyota	Hilüx,	which	 is	 the	 oldest	 and	 the	most	 powerful	
player	of	the	pick-up	class,	is	counting	the	days	to	be	put	
on	the	market	with	 its	completely	 renewed	version.	Hilüx	
has	a	high	level	of	equipment	and	4X4	traction	system.	The	
vehicle,	which	 is	also	going	 to	be	offered	with	automatic	
transmission,	is	going	to	be	imported	to	our	country	with	
2.4	lt	turbo	diesel	engine	option.	The	entrance	of	the	model	
in	our	market	has	been	expected	through	the	end	of	year.		
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mıtsUBısHı l200 satıŞta
Yenilenen	 modeller	 içinde	 ülkemiz	 pazarına	 ilk	 sürülen	
model	5.	nesil	yeni	Mitsubishi	L200	oldu.	Pick-up’ın	sağ-
lamlığının	ve	dayanıklılığının	yanı	sıra	sınıfında	öncü	kon-
for	ve	güvenlik	özelliklerine	 sahip	olan	Yeni	L200,	RISE	
gövde	yapısı,	darbe	emici	şasisi	ve	yeni	süspansiyon	sis-
temi	 sayesinde	 her	 türlü	 zorluğun	 üstesinden	 rahatlıkla	
geliyor.	Dizel	motor	ve	otomatik	şanzımanın	da	satın	alı-
nabildiği	yeni	model,	yükseltilmiş	donanım	seviyesiyle	de	
dikkat	çekiyor.	Tüm	donanım	seviyelerinde	standart	ola-
rak	 sunulan	 7	 adet	 hava	 yastığı,	 Aktif	 Çekiş	 Denge	
Kontrolü,	Yokuş	Kalkış	Destek	Sistemi	ve	Treyler	Denge	
Kontrolü	gibi	artırılmış	güvenlik	özellikleri	ve	güçlü	gövde	
yapısı	sayesinde	de	güvenilir	bir	yol	arkadaşı	oluyor.

MITsubIshI l200 Is for sale 
The	 first	 to	 enter	 to	 the	 Turkish	 market	 among	 the	
renewed	 models	 has	 become	 the	 fifth	 generation	 new	
Mitsubishi	L200.	The	new	L200,	which	has	 leading	com-
fort	and	safety	features	as	well	as	its	strength	and	durabil-
ity,	can	handle	tough	roads	thanks	to	its	RISE	body	struc-
ture,	shock	absorber	chassis,	and	new	suspension	system.	
The	new	model	 that	offers	both	diesel	engine	and	auto-
matic	transmission	options	also	comes	with	high	level	of	
equipment	 options.	 Increased	 safety	 features	 such	 as	
seven	airbags,	Active	Stability	Traction	Control,	Hill	Start	
Assistant,	 and	 Trailer	 Stability	 Control	 are	 offered	 as	
standard	in	all	levels	of	equipments,	making	the	model	a	
reliable	companion	on	the	road.	

nıssan naVara sıra BeklİYOr
Lüks	pick-up	savaşları,	yenilenen	Nissan	Navara	ile	yeni	bir	
boyuta	 taşınıyor.	 Yeni	 Nissan	 Navara	 NP300,	 sınıfının	 en	
geniş	yükleme	alanı	ve	geliştirilen	özellikleriyle	dikkat	çeki-
yor.	Bir	önceki	modele	kıyasla	yumuşatılan	ve	daha	modern	
bir	görünüşe	kavuşan	Navara,	eski	versiyondan	67	mm	daha	
geniş…	2.3	 lt	dCi	motorun	158	ve	187	beygir	gücündeki	 iki	
versiyonu	kullanılırken,	motorun	yakıt	tüketim	değerlerinin	
eski	versiyona	kıyasla	yüzde	24	düşürüldüğü	belirtiliyor.

nIssan naVara Is In lIne 
The	 luxury	 pick-up	 wars	 are	 going	 to	 move	 into	 a	 new	
dimension	with	the	renewed	Nissan	Navara.	The	new	Nissan	
Navara	NP300	has	the	largest	carrying	capacity	of	its	class	
and	 recently	 developed	 features.	Compared	 to	 its	 prede-
cessor,	Navara	now	has	a	softer	and	more	modern	look	and	
67	mm	wider.	2.3	lt	dCi	engine	comes	in	two	versions	at	158	
and	187	hp.	The	fuel	consumption	rate	of	the	new	engine	is	
down	by	24	percent	compared	to	the	older	version.	
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AYTUN ÇELEBİ

APPLE	MOBİL	ÜRÜNLERİ	TAZELENDİ
FİRMANIN ALIŞILDIK ÜRÜN TANITIM ETKİNLİĞİ 9 EYLÜL’DE GERÇEKLEŞTİ. 

TELEFONLARDA İPHONE 6S, İPHONE 6S PLUS, TABLETLERDE İPAD PRO TANITILIRKEN, 
APPLE TV VE APPLE WATCH DA YENİLENDİ.

APPLE REFRESHED THE MOBILE PRODUCTS 
THE USUAL PRODUCT INTRODUCING EVENT OF THE COMPANY TOOK PLACE ON SEPTEMBER 

9. AS iPHONE 6S AND iPHONE 6S PLUS WERE LAUNCHED IN PHONES AND iPAD PRO IN 
TABLETS; APPLE TV AND APPLE WATCH WERE REFRESHED.

Apple gibi bazı teknoloji firmaları, yeni ürünlerini fuarlarda 
tanıtmamayı tercih ediyor. Bunun sebebi, teknoloji 
fuarlarında yüzlerce ürünün tanıtılması ve yeni ürünlerin 
bu karmaşa içinde kaybolma ya da yeterince önem 
görmeme ihtimali. Apple, bunun için uzun yıllardır her yıl 
birkaç farklı etkinlik düzenleyerek tüm ürünlerini 
tazeliyor. Bu sene San Francisco’da düzenlenen etkinlik de 
ciddi sayıda yeni ürünle karşılaşmamıza vesile oldu. 

Some tech companies such as Apple choose not to 
introduce their new products at expos. The reason is the 
possibility of being left unnoticed or not getting the 
expected attention because of the crowd at tech expos. 
Every year, Apple organizes different events to introduce 
the new products of the company. The Apple event that 
was held in San Francisco this year had us meet with 
many new products. 

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY

As	iPhone	6s	has	a	4.7-inch	display,	iPhone	6s	Plus	has	a	
5.5-inch	display.	The	new	bodies	of	renewed	iPhones	are	
made	of	aluminum	that	is	used	in	aerial	industry	and	that	
makes	 them	 more	 durable.	 However,	 they	 are	 thicker,	
compared	to	their	previous	versions.	They	come	in	black,	
space	gray,	gold,	and	newly	added	rose	gold	color	options.				
The	new	technology	called	3D	Touch	picks	up	the	level	of	
pressure	made	on	 iPhone	screen	by	finger.	This	makes	 it	
possible	to	run	different	applications	according	to	the	level	
of	pressure.	The	new	iPhones	fold	the	Full	HD	video	quality	
by	 four,	 compared	 to	 previous	 versions.	 Now,	 they	 can	
capture	4K	videos	and	record	photos	with	12	MP	resolution.	

Processing power is increased by 70 percent, as the 
graphic performance is increased by 90 percent. 
The	processer	is	upgraded	from	A8	to	A9.	According	to	a	
statement	made	by	 the	 company,	 the	 processing	power	
shows	an	 increase	of	up	 to	70	percent	compared	 to	 the	
older	 versions.	 The	new	processor	has	up	 to	90	percent	
higher	performance	than	the	older	generations.	Fingerprint	
scanner	is	renewed	and	unlocking	process	runs	faster.	

iPHONE 6S & iPHONE 6S PLUS
iPhone	6s’in	4,7	 inç	büyüklüğünde	bir	ekranı	bulunurken,	
iPhone	6s	Plus’ın	ekranı	5,5	inç	büyüklüğe	sahip.	Yenilenen	
iPhone’lar	havacılık	endüstrisinde	kullanılan	bir	alüminyum	
gövde	 sayesinde	 daha	 dayanıklılar.	 Bu	 sebeple,	 önceki	
modellere	göre	de	biraz	daha	kalınlar.	Siyah,	uzay	grisi	ve	
altın	renklerinin	yanına,	bir	de	roze	altın	seçeneği	eklenmiş.	
3D	Touch	adlı	yeni	teknoloji,	iPhone’un	ekranına	parmak-
la	yapılan	baskının	seviyesini	algılıyor.	Bu	sayede	dokunuş	
gücüne	göre	 farklı	 işlemler	yapabilmek	mümkün	oluyor.	
Önceki	modellerdeki	Full	HD	video	kalitesini	dört	kat	artı-
ran	iPhone’lar,	artık	4K	video	çekebiliyor.	Fotoğraflar	ise	
12	MP	çözünürlükte	kayıt	ediliyor.	

İşlem gücü yüzde 70, grafik performansı yüzde 90 arttı
İşlemci	de	A8’den	A9’a	güncellenmiş.	Firmanın	açıkla-
masına	 göre,	 eskiye	 oranla	 işlem	 performansı	 yüzde	
70’e	kadar	artış	gösteriyor.	Yeni	 işlemci,	oyunlarda	ve	
grafik	 gerektiren	 uygulamalarda	 da	 önceki	 nesle	 göre	
yüzde	90’a	kadar	daha	yüksek	performanslı.	Parmak	izi	
okuyucu	da	yenilenerek,	kilit	açma	gibi	işlemler	hızlan-
dırılmış.
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TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY

Grown	by	78	percent	 compared	 to	 the	 last	 year’s	 iPad	
Air,	 iPad	 Pro	 displays	 2732x2048	 pixels	 at	 12.9-inch	
screen.	This	resolution	is	even	higher	than	MacBook	Pro	
with	 retina	 display	 has.	 Sold	 in	 gold,	 silver,	 and	 space	
grey	colors,	Pro	is	heavier	than	Air	but	its	A9X	processor	
is	80	percent	faster	and	offers	two	times	more	power	in	
graphics.	iPad	Pro	has	up	to	10	hours	battery	life	and	has	
a	 wide	 screen.	 Whether	 you	 hold	 your	 iPad	 Pro	
horizontally	 or	 vertically,	 it	 is	 designed	 to	 produce	 the	
best	sound	thanks	to	its	four-speaker	sound	system.

Drawing with smart pen
What	make	the	product	more	striking	are	its	accessories.	
Apple	Pencil	is	a	smart	pen	that	we	have	seen	many	other	
producers	use.	This	allows	users	to	draw,	take	notes,	and	
use	iPad	Pro.	The	device	picks	up	the	location	of	the	pen	
on	the	screen,	its	pressure	power,	its	aim	by	means	of	its	
multi-sensor.	 The	 cover	 with	 internal	 keyboard	 called	
Smart	Cover	converts	iPad	Pro	into	a	laptop.		

iPAD PRO
Geçen	seneki	 iPad	Air’e	göre	ekranı	yüzde	78	büyüyen	
iPad	Pro,	 12,9	 inçte	2732x2048	piksel	görüntülüyor.	Bu	
retina	ekranlı	MacBook	Pro’dan	bile	daha	yüksek	çözü-
nürlük	 demek.	 Altın,	 gümüş	 ve	 uzay	 grisi	 renklerinde	
satılacak	olan	Pro,	Air’e	göre	daha	ağır	ama	A9X	işlemci-
si	de	yüzde	80	daha	hızlı	ve	iki	kat	grafik	gücü	sunuyor.	
iPad	Pro,	geniş	ekranına	karşın	10	saate	varan	bir	kullanım	
süresine	sahip.	Dört	hoparlörlü	ses	sistemi	de	iPad	Pro’yu	
ister	yatay	ister	dikey	tutun,	en	iyi	ses	çıkışını	verebilmek	
üzere	tasarlanmış.		

Akıllı kalem ile çizim yapılabiliyor
Ürünü	 daha	 çarpıcı	 yapan	 ise	 ayrı	 satılan	 aksesuarları.	
Apple	Pencil,	daha	önce	diğer	üreticilerde	gördüğümüze	
benzer	bir	kalem.	Bununla	çizim	yapabilir,	not	alabilir	ve	
iPad	 Pro’yu	 kullanabilirsiniz.	 Çoklu	 algılayıcı	 ile	 kalemin	
ekran	üzerindeki	konumu,	baskı	gücü	ve	eğimi	iPad	Pro	
tarafından	algılanabiliyor.	Dâhili	klavyeli	Smart	Cover	adlı	
kılıf	ise	iPad	Pro’yu	bir	dizüstüne	dönüştürüyor.	
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TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY

Apple	Watch,	which	has	over	10	thousand	application	at	
the	store,	offers	the	sensor-access	features	such	as	video	
display,	 microphone,	 and	 gyroscope	 to	 developers	
through	the	new	operating	system.	The	collection,	which	
was	 designed	 in	 corporation	with	 Hermes,	 consists	 of	
three	 different	 models	 with	 leather	 wristbands.	 Apple	
that	added	gold,	and	rose	gold	options	with	aluminum	
alloy	to	standard	watches	offers	sports	watches	in	two	
different	 colors.	 Also,	 creating	 new	 combinations	 by	
using	wristbands	in	different	colors	with	different	bodies	
is	now	going	to	be	possible.	

Apple	TV	was	among	the	products	that	went	through	
the	greatest	transformation.	The	device	that	began	to	
use	 its	 special	operating	system	tvOS	 is	going	 to	be	
put	in	market	for	the	first	time	with	its	internal	storage	
options	 (16	 and	 32	 GB.)	 The	 touch	 screen	 remote	
control	of	Apple	TV	can	be	managed	through	Siri	voice	
assistant.	It	will	also	play	the	role	of	a	controller	during	
game	play,	which	is	the	actual	target	of	Apple.	We	are	
soon	going	to	be	able	to	play	the	games	that	we	play	
in	tablets	or	phones	in	Apple	TV.	Games	and	joysticks	
prepared	by	other	manufacturers	are	also	going	to	be	
put	in	market	in	no	time.		

APPLE WATCH
Mağazada	 10	 binden	 fazla	 uygulaması	 bulunan	
Apple	Watch,	yeni	işletim	sistemiyle	video	görüntü-
leme,	 mikrofon,	 jiroskop	 gibi	 algılayıcılara	 erişim	
özelliklerini	 de	 geliştiricilere	 sunuyor.	 Hermes	 ile	
ortak	 hazırlanan	 koleksiyonda	 deri	 kayışlı	 üç	 farklı	
model	bulunuyor.	Böylece	Apple	lüks	tüketim	dün-
yasının	 kapılarını	 aralayacak.	 Alüminyum	 alaşımlı	
altın	ve	roze	altın	seçeneklerini	de	standart	saatlere	
ekleyen	Apple,	spor	saatleri	ise	iki	farklı	tonda	sunu-
yor.	Ayrıca,	 artık	 farklı	 renkteki	 kayışlar	 farklı	 göv-
delere	takılarak	yeni	kombinler	oluşturulabilecek.

APPLE TV
Tanıtımda	 en	 büyük	 değişimi	 geçiren	 ürünlerden	
birisi	Apple	TV	oldu.	Özel	işletim	sistemi	tvOS’u	kul-
lanmaya	 başlayan	 cihaz,	 ilk	 kez	 dâhili	 depolama	
seçenekleri	(16	ve	32	GB)	ile	satışa	çıkacak.	Siri	adlı	
sesli	 asistanla	yönetilebilecek	Apple	TV’nin	kuman-
dası	dokunmatik	yönetilebilecek.	Böylece	pratik	bir	
kullanım	 sağlandığı	 gibi,	 Apple’ın	 asıl	 hedefi	 olan	
oyunlarda	da	 kumanda	görevi	 yapacak.	 Telefon	 ve	
tablette	oynadığımız	oyunların	benzerlerini	yakında	
Apple	 TV’de	 görebileceğiz.	 Yakın	 zamanda	 diğer	
üreticilerin	hazırlayacağı	oyunlar	ve	oyun	kolları	da	
piyasaya	çıkacak.
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RACHID TAHA
Cezayir	asıllı	sanatçı,	30	Ekim’de	Ankara	Jolly	

Joker’de…

The	artist	who	is	originally	from	Algeria	is	at	
Ankara	Jolly	Joker	on	October	30.

TEOMAN-DUMAN-ÜMİT BESEN
Gençlerin	sevdiği	üç	isim,	Vodafone	FreeZone	
Festivali	kapsamında,	18	Ekim’de	İstanbul	

KüçükÇiftlik	Park’ta…

Three	names	that	young	people	love	are	at	
İstanbul	Küçük	Çiftlik	Park	within	Vodafone	

Free	Zone	Festival	on	October	18.

FERİDUN DÜZAĞAÇ
Aşk	şarkılarının	başarılı	

yorumcusu,	9	Ekim’de	Eskişehir	
SPR	Pub’da…

The	famous	singer	of	love	
songs	is	at	Eskişehir	SPR	Pub	

on	October	9.

HİNDİ ZAHRA
Caz	ve	dünya	müziğini	
benzersiz	bir	şekilde	

harmanlayan	sanatçı,	20	
Ekim’de	İzmir	Arena’da…

Combining	jazz	and	world	
music	incomparably,	the	

musician	is	at	İzmir	Arena	on	
October	20.

AJANDA / AGENDA
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YANLIŞ KAPI – KNOCK KNOCK
GÖSTERİM TARİHİ - OpEninG dATE:

09	Ekim	2015	-	October	9,	2015

YÖnETMEn - diREcTOR: 
Eli	Roth

OYunculAR - cAST:		
Keanu	Reeves,	Lorenza	Izzo,	Ana	De	Armas,	Ignacia	
Allamand,	Colleen	Camp

TüR - GEnRE:		

Gerilim,	korku	-	Thriller,	horror

FİlM ÖZETİ: Yağmurlu	bir	gecede,	esrarengiz	bir	
biçimde	kapısında	beliren	iki	gizemli	kadın;	mutlu	bir	
evliliği	olan	Evan	Webber’ın	hayatını	alt	üst	
edecektir.	

SYnOpSiS: Two	mysterious	women	who	appear	at	his	

door	on	a	rainy	night	out	of	nowhere	are	going	to	turn	

happily	married	Evan	Weber’s	life	upside	down.

GİT BAŞIMDAN - lET mE BE
GÖSTERİM TARİHİ - OpEninG dATE:

29	Ekim	2015	-	October	29,	2015

YÖnETMEn - diREcTOR:
Şahin	Altuğ

OYunculAR - cAST:																																																		
Aslı	Tandoğan,	Şahin	Irmak,	Bülent	Emrah	Parlak,	
Nevra	Serezli

TüR - GEnRE:																																																									

Komedi	-	Comedy

FİlM ÖZETİ: Filmde	iç	sesini	susturamayan	bir	adamın	
hikâyesi	anlatılıyor.	

SYnOpSiS: The	movie	tells	the	story	of	a	man	who	

cannot	stop	his	inner	voice.

SİNEMA / CiNEmA
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[ ÇENGEL BuLMACA / CROSSWORDS ]
Bertan Kodamanoğlu

Resimdeki
oyuncu

Çizgi
üzerinde

olma

Endüstri Muayene
ücreti

Yük vagonu

Dairenin
çevresinin

çapına oranı

Sevgiliye
kavuşma

Boşluk,
mesafe

Vaktinden
önce doğan

bebek

Emare

Cari, revan,
seyyale

Filipinler
plakası

Tadına
bakacak

kadar

Zeytinyağlı
kuru

fasulye
yemeği

Benzer, eş

Bir Yunan
adası

Yıldız

Ön
gösterim

Akarsu
yatağı

Sahne oyunu

Odalarda
bulunan ocak

Erkek

Düşünüp
söyleme
yeteneği

Çinkonun
simgesi

Müsavi

Danalıktan
yeni çıkmış
genç boğa

Parlak
olmayan

Amaç
edinilen şey

Büyük ve
besili deve

Kırsal
kesimde
işbirliği

İçe dert
olan şey Savma

Avustralya'-
da yaşayan

bir kuş

Alt dudak

Hastalıktan
kurtulma Bayındırlık Soylu

Vagonlu
araç

Sayma,
saygı İyimser Yazıt Madensel

Ün

Dinlenmelik
Dadı

Japon dini
inancı

Bataklık
gazı

Hükümlülü-
k

Bir işi
yapma

At üretilen
çiftlik

Bahriyede
general

Bir işaret
sözü

Habeş
soylusu

Bitkilerin
büyüme
organı

Harman
savurma

aracı

Yürürlük

Sevinç,
şenlik

Kastamonu
ilçesi

Adet Giresun
ilçesi
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[ 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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EKLEM
ENDİŞE
ENFES
ESATİR
GUDDE

HIRVATİSTAN
İFRAZ

KAVAK
KELİK
KONUT

KRİMİNOLOJİ
KÜNEFE
KÜNYE
MELEKE

MÜTEMADİYEN
NİNNİ

POĞAÇA
SÖĞÜT
TALAS
ÜTOPYA
YAPIT



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 ]

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

Resimdeki
oyuncu

Çizgi
üzerinde

olma
Y Endüstri S Muayene

ücreti V
Yük vagonu

Dairenin
çevresinin

çapına oranı
F Sevgiliye

kavuşma V Boşluk,
mesafe A Vaktinden

önce doğan
bebek

H İ Z A Emare

Cari, revan,
seyyale İ P U C U

Filipinler
plakası

Tadına
bakacak

kadar
R P

Zeytinyağlı
kuru

fasulye
yemeği Ğ Benzer, eş

Bir Yunan
adası N A Z İ R Yıldız S T A R

P İ L A K İ Ön
gösterim G A L A Akarsu

yatağı E
Sahne oyunu

Odalarda
bulunan ocak T İ Y A T R O Erkek A D A M
Ş Ö M İ N E Düşünüp

söyleme
yeteneği N A T I K A

Çinkonun
simgesi

Müsavi Z N Danalıktan
yeni çıkmış
genç boğa

Parlak
olmayan

Amaç
edinilen şey M A T

E Ş İ T Ü L K Ü
Büyük ve

besili deve E Kırsal
kesimde
işbirliği O İçe dert

olan şey I Savma R
A N İ S U K D E

Avustralya'-
da yaşayan

bir kuş

Alt dudak E M U Hastalıktan
kurtulma Bayındırlık E Soylu

İ R E N Ş İ F A
Vagonlu

araç
Sayma,
saygı C İyimser Yazıt M Madensel S

T R E N Ün

Dinlenmelik N Dadı D Japon dini
inancı

Bataklık
gazı K A M İ

Hükümlülü-
k İ Bir işi

yapma

At üretilen
çiftlik İ F A Bahriyede

general

Bir işaret
sözü A M İ R A L

M A H K U M İ Y E T Habeş
soylusu D Bitkilerin

büyüme
organı

Harman
savurma

aracı

Yürürlük Y A B A Sevinç,
şenlik Ş E T A R E T

M E R İ Y E T Kastamonu
ilçesi A B A N A

Adet T A N E Giresun
ilçesi E Y N E S İ L

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

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

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

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

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

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