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2023’E YAKLAŞIRKEN…

AS APPROACHING 2023…

Türkiye, tüm kurum ve kuruluşlarıyla
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına
kilitlenmiş durumda.
Dünyanın ekonomide ve demiryolu sektöründe ilk
on ülkesi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye,
sağlıklı, dengeli bir ulaşım sisteminin olmazsa
olmaz koşulu olan ileri demiryolu sektörüne
ulaşmak için büyük bir çaba gösteriyor.
Bu bağlamda 2023 yılında: 3.500 km yüksek hızlı,
8.500 km hızlı ve 1.000 km konvansiyonel olmak
üzere 13 bin km demiryolu yaparak demiryolu
ağının 25 bin km’ye ulaştırılması; konvansiyonel
hatların yenilenerek, elektrikli ve sinyalli hale
getirilmesi; milli trenler üretilmesi, milli sinyal
sistemi ve lojistik merkezler kurulması; demiryolu
sektörünün serbestleştirilmesi; üretim
merkezlerinin iltisak hattı ile ana demiryolu ağına
bağlanması; tüm ulaşım sistemlerinin birbirini
bütünleyecek şekilde lojistik merkezleri kurulması
hedefleri doğrultusunda yatırımlar büyük bir
kararlılıkla sürdürülüyor.
Bu hedeflerimize uygun olarak bugüne kadar
yüzlerce proje hayata geçirdik. Bunlardan bazıları;
1213 km yüksek hızlı demiryolu hattını inşa
ederek hizmete sunduk. Konvansiyonel
hatlarımızın tamamına yakınını yenileyerek, tren
hızlarını, konforunu artırdık. Milli trenlerimizin
tasarımına ve milli sinyal sisteminin testlerine
başladık. Demiryolu Sektörünün
Serbestleştirilmesi Kanunu’nu çıkardık. 7 adet
lojistik merkezi hayata geçirdik.
Tüm bu projelerimizle aslında yepyeni bir Türkiye
inşa ediliyor.
Yapım maliyeti ucuz, kullanım ömrü uzun, petrole
bağımlı olmayan, çevre dostu demiryolu
sektörünün dünya standartlarına ulaşmasıyla; iç
ve dış turizm gelişmekte, ekonomik, sosyal ve
kültürel hayat dinamikleşmekte, rekabet gücümüz
artmakta, Avrupa ile Asya, Ortadoğu arasında
oluşan uluslararası demiryolu koridoru ile
stratejik önemimiz pekişmekte, enerji ve döviz
tasarrufu sağlanmakta, istihdam artmaktadır.
Yapılan bu çalışmaların en kısa zamanda
halkımızın kullanımına sunulmasını temenni eder,
iyi yolculuklar dilerim...

Turkey has been focused onto the 100th anniversary
of our Republic in 2023 with all of her establishments
and organizations.
Turkey, targeting to enter among the first ten
countries of the economy and the railway sector,
makes great efforts to have an advanced railway
industry, which is the indispensible rule of having a
healthy and balanced transportation system.
Within this scope, we continue to invest in the aim of
materializing the following improvements targeted
for 2023: having our railway network reach 25
thousand km by building 13 thousand km of railway
as 3500 km of high-speed, 8500 km of speed, and
1000 km of conventional railway; renovating the
existing conventional lines and equipping them with
electric and signal systems; producing national trains
and founding national signal and logistics centers;
deregulation of railway sector; connecting the
production centers to main lines via junction line;
founding logistics centers in order to integrate all
transportation systems.
In accordance with our targets, we have materialized
hundreds of projects until today. Here are some of
them: we built 1213 km of high-speed rail line and
put it into service. We renovated almost all of our
conventional lines and increased their speed and
comfort. We began to design our national trains and
to test our national signal system. We introduced the
Law of Deregulation of Railway Sector. We opened
seven logistics centers.
A new Turkey is actually being built by means of our
projects.
As the oil free and environment-friendly railway
sector with low construction coast, and long lifetime
reaches the world standards, domestic tourism and
foreign tourism are developed, economical, social,
and cultural lives become more dynamic, our power
to compete increases, our strategic importance gains
power by means of the international railway corridor
between Europe, Asia, and Middle East, savings of
energy and foreign currency are enabled, employment
increases.
I hope that these works are going to be put into
service of our people in short time. Have a nice
travel…

Ömer YILDIZ
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim
Kurulu Başkanı

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

İLK YERLİ ELEKTRİKLİ
LOKOMOTİFİMİZ RAYLARDA…

RAYLI TAŞIT SEKTÖRÜNDEKİ TÜM BİLEŞENLERİN YERLİ OLARAK ÜRETİLDİĞİ E1000,
9.5 MİLYON TL’YE MAL OLDU.

OUR FIRST DOMESTIC ELECTRIC
LOCOMOTIVE IS ON RAILS
THE COST OF E1000, ALL OF ITS COMPONENTS PRODUCED LOCALY BY THE RAILWAY
SYSTEMS SECTOR, IS 9.5 MILLION TL.
Türkiye’yi lokomotif sektöründe dünya otoritelerinden biri haline getirecek Milli Elektrikli Lokomotif
E1000, Eskişehir’de raylara indirildi. Tamamı yerli teknoloji ile geliştirilen E1000’in test sürüşleri başarıyla
devam ediyor.
TCDD, TÜBİTAK ve Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ortaklığı ile yürütülen projede
18 bilim insanı görev aldı.
Dört yıllık yoğun çalışma sonucu tamamlanan E1000 ile
Türkiye; dünyada sadece gelişmiş ülkelerin sahip olduğu ve raylı araç sektöründe katma değeri en yüksek bileşenlerden oluşan cer konverteri, cer kontrol ünitesi,
tren kontrol ve yönetim sisteminin hem tasarımcısı
hem de üreticisi konumuna ulaştı.
Modern sürüş ve 1 megavatlık cer sistemiyle ön plana
çıkan E1000’in tüm laboratuvar, yazılım ve alt yapı çalışmaları, fabrika ve yol testleri, prototip üretimi yüzde
yüz yerli olarak gerçekleştirildi. Sahip olunan yerli teknolojiler ile Türkiye yurt dışına bağlı kalmadan lokomotif tasarlayabilecek, üretebilecek ve satış yapabilecek. İhracatta Türkiye’ye ivme katacak E1000, yüksek
güçte ana hat lokomotifi, yüksek hızlı tren ve şehir içi
raylı taşıt üretiminin öncülüğünü üstlenecek.
Proje ile lokomotif sektöründe kendi yazılım ve donanımını geliştiren dünyadaki nadir ülkelerden biri konumuna ulaşıldı. E1000, 9.5 milyon TL’ye mal oldu.
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Our National Electric Locomotive E1000, which is going to
enter Turkey among the world authorities in the locomotive
sector, is on rails in Eskişehir. Test drives of E1000, developed
by one hundred percent local technology, continue with success.
Eighteen scientists participated in the project that is conducted
in cooperation with TRSR, TUBITAK, and Turkish Locomotive
and Engine Industry Inc. (TÜLOMSAŞ.)
Following the project that was completed after four years of
busy work, Turkey has reached the position where she is the
designer and the producer of traction converter, traction
control unit, train control and management system, which
consist of components with the highest benefit in the railway
systems sector and owned by only developed countries, thanks
to E1000.
E1000 becomes prominent with its modern drive and
1-megawatt traction system. All software, and substructure
works, manufacturer and road tests, prototype production were
one hundred percent local. Turkey is going to be able to design,
produce, and sell locomotives without any foreign dependency
by means of the domestic technologies that she has. Adding
momentum to Turkey’s export, E1000 also takes the lead in the
production of high power main line locomotive, high-speed
train, and urban rail vehicle.
We reached the level of rare countries of the world that develop
their own software and equipment in the locomotive sector by
means of this project. The cost of E1000 is 9.5 million TL.

GÜNCEL / CURRENT

ENGELLİLERİMİZ YALNIZ DEĞİL!
ÜLKEMİZDE ENGELLİLERLE İLGİLİ GELİŞTİRİLEN SOSYAL PROJELER, HUKUKİ HAKLAR,
YAPILAN ÇEVRE DÜZENLEMELERİ SON YILLARDA DİKKAT ÇEKMEKTEDİR.

OUR DISABLED PEOPLE ARE NOT ALONE!
THE SOCIAL PROJECTS DEVELOPED FOR THE PERSONS WITH DISABILITIES,
THEIR LEGAL RIGHTS, AND LAND USE ARRANGEMENTS DONE IN OUR
COUNTRY DRAW ATTENTION IN RECENT YEARS.
Tüm dünyada 3 Aralık tarihi, Uluslararası Engelliler Günü
olarak kabul edilmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından ilk kez
1992 yılında kabul edilen Engelliler Günü, aslında engellilerle
ilgili geliştirilmesi gereken duyarlılığı bir güne hapsetmeyi
değil, tam tersine onlara dönük farkındalık oluşturmayı hedefleyen bir gündür.
Bu özel günde dünya çapında ve ülkemizde organizasyonlar
düzenlenmektedir. Bu aktiviteler genellikle ücretsiz olup,
gönüllülüğe dayanmaktadır. Hükümet desteği ve sivil toplum organizasyonlarıyla birlikte bu günün kutlanması çeşitlilik göstermektedir. Her yıl bu gün için değişik bir tema
belirlenmekte, etkinlikler bu tema çerçevesinde düzenlenmektedir.
Herkes engelli adayıdır
Engellilik asla tek bir bireyi ya da engelli bireyin yakın çevresini ilgilendiren bir durum değildir. Tam tersine her insanın
duyarlı olmasını gerektirir. Ülkemizde engellilerin hayat
standartlarını yükseltmek üzere geliştirilen sosyal projeler,
hukuki haklar, yapılan çevre düzenlemeleri son yıllarda dikkat
çekmektedir. Ancak her zaman olduğu gibi engellilerle ilgili
kişisel bakışın değişmesi, yenilenmesi, engellilerin ötekileştirilmemesi bir zihinsel dönüşümle mümkün olacaktır.
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December 3 is recognized as the International Day of
Persons with Disabilities. The Day of Persons with
Disabilities was recognized first by the United Nations
in 1992, targeting to create awareness for the disabled.
This awareness should not be confined within one day.
During this special day, special events are organized around
the world and in our country. These activities are free of
charge and they are based on voluntary work. Celebrating
this special day with the supports of government and nongovernmental organizations varies. Each year, a new theme
is determined and the events are organized in accordance
with this theme.
It might happen to any of us
Disability is not a situation that only has to do with the
disabled person or the person’s family. On the contrary,
requires awareness from all of us. The social projects
developed for the persons with disabilities, their legal
rights, and land use arrangements for their comfort and
safety in our country draw attention in recent years.
However, not to marginalize the disabled and to change
and renew our personal views towards them would be
possible through a transformation of the mind.

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

KÜTAHYA VE ÇİNİLİ VAZO
KÜTAHYA, YÜZYILLAR BOYUNCA BİRBİRİNDEN MARİFETLİ USTALARININ TOPRAKTAN
ÜRETTİKLERİ RENGÂRENK ÇİNİLERİYLE TÜRKİYE’NİN ‘ÇİNİ ATÖLYESİ’DİR.
TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

Rengârenk çinileriyle Türkiye’nin ‘çini atölyesi’ olarak
ifade edilen Kütahya’nın Zafer Meydanı’na gittiğinizde sizi “Çinili Vazo” karşılar.
Kent meydanına 1970’li yıllarda yapılan “Çinili Vazo”;
yüzyıllar boyunca dünyanın en iyi çini ustalarını yetiştiren Kütahya’nın ve saraylardan hamamlara, kiliselerden camilere, çeşmelerden evlere uzanan bir kültürün sembolüdür.
Rivayete göre bölgede bir pazara getirdiği testi, tabak,
vazo, sürahi, çanak ve çömleklerin sağlamlığı ve zarifliği
yüzünden dikkat çeken dul bir kadını, diğer satıcılar
takip eder. Kadının bugünkü Kütahya’nın bulunduğu
yere gelip heybesini toprakla doldurmasıyla bu bölgede
atölyeler açılır, şehir kurulur ve bugünkü Kütahya’nın
ilk adı, seramik şehri anlamındaki “Seramorum” olur.
İşte bu seramikler çini sanatı ile birleşerek önce ev,
mutfak eşyalarında ardından duvarların döşenmesine
varan geniş bir kullanım alanında hayat bulacaktır. İçe-
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HANİFİ GÜNDÜZ

riğindeki maddeler sebebiyle ortamdaki radyasyonu
çeken özelliği, insanların daha sağlıklı yaşam alanlarına
kavuşmalarını da sağlar.
Kütahya çinileri renkleriyle de öne çıkar. Kırmızının
ardından kobalt mavisi, mor, firuze ve siyah renklerin
yoğun olarak kullanıldığı çinilerde bugün ağırlıkla
mavi ve beyaz renkler dikkat çeker. Bu renklerin kullanımıyla yapılmış olan Çinili Vazo, fıskiyelerle bezeli
bir havuzun ortasında yer alarak suyun ve toprağın
gücüne, güzelliğine dikkat çeker.
Çini müzesi
Kütahya’ya gittiğinizde kentin ilk defterdarının
oturduğu evde açılan S. Sadık Atakan Özel Çini Müzesi’ni de ziyaret edebilirsiniz. Müzede son 250 yılın
en güzel çini örneklerine tanık olabilir, en iyi çini
ustalarının binlerce eserini yakından inceleyebilirsiniz.

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

KÜTAHYA AND THE TILED VASE
KÜTAHYA HAS BEEN THE CERAMIC WORKSHOP OF TURKEY BY MEANS OF ITS GREAT
ARTISANS WHO PRODUCE COLORFUL CERAMICS FROM EARTH.

‘The Tiled Vase’ welcomes you when you arrive in Zafer
Meydanı (The Victory Square) in Kütahya, also known as the
ceramic workshop of Turkey.
Made in the 1970s, ‘The Tiled Vase’ located at the city
square is the symbol of a culture that reaches from palaces to
hammams, and from churches to mosques and Kütahya
where the best ceramic artisans of the world have been
trained for centuries.
According to a legend, a widowed woman brings vases,
plates, carafes, pots, and cups to the marketplace. They grab
everyone’s attention because of their durability and elegance.
Other merchants follow the widow. She goes to where today’s
Kütahya is settled and fills her saddlebag with earth. Then
the city becomes settled in here and it is called “Seramorum”
meaning the city of ceramics. Ever since, Kütahya has been
the home of many ceramic workshops.
Those ceramics combined with the art of ceramics come to
life in a wide usage area from our kitchens to walls. Because

of the substances, that ceramic contains, it observes the
radiation, allowing people to embrace healthier living
environments.
Chinaware made in Kütahya also becomes prominent with
its colors. Red, cobalt blue, purple, black, and turquoise
colors used to be used heavily in chinaware; however, today
the use of mostly blue and white draw attention. The Tiled
Vase decorated with these colors is located in the middle of a
pool, which is decorated with fountains, and it draws
attention with its beauty.
Ceramics museum
When you go to Kütahya, you can visit the S. Sadık
Atakan Private Ceramics Museum, which was opened in
the house where the first provincial treasurer of the city
used to live. You can see the most beautiful ceramic works
of the last 250 years, and observe the thousands of works
of the best ceramic artisans.
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RÖPORTAJ / INTERVIEW

ZARİF, DURU VE GÜZEL:

GRACIOUS, PURE, AND BEAUTIFUL:

NUR FETTAHOĞLU
AŞK-I MEMNU DİZİSİ İLE ÇIKIŞ YAKALAYARAK HAYATIMIZA GİREN NUR
FETTAHOĞLU, BAŞARILI OYUNCULUĞU VE DURU GÜZELLİĞİ İLE HER GEÇEN YIL
DAHA ÇOK BEĞENİ TOPLUYOR.
NUR FETTAHOĞLU WHO MADE HER BREAKTHROUGH WITH THE TV DRAMA SERIES
AŞK-I MEMNU BECOMES MORE POPULAR EVERY PASSING YEAR THANKS TO HER
SUCCESS AT ACTING AND HER PURE BEAUTY.
ŞEBNEM KIRCI

Nur Fettahoğlu borsa spikeri olarak tanıştığı ekranda,
oyuncu olarak yükselişe devam ediyor. Gönül Salıncağı dizisiyle tanıdığımız güzel oyuncu, Aşk-ı Memnu’da
Peyker karakteri ile yakaladığı çıkışı, Muhteşem Yüzyıl’daki Mahidevran karakteri ile zirveye taşıdı. Bu
sezon Filinta’da oynadığı Süreyya karakteri ile karşımızda olan oyuncu, güzelliği ve zarafeti ile dikkat çekiyor. Nur Fettahoğlu’nun bizi şaşırtan bir özelliği de
moda tasarımı eğitimi almış olması… Tuvana Büyükçınar Golden Bazaar koleksiyonu içinde gözleri kamaştıran güzel oyuncu, “Mesleğimi yapmazsam kendimi eksik hissederim.” diyor.
Oyuncu olmak istediğinize ne zaman karar verdiniz?
Çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi oyuncu olmak.
Sürekli tiyatro ve benzeri aktivitelerde yer alıyordum,
hayalimin peşinden koştum ve sonunda kavuştum.
Oyunculuk serüveninizden bahsedersek, kendinizi
nasıl geliştirdiniz, meslekte nasıl piştiniz?
Oyunculuk çocukluğumun hayali olduğu için başlamadan zaten drama eğitimi almıştım. Sonrasında ajansım
aracılığıyla teklif geldi ve ilk adımı Gönül Salıncağı ile
attım. Oyunculuk atölyelerinin dışında, dizi ve filmleri eleştirel gözle izliyor, dahası insanlarla konuşurken,
gündelik hayatımdaki karşılaşmalarda kendi hareketlerimi, içimdeki duyguları ve tepkilerimi gözlemliyorum. Bunların hepsi beni geliştiriyor, büyütüyor. Bazen sokaktan geçen bir amcanın verdiği tepki bile
oyunculuğuma destek olabiliyor.

0

1

6

raillife ARALIK / december 2015

Nur Fettahoğlu who has begun her career as a stock market
speaker continues to climb as an actor. The beautiful actor
whom we first met in the TV drama series Gönül Salıncağı
caught the success in another drama series named Aşk-ı
Memnu and carried it to its summit through playing a
character named Mahidevran in Muhteşem Yüzyıl, a historical
TV series. This season she is on TV again, playing a character
named Süreyya in Filinta, and she has been drawing attention
thanks to her beauty and grace. Learning one thing about her
surprised us, though. She had received fashion design
education. The beautiful actor who dazzled us in a piece from
Tuvana Büyükçınar’s collection called Golden Bazaar said, “I
feel incomplete, if I don’t perform my profession.”
When did you decide to become an actor?
Becoming an actor was something that I’ve wanted since my
childhood. I used to act in plays and similar type of activities.
I’ve followed my dreams and finally I am embracing them.
If we are to talk about your acting career, how did you
improve yourself, how did you become experienced at this
profession?
I had received drama education before I began my acting career
because it was my childhood dream. Later, I got an offer through
my agency and I took the first step by means of Gönül Salıncağı.
I observed my own feelings and reactions during my daily chats
and interactions with people; I watched TV series and movies
with a critical approach as well as drama workshops. They are
all improving me. Sometimes, even a comment made by
someone I met down the street might support my acting.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

Nur Fettahoğlu, modacı Tuvana Büyükçınar’ın
koleksiyonundan bir parça ile…
Nur Fettahoğlu in a piece from the collection of
fashion designer Tuvana Büyükçınar…
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Moda tasarımı okumuşsunuz moda ile ilgili
gerçekleştirmek istediğiniz düşünceler var mı yoksa
sadece iyi bir takipçi misiniz?
İyi bir takipçi olduğum söylenemez aslında. Belki ilerleyen zamanlarda kendi koleksiyonumu çıkartmayı düşünebilirim ancak şu an için erken olduğunu düşünüyorum, çünkü önceliğim oyunculuk.

You studied fashion design. Do you have any targets to
reach related to fashion design or are you just a
follower?
In fact, I cannot say that I am a fashion follower. I might
consider creating my own collection someday; however,
today, I think it is still early for that since acting is my
priority.

Muhteşem Yüzyıl ve Mahidevran’dan size kalanlar
neler?
Muhteşem Yüzyıl, çok güzel bir yolculuktu. Ondan bana
kalan; yerini hiç bir şeye değişmeyeceğim dostluklar oldu.

What did you learn from Muhteşem Yüzyıl and
Mahidevran character?
Muhteşem Yüzyıl was a great journey. I have made
great friends that are so precious to me thanks to this
series.

Filinta diziniz devam ediyor oradaki
karakterinizden bahseder misiniz?
Süreyya, intikam hırsı ile büyümüş
ve bunun için her türlü zorluğu
göze alarak, güçlenip düşmanının
karşısına çıkmış biri. Duygu gelgitleri olan ancak duygusal yanını hiç göstermemesi gereken
bir karakterken, hayatına
Ali’nin girmesiyle birlikte zaafları devreye giriyor ve düşmanına koz veriyor.

Bazen sokaktan
geçen bir amcanın
verdiği tepki bile
oyunculuğuma destek
olabiliyor.
Sometimes, even a comment
made by someone I met down
the street might support
my acting.

Oynamak istediğiniz
hayalinizde yer alan bir rol var
mı?
Bir oyuncu olarak her daim farklı karakterleri, beni geliştirebilecek rolleri oynamak
isterim. Sadece karakterin tanımı değil, nasıl işlendiği ve nasıl bir ekiple hayata geçirildiği de önemli.

Takip ettiğiniz yerli ya da yabancı dizi var mı?
Var elbette. Daha çok yabancı dizileri takip ediyorum.
Game of Thrones ve True Detective vazgeçemediklerim. Jonathan Strange and Mr. Norell ile Sense 8’i izlemeye ise yeni başladım.
Beğendiğiniz yabancı yönetmenler kimler?
Almodovar, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Alejandro G. Inaruttu…
Tuvana Büyükçınar’ın Golden Bazaar
koleksiyonunun parçalarını giyiyorsunuz
üzerinizdeyken nasıl hissettiniz?
Çok fazla defile izlemeye vakit bulabildiğim söylenemez
ama Tuvana’nın defilelerini hiç kaçırmadım. Onun her
seferinde farklı bir konsept uygulaması ve her türlü kadına hitap ediyor olması bende merak uyandırıyor. Kapalı
Çarşı defilesi, Tuvana’nın hayaliydi ve en ince ayrıntısına
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Filinta continues, can we talk
about the character you play in
there?
Süreyya is someone who has
been raised to take revenge
someday and for that
reason, she has taken all
risks to face her enemy. She
has mood swings and she
doesn’t show her emotional
side; however, enters Ali
and so Süreyya’s frailties.
So, she plays into her enemy’s
hand.

Is there any character that you’d
like to play?
As an actor, I always want to play different
characters that are going to improve me. Not only the
description of the character but also how the subject is
treated and what type of team materializes it are also
important points.
Is there any TV series that you watch regularly?
Yes, of course. I mostly watch foreign TV series. I cannot
give up on Game of Thrones and True Detective. I just began
to follow Jonathan Strange and Mr. Norell and Sense 8.
Are there any foreign directors that you like their
works?
Almodovar, Stanley Kubrick, Martin Scorsese, Alejandro G.
Inaruttu…
You are wearing a piece from Tuvana Büyükçınar’s
Golden Bazaar collection. How do you like it on you?
I cannot tell that I find much time to go to many fashion
shows but I’ve never missed Tuvana’s fashion shows. She
always goes with a different concept each time and appeals

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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Çocukluğumdan beri istediğim bir şeydi
oyuncu olmak. Sürekli tiyatro ve
benzeri aktivitelerde yer alıyordum,
hayalimin peşinden koştum ve sonunda
kavuştum.
Becoming an actor was something that
I’ve wanted since my childhood. I used
to act in plays and similar type of
activities. I’ve followed my dreams and
finally I am embracing them.

kadar düşündü, çok özen gösterdi. Nitekim büyüleyici bir
defile ortaya çıktı, her parçasında ayrı hikâyeler vardı.
Bir oyuncu için kostüm ne ifade eder?
Bir oyuncu için kostüm, karakterinin en önemli parçalarından biridir. Eğer kostümü karakteriyle ters ise, ya
da eksik bir şeyler varsa, seyircinin içine sinmeyecek
detaylar içeriyorsa, puzzle’ın bir parçası eksik kalır.
Ve biz ne kadar çaba sarf edersek edelim, izlerken seyirciler hep bir şeyi eksik görür.
Oynadığınız bir karakterin kıyafetlerini tasarlamak
ister misiniz?
Tabii ki isterdim. Ancak zaten kostüm tasarımcıları,
oyuncunun ruhunu yakalamasını değerlendiriyorlar ve
seçimi bir noktadan sonra bize bırakıyorlar. Bu nedenle tasarlamıyor olsam da, fikirlerimle bir nevi katkıda
bulunuyorum. Bu da bana keyif veriyor
Bir dönem piyano ve çello çalıyordunuz bu
yeteneklerinizi oynadığınız bir rolde göstermek ister
misiniz?
Bir karakter neyi gerektiriyorsa onu yapmak işimizin
gereği… Eğer rol gerektiriyorsa hiç bilmediğim bir
enstrüman dahi olsa onu öğrenmeyi isterim. Kişisel
hobilerimin işime katkıda bulunacağı kadar, işimin
getirdiği fırsatlardan edindiklerimi yaşamıma ekleyebilmekten heyecan duyuyorum.
Bugün durduğunuz noktada oyunculuk sizin için ne
ifade ediyor?
Her zaman söylediğim gibi oyunculuk benim olmazsa
olmazım, mesleğimi yapmadığım zaman kendimi eksik
hissederim.
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to every women. This makes me curious. Golden Bazaar
show was Tuvana’s dream and she planned every fine
detail. She was so careful. As a result, she made the show
mesmerizing. Every piece of it has a different story.
What does costume means to an actor?
A costume for an actor is the most important part of the
character. If the costume is in conflict with the character
or if something is missing then a piece of the puzzle would
remain amiss and that would bother the viewers. No
matter how much effort we put into acting, the viewers
would sense it.
Would you like to design costumes for a character you
play?
Yes, I would love that. However, costume designers already
leave it to us at some point after they evaluate how the
costume captures the actor’s spirit. So, even though I don’t
design, I contribute through my ideas. This gives me
pleasure.
You used to play cello and piano, would you like to
show your talents through a character that you play?
Our job requires playing what the character is supposed
to do. If playing a character means that I need to play
an instrument that I have never played before, I would
like to learn it. The possibility of my hobbies
contributing to my job excites me as well as the
opportunities that are made available to me thanks to
my job.
What does acting mean to you today?
As I always tell, acting is indispensible for me, if I
don’t perform my profession, I feel incomplete.

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

ALTIN ÜÇLÜSÜ:
The golden trio
of the southeast:

MARDİN
GAZİANTEP
URFA
MUTFAĞI VE KONAKLARI İLE
MARDİN; MASALSI ÇARŞILARIYLA
GAZİANTEP; KUTSAL HAVASIYLA
URFA; GÜNEYDOĞU ANADOLU’NUN
PARLAYAN KENTLERİ…
MARDIN WITH ITS CUISINE AND
ITS MANSIONS; GAZİANTEP WITH
ITS ENCHANTING BAZAARS; URFA
WITH ITS SACRED AMBIENCE; ARE
THE SHINING TOWNS OF
SOUTHEASTERN ANATOLIA.
BERİL ŞEN
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Güneydoğu, baktıkça derinleşen bir tarihin, zengin
bir kültürün ve rastlanması zor bir konukseverliğin
toprağıdır. Bölge bir süredir serpiliyor. Mardin çoktandır yolunu çizdi, yıllarca ihmal edilmiş bir bölgede ‘moda’ olmayı bile başardı. Gaziantep, Urfa ve
hatta Midyat da artık dilden dile dolaşıyor. Asırlık
taş konaklar; kusursuz restorasyonları, muhteşem
taş işçilikleri, yöreselle şıklığı bağdaştıran tarzları,
aile yadigarı objelerin sıcaklığı ve kararında bir
otantiklikle Türkiye’nin en özellikli otelleri arasına
giriyor. Yörenin efsanevi mutfağı bu bölgeye gelmek
için başlı başına bir neden bile olabilir.

Southeast is the land of a rich culture, hospitality that is
hard to find, and a history that deepens the more you
study. The region has been growing for a while now.
Mardin has found its way and achieved to become even a
trend in the region, which has been neglected for years.
People talk about Gaziantep, Urfa, and even Midyat now.
Centuries old stone mansions take their places among the
Turkey’s most special hotels with perfect restorations,
great masonry, styles that combine elegance with
localness, the warmth of family heirloom objects, and a
moderation in authenticity. The legendary cuisine of the
region might be a reason all by itself to visit this area.
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MARDİN
“Mardin’de ben taşların dilini öğrendim. Gökyüzünün
yakınlığını ve uçsuzluğunu. Sapakları, açmazları, dorukları, yalnızlıkları... O kıraç sessizliğiyle güneşe
komşu evlerin serin ayvanlarında oturup, bütün ufkun
yalnızca bir bozkır olduğu o taşkentte insanlar birbirlerinin masallarını dinliyor, birbirlerinin masallarına
inanıyorlardı...” diye yazmış Murathan Mungan çocukluğunu geçirdiği ve tutkuyla sevdiği Mardin hakkında. Mardin ve sakinleri, güneye, göz ucuyla tepeden seyrettikleri Mezopotamya Ovası’na yüzlerini
dönmüşlerdir. Camiler ve kiliseler, manastırlar ve
medreseler, Güneydoğu’nun bu bereket denizine karşı
selam dururlar. Mardin, Güneydoğu turizminin yüzakı. Akdeniz sahilleri kadar moda olacağı günlerin sinyallerini çoktandır veriyordu.
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Murathan Mungan had written, “I learned the language
of the stones in Mardin, the closeness of the sky and its
endlessness… Sitting at the cool yards of the silent houses
neighboring the sun, the people listened to each other’s
tales and believed in them in that city of stone where the
whole horizon was a moorland…” about his beloved
Mardin where he had spent his childhood. Mardin and its
residents face the south where they watch the Mesopotamia
Flat from the hill. Mosques, churches, convents,
madrasahs salute these fertile lands of the Southeast.
Mardin is a popular touristic destination of the Southeast.
It has been signaling the days that, it is going to be a trend
just as the coasts of the Mediterranean are close.

KAPAK / COVER

Mezopotamya Ovası’na karşı
İlk olarak Erdoba Konakları turizme kazandırıldı. Konaklar hemen Mardin’le özdeşleşti. Binaların arasında
en etkileyici olanı Selçuklu Konağı. Taş işçiliği ve terasından görünen Mezopotamya Ovası manzarası, sadece
kente değil, otele de vakit ayırmayı gerektiriyor. Erdoba
evlerinin ardından Artuklu Kervansarayı açıldı. Restorasyon sırasında bulunan, eskiden kalma odalar ‘Kayıp
odalar’ olarak adlandırılıyor.
1200 yıllık tarihte konaklama
Asırlar boyu Süryaniler’in yaşadığı, taş konakları ve dar
sokaklarıyla labirentvari yerleşim Midyat’ta 2009’da
açılan Kasr-ı Nehroz, 4000 yıllık bir yerleşim yerinde
1200 yıllık bir konak. Midyat gibi yıllar boyu konaklama
sıkıntısı çekilen bir yerde adeta bir vaha. Mardin’i fazla
turistik ve kalabalık bulanlar Savur ya da Midyat’a yöneliyorlar. Tarihi mimari ve şıklığın dengelendiği otel,
Midyat’a yerleşen ilk Müslüman aile olan Nehrozlar
tarafından 260 yıl boyunca ev olarak kullanılmış.
OTANTİK KONAKLAMA
Savurlu Öztürk ailesinin iki asırlık evi Savur Konağı’nda
konaklamak, tipik Mardin mimarisi, adeta birer müze parçası
olan aile yadigarı eşyaları, dantelli kar beyazı çarşaflarıyla yerli
bir ailenin geçmişini paylaşmak demek.

Across the Mesopotamia Flat
First, Erdoba Konakları (Erdoba Mansions) was
reintroduced to tourism. The mansions were identified
with Mardin immediately. The most impressive one among
them is Seljuk Mansion. Its masonry and the view of the
Mesopotamian Flat from the terrace make it necessary to
reserve some time also for this hotel as well as the city
itself. Artuklu Caravansary was opened following the
opening of Erdoba houses. The old rooms that were found
during the restoration are named as ‘Lost Rooms.’
Accommodating in 1200 year-old history
Kasr-ı Nehroz is a 1200-year-old mansion located in a 4000
year-old settlement. The place was opened in Midyat, which
used to be the home of Assyrians with its stone mansions and
narrow streets, in 2009. It is almost like an oasis in Mardin
where finding an accommodation is a problem. People who
find Mardin rather touristic and crowded prefer Savur or
Midyat. The hotel where the historical architecture and
elegance are in balance had been used as a house for 260
years by the Nehroz Family who was the first Muslim family
who settled in Midyat.

AUTHENTIC ACCOMMODATION
Accommodating at Savur Mansion, which is the two-century
old house of the Öztürk Family of Savur is like sharing the past
of a local family accompanied with their family heirlooms and
linens decorated with laces.

raillife ARALIK / DECEMBER 2015
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GAZİANTEP
Gaziantep impresses even the most experienced explorer
Gaziantep, masalsı çarşıları, sıradışı esnafı, hamamwith its enchanted bazaars, hammams, extraordinary
ları, dış dünyadan kopuk eski evleri ve dillere destan
merchants, isolated old houses, and legendary dishes.
yemekleri ile en görmüş geçirmiş gezgini bile etkileYou wake up to the sounds of children and street vendors.
yebilen bir kent. Çocukların ve seyyar satıcıların arka
If you open your window, you will see peppers and
sokaklarda yankılanan sesleriyle uyanırsınız, penceeggplants that are roped and hanged on the roofs to dry.
renizi aralarsanız karşı evlerin damlarına sıra sıra,
Centuries old houses and stone mansions hidden behind
iplere dizilmiş, kurutulmuş biberler, patlıcanlar asılhigh walls take place in the old city. Wealthy people
mıştır. Eski kentte yüzyılı aşkın evler, yüksek duvarused to live in them once upon a time. Later, they moved
ların ardında taş konaklar var. Bir zamanlar buralarda
into apartment buildings in New Gaziantep and they
zenginler yaşarmış. Sonra Yeni Gaziantep’te yapırented their houses at bargain prices.
lan apartmanlara yerleşmiş, evlerini de ucuza
kiralamışlar.
KAÇIRMAYIN
The city belongs to the ones who work for it
Tarihi Bakırcılar
A neighborhood is named as Şehreküstü
Şehre küsmeyip emek verenlerin kenti
Çarşısı’ndaki Çağdaş Et
(be-crossed-with-the-city) in Antep.
Antep’te bir semt var, adı Şehreküstü.
Lokantası, leziz
Rumors say that a man lost his hope in
Diyorlar ki, adamın biri sevdiği bu kentin
baklavasıyla Burhan İnal,
Gaziantep’te damak
this beloved city’s state and moved out.
gidişatı üzerine umutsuzluğa kapılınca,
tadınıza büyük katkı
So, they named his neighborhood with this
şehrin dışına taşınmış, mahallesine de bu
sağlayacaktır.
name. It was a good thing that some people
adı takmışlar. İyi ki bu evleri yaşatmaya kadecided to keep those houses alive and
rarlı bir iki kişi çıktı da Gaziantep, GüneydoGaziantep has become a destination of Southeast
ğu’nun kalmaya ve görmeye değer destinasyonlarınthat is worth to stay and see. Mizyal Karabiber
dan biri haline geldi. Antepli Mizyal Karabiber NacaNacaroğlu of Antep took the first step by restoring a
roğlu, 130 yıllık bir Antep evini restore ederek ilk adımı
130-year-old Antep house. Belkıs Han with its large
atmış. Belkıs Han, benzeri diğer asırlık taş konaklar gibi
courtyard like the other stone mansions’, miniature
kocaman avlusu, avlu taşları, minyatür çeşmeleri, oda-
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ların tavan yükseklikleri ve duvar resimleriyle, burada
en az bir gece kalmanın Güneydoğu yolculuğunuza neler katacağının bir kanıtı.

fountains, high ceilings, and murals, is the proof of
what staying at least one night here can add to your
Southeast trip.

The victory of ‘Havara’
‘Havara’nın zaferi
Anatolian Houses steal the hearts of who doesn’t even
Kale gibi yüksek duvarların ardında kalmış olsa da
think about staying at this city. Although the hotel is
Gaziantep’in çehresini değiştiren, kentte konaklamayı
hidden behind the high walls, it changes the face of the
aklından geçirmeyenlerin gönlünü çelen bir yer de
city. The structure consists of four neighboring 150-200
Anadolu Evleri... Kentin ilk yerleşim bölgesi olan kale
year-old stone mansions. They are located in an
civarına yakın, kapalı bir avlu içinde, birbirine
enclosed courtyard near the castle, the first
komşu 150- 200 yıllık dört taş konaktan oluDON’T MISS
settlement of the city. They are built out of
şan yapı, Antep çevresindeki ocaklardan
‘havara’ that is a type of stone which is
çıkarılan ‘havara’ denilen, kışın sıcak, yaYou are going to love the
baklava of Burhan İnal at
well known to keep houses warm in winters
zın serin tutmasıyla ünlü bir taştan inşa
Çağdaş Et Lokantası
and cool in summers. The hotel is designed
edilmiş. Abartıya kaçmadan, orijinalin
(restaurant) located inside
with a comfortable nostalgic taste that
güzelliklerini ortaya çıkararak, konforlu
the Tarihi Bakırcılar
brings out the beauty of the original. It is
nostaljik bir şıklıkla restore edilmiş. AvÇarşısı (historical
among the most stylish hotels of the
lusundan odalarına, banyolarından ortak
copper artisans’
bazaar.)
Southeast with its tasteful details from the
mekanlarına zevkli detaylarıyla Güneydocourtyard to the rooms and from the bathrooms to
ğu’nun en tarz sahibi otellerinden biri. Zeugma
the common grounds. Zeugma mosaics exhibited at the
mozaiklerinin bulunduğu Gaziantep Arkeoloji MüzeGaziantep Archeological Museum are a reason to visit
si, başlı başına Gaziantep’e gelmek için bir neden.
Gaziantep. Bayazhan is almost a city within the city
Geleneksel el sanatlarının satıldığı dükkanları, Kent
with its pub, restaurant, café, shops that sell traditional
Müzesi, pub, restoran ve kafesiyle Bayazhan ise adeta
handcrafts, and the Town Museum.
kent içinde bir kent.
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LEZZETNOKTASI
Biraz ciğer, biraz da Urfalılarla sosyalleşme… Yusufpaşa Camii
karşısındaki Sembol Ciğer Salonu’nda mangalda pişen ciğeri, önünüzdeki
tahtada kestiğiniz otlarla birlikte kendiniz hazırlıyorsunuz.
TASTE STOP
Some socializing with the people of Urfa as you taste the barbequed liver... You
prepare the barbequed liver with the herbs that you slice on the cutting-board in
front of you at Sembol Ciğer Salonu.

URFA
Urfa’nın kutsal bir havası var. Etrafına huzur veren bir
gölde kutsal balıklar, güneşin taşların altın renk verdiği
serin camiler, minarelerin etrafında uçan güvercinler,
kokulu gül bahçeleri, bir mağaranın duvarlarında yankılanan dualar... Şanlıurfa, Mezopotamya’nın en eski
yerleşimlerinden. Eski Valilik Konukevi, özelleştirilmesinin ardından bugün Urfa’nın en dikkat çeken konaklama alternatiflerinden biri. Cevahir Konukevi, 19.
yüzyılın sonlarında haremlik ve selamlıklı, geleneksel
Urfa evleri planında inşa edilmiş. Avlulu taş konağın
sahibesi Cevahir Asuman Yazmacı, Urfa Viranşehirli
girişimci, cesur bir genç kadın. Dekorasyonda olduğu
kadar, yöresel mutfakta da farklılık yaratabilmek için
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Urfa has a sacred ambience. Fish respected as sacred in a
lake that radiates peace, cool mosques where the sun colors
the stones in gold, doves that fly around the minarets,
fragrant rose gardens, prayers that echo on the walls of a
cavern… Şanlıurfa is among the oldest settlements of
Mesopotamia. Eski Valilik Konukevi (old governor’s
guesthouse) is among the accommodation alternatives.
The location began to draw attention after being privatized.
Cevahir Konukevi was built in the traditional plan of Urfa
houses with separate sitting areas for men and women.
Cevahir Asuman Yazmacı, the owner of the stone mansion
with a courtyard, is a brave young woman who is an
entrepreneur from Urfa, Viranşehir. She keeps the family

KAPAK / COVER

restoranda aileden kalma tadlara yeniden hayat vermiş.
Börülce, nohut ve pancarlı Boranı yemeği ve pazarları
bahçede verilen açık büfe brunch’ın meraklısı çok.

recipes alive in the kitchen to make a difference. Blackeyed peas, garbanzo beans, Borani with beets, and open
buffet brunch on Sundays attract people.

Sıra geceleri…
Urfa’nın geleneksel sıra geceleri kışın konukevinin
şark odalarında yazınsa bahçede yapılıyor. Çiğ köfte
ve cevizli fıstıklı şıllık tatlısı ikram ediliyor. Terastan Urfa Kalesi dokunulacakmış kadar yakın. Odalarsa Urfa Kalesi ve Dergah Sit Alanı manzaralı. Balıklıgöl ve Dergah karşısında bu civarda gezerken soluklanmak ve karın doyurmak için Halil İbrahim Sofrası
ve Çardaklı Köşk Restaurant gibi yerler var.

Sıra nights
The traditional sıra nights in Urfa take place in the orient
rooms of the guesthouse in winters and in the garden in
summers. The treats are çiğ köfte (raw meatballs) and şıllık
dessert with nuts. Urfa Castle is within a touch from the
terrace. The rooms face Urfa Castle and Dervish Convent
Archeological Site. Halil İbrahim Sofrası and Çardaklı
Köşk Restaurant are among the locations to rest and eat
while walking around this area and Balıklıgöl (Fishlake.)
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BEL VE BOYNUNUZU GÜÇLENDİRİN,
YÜZÜNÜZÜ KORUYUN
BU AY, HAVADAKİ ELEKTRİK YÜKÜNÜN ARTMASI, VÜCUTTA ENFEKSİYONLARA
VE VİRÜSLERE SEBEP OLDUĞUNDAN BEL, BOYUN AĞRILARI VE YÜZ FELCİ
RAHATSIZLIKLARI ARTIYOR.

STRENGHTEN YOUR NECK AND BELLY,
PROTECT YOUR FACE
THIS MONTH, THE NUMBER OF NECK AND BELLY PAIN AND FACIAL PARALYSIS SUFFERERS
INCREASE BECAUSE THE INCREASE OF STATIC ELECTRIC IN THE AIR MAKES OUR BODIES
VULNERABLE AGAINST VIRUSES AND INFECTIONS.
TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

MERAL ERDOĞAN

Soğuk havalar farkında olmasak da vücudumuzun birçok noktasını etkiler. Hem
psikolojik hem de fiziksel olarak kışın daha
da zorlanırız. Sadece soğuk algınlığı gibi
rahatsızlıklar yaşamayız. Özellikle kışın
bel, boyun ve eklem ağrılarının artması,
yüz felcinin daha yaygın görülmesinin sebebi de aslında soğuktur. Sıcaklık ve nemin
azalması karşısında alınabilecek ufak tedbirlerle hayatın kolaylaşacağına dikkat çeken uzmanlar, sağlığımız için şu konulara
dikkat çekiyor...

Cold weather affects our bodies whether we
realize it or not. We come across difficult
situations to handle both physically and
mentally during winters. We don’t only catch
colds in winters. The cause of increasing
numbers of neck and belly pain and facial
paralysis sufferers is the cold weather. The
specialists highlight that by taking only small
precautions against the drop of weather
temperature and humidity we could make our
lives easier. Here are the things to consider for
our health…
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Eklem ağrısı deyip geçmeyin
Havadaki elektrik yükünün artmasıyla soğuk havalarda boyun, bel ve küçük eklem ağrılarının artış gösterdiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç.
Dr. Çağatay Öztürk, ağrılar artmadan şu önlemleri almamız gerektiğini belirtiyor:

Don’t just say it is a joint pain
Mentioning that along with the increase of static electric in
the air, the number of belly, neck, and small joint pain sufferers
increase during cold days, Orthopedics and Traumatology
Specialist Assoc. Prof. Dr. Çağatay Öztürk recommends to
take the following precautions before the pain increases:

Ağrı şiddetliyse yatak istirahati şart
“Şikâyetler kişiden kişiye farklılık gösterebiliyor. Bazı
insanlar bu dönemi hafif ağrılarla geçirirken bazıları ise
şiddetli ağrılardan dolayı yatak istirahati yapabiliyor. O
yüzden soğuklarla birlikte vücudunuzda eklem ağrıları
arttığında dikkate alın. Bel ve boyun ağrıları da ciddi
sorunlara yol açabilir.”

If the pain is strong, bed-rest is necessary
“Symptoms might differ from person to person. Some people
go through this period with light pain as some others need bedrest due to strong pain. Therefore, take it seriously when the
joint pain increases along with the cold weather. Neck and
belly pain might be the symptom of a more serious condition.”

The last resort is microsurgery
“Advancement of this kind of pain might be prevented with
Son nokta mikro cerrahi
“Bu tür ağrıların basit tedavi yöntemleri ile ilerlemesi
simple treatments. When bed-rest, medication, or exercise
engellenebilir. Yatak istirahati, ilaç kullacannot fix the problem, surgical treatment enters into the
nımı, egzersizler işe yaramadığında
picture. Surgical treatments make it simpler for patients
ise devreye cerrahi tedavi girer.
thanks to the advance technology. The treatments done
Cerrahi tedaviler ilerleyen
using microsurgical techniques offer more successful
Soğuklarla
teknoloji ile hasta açısından
results. Open microscopic or instrumental surgeries
birlikte vücudunuzda
daha basit bir hale geldi.
might be required for situations that are more
eklem ağrıları arttığında
Mikro cerrahi yöntemler
complicated. What is ideal here is to determine the
dikkate alın.
ile yapılan tedavinin somost suitable treatment method for the patient.”
nuçları oldukça başarılı
Take it seriously when the joint
yanıtlar veriyor. Daha karpain increases along with the
maşık durumlarda açık
cold weather.
mikroskopik veya enstrumanlı cerrahi gereksinimleri
de olabilir. Burada ideal olan uygun hasta seçimi ve uygun tedaviyi
uygulamaktır.”

KASLARINIZI ÇALIŞTIRAN EGZERSİZLER YAPIN

EXERCISE TO WORK YOUR MUSCLES

• Ağrılı bölgelere buz uygulayın.
• Kaslarınızı çalıştırıcı ufak egzersizler yapın.
• Kronik ağrı hastalığınız varsa ilaçlarınızı
düzenli alın.
• Ağrıları ağrı kesiciler ile geçirmeye
çalışmayın,
her ağrıda ağrı kesici içmeyin.
• Hava durumuna uygun giyinin, soğuk ve
esen yerlerde durmayın.

• Apply ice to painful areas.
• Exercise to work your muscles.
• Take your medication routinely if you
have chronic pain.
• Don’t try to treat your pain with
painkillers; don’t take painkillers
whenever you feel pain.
• Dress in accordance with the weather;
don’t stay in cold or windy places.
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Yüz felcinden atkıyla korunun
Yüzünüz ve kulağınızın soğuktan etkilenmesi sonucunda yaşayabileceğiniz yüz felci, tedavisi olan ancak
sıkıntılı bir rahatsızlık. Kişiler genelde çocuklarına
özen göstererek onları atkı ve beresiz sokağa çıkarmayor. Oysa yetişkinlerin de kendilerini aynı ölçüde koruması gerekiyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr.
Caner Kesimli yüz felci rahatsızlığı ile ilgili şunları
anlatıyor:

Protect your face with a scarf
Facial paralysis that might occur due to cold is a treatable
but problematic condition. Parents usually don’t send their
children outside without scarves; however, they are supposed
to protect themselves the same way. Ear, Nose, and Throat
Specialist Surgeon Dr. Caner Kesimli talks about facial
paralysis:

Loss of taste and shift of lips
“Facial paralysis appears as the loss or decrease of the facial
movements, usually only on one side. A shift on one side of
Dudak kenarında kayma tat alamama
lips, being unable to close eyes, loss of taste, pain or ringing
“Yüz felci, yüz hareketlerinin genellikle tek taraflı azalmain ears, dryness of eyes and mouth can be seen due to
sı veya kaybolmasıdır. Yüz kaslarının çalışmamasına
non-working facial muscles. The biggest
bağlı yüzün bir tarafında özellikle de dudak kenareason of facial paralysis is the nerve
rında kayma, gözü kapatamama, ağızda tat
Yüz felci
problem that occurs as a result of
alma bozukluğu, kulaklarda ağrı ve çınlama,
tedavisinde ilk 3 gün çok
dysfunction and being unable to
ağız ve göz kuruluğu gibi belirtiler görüleönemlidir. Belirtileri
control the muscles on the affected
bilir. Yüz felcinin en büyük sebebi fonkhissettiğiniz anda kulak burun
part of the face.”
siyon bozukluğu sonucu ortaya çıkan
boğaz uzmanına başvurmalısınız.
ve etkilenen tarafta yüz kaslarının
kontrol edilememesine sebep olan sinir
Herpes damages
First three days are important in
“Another big reason of experiencing
problemidir.”
treating facial paralysis. The
facial paralysis is the herpes virus
moment you feel the symptoms,
since it interacts with the cold, causing
Herpes enfeksiyonu hasar verir
you should seek advice from
infection. Cold weather and wind causes
“Yüz felci yaşanmasının bir diğer sebea specialist.
nerve damage due to infection and
bi de soğuğa bağlı olarak etkileşime geçen
inflammation inside the nerve channel
herpes virüs enfeksiyonudur. Soğuk hava ve
behind ears. Otitis media, surgical trauma,
rüzgâr kulak arkasındaki sinirin de içerisinden
neurological diseases are also among the
geçtiği kanalda iltihaplanma ve ödeme neden
causes of facial paralysis.”
olarak sinirde hasar oluşturmaktadır.
Tüm bunların yanı sıra orta kulak iltihabı, cerrahi travma, nörolojik hastaChewing gum helps
“First three days are
lıklar da yüz felcinin sebepleri araimportant in treating facial
sındadır.”
paralysis. The moment you
feel the symptoms, you
Sakız çiğnemek faydalı
should seek advice from a
“Yüz felci tedavisinde ilk 3 gün
specialist. Taking cortisone
çok önemlidir. Belirtileri hissettitablets, vitamins, face
ğiniz anda kulak burun boğaz uzmassages and chewing gum
manına başvurmalısınız. Tedavide,
help in treating it. A complete
kortizonlu tabletler, vitaminler,
recovery is seen in 90 percent
yüze masaj yapmak, sakız çiğof the patients who begin
nemek faydalıdır. Tedaviye
treatments in time.
zamanında başlanan hastaProtecting your face
ların yüzde 90’ında tam iyiand ears from cold by
leşme sağlanabilir. Özelwearing a scarf and a
likle soğuk havalarda atkı,
hat is among the
bere takarak yüz ve kup r e v e n t i v e
lakları korumak yüz felprecautions against
cinin gelişmesinde en
the development of
önemli önlemler arafacial paralysis.”
sındadır.”
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Bol su için, yoğurt ve meyve yiyin
Yetersiz ve dengesiz beslenmenin bağışıklık sisteminin zayıflamasından kaynaklanan enfeksiyonların sık görülmesine yol açtığını belirten Diyet ve Beslenme Uzmanı Şükran
Yıldız, şunları söylüyor: “Beslenmede bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardım etmesi için yeterli
miktarda protein almaya, antioksidan vitamin ve mineraller yönünden zengin beslenmeye özen gösterilmelidir. Antioksidanlardan zengin olan ve C ve E vitamini
içeren besinler sıkça tüketilmelidir. Limon, portakal, mandalina, biber, maydanoz, kivi ve greyfurt bol miktarda
C vitamini; zeytinyağı, badem,
ceviz ve fındık gibi kuruyemişler de E vitamininden zengin
besin maddeleridir.”

Drink plenty of water and eat yogurt and fruit
Stating that malnutrition causes infections as a result of
weakened immune system, Diet and Nutrition Specialist
Şükran Yıldız says, “In order to support our immune
system, we should consume enough protein and
foods that are rich in antioxidants, vitamins,
and minerals. Consuming foods that are
rich in vitamin C and E and minerals
is important. Lemon, orange,
tangerine, pepper, parsley, kiwi,
and grapefruit are rich in vitamin
C; olive oil, almond, walnut, and
hazelnut are rich in vitamin E.”

Havuç ve ıspanak dostlarınız
“Bu ay çok rahat ulaşabileceğiniz havuç ve ıspanakta bağışıklık sistemi hücrelerinin sayısını çoğaltan beta karoten
bulunuyor. Bu yüzden sık sık
sofranızda bulundurmaya çalışın.
Özellikle selenyum, çinko, demir
ve bakır gibi hücreleri güçlendiren minarelleri içinde bulunduran balık, ceviz, fındık,
badem, kuru meyveler, pekmez, kırmızı et, zeytinyağı,
fındık yağı da tercihleriniz içinde olmalı. Bağışıklık sistemi için yararlı olan hücrelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için günde 2-2,5 litre
Antioksidanlardan
su içmeyi de ihmal etmeyin.”

Carrot and spinach are your
friends
“Carrot and spinach,
which are in season,
contain beta carotene
that increase the number
of immune system cells.
Therefore, care to keep
them in the menu often.
Prefer consuming fish,
walnut, hazelnut, almond,
dried fruits, molasses, red
meat, olive oil, and hazelnut oil
that contain minerals such as selenium, zinc,
iron, and copper to strengthen your cells. Keep
drinking at least 2-2.5 liters of water daily to
keep your cells functioning.”

Consume yogurt, kefir, and cheese
“Omega-3, fatty acids that fish
contain, and arginine amino acids that
Yoğurt, kefir ve peynirden şaşmayın
sources of protein contain are
“Omega 3 balıkta bolca bulunan yağ asitimportant nutrition for our immune
leri ve proteinli gıdalarla alınan arginin
Consuming foods that are rich
system. You can use ginger that also
amino asidi, bağışıklık sistemi için önemli
in vitamin C and E and
supports immune system in soups, teas,
besin kaynaklarıdır. Bağışıklığa büyük katminerals is important.
and salads. Yogurt, kefir, and cheese
kıları olan zencefil, salatalarda, çorbalarda ve
contain probiotics. When you consume yogurt
çayda tüketilebilir. Probiyotikler de genelde yoand kefir often, you will notice that your intestines
ğurt, kefir ve peynir bulunmaktadır. Yoğurt ve kefiri
function healthier and your body is stronger.”
sık tükettiğinizde ise bağırsaklarınızın daha sağlıklı çalışmasını ve vücudunuzun daha güçlü olmasını sağlayacaksınız.”
Keep your metabolism at a great pace with snacks
“It would be useful to limit consuming sugar, oil, and
Ara öğünlerle metabolizmayı ateşle
carbohydrates during this time that we don’t move
“Daha az hareket edilen bu dönemlerde ağırlık kontrolünü
much, if we want to keep our weight under control. At
sağlamak adına şeker, fazla miktarda yağ, hamur işi gibi bethe same time, we can keep our metabolism at a great
sinleri kısıtlamakta fayda var. Aynı zamanda kahvaltıda
pace by consuming eggs rich in iron for breakfasts; and
demirden zengin yumurta ve ara öğünlerde taze ve kuru
fresh and dried fruits, walnuts, hazelnuts, almonds,
meyve, ceviz, fındık, badem, süt, yoğurt, kefir tüketerek
milk, yogurt, and kefir for snacks.”
metabolizma daha canlı tutulabilir.”

zengin olan ve C ve E
vitamini içeren besinler sıkça
tüketilmelidir.
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KENDİNİZİ EVİNİZDE GİBİ
HİSSETMEYE NE DERSİNİZ?

DEKORASYONU, LEZZETLİ MÖNÜSÜ, KEYİFLİ LOKASYONU VE GÜLER YÜZLÜ EKİBİ
İLE ARNAVUTKÖY’DE HİZMET VEREN ANY İSTANBUL, HEDEF KİTLESİNE EV
SICAKLIĞINDA SAMİMİ BİR ATMOSFER SUNUYOR.

HOW WOULD YOU LIKE TO FEEL
LIKE AT HOME?

ANY İSTANBUL, LOCATED IN ARNAVUTKÖY, OFFERS A COMFORTABLE AMBIENCE
AS SWEET AS HOME TO ITS TARGETED CLIENTS BY MEANS OF ITS DECORATION,
DELICIOUS MENU, SMILING STAFF, AND PLEASANT LOCATION.
SELİN AKGÜN

Any İstanbul, yalın dekorasyonu ile hedef kitlesine farklı
bir yaşam stili vaat ediyor. Mekânın en dikkat çeken özelliklerinden biri de dekorasyonda kullanılan her detayın,
satılık olması... Masadan çatala kadar beğendiğiniz her
ürünü alıp, evinizde, yazlığınızda ya da ofisinizde kullanma lüksüne sahipsiniz. Any İstanbul’a adım attığınız andan itibaren kendinizi sanki evinizdeymiş gibi hissediyorsunuz. Any İstanbul’un sahipleri Oytun Yazdıç ve
Hülya Yazdıç, müşterilere bu hissi yaşatmak için No:3
Design ile farklı bir iş birliği yaptıklarının altını çiziyor.
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Any İstanbul offers a different style to its targeted clients
with its simple decoration. One of the significant features
of the place is that the customers can purchase any element
that is used for decoration. You have the luxury of buying
anything from fork to table and use it at home or office.
You feel like you are home the moment you step inside Any
İstanbul. Oytun Yazdıç and Hülya Yazdıç, owners of the
place, highlight that they have made a different kind of
cooperation with No:3 Design to have their clients
experience this feeling.

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Any İstanbul’un
sahipleri Oytun ve
Hülya Yazdıç
Owners of Any
İstanbul Oytun and
Hülya Yazdıç

Each detail used for decoration of Any İstanbul is chosen
Any İstanbul’un dekorasyonunda öne çıkan her detay,
carefully by Oytun Yazdıç and Hülya Yazdıç. The white
özenle Oytun Yazdıç ve Hülya Yazdıç tarafından seçilwooden appearance of the building and the great coffee
miş. Binanın bembeyaz ahşap görüntüsü ve mis gibi
smell that welcomes you at the entrance support this cozy
kahve kokusu girişte verilmek istenen sıcak atmosferi
ambience. High ceilings make the place look large and
destekliyor. Binanın yüksek tavan özelliği, mekânı olbright. Colorful and striped pillows on the sitting group
dukça geniş ve ferah bir hale getiriyor. Oturma alanıngrab attention. The designer chairs balance the warm
da renkli ve çizgili yastıklarla ev hissini yaşatan
texture of wood. Making the lower floor more
sedirler dikkat çekiyor. Ahşabın sıcak dofunctional, comfort is the first priority.
kusunu tasarım sandalyeler dengeliyor.
Green, red, and light tones, complimenting
Alt katı daha fonksiyonel hale getirAny İstanbul’da
the natural texture of wood, created an
mek için farklı bir kotta bulunan
ekmekten tatlılara
ambience that doesn’t oppress the
alanda yine rahatlık ön planda…
kadar her şey günlük
customers. Oytun Yazdıç gives
Ahşabın doğal dokusuna eşlik eden
information about the features of
yeşil, bordo ve açık tonlar ise hedef
olarak yapılıyor.
Any İstanbul in the aspects of service
kitleyi yormayan bir ortam yaratand location, “Any İstanbul has a cozy
mış. Oytun Yazdıç, Any İstanbul’u
Everything in the menu
and warm concept that our customers
hem mekân hem de hizmet açısınfeel themselves home at any time of day.
dan farklı kılan özellikler hakkında şu
of Any İstanbul is
We compliment different flavors with
bilgileri veriyor: “Any İstanbul, samimade daily.
pleasant music. The two-story place can host
mi, sıcak, misafirlerimizin kendilerini evup to 120 customers. We combined domestic and
lerinde hissedebilecekleri, günün her saatini
industrial textures. Most of the designs, especially the
keyifli bir şekilde değerlendirebilecekleri bir konfloor elements, are collected, processed, and installed from
septe sahip. Farklı lezzetler, keyifli müzik seçimleriyle
the old houses in Anatolia.”
birleşiyor. İki katlı mekânımız, 120 kişiyi ağırlayabiliyor. Dekorasyonda evsel dokularla endüstriyel dokular
birleştirildi. Tasarımların birçoğu özellikle de yer döSpecial service for the business world
Hülya Yazdıç who mentions that they organize events
şemeleri Anadolu’daki eski evlerden toplatıldı, işlendi
appealing the prominent establishments and brands of
ve döşendi.”
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EXECUTIVE ŞEF DURMUŞ DURSUN’DAN BEĞENDİ
YATAĞINDA SOSLU TAVUK TARİFİ (1 KİŞİLİK)

Malzemeler:
Marine için: 200 gram tavuk göğsü, yumurta, soya
sosu, 20 gram un.
Sosu için: Karışık biberler, 5 gram mısır, 1 adet taze
soğan, zerdeçal, tuz ve 100 gram krema.
Hazırlanışı:
Tüm malzemeleri karıştırarak tavuğu marine edin.
Daha sonra tavuk parçalarını soslu bir şekilde ayçiçeği yağında kızartın. Sos malzemesini wok tavada soteleyin. Bu sosa kızartılmış tavuk parçalarını
da ekleyin. Önceden hazırlanmış olan beğendi
yatağında fırınlanmış patatesler ile servis edin.
Afiyet olsun…
EXECUTIVE CHEF DURMUŞ DURSUN’S RECIPE FOR
SCALLOPED CHICKEN ON A BED OF EGGPLANT
SAUCE (FOR ONE)

Ingredients:
To marinate: 200 grams of chicken breast, egg, soy
sauce, 20 grams of flour.
For the sauce: Mixed peppers, 5 grams of corn,
1 scallion, turmeric, salt, and 100 grams of cream.
Preparation:
Mix all the ingredients to marinate the chicken.
Later fry the chicken pieces in sunflower oil. Do not
shake the sauce off before frying. Sauté the
ingredients for the sauce in a wok. Add fried
chicken pieces. Place chicken and baked potatoes
on the bed of eggplant sauce. Bon petite.

İş dünyasına özel hizmetler
İş dünyasının önde gelen kurum ve markalarına yönelik
özel organizasyonlara da imza attıklarını dile getiren
Hülya Yazdıç ise, “Akşam yemeklerimizin yanı sıra hafta içi öğlen saatlerinde, her gün farklı çeşitte hazırlanan
öğlen mönülerimiz bulunuyor. Firmaların damak tadına
hitap eden bu mönüler sayesinde, müşterilerini devamlı
bir şekilde yemeğe getiren sabit firmalarımız bulunuyor.
Mekân planlanırken aslında üst katın yerleşimini daha
çok kurumsal firmalara yönelik hazırladık. Maksimum
50 kişilik olan üst katın içerisinde daha küçük gruplar ya
da toplantılar için 12 kişilik masanın olduğu ayrı bir
odamız da var. Aynı zamanda yemek sonrası açık havada
bir şeyler içmek istenirse yine aynı katta bulunan yaklaşık 30 kişilik bir terasımız mevcut. Bizi tercih eden firmaların istekleri doğrultusunda çeşitli fiks mönüler
hazırlıyoruz. Cam önlerine yapılan rahat ve renkli sedirler, en sevilen köşelerimizden biri… İki kat arasında
bulunan küçük cumba DJ kabini olarak değerlendirildi.
Samimi ve içten bir atmosfer sunmaya yönelik stratejiler geliştiriyoruz.” yorumunda bulunuyor.

0

3

8

raillife ARALIK / DECember 2015

Any İstanbul’un
şefi Durmuş Dursun
Chef of Any
İstanbul Durmuş
Dursun

the business world says, “We offer daily lunch menus
as well as dinner menus. Thanks to these menus that
appeal to many different clients from prominent
brands, we have frequent customers who bring their
clients to our place for business meetings at lunch or
dinner. We planned the upper floor considering the
needs of our clients from the business world. The upper
floor with the capacity of maximum 50 also has a room
for 12 for smaller groups or business meetings. For the
ones who would like to have drinks outdoors after
dinner, we have a terrace for 30. We prepare fixed
menus in accordance with the requests of the companies
who prefer us. Colorful and comfortable benches that
are built in front of windows are among the customer
favorites. The small bay window located between the
two floors is utilized as the DJ cabin. We develop
strategies in the aim of creating a warm and
comfortable ambience.”
Combining different flavors
If you would like to experience the beauty of autumn

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Cheese Burger

Frambuaz Soslu Portakallı Salata
Salad with oranges and raspberry sauce

Keçi Peynirli Salata
Salad with goat cheese

Farklı lezzetleri bir araya getiriyor
Sonbaharın güzelliğini, eşsiz spesiyallerle yaşamak istiyorsanız, Any İstanbul’un sıra dışı lezzetlerini tatmalısınız… Any İstanbul’un mutfağı, sektörde 20 yıllık bir deneyime sahip olan şef Durmuş Dursun’a emanet. 7 kişilik
ekiple çalışan Dursun, İtalyan mutfağında son derece iddialı… Yaratıcı spesiyallere imza atan Dursun, frambuaz
soslu portakallı salata ve kinoa salatası gibi lezzetlerle
farklı kombinasyonlar yapıyor. Any İstanbul’da ekmekten
tatlılara kadar her şey günlük yapılıyor. Dursun’un kuzu
sırtı ve el yapımı erişteli salatası, beğendi yatağında soslu
tavuğu, morel mantarlı burgeri, steak tartarı, dana carppacio’su, kuzu pirzolası ve beluga mercimekli keçi peynirli
salatası ise en çok tercih edilen spesiyaller arasında yer
alıyor. Hafif bir şeyler yemeği tercih ediyorsanız, bruschetta, el yapımı çıtır soğan ve buffallo wings’i denemenizde fayda var. Raillife için özel olarak mutfağa giren Any
İstanbul’un şefi Durmuş Dursun, beğendi yatağında soslu
tavuk, cheeseburger, beluga mercimekli keçi peynirli salata, ızgara somon, morel mantarlı burger, kinoa salatası ve
frambuaz soslu portakallı salata hazırladı.

Mantar Soslu Cheddar Burger
Cheddar Burger with mushroom sauce

Izgara Somon
Grilled Salmon

Kinoa Salatası
Quinoa Salad

accompanied by the matchless specialties, you should
taste the extraordinary flavors of Any İstanbul. Durmuş
Dursun with 20 years of experience in the sector is the
executive chef of Any İstanbul. He works with a team of
seven and is assertive about the Italian cuisine. Durmuş
Dursun who prepares creative specialties combines
different flavors such as quinoa salad and orange salad
with raspberry sauce. Everything is made fresh daily from
bread to desserts in Any İstanbul. Lamb ribs, homemade
pasta salad, scalloped chicken on a bed of eggplant sauce,
burger with morel mushrooms, steak tartar, veal
Carpaccio, lamb chops, and salad with goat cheese and
beluga lentils are among his most favored specialties. If
you prefer eating something light, you should try
bruschetta, crispy onions, and Buffalo wings. Entering
kitchen for Raillife readers, Executive Chef of Any
İstanbul Durmuş Dursun prepared scalloped chicken on a
bed of eggplant sauce, cheeseburger, salad with goat
cheese and beluga lentils, grilled salmon, burger with
morel mushrooms, quinoa salad, and salad with oranges
and raspberry sauce.
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PERU’DAN SAMOA’YA ŞIMARTAN 10 OTEL
SEYAHATLERİN EN ÖNEMLİ UNSURLARI KONAKLAMA YERLERİ. PEKİ, DÜNYANIN EN
İYİ KONAKLAMA MEKANLARI NERELER?

FROM PERU TO SAMOA 10 HOTELS THAT
WILL INDULGE YOU

THE MAIN INGREDIENT OF A TRAVEL IS ACCOMMODATION. WHERE ARE THE BEST
ACCOMMODATIONS OF THE WORLD LOCATED?
BERİL ŞEN

Güney Amerika’dan Afrika’ya, Asya’dan Avustralya’ya ve Güney Pasifik Okyanusu’na; mimarisi, atmosferi, mutfağı ve spa’sıyla sizi şımartacak oteller nerelerde diye merak ediyor musunuz? Sizin
için dünyanın en iyi otelleri arasından bir seçki
yaptık. Yolunuz buralara düşerse keyifle konaklayacağınız muhakkak!
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From South America to Africa and from Asia to Australia
and South Pacific Ocean, do you ever wonder where the
hotels that will indulge you with their architecture,
ambience, their dishes, and spas are located? We created
a selection for you among the best hotels of the world. If
you happen to accommodate in one of them, your stay
definitely will be a pleasant one!

GEZİ / TRAVEL

HOTEL LİBERTADOR /TRUJİLLO, PERU
Peru, İnka ve İspanyol kültürlerinin iç içe geçtiği Cusco
kenti ile asırlar boyu yalnızlığına terk edildikten sonra
1911’de keşfedilen İnka kenti, Machu Picchu’yla özdeşleştirilir. Oysa Peru’nun kuzey kıyısındaki İnka dönemi öncesine ait kentleri, halkı ve kalıntıları bir o kadar
görmeye değerdir. Renkli kolonial evleri, kiliseleri ve
meydanlarıyla Kuzey Peru’yu önemli bir destinasyon
haline getiren Trujillo’nun en çarpıcı meydanı Plaza De
Armas’da Hotel Libertador yer alır. Otelin odaları, havuzbaşı ve ünlü Peru mutfağının tadlarını sunan restoranı bir yana bu otelde kalmak şehrinin kalbinde olmak
demektir.
HOTEL LIBERTADOR / TRUJILLO, PERU
After the city of Cusco where the cultures of Spain and Inca
are intertwined has been left alone for centuries, Peru is
identified with an Inca city of Machu Picchu that was
discovered in 1911. Other cities from the pre-Inca period
are worth seeing with their locals, ruins, and houses located
in the north coast of Peru. Hotel Libertador is located at
Plaza De Armas, the most striking square of Trujillo that
made Peru an important destination with its colorful
colonial houses, churches, and squares. Staying at this hotel
is like staying at the center of the city. Also, the hotel is very
fancy with its rooms, pool, and restaurant that offers
Peruvian dishes.

SOFİTEL MARRAKECH LE PALAİS HOTEL
MARAKEŞ, FAS
Kuzey Afrika İslam mimarisinin, renk ve kıvrımlarının
biraraya geldiği Marakeş kentindeki otel, Sofitel zincirinin en tipik otellerinden. Lüks ve modern olmasına
rağmen, koridorlarından odalarına, dekorasyon ve atmosferi Fas’ta olduğunuzu hissettiriyor. Lobide ‘thé a la
menthe’ (nane çayı) ikramı yapan geleneksel kostümlü
çaycılardan otelin aşıboyası duvarlarına, muhteşem
bahçesinden palmiye ağaçlarıyla çevrili havuzuna, mimarisinden mutfağına geleneksellikten vazgeçilmemiş.
Fas mutfağının demirbaşı, kuskus ve etten oluşan Tajin
yemeğinin en lezzetli varyasyonlarını otelin restoranında denemek mümkün. Otel, Marakeş’in kalbi Jemaa El
Fna meydanına yürüyerek 15 dakika mesafede. Burada
akrobatlar, hikaye anlatıcılar, yılan oynatıcılar, sihirbazlar, falcılar, kına yapan kadınlar ve ekmeğini taştan
çıkaran seyyar satıcılar toplanıyor.
SOFITEL MARRAKECH LE PALAIS HOTEL
MARRAKECH, MOROCCO
The hotel, which is located in Marrakech where the colors and
curves of North Africa’s Islamic architecture come together,
is among the most typical hotels of the Sofitel chain.
Although, it is modern and luxurious, you can still feel that
you are in Morocco because of the decoration and ambience
of its rooms and halls. Traditionalism dominates the hotel
from the waiters who serve ‘thé a la menthe’ (mint tea) in
their traditional costumes to the red ocher painted walls, and
from the pool surrounded by the palm trees to the architecture
and the traditional dishes of the hotel. It is possible to taste
the delicious variations of the famous Moroccan dish, Tajin,
which consists of couscous and meat, at the hotel’s restaurant.
The hotel is in 15-minutes of walking distance from the heart
of Marrakech, Jemaa El Fna square where acrobats,
fortunetellers, storytellers, snake charmers, illusionists,
women painting henna tattoos, and street vendors gather.

raillife ARALIK / DECEMBER 2015

0

4

1

GEZİ / TRAVEL

MBALAGETİ SERENGETİ CAMP
SERENGETİ MİLLİ PARKI, TANZANYA
Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’da bulunan Serengeti
Milli Parkı, bir safari cenneti. Yerlileri Maasai’lerin
dilinde ‘sınırsız topraklar’ anlamına geliyor. Yaklaşık
15 bin kilometrekareye yayılan ve sonsuzmuşcasına
uzanan bu düz savan, yeryüzünün en bozulmamış ekosistemlerinden. Mbalageti Nehri yakınındaki Mbalageti Serengeti Kampı, doğal yaşamı en el değmemiş haliyle izleyebileceğiniz, vahşi doğanın içinde yer alıyor.
Kampta her şey doğal malzemeyle yapılmış. Odalar,
verandalı lüks çadırlar şeklinde. Bazı odaların küvetleri
ya da jakuzileri terasta, Serengeti manzaralı. Akşamları
ya da sabahları hava aydınlanmadan, bir yerden bir
yere ancak kampta görevli bulunan mızraklı Maasai’ler
eşliğinde yürüyebiliyorsunuz. Kampın etrafı çitler
çevrilmediğinden karanlıkta hayvanlar, kampın yakınına gelebiliyor. Odalara acil durumlarda kullanılmak
üzere bir düdük konmuş.

ALPHONSE ISLAND RESORT
ALPHONSE ADASI, SEYŞELLER
Okyanusun ortasındaki tropikal bir adada, Seyşeller’de
lüks bir Robinson Crusoe hayatı yaşamak mümkün.
Kendi özel kumsalınızda yüzmeye ne dersiniz? Snorkelle dalmak, büyük okyanus balıkları avlamak, trekking yapmak, bisikletle dolaşmak ve bunları el değmemiş bir doğada yapmak mümkün. Mercan kayalıkları,
lagünleri, bembeyaz kumsalları ve tropik bitki örtüsüyle, Mahe Adası’ndan bir saatlik bir uçuşla ulaşılan
Alphonse Adası’nda hiçliğin ortasındasınız. Çiçek kolyeler ve hindistanceviziyle karşılanıyorsunuz. Okyanus manzaralı terasları, jakuzileri, yıldızların altında
açık duşları var. Bir de bisiklet konmuş. Bu yalnız adayı
keşfetmenin en iyi yolu pedal çevirmek...
ALPHONSE ISLAND RESORT
ALPHONSE ISLAND, THE SEYCHELLES
It is possible to live like Robinson Crusoe in the middle of the
ocean at a tropical island in the Seychelles. How about your
own private beach? Diving with snorkel, catching large ocean
fish, trekking, riding on a bicycle, and doing all these in an
untouched nature are possible. You are going to find yourself
in the middle of nonexistence on Alphonse Island that can be
reached by an hour of flight from Mahe Island. The island is
magnificent with its lagoons, coral reefs, white sandy beaches,
and tropical flora. You are welcomed with flower necklaces
and coconuts. They have terraces with the ocean view,
Jacuzzis, and open air showers under the stars. They also have
bicycles to discover this lonely island by pedaling.
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MBALAGETI SERENGETI CAMP
SERENGETI NATIONAL PARK, TANZANIA
Serengeti National Park that is located in Tanzania, a
country in East Africa, is a safari paradise. It means ‘lands
without borders’ in Maasai language, the locals. This flat
savannah that expands over 15 thousand square kilometers
as if it is endless is among the world’s best preserved
ecosystems. Mbalageti Serengeti Camp, located near
Mbagaleti River, is right in the middle of the wild life where
you can observe the natural life in its most untouched state.
Everything is made with natural materials at the camp. The
rooms are in fact luxurious tents with porches. Some rooms
have Jacuzzis or tubs at the porch facing the Serengeti
landscape. After the sunset and before the sunrise you have
to walk accompanied by Maasais armed with spears from
one point to another in the camp. Wild animals might come
near the camp in the dark because it is not surrounded by
fences. The rooms are equipped with whistles to be used in
case of emergency.

GEZİ / TRAVEL

BANYAN TREE LİJİANG RESORT & SPA
LİJİANG, ÇİN
Doğu’nun Venedik’i olarak tanımlanan tarihi Lijiang
kenti, arnavutkaldırımı yolları, köprüleri ve kanalları
ile 1997’de UNESCO’nun dünya mirası listesine girmişti. Banyan Tree’nin villalarında balkona çıktığınızda, görkemli Jade Dragon Snow Dağı’nın karlı zirvesi
karşınıza çıkar. Kente damgasını vuran yerel Naxi’lerin
evlerinin kıvrımlı çatıları uygulanmış. Kırmızı, altın
rengi ve siyahla dekore edilmiş odanın oturma kısmı
bir paravanla konforlu, sade ve dingin yatak odasından
ayrılır. Daha siz odaya girmeden huzurlu bir müzik
çalmaya başlar, Çin çayının dört farklı çeşidi otelin ikramı. Banyan Tree tüm bu lüksün içinde mütevazı bir
Çin atasözünü ilke edinir: “Ayaklarınızın altında sahip
olduğunuz bir parça toprak ve başınızın üzerinde bir
gökyüzü varsa, işte en büyük lüks budur.”
BANYAN TREE LIJIANG RESORT & SPA
LIJIANG, CHINA
Described as the Venice of the East, the city of Lijiang,
entered the UNESCO’s world heritage list in 1997 thanks to
its cobblestone pavements, bridges, and canals. When you
go on the balcony in one of the villas of Banyan Tree, you see
the summit of Jade Dragon Snow Mountain. The curved
roof style of Naxis is adopted in the hotel. The sitting area,
which is decorated in golden, red, and black colors, is
separated with a screen from the simple and comfortable
bedroom area. Before even you enter the room, a relaxing
music begins to play. Four kinds of Chinese teas are the
complimentary treats of the hotel. Banyan Tree adopts a
modest Chinese proverb as its motto: “A piece of land you
own under your feet, and the sky above your head are the
greatest luxuries.”

OBEROİ AMARVİLAS / AGRA, HİNDİSTAN
17. yüzyılda İmparator Şah Cihan’ın ikinci karısı için
yaptırdığı, dünyanın en ünlü yapılarından Taj Mahal,
belki de aşk için inşa edilmiş en abartılı eserlerden. Sabahın ilk ışıklarıyla Oberoi Amarvilas’ın odalarından
perdeleri aralayınca, ilk göz kamaştıran bu beyaz mermer yapı görünüyor. Yalnız odalar değil, lobi, muhteşem
havuz ve bar da Yamuna Nehri kıyısında bulunan Taj
Mahal’e bakıyor. Arap ve Moğol mimarisinin etkilerinin
hissedildiği otele girer girmez, iki kaşınızın arasına bindi konduran sarili Hintli kızlar karşılıyor sizi. Otelin
bahçesi teraslar halinde, süslü çeşmelerden sular akıyor,
havuz ve köşkler adeta imparator ve prenslerin zamanından kalma. Otelin restoranı Bellevue’de uluslararası
mönü, Esphahan’da ise Hint mutfağının gerçek kokuları
ve tadları var. Günbatımında ve özellikle ayışığında otelin terasından hiç ayrılmak istemeyeceksiniz.
OBEROI AMARVILAS /AGRA, INDIA
Among the world’s famous structures, Taj Mahal, which
was made for the second wife of the Emperor Shah Jehan in
the 17th century, is maybe the most exaggerated work that
was constructed in the name of love. When you open the
curtains in one of the rooms of Oberoi Amarvilas, this
white marble structure is the first thing that grabs your
attention. Not only the rooms, but the lobby, the
magnificent pool, and the bar, too face Taj Mahal that is
located along Yamuna River. The Indian girls in saris who
put a bindi right between your eyebrows the moment you
enter the hotel that you feel the inspirations from both
Arab and Mongol architectures welcome you. The garden
of the hotel consists of terraces, and fountains. The pool
and the gazebos seem like they are from the royal era. The
hotel restaurant Bellevue offers an international menu as
Esphahan offers the dishes of the Indian cuisine. You
won’t want to leave the terrace especially during the
sunset and under the moonlight.
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GRAND HOTEL D’ANGKOR WAT
SİEM REAP, KAMBOÇYA
15. yüzyılda yağmalandıktan sonra tapınaklarıyla birlikte ormanın içine gömülen ve 400 yıl sonra Avrupalı
kaşifler tarafından ortaya çıkarılan Khmer İmparatorluğu’nun kalbi tarihi Angkor kenti, Kamboçya turizminin bel kemiğidir. Raffles oteller zincirinin Siem Reap’teki halkası Grand Hotel D’Angkor Wat, cangılın
içinde bulunan Angkor Wat tapınaklar kompleksine
sadece 8 km mesafede. Khmer kültürü ve gelenekleri
hala geçerli. Otelin kapısından girdiğinizde, Kamboçya’nın dokumacılık geleneğinin bir ürünü olan kareli
atkılar dolanıyor boynunuza. Siem Reap’in bu oteldeki
en büyük havuzu, Khmer imparatorlarının Phimeanakas’taki havuzlarından esinlenilerek dizayn edilmiş.
Otelde yer yer bitkilerle iç içe lagünler, bazı odaların
tropikal ağaç ve çiçeklerle dolu egzotik bahçesine açılan, bambu koltuklar ve etnik mobilyalarla dekore edilmiş özel teraslar var. 70 metrekarelik, Fransız Çinhindi
tarzında dekore edilmiş Cabana Suit’ler Kamboçya’nın
ünlü ipek ve ketenleriyle renklendirilmiş.

BON TON RESORT
LANGKAWİ ADASI, MALEZYA
Malezya’nın Langkawi Adası’nda, adanın en popüler
plajlarından Pantai Cenang’a beş dakika mesafede,
asırlık hindistancevizi ağaçlarının arasında, bir lagüne
bakan sekiz farklı tarzda inşa edilmiş geleneksel villalar. Odalara konulan geleneksel sarong (Malezyalıların
vücutlarına sardığı kumaş parçası) ve terliklerle hemen
adanın atmosferine ayak uyduruyorsunuz. Batı ile
doğu mutfağının Asya’ya özgü baharatlarla zenginleştirildiği ve adanın en iyi restoranlarından biri kabul
edilen Nam Restaurant da burada.
BON TON RESORT
LANGKAWI ISLAND, MALAYSIA
Located in Malaysia’s Langkawi Island and five minutes
away from Pantai Cenang, the popular beach of the Island,
the hotel consists of eight traditional villas that are built in
different styles facing a lagoon surrounded with centuries
old coconut trees. You attune with the island’s ambience
immediately thanks to traditional sarongs and sleepers you
find in your room. Nam Restaurant, which synthesis the
Western and Eastern cuisines with unique spices of Asia, is
located in here and it is respected as one of the best
restaurants of the island.
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GRAND HOTEL D’ANGKOR WAT
SIEM REAP, CAMBODIA
Buried in the forest with its temples after being pillaged in
the 15th century and discovered by the European explorers
400 years later, the heart of the Khmer Empire, the ancient
city of Angkor, forms the backbone of Cambodian tourism.
Grand Hotel D’Angkor Wat, the ring of the Raffles hotels
chain located in Siem Reap, is only 8 km away from the
Angkor Wat temples complex, which is located in the jungle.
The Khmer culture and traditions are still valid. When you
enter the hotel’s gate, they wrap checkered scarves, products
of Cambodian weaving tradition, around your neck. The
largest pool of Siem Reap located at this hotel is inspired by
the pools of the Khmer Emperors, located in Phimeanakas.
The hotel houses lagoons intertwined with plants, and some
rooms with private terraces, which open to the exotic garden
full of tropical trees and flowers, decorated with bamboo
chairs and ethnic furniture. Seventy square meters Cabana
Suits, which are decorated in French Indochina style, are
colored with the famous Cambodian silk and linens.

GEZİ / TRAVEL

SEA TEMPLE RESORT & SPA
PORT DOUGLAS, AVUSTRALYA
Avustralya’nın ünlü mercan kayalıkları, Oğlak Dönencesi’nden Papua Yeni Gine’ye kadar 3750 km boyunca
devam eder. UNESCO Dünya Mirası alanlarından olan
Great Barrier Reef’i görmek için en uygun üs Cairns
kentine 1 saat mesafedeki Port Douglas. Buradaki Sea
Temple Resort & Spa’nın bazı odaları ortak büyük havuza açılırken bazıları hemen önlerinde kendi özel havuzlarına sahip. Bazı odalarda, açık hava jakuzileri ve
barbeküleri var. Otelin bir başka özelliği de 3 bin metrekarelik bir alana yayılan bir lagünün, ağaç ve bitkileri
besleyerek otelin içine doğru yayılmış olması. Su, adı
‘Deniz Tapınağı’ anlamına gelen otelin her yerinde bereketini hissettiriyor.
SEA TEMPLE RESORT & SPA
PORT DOUGLAS, AUSTRALIA
The famous reefs of Australia stretch from the Tropic of
Capricorn to Papua New Guinea for 3750 km. The most
suitable base to see the Great Barrier Reef, which is
among the UNESCOs World Heritage sites, is Port
Douglas that is one hour away from Cairns. Some of the
rooms of Sea Temple Resort & Spa located in here open
to the large pool and some rooms have their own private
pools. Some rooms have open air Jacuzzis and barbeques.
A lagoon that is spread over a 3000 square meters of
plot extends through the hotel, feeding the plants and
the trees. Water makes one feel its abundance
everywhere in the hotel.

AGGİE GREY’S LAGOON RESORT & SPA
APİA, SAMOA
Güney Pasifik Okyanusu’nda bir adalar grubu Samoa.
Halkı ve mimarisiyle Polinezya kültürünün en geleneksel özelliklerine sahip. Başkent Apia’daki Aggie
Grey’s oteli, Samoa evleri gibi dizayn edilmiş açık lobisi, doğal lagünü, turkuaz okyanusa açılan plajı, palmiye
ağaçları ve tropikal bahçeleriyle, adanın doğalına dokunulmamış köşelerinden biri. Adanın kuşlarından
Toloa, otelin bahçesinde geziniyor. Odaların çoğu okyanus manzaralı, otelin bir de golf sahası var. Plajın
sonundaki Manai Spa’da, Samoa ve Polinezya geleneklerine göre yapılan masajlar arasında, bahçede yetişen
papaya ile yapılan Papaya Masajı denemeye değer.
Snorkelle dalabilir, geleneksel Kava (bir tür çay) seremonisine katılabilir, yerel Umu yemeğini öğrenebilir,
ahşap ve kano oymacılığını deneyebilir ya da hasır örebilirsiniz. Çocuklar için de Yunus Çocuk Kulübü var.
AGGIE GREY’S LAGOON RESORT & SPA
APIA, SAMOA
Samoa is a group of islands in the South Pacific Ocean. It
has the traditional characteristics of Polynesian culture
with its people and architecture. Aggie Grey’s hotel located
in the capital city Apia is among the untouched corners of
the island with its open-air lobby designed like Samoa
houses, a natural lagoon, palm trees, tropical gardens, and
a beach with turquoise waters. Toloa, among the bird
species of the island, flies around the hotel’s garden. Most
of the rooms have ocean views. Hotel also has a golf
course. Among the Samoa and Polynesian massages given
at the Manai Spa located at the end of the beach, the
Papaya Massage given with the use of papayas grown in
the orchard of the hotel is worth trying. You can snorkel,
join the Kava (a type of tea) ceremony, learn how to make
Umu (a local dish), try canoe or wooden engraving, or
matting. Dolphin Kids’ Club is for children.
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GÖKYÜZÜNDE ADRENALİN
DOLU BİR MACERA
PLANÖR, MICROLIGHT VE HANG GLIDING... BU ÜÇLÜDEN BİRİNİ TERCİH EDEREK
GÖKYÜZÜNÜN SONSUZ MAVİLİĞİNDE KEYİFLİ BİR GEZİNTİYE VAR MISINIZ?

AN ADVENTURE FULL OF ADRENALINE
IN THE SKY

GLIDER, MICROLIGHT, AND HANG GLIDING… ARE YOU IN FOR A PLEASANT JOURNEY
IN THE ENDLESS BLUE OF THE SKY, CHOOSING ONE ELEMENT OF THIS TRIO?
SELİN AKGÜN

Eğer gökyüzünde kuşlar kadar özgür olmayı ve adrenalinin
iliklerinize kadar işlemesini istiyorsanız, o zaman havacılık
sporlarının en ekstrem araçları arasında yer alan planör,
microlight ve hanggliding’i bir kez olsun denemelisiniz.
Motorsuz hava taşıtı olarak öne çıkan planörler, bir diğer
adı motorlu yelken kanat olan ‘microlight’ ve son olarak
yelken/delta kanat sporu olarak dikkat çeken ‘hang gliding’
ile özgürlüğün tadını sonuna çıkarabilmek elinizde…
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If you would like to fly in the sky free as a bird and feel
the adrenalin, then you should try glider, microlight,
or hang gliding, among the extremist vehicles of
aeronautical sports, at least once. You can enjoy your
freedom by flying glider, a non-motorized aircraft,
microlight, also known as motorized delta plane, and
finally hang glider, a non-motorized aircraft with
delta wings.

HOBİ / HOBBY

Türkiye’de en
eski hava sporlarından
bir olan planörcülüğe yönelik
ilk eğitim yeri Türk Hava
Kurumu’nun 1935’te açtığı Planör
Uçuş Okulu…
The first educational establishment
in the aim of gliding, one of the
oldest aeronautical sports in
Turkey, is the Glider Aviation
School that was opened by
the Turkish Aviation
League in 1935.

Gökyüzünde süzülerek ilerleyen motorsuz hava taşıtı planör, ilk kez 1877 yılında Otto Lilienthal tarafından geliştirildi. Lilienthal, insan taşıyan ilk planörü de 1891 yılında
yaptı. Yaptığı bu planörle, bayır aşağı koşarak havalanmayı
başardı. Bu adımlardan sonra planörler hızla gelişmeye
başladı. 1902 yılında Wright Kardeşler’in yaptığı planörde,
bir dikey dümen, uçuş sırasında hareket ettirilebilen bir
yatay yükseklik dümeni ve kanatların uç kısmının aşağı
yukarı hareket etmesini sağlayan bir kanat eğme düzeneği
bulunuyordu. Bu gelişme, planör uçuşlarını güvenli bir
hâle getirirken, motorlu uçak yapımı için de önemli bir ön
hazırlık oluşturdu. Planörlerin dış yapısı küçük bir uçağa
benziyor. İniş hızları da son derece düşük… Bu yüzden,
genellikle planörlerin altında tek bir iniş takımı tekerleği
bulunuyor. Planörlerde dümen, pedallar yardımıyla kontrol ediliyor. Yatmayı sağlayan kanatlar ve yükselme-alçalmayı denetleyen yükseklik dümenleri ise bir levye ya da bir
tekerlek aracılığıyla kontrol ediliyor. Bir planörün uçuş
süresi, uçuş mesafesi ve çıkabileceği yükseklik; hava koşulları, kalkış hızı planörün tipi gibi değişkenlere bağlı...
Uygun koşullar sağlandığı takdirde bir planör, 10 bin metre
yüksekliğe çıkabilir ve bin 300 kilometre yol alabilir.

Gliding in the sky, glider, a non-motorized aircraft, was
first developed by Otto Lilienthal in 1877. Lilienthal made
the first glider that could carry a human in 1891. He could
ridge soar with the glider he built. Following his footsteps,
the development of gliders was a rapid one. The first glider
that was built by the Wright Brothers in 1902 had a
horizontal stabilizer, and a wing tilt mechanism. As this
development ensured the safety of gliding, it also created a
preliminary for motorized aircrafts. The structure of a
glider resembles a miniature airplane. Their landing speed
is very low. That is why gliders have usually only one
landing wheel. Navigation is controlled through pedals.
Wings and elevators are controlled through a control stick
or control wheel. Flight time, flying distance or the highest
altitude of a glider depends on some factors such as weather
conditions, type of glider, and take-off speed. When the

Planör eğitimi almak için…
Planörlerde motor olmadığından, bu araçların kalkış
hızına ulaşmaları için yardımcı araçlar kullanılıyor.
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Türk Hava
Kurumu’nun planör
eğitimlerine katılmak için
16 yaşından gün almak
gerekiyor.
You must complete the age of
15 and have passed 16 to join
the gliding training
offered by the Turkish
Aviation League.

En yaygın kullanılan yöntem ise planörün, saatte 100
kilometre hıza ulaşıp 600-700 metre yüksekliğe çıkana
kadar bir uçakla çekilmesi…Bugün planörcülük birçok
ülkede sevilerek yapılan hava sporlarının başında geliyor.
Türkiye’de planörlüğü THK başlattı
Türkiye’de en eski hava sporlarından biri olan planörcülüğe yönelik ilk eğitim yeri ise Türk Hava Kurumu’nun 1935’te açtığı Planör Uçuş Okulu… Günümüzde kullanılmakta olan planörler kontraplak ve fiberglass gibi çok hafif malzemelerden yapılıyor. Dar
gövdesi planörün havayı kolayca yarmasını sağlıyor.
Kanatları ise kaldırma kuvvetinden daha fazla faydalanabilmek için ince ve uzun olarak tasarlanmış durumda. Planörün motoru olmadığından kanat şekilleri
havada kalmasına yardım ediyor. Türk Hava Kurumu’nun planör eğitimlerine katılabilmek için 15 yaşını bitirmiş ve 16 yaşından gün almış olmak gerekiyor.
Kurs 18 gün sürüyor. Hava koşullarına göre kurs süresi uzayabiliyor. Eğitim süresi boyunca 7 sorti uçuşu
yapılıyor. THK İnönü Eğitim Merkezi ve THK Erzincan Havacılık Eğitim Merkezi’nde açılacak kurslara
başvuru yapabilmek ve eğitim tarihlerini öğrenebilmek için en yakın THK Şube Başkanlığı’na başvuruda
bulunmak gerekiyor. (www.thk.org.tr)
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conditions are suitable, a glider can reach up to 10 thousand
meters of altitude and 300 kilometers of distance.
Receiving gliding lessons…
Assistive vehicles are used to have gliders reach take-off
speed since they don’t have engines. The most widely used
method is to pull glider by an airplane until it reaches to
100 km/h speed and 600-700 meters of altitude. Today,
gliding is among the popular air sports.
TAL was the pioneer of gliding in Turkey
Gliding is among the oldest aeronautical sports in Turkey
and the Turkish Aviation League opened the first
educational establishment in the aim of gliding in 1935:
Glider Aviation School. Today’s gliders are built using light
materials such as plywood and fiberglass. Its narrow body
allows it to advance through the air easily. Wings are
designed long and narrow to profit more of the lifting force.
The wing design also helps the craft to stay in the air. If
you’d like to join the gliding classes organized by the
Turkish Aviation League, you must be completed the age of
15 and passed the age of 16. The training takes 18 days. This
duration might spread over a longer period depending on
the weather conditions. Seven sorties are made during the
training. You need to apply to the closest TAL Branch
Directorate to learn about the training dates and to apply

HOBİ / HOBBY

Motorlu
yelken kanat ve
yelken/delta kanat
sporunun da yıldızı
giderek yükseliyor.
The stars of microlight,
and hang gliding are
rising gradually.

Manzara keyfi ve adrenalin bir arada
Uçuşa meraklı kişilerin bir diğer gözdesi ise ‘microlight/ultralight’ yani motorlu yelken kanat… Motorlu
yelken kanat, sportif amaçlı uçuşların gerçekleştirildiği çok hafif (450 kg altı) bir hava aracı... Uçuş için
pilot lisansı gerekiyor. Farklı irtifalarda çok keyifli
uçuşlar yapılabiliyor. Özellikle kabin kısmının açık
olması dolayısıyla rüzgârı hissetme ve görüş alanının
mükemmel olması neticesinde çok keyifli manzara
uçuşları gerçekleştiriliyor. Dünyanın birçok ülkesinde microlight ile hava safarisi yapılıyor. Türkiye’de
bu uçuşlar daha çok Muğla-Ölüdeniz, Kapadokya-Peribacaları ve Antalya-Manavgat bölgelerinde gerçekleştiriliyor.
Buluttan buluta yolculuk
Uçuş ile ilgili en sıra dışı deneyimlerden biri de hiç şüphesiz ‘hang gliding’ yani yelken/delta kanat sporu…
Hang gliding, diğer hava sporlarından yamaç paraşütü
ve planörcülüğün bir karışımı olarak öne çıkıyor. Biraz
yüksekçe bir tepeden koşarak kalkış yapıp saatlerce havada kalınabilir. Araç, planörler gibi motorsuz uçmasına
rağmen yerden yükselen sıcak hava akımlarını ve tepeye
çarparak yükselen hava akımlarını yakalayarak binlerce
metre yükselebilir. Böylece bulut tabanına ulaşıp buluttan buluta atlayarak uzun mesafeler uçabilir…

0

5

0

raillife ARALIK / DECember 2015

for the courses that are going to begin at TAL İnönü
Training Center and TAL Erzincan Aeronautical Training
Center. (www.thk.org.tr)
Fun and adrenalin together
Another favorite of the people who like flying is ‘microlight/
ultralight’ in other words motorized delta plane. Motorized
delta plane is a very light aircraft (450kg) for sportive
flights. You must have a pilot license, though. Having
pleasant flights in different altitudes is possible. Panoramic
flights are very fun because of wind feel and clear view since
the cabin section is open. Air safaris are done in many
countries with microlight. These flights are usually done in
Muğla-Ölüdeniz, Kapadokya-Peribacaları, and AntalyaManavgat regions in Turkey.
Travel between the clouds (hang gliding)
Hang gliding is among the most extraordinary experiences
related to flying without a doubt. Hang gliding is a
combination of paragliding and sailplaning. You can takeoff from a hill after running a little and stay in the air for
hours. The aircraft can reach up to thousands of meters in
altitude by catching the rising warm air currents in columns
and the rising air created by lift bands extending from ridges.
This makes flying long distances possible by reaching the
cloud base and then flying from one cloud to another.

GİRİŞİM / INITIATIVE

GERÇEKTE
KİMİZ?

ÇİN YÜZ OKUMA SANATINA
GÖRE DİL İNSANI YANILTSA DA
YÜZ YANILTMIYOR. BU SEBEPLE
GENERAL ELECTRİC, AMERİCAN
AİRLİNES, DELOİTTE GİBİ PEK ÇOK
ŞİRKET, ÖZELLİKLE İŞE ALIM
SÜRECİNDE YÜZ OKUMA TEKNİĞİNİ
KULLANIYOR.

WHO ARE WE REALLY?
ACCORDING TO CHINESE ART OF FACE
READING, ALTHOUGH, LANGUAGE MIGHT
MISLEAD PEOPLE, FACE NEVER DOES.
TODAY, MANY COMPANIES SUCH AS
GENERAL ELECTRIC, AMERICAN
AIRLINES, AND DELOITTE USE THIS
TECHNIQUE DURING
RECRUITMENT PROCESS.
SELİN AKGÜN

Türkiye’de Çin yüz okuma sanatı alanında uzmanlaşan
en önemli isimlerden biri olan Sevgi Karaca, yaptığı her
yüz okumasını; analizini yaptığı kişinin doğum tarihini
de alarak Nine Star Key yöntemi ile destekliyor. ‘Sen
Gerçekte Sen Misin?’ kitabıyla dikkat çeken Karaca, 5
bin yıllık bir Uzak Doğu öğretisi olan Çin yüz okuma
sanatının MCI, General Electric, American Airlines,
Deloitte ve Peoplesoft gibi pek çok global şirket
tarafından özellikle işe alım sürecinde kullanıldığını
belirtiyor. Sevgi Karaca, Türkiye’de de hızlı bir şekilde
popülerleşen bu tekniği, sanat dünyasından örnekler
vererek Raillife okuyucularıyla paylaştı.
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Among the most important names that are specialized at
Chinese art of face reading, Sevgi Karaca supports the
face analyses that she provides also by Nine Star Key
method using the persons’ date of birth. Drawing
attention with her book titled ‘Are you really who you
are?’ Sevgi Karaca states that Chinese art of face reading
is a five thousand years old Far East teaching, which is
used by many global companies during recruiting process
such as MCI, General Electric, American Airlines,
Deloitte, and Peoplesoft. Karaca talked about this
popular technique in general terms through examples
from the celebrities for Raillife readers.

GİRİŞİM / INITIATIVE

Kendinizi çok daha iyi tanıyabilirsiniz
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar fen ve
bilgisayar öğretmenliği yapan Sevgi Karaca, Fa Coach
Academy’de kapsamlı koçluk eğitimi aldıktan sonra
Çin yüz okuma sanatı alanında uzmanlaşmaya karar
verdiğini söylüyor. Karaca, “Kendi ihtiyaçlarımdan
yola çıkarak hep daha iyiye ve doğru olana ulaşmayı
hedefledim, yolum Çin yüz okuma sanatı ile kesişti. Bu
sayede gerçek orijinal doğamı ve özümü keşfedebildim. Çin yüz okuma sanatında uzmanlaşmak
için Malezya’daki Master Academy’de online derslere katıldım. 2013’te Amerika’ya
gittim ve ABD Başkanı Barack Obama
başta olmak üzere pek çok başarılı
isme danışmanlık veren ünlü Çin
yüz okuma sanatı uzmanı Jean Haner’den ‘İleri Düzey Yüz Hatlarından Karakter Analizi ve Geleceği
Okuma’ üzerine eğitim aldım.” diyor. Yüzümüzün içsel olarak gerçekte kim olduğumuzun bir aynası
olduğunu ifade ediyor. ‘Sen, Gerçekte Sen Misin?’ adlı kitabında yüz
okumaya dair pek çok farklı detay
paylaşan Karaca, “Kitabımı okuyanlar,
Çin felsefesine göre var olan beş elementten hangi elementlerin doğalarında
var olduğunu kolayca anlayabilirler. Yüz hatlarını temsil eden elemente ait tüm karakter özelliklerini kendi karakter özellikleri ile kıyaslayabilir ve
böylece baskılanmamış gerçek doğalarını ve yeteneklerini keşfedebilirler.” yorumunda bulunuyor.
Yüzler kalbin aynasıdır
Çin yüz okuma sanatı insanların duygu, düşünce ve
davranış biçimleri,ses tonları, iletişim-öğrenme stilleri,
problem çözme teknikleri, iş ve özel yaşamlarında nasıl
davrandıkları, güçlü ve zayıf yönleri, stres altında nasıl
davrandıkları, beslenme ve giyim tarzları, hangi çevre
ve mekânda yaşamak istedikleri ve hangi psikolojik ve
fizyolojik rahatsızlıklara karşı eğilimli oldukları hakkın-

You can learn much more about yourself
Following her graduation from İstanbul Technical
University Department of Geological Engineering, Sevgi
Karaca taught sciences and computer technologies. She
says that later she received Advanced Coaching Training
at the Fa Coach Academy and decided to specialize at
Chinese art of face reading. Karaca continues: “I always
targeted to reach the better and truer and my path
crossed with Chinese art of face reading. I was able to
discover my original nature and my true self, thanks
to this art. I joined the online classes of
Master Academy, located in Malaysia, in
order to become specialized. I went to
America in 2013, and I received
‘Advanced Character Analysis and
Fortune Reading through Facial
Features’ training from Jean
Haner, Chinese face reading
specialist who gave counseling to
many celebrities including
President of the USA Barack
Obama.” Expressing that our
face being the mirror of who we
really are and sharing many
different details regarding face
reading in her book titled ‘Are you
really who you are?’ Karaca says, “The
Sevgi Karaca
readers of my book will be able to tell
which elements exist in their nature among
the five existing elements according to the
Chinese philosophy. They will be able to compare all
characteristics that belong to the element that represents
their facial feature to their own characteristics; therefore,
they can discover their unsuppressed real nature and
talents.”
Faces reflect hearts
Chinese art of face reading is a system that exhibits
detailed clues regarding the way of how people feel,
think, behave, their tone of voice, how they behave at
work and home, their weaknesses and strengths, how do
they tolerate stress, their nutritional habits, their style,

Çin yüz okuma sanatı insanların duygu, düşünce ve davranış biçimlerinin yanı sıra
güçlü ve zayıf yönleri hakkında ayrıntılı ipuçları sunan bir sistem.
Chinese art of face reading indicates detailed clues regarding ways of how people
feel, think or behave as well as their weaknesses.
raillife ARALIK / DECEMBER 2015
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da ayrıntılı ipuçları sunan bir sistem... Sevgi Karaca, yüz
okuma sanatına dair bazı özel anekdotlar vermeyi de
ihmal etmiyor: “ Eğer iki kaş arasındaki mesafe dar ise
bu o kişinin takım çalışmasına yatkın olmadığını gösterir. Mesafe geniş ise o kişi takım çalışmasına son derece
yatkındır. Küçük burunlu kişiler de takım çalışmasına
yatkın değildir. Düz saç çizgisine sahip, şakakları içe
çökük, kaş kemiği çıkık, iki kaş arasında kırışıklık ya da
derin bir çizgiye sahip olan kişiler, stres altında kolayca
sinirlenebiliyor. Göz bebeğinin altındaki göz aklarının
belirgin bir şekilde öne çıkması ise o kişinin stresli, huzursuz ve yoğun bir tempoya sahip olduğunu yansıtıyor.
Göz bebeğinin üzerindeki göz aklarının ciddi bir şekilde
dikkat çektiği profillerde ise yüksek düzeyde endişe ve
akıl hastalığı gibi sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bu tip
gözlere ‘yangsanpaku göz’ adı veriliyor. Bu profile sahip
kişiler öfkeli, hırslı, şiddet dolu bir yapıya sahip olabiliyor. Göz bebeğinin hem altında hem de üstünde beyaz
bölgenin görülmesi ise delilik veya dâhilik göstergesi
olarak kabul ediliyor.”

Ünlülerİn yüz şİFrelerİ

Face codes of celebrities

Sevgi Karaca, sanat dünyasının önde
gelen isimlerinin yüz hatlarını yorumladı:
Türkan Şoray: Görünür üst göz kapakları
mükemmeliyetçiliği ve ketumluğu
simgeler. Aynı zamanda önceden gelen
servetin habercisidir. Dolgun dudaklar,
duygularını iyi ifade etmeyi ve cömertliği
simgeler. Göz aklarının görünmesi
yüksek düzeyde duygusallığın,
huzursuzluğun ve aşırı çalışmanın
belirtisidir. Çenedeki gamze ise ünlü
olma potansiyelinin bir işareti…

Sevgi Karaca made comments on the
facial features of prominent celebrities:
Türkan Şoray: Visible upper eyelids
represent perfectionism and
discreetness. This is at the same time a
precursor of an early fortune. Fleshy lips
symbolize generosity and a well
expression of feelings. Showing eye
whites represents emotionality,
restlessness, and working too much. The
dimple on the chin indicates the
potential of becoming a celebrity.

Gülben Ergen: Üst göz kapaklarındaki
dolgunluk, para üzerindeki yatırım ve
yönetim becerisinin göstergesi… Kaşların
uzun olması, kalıcı arkadaşlıklar
kurabileceğini yansıtıyor. Düzgün
olmayan saç çizgisi, annenin sert kurallar
uyguladığını ve ergenliğin zor geçtiğini
gösterir. Burun-çene mesafesinin uzun
olması, sezgi gücü demektir.
Kıvanç Tatlıtuğ: Burun ucunun sivri
olması meraklı bir kişilik göstergesidir.
Çenenin çıkıklığı haklarını savunan bir
mizacı vurgular. Ortasında ‘V’ şekli olan
saç çizgisi fazladan karizma, çekicilik ve
güçlü bir sezgiyi vurgular. Dolgun bir
ağız ve dudaklar yaşamda kendinden
memnuniyetin ve özgüvenin
göstergeleridir.
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which kind of environment they would like to live, which
psychological and physiological problems they are prone
to and more… Sevgi Karaca doesn’t forget to share some
tips: “If the distance between two eyebrows is short, this
shows that the person doesn’t have tendency to team
play. Longer the distance, better the team player the
person is. So, the people with small noses don’t tend to
become good team players. A straight hairline, sunken
temples, protruding eyebrow bones, a deep line or
wrinkles between two eyebrows tell that person might
become angry under stress easily. If the white parts of
the eyes that are under the pupils are significantly
noticeable this tells that the person has a stressful,
tense, and busy life. The opposite tells that the person
might have serious anxiety and mental problems. This
type of eyes are named ‘yangsanpaku eye.’ A person
with this type of eyes might behave angry, aggressive,
and violent. Whites showing both under and upper sides
of the pupils are accepted as an indication of either
genius or madness.”
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Türkan Şoray

Gülben Ergen

Kıvanç Tatlıtuğ

Gülben Ergen: The fullness on the upper
eyelids indicates the talents at investing
money and management. Long
eyebrows show that she can build
lifelong friendships. A hairline that is not
straight tells that her mother had tough
rules and she had a tough adolescent.
Long nose-chin distance shows her
power of intuition.
Kıvanç Tatlıtuğ: A pointy nose tip
indicates a curious character. A
protruding chin emphasizes a nature
that defends its rights. A hairline with a
‘V’ in the middle means more charisma,
attraction, and strong power of
intuition. Round lips and a mouth show
self-satisfaction at life and selfconfidence.

HOBİ / HOBBY
ZANAAT
/ CRAFT

DERİNİN SADELİKLE BÜTÜNLEŞTİĞİ
TASARIMLAR
ENES VURAL, OSMANLI’DAN GÜNÜMÜZE KADAR GELEN EL YAPIMI DERİ AKSESUAR
GELENEĞİNİ DEVAM ETTİRİYOR.

THE DESIGNS WHERE LEATHER COMMUNES
WITH SIMPLICITY
ENES VURAL CONTINUES THE TRADITION OF HANDMADE LEATHER ACCESSORIES THAT
REACHES FROM THE OTTOMANS UNTIL TODAY.
SELİN AKGÜN

18 yaşındayken Hindistan’a giden ve deri üzerine farklı
desenler işleyebilmek için kakma eğitimi alan Agarapati Leather’ın kurucusu Enes Vural, Yeldeğirmeni Kadıköy’deki atölyesinde sadeliği ile öne çıkan deri çanta,
kemer ve cüzdanlar tasarlıyor. Vural, kişiye özel tasarımlarında Osmanlı’dan günümüze kadar gelen bir eski
geleneği devam ettiriyor. Yüzde 100 doğal ve herhangi bir işlemden geçmemiş özel deri parçalarıyla çalışan Vural, tasarımlarında kullandığı deri hammaddenin tamamını Isparta’dan getirtiyor.
Daha küçücük bir çocukken,
gelecekte çok iyi bir tasarımcı olacağının sinyallerini veren Enes Vural, “Tasarıma yönelik merakım
nedeniyle evimizde her zaman bana ayrılan özel bir
alanım vardı ve bu alanı hep
mini bir atölye gibi kullandım. Ortaokuldan itibaren
tasarımla ilgili uğraşlarım daha
da arttı. 14-15 yaşından 18 yaşına
kadar
okul
sonrasında fırsat bulduğum her anı deri işleriyle uğraşan, bileklik ve cüzdan tasarımlarına odaklanan deri
ustası Orhan Özer ile geçirdim.” diyor.
Hindistan’da kakma eğitimi aldı
Deri alanında daha köklü bir deneyim sahibi olmak istediği için 18 yaşında Hindistan’a giden Vural, Hindistan’da 6 ay boyunca kakma eğitimi aldı. Böylece deri
üzerine farklı işlemeler yapabilme becerisine de sahip
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FERHAT MAKASÇI

Founder of AgarapatiLeather Enes Vural, who went to India
when he was 18 and got inlay design education, designs
leather bags, belts, and wallets prominent with their simplicity
at his workshop located in Yeldeğirmeni Kadıköy. Vural
continues an old tradition that reaches from the Ottomans
until today in his custom designs. Working with special
leather pieces that are 100 percent natural and unprocessed,
Vural has leather materials shipped from Isparta.
Enes Vural who gave the signals that he would become a
great designer in the future during his childhood
years says, “I always had a special area to use as a
workshop at home because of my interest in
design. Beginning from middle school, my
interest gained momentum. Between the ages of
fourteen and eighteen, I spent my each free
moment with Orhan Özer who is a leather artisan
focusing on wristband and wallet designs.”
Received inlay design training
Vural who went to India when he was eighteen
to get better education on leather design
received inlay design training for six months. This gave him
the ability to make different inlay designs on leather. During
that time, he collected special bags from different regions of
India and put them on sale in Turkey. He opened his first
workshop in Kızıltoprak when he was nineteen. Although he
later studied Air-Conditioning and Refrigerating at Ankara
University in 2009, he never gave up on his passion for
design. He continued to design leather during his university
years. Vural custom designs bags, wallets, and belts at his
workshop named AgarapatiLeather located in Yeldeğirmeni
Kadıköy since December 2014.

ZANAAT / CRAFT

Agarapati
Leather’ın
kurucusu Enes
Vural
Founder of
AgarapatiLeather
Enes Vural
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oldu. Bu dönemde Hindistan’ın farklı bölgelerine özel
çantaları toplayarak Türkiye’de satışa sunan Vural, ilk
atölyesini 19 yaşında Kızıltoprak’ta açtı. 2009’da üniversite sınavına giren ve Ankara Üniversitesi İklimlendirme Soğutma Bölümü’nü kazanan Vural, farklı bir
eğitim almış olmasına rağmen tasarım sürecinden bir
an olsun vazgeçmediğini dile getiriyor. Üniversite
okurken de deri işine devam eden Vural, Aralık 2014’ten
bu yana Yeldeğirmeni Kadıköy’de AgarapatiLeather adını verdiği atölyesinde kişiye özel
çanta, cüzdan ve kemer tasarımlarına
imza atıyor.

He likes backpacks
Expressing that he likes simple designs, Enes Vural says,
“Despite my inlay design education in India, this style is
not much preferred in Turkey. I especially like to design
backpacks. I design 10-15 bags and about 100 wallets
weekly. Bags are priced from 100TL; their price may go up
to 1000TL. Wallet prices are between 40-150TL and belts
are between 50-120TL. Fifty percent of our sales are
completed online and the rest consists of custom
orders.”

Different models for summer and winter
Vural who emphasizes that during
fall-winter season green and brown
Sırt çantası seviyor
tones are heavily used says, “What I
Sade tasarımlardan yana olduğupay attention the most during
nu söyleyen Enes Vural, “Hindiswinter is the cover part of a bag. I
tan’da kakma eğitimi almış olmatry to make them in roof shape. For
ma rağmen, bu stil Türkiye’de
summer,
I usually make bags with
çok tercih edilmiyor. Özellikle
Vural’s leather bag designs
no roofs and in light colors such as
sırt çantası yapmayı seviyorum.
are popular among
white and yellow. Our designs meet
Haftada yaklaşık 10-15 çanta ve 100
mostly over 35
the expectations of our clients who visit
cüzdan tasarlıyorum. Çanta fiyatları
our workshop. A customer who wants to
100 TL’den başlıyor ve 1000 TL’ye kadar
year-olds.
place an order fills up an order form and
çıkabiliyor. Cüzdanların fiyatları 40-150
determines every detail of the order such as its
TL, kemerlerin fiyatları ise 50-120 TL arasında
color, shape, and size. Modeling comes next and then comes
değişiyor. Satışlarımızın yüzde 50’sini internet satışları,
the production phase. I am not nourished by any trend. I
yüzde 50’sini de atölyemize gelen müşterilerimizin sipacompletely reflect my own style in my designs. The bags are
rişleri oluşturuyor.” diyor.
delivered within two days. Word meaning of Agarapati is
refreshing incense.”
Yaz-kış ayrı modeller
Sonbahar-kış mevsimlerinde yeşil ve kahverengi ağırlıklı tonlara ağırlık verdiğini belirten Vural şunları söylüyor: “Kış aylarında en çok dikkat ettiğim şey çantaların kapak kısımları… Çantaların açılıp kapanan üst kısımlarını çatı formlu yapmaya özen gösteriyorum. Yaz
aylarında ise çatısı olmayan açık tonlu, beyaz ve sarı
deri ağırlıklı çantalara yöneliyorum. Tasarımlara atölyeye gelen müşterilerin beklentileri doğrultusunda yön
veriyoruz. Müşteriler bir sipariş formu dolduruyor.
Çantanın rengi, büyüklüğü, dikişi, askısının rengi gibi
özellikler tek tek belirleniyor. Bu bilgilerin ardından
çizim safhasına, ardından da üretime geçiliyor. Çantalar iki günde teslim ediliyor. Herhangi bir trendden
beslenmiyorum. Tamamen kendi tarzımı yansıtan tasarımlara imza atıyorum. Agarapati’nin kelime anlamı
da ortalığı tazeleyen, temizleyen tütsü anlamına geliyor.” yorumunda bulunuyor.

Vural’ın deri
çanta tasarımlarına
ağırlıklı olarak 35 yaş üstü
bir kitle ilgi gösteriyor.

Deriler, Isparta’dan geliyor
Çanta, deri ve cüzdan tasarımlarda yüzde 100 doğal
ürünler kullandığını ifade eden Enes Vural, derileri
hangi ilden tedarik ettiği ve nasıl bir tekniğe sahip ol-
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Çanta, kemer
ve cüzdan
tasarımlarında
müşterilerin beklentileri ön
planda tutuluyor.
Meeting with the
expectations of clients is
the first priority for bag,
wallet, and belt
designs.

duğu hakkında ise şunları söylüyor: “Kullandığım deriler fabrikasyon hiçbir işlemden geçmiyor. Osmanlı’dan
bu yana yapılan eski deri işleme, deri tabaklama sistemiyle hazırlanıyorlar. Deriyi Isparta’dan getirtiyorum.
Isparta’da da bu tarz deri satan kişi sayısı çok azaldı. Bu
kişiler Türkiye’nin en değerli deri ustaları...”
Önce çiziyor
Vural, çantaların tasarım süreciyle ilgili de bilgiler veriyor: “Önce çantanın nasıl bir tasarıma sahip olacağını belirleyip çizim aşamasına geçiyorum. Sonrasında taslak oluşmuş
oluyor. Natürel deriyi tasarıma göre
kesiyorum. Kesimden sonra çantanın
boyanacak kısımlarını belirliyorum. Boya
işleminden sonra çanta 6 saat kurutuluyor.
Ardından cila işlemine geçiliyor. Çantanın
sap ve açma kısımlarının rahat açılıp kapanması için delme işlemini gerçekleştiriyorum. Dikim aşamasına geçmeden önce çantaya toka takılacaksa,
toka kısımları yerleştiriliyor. Dikim bittikten sonra zaten
çantanın iskeleti ortaya çıkmış oluyor. En son olarak askı
ve diğer aparatlar ekleniyor. Rötuş yapılıyor. Çantada
zımpara yapılması gereken yerler zımparalanıyor. En sonunda ise kemer boyası ihtiyacı oluyor.Çantanın yüzeyi
son bir kez parlatıldıktan sonra çanta hazır hale geliyor.”

Leather comes from Isparta
Expressing that he uses 100 percent natural materials in bag
and wallet designs, Enes Vural talks about his technique and
leather materials: “Leather I use is not processed. It has been
prepared according to traditional leather processing and
tannery techniques, which are used since the
Ottomans. I have raw materials shipped from
Isparta. The number of tradesmen who sell
this kind of leather is lesser now. These
people are among the most precious
leather artisans of Turkey.”
He draws first
Vural gives information about the
designing process of bags: “First, I
decide on the design of the bag that I am
going make. Then I begin to draw a model. I cut
the natural leather according to this model. After
cutting the pieces out, I determine the parts that are going to
be colored. Following the coloring process, the bag needs to
dry for six hours. Later, I apply the finish. I make holes so the
bag opens easily. Before I begin sewing, I place the buckles if
there is any. After the sewing job is done, the frame appears.
Finally, I add shoulder straps and other apparatus. Some
touch-ups… I sand where necessary. Lastly, belt dye is
needed. The surface of the bag is shined for one last time and
then it is ready.”
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ÖZ MUSİKİMİZİN PİRİ

THE MASTER OF OUR NATIVE MUSIC

ITRİ

HAYATININ ÖZELLİKLE ŞÖHRET ÖNCESİ DÖNEMİ HAKKINDA MÜPHEM BİRKAÇ BİLGİ KIRINTISI
DIŞINDA FAZLA BİR ŞEY BİLMEDİĞİMİZ, ANCAK ÇOK AZ ESERİNE KAVUŞABİLDİĞİMİZ ITRİ KİMDİR?
WHO IS ITRİ THAT WE ONLY HAVE FEW OF HIS WORKS AND KNOW SO LITTLE OF HIM
EXCEPT SOME HAZY INFORMATION ABOUT THE PRE-FAME YEARS OF HIS LIFE?
HAKAN ARSLANBENZER

Medeniyetin ölçülerinden gözle görülür olanı mimariyse; kulakla işitilir olanı da müziktir. Bir toplumun doğal
mı incelmiş mi olduğu müziğine bakılarak anlaşılabilir.
Müziği olmayan kimse yok tarihte. Klasik Batı Müziği’nin müzik sanatının zirvesi kabul edildiği 20. yüzyıla
kadar da kimsenin kendi yerel müziğinden bir şikâyeti
olmamış. Klasik müziğin üstünlüğü fikri ise varlığını
daha çok müziğin mekanik (daha sonra elektronik) araçlar yoluyla kaydedilip yaygın olarak iletilebilmesine
borçlu. 19. yüzyılda gramofonla başlayan müzik kayıt ve
iletimi serüveni günümüzde çok daha gelişmiş ve karmaşık araçlarla devam ediyor.

If architecture is the visible scale of civilization, music is
the audible one. One could understand whether a society is
natural or sophisticated by looking at their music. History
doesn’t have anyone without music. No one had complained
one’s native music until the 20th century, which is when
Western Classical Music was accepted at its summit. The
idea of the superiority of classical music owes its existence
to recording of music by the use of mechanical devices
(later electronic) and conducting it widespread. The
adventure of recording and conducting music that began in
the 19th century with gramophone continues today with
highly developed and complicated devices.

Türk klasik müziğinde bir zirve
Batı etkisini iyiden iyiye kabul etmeye başladıktan sonra dönüp kendimize sorduk: Bizim klasik müziğimiz yok
mu? Cevap acıklıydı. Klasik müziğimiz olarak bugün
Türk Sanat Müziği dediğimiz türü belirledik ve ilk iş
olarak radyoda çalınmasını yasakladık. Türk modernleşmesinin bu trajikomik hikâyesi, uzun bir sürecin sonunda kendi klasik müziğimizi her haliyle benimsememize varacak yolun ilk adımı oluyordu. İnkârın sonunda
gelen, geç gelen ikrar.
Oysa Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar başta olmak üzere kültür adamlarımız Osmanlı müziğinin Klasik Batı Müziği ile haydi haydi boy ölçüşebileceğinin
idrakindelerdi. Tanpınar, şaheseri sayılan Huzur romanını Osmanlı müziği üzerine kurmuştu. Yahya Kemal ise
birçok şiirinde Osmanlı müziğinden söz etmiş, nihayet
Itri başlıklı özel bir şiir de kaleme almıştı.
Hayatının özellikle şöhret öncesi dönemi hakkında
müphem birkaç bilgi kırıntısı dışında fazla bir şey bilmediğimiz, ancak çok az eserine kavuşabildiğimiz bu Itri
kimdir? Osmanlı müzisyenleri genellikle ayan isimleriyle anılırken Itri niye mahlasla anılıyor, her şeyden
önce? Aynı zamanda şair olduğu için. Yoksa ona da Buhurizade Mustafa Efendi diyor kayıtlar.

A summit in Turkish classical music
After the West began to accept its influence, we asked
ourselves; don’t we have our own classical music? The
answer was dramatic. We determined Turkish Art Music
as our classical music and we forbade it to be played by
radio channels as the first thing to do. The ironic story of
Turkish modernization was the first step towards the road
to embrace our own classical music in every way at the end
of a long process. A late recognition that comes at the end
of rejection…
However, our men of culture, primarily Yahya Kemal and
Ahmet Hamdi Tanpınar, were well aware that Ottoman
music could compete with Western Classical Music.
Tanpınar had based his masterpiece novel titled ‘Peace’ on
Ottoman music. Yahya Kemal talked about Ottoman
music in his poetry and finally, he wrote a special poem
titled ‘Itri.’
Who is Itri that we only have few of his works and know so
little of him except some hazy information about the prefame years of his life? Whereas the Ottoman musicians
were called usually with their evident names, why was Itri
called with his nickname? Because he was also a poet.
Otherwise, the archives call him Buhurizade Mustafa
Efendi.
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Şair, bestekâr, hattat
Pek çok Osmanlı sanatçısı gibi Itri de çok yönlüydü.
Tam doğum tarihini ve yetişme şartlarını kesin olarak
bildiğimiz söylenemez. 1630 veya 1640 gibi uzak ara tarihler veriliyor doğumu için. Fatih’in Mevlanakapı civarındaki Yayla mahallesinde doğduğu ve devrin önemli
müzik üstatlarından ders alarak yetiştiği var sayılıyor.
Itri’nin iyi bilinen bir özelliği Mevlevi olması… Itri ismi
bile mevlevihanede çiçek yetiştirme merakından ileri
geliyor. Itır, iki çenekliler grubundan mora yakın pembe
renkte hoş kokulu bir çiçektir ki “ıtır” kelimesi sıklıkla
güzel koku anlamında kullanılır.
Çocukluğu ve gençliğini iyi bilmediğimiz Itri karşımıza
önce Kırım Hanı I. Selim Giray’ın Çatalca’daki çiftliğinde yaptığı icralarla çıkıyor. Daha sonra IV. Mehmet’in
resmi saray müzisyenleri arasına giren Itri, aynı
zamanda şairdi ve hat çekiyordu yani güzel yazı yazıyordu. İyi bir şair olduğu
söylense de şairliği bestekârlığına
oranla belirsizdir. Divan tertip
edecek kadar şiirde ciddi olmasına rağmen divanı kayıp
olduğu için seviyesini ölçemiyoruz.
Itri’nin şiirleri arasında
hece vezniyle yazılmış
türkülere de rastlanması
bizdeki halk şiiri divan
şiiri, halk müziği-sanat
müziği ayrımını sorgulamaya yardım edecek cinstendir. Unutmayalım ki şarkı-türkü ayrımı bugünkü anlamına sahip değildi Osmanlılar
için. Onlar için bu bir ölçü-uyak
farkından ibaretti; bizde ise neredeyse
sınıf ayrımı gibi kabul ediliyor.
Saray hanendeliği yani şarkıcılığı Itri’ye ikbal kapısını
açtı ve bestekâr Esirciler Kethüdası olarak makama kavuştu. Bu makamda iken kendisine getirilen esir oğlanlardan müziğe yatkın olanları belirleyip yetiştiriyordu.
Biyografi yazarları Itri’nin ölüm tarihi konusunda da uzlaşamaz. 1711 veya 1712 ölüm tarihi olarak verilir ama son
yıllarda bunun bir harf hatasından kaynaklandığı, üstadın
1730 veya 1731’de vefat ettiği de ileri sürülmüştür.
Esnek, derin ve olgun: Nevakâr
Itri’den günümüze kalabilen kırk civarı eser arasında
Nevakâr’ın ayrı bir yeri var. ‘Sanat müziği icra ediyorum’ diyen kimse bu eseri icra etmeden bu dünyadan
gitmek istemez. 14. yüzyıl şairlerinden Hafız-ı Şirazi’nin “Gülbün-i iyş midemed saki-i gül’izar kü?” (Zevk

Poet, composer, calligraphist
Itri was versatile just as many other Ottoman artists were.
We cannot tell that we know the exact date of his birth or
under which conditions he was raised. A period between
1630 and 1640 is given as his birth date. It is assumed that
he was born in Yayla neighborhood near Mevlanakapı in
Fatih and he was trained by the significant musicians of
the time.
One feature of Itri that is well known is that he was a
Mevlevi dervish. His nick name comes from his interest in
raising flowers at the Mevlevi house. Itır is a flower of the
magnoliopsid family with a color close to purple and a nice
fragrant. That is why the word ‘ıtır’ is used often to
describe nice fragrant.
We first come across him with his performances done in
the farm of Crimean Khan Selim Giray I in
Çatalca. Later, he entered among the
official palace poets of Sultan Mehmet
IV. He was both a poet and a
calligraphist. Although, it was
told that his poetry skills were
good; they were unclear
compared to his skills at
composing music. He was
serious about poetry as to
make a divan (collection
of poems) but his divan is
Buhurizade
lost so we cannot measure
Mustafa
the level of his proficiency.
Itri
Among his poems, we see
ballads
written
in
accordance with syllabic
meter. This is the kind that
could help us question the
separators between folk and divan
poetry, and folk and art music. Let’s not
forget that the difference between songs and
ballads were not clear to the Ottomans then. It was only a
matter of rhyme and meter to them. Today, it is almost
accepted as class discrimination.
Becoming a palace performer opened the door to prosperity
for Itri and he was assigned as the chamberlain of composer
captives. His mission was to determine and train the ones
who have tendency to music among the captive boys.
Biography authors don’t agree on the date of his death.
They give 1711 or 1712 as the date of his death. However,
later, some suggested that it was a spelling mistake and
the actual date was either 1730 or 1731.
Flexible, deep, and mature: Nevakâr
Among about forty of his works that survived until today,
Nevakâr has a different place. An artist who says ‘I perform
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ve neşe meclisinin gülfidanı yeşerirken o gül yüzlü saki
nerede?) mısraıyla başlayan Farsça gazeli Nevakâr’ın
güftesini oluşturur.
Nevakâr adı üstünde Neva makamında bir kâr yani beste
olsa da baştan sona tek makamda okunmaz. Tabiri caizse progresif tarzda bir bestedir; kendi içinde değişim ve
çeşitlilik arz eder. Genel kâr usulünden farklı olarak terennümle yani ölçüye uygun ama bir anlamı olmayan
sözlerle başlamaz, uzun bir enstrümantal girişten sonra
doğrudan doğruya güfte gelir. Akla bir yere kadar Abdülkadir Meragi’nin kârlarını getirse de, Itri Meragi’nin
epiğe varan saltanatlı üslubuna göre daha dişi ve mistik
bir hava vermiştir eserine. Bu yumuşak ve derin hava
Itri’nin tüm eserinde karşımıza çıkar.

art music’ wouldn’t want to die before performing this
piece. The Farsi lyrics of Hafız-ı Şirazi, among the 14th
century poets, that begins with ‘Where is the cupbearer
with a face of rose as the rose sapling of joy and pleasure
assembly comes into leaf?’ forms the lyrics of Nevakâr.
Although, Nevakâr is a composition at Neva mode, it is not
sung with the same mode from the beginning to the end. It is a
composition in progressive style. It shows transformations and
variations within itself. It doesn’t begin with words that are
meaningless but suitable for the meter. After a long
instrumental entrance, lyrics fallow. It brings Abdülkadir
Meragi’s compositions to mind, however, Itri has given more
feminine and mystic sounds to his work. These soft and deep
sounds can be heard during the whole work.

“Saltanatlı tekbir” mi mütevazı tekbir mi?
Yahya Kemal, Itri bestesi olduğunu
birçoğumuzun bilmeden özellikle
Kurban keserken ve bayram namazından sonra cemaatle beraber okuduğumuz teşrik
tekbiri için “saltanatlı” tabirini kullanır. Ben buna
katılamıyorum. Bana kalırsa Itri bestesiyle okuduğumuz tekbir bestekârın saraya mensubiyetinden çok
Mevlevi edebinin izlerini
taşır.
Tekbir bir kişi tarafından da
okunsa bin kişi tarafından da
okunsa ses tonunu korur. Bu da
akla doğal olarak tekke zikirlerini getiriyor. Bilhassa disipliniyle dikkati çeken Mevlevi ayinlerini... Sesin göğe yükseliyormuş gibi bir his vermesi ise Itri’nin hem imzasıdır
ve çok büyük sanatkârlıktır hem de bestekârın tevazuunu
ortaya koyar.
Itri camii müziğine ait başka eserler de verdi. Salat-ı
Ümmiye olarak bilinen ve bilhassa Teravih namazında
rekât aralarında okunan salat da bunlardan biridir. Bu da
tekbir gibi kısa bir ses aralığında bestelenmiş güçlü bir
eserdir. Tekbire göre daha duygusal bir his verir. Divan
şiirindeki münacaat/naat farkına benzer bir fark var Itri
bestesi tekbir ile salat arasında.
Büyük bestekâr Itri, Türk müziğinde Abdülkadir Meragi
kadar önemsenir. Yaygın bir görüşe göre Meragi, Itri ve
Dede Efendi mükemmel bir trio teşkil eder. Şahsi görüşüm Itri’nin Meragi’yle eşit, Dede Efendi ve diğer bestekârlara üstün olduğu yolunda. Meragi’de yücelik, büyüklük daha çok öne çıkar. Itri’de ise eşine az rastlanır
bir ağırlık, sakinlik ve sadelik göze çarpar.

“Sultanic Allahu Ekber” or a modest one?
Yahya Kemal calls ‘assigning tekbir’
(saying Allahu Ekber,) which most
of us say all together after the
Bairam prayer without the
knowledge of it being an Itri
composition, ‘Sultanic.’ I
don’t agree. In my opinion,
the tekbir we say with Itri’s
composition carries the
marks of Mevlevi manners
more than its composer’s
being a courtier.
Tekbir keeps the tone of voice
regardless of being said by one
or too many. This brings to mind
dervish invocations, Mevlevi
rituals that especially draw attention
with their discipline. The feeling of the
sound rising to the sky is the signature of Itri.
This is also the result of great artistry and shows the
modesty of the composer.
Itri has other works in the aim of mosque music. Salat-ı
Ümmiye, which is said between the rakats during the
Teravih prayer, is among them. This is a strong work,
which is composed in a short tessitura, just like tekbir. It
feels more emotional compared to tekbir. There is a
difference between his compositions of tekbir and salat,
resembling the difference between praises for Mohammed
and invocations in divan poetry.
The great composer Itri is as significant as Abdülkadir
Meragi is at Turkish music. According to a widespread idea,
Meragi, Itri, and Dede Efendi create a perfect trio. My
personal idea is that Itri equals to Meragi, and he is superior
to Dede Efendi and other composers. Greatness and highness
are prominent with Meragi. A rarely seen, significance,
simplicity, and tranquility draw attention with Itri.
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BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

ÇARŞAMBA’YI SEL ALDI

BU TÜRKÜ, ŞAYET TAŞ KESİLMEMİŞSE KALPLERİMİZ SADECE KALBİMİZİ DEĞİL, GÖNLÜMÜZÜ,
RUHUMUZU ATEŞTEN BİR GÖMLEK GİBİ SARMAKTADIR.
HAKAN ARSLANBENZER

Halide Edip, ‘ateşten gömlek’ tabirini Yahya Kemal’in
“Ses” şirindeki “Tekrar o alevden gömleği giymiş gibi
yandım” dizesinden aldığını sanadursun, Yahya Kemal
severler de buna inanmaya devam ededursun, o derin ve
sarsıcı Samsun Türküsü gizli sevda çekmenin ateşten
gömlek olduğunu söyleyip duruyordu.
He ne kadar selli/sulu olsa da “Çarşamba’yı Sel Aldı”
Türküsü Türk Edebiyatı’nın en rafine, en bütünlüklü ve
en yakıcı metinlerinden biridir. Her okundukça, yakıldığı
her halinden belli olan bu türkü, şayet taş kesilmemişse
kalplerimiz sadece kalbimizi değil, gönlümüzü, ruhumuzu ateşten bir gömlek gibi sarmaktadır.
Türküdeki Çarşamba bütün bir yeryüzüdür.
Gizli sevda her insanın bir veya birkaç kez tutulduğu gizli sevdadır.
Kader her insan için kaderdir; ayrılık her insan için ayrılıktır.
Böyledir, böyle olmasına da bir aşk öyküsünden ölümsüz
bir sanat eseri çıkarmak, bunu yazarak değil de yakarak ve
yanarak söylemek, birkaç dörtlüğün içerisine eskimeyen
ve dünya durdukça eskimeyecek olan bir yaşanmışlığı
yeşertmek, acının tadından, tuzundan, estetiğinden bir
anıt dikmek bu ve bunun gibi Türkülere özgüdür.
Bütün bir lirik şiirimizi mahcup kılacak kadar derinlikli
olan türküde “Çarşamba’yı” sel alması, bir doğa olayı
sanki türküyü söylercesine kişileşerek, türkünün yakılmasına tanıklığının verdiği kederle, olanca iç coşkunluğuyla acıya eşlik etmektedir.
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Uzatmayalım; türkü söyle:
“Çarşamba’yı sel aldı
Bir yar sevdim el aldı
Keşke sevmez olaydım
Elim koynunda kaldı
Oy ne imiş ne imiş
Kaderim böyle imiş
Gizli sevda çekmesi
Ateşten gömlek imiş
Çarşamba yollarında
Kelepçe kollarımda
Allah canımı alsın
O yârin kollarında
Çarşamba yazıları
Körpedir kuzuları
Allah alnıma yazmış
Bu kara yazıları
Kimden dinlemeli?
Nejat Buhara tarafından derlenen bu Samsun (Zara) türküsünü Zara’dan Yıldıray Çınar’a kimden dinlerseniz dinleyin.
Hatta sosyal paylaşım sitesini açıp, kim söylemişse tamamından dinlemek daha iyisi…
Kızılırmak her mevsim farklı akar akmasına da edası değişmez çünkü…

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

FLOOD TOOK ÇARŞAMBA AWAY

THIS BALLAD ENVELOPS NOT ONLY OUR HEARTS, IF THEY ARE NOT ALREADY PETRIFIED,
BUT ALSO OUR SPIRITS AND MINDS LIKE A SHIRT OF FIRE
As Halide Edip thinks that she’d taken the expression of
‘shirt of fire’ (ordeal) from Yahya Kemal’s line “I was
once again in fire just as if I was wearing that shirt of
fire” from his poem named “Voice” and as Yahya
Kemal fans believe in this; that deep and staggering
Samsun Ballad kept saying that falling in love was like
wearing a shirt of fire all this time.
Although it is watery and stormy, the ballad called
“Flood took Çarşamba away” has the most refined,
complete, and torrid lyrics among the lyrics of the
Turkish literature. This ballad envelops not only our
hearts, if they are not already petrified, but also our
spirits and minds like a shirt of fire.
Çarşamba in the ballad represents the whole earth.
Hidden love is hidden love that all of us fall in it time to
time.
Faith is faith to all of us; separation is separation to
everyone.
It is what it is but, making an eternal piece of art out of
a love story and doing it not by writing but by singing,
seeding an experience that is never going to age into few
verses, erecting a monument out of the taste of pain are
unique to ballads such as this one.
In the ballad, which is as deep as to embarrass a
completely lyric poem, Çarşamba’s taken away by
flood is personified as if a natural event can sing and
it accompanies the pain with sorrow and inner
exuberance.

Let’s keep it short; here is the ballad:
“Flood took Çarşamba away
I loved one, someone took her from me
I wish I never fell in love
My hand meant to stay with her
Oh, what it is
Is what my faith is
Hidden love means
Wearing a shirt of fire
On the way to Çarşamba
Handcuffs are around my wrists
God, take my life
In my darling’s arms
Çarşamba’s faith
Young, its lambs
God written
Dark faith for me”
By whom shall we listen to this ballad?
You can listen to this Samsun (Zara) ballad, collected by
Nejat Buhara, performed by anyone from Zara to Yıldıray
Çınar.
Moreover, we shall create a social networking site and
listen to it performed by whoever performed it.
Kızılırmak River flows differently in every season; however,
its manner remains the same.
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TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

HEPİMİZ AYNI TRENDEYİZ!

SEVDİĞİMİZ BİR ESKİ ZAMAN ARACINDAN ÖDÜNÇ ALDIĞIMIZ BENZETMEYLE,
‘HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ’ DENİLDİĞİ GİBİ, ‘HEPİMİZ AYNI TRENDEYİZ.’

WE ARE ALL ON THE SAME TRAIN!
JUST AS WE SAY‘WE ARE ON THE SAME BOAT’ WE CAN ALSO SAY
‘WE ARE ON THE SAME TRAIN’ USING A BORROWED LIKENING.
HAYDAR ERGÜLEN

Hızlı trenlerdeki ekranlarda pek çok yazı ve görüntü var
sürekli değişen. Ayda 2 kez yolculuk ediyorum Yüksek
Hızlı Trenlerle. İstanbul’dan Eskişehir’e gidiyorum ve
ertesi gün de dönüyorum. Bu ekranlarda komik, hoş,
bilgilendirici, düşündürücü pek çok şeyle karşılaşıyorum. ‘Bazı kelimeler çok güzel’ başlığı altında da, az bilinen ya da anlamı üstüne pek düşünmediğimiz sözcüklerle yeniden tanışıyoruz. Yeniden tanışmak bana kalırsa asıl tanışma, çünkü insan bir daha unutmuyor bu kez
tanıştığı kişiyi, yeri, şeyi...
Belki var da ben görmedim, bu ekranlarda trenlerle ilgili
sözcükler, deyimler de yer alsa güzel olmaz mı? Ben de
bu kez bunlardan bir kaçını yazayım istedim. Bunlardan
ilki ünlü romancı Paulo Coelho’ya ait, Türkiye’de de
okurlar tarafından çok sevilen Coelho şöyle diyor: “Doğduğumuz andan ölene kadar hayatımız sürekli bir yolculuktur. Manzara değişir, insanlar değişir, ihtiyaçlar değişir ama tren hep ileri gider. Hayat bir trendir, tren istasyonu değil.” Evet, hemen hepimizin onaylayacağı,
hatta ondan da önce ‘ben de böyle düşünüyordum, ama
yazmayı hiç düşünmedim’ diyebileceğimiz bir cümle.
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Display screens in High-speed trains show many messages
and images that keep changing. I travel twice monthly on
High-Speed Trains. I go to Eskişehir and return the next
day. I come across to many funny, nice, informative, and
thought evoking things on these screens. We are
reintroduced the words that are used rarely or we don’t
give much of a think about their meanings under the title
‘Some words are so beautiful.’ Reintroduction is the actual
introduction if you ask me, because one cannot forget the
person, place, or the thing that was introduced this time.
Wouldn’t it be nice, if some of those words were related to
trains? Maybe some of them already are and I just missed
them… I wanted to write about some of those words. First one
of them belongs to the famous novelist Paulo Coelho who is
loved by his readers in Turkey. He says, “Our life since the
moment we were born and to the moment we will die is a
continuous journey. Landscapes change, people change,
needs change; however, the train always moves forward. Life
is a train, not a train station.” Yes, this is a sentence that we
would all confirm and say that ‘I think the same think but I
just haven’t thought about writing it before.’

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

Yanımıza şiir alalım
Yazmak zaten herkesten farklı şeyler düşünüp, bunların
ne kadar ilginç, değişik, düşünülmemiş olduğunu gösterme sanatı değil ki. Tam tersine, çoğu kez çoğumuzun bildiğini dile getirmek ya da daha önce hiç böyle düşünmemiştim dedirtecek biçimde kaleme almaktır. Yani şaşırtıcı değildir, şaşırtıcı olan her zamanki gibi hayattır, yoldur,
yolculuktur. Coelho’nun dediği de bu bana kalırsa: Hayat
bir trendir, tren istasyonu değil… Demek ki öyleyse kendimizi molada, durduğumuz zaman ve durduğumuz yerde
değil, hep yoldayken, trenin içindeyken tanıyacağız. Kim
bilir belki tam bu sırada da, dilimizden Edip Cansever’in,
‘çünkü beni sevdikçe sen kendini tanıdın’ dizesi dökülecek, “Adını Funda Oteli Koy” şiirinden…
Dökülmeli de. Öyle ya trenler, vapurlar özellikle şiirle
gider, şiirsiz yola çıkmazlar. Hem de yanına şiir almadan, şiiri azık etmeden, yolluk olarak yanında getirmeden yola düşülür mü? Siz yanınıza yolculuğa yetecek,
hatta artacak kadar şiir alın, artarsa ne gam, dönüşe
saklarsınız. Hem yol hali bu hiç belli olmaz, öyle ya,
bir bakarsınız yanınızda bir yol arkadaşı belirivermiş bile, ona da bir kaç dize okuyacağınız tutar.
Yol arkadaşı diyorum, yani yoldaş diyorum, o
da eli boş, gönlü boş gelmemiştir elbette.
O da size teşekkür etmek için tutar başka
bir dize okur, yoksa da kendisi uydurur.
Uydurmak sözcüğünden o kadar rahatsız olmanıza gerek yok, çünkü yazmak, yaratmak anlamına gelir ve
özellikle Anadolu Türkçesinde çok
kullanılır. (İnanmıyorsanız bilenlere
sorun, ben uydurmuyorum!)
Kimin olduğunu bilmediğim bir söz
var: “Kötümser yalnız treni görür,
iyimser tünelin sonundaki ışığı görür,
gerçekçi tünelle birlikte ışığı ve aynı zamanda da gelecek treni görür.” Bülent Ortaçgil’in şarkılarından birinde dediği gibi, “Siz kardeşler hangi kedileri seversiniz?/Hangi kediler gibi yaşamak istersiniz?/
Sevimli uslu, sesli hırslı/ hangi kedilerdensiniz?”
Cümleten iyi yolculuklar
Evet, siz kardeşler, kötümserler, iyimserler, gerçekçiler,
hayalciler, eskiler, yeniler... Başka ve sevdiğimiz bir eski
zaman aracından ödünç aldığımız benzetmeyle, ‘hepimiz
aynı gemideyiz’ denildiği gibi, ‘hepimiz aynı trendeyiz’
ve ‘gidiyoruz gündüz gece.’ Birbirimizi unutmazsak, yoldaş olduğumuzu, birbirimizi sevmeyi, göz göze gelmeyi
unutmazsak, daha da güzeli yüz yüze bakacağımızı, şimdiye kadar olduğu gibi yani, bundan sonra da unutmazsak, ki unutmayalım değil mi, o zaman ‘cümleten iyi
yolculuklar’ olur bize de, memlekete de, geleceğe de...

Pack up a poem
Writing is not the art of thinking different things than
others and proving how interesting, different, and
unthought-of those things are. On the contrary, it is
expressing what we all know already most of the time and
writing it down in a way to make others think that, ‘well I
never thought of it this way.’ So, it is not surprising, what
surprising is the life itself, the road, the journey itself. If
you ask me that is what Coelho says: Life is a train, not a
train station... Therefore, we had better imagine ourselves
always on the road, on the train; not at a station or at
where we stop or take a break. Who knows, maybe right at
that moment we will recall the line of Edip Cansever,
‘because you got to know
yourself as you got to know
me’ from his poem titled
‘Name It Funda Hotel.’
Especially, trains or ferries go on
poems, not without them. Would
it be considerable to go on a
journey without packing up poems?
You just pack up enough poems for the
journey; moreover, pack up some more, if
there are more than enough, don’t worry, keep them for the
return trip. Who knows, this is a long journey, maybe
someone to share your journey is going to appear all of a
sudden, and you just might to read a few verses for your
fellow traveler. I say fellow traveler, companion, and
probably your fellow traveler didn’t come empty handed.
So, you read each other poems or make up new ones. You
don’t need to feel uncomfortable because I used the word
‘make.’ It means to create and Anatolians use it widely. (If
you don’t believe me ask someone who knows, I am not
making this up!)
There is a proverb that I don’t know who said it: “A
pessimist only sees the train, an optimist sees the light at
the end of the tunnel, a realist sees the tunnel and the light
and the train that is about to arrive.” Just as Bülent
Ortaçgil says in one of his lyrics, “You friends, which cats
do you like?/Like which cats would you like to live?/Cute,
nice, noisy, ambitious/ Which one are you?”
Nice journeys to all
Yes, you friends, optimists, pessimists, realists, dreamers,
olds, news… As we say ‘we are all on the same boat’ we can
also say that ‘we are all on the same train’ and ‘we go day
and night.’ If we don’t forget each other, that we are each
other’s fellow travelers, that we love each other, that we
are going to look into each other’s eyes… Just as we didn’t
forget until now, let us not forget to do these things in the
future. Then it would be a good journey for all of us, for
our country and for the future.

raillife ARALIK / DECEMBER 2015

0

6

7

KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

UZUN BİR YOLCULUĞA DAVET

İHSAN FAZLIOĞLU ‘FUZULİ NE DEMEK İSTEDİ?’ KİTABINDA DÜŞÜNCE GELENEĞİMİZİN İÇİNE
SAĞLAM ADIMLARLA GİRİŞ YAPAR.

AN INVITATION FOR A LONG TRIP

İHSAN FAZLIOĞLU TAKES FIRM STEPS INTO OUR TRADITIONAL WAY OF THINKING IN HIS
BOOK TITLED ‘WHAT DID FUZULİ MEAN?’
ÖMER YALÇINOVA

İhsan Fazlıoğlu’nun yeni baskısı 2015’te Papersense Yayınları tarafından yapılan ‘Fuzuli Ne Demek İstedi?’ isimli kitabı bir edebiyat incelemesi değil felsefe-bilim çalışmasıdır. Kitap 2009’da Bilim ve Sanat Vakfı’nda gerçekleştirilen, değişik zaman ve yerlerde tekrar edilen “Işk
imiş her ne var Âlem’de/ İlm bir kîl ü kâl imiş ancak: Fuzulî ne demek istedi?” başlıklı seminerde İhsan Fazlıoğlu’nun sunduğu tebliğidir. Tebliğ, kitap olarak yayımlanmadan önce yeniden gözden geçirilir ve gerekli görülen
yerlerde açıklayıcı bilgiler eklenir.
İhsan Fazlıoğlu düşünce geleneğimizin içine sağlam
adımlarla giriş yapar. Onun “altın vuruş”
yaptığı yerler, uzun araştırmalardan, bir
sürü isim ve eserle uğraştıktan, bir sürü
kavramla yoldaşlık ettikten sonra ulaştığı
sonuçlardır. Fazlıoğlu’nun peşinde olduğu
şey iyi, doğru ve güzelin birlikteliğidir.
Hakikatin bu birliktelikten doğacağını
söyler. Şimdi, geçmiş ve geleceğin doğru
bir şekilde yorumlanması da iyi ve güzelin
devre dışı bırakılmamasına bağlıdır.
Fazlıoğlu geçmiş döneme ait düşünceler
içinde yolunu kaybetmez. Yolunu kaybetmekten kastımız, günümüze dair bir şey
söylememektir. Oysa onun geçmişin uçsuz
bucaksız sularına dalmasındaki gaye bugündür, şimdidir. Kitabın günümüz okuyucusunu yakalayacağı, onda altın vuruş etkisi yapacağı noktaları da
burasıdır zaten. Bugüne dair yapacağımız yorumlar, anlamlandırma faaliyeti, geçmişe dönük yapacağımız yorum ve anlamlandırma çalışmalarıyla paraleldir.
Örneğin Fazlıoğlu’na göre,“…müslüman sözcüğünün en
iyi-doğru-güzel çevirisi kendiyle barışık, kısaca barışıktır.”, “…mümin sözcüğünün en iyi-doğru-güzel çevirisi,
kanımızca, kendinden emîn kişidir; kısaca emîndir.”
Nasıl yani? ‘Fuzuli Ne Demek İstedi?’ye bu ve buna benzer daha yüzlerce düşünce ve tespitin nasılını, niçinini,
gerekçe ve sonuçlarını öğrenmek ve düşünmek için başvurulabilir. Kitap Fazlıoğlu’nun rehberliğinde yapılacak
uzun bir felsefe-bilim yolculuğuna davettir.
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İhsan Fazlıoğlu’s book titled ‘What Did Fuzuli Mean?’ is a
study of philosophy and science, not a literary examination.
Papersense Publishing printed the second edition of the
book. The book is in fact the speech that was presented by
İhsan Fazlıoğlu during the seminar titled ‘Love is the
source of everything that exists in this world; Science is
only a big rumor: What did Fuzuli mean?’ in 2009. The
Science and Arts Foundation organized the seminar. The
speech was reexamined before it was printed and footnotes
were added where they were necessary.
İhsan Fazlıoğlu takes firm steps into our traditional way of
thinking. Where he attempts to use a ‘golden
shot’ is actually the result of his long
researches and his studies of many works by
many names. What Fazlıoğlu was after is the
communion of beauty and integrity. He says
that the truth is going to spring from this
communion. Now, the correct interpretation
of the past and the future depends on not
bypassing the beauty and the integrity.
Fazlıoğlu doesn’t lose his way in the
thoughts that belong to the past. Losing the
way means not to talk about today. However,
his goal was today and now, when he was
entering the immense waters of the past.
These points are actually where the book is
going to capture today’s readers and make ‘golden shot’
effect on them. Our interpretations and sense-making
activities about today are parallel to our interpretations
and sense-making activities about the past.
For instance, according to Fazlıoğlu, “… the best-correctbeautiful translation of the word ‘Muslim’ is who is at
peace with oneself, in short, in peace,” “… the bestcorrect-beautiful translation of the word ‘faithful’ is who
is self-confident, in short, confident.” How so? ‘What Did
Fuzuli Mean?’ can be referred to understand and learn the
results, the reasons, the excuses of this thought and
hundreds more like this one. This book is an invitation for
a long journey of philosophy and science under the
guidance of Fazlıoğlu.
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MODA / FASHION

SONBAHAR-KIŞ ÇANTA TRENDLERİ

KADINLARIN EN BÜYÜK TUTKULARINDAN OLAN ÇANTALAR, SONBAHAR KIŞ SEZONUNDA
RAHATLIK İLE ŞIKLIĞI BİRLEŞTİRİYOR.

FALL-WINTER BAG TRENDS

BAGS, AMONG THE GREATEST PASSIONS OF WOMEN, COMBINE COMFORT WITH
BEAUTY IN THE FALL-WINTER SEASON.
ESİLE TAN

Çantalar kadınların en işlevsel aksesuarlarından
biri… Çantalarında neredeyse küçük bir dünya taşıyan kadınlar, kıyafetlerinin de tamamlayıcısı oldukları için onlardan asla vazgeçemezler. Her sezon olduğu gibi bu sezonda da tasarımcılar oldukça çeşitli; her
zevke ve her ihtiyaca uygun seçenekler sundu.
İşte öne çıkan çanta trendleri:
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MERAL ERDOĞAN

Bags are one of the most functional accessories of
women. Women carry almost a little world in their
bags and they do not give up on them since bags also
complete their clothing. Like with each season, the
designers present variety of choices that are suitable
for many tastes and needs.
Here are some prominent bag trends:

MODA / FASHION

KUTU ÇANTALAR
Kova çantalara biraz ara verildiği dönemde kutu çantaların
önem kazandığını görmekteyiz. Makyaj ve seyahat
çantalarını andıran kutu çantalar şimdi daha iyi
yapılandırılmış tarzı ile farklı renkte ve farklı materyallerde
karşımıza çıkmakta.
Öneri:
• Özel davetlerde şıklığınızı tamamlamak için estetik duruş
sağlayan kutu çantaları tercih edebilirsiniz.
• Günlük hayatta ise üst kolu cüzdan şeklinde tasarlanmış
ve yeni görünüm sağlanmış çapraz takılan kutu çantaları
rahatlıkla kullanabilirsiniz.
BOX TOTES
We see when bucket bags take a break box totes get into the
picture. Box totes resembling make-up or travel bags are in
favor now with better-structured styles, different colors, and
materials.
Tips:
• You can use box totes for special events since they would
offer an aesthetical look to complete your elegant style.
• You can use the crossbody bags with a lid that is designed as
a wallet in daily life with comfort.

BEL VE VÜCUT ÇANTALARI
Oradan oraya koşturan plaza kadınların çanta taşımaması
büyük zorluk... Ancak hayati eşyalarının da yanlarında
olması lazım... Bu çelişkiyi düşünen tasarımcılar, çanta
takılmamış hissiyatı yaşatan bel ve vücut çantalarını
kadınlarla buluşturdu.
Öneri:
• Geçmişten ilham alınarak yapılan bel çantaları modern
halleriyle oldukça şık. Günlük hayatta şıklığınızı
tamamlamak istiyorsanız yeniden uyarlanmış bel çantalara
mutlaka göz atın.
• Çok yoğun ve tempolu olduğunuz günlerde belinize veya
sırt ve omzunuza takılan vücut çantaları kullanabilirsiniz.
BELLY AND CROSSBODY BAGS
It would be inconvenient not to carry a bag for plaza women
who are on the run all the time. They need their vital
belongings with them. The designers thought about this
conflict and designed the belly and crossbody bags that you
don’t even feel that they are there.
Tips:
• Belly bags that are inspired from the past are elegant with
their modern looks. If you would like to complete your style,
take a look at the new belly bags.
• You can use belly bags or crossbody bags during your most
busy days to relieve yourself.
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MODA / FASHION

KIYAFETİN KOPYASI ÇANTALAR
Farklı tarzda kıyafet ve çantaları
kombinlemek özgünlük hatta stil sahibi
olmak ile eş değer tutuluyordu. Fakat bu
kuralı yıkacak bir trend ile buluşuyoruz.
Giyindiğiniz kıyafet kumaşının birebir
aynısından yapılmış çantalar yeni
sezonda oldukça moda.
Öneri:
• Giyindiğiniz kıyafet ile çantalarda
sadece aynı rengi yakalamaya
çalışmayın. Unutmayın ki trend çanta
dokusuyla kıyafet dokusunun aynı
olmasını gerektiriyor.
• Kıyafetinizle aynı desene sahip
çantalardan bulamadıysanız kıyafetinizin
içinde bulunan bir renkten ve aynı
dokudan bir kumaşı alarak,
kullanmadığınız çantaları
kaplayabilirsiniz.
BAGS MATCHING YOUR CLOTHING
Combining bags and clothing in different
styles is respected as being stylish or
unique. However, enters a trend to destroy
this rule. The bags matching exactly the
fabric of your clothing are in fashion this
season.
Tips:
• Don’t try to match only the colors of your
clothing and bags. Don’t forget, their fabrics
should also match.
• If you cannot find a bag matching the
fabric of your clothing, you can purchase
some fabric that your clothing contains and
cover one of your unused bags with it.
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MODA / FASHION

KOLA GEÇMELİ ÇANTALAR
Geçen yıl karşımıza çıkan ele
geçirilen debriyaj çantalar
literatürüne, kalıcı yeni bir model
daha ekleniyor. Kol bantlarına yer
verilen çanta, pratik kullanımıyla
dikkat çekiyor. İlerde de sıkça
kullanılacak gibi görülen model son
derece popüler.
Öneri:
• Clutch ve el çantası arasında
sayılan kola geçmeli çantaları iş
hayatınızda ya da günlük hayatınızda
alternatifleriniz arasına alabilirsiniz.
• Farklı ve özgün olmak istediğiniz
günlerde şık tasarlanmış debriyaj
çantaları kullanarak tarzınızı ortaya
koyabilirsiniz.
ARM BAGS
A permanent new addition is made to
the last year’s clutch bags with hand
straps literature. The clutches that you
can hang on your arm are practical. The
model that seems to become widely
used in the future is popular.
Tips:
• Somewhere between a handbag and a
clutch, these bags can be included
among the daily alternatives.
• When you want to look different and
unique, using clutches in elegant
designs would show your style.
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DEKORASYON / DECORATION

TRENDLERİ EVİNİZE TAŞIYIN!

ÖRGÜ BATTANİYELER, HAYVAN DESENLİ YASTIKLAR, MARSALA, ZEYTİN YEŞİLİ VE SİYAH-BEYAZ
RENKLER SEZONUN ÖNE ÇIKAN TRENDLERİ...

BRING THE TRENDS TO YOUR HOME!

KNITTED BLANKETS, PILLOWS WITH ANIMAL FIGURES, MARSALA, OLIVE GREEN, AND
BLACK-WHITE COLORS ARE THE PROMINENT TRENDS OF THIS SEASON.
ELA DEMİRCİLER

Soğuk kış günlerinde iç
mekânlarda daha fazla vakit
geçirmek zorunda kalıyoruz. Mevsimin
güzelliklerinin tadına varabilmek,
monotonluktan kurtulmak, soğuk kış günlerinde
kendinizi daha iyi hissetmek için dekorasyonunuza
sezonun trendlerini yansıtabilirsiniz... 2015-2016 kışının
dekorasyon trendlerini ve küçük dokunuşlarla
yapılabilecek büyük değişimi için yol haritası oluşturduk...

We usually spend more time indoors during the cold winter
days. Enjoying the season, avoiding monotonousness,
feeling alive during these cold days are possible through
reflecting the trends of the season to your home
decoration. We have created a route to follow
step by step to 2015-2016’s winter
decoration trends.
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DEKORASYON / DECORATION

SİYAH-BEYAZ UYUMU
Sandalyelerde country tarzı kahverengi ve ahşap
yanlıklarla süslenen pelüş koltuklar, 2016’nın trendi olacak.
Ying ve yang stilini anımsatan siyah-beyaz uyumlu
dekorasyon da öne çıkan bir başka trend. İddialı siyah
duvarlar, bej rengi veya beyaz renk koltuk takımlarıyla
tamamlanacak. Altın rengi avizeler ve duvar aksesuarları
siyah duvara hareket katacak.

HARMONY OF BLACK AND WHITE
Country style plush chairs with brown wooden
armrests are going to be among the trends of 2016.
Another prominent trend is the harmony of blackwhite, resembling ying-yang style. White or beige
sofa groups complete the black walls. Golden
chandeliers and wall accessories add movements to
your black walls.

İKONİK PARÇALAR
Mobilya ve diğer
aksesuarlarda daha
gösterişli ve cesur
renklere sahip ikonik
parçaların kullanması
öneriliyor. Kırlent
yastıklar kolayca
değiştirilebildiğinden,
moda renklerin ve
desenlerin rahatça
kullanılabileceği
dekoratif parçalar
olacak.
ICONIC PIECES
The use of iconic
dashing pieces in bold
colors is suggested for
furniture and other
accessories. Toss
pillows are among the
decorative pieces that
trend colors and
patterns can be used
easily since it is easy
to change them.
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DEKORASYON / DECORATION

DOĞAL RENKLİ MOBİLYALAR
Mobilyalarda 80’lerin sonlarına kadar kullanılan masif
ahşabı çok sık göreceğiz. Rüstik bir etki yaratacak bu
mobilyaları geçmişten günümüze uyarlarken, doğal
renklerinde ve natürel cilalarla kullanmanız öneriliyor.
Böylece doğal görünen evlere ulaşmak mümkün
olacak.

RENKLERLE DEĞİŞİM
2015-2016 kışında duvarlarda
kırmızı şarap ve kızıl kahveye
çalan tarçın tonlarındaki marsala
rengi hâkim olacak. Marsala,
zihin, beden ve ruhu
zenginleştirici etkiye sahip bir
renk olarak öne çıkıyor.
Salonlarda marsala mavi gibi
soğuk tonlarla kombinlenirken,
dekorasyonda öne çıkan diğer
bir renk ise zeytin yeşili olacak.
TRANSFORMATION
WITH COLORS
Marsala, which is a color that is
somewhere between red wine
and reddish brown, is going to
dominate our walls during the
winter of 2015-2016. It also
becomes prominent as a color
with an effect to enrich our soul,
mind, and body. As marsala gets
to be combined with cold colors
like blue in living rooms, olive
green also becomes a
prominent color in decoration.
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FURNITURE WITH NATURAL COLORS
We are going to see massive wood that was popular
until the end of the 80s used widely for furnishing. We
suggest you to use natural finishes in natural tones while
adopting these furniture that are going to create rustic
effects from past to present. This is going to make
possible to live in homes with more natural looks.

DEKORASYON / DECORATION

HAYVAN RESİMLERİ
Yastık, kanepe, koltuk gibi eşyalarda hayvan resimleri
sıkça kullanılacak. Hem rüstik hem çağdaş hem de
geleneksel tarz bir arada olacak. Kişilerin kendi tarzını
yansıtabileceği özgün dekorasyonlar ortaya çıkarken,
dekorasyonda klasik parçalar yerlerini koruyacak.
Şapkalı abajurlar bu yıl yine gözde olacak.

ANIMAL PICTURES
Animal figures are going to be used often in pieces such
as pillow, armchair, and sofa. This is going to combine
rustic, traditional, and modern styles. As unique designs
that people can reflect their own style come out, classic
pieces of decoration remain their places. Lampshades
are going to be popular this year.

ÇEVRE DOSTU
MALZEMELER
Çevre bilincinin arttığı son
yıllarda dekoratif unsurlarda
çevre dostu malzemeler
öne çıkıyor. Bu doğrultuda
evlerin dekorasyonunda
kullanılan tüm unsurlarda
çevre dostu malzemelerin
bu kış daha da öne çıkması
bekleniyor.
ENVIRONMENT FRIENDLY
MATERIALS
During the recent years that
environmental
consciousness has been
increased, the use of
environment friendly
materials in decoration
elements has become
prominent. Within this aim,
utilization of environment
friendly materials in
decoration elements is
expected to be seen more
often this winter.
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

SEDAN PAZARINDA HER SINIFTA
REKABET KIZIŞIYOR

FARKLI SINIFLARDAN EN YENİ SEDAN OTOMOBİLLERİN SATIŞA ÇIKTIĞI PAZARDA
REKABET DE YÜKSELİYOR.

COMPETITION BECOMES FIERCE IN EACH
CLASS IN THE SEDAN MARKET
COMPETITION GROWS IN THE MARKET WHERE THE NEWEST SEDAN AUTOMOBILES FROM
DIFFERENT CLASSES BECOME AVAILABLE FOR SALE.
ERTUĞRUL ARSLAN

Avrupa’nın aksine, sedan gövde tipi otomobiller Türk tüketicilerin tercihlerinde ilk sırada yer alıyor. Toplam satışların yüzde 50’lik bölümünü, yaklaşık 300 bin adet satışla
sedan modeller oluşturuyor. Farklı sınıflardan en yeni sedan otomobillerin satışa çıktığı pazarda rekabet de yükseliyor. İşte pazarın en yeni sedan modelleri…
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Contrary to Europe, sedan automobiles take the first place
among the Turkish consumer’s preferences. Sedan automobiles
create the fifty percent of the total sales with a number of 300
thousand units. Competition grows in the market as the newest
sedan automobiles from different classes become available for
sale. Here are the newest sedan models in the market…

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

KÜÇÜK FERRARİ ISINMA TURUNDA
Alfa Romeo’nun lüks orta sınıfta yer alan yeni temsilcisi
Giulia, Türkiye yollarına da çıkmak için gün sayıyor. İlk
olarak 510 HP’lik yüksek performanslı spor versiyonuyla
yollara çıkmaya başlayacak olan Alfa Romeo Giulia, 2016
yılının ilkbahar aylarında ülkemizde de satışa sunulacak.
Ocak 2016’da üretimi başlayacak olan Alfa Romeo Giulia
model ailesinin spor versiyonu Giulia Quadrifoglio olacak.
Arkadan itişli Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, aynı zamanda lüks orta sınıftaki rekabete Alfa Romeo’nun güçlü bir
yanıtı olarak değerlendiriliyor. Mühendislerin Ferrari altyapısıyla düzenlediği altı silindirli turbo benzinli motora
sahip Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, 510 HP’lik eşsiz bir
güce sahip. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.9 sn’de
tamamlayan ve 307 km/s’lik son hıza erişebilen Alfa
Romeo Giulia Quadrifoglio’nun heyecan verici güç ve tork
üreten motoru, elektronik olarak kontrol edilen silindir
kapatma sistemine sahip olmasıyla aynı zamanda şaşırtıcı
bir yakıt tasarrufu sunmayı başarıyor.

LITTLE FERRARI IS WARMING UP
Giulia, the new representative of Alfa Romeo in the midluxury class, counts the days to go on the roads in
Turkey. Alfa Romeo Giulia is going to be available for
sale in our country in the spring of 2016 at first with 510
HP high performance version. The sports version of Alfa
Romeo Giulia family is called Giulia Quadrifoglio and its
production is going to begin in January 2016. Rearwheel drive Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio seems as the
powerful answer of Alfa Romeo to the competition in
the mid-luxury class. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio,
which has a six-cylinder turbo oil engine that was
arranged in accordance with Ferrari’s substructure by
the engineers, has matchless 510 HP. Alfa Romeo Giulia
Quadrifoglio that can reach 0 to 100 km/h in only 3.9
seconds and 307 km/h last speed offers a surprising fuel
economy by means of its engine generating exciting
torque and power and its electronically controlled
cylinder turn-off system.
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

YERLİ HONDA GÜN SAYIYOR
Türkiye pazarı için önem taşıyan orta sınıf sedan
modellerden biri de Honda Türkiye fabrikasında üretilecek yeni Civic sedan olacak. Önümüzdeki yıl başlayacak yeni Civic üretimiyle Honda Şekerpınar fabrikasının 50 bin adetlik kapasitesi devreye girecek. Dizel
motorun Avrupa’daki tek üretim merkezi olacak fabrikada, üretim dışında istihdam da yükselecek. Global
ölçekte 9 ayrı fabrikada üretilecek yeni Civic ile
Honda’nın Türkiye yolculuğunda yeni bir dönem başlayacak. Yeni CivicSedan’ın 2016’nın ikinci yarısında
bantlardan çıkacak. Japon markanın Avrupa için özel
olarak geliştirdiği sedan versiyon, ülkemizde dört ayrı
motor seçeneğiyle üretilecek. 1.6 litre LPG, 1.6 litre
benzinli, 1.5 litre turbo benzinli ve 1.6 litre dizel motoru
bulunacak otomobilde, dizel motor seçeneği sadece
Türkiye’de üretilecek ve Avrupa pazarlarına da ülkemizden gidecek.
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LOCAL HONDA COUNTS THE DAYS
Among the middle class sedan models that carry
importance for Turkey, the new Civic sedan is going to be
manufactured at their facility located in Turkey. The fifty
thousand-unit capacity of Honda Şekerpınar facility is
going to be engaged with the production of the new Civic
next year. As well as production, employment volume is
also going to increase at the facility, which is going to be
the only production center of diesel engine in Europe. A
new era is going to begin for Honda’s journey in Turkey
with the new Civic, which is going to be manufactured in
nine separate facilities at the global scale. The sedan
version that was developed exclusive to Europe by the
Japanese brand is going to be produced in four different
engine options in our country as 1.6-liter LPG, 1.6-liter oil,
1.5-liter turbo oil, and 1.6-liter diesel engines. Diesel engine
option is going to be produced only in Turkey and is going
to be sent to the European markets from Turkey.

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

LÜKS SINIFTA ÇITA YÜKSELDİ
Ülkemizde merakla beklenen lüks sınıftaki sedanlardan
biri de Audi’nin tümüyle yenilediği modeli A4. Avrupa’yla
aynı anda Türkiye pazarına da sunulacak olan yeni
model yüksek donanım seviyesiyle dikkat çekecek.
Selefinden 120 kilo daha hafifleyen yeni A4 yine ilk kez
uygulanan sanal kokpitte Apple ve Android akıllı telefonlara kablosuz şarj olanağı da sunuyor. Yeni Audi A4
ve A4 Avant Türkiye’de tamamı S tronik şanzımana
sahip, 1.4 TFSI 150 beygir (tüketim ortalaması 100 km’de
4,9 litre benzin) ve 2.0 TFSI 252 beygir (100 km’de sadece 4,8 litre benzin) Quattro olmak üzere ikisi benzinli ve
2.0 TDI 190 beygir (100 km’de sadece 3,7 litre dizel) ve
2.0 TDI 190 beygir Quattro olmak üzere 2 de dizel
motorla sunulacak. Yenilikçi 3D ses sağlayan
Bang&Olufsen ses sistemi ve arka koltukta mobil eğlence olanağı sunan yeni A4’ün Türkiye satış fiyatlarıysa
140 bin TL seviyesinden başlayacak.
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THE BAR IS SET HIGHER IN THE LUXURY CLASS
A4, Audi’s completely renewed model, is one of the
luxury class sedan models that is highly anticipated in our
country. The new model, which is going to be presented
to the Turkish and European markets concurrently, is
going to draw attention with its high level of equipments.
The new A4, 120 kg lighter than its predecessor, offers
wireless charge for Apple and Android smart phones in
the virtual cockpit. All versions of new Audi A4 and A4
Avant are going to be offered with S tronic transmission.
They come with two patrol engine options as 1.4 TFSI 150
HP (average fuel consumption of 4.9 liters of oil per 100
km) and 2.0 TFSI 252 HP (4.8 liters of oil per 100 km)
Quattro and two diesel engines as 2.0 TDI 190 HP (3.7
liters of diesel per 100 km) and 2.0 TDI 190 HP Quattro.
Offering innovative 3D Bang&Olufsen sound system and
mobile entertainment system at the back seats, the new
A4’s sale price in Turkey begins from 140 thousand TL.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

YILIN SÜPER AKILLI TELEFONLARI

AKILLI TELEFONLAR, BU YIL ÇIKAN MODELLERLE BİR DEĞİŞİM İÇİNE GİRDİ. APPLE’IN
FARKLILAŞTIRDIĞI DOKUNMATİK TEKNOLOJİSİ, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ EKRANLAR, YENİ
ALGILAYICILARIN GETİRDİĞİ İŞLEVLER BAŞTA OLMAK ÜZERE, BİRÇOK YENİLİK SİZLERİ BEKLİYOR.

THE SUPER SMART PHONES OF THE YEAR
THE SMART PHONES HAVE ENTERED A TRANSFORMATION THROUGH THE NEW MODELS OF THIS
YEAR. TOUCH SCREEN TECHNOLOGY THAT WAS MADE DIFFERENT BY APPLE, HIGH RESOLUTION
DISPLAYS, FUNCTIONS THAT WERE BROUGHT BY THE NEW SENSORS WAIT FOR YOU.
AYTUN ÇELEBİ

Üreticiler eskiden olduğu gibi senede bir amiral gemisi telefon tanıtmanın ötesine geçtiler. Bu yıl gördük ki, yeni bir
süper telefon çıkartma frekansı ‘altı ayda bir’ seviyesine
geldi. Ancak değişen tek şey işlemcinin çekirdek sayısı ya
da tasarım değil; akıllı telefonlar, onları kullanma şeklimizi
etkileyebilecek işlevler kazanıyorlar. Bu yılın ve muhtemelen gelecek yılın ilk yarısını kasıp kavuracak bu
modelleri incelerken, telefonu kullanma şeklimizin değişmesinin geçmişte neler değiştirdiğini aklınızdan çıkarmayın.
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Manufacturers are now beyond introducing only one
flagship phone annually. This year, the frequency of
introducing a new phone has become semi-annual.
However, what changes is not only the number of cores or
the design; the smart phones gain new functions that
might affect our way of using them. Keep in mind that,
what did changing the way we use them change in
the past, as you read about the models that are
going to dominate this year and the first half
of the next.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

APPLE iPHONE 6S
Yeni iPhone’a roze altın rengi eklenmesi kadar, 4K video
kayıt edebilen kamerası da ilk bakışta ilgi çekiyor. Live
Photo adlı özellikle, fotoğraf çekmeden önce ve sonrasında da bir video çekiyor. Böylece anılarınız canlanıyor.
4,7 inç ekrandaki 3D Touch sistemi, ekrana ne sertlikte
dokunduğunuzu anlayarak farklı işlemler yapabilmenizi
sağlıyor. İşlem gücündeki yüzde 80, grafik performansındaki yüzde 90 artış ise onu eski modellere kıyasla oldukça güçlü kılıyor.
At first, addition of rose color among the options of the
new iPhone grabs attention as much as its camera that
can record 4K videos. Live Photo feature allows users
shoot videos before and after capturing a photo. This
brings your memories to life. 3D Touch system of 4.7inch display enables users to do different operations by
sensing the pressure of your touch to the screen. The
80 percent increase at processing power and the 90
percent increase at graphic performance make it
stronger against its predecessors.

GOOGLE NEXUS 5X
Nexus serisi telefonlar hem güncellemeleri en erken
almalarıyla hem de güçlü özellikleriyle meşhur. LG tarafından hazırlanan Nexus 5X de AndroidMarshmallow’u ilk
taşıyan model olmasının yanı sıra, 5,2 inçlik Full HD ekranı, altı çekirdekli Snapdragon 808 işlemcisi, 2 GB belleği,
32 GB’a kadar dâhilî depolama alanı ve 12,3 MP kamerasıyla öne çıkıyor. Ancak, daha bitmedi: Şarj ve veri aktarımını tek noktadan yapabilen yeni nesil USB-C bağlantısı ile uygulama ve mağazada güvenlik sağlamak için arka
yüzde bir parmak izi okuyucusu da mevcut.
Nexus series phones are popular because of their strong
features and they receive updates the earliest. Nexus 5X
prepared by LG is the first model that has Android
Marshmallow. It also has 5.2-inch Full HD screen, hexacore Snapdragon 808 processor, 2 GB RAM, storage
area up to 32 GB, and 12.3 MP camera. However, that is
not all: the device also has a thumb scanner on the rear
face to enable secure transactions at the shop and a
new generation USB-C connection that allows the data
transfer and charge from the same port.
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TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

LG G4
Yeni seramik ve deri kaplama seçenekleriyle lüks hissini yaşatmayı hedefleyen LG, 5,5
inçlik dev ekranda qHD çözünürlüğe erişiyor. Quantum Display adlı teknolojisi renklerin oldukça canlı ve doygun gözükmesini
sağlıyor. Bu yıl birçok telefonda gördüğümüz yeni nesil ve altı çekirdekli Snapdragon
808 işlemcisi, 3 GB bellek ve microSD ile
artırılabilen 32 GB dâhilî depolama alanı
onu süper telefon klasmanına sokuyor.
Fotoğraf ve videolar için LED flaşlı 16 MP
kamerası ise ideal.
LG targeting clients to experience the
feeling of luxury with new options of
ceramic and leather covering reaches to
qHD resolution at its 5.5-inch display.
Quantum Display technology enables colors
to look vivid and saturated. Its new
generation and hexa-core Snapdragon 808
processor, 3GB RAM and 32 GB internal
storage that can be increased through a
microSD have it enter into super phone
class. Its 16 MP camera with LED flash is
ideal for photo and video shoots.

MICROSOFT LUMIA 950
Windows 10 kullanacak ilk akıllı telefonlardan birisi olan
Lumia 950, Microsoft’un iki yıl sonra piyasaya çıkardığı
ilk amiral gemisi telefon. 5,2 inçlik qHD (2560x1440 piksel) ekranı oldukça çarpıcı. Altı çekirdekli Snapdragon
808 işlemci kadar, 3 GB bellek de onu güçlü kılıyor. 32
GB depolama alanı bulunan cihaz, microSD ile 2 TB’a
kadar ek alana sahip olabiliyor. Zeiss lensli 20 MP kamerası ile iddialı olan cihazın, hızlı şarj özelliği 30 dakikada
yüzde 50 şarja ulaşmasını sağlıyor.

Lumia 950, which is going to be among the first smart
phones that will use Windows 10, is the first flagship
phone of Microsoft after two years. Its 5.2-inch display
with qHD (2560x1440-pixel) resolution is striking. Hexacore Snapdragon 808 processor makes it
stronger as well as 3 GB RAM. The device
that comes with 32 GB internal storage
can have additional memory up to 2
TB through a microSD. Its
camera has a Zeiss lens at 20
MP. Speed charge feature
allows the device
reach 50 percent
charge in 30
minutes.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

SAMSUNG GALAXY S6
Türkiye’de dört çekirdeği 1,5 GHz, dört çekirdeği 2,1 GHz
olmak üzere toplam sekiz çekirdekli işlemcisini kullandığı
S6’yı satışa sunan Samsung, birçok farklı özellik ile dikkat
çekici bir telefon. 5,1 inçlik Süper AMOLED ekranında
qHD çözünürlüğe erişen cihaz, microSD kart desteği kaldırmış, ancak 128 GB’a kadar depolama seçenekleri bulunuyor. 3 GB bellek ve 4K video çekebilen 16 MP kamerası ilgi çekici. Ancak asıl fark, aynı anda birden fazla
uygulamayı aynı ekrana sığdırabilmesi, güncel kablosuz
şarj standartlarını desteklemesi, hızlı şarj özelliği ve S
Voice ile kendine has sesli asistanı olmasıyla doğuyor.
Samsung S6 with octa-core processor, 1.5 GHz quadcore and 2.1 GHz quad-core is a remarkable phone. The
device has 5.1-inch Super AMOLED display at qHD
resolution. MicroSD card support is removed; however,
external storage options up to 128 GB are available.
Its 16 MP camera that can shoot 4K videos and 3
GB RAM are striking. The device can fit more
than one application on one screen,
supports wireless charge standards;
speed charge feature, and S
Voice voice command system
are the features that make
the phone different.

SONY XPERIA Z5
Suya ve toza dayanıklı Xperia serisinin son harikası Z5,
sekiz çekirdekli Snapdragon 810 işlemcisi ve 3 GB belleği ile
performans konusunda iddialı. 5,2 inçlik ekranı Full HD
çözünürlükte olan cihaz, Android 5.0 Lollipop ile geliyor
ama 6.0’a yükseltmek mümkün. Yeni nesil kamera algılayıcısıyla gelen Z5’in 23 MP çözünürlük ve 0,3 saniyelik “dünyanın en hızlı” otomatik odaklama desteği var. Sony’nin
telefonun yan yüzündeki güç düğmesine eklediği parmak
izi okuyucu ise daha güvenli bir kullanım anlamına geliyor.
Durable against dust and water, the last wonder of the
Xperia series, Z5 is confident in its performance with its
octa-core Snapdragon 810 processor and 3 GB RAM. The
device comes with Android 5.0 Lollipop; however, it is
possible to upgrade it to 6.0 and its 5.2-inch screen has
Full HD resolution. Z5 also comes with new generation
camera sensor and it has the world’s speediest automatic
focus support at 0.3 second and 23 MP. Finger print
scanner, which is added among the functions of the power
button located on the side face, offers a safer use.
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AJANDA / AGENDA

2CELLOS

MOHSEN NAMJOO

İkili muhteşem performanslarıyla 22 Aralık’ta İstanbul Zorlu
Performans Sanatları Merkezi Turkcell Sahnesi’nde...

Sanatçı, klasik ile modern müziği harmanlayacağı
konseriyle 18 Aralık’ta İzmir Container Hall’da…

The duo is going to be at İstanbul Zorlu Performance Arts
Center Turkcell Stage with their great performance on
December 22.

The artist is going to perform a concert that
combines classical and modern music at İzmir
Container Hall on December 18.

SEMA TÖRENİ
Mevlana Kültür ve Sanat Vakfı’nın
düzenlediği Sema Töreni, 17 Aralık’a kadar
İstanbul Galata Mevlevihanesi Müzesi’nde
gerçekleştiriliyor.

SEMA RITUAL

Sema Ritual that was organized by
Mevlana Culture and Art Foundation is at
İstanbul Galata Mevlevi House Museum
until December 17.

ZUHAL OLCAY
Sanatçı, “Başucu
Şarkıları 3” isimli yeni
albümünün şarkılarını
seslendireceği konseri
ile 18 Kasım’da Eskişehir
SPR Pub’ta…
The artist is going to
perform songs from her
new album called
“Başucu Şarkıları 3” at
Eskişehir SPR Pub on
November 18.
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CEYLAN ERTEM
Sanatçı, 8 Aralık’ta
Kocaeli Sabancı
Kültür Merkezi’nde
“Amansız Gücenik”
albümünden şarkılar
seslendirecek.
The artist is going to
perform the songs
from her album titled
“Amansız Gücenik” at
Kocaeli Sabancı
Culture Center on
December 8.

SİNEMA / CINEMA

ERTUĞRUL
Gösterim tarihi - Opening daY:
25 Aralık 2015 / December 25, 2015
Yönetmen - Director:
Mitsutoshi Tanaka
Oyuncular - Cast:
Masaaki Uchino, Kenan Ece, Shiori Kutsuna, Alican
Yücesoy, Yui Natsukawa
Tür - Genre:
Dram, savaş / Drama, war

MACBETH
GÖSTERİM TARİHİ - Opening daY:
11 Aralık 2015 / December 11, 2015
Yönetmen - Director:
Justin Kurzel
Oyuncular - Cast:
Marion Cotillard, Michael Fassbender, David Thewlis,
Paddy Considine, Jack Reynor
Tür - Genre:
Dram, tarih / Drama, historical
FİLM ÖZETİ: İskoçya’da bir dük olan Macbeth, günün
birinde 3 cadıdan kral olacağı kehanetini duyar. Ancak
cadıların krallık dışında başka kehanetleri de vardır.
SYNOPSIS: Macbeth, a duke in Scotland, hears a
prophiecy from the three witches that he is going to
be the king someday. However, the witches have other
prophecies except the kingdom, too.
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FİLM ÖZETİ: 1890 yılında Japon sularında batan
Osmanlı firkateyni Ertuğrul’un hazin hikâyesi ile 1985’te
215 Japon vatandaşının, Turgut Özal’ın talimatıyla İranIrak savaşından kurtarılmasının öyküsü anlatılıyor.
SYNOPSIS: The bitter story of the Ottoman frigate,
Ertuğrul, that was sunk in the Japanese waters in 1890
and the story of the operation made to rescue 215
Japanese citizens from the midst of the war between
Iran and Iraq with the order of Turgut Özal in 1985 are
told in the movie.

[ Çengel Bulmaca / Crosswords ]
Bertan Kodamanoğlu
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Hint
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Tahılın
harmana
kadarki hali

[ Sözcük Avı / Word Search ]

ARDAHAN
BÖCEK
CAZİP
CEPKEN
ENLEM
FANTA
FENNİ

İMAMBAYILDI
İSKANDİNAVYA
İYİLİK
LİTYUM
MAMUL
MUAYENEHANE
MUHTARLIK

[ Çapraz Bağlar / Cross Lines ]

NİHAİ
NOKTA
PASİF
SAHAF
TEFRİK
TÜRKMENİSTAN
YAPIT

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

[ Takegaki / Takegaki ]
Noktaları birleştirerek kapalı bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Ama belli kurallar dahilinde!
Verilen rakamlar, o rakamın çevresinden kaç tane çizgi geçtiğini gösteriyor. Rakam olmayan yerden de çizgi geçebilir.
Following the rules, you should have a closed shape by connecting the dots. The numbers show how may lines cross over
that number. Lines may cross where there are no numbers.
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[ Sudoku / SudokU ]
Her satırı, her sütunu ve her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurmalısınız.
Fill each row, line and 3X3 square with numbers from 1 to 9

KOLAY

ORTA

ZOR

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

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

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

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

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

3					 8			4
				6		5		1
			2 5			6
9			7		1 5
		3				9		
7 6		 9			 8
5			3 6			
9		 7		 8				
6			 1					5
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[ 7 fark / Find the 7 Differences ]
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