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Hızın
yeni adı

Türk Telekom’un fiber gücüyle
yepyeni bir dönem başlıyor.
En hızlı 4.5G’den 3 kat
daha hızlı GİGA 4.5G.
GİGA 4.5G teknolojisi, alınan bant genişlikleriyle ulaşılabilecek en yüksek 4.5G hızları baz alındığında 3 kat hızlıdır. GİGA 4.5G’den
1 Nisan’dan itibaren, 81 ilde Türk Telekom GİGA WiFi noktaları ve 4.5G baz istasyonlarının bir arada bulunduğu yerlerde, GİGA 4.5G
uyumlu cihazlarla yararlanılabilecektir. Hız; kapsama alanı, bağlantı noktası, coğrafi koşullar, şebeke yoğunluğu, cihaz ve bağlanılan
siteye göre değişebilir. Ayrıntılar: turktelekom.com.tr
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Yolunuz açık,
yolculuklarınız
güven dolu olsun

VİZYON / VISION

HARİTAYI RENKLENDİRMEK

T

ürkiye’nin ulaşım haritasını ciddi anlamda değiştirdik; renklendirdik.
Bölünmüş yollar renklerden biri…
Ankara-İstanbul-İzmir üçgenine sıkışan hava
taşımacılığımızın havalimanı olan bütün yurt geneline
yayılması, yeni havaalanları yapılması bu renklerden
biri…
Yeni limanlar, yeni liman bağlantıları, bu renklerden
biri…
Dahası Marmaray var.
Avrasya Tüneli var.
Üçüncü köprü var.
Körfez geçişi ve İstanbul-İzmir otoyolu var.
Üçüncü havalimanı var.
Devam eden büyük projeler gerçekleştiğinde ulaşım
haritamızın rengi de sıcaklaşıyor; seçenekler ve
renkler çoğalıyor.
Türkiye kazanıyor.
Bu renkler içerinde en önemli, en baskın renklerden
biri kuşkusuz yüksek hızlı tren ve hızlı tren
projeleridir.
Bu rengin anlamlarından, çağrışımlarından biri de
halkımızın kendine güvenini teşkil ediyor.
Demiryolunda da yola devam…
İyi yolculuklar.

Binali YILDIRIM

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Minister of Transportation Maritime and Communication

COLORING THE MAP

W

e seriously have transformed the
transportation map of Turkey; we have made
it colorful.
Divided roads are among those colors...
Spreading the air transportation that was stuck within the
Ankara-İstanbul-İzmir triangle nationwide and building
new airports are among those colors…
New ports, new port connections are among those colors...
Moreover, there is Marmaray.
There is Eurasia Tunnel.
There is the third bridge.
There is the gulf crossing; there is the İstanbul-İzmir
highway.
There is the third airport.
When all the ongoing projects are complete, the color of
our transportation map becomes warmer; our options
become diversified; the number of colors increases.
Turkey wins.
The most important and the most dominant color of them
all is high-speed trains and high-speed train projects
without a doubt.
What this color reminds us or one meaning of this color is
the self-confidence of our people.
We keep working for our railways, too…
Have a nice travel.
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Bitkisel

Hayata çağırıyor.
Geçin!

Bahçem Bitki Besinleri,
sizi yeşilin büyülü dünyasına

bahçem
www.gubretasbahcem.com.tr

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

DÜNYA DEMİRYOLU
SEKTÖRÜNÜN KALBİ
İSTANBUL’DA ATTI
THE HEART OF THE
WORLD’S RAILWAY
SECTOR BEAT IN
İSTANBUL

T

ürkiye’de demiryolları gelişirken dünya
demiryolu sektörüyle işbirliğimiz de
gelişiyor. Pek çok ülkenin demiryolu
idareleri, özel sektörü ile işbirliğimiz
güçlenirken, sempozyum, fuar gibi organizasyonlara
da ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz.
En son 3-5 Mart 2016 tarihleri arasında Eurasia
Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve
Lojistik Fuarı’na altıncı kez ev sahipliği yaptık.
Avrasya coğrafyasında tek, dünyada en büyük 3.
demiryolu fuarı olan Eurasia Rail’de yerli yabancı
300 sektörel firmanın yanı sıra Uluslararası
Demiryolu Birliği başta olmak üzere birçok ülkeden
her kademeden demiryolcu ile buluşma imkânı
bulduk.
TCDD, bu fuarda son 13 yılda yaptığı yatırımlarla
ilgi odağı oldu. Bu ilgi boşuna değil.
2023 yılına kadar 3.500 km yüksek hızlı demiryolu,
8.500 km hızlı demiryolu ve 1.000 km konvansiyonel
demiryolu inşa etmeyi hedefleyen Türkiye, gerek
altyapı gerekse üstyapı ve sanayisiyle demiryolu
sektöründe dünyanın ilk on ülkesi arasında olmak
için emin adımlarla yürümektedir.
Sayın Bakanımızın da fuarın açılışında ifade ettiği
gibi, önümüzdeki 10 yıl içinde demiryolu
altyapısına, üst yapısına 40 milyar dolar yatırım
yapılacaktır. Bugüne kadar demiryoluna yapılan
yatırım miktarının 20 milyar dolar olduğu dikkate
alındığında önümüzdeki günlerde demiryolu sistemi
ülkemizin doğusundan batısına; kuzeyinden
güneyine kadar pek çok ilin ekonomik, sosyal ve
kültürel kalkınmasının lokomotifi olacaktır.
Güvenli, konforlu, hızlı trenlerimizle iyi yolculuklar
diler, treni tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

0

0

8

raillife NİSAN / APRIL 2016

Ömer YILDIZ

TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı
Director General of the Turkish State Railways and Chairman of the Board

O

ur associations with the railway sector of the world
progress as our railways develop in Turkey. We
enjoy the pride of hosting events such as
symposiums and shows as our collaborations with
many countries’ railway managements and private sectors
strengthen.
Recently, we hosted the Eurasia Rail - 6th International
Rolling Stock, Infrastructure & Logistics Exhibition between
March 3 and 5, 2016.
We had the chance to meet with 300 domestic and foreign
participant companies as well as railroaders coming from
many countries of the world especially the International
Union of Railways by means of Eurasia Rail, which is
renowned as the only rolling stock industry exhibition of
Eurasia Region and as the third biggest rolling stock industry
exhibition of the world.
TRSR was the focus of the exhibition because of its
investments for the last 13 years. This attention was not
futile.
Turkey that targets to build 3500 km of high-speed railway,
8500 km of speed railway, and 1000 km of conventional
railway by 2023 takes firm steps forward to taking place
among the top ten countries of the world at the railway sector
by means of its substructure and superstructure and industry.
As our minister expressed during the opening ceremony of the
exhibition, forty billion dollar is going to be invested for the
substructure and superstructure of our railways in coming ten
years. If we consider the amount of investments that reaches
to twenty billion dollar made for our railways until today, we
can tell that the railway system is going to lead the economic,
social, and cultural development of many cities of our country
from east to west and from north to south.
We wish you safe, comfortable, and nice travels on our highspeed trains and thank you for choosing us.
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TCDD / TRSR

DÜNYA DEMİRYOLCULARI 6. KEZ BULUŞTU
EURASIA RAIL FUARI, İSTANBUL FUAR MERKEZİ’NDE 3-5 MART 2016
TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

RAILROADERS OF THE WORLD MET FOR THE 6TH TIME
EURASIA RAIL EXHIBITION WAS HELD AT İSTANBUL EXPO CENTER BETWEEN MARCH 3 AND 5, 2016.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Eurasia Rail’in açılışında önemli açıklamalar yaptı.
Bakan Yıldırım, “Geçtiğimiz 10 yılda 11 bin kilometrelik
hattın 10 bin kilometresi tamamen yenilendi. %5 seviyelerinde olan sinyalli hat miktarı %30’lara, elektrifikasyonda ise %35’e geldik. Hedefimiz en azından %80’in
üzerine çıkmak.” dedi.
“2018’in sonuna kadar devam eden projelerin tamamını
bitireceğiz. YHT ve hızlı hatlarla nüfusumuzun yüzde
55’ine karşılık gelen 43 milyon insanın yaşadığı 14 şehrimiz birbirine bağlanmış olacak.” şeklinde konuşan
Bakan Yıldırım, Türkiye’nin demiryolu yük taşımacılığında, yolcu taşımacılığına göre daha iddialı hedefleri
olduğunu söyledi.

Minister of Transportation, Maritime, and Communication
Binali Yıldırım made important statements during the
opening of Eurasia Rail. Minister Yıldırım said, “During the
last ten years, 10 thousand kilometers of the line, which
totals to 11 thousand kilometers in length, was renewed
completely. The number of 5% signalized lines increased up
to 30% and electrification went up to 35%. Our target is to
pass at least 80%.”
Minister Yıldırım also mentioned that Turkey has targets
that are more aggressive at railway cargo transportation
compared to targets at passenger transportation and said,
“We are going to complete all ongoing projects by the end of
2018. By means of HST and speed rail lines, our 14 cities with
a total population of 43 million, this equals to 55% of
Turkey’s population, will be connected.”

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden tren geçecek
Yıldırım, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde inşa edilen raylı sistemin Köseköy ve Halkalı’ya bağlanacağını; diğer raylı sistem projeleriyle birlikte İstanbul’daki raylı sistemin 800 km’ye ulaşacağını belirtti.
Bakan Yıldırım ayrıca, 80 adet hızlı tren setinin yurt
içinde yerli katkı oranıyla yapılmasının öngörüldüğünü, hedeflerinin hızlı treni üreten, kullanan ve ihtiyacı olan ülkelere temin eden bir Türkiye olduğunu
vurguladı.

Train is going to pass over the Yavuz Sultan Selim Bridge
Yıldırım stated that the railway system that is being built over
the Yavuz Sultan Selim Bridge is going to be connected to
Köseköy and Halkalı, increasing the total length of the railway
systems in İstanbul to 800 kilometers. Minister Yıldırım also
emphasized that the local production of 80 high-speed trains
are predicted by the use of domestic content, and their goal is
making Turkey a country that produces, operates high-speed
trains, and supplies them to other countries in need.

2023’te 25 bin km demiryolu
TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız da yaptığı konuşmada; 3.500 km yüksek hızlı, 8.500 km hızlı, 1000 km konvansiyonel demiryolu hattı inşa edilerek toplam demiryolu uzunluğunun 25.000 km’ye çıkarılmasının 2023 hedeflerinin başında geldiğini kaydetti.

25 thousands km of railway in 2023
During his speech, TRSR General Director Ömer Yıldız
mentioned that building 3,500 km of high-speed, 8,500 km of
speed, and 1,000 km of conventional rail lines, which increases
the total length of rail lines to 25,000 km, is among their main
goals for 2023.
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GÜNCEL / CURRENT

YILIN EN ÖZEL AYINDAYIZ

14-20 NİSAN TARİHLERİNDE KUTLU DOĞUM HAFTASINI; 23 NİSAN TARİHİNDE DE
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI KUTLAYACAĞIZ.

WE ARE IN THE MOST SPECIAL MONTH OF THE YEAR
WE ARE GOING TO CELEBRATE THE HOLY BIRTH WEEK BETWEEN APRIL 14 AND 20;
NATIONAL SOVEREIGNITY AND CHILDREN’S DAY ON APRIL 23.

Bazı aylar vardır, bir toplum için diğer aylara göre
daha özel olan… Nisan ayı da Türk toplumu nezdinde
bu özel aylardan biri… Nisanı özel kılan ise hem milli
hem dini açıdan iki önemli günü barındırması…
Bu önemli günlerden ilki İslam dininin peygamberi Hz. Muhammed’in (SAV)
dünyaya teşrif ettiği gün. Her yıl
nisan ayının 14 ile 20’si günleri
arası Kutlu Doğum Haftası
olarak tüm İslam âleminde ve ülkemizde sevgiyle kutlanıyor. Bu yıl da
başta Diyanet İşleri
Başkanlığı
olmak
üzere, birçok sivil
toplum örgütü Peygamber
Efendimiz’in hayatının
daha doğru kaynaklardan öğrenilmesi;
insanlığa olan sevgisinin anlatılması,
sevgi dini olan İslam’ın mesajlarının
daha iyi anlaşılması için
önemli etkinlikler düzenleyecek.
Milli bayramımız 23 Nisan
Nisan ayı ikinci olarak önemli bir milli bayramımıza da ev sahipliği yapıyor: 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı… Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk
tarafından dünya çocuklarına armağan edilen bu
günde her yıl çok renkli anlar yaşanıyor. TRT’nin
öncülüğünde, farklı ülkelerden gelen binlerce çocuk,
bu günü neşe ile kutluyor. Ayrıca başarılı çocukların
devletin en üst makamlarını bir günlüğüne devralması da bu günün en eğlenceli geleneklerinden…
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Some months are more special than others for nations… The
month of April is among those special months for the Turkish
nation. What makes April special is that it harbors two special
events in terms of both spirituality and nationality.
The first of these two special events is the day that
our Prophet Mohammed’s birth. His birth is
celebrated with love as the Holy Birth
Week in the Islamic world and in
our country every year in April
between 14 and 20. This year,
many significant events are
going to be held primarily
by the Religious Affairs
Administration
and
some nongovernmental
organizations. The goal
of these events is
spreading our Prophet
Mohammad’s love for
humanity;
enabling
people to understand
the messages of Islam,
which is the religion of
love; and helping people to
learn his life story through
the correct resources.
Our national holiday April 23
The second event is one of our national
holidays, which is April 23 National Sovereignty
and Children’s Day. Founder of the Turkish Republic
Mustafa Kemal Atatürk had dedicated this day to the children
of the world. We witness many colorful organizations on this
day every year. Thousands of children who arrive to Turkey
from the different countries of the world celebrate this day with
joy under the sponsorship of TRT (Turkish Radio and
Television.) Highest ranks of the government are taken over by
little achievers on that they and this is among the most
entertaining traditions of the day.

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

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

444 91 19

e.huawei.com/tr

e.turkey@huawei.com

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

MARAKEŞ VE KUTUBİYE CAMİİ

TAŞ KEMERLİ ANA GİRİŞ KAPISIYLA GÖRKEMLİ BİR YAPI OLAN KUTUBİYE CAMİİ,
EL İŞLEMESİ VE OYMA MİMARİSİYLE ÖNE ÇIKIYOR.

MARRAKECH AND THE KUTUBIYYA MOSQUE
THE KUTUBIYYA MOSQUE, WHICH IS A MAGNIFICENT STRUCTURE WITH ITS
ENTRANCE THAT HAS A STONE ARCH, BECOMES PROMINENT WITH ITS
HANDCRAFTED ENGRAVINGS AND ARCHITECTURE.
TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

Fas’ın Marakeş kentinde bulunan tarihi Kutubiye
Camii, atla çıkılabilen 70 metre yüksekliğindeki minaresi, tarihi ve mimari yapısıyla kentin ve ülkenin
önemli sembolleri arasında yer alıyor.
Minaresinin her yüzünde farklı bir desen barındıran
cami, bozulmayan mimari güzelliğiyle 12. yüzyıldan
beri tarihe meydan okuyor. Kutubiye Camii’nin en
ilginç özelliği 70 metre yüksekliğindeki minaresi.
Minaresi görmeye alışık olduğumuz gibi yuvarlak
değil, dikdörtgen kule şeklinde. En ucunda da hilal
değil, top bulunuyor.
13. yüzyılda Berberi Kral Yakup Mansur zamanında
inşa edilen camiye, etrafında bulunan portakal ve
selvi ağaçları arasından geçerek girebilirsiniz. Taş
kemerli ana giriş kapısıyla görkemli bir yapı olan
cami, el işlemesi ve oyma mimarisiyle de öne çıkıyor. Yüzyıllardan beri Müslümanların ibadetini yerine getirdiği caminin hemen yanında ise eski bir
caminin yıkıntılarını görmeniz mümkün. Söylentilere göre önce bu caminin inşaatı yapılmış, ancak inşaat bittikten sonra kıblenin hatalı olduğu fark edilince
cami açılmadan yıkılarak, yerine bugünkü Kutubiye
Camii inşa edilmiş.
Aynısı İspanya’da var
Cema el-Fna Meydanı’nın hemen paralelinde bulunan caminin güzelliğinden etkilenen Muvahhidler,
daha sonra bu camiden ilham alarak aynısını İspanya’nın Sevilla kentine La Giralda ismiyle inşa etmişler.
Marakeş’te Kutubiye Camii’sini gezdikten sonra
hemen paralelindeki gündüzleri sakin ve daha çok
pazar yerini andıran Cema el-Fna Meydanı’na geçebilirsiniz. Meydanda akşam saatlerinde ortaya çıkan binlerce satıcı, sokak yemekçileri, falcılar, yılan oynatıcıları, şarkıcılar ve hikâye anlatıcılarıyla
kendinizi bir masal dünyasında bulabilirsiniz.

The historical Kutubiyya Mosque, which is located in
Marrakech, Morocco, is among the significant symbols of
the city and the country by means of its 70-meter tall
minaret, historical and architectural structure.
Each face of the minaret of the mosque presents a
different design and the architectural beauty of the
structure has been remained since the 12th century. The
most interesting fact about the Kutubiyya Mosque is its
70-meter tall minaret. It is not shaped as a cylinder, but
as a rectangular tower, which is not an ordinary thing for
a mosque. The spire is not a crescent moon, but an orb.
You can enter the mosque that was built by the order of
Berber King Yaqub Al-Mansur in the 13th century by
walking through the orange and cypress trees, which
surround the structure. The mosque, which is a
magnificent structure with its main entrance that has a
stone arch, becomes prominent with its handcrafted
engravings and architecture. Right next to the mosque
that has been serving to worshipping Muslims for
centuries, it is possible to see the ruins of an old mosque.
According to rumors, this one was the original; however,
it was pulled down after realizing that the direction of
the kiblah was calculated wrong. The existing Kutubiyya
Mosque was built after that one was brought down into
ruins.
Its twin is in Spain
Almohades who were impressed by the beauty of this
mosque, which is located in parallel with Jamaa el Fna
square, had built its twin, inspired by this mosque, in
Seville, Spain and named it La Girilda,
After visiting the Kutubiyya Mosque in Marrakech, you
can visit the Jamaa el Fna Square, which is a market place
that is quiet during daytime. Thousands of street vendors,
fortunetellers, snake charmers, singers, and story tellers
that come out at night in the square might make you feel
as you are in a dreamland.

raillife NİSAN / APRIL 2016

0

1

7

RÖPORTAJ / INTERVIEW

EVLİ, MUTLU VE BEŞ ÇOCUKLU:
HAPPILY MARRIED WITH FIVE CHILDREN:

AYŞE KUCUROĞLU
AYŞE KUCUROĞLU, BAŞARILI BİR İŞ KADINI OLMANIN YANINDA BAŞARILI ANNE PROFİLİ
İLE MODERN KADININ TEMSİLCİSİ OLARAK KARŞIMIZA ÇIKIYOR.
AYŞE KUCUROĞLU IS AN ACHIEVER AS A BUSINESS WOMAN AND AS A GREAT MOTHER,
REPRESENTING THE MODERN WOMAN.
ŞEBNEM KIRCI

Yüksek enerjisi, çalışkanlığı, yaşam ve giyim tarzıyla
ilgi çeken Ayşe Kucuroğlu’nun beş çocuklu aile hayatı
da hayranlık uyandırıyor. Bebek’te açtığı mekânı semtin vazgeçilmezlerinden biri haline gelirken, bir yandan dört çocuğunu büyütmeye devam ediyor. Ailesi
için yemek hazırlayarak onları bir masanın etrafında
toplamaktan büyük keyif alan Ayşe Kucuroğlu modadan ve spordan vazgeçmiyor. Günleri dolu dolu geçen
Ayşe Hanım çalışkanlığı ve aile hayatına düşkünlüğü
ile modern, hayattan ne istediğini bilen kadının temsilcisi oluyor. Çocuklarıyla sanatsal aktiviteler yapmaktan büyük keyif alan Ayşe Kucuroğlu ile beş çocuklu hayatını ve bakım sırlarını konuştuk.

Family life of Ayşe Kucuroğlu, who has five kids, evokes
admiration as well as her high energy, diligence, life and
dressing style. As her place that was opened in Bebek takes
its place among the indispensables of the district, she
continues to raise her five children. Enjoying preparing
meals for her family before gathering each member around
the table, Ayşe Kucuroğlu doesn’t give up on sports and
fashion. Living her days to the fullest, Ayşe Kucuroğlu
represents the woman who is modern and who knows what
she wants from life with her diligence, and her devotion to
her family. We talked to Ayşe Kucuroğlu, who enjoys
participating in artistic activities with her kids, about her
life with five children and her beauty secrets.

Sizi tanıyabilir miyiz?
Çin Dili ve Edebiyatı mezunu; gönlünün sesini dinleyip yemek ve içme peşine düşmüş; menü okumayı-hazırlamayı seven; Bebek’te çalışan ve yaşayan;
modayı ve çocukları seven; kocasına âşık; dört çocuk
annesiyim. Gençliğimden beri heavy metal dinlerim.
Çalışarak ve aynı zamanda annelik sanatını sürdürerek, birçok genç kıza örnek olmaya çalışan biriyim.

Can you please tell us a little bit about yourself?
I am a mother of five who is in love with her husband. I
live and work in Bebek. I listen to my heart and chase good
food and drinks. I like to read and prepare menus. I like to
follow fashion and I love children. I am also a graduate of
Chinese Language and Literature. I like to listen to heavy
metal bands since my youth. I am trying to set a good
example to many girls by working and pursuing the art of
motherhood at the same time.

Çocuklarınız kaç yaşındalar?
Suna 2004, Kemal 2006, Osman 2008, Cenk 2011 ve Selma 2012 doğumlu… Söylerken ben yoruldum (gülüyor).
5 çocuk annesi olmak nasıl bir duygu, bir gününüz
nasıl geçiyor?
Harika bir duygu… Oldukça kalabalığız. Günümüz çok
yoğun ve koşuşturmayla geçiyor. Hepsinin ödevleri,
okul ile olan iletişimimiz, sosyal alanlardaki gelişimleri derken vaktin nasıl geçtiğini anlayamıyoruz. En
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How old are your children?
Suna was born in 2004; Kemal in 2006; Osman in 2008;
Cenk in 2011; Selma in 2012. Well, even telling the dates
makes me feel tired (she laughs.)
How does being a mother of five feel; how do you
spend your days?
It is a great feeling... We are very crowded. Our days are busy
and hectic. Their homework, schools, and social developments
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zor zamanlarda çocuklarımı düşününce daha dik ve
daha korkusuz hissediyorum. Sanırım böyle izah edebilirim duygumu.

take most of our time. During hard times, when I think of my
children, I feel stronger and fearless. I think this is how I can
explain my feelings.

Çok çocuklu olmak evlenmeden önce hayallerinizde
var mıydı?
Kesinlikle yoktu! Hatta çocuklarla pek de haşır neşir değildim. Bu kocamı sevdikçe ortaya çıkan ve yaşayarak
anladığım bir duygu. Allah çocuk sahibi olmak isteyenlerin yolunu açık etsin. Tadılması gereken bir olgu elbette;
içinde eğlenceyi de, aşkı da, acıyı da, endişeyi de barındırıyor.

Did you dream of having many children before getting
married?
Never! I was not even involved with children. This is a
feeling that came up as I loved my husband and experienced
motherhood. May god be with the people who want to have
children. Everyone should enjoy the wonderful feeling of
being a parent. This feeling hosts fun, love, pain, and worry
within itself.

Çocuklarınızın ortak yönleri ve birbirlerinden
ayrılan yönleri neler?
Ortak yönleri çok aslında... Bir kere birbirlerinden ayrılmak istememeleri ve bağlı olmaları güzel bir ortak nokta… Belki aynı odayı paylaşmaları da bu hissiyatı pekiştirmiştir. Resim ve sinemayı çok seviyorlar. Her çocuk
gibi onlar da sanata açık ve hayal güçleri çok kuvvetli.
Ayrılan özellikleri dersem kimisi basketbolu seviyor,
kimi bireysel sporda daha özgür.

What do your children have in common and what are
their differences?
They have many things in common. First, they are very
attached to each other. This is a good thing. Sharing the
same room might have strengthened this sensation. They all
love painting and cinema. They are open to arts and their
imagination is strong, just like other children. When it
comes to their differences, some of them like basketball and
some feel more freely at individual sports.

Onları yetiştirirken en çok neye dikkat
ediyorsunuz?
Onların hayallerindeki renkleri canlı tutmak, daima dürüst olmaları ve vicdanlı çocuklar olmalarını çok isteriz.
En çok bu mühimdir. Hayata karşı doğru sorular sormayı
bilen çocuklar olurlarsa hızla yol alabilirler. Daha çözüm
odaklı ve vakti iyi kullanan yetişkinler olabilirler.

What do you care about the most as
you raise them?
I want them to keep the colors of their
dreams vibrant. I want them always
to be honest and to have a conscience;
this is the most important one. If
they learn to ask the right
questions, they would advance
faster in life. They might
become
solution-oriented
adults who use time wisely.

Çocuklarınızla birlikte hangi aktiviteleri yaparsınız?
Çocuklarımla güncel şeyler yapmaktan hoşlanırız. Sinemaya gitmek, yemeğe gitmek onları mutlu eder.
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Çocuk partilerine katılmak bir kaç saat onları her şeyden uzaklaştırır. Müzelere gitmeyi severler. Müze
Kart alırız her yıl, hem müzelere katkıda bulunmuş
oluruz hem de dilediğiniz zaman şehirdeki müzelere
gitmek daha kolay olur.
Anneliğin en zor yönü nedir sizce?
Endişeler, bitmeyen endişeler... Onların güvenliği benim için en önemlisi. Her anne gibi onlar için endişelenirim. Onların da özgür ve kendilerine güvenli olmaları çok önemli, işte bunun için çabalıyorum. Elimden
geldiğince görünmez bir kalkan ile koruyorum. Endişelerimi hissettirmeden. Rahat ve doğal olmak onlara
da güven veriyor.
Deneyimli bir anne olarak yeni anne olacaklara neler
tavsiye edersiniz?
İlk iki yıl bebekle ne kadar vakit geçirirlerse o kadar
iyi. Emzirmek, sağlıklı beslemek onun genetiğini
daha güzel kılacaktır ilerisi için. Annelerimizden kalma klasik yöntemleri hayatımıza sokmalıyız. İnanın
en pratik ve doğru yöntemler orada. Bugün Amerika’nın en gelişmiş yerinde de böyle. Bizim ananelerimizin evinde de.
Restoranınız Happily Ever After’la ilgili gelecek
planlarınız neler?
Happily Ever After markasının klasik olması yolunda çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllar için büyümeyi planlıyoruz.
Çok formdasınız, bu formunuz için neler
yapıyorsunuz?
Teşekkür ederim. Spor yapmayı çok seviyorum. Uzun
yürüyüşler yapıyorum. Alternatif fitness kolları beni

Which activities do you enjoy doing the most with your
children?
We enjoy doing our daily activities. Going to the movies
and eating out make them happy. Participating in children’s
parties takes their minds away from everything for a few
hours. They like museum visits. We purchase museum
cards every year. This way, we contribute to our museums
and can go to any museum anytime we want.
What is the hardest part of being a mother?
Worries, endless worries… Their safety is the most important
thing to me. I worry for my children as any other mother
would. Their freedom and self-confidence are important
issues for me. That is what I strive for. I try to protect them
using an invisible shield, without having them feel my
worries. Being relaxed and acting natural reassure them.
As an experienced mother, what do you suggest to
expected mothers?
Spending the first two years of their children with them
could be the best thing to do for them. Breast feeding,
healthy nutrition would embellish their genetics. We
should introduce the methods used by our mothers into our
lives. Believe me, they are the most practical and correct
methods. Today, this is how it is in the most developed
cities of America and it was in our grandmothers’ homes.
What are your plans for your restaurant Happily Ever
After?
We are working to make our brand a classic. Our target for
the future is to grow.
You seem very fit, what do you do to be fit?
Thank you. I like doing sports. I take long walks. Alternative
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motive ediyor. Haftada 1 saat pole fitness’a geri döndüm. Son zamanlarda go.max keşfettim. 20 dakikada
mucize yaratıyor. Her doğum sonrası Sculpture Akatlar şahane program yaratmıştır bana. Bol su içmek ve
sigara kullanmamak çok önemli... Yeme-içmeyi çok
severim. Dolayısı ile çok hareket etmek şart ve tabii ki
moda beni motive eder!
Nasıl besleniyorsunuz?
Hem restoranımdan hem de fazlası ile yemek kitabı ve
menülere düşkünlüğümden tabii ki birçok şeyi tatma
isteği doğuyor! Ama öğün şeklinde yemeğimi yerim.
Hayatımda ilk kez doğru beslenme ve genç bir metabolizmaya sahip olmak için diyetisyene başvurdum, çok
hoşuma gitti. Koşuşturma içinde ne yemem gerektiğini
biliyorum.
Güzellik sırlarınızdan bir kaçını verir
misiniz?
Bol su içmek… Her gün 1 kayısı yemek. En çok içtiğim şey taze çekilmiş kahve ve Türk kahvesi. Makyajımı mutlaka çıkartırım ve
yüzümü bol nemlendiririm.

branches of fitness motivate me. I am back to pole fitness for
one hour a week. I discovered go.max recently. It creates
miracles in 20 minutes. Following each birth, Sculpture Akatlar
created a great program for me. Drinking plenty of water and
not smoking are important. I love eating and drinking; therefore,
I have to keep moving and fashion motivates me!
How do you keep a balanced diet?
I crave for tasting many things because of my restaurant
and my addiction for cookbooks and menus. However, I eat
regular meals. For the first time in my life, I sought help
from a dietician to have a young metabolism and to get tips
on healthy eating. I liked it. Now, I know what to eat when
I am having a hectic day.

Would you share a few of your beauty
secrets?
Drinking plenty of water… Eating one
apricot every day. What I drink the
most is freshly grounded coffee
“En zor zamanlarda
and Turkish coffee. I remove my
makeup and moisture my face
çocuklarımı düşününce,
before I go to bed.

daha dik ve daha korkusuz
hissediyorum kendimi.”

Where do you prefer
vacationing with your kids?
Çocuklarınızla tatile nereye
We stayed at Dalaman,
gitmeyi tercih ediyorsunuz?
“During hard times, when I
Sarıgerme for the last four
Yazları yaklaşık 4 yıldır Dalathink about my kids, I feel
summers. Children feel free
man Sarıgerme’de kalıyoruz.
and
comfortable there; they love
Çocuklar çok seviyor. Orada özmyself stronger and
it. We go to San Diego, too. San
gür ve rahat hissediyorlar. Ayrıca
fearless.”
Diego Zoo, Seaworld, Legoland, surf
San Diego’ya gideriz. Orada sörf
camps, and short summer camps are the
kampları ve çocuklar için hazırlanmış
best there.
San Diego Zoo, Seaworld ve Legoland ve kısa
yaz okulları çok iyi.
When your husband joins you, what do you enjoy doing
the most as a family?
Eşiniz de dâhil olduğu zaman ailece en çok ne
Watching a movie, chatting around the dinner table while
yapmaktan keyif alırsınız?
eating the delicious meals that I prepare for my family.
Film izlemek ve bir masa başında toplanıp pişirdiğim
yemekleri yiyip sohbet etmek.
What do you do for fun and relaxing?
I love to meet with my pals and have dinner, chat a little...
Siz kendinizi rahatlatmak ve eğlenmek için neler
It almost recharges me. Having massages would relax me,
yaparsınız?
allowing me to make decisions easier. This is a rare
Kız arkadaşlarımla buluşup bir kaç saat yemek yemek,
situation for a Gemini. Lighting candles in my favorite
sohbet etmek gibisi yok. Günün koşuşturmacasında
corner at home, drinking a cup of coffee from my favorite
adeta şarj eder beni. Masaj yaptırmak dinlendirir, saAnatoli coffee cup, eating chocolate, and reading a book
bah koşmak ise zihnimi hızlı çalıştırır, çabuk karar
make me relaxed.
vermemi sağlar. Tabii bir ikizler burcu olarak bu az
rastlanan bir şeydir. Evde köşemde sevdiğim mumları
yakıp, benim en sevdiğim Anatoli kahve fincanımla
Everyone admires you, what would you suggest to
kahve içmek, çikolata yemek ve kitap okumak beni
mothers who are afraid of having a second child?
rahatlatır.
Don’t laugh at me please, but one child is much harder than
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Herkes size gıpta ediyor, 2. çocuğu yapmaktan
korkan ama isteyen annelere ne tavsiye edersiniz?
Bana sakın gülmeyin ama bir çocuk, iki çocuk ya da çok
çocuktan daha zor. Onun evde tek ihtiyacı kardeşi. Sabah
uyanınca da yatağınıza gelmek yerine kardeşiyle oynamayı tercih edecektir.

two, or two children are much harder than more. What a
child needs is a sibling. When they wake up in the morning,
they would prefer playing together instead of coming to
your bed.

İlk bebeğinizi büyütmenizle son bebeğinizi
büyütmeniz arasında siz kendinizde ne gibi
değişiklikler gözlediniz?
Ah say say bitmez. Ödüm patlıyordu Suna’yı kucağıma
aldığımda. Doğumlarımı Amerika’da yaptım, tek başımaydım. Aslında iyi oldu, her defasında kendi yöntemimi geliştirdim ve daha pratikleştim. Suna’nın altını Baby
Manuel isimli bir kitaba bakarak değiştiriyordum. Gitmediğim bir tek acil ilk yardım kursu kalmamıştı. Her bir
çocukta komplike olmaktan çıkıp sadeleştim. Daha doğru alışveriş, az ve öz eşya ile bebeğe konsantre oldum.
Güzellik sadelikten geçiyor çocuk büyütmede...

Did you notice any differences on the way you were
raising your first child then and now with the last one?
Well, it wouldn’t end if I begin to count… When I held
Suna in my arms for the first time, I was so afraid. I gave
birth to all my children in America. I was alone. This
actually turned out to work better for me, because I
developed my own method each time and became more
practical. I was changing Suna after getting tips from a
book called Baby Manual. There was none emergency
rescue training left that I didn’t attend. I became simplified
with each child, letting go being complicated. I focused on
my baby by keeping less baby staff around the house and
shopping the right way. When you are raising children,
beauty comes from being simple.

İlerisi için hedefleriniz neler?
Çok hayal kuran biri değilim. Daima günü kucaklayarak
yaşarım. Büyük beklentilerim olmadığı için günüm küçük mutluluklarla coşar. Böylece iyi bir enerjide kaldığımı düşünürüm. Kendim ve çevrem için sağlık ve hayatın
getirdiği her şeyi kucaklayabilirim.

What are your future goals?
I am not an imaginative person. I always embrace the day
ahead. Little things make my life beautiful since I don’t
have big expectations. I think this keeps my energy high. I
can embrace everything that is brought by health and life
for my environment and me.
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DOĞAL ŞİFAYA BİR YOLCULUK:

A JOURNEY THROUGH NATURAL HEALING: HOT SPRINGS

KAPLICALAR
MİDAS’IN KIZI SUNA BAŞTA OLMAK ÜZERE ŞİFA VE GÜZELLİK
ARAYAN HERKESİN DURAĞI KAPLICALAR…
HOT SPRINGS HAVE BEEN A RESORT FOR EVERYONE WHO IS
AFTER HEALING AND BEAUTY, ESPECIALLY FOR THE
DAUGHTER OF MIDAS, SUNA.
BERİL ŞEN
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Efsaneye göre, her şeye sahip
ancak çocuksuz Kral Midas’ın bir gün
nihayet dünya güzeli bir kızı olur. Kralın kızı Suna,
genç kızlık yıllarında vücuduna yayılan ve hiçbir doktorun
iyileştiremediği ağrılı çıbanlardan öyle çeker ki, üzüntüsünden
yollara düşer. Afyon yakınlarına geldiğinde susayan kız, yeşilliklerle
çevrili sudan içerken, suyun değdiği yerlerde ağrılarının azaldığını fark
eder ve kendisini suya atar. Derin bir uykunun ardından uyandığında
çıbanların kurumaya başladığını görür.
Bir haftada yaraları tamamen iyileşip suyun aksinde eski güzelliğini görünce, saraya
döner. Kral, kızını görünce, ‘seni hangi hekim iyileştirdi, söyle hekimbaşı yapayım?’ der.
Suna da, ‘beni hekim değil, ülkende çıkan sıcak su iyileştirdi, baba’ diye cevap verir. Bunun
üzerine kral, ‘tez oraya bir hamam yapılsın, gelen geçen dertliye derman dağıtır’ diye ferman
verir. Kral Midas’ın kızını iyileştiren şifalı suyun yerinde bugün Gazlıgöl Kaplıcası var.
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According to a legend, King Midas, who has everything but a child, finally becomes a father one
day. However, the king’s beautiful daughter Suna suffers from painful boils that spread on her
skin during her years of youth. No doctor can cure them. She hits the road in grief. She
becomes thirsty when she arrives near Afyon. As she drinks from the water that is surrounded
with greenery, she notices that the pain decreases where the water touches. She throws
herself into the water. Following a deep sleep, she realizes that the boils begin to fade.
When she sees her beautiful reflection in the water after all her boils are gone in one
week, she returns to the palace. When the king sees her daughter, he asks, “Tell
me, which doctor cured your boils, I will make him my chief doctor?” Suna
says, “Not a doctor, father... The hot water that springs in your land
healed me.” He responds with an order, “A Hammam shall be built
over the water, so the people in need would be healed.” The
healing water that improved the King Midas’
daughter is today’s Gazlıgöl Thermals.

KAPAK / COVER

AFYON

Gazlıgöl Kaplıcası / Gazlıgöl Hot Springs

Şifalı Frigya’dan bugüne
Afyon’da yapılacak aktivite çok; eski mahallesinde
dolaşın ve kadınlardan sıcak, patatesli ev ekmeği satın
alın; Uzun Çarşı’daki İkbal Lokantası’nın beyaz örtülü
masalarında, dana tandır yiyin; Afyonlu çocuklarla
birlikte, kalenin 500 küsur merdivenini tırmanın; Frig
Vadisi’nde ‘Frig Safari’ yapın ama en olmazsa olmazı,
kaplıcaları deneyimleyin.
Kaplıcaların Frigyalılar zamanından beri kullanıldığına
inanılıyor. Afyon, tam bir termal cennet. 5 bin yıldır
yerleşim merkezi olan, Gazlıgöl Kaplıcası (İhsaniye),
M.Ö. 7. ve 6. yüzyıllarda, Frigya Salutaris (Şifalı Frigya) ismini almış. Termal suyun sıcaklığı 31-70 derece.
Traverten taş kaplı havuzlu hamam ve Roma devrinden kalma tarihi hamamda şifalı içme maden suyu
kaynağı var. Cilt hamamı da bulunuyor. Solunum yolları ve dolaşım sistemi rahatsızlıklarında tercih edilen
kaplıcadan Afyon Kızılay Madensuyu çıkarılıyor.

From healing Phrygia until today
Activities to be done in Afyon are too many; wander around
the old neighborhood and purchase homemade potato bread
from women; taste the veal tandoori at Iqbal’s Diner while
sitting around the white covered tables in Uzun Çarşı (Long
Bazaar); climb the castle’s over 500 steps with the children of
Afyon; try the Phrygian Safari at Phrygian Valley; but
experiencing the hot springs is a must.
Hot springs are believed to be used since the Phrygians period.
Afyon is a complete thermal paradise. Gazlıgöl Thermals
(İhsaniye), which is a 5 thousand years old settlement, took the
name Phrygia Salutaris (Healing Phrygia) in the 7th and the 6th
centuries BC. Thermal water temperature is between 31 and 70
degrees. Drinkable healing mineral water springs remain in the
historical Hammam with a travertine lined pool, which is from
the Roman period. It also has a skin bath. The thermals that are
preferred for respiratory and circulatory system diseases are
from where the Afyon Red Crescent Mineral Water comes.

Özel kaplıcalar
Ayrıca Afyon’un en eski kaplıcalarından Gecek Thermal (Merkez); Roma devrinde de işletildiği, Roma dönemi tabletlerinde yazılı olan, Bizans devri, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında da kaplıcanın çalıştığına
dair bilgiler bulunan Heybeli Kaplıcası (Bolvadin); Frigyalılar devrinden beri şifa dağıtan, Hıristiyanlığın
başlangıcında, Hieropolis (Koçhisar) Başpiskoposu
Sen Mişel’in hastalarını burada tedavi etmesiyle mucizelere sahne olan ve bu nedenle de Hieropolis’in
‘Mukaddes Şehir’ adıyla anılmasını sağlayan ve çamur
banyosuyla ünlü Hüdai Kaplıcası (Sandıklı); romatizmal ve eklem rahatsızlıklarına faydalı olduğuna inanılan Ömer Kaplıcası da kaydadeğer şifa merkezleri.

Private spas
In addition to Gecek Thermal, one of the oldest thermals of
Afyon (Central) there are many other thermals… Heybeli
Thermals (Bolvadin) was also operated during the Roman
period and this is written in the Roman tablets. We have
information on the thermal being operated during the
Byzantine, Seljuk, and the Ottoman era. Hüdai Thermals
(Sandıklı) that heals people since the Phrygian period is also
known as the ‘Holy City’ because Hieropolis (Koçhisar)
Archbishop Saint Michel used to treat his patients in here
and that place witnessed too many miracles. It is also
famous with its mud baths. Ömer Thermal is among the
notable healing centers. It is believed to be beneficial for
rheumatic and joint diseases.
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İZMİR

Balçova Kaplıcaları / Balçova Hot Springs

Ünü fizik tedavide
Tarihteki adıyla Agamemnon olarak bilinen İzmir’in ünlü
Balçova Kaplıcaları, gerçek anlamda donanımlı bir tedavi
merkezi. Antik dönemden kalma kaplıca, adını Mykene
Kralı Agamemnon’dan alıyor. Bir rivayete göre, kralın
hastalanan güzel kızının vücudunda çıkan yaraları hiçbir
hekim iyileştiremez. Kral, hastalığın ordusuna bulaşmaması için kızını, bugün Balçova Kaplıcaları’nın bulunduğu
yere zincirleyerek ölüme terk eder. Hasta kız buradaki
kaplıca suyundan içer, çamurlara sürünür ve 21 gün
sonra iyileşir. Eskisinden daha güzel, sağlıklı
ve dinç olur.

Reputation for physical therapy
Izmir’s famous Balçova Springs, known in history as the
Agamemnon Springs, is a fully equipped treatment center.
The thermal dating from antiquity, takes its name from the
king of Mykene Agamemnon. According to a legend, no
physicians can cure the wounds on the body of the king’s
beautiful daughter. The king leaves his daughter in chains to
die, where Balçova Hot Springs is located, so the disease
won’t infect his army. The sick girl drinks water from the hot
springs, creeps in mud, and heals after 21 days. She
becomes more beautiful, fresh, and healthier
than she was before.

Askerlerin tedavi merkezi
Bir başka rivayete göre ise Agamemnon uzun süren savaşlardan
sonra yaralı ve hasta askerlerini,
bir kâhinin önerisi üzerine buraya getirir ve şifa bulmalarını sağlar. Dünyanın ilk hastanesinin
burada olduğu da söylenir. Çok iyi
ve donanımlı bir kaplıca oteli olan
Balçova Termal Tesisleri’nin asıl ünü
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi
olmasından kaynaklanıyor. Termal havuzlara, balneoterapi, elektroterapi, aktinoterapi, kineziterapi, hidroterapi, fizik tedavi ve parafin ünitelere sahip. Tedavi merkezinin, son beş yıldır, özellikle
romatizmalı hastalıkların çok sık görüldüğü İskandinav ülkelerinin sağlık bakanlıkları, sağlık sigorta şirketleri ve romatizma derneklerinin önerdiği ve aracılık yaptığı 5 bine yakın hastanın tedavisini % 90-95
oranında bir başarı ile gerçekleştirdiği biliniyor.

Military treatment center
According to another rumor,
Agamemnon brings his wounded
and sick soldiers after the long wars
in here for healing on the
recommendation of a priest. It is
said that the world’s first hospital
was here. The actual reputation of
the Balçova Thermal Facilities, which
is a very good and well-equipped hotel,
is due to being the Physical Therapy and
Rehabilitation Center. The hotel has thermal
pools with balneotherapy, electrotherapy,
actinotherapy, kinesitherapy, hydrotherapy, physiotherapy,
and paraffin units. For the last five years, ministries of
health, health insurance companies, and rheumatism
associations of the Scandinavian countries where especially
arthritic diseases are seen very often have recommended
the treatment center. It is known that close to 5 thousand
patients are treated with a success rate of 90 to 95%.
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BURSA

Termal Kervansaray Otel / Thermal Caravanserai Hotel

Bizans’tan Osmanlı’ya miras
Bursa’nın termal merkezi Çekirge, adını eskiden buranın çekirgelerle dolu, ormanlık bir alan olmasından
alıyor. Uludağ’dan gelen ve buradaki çoğu otelin termal havuzlarında, çare arayanlara deva olan sular burada. Karamustafa Kaynarca Otel ve Banyoları olarak
da bilinen Yeni Kaplıca’nın 16. yüzyıl ortalarındaki hali bugün olduğu gibi duruyor.
Bu döneme ait kadınlar için ayrı bir
bölümü var ancak asıl erkekler kısmı görülmeye değer. Rivayete
göre, Kanuni Sultan Süleyman,
buradaki Bizans hamamında
yıkandıktan sonra gut hastalığından kurtulmuş ve veziri
Rüstem Paşa’ya bu hamamı
onarmasını emretmiş. Yeni
Kaplıca’nın, kadınlar için Kaynarca, erkekler için Karamustafa bölümleri ve ayrıca aile banyoları da var.
Kentin en eski kaplıcası
Beş yıldızlı, Termal Kervansaray Oteli’ne
bağlı Eski Kaplıca, adı gibi Bursa’nın en eski kaplıcası.
Daha önce kaplıcanın yerinde olan Roma spasını, Bizans İmparatoru Jüstinyen ile karısı Theodora, sonra
da 14. yüzyılda I. Murat onarmış. Eski Kaplıca, mimari
olarak Yeni Kaplıca’dan daha ilginç. Hararetler bölümünde, sekiz Bizans sütununun taşıdığı kubbelerin
örttüğü büyük ve 45 derece sıcaklıkta sığ havuzlar var.
Bu termal merkezin hemen batısında, küçük bir tepenin üzerinde, Hüdavendigar Murat Camii var.
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Heritage to Ottoman from Byzantium
Bursa’s thermal center Çekirge takes its name from the
grasshoppers that used to fill this wooded area. The waters
that come from Uludağ and cure many people who seek
remedy in the thermal pools of many surrounding hotels are in
here. The state of the New Baths, which is also known as
Karamustafa Kaynarca Hotel, remains the same just as
it was in the mid-16th century. There are
separate sections for men and women of this
period, but the men’s section is worth a
visit. According to a rumor, Suleiman
the Magnificent’s gout was cured
after bathing in here. Later, he
ordered his grand vizier Rustem
Pasha to repair the bath. The New
Baths has a section named as
Kaynarca for women and a section
for men named as Karamustafa.
There are also family baths.
The oldest thermal of the town
The five-star Old Thermal within the
Thermal Caravanserai Hotel is the oldest
thermal in Bursa as its name implies. The Roman
Spa that was previously replacing the thermal was first
repaired by the Byzantine Emperor Justinian and his wife
Theodora and then in the 14th century by Murat I. The Old
Thermal is more interesting than the New Thermal in terms
of its architecture. In the Hararetler section, there are large
shallow pools at 45 degrees, which are covered by the large
dome carried by eight Byzantine columns. Hudavendigar
Murat Mosque is located in the west of this thermal center
on a small hill.

KAPAK / COVER

YALOVA

Yalova Termal Kaplıcaları / Yalova Thermal Hot Springs

Karın altında termal
Üzerinize kar yağarken termal bir havuzda olmak çılgınca geliyorsa da Yalova Termal Kaplıcaları’nda kışın bu
görüntüye sıklıkla rastlanır. Yalova merkeze 12 km mesafedeki termale yol boyunca size eşlik eden çınar ağaçlarının arasından geçerek ulaşırsınız. Bir sayfiye olarak
da tercih edilen Yalova, doğası, kaplıcaları ve içme sularıyla, kışın da vakit geçirilecek kaydadeğer bir durak.
M.Ö 2000’de bir yer sarsıntısı sonucu meydana gelen
Yalova Termal Kaplıcaları, Yunan, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini yaşamış ve bugüne dek
aralıksız olarak işlevini korumuş. 1911’de Roma’da
yapılan, Kaplıcalar Su Yarışması’nda ‘suları faydalı en
iyi kaplıca’ seçilmiş. Altın madalya bugün Termal Otel
resepsiyonunda sergileniyor.
Bir yumurta karşılığında hamam
Samanlı Dağları eteklerindeki termalin bulunduğu 3800
dönümlük park, bahçe ve koruluğun içindeki binlerce
ağacın arasında, Bizans dönemine ait Kurşunlu Sauna-Hamam, Termal Açık Havuz, ilk olarak Bizans İmparatoru Konstantin tarafından yaptırılan ve daha sonra
Sultan Abdülmecit’in annesi Valide Sultan için onarttığı
ve 50 yıl önce köylülerin bir yumurta karşılığı girdiği
Valide Banyo (kadın-erkek ayrı Türk hamamı), Atatürk’ün yaptırdığı özel Termal Sauna Hamam, buhar tedavisi ve mide suyu gibi bölümler var. Ayrıca tamamıyla
termal su ile doldurulan, soğuk su karıştırılmayan ve
sürekli sirküle edilen 37 derecelik suyu ile açık havuz, yaz
kış kullanılıyor.
Yalova’nın termal sularının, romatizmal, metabolizmal, böbrek ve idrar yolları, deri ve sindirim sistemiyle ilgili hastalıklara, buharının ise üst solunum yolu
rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanılıyor.

Thermal under the snow
Although it sounds crazy being in a thermal pool when snow
pouring down on you, Yalova Thermal Hot Springs in the
winter often results in this image. You reach to the thermal
baths, which is 12 km away from the center of Yalova, passing
through the plane trees. Yalova, which is also preferred for
vacationing, is a considerable stop that can be spent time even
in winter with its nature, thermals, and drinking water.
Yalova Thermals that were formed in 2000 BC as a result of an
earthquake have maintained their functionality continuously
through the Greek, Roman, Byzantine, Seljuk and Ottoman
periods. The place was chosen ‘the best thermal with healing
waters’ at Hot Springs Water Contest, held in Rome in 1911. The
gold medal is on display today at the Thermal Hotel’s reception.
Baths in exchange for an egg
You can visit the Kurşunlu Sauna-Hammam from the Byzantine
period, Thermal Outdoor Pool, private Thermal Sauna Hammam
that was built by the order of Atatürk, steam treatment, and
gastric water sections among thousands of trees located in the
3800-acre of parks, gardens, and woods in the foothills of the
Samanlı Mountains. The location also hosts the Valide Baths
(Turkish bath with separate sections for women and men) that
was built by the order of Byzantine Emperor Constantine first,
and later restored by the order of Sultan Abdülmecit for his
mother Valide Sultan. Over 50 years ago, villagers used to enter
the Valide Baths in exchange for an egg. In addition, an outdoor
swimming pool completely filled with thermal water, in which
cold water cannot be mixed, and circulated continuously at 37 °
C can be used in both summer and winter.
The thermal waters of Yalova are believed to be beneficial
for rheumatism, metabolism, kidney and urinary tract, skin
and digestive system related diseases as the steam is believed
to be good for upper respiratory ailments.
raillife NİSAN / APRIL 2016
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ANKARA-BOLU

Haymana Termal / Haymana Thermal

Şifa dağıtan coğrafya
Başkent Ankara civarında, Ayaş, Beypazarı, Kapukullu, Haymana, Kızılcahamam gibi önemli kaplıcalar
bulunuyor. Kızılcahamam 50, Haymana 45, Ayaş’taki
Karakaya Kaplıcaları ise 31 derece sıcaklıktaki termal
sulara sahip. Kızılcahamam, termal kaynaklar açısından Türkiye’nin en zengin bölgelerinden
biri. Romalılar ve Selçuklular döneminde de işletildiği bilinen Büyük
ve Küçük Kaplıcaları ünlü.
Termal turizm merkezi
Bolu ovasında, ormanlarla
kaplı dağın eteğinde, Kuzey Anadolu fayına bağlı
olarak oluşmuş iki kaynak var. Bileşimlerinde
demir ve kükürt bulunur, ayrıca radyoaktiflik
özelliği taşır. Karacasu’da bulunan Büyük
Kaplıca ve Küçük Kaplıca’nın olduğu bölge, 1993 yılında ‘termal turizm merkezi’
ilan edilmiş. Termal Otel ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Hastanesi bulunuyor.
Anadolu tam bir şifa merkezi
Efsaneler bir yana, bu coğrafyanın dağıttığı şifa kuşkusuz bu kadarla kalmıyor, batıdan doğuya, kuzeyden
güneye yollar bugün de derdine deva arayanlara birçok
doğal çözüm sunuyor.
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Healing region
Around the capital Ankara, important thermals are located
such as Sincan, Beypazarı, Kapukullu in Haymana, and
Kızılcahamam. The thermal waters of Karakaya Springs in
Ayaş are at 31 degrees; Kızılcahamam waters are at 50
degrees; and Haymana waters are at 45 degrees.
Kizilcahamam is one of Turkey’s richest regions in
terms of thermal springs. The Large and Small
Springs are famous, known as operated by
Romans and Seljuks.
Thermal tourism center
There are two sources formed
because of the North Anatolian
fault at Bolu plain located at
the foot of the mountain
covered with forests. The
waters contain iron and sulfur
and also carry radioactive
features. The area where the
Big Springs and the small springs
are located in Karacasu was
declared as the ‘thermal tourism
center’ of 1993. The place has a
Thermal Hotel and a Physical Therapy
and Rehabilitation Hospital affiliated with
the Ministry of Health.
Anatolia is a complete healing center
Legends aside, healing distributed by these lands certainly
does not stop there, from west to east, and from north to
south roads offer many natural solutions to the ones seeking
remedies.

SAĞLIK / HEALTH

HASTALIKLARI UZAK
TUTAN ALTIN KURALLAR

UZMANLAR SAĞLIKLI BİR BEDEN VE CİLDE SAHİP OLABİLMEK
İÇİN NELER YAPMAMIZ GEREKTİĞİNİ ANLATIYOR...

THE GOLDEN RULES OF
KEEPING DISEASES AWAY
THE SPECIALISTS EXPLAIN THE THINGS TO DO TO
HAVE A HEALTHY BODY AND SKIN.
TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

Sağlıklı bir hayatımızın olması, hepimizin arzusu…
Ancak günlük yaşam içinde unuttuğumuz, yapmadığımız birçok davranış şekli bizi sağlıklı bir yaşam sürmekten uzaklaştırıyor, hastalıklara yakınlaştırıyor.
Uzmanlar sağlıklı bir beden ve cilde sahip olabilmek
için neler yapmamız gerektiğini anlatıyor...
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We all wish for a healthy life. However, many
patterns of behavior that we don’t do or forget to
do in our daily lives keep us away from living a
healthy life, keeping diseases closer. The
specialists explain the things to do to have a
healthy body and skin.

SAĞLIK / HEALTH

Adım adım sağlıklı yaşayın
Her insan mutlaka sağlıklı bir yaşam sürdürmek ister
fakat sağlıklı olmak için neler yapıyoruz? Yediğimize,
içtiğimize, hareketlerimize dikkat ediyor muyuz? Özel
Medicana Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, sağlıklı bir yaşam
için önerilerini şöyle sıralıyor: “Sabah uyanır uyanmaz
içeceğiniz bir bardak su doğrudan bağırsaklarınızı temizler ve metabolizmanızı canlandırır. Gün içinde en az
1,5 lt su içmeye gayret etmek gerekir.”
“Yemek yerken yavaş ve sakin şekilde yemeye gayret
edin. Yemek vakitlerini uzun tutmaya çalışın. Hızlı yenilen yemek tokluk hissi yaratmayacağından daha çok
yeme isteği uyandırır. Haftada dört gün, yarım saatlik
yürüyüşler yapmaya çalışın. Boş zamanlarınızda fiziksel olarak aktif olun. Aralıklı olarak ve yaş grubunuza
göre, doktorunuzun önerdiği şekilde bu takviyeleri almaktan çekinmeyin.”
Liften zengin beslenmeye dikkat edin
“Aldığınız lif miktarını ikiye katlayın. Yeni yapılan bir
araştırmada, aldığı lif miktarını ikiye katlayan kişilerde
kolon kanserine bağlı ölüm oranlarının yaklaşık %40
azaldığı ortaya çıkmıştır. Bu yüzden günde en az 25
gram lif almaya çalışın. Hayatınızı daha anlamlı hale
getirecek hedefler bulun. Psikolojinizi ve bağışıklık sisteminiz iyileşir. Stresle mücadele bazen zor olsa da hobiler, arkadaş ve dost görüşmeleri, spor, müzik ve sosyal dayanışma çalışmaları size yardımcı olabilir.”

Healthy living step by step
Everyone wants to live a healthy life; however, what do we do
in order to be healthy? Do we watch our nutrition; do we
move enough? Private Medicana Hospital’s Physical Therapy
and Rehabilitation Specialist Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş
gives recommendations for a healthy life: “One cup of water
that you drink as soon as you wake up in the morning clears
your intestines and enlivens your metabolism. You should
try drinking at least 1.5 liters of water a day. Try to eat
slowly and restfully. Keeping your meal times long would
work. Eating your food fast is not going to cause a feeling of
fullness, it will awake a desire to eat more. You should walk
for half an hour four times a week. Become physically active
during your free time. Don’t be afraid of taking vitamin
supplements discontinuously according to your doctor’s
instructions while keeping your age in mind.”
Keep a fiber rich diet
“Double your fiber intake… According to a new research,
people who double their fiber intake reduce their risk of
dying from colon cancer by forty percent. That is why we
suggest you to take at least 25 grams of fiber a day. Find
goals that would make your life more meaningful. This is
going to heal your mind and immune system. Stress
management might seem like a hard thing to do; however,
spending time with friends and family, sports, music, and
social support groups can do the trick for you.”
Routine health check-ups
“Talk to your doctor and get your routine health checkups done. Cleanse your body from toxins regularly. If it is
necessary, get acupuncture or bio-resonance, use nicotine
patches or medication to quit smoking. Existing treatments
to control your appetite such as acupuncture might work
for you, as well as diet, or exercise.”

Düzenli sağlık kontrolleri yaptırın
“Düzenli bir şekilde hekiminizle görüşerek check-up
yaptırın. Vücudunuzda biriken toksinlerden aralıklı
olarak arınmaya çalışın. Sigarayı bırakmak için gerekirse akupunktur, tütün patchleri, ilaçlar ve biyorezonans
tedavilerinden faydalanın. Diyet ve spor yapmanın yanı
sıra başta akupunktur olmak üzere, iştah kontrolü ve
zayıflama için mevcut tedaviler size iyi gelebilir.”
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VÜCUDUNUZUN SİNYALLERİNİ İYİ DİNLEYİN
VÜCUDUNUZU TANIYIN, TERS GIDEN DURUMDA DOKTORA GITMEYI IHMAL ETMEYIN.

LISTEN TO YOUR BODY SIGNALS
KNOW YOUR BODY; DON’T AVOID SEEKING MEDICAL HELP WHEN NEEDED.
Vücudumuz çok iyi organize edilmiş bir sisteme sahip.
Bu sistem dâhilinde ters giden bir durum söz konusu
olduğunda vücudumuz sinyal vermeye başlar. Sinyalleri iyi dinleyerek ve ihmal etmeyerek önlemlerimizi
alabiliriz. Özel Medicana Konya Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Selda Geçer de günümüzde en çok
rastlanan hastalıkların belirtilerini şöyle anlatıyor:
Baş ağrısı ve halsizliğe dikkat
“Yüksek tansiyon; yüksek tansiyon, özellikle kan basıncının aşırı yükseldiği dönemlerde, donuk bir baş ağrısı,
boyun zonklaması, göğüs ağrısı, kulak çınlaması, hafif
baş dönmesi, ara ara burun kanaması gibi belirtilere neden olmakla birlikte çoğunlukla hiç bir belirtiye yol açmaz. Rutin tansiyon ölçtürmeyi ihmal etmeyin.”
“Anemi; halsizlik, kalp çarpıntısı, uyuma isteği, hareketlerde kısıtlanma, fiziksel aktivite sonrasında nefes
nefese kalma gibi belirtilerle kendini gösterir.”
“Gastrit; kronik gastritte, karnın üst tarafında ağrı,
mide bulantısı, kusma meydana gelebilir. Geğirti, iştah
azalması, şişkinlik görülebilir. Akut gastritte, midede
yanma, basınç ve ağrı görülür.”
Aşırı susama ve sık idrara dikkat
“Diyabet; aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk ve
açıklanamayan kilo kaybı, sık görülen belirtiler olmakla birlikte hiçbir açık belirti de olmayabilir. Bu
belirtilerden biri veya birkaçı var ise vakit geçirmeden bir sağlık kuruluşuna giderek danışınız.”
“Enfeksiyon; en sık görülen genel belirtiler; ateş, halsizlik,
iştahsızlık, kilo kaybı, deri döküntüleri ve ağrılardır.”

Our body has a well-organized system. Within this system,
if anything goes wrong, our body begins to give signals. We
can take precautions by listening to those signals and not
avoiding them. Private Medicana Hospital’s Internal
Diseases Specialist Dr. Selda Geçer tells us about the
symptoms of the most seen diseases:
Watch for headaches and fatigue
“High blood pressure; it doesn’t cause any symptoms most
of the time; however, when it is high, patients experience
headache, throbbing neck pain, chest pain, ringing in the
ears, dizziness, and sometimes nose bleeding. Don’t avoid
getting your blood pressure measured regularly.”
“Anemia; fatigue, sleepiness, restricted movements, and
panting for air after physical activity are among its symptoms.”
“Gastritis; vomiting, nausea, pain in upper side of abdomen
might occur in chronic gastritis. Belching, loss of appetite,
bloating might also be seen. Stomach burn, pressure, and
pain are among the symptoms of acute gastritis.”
Watch for excessive thirst and frequent urination
“Diabetes; excessive thirst, frequent urination, fatigue,
and unexplained weight loss are among the often seen
symptoms; however, there may not be any noticeable
symptoms at all. If you have one or more of these symptoms,
you should see a health care provider immediately.”
“Infection; the most seen symptoms are fever, fatigue, and
loss of appetite, weight loss, skin rashes, and pain.”
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HER MEVSİM GÜNEŞTEN KORUNUN
SAĞLIKLI BIR CILDE SAHIP OLMAK IÇIN BAZI KURALLARI UYGULAMAK YETERLI.

PROTECT FROM THE SUN EACH SEASON
FOLLOWING SOME SIMPLE RULES IS ENOUGH TO HAVE A HEALTHY SKIN.
Zamanın ve hayata getirdiği lekeler, sivilceler, kırışıklıklar ya da sarkmaların tamamen önüne geçemesek de
ertelenebilir ya da azaltabiliriz. Medicana Sivas Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Selma Uçar, sağlıklı,
parlak ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için bazı basit
kuralları hatırlatıyor:
Güneş ürünleri kullanın
“Cildimizi güneş ışınlarının neden olabileceği yaşlanma,
kırışıklık ve sarkmalardan korumak için her mevsim güneş kremi kullanmak çok önemli. Sigara içiyorsanız zamanla cildinizde daha derin ve çok kırışık oluşabilir. Boyun ve dekoltenizin derisi yüzünüz kadar hassas. Zarif ve
bakımlı boyun için yüze uygulanan anti-aging, güneş ve
arındırıcı bakım ürünlerini boyun ve dekoltenize de
uygulayın.”

Although, we cannot completely prevent getting dark spots,
pimples, wrinkles, or saggy-skin because of aging, we can
postpone or reduce them. Medicana Sivas Hospital’s
Dermatology Specialist Dr. Selma Uçar reminds the simple
rules of having a healthy, radiant, and smooth skin:
Use sunscreen products
“Using sunscreen products every season is important to
protect our skin against the harmful effects of the sunrays,
such as premature aging, wrinkles, and sagging. If you smoke,
you might have deeper lines and more wrinkles in time. Your
skin around your neck and décolleté is as sensitive as the skin
on your face. Apply anti-aging, sunscreen, and detoxifying
face products to your neck and décolleté.”

Gözlerinizi koruyun
“Gözlerinizin etrafındaki deri vücudumuzdaki en ince ve hassas bölge... Sürekli gözlerinizi ovuşturmaktan vazgeçin. Uygun ve kaliteli anti-aging
göz jel veya kremlerini kullanın. Siyah noktalar ve sivilceler bazen ‘gel
sık beni’ diye çağırır. Sivilceleri sıkmak daha çok enflamasyona, enfeksiyona ve çirkin yara izlerine neden olur.
Bu yüzden en iyisi sıkmanın cazibesine
kapılmayıp ellerinizi yüzünüzden uzak tutmak! Gereğinden fazla arındırıcı (peeling) kullanmak cildin hassas dengesini bozabilir, yağ üretimini artırabilir ve kuruluğa veya daha çok sivilceye neden
olabilir. Cilt tipinize göre haftada 1 veya maksimum 2
kere arındırıcı kullanmanız yeterli.”

Protect your eyes
“Skin around your eyes is the most
sensitive area of your body. Stop
rubbing your eyes all the time.
Use suitable anti-aging eye
products of good quality. Black
heads and pimples sometimes
dare, ‘come and get me;’
however, taking care of them
such way would only cause
inflammation and ugly marks. It
would be the best to resist the
temptation and keep those hands
away from your face! Using peeling
products, more than it is necessary might
spoil the balance of your skin, increasing the oil
production, and causing dryness or more pimples. According
to your skin type, using a peeling product once or twice a
week would be enough.”

Yüzünüzü yıkamadan yatmayın
“Gün içerisinde yüzde biriken kirleri, kullanılan makyaj
malzemelerini ve bütün gün üretilen yağı yüzünüzden
temizlemeden uyumak gözenekleri tıkayıp akne ve siyah
noktalara neden olur. Bir sürü ürünü aynı anda kullanmak her zaman iyi olmayabilir. Temizle, tonikle, nemlendir sırasına dikkat ederek birbiriyle uyumlu kaliteli ürünler kullanmak cildin elastikiyetini ve dengesini korur.”

Don’t go to bed without washing your face
“If you don’t clean your face from makeup, dirt, and oil
accumulated all day before going to bed, your pores
become clogged, causing acne and black heads.Using
multiple skin products at the same time may not be a good
idea. Follow the order of ‘cleanse, tonic, moisturize’ and
use responsive and good quality products to keep your
skin’s elasticity and balance.”
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KAHVE TUTKUNLARINA ÖZEL…

3’ÜNCÜ KUŞAK KAHVECİLERİN EN BAŞARILI TEMSİLCİLERİNDEN BİRİ OLAN RAVOUNA
1906 COFFEE’NİN ŞEF BARİSTASI TALHA ERDİNÇ BAŞ’IN TAVSİYELERİ İLE EVDE DE
ÇOK ÖZEL KAHVELER DEMLEYEBİLİRSİNİZ.

SPECIAL FOR COFFEE LOVERS...

YOU CAN NOW BREW VERY SPECIAL COFFEES AT HOME, THANKS TO THE
RECOMMENDATIONS OF TALHA ERDİNÇ BAŞ CHIEF BARISTA OF RAVOUNA 1906 COFFEE,
WHICH IS AMONG THE MOST SUCCESSFUL REPRESENTATIVES OF THE THIRD
GENERATION COFFEE HOUSES.
SELİN AKGÜN

Taksim’de İstiklal Caddesi’nin tarihi dokusu ile bütünleşen ve Pera mirasını günümüze taşıyan Ravouna
1906 Coffee, Türkiye’nin en iyi 3’üncü nesil kahvecilerinden biri… Ravouna 1906 Coffee’nin 20 yaşındaki
şef baristası (içecek servisi hazırlayan kişi) Talha Erdinç Baş ile bu tarihi mekânda buluştuk ve kendisinden taze kahve çekirdeğinin kavrulma aşamasından
demlenme tekniklerine kadar pek çok konuda önemli
tüyolar aldık. Talha Erdinç Baş’ın tavsiyeleri, evde de
kafe ortamındaki kadar lezzetli kahve demlemek isteyenlere yol gösterecek.
3 özel kahve çekirdeği kullanılıyor
Ravouna 1906 Coffee’ye girer girmez, mis gibi çekilmiş
taze kahve kokusuyla sarıp sarmalanıyorsunuz… ‘Şehirdeki en iyi kahve’ hedefi ile yola çıkan mekân, hedef
kitlesine samimi bir buluşma noktası vaat ediyor. Kahve
çekirdekleri, farklı demleme teknikleri ve kullanılan
teknoloji açısından kahve severlerin en beğendiği 3’üncü
nesil kahveciler arasında gösterilen Ravouna 1906 Coffee’de dünyanın dört bir yanından özenle seçilen Brezilya, Burundi ve Etiyopya kahve çekirdekleri kullanılıyor.
Dünya mutfağına özgü tatlar
Ravouna 1906 Coffee, kahvesinin yanı sıra fit kek ve
cookie’leri, sağlıklı atıştırmalıkları ve dünya mutfağına özgü yerel tatlarıyla öne çıkıyor. Klasik lezzetlere sadık kalan bir yolda ilerleyen Ravouna 1906
Coffee’nin en önemli farklarından biri de ekmeklerin
Antik Çağ teknikleri ile özel olarak hazırlanması…
Ravouna 1906 Coffee’ye, özel bir work shop için davet
edildik. Kahvenin en iyi nasıl demleneceğine dair taktikler veren şef barista Talha Erdinç Baş ile de burada
tanıştık. Bilgi Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölü-
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FERHAT MAKASÇI

Ravouna 1906 Coffee, which is integrated with the historical
texture of Taksim’s İstiklal Street and carried the Pera’s
legacy until today, is among the best third generation
representatives of coffee houses in Turkey. We met with
twenty-year-old chief barista of Ravouna 1906 Coffee
Talha Erdinç Baş at the historical location and learned
important tips from him about roasting fresh coffee beans
and brewing techniques. His recommendations are going to
show the way to people who want to brew delicious coffees
at home.
Three special kinds of coffee beans are used
The minute you step inside Ravouna 1906 Coffee, you find
yourself enveloped by the smell of freshly grounded coffee
beans. The place that proceeds with ‘the best coffee in town’
slogan also offers a cozy meeting point to its targeted
clients. Ravouna 1906 Coffee is selected among the best
third generation coffee houses by the coffee lovers in the
aspects of their coffee beans, brewing techniques, and
technology. They use a mix of Brazilian, Burundian, and
Ethiopian coffee beans.
Unique flavors of the world cuisine
Ravouna 1906 Coffee is also prominent by means of their
fitness breads and cookies, healthy snacks, and unique
flavors of the world cuisine, as well as their coffee. Ravouna
1906 Coffee that remains loyal to classic flavors prepares
their breads using Ancient Age techniques.
We were invited to Ravouna 1906 Coffee for a private
workshop. We met there with Chief Barista Talha Erdinç Baş
who gave us special tips on how to brew the best coffee.
Studying at Bilgi University’s Aeronautical Technologies
Department, Talha Erdinç Baş is a barista who put his heart
into every detail regarding coffee, despite his young age of
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Ravouna 1906
Coffee’nin Şef Baristası
Talha Erdinç Baş
Ravouna 1906 Coffee’s
Chief Barista Talha
Erdinç Baş
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mü’nde okuyan Talha Erdinç Baş, henüz 20 yaşında olmasına rağmen, kahveye ve kahve ile ilgili her konuya
gönül vermiş bir barista… 1 yıldır hem okuyor hem de
şef barista olarak görev yapıyor. Talha Erdinç Baş, bu
alanda bir otorite olarak kabul edilen Chris Owens’tan
eğitim alan ve Ravouna 1906’nın sahibi olarak öne çıkan
Okan Turfanda tarafından yetiştirildiğini söylüyor.
“Aynı standart tutturulmalı”
Ravouna 1906 Coffee’de hizmete sunulan 3 çeşit kahve
çekirdeğinin en önemli püf noktasının ‘kavurma’ olduğunu dile getiren Talha Erdinç Baş, “Burada her
şeyi izleyerek öğrendim. Baristalık, gerçekten çok
keyifli bir meslek. Kahvenin çekirdek kavurma aşamasından toz haline gelene kadar olan tüm sürecine
şahitlik ediyorum ve müşterilerimize en özel şekliyle
sunuyorum.” diyor. Bazı baristaların belli konularda
hatalı hareket ettiğini de belirten Talha Erdinç Baş, şu
yorumda bulunuyor: “Örneğin, espresso’da 22-30 saniye arasında 40 gram kahve verilmesi gerekiyor. Baristalar, bu vakit aralığına çok önem vermeli. Daha az
sürede verilen kahvelerin hiçbir özelliği kalmıyor.
Her misafirimize aynı özenle yaklaşıyoruz. V 60 demleme stilinde bazı barista arkadaşlarımız kahveyi
tartmadan, gramajı görmeden, göz kararı yapıyor.
Oysa bu son derece hatalı… Belirli bir standartta hareket etmeniz gerekiyor. Ölçerek, aynı standartları
tutturmalıyız. Makine temizliği de çok önemli. Her
akşam makinenin özel olarak temizlenmesi şart...
Haftada 10-15 kilo kahve çekirdeği çekiyoruz. Bir kerede 3 kilo çekiyoruz ve tazeliğe çok önem veriyoruz.
Bir yıl gibi kısa bir sürede 10 yıldır bu işi yapan kişilerden çok daha fazla bir deneyim sahibi oldum. Ra-

BARISTA TALHA ERDİNÇ BAŞ’TAN
KAHVE DEMLEME TARİFLERİ
V 60 POUR OVER STİLİ
Malzemeler: 24 gram Etiyopya kahve ve 400 gram su.
Hazırlanışı: İlk başta 100 gram su dökün. Daha
sonra her 30 saniyede 50 gram su ekleyin. 3
dakikada 400 gram su ilave etmiş olacaksınız.
Kahveniz, 4’üncü dakikada sunuma hazır hale
geliyor.
COFFEE BREWING TIPS FROM BARISTA
TALHA ERDİNÇ BAŞ
V 60 POUR OVER STYLE
Ingredients: 24 grams of Ethiopian coffee and
400 grams of water.
Directions: At first, pour 100 grams of water. Later,
add 50 grams of water every 30 seconds. You are
going to be using 400 grams of water in 3 minutes.
Your coffee is ready to serve at the 4th minute.
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twenty. He has been studying and working at the same time as
the chief barista for the last one year. Talha Erdinç Baş says
that he has been trained by Okan Turfanda who is the owner of
Ravouna 1906 Coffee. Mr. Turfanda had been trained by Chris
Owens that is accepted as an authority in this field.
“Same standard should be captured”
Talha Erdinç Baş who states that the most important part of
brewing the best coffee is roasting says, “I have learned
everything in here by watching. Being a barista is fun. I witness
the whole process of coffee beans from roasting to grounding
and present coffee to my clients in the most special way.”
Talha Erdinç Baş, who emphasizes that some baristas prepare
coffee in a wrong way, says, “For instance, while making
espresso 40 grams of coffee should be added between the 22nd
and the 30th seconds. Baristas should give importance to this
period. If coffee is added earlier, than it is not special. We care
for our clients. When using V 60 brewing style, some baristas
don’t weigh the coffee, go by the rule of thumb. However, this
is not right. We should follow the standards. We should
capture the same standard by weighing. Keeping the machines
clean is also very important. Coffee machines should be
cleaned every evening. We ground 10 to 15 kilograms of coffee
beans weekly. We ground 3 kilograms at once. We care for
freshness. I have acquired more experience in one year than the
people who have been in this field for ten years. Ravouna 1906
Coffee came in second at the Coffee Festival organized at
Haydarpaşa Terminal in 2015 and SCAE 2015 Roasting
Championship. We are targeting to come in first this year.”
Different styles become prominent
Talha Erdinç Baş states that in order to become a good
barista one should have great knowledge of coffee. He says
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vouna 1906 Coffee, 2015’te Haydarpaşa Tren Garı’nda
düzenlenen Kahve Festivali’nde, SCAE 2015 Kavurma
Şampiyonası’nda ikinci oldu. Bu yıl ise birinciliği hedefliyoruz.”
Farklı stiller öne çıkıyor
İyi bir barista olabilmek için kahveden iyi anlamak gerektiğini ifade eden Talha Erdinç Baş, kahve çekirdeklerinin kavurma süreçlerinin de farklılaştığını söylüyor. Kahve kavurma esnasında saniyelerin bile kahvenin tadını değiştirebildiğini belirten Baş, “Etiyopya
kahve çekirdeğini 8-11 dakika, Brezilya kahve çekirdeğini 11.5 dakika, Burundi kahve çekirdeğini ise 12 dakika kavuruyoruz. Cropster uygulamasıyla da kavurma
sistemlerinde hep aynı standardı yakalıyoruz. Haftada
6 gün, 08:00-17:00 saatleri arasında burada görev yapıyorum. İleride en büyük hayalim, dünyanın dört bir
yanındaki değişik ve lezzetli kahve çekirdeklerini bizzat yerinde görerek, gözlemleyerek ve tadarak Türkiye’ye getirebilmek. Türkiye’de kahveseverlerin de çok
daha bilinçlenmesi gerekiyor.” diyor.
Ravouna 1906 Coffee’de espresso’dan cappuccino’ya,
soğuk kahvelerden, sıcak ve soğuk kahve demlemelerine
kadar pek çok çeşit bulunuyor. Talha Erdinç Baş, soğuk
demleme tekniği ve dondurmalı kahve gibi farklı çeşitler
hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Soğuk demlemede;
kahveyi 48 saat buzla demliyoruz. Kahve 3 filtreden geçiyor ve siyah renk alıyor. Yüksek kafeinli ve lezzetli bir
kahve oluyor. Dondurmalı Affogato kahvemizde ise
sade dondurma üzerine espresso çekiyoruz ve kaşıkla
yeniyor. Flat White ise latte’nin cappucino bardağına
yapılmış hali… Sütlü içeceklerde de sütü asla çok kaynatmıyoruz aksi takdirde bakteri üretiyor.”

that roasting process also makes difference. Emphasizing
that even seconds during roasting process might change the
taste of coffee, Baş says, “We roast Ethiopian beans for 8-11
minutes; Brazilian beans for 11.5 minutes; Burundian beans
for 12 minutes. We capture the same standard each time with
our roasting systems thanks to the Cropster application. I
work here six days a week from 8am to 5pm. My biggest dream
for the future is to go abroad to find and taste the best coffee
beans and to bring them to Turkey. Turkish coffee lovers
should also become more conscious.”
Ravouna 1906 Coffee offers many kinds of coffee from espresso
to cappuccino and from cold served coffees to hot brews. Talha
Erdinç Baş gives information about cold brewing techniques
and coffee with ice cream, “We brew coffee with ice for 48
hours for a cold brew. Coffee goes through three filters and
becomes black. It turns into a high caffeinated and delicious
coffee. Our Affogato coffee with ice cream is espresso over
plain ice cream. It is eaten by spoon. Flat White is latte served
in cappuccino cup. We don’t boil milk too long for drinks that
contain milk because it might produce bacteria.”

BARISTA TALHA ERDİNÇ BAŞ’TAN
KAHVE DEMLEME TARİFLERİ
SİPHON STİLİ
Malzemeler: 34 gram Etiyopya kahve ve 550 gram su.
Hazırlanışı: 550 gram suya 34 gram kahve ilave
edin. Karışımı 3 kez karıştırın. Kahve 4’üncü dakikada
içilmeye hazır hale geliyor. Bu demleme stili kış
aylarında çok daha başarılı sonuç veriyor.
COFFEE BREWING TIPS FROM BARISTA
TALHA ERDİNÇ BAŞ
SIPHON STYLE
Ingredients: 34 grams of Ethiopian coffee and
550 grams of water.
Directions: Add 34 grams of coffee into 550 grams
of water. Stir the mixture 3 times. Your coffee
becomes ready to serve at the 4th minute. This
brewing style gives results that are more successful
in winter.
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ORTA AVRUPA’DA AKDENİZ ESİNTİSİ:
BRATİSLAVA
TARİHİ, CANLI KÜLTÜREL HAYATIYLA BRATISLAVA, BİR HAFTASONU
KAÇAMAĞI İÇİN HİÇ DE FENA BİR FİKİR DEĞİL.
BERİL ŞEN
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THE MEDITERRANEAN BREEZE IN
CENTRAL EUROPE: BRATISLAVA
WITH ITS HISTORY AND LIVELY CULTURAL LIFE, BRATISLAVA IS NOT A BAD
IDEA AT ALL FOR A WEEKEND GETAWAY.
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Bir Orta Avrupa kentinde farklı bir haftasonu, hem diA different weekend in a Central European city, both
namik hem stressiz... Tuna Nehri kıyısındaki Bratisladynamic and stress-free... It would be useful to meet
va’yla tanışmakta yarar var. Slovakya, Avrupa’nın tam
Bratislava, located along the coast of the Danube River.
ortasında olmasına rağmen, ün kazanması ancak son
Slovakia, although located in the heart of Europe, earned
yıllarda mümkün olabildi. Tarihi, canlı kültürel hayatı,
a reputation only in recent years. The capital Bratislava
yerel tadlarıyla Başkent Bratislava, kaydadeğer bir deswith its history and vibrant cultural life is a notable
tinasyon. Bu davetkar kentte bir turist olarak büyük
destination. In this inviting city as a tourist, you don’t
kentleri gezerken baş etmeniz gereken zorluklar
have to face the challenges that you do as you
söz konusu değil. Gezilecek yerlere ulaşımın
stroll around big cities. Thanks to easy
kolay olması ve kentin derli toplu merkezi
access to nearby attractions and the city’s
BİLİYOR MUYDUNUZ?
sayesinde, zamanınızı maksimum kulcompact center, you have the possibility
Bratislava ve Viyana,
aralarında sadece 66 km ile,
lanma imkanına sahipsiniz. Bu nedenle
to utilize your time. Therefore,
dünyanın birbirine en yakın
de Bratislava, bir haftasonu kaçamağı
Bratislava is not a bad idea at all for a
başkentleri.
ve farklı deneyimler için de hiç fena bir
weekend getaway and different
DID YOU KNOW?
fikir değil. Görkemli katedralini görexperiences. After seeing the
Bratislava and Vienna, with only
dükten sonra, yerel tadlarla tanışabilir,
magnificent
cathedral, you can meet the
66 km between them, are the
nostaljik dar sokak ve meydanlarındaki
local flavors, you can enjoy sipping your
closest capitals to each
other in the world.
kafelerde kahvenizi yudumlarken müthiş
coffee and tasting creamy cakes at cafes
kremalı pastalarının keyfini çıkarabilirsiniz.
located along the nostalgic narrow streets.
Bratislava aynı zamanda bir festival kenti. HaziBratislava is also a city of festivals. The city is so
randan eylüle, neredeyse iki haftada bir yapılan festidynamic from June to September thanks to festivals held
vallerle kent her daim dinamik.
almost biweekly.
Komünist rejime yolculuk
Tuna Nehri’nin bir kıyısında tarihi merkez yer alırken nehrin diğer tarafı tamamıyla farklı bir deneyimdir. Eski rejimin anıtlarını yakından tanımak için
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Journey to the communist regime
As the historic center takes place on one side of the Danube
River, the other side of the river is a completely different
experience altogether. It is worth attending special tours that
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Eski Kent’te manzara
Scenery in the Old Town

Gözlemci veya Çalışan Adam olarak adlandırılan bronz heykel
Bronze sculpture called The Watcher or Man at Work

Napolyon’un bronz heykeli
Bronze sculpture of Napoleon

Bir hediyelik eşya dükkânı
A gifts and souvenirs shop

Komünist Bratislava’yı içeren özel turlara katılmakta
include the Communist Bratislava to get to know the
yarar var. Lüks evler, büyükelçilikler ve yamaçlarınmonuments of the old regime. Slavín is the region that stands
daki ağaçlıklı sokaklarıyla dikkat çeken bölge Slavín,
out with luxury homes, embassies, and tree-lined streets on
aslında zirvede bulunan askeri mezarlığa verilen
the slopes. It is also the name given to the military cemetery
isim. Slavín Tepesi ve Slavín Savaş Anıtı’nın olduğu
located at the peak. Soviet soldiers, who rescued Bratislava
yerde, II. Dünya Savaşı’nda Bratislava’yı Naziler’den
from the Nazis during the World War II, rest in peace where
kurtaran Sovyet askerleri gömülü. Özellikle görkemSlavín Hill and Slavín War Memorial are located. This area
li savaş anıtı ile bilinen bu alan aynı zamanda bir
especially known for its magnificent war memorial
ormanı andıran parkı ile piknik yapmak ya
monument is great for a picnic and enjoying the
da aşağıda uzanan Bratislava manzarasıwonderful view across the Bratislava thanks to its
LEZZET NOKTASI
nı seyretmek için bire bir. Slovakya’nın
park resembling a forest. Slovakia’s largest
Slovak mutfağı için Slovak
en büyük sosyalist toplu konut alanı
socialist settlement located in Petržalka
Pub, Modra Hviezda ve
Matyšák Hotel listenizde olsun.
Petržalka da görülmeli. Eski rejim söz
should be seen. When the old regime is in
konusu olduğunda her dönemin miquestion, the architecture of each period has
TASTE STOP
marisinin kuşkusuz iyi ve kötü tarafgood and bad sides without a doubt. It is
Get Slovak Pub, Modra
ları var. Bunu ilginç kentsel planlamainteresting to observe this within the urban
Hviezda, and Hotel Matyšák
in your list for Slovak
da gözlemlemek o döneme başka bir
planning and this adds another dimension to
cuisine.
boyut katıyor. Komünist rejim günlerine
that period. During the trip made to the days of the
yapılan bu yolcuklukta, o döneme ait bir otocommunist regime, transportation is enabled by means
büs ya da 20. yüzyılda eski Çekoslavakya’da üretilen
of a bus from that period or Skoda cars produced in the former
Skoda arabalarla ulaşım sağlanıyor. Tuna Nehri’nin
Czechoslovakia during the 20th century. Located on the hill
üzerindeki tepede bulunan, kentin siluetinin ta kenabove the Danube River, Bratislava Castle is the city skyline
disi Bratislava Kalesi, dışarıdan cazip görünse de,
itself, though it may seem attractive from the outside, seeing
içini ziyaret etmek çok da şart değil. Kaleye çıkıp dış
the inside is not that necessary. Climbing up the castle to visit
bölümlerini gezmek, Eski Kent’i, Tuna’yı ve nehrin
the outer part of it, watching the Old Town, the Danube and
uzak kıyılarındaki Petržalka yerleşim bölgesini seythe Petržalka residential area away from the banks of the river
retmek daha anlamlı.
are more meaningful.
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St. Stephen Kilisesi
St. Stephen’s Church

Bir binanın barok öğeleri
Baroque elements on one of the buildings

Eski Kent’te at arabasındaki turistler
Tourists in a horse carriage in the Old Town

Macar St. Elizabeth Kilisesi
Church of Saint Elizabeth of Hungary

Avare avare Eski Kent
Idly in the Old Town
Bratislava’yı sevmeye buradan başlayabilirsiniz.
You can begin to love Bratislava in here. Bratislava is
Bratislava, avare avare dolaştığınızda da sürprizlerfull of surprises when you wander idly. Wander through
le dolu. Eski Kent’in (Staré Mesto), pastel renkli 18.
the pastel-colored 18th-century buildings of the Old
yüzyıl binalarının arasında dolaşıp, ortaçağı hissetTown (Stare Mesto), sit in the pavement cafes beneath
tiren kalenin altındaki kaldırım kafelerinde oturun,
the castle to get the feeling of medieval times, wander
manzaranın tadını çıkarın ve arnavut kaldırımı sodown the cobbled streets and enjoy the scenery, spend
kaklarında dolaşıp, Eski Kent’in kalbi Hlavné Násome time in the heart of the Old Town Hlavne in
mestie’de (Esas Meydan) vakit geçirin. GezinNámestie (Main Square). The best point to start
tiye başlamak için en iyi nokta, Eski
your trip is the main entrance to the Old
ÇOCUKLAR İÇİN
Kent’in ana girişi St. Michael Kulesi
Town, St. Michael Tower (Michalska
Çocuklar için Uluslararası
(Michalská Veza). Buradan Michalská
Veza). Here, it is possible to see the
Sanat Evi Bibiana’da kukla,
müzik performansları ve el işi
ve Ventúrska yaya yollarından geelegantly restored baroque and
aktiviteleri var.
çerken şık bir şekilde restore edilrenaissance settlements while crossing
miş barok ve Rönesans yerleşimleMichalska and Venturska pedestrian
FOR KIDS
rini görmek mümkün. Her yön dar
ways. Every direction opens to the
International House of Art for
Children Bibiana organizes puppet
sokaklara açılıyor. Hlavné Námesnarrow streets. The Old Government
and music performances and
tie’nin bir tarafında Eski Vilayet KoHouse is located on one side of Hlavne
handicraft activities.
nağı diğer yanında da restoranlar ve
Námestie and restaurants and cafes are on
kafeler var. Fırsat bulur bulmaz, Eski
the other. As soon as you find an opportunity,
Kent’in hemen dışında bulunan kentin kavisit St. Martin (Dom Sv. Martina), the cathedral
tedrali St. Martin’i (Dóm Sv. Martina), ziyaret etlocated just outside the Old Town. It takes 30 minutes to
meyi ihmal etmeyin. Kaleye çıkmak 30 dakikanızı
go to the castle. The Old Bratislava’s masterpiece and
alır. Eski Bratislava’nın başyapıtı ve en önemli manthe most important landscape can be observed from the
zarası Tuna Nehri’ne tepeden bakan kaleden. 1000
castle overlooking the Danube River. The castle with
yılı aşkın bir tarihe sahip kale, Napolyon savaşlarınover 1000 years of history was left with only the outer
da sadece dış kısmıyla kalmıştı. Eski Kent üzerinden
part after the Napoleonic Wars. The view over the Old
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manzara olağanüstü. Bu noktadan, Eski Kent’i toplumsal konut projesi Petržalka’ya bağlayan retro-fütüristik köprü Most SNP (Yeni Köprü) gözünüzden kaçmayacaktır. Kalenin doğu tarafındaki dış
duvarları boyunca inerken, küçük ve hoş Yahudi
Mahallesi’nde dolaşabilirsiniz.

Town is outstanding. From this point, your eyes are
going to catch the retro-futuristic bridge SNP Most
(New Bridge) that connects the Old Town to the
Petržalka social housing project. While you descend
along the outer walls on the east side of the castle, you
can wander around the small and nice Jewish
Neighborhood.

Akdeniz esintili bir kültür kenti
Başkent Bratislava, Slovak kültürünün de merkezi.
Mediterranean-inspired culture city
Kentte geleneksel olduğu kadar çağdaş galeriThe capital Bratislava is the center of the Slovak
ler de göz dolduruyor. Merkezde Slovak
culture. In the city, contemporary galleries
AKTİVİTE
modern sanatının çok bilinen mekanları
impress visitors as well as traditional ones. It
Rehberli bisiklet turları
ve nehir turlarıyla
Nedbalka Galeri ve Bratislava Kent Gawould be useful not to skip seeing the wellBratislava’ya başka bir açıdan
lerisi’nin yanısıra yarım günlük bir geknown places of the Slovak modern art, the
bakacaksınız.
ziyi kapsayan ve bir gemiyi andıran
Nedbal Gallery and the Bratislava City
ACTIVITY
sıradışı mimarisiyle Tuna’nın ortasınGallery, located at the center, as well as the
You’ll look at Bratislava from
da ziyaretçilerini bekleyen, modern saDanubiana Modern Art Gallery with its
another angle through
nat galerisi Danubiana’yı atlamamakta
unusual architecture that is reminiscent of a
guided bike tours and
river tours.
yarar var. Suların aktığı, kuşların dolaştığı
ship in the middle of the Danube, waiting for its
bu galerinin bahçesinde modern heykeller ve
visitors who can visit the gallery via half-day trip. In
sanat eserleri bulunuyor.
the garden of the gallery where the birds fly around and
Haftasonu biterken, Tuna Nehri boyunca seyahat
water flows, modern sculptures and art works can be seen.
ederek, Tuna ve Morava nehirlerinin buluştuğu
As the weekend ends, visiting the mesmerizing Devin
yerde, pastoral manzaralarıyla büyüleyen Devin
Castle, the Botanic Gardens, Bratislava Forest Park, city
Kalesi, Botanik Bahçeler, Bratislava Orman Parkı,
walls, and the Red Stone Castle where the Danube and
kent surları, Kırmızı Taş Kale başka bir bahara kalMorava meet while you travel down the Danube is left to
mıştır.
another spring.
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Index Grup CEO’su Erol Bilecik
CEO of the Index Group Erol Bilecik

MOTİVASYONUNUN SIRRI ANADOLU
ROCKTA GİZLİ
INDEX GRUP CEO’SU EROL BİLECİK, ANADOLU ROCK MÜZİĞİ İLE STRES ATIYOR.

THE SECRET TO MOTIVATION IS HIDDEN
IN ANATOLIAN ROCK

CEO OF THE INDEX GROUP EROL BİLECİK GETS RID OF STRESS THROUGH ANATOLIAN ROCK.
SELİN AKGÜN

İş dünyasının özellikle de girişimcilerin yakından tanıdıkları ve takip ettikleri bir isim olarak dikkat çeken Index
Grup CEO’su Erol Bilecik, iş hayatının yoğun temposu
nedeniyle uzun yıllardır ara verdiği müziğe, yeniden geri
dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Anadolu rock tarzı müzik yapan Bilecik, bu sayede artık çok daha motive bir ruh
haline sahip olduğunun altını çiziyor
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Having been followed and well known by the business
world, especially by the entrepreneurs, CEO of the Index
Group Erol Bilecik experiences the joy of going back to
making music after taking a long break due to his busy
business life. Bilecik, who makes music in Anatolian rock
style, highlights that he has now a state of mind that is
much more motivated.

HOBİ / HOBBY

Pozitif bakış açısı ile sorunları çözüyor
He resolves issues through a positive point of view
Yaklaşık 600 kişilik bir ekiple, 25 yıldır birbirinden
Erol Bilecik, who says that he has been proceeding by
önemli projelere imza atarak ilerlediklerini söyleyen
signing under many important projects for the last 25 years
Index Grup CEO’su Erol Bilecik, tüm sorunları poziwith a team of approximately 600, states that they care to
tif bir bakış açısıyla çözmeye özen gösterdiklerini
resolve issues through a positive point of view. Bilecik, who
belirtiyor. “Hedefimiz; büyük bir girişimcilik ruhuyhighlights the necessity of working a lot in order to achieve
la İstanbul’dan başlayarak tüm Türkiye’ye katkı sağsustainable success, says, “Our goal is enterprisingly
layacak bir ekosisteme ve sosyo-ekonomik dönüşüsupporting an eco system and a socio-economic
me destek olmak. 25 yıl önce şirketimizi hatransformation which would contribute to all of
yata geçirirken oluşturduğumuz ve ‘One
Turkey, beginning with İstanbul. Our vision,
Stop Shopping’ olarak tabir ettiğiwhich is to procure all information
miz, profesyonel bilgisayar firmatechnology products from one point as
larının ihtiyaç duyduğu tüm biliIndex, we also call it ‘one stop
“Anadolu rock tarzı
şim teknolojileri ürünlerini tek
shopping,’ has never changed
müzik yapıyor olmanın
noktadan Index olarak tedarik
although it was created 25 years
keyfini yaşıyoruz. En çok
edebilme vizyonumuz, bugüne
ago when we were materializing
severek çaldığımız parçalar ise
kadar hiç değişmedi. Başarıya
our company. The most important
Cem Karaca’ya ait eserler…”
giden yolda atılması gereken
step taken into success is to look
en önemli adım ise meselelere
at matters from a positive point of
“We enjoy making Anatolian
olumlu açıdan bakabilmek.” diview.”
rock style music. We love
yen Bilecik, sürdürülebilir başaplaying songs from
rıdan söz edebilmek için çok çaTaking advantage of opportunities
Cem Karaca…”
lışmak gerektiğinin altını çiziyor.
brings success
Bilecik, who states that he advises his
young colleagues in his team to advance in
Fırsatları değerlendirmek başarıyı getiriyor
Ekibindeki genç arkadaşlarına ölçebildikleri riskleri
business life by taking risks that they can measure,
alarak çalışma hayatlarında ilerlemelerini tavsiye ettiğini
says, “Having a good team and managing this team through
dile getiren Bilecik, “İyi bir ekibe sahip olmak ve bu ekibi
great communication are also extremely important. Making
iyi bir iletişimle yönetebilmek de son derece önemli. Fıraggressive investments by taking advantage of opportunities
satları değerlendirerek önemli ve agresif yatırımlara imza
brings success along. We are going to proceed with mobile
atmak başarıyı beraberinde getiriyor. 2016’da, 2015’te
and technological products with added value in 2016, just as
olduğu gibi katma değerli ve daha fazla hacim yaratan
it was in 2015.”
teknolojik ürünler ve mobil dediğimiz taşınabilir ürünlerle yolumuza devam edeceğiz.” yorumunda bulunuyor.
Aileyle zaman geçirmek önemli
İş ve özel hayat arasında yüzde 100 denge kurabilmenin imkânsız olduğunu ve bir tarafın mutlaka daha
ağır bastığını düşünen Erol Bilecik, “Açıkçası iş hayatım, özel hayatıma göre biraz daha ağır basıyor.
Hafta sonları bir günümü dostlarımla diğer günümü
ise ailemle geçirmeye önem veriyorum. 30 yıllık evliyim. Haftada en az 1 kez ailece yemek yemeğe büyük özen gösteriyorum. Yaz tatilleri ve zaman zaman
içinde bulunduğumuz kış tatillerinde de keyifli aktiviteler yapıyoruz.” diyor.
En büyük tutkusu müzik
Erol Bilecik’in farklı hobilerine gelince… Resim
yapmak konusunda çok başarılı olamasa da ünlü sanatçıların eserlerinden oluşan bir resim koleksiyonuna sahip olan Bilecik’in en büyük tutkusu ise
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müzik… Ortaokuldan bu yana gitar çalan ve Anadolu
rock meraklısı olduğunu söyleyen Bilecik, sözlerine
şöyle devam ediyor: “Ortaokul, lise ve üniversite
dönemlerinde gitar çalmaya daha çok vakit ayırabiliyordum. 18-25 yaşlarındayken Anadolu rock tarzı
müzik yapıp şarkılarını bu ekolde icra eden Barış
Manço, Cem Karaca, Üç Hürel, Ersen gibi sanatçıları dinlerdik. Anadolu türküleriyle, pop müzik standartlarının birleştirildiği ve şarkılarda yoğun gitar
kullanımıyla ortaya çıkan eserler beni hep çok etkilemiştir. Cem Karaca’dan ‘Dadaloğlu’, Ersen’den
‘Aman Tertip Can Tertip’ ve Üç Hürel’den ‘Ağlarsa
Anam Ağlar’ eserlerini bu konuya örnek olarak gösterebilirim.”
Anadolu Rock Star performansları
İş hayatının başlangıcında müziğe
fazla zaman ayıramadığını vurgulayan Erol Bilecik, “Son 6-7
yıldır ise bu hobime daha
fazla vakit ayırabiliyorum.
Bu pozitif etkileşimle bizim öykümüzde de ‘Anadolu Rock Star’ ismi ortaya çıktı. Bu öyküde
profesyonel bir müzik
sanatçısının önemli bir
yeri var. Cenk Tevet ve
kendisinin Tayfa adlı grubu… Cenk Tevet ile uzun
süredir düzenli çalışmalar
yapıyoruz. Bizi bu konuda eğitiyor. Çalışmaları profesyonel
stüdyolarda hayata geçiriyoruz. Yakın arkadaşlarımın da yer aldığı bir yapı
doğrultusunda muhtelif performanslar sergiliyoruz
ve bu performanslara ‘Anadolu Rock Star’ diyoruz.
Cenk Tevet ve Tayfa grubu ile Anadolu rock tarzı
müzik yapıyor olmanın keyfini yaşıyoruz. Ayda birkaç gün çalışmalar yapıyor, muhtelif eş-dost davetleri şeklinde ve kendimizi iyi hissettiğimiz ortamlarda da performans sergiliyoruz. En çok severek
çaldığımız parçalar ise Cem Karaca’ya ait eserler.
2016’da birçok performansa imza atacağız. Müzik
yapmak ve gitar çalmak, iş hayatında vücudumda
toplanan elektriği tamamen toprağa vermek gibi bir
etki yaratıyor. Bu sayede yaşadığım rahatlamanın
etkisi ile bir sonraki işime veya günüme çok daha
keyifli bir başlangıç yapabiliyorum. Stresle uzun
yıllardır kolaylıkla baş ediyorum. Benim buradaki en
önemli formülüm ise meselelere olumlu bakmak.”
yorumunda bulunuyor.
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Spending time with family is important
Erol Bilecik, who thinks that balancing work and family 100
percent is impossible and one side always have precedence
over the other, says, “Clearly, my work life has precedence
over my private life. I try to spend one day of my weekends
with my friends and the other with my family. I have been
married for thirty years. We have a family dinner at least
once a week. We participate in pleasant activities during
summer and winter holidays.”
His greatest passion is music
When it comes to the different hobbies of Erol Bilecik...
Although, he is not that successful at painting, he has a
painting collection that consists of works created by the
famous painters, but his greatest passion is music. Playing
guitar since middle school years, Bilecik loves
Anatolian rock. He says, “I could spend more
time playing guitar during my middle
and high school and university years.
We used to listen to singers such as
Barış Manço, Cem Karaca, Üç
Hürel, Ersen when I was between
the ages of 18 and 25. Their style
was Anatolian rock and they
used to perform their songs in
this cult. Works that integrate
Anatolian folk song and pop
music standards by using guitar
intensively always had a great
effect on me. Cem Karaca’s
‘Dadaloğlu’, Ersen’s ‘Aman Tertip
Can Tertip’ and Üç Hürel’s ‘Ağlarsa
Anam Ağlar’ are good examples.”
Anatolian Rock Star performances
Erol Bilecik, who emphasizes that he couldn’t reserve much
time at the beginning of his work life, says, “I had more time
for my hobby in the last 6-7 years. We came up with
‘Anatolian Rock Star’ as the name of our group, thanks to
our positive interaction. A professional musician has played
an important part in this story: Cenk Tevet and his group
named Tayfa. We have been working with Cenk Tevet
regularly for a long time. He trains us. We materialize our
works at professional studios. We perform our songs within
the aim of organizations where our close friends also take
place. We like to play Cem Karaca works the most. We are
going to display many performances in 2016. Making music
and playing guitar affect my business life as if I am grounding
myself. Thanks to this relaxation, I can make a more pleasant
beginning on the next job or day. I have been managing stress
with ease for long years. My most valuable formula in dealing
with stress is looking on the bright side of life.”

TUAL ADALAR

LANSMANA ÖZEL
İLK FİYAT
AVANTAJI
İSTER %3 PEŞİNATLA
İSTER 30 AY VADE, SIFIR FAİZLE
ÜSTELİK %1 KDV BİZDEN

METROYA
YAKIN

GİRİŞİM / INITIATIVE

DÜNYANIN KONUŞTUĞU TÜRK

GİYİLEBİLİR KALP PİLİNİN MUCİDİ CANAN DAĞDEVİREN, ÜZERİNDE ÇALIŞTIĞI PROJELER
ARACILIĞIYLA SAĞLIK SORUNU YAŞAYAN PEK ÇOK KİŞİYE UMUT VERİYOR.

THE WORLD TALKS ABOUT THIS TURK
INVENTOR OF THE WEARABLE PACEMAKER CANAN DAĞDEVİREN OFFERS HOPE TO
MANY PEOPLE WITH HEALTH PROBLEMS THANKS TO HER ONGOING PROJECTS.
SELİN AKGÜN

Canan Dağdeviren

Dünyada birbirinden önemli projelere imza atan inovatif Türklerin sayısı hızla artıyor. Giyilebilir kalp
pilinin mucidi olarak öne çıkan Canan Dağdeviren de
Türkiye’nin yetiştirdiği en başarılı bilim insanlarından biri… Dağdeviren ile cilt kanseri teşhisini kolaylaştıran, dövme gibi vücuda yapıştırılan ve 10 saniyeden daha az sürede sonuç veren cihazının yanı sıra
diğer yenilikçi uygulamaları hakkında konuştuk.
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The number of innovative Turks in the world, who signs
under important projects, increases rapidly. Coming to
prominence by inventing the wearable pacemaker, Canan
Dağdeviren is among the most successful scientists of
Turkey. We talked to Dağdeviren about her innovative
projects as well as the device that makes the diagnosis of
skin cancer much easier and can stick to body like a sticker,
giving results in less than 10 seconds.

GİRİŞİM / INITIATIVE

Kalp hastalarının umudu oldu
Bugün giyilebilir kalp pilinin mucidi olarak tanınan
Canan Dağdeviren, 2014’te Massachusetts Institute of
Technology (MIT) tarafından, Türkiye’de ilk kez düzenlenen ‘35 Yaş Altı Yenilikçiler’ yarışmasına katılanlar arasında, en yaratıcı ve en etkili yeniliklerin
sahibi olan 10 Türk gencinden biri olarak karşımıza
çıkmıştı. O dönemde kalp atışının oluşturduğu enerjiyi elektriğe dönüştürebilen implantların yaratıcısı
olan ve ‘Yılın Yenilikçisi’ unvanını alan Canan Dağdeviren daha sonra Harvard Üniversitesi’nin Genç Akademi Üyeliği’ne seçilen ilk Türk olarak önemli bir başarıya imza attı.

She became the hope of cardiac patients
Today, recognized as the inventor of wearable pacemaker,
Canan Dağdeviren has emerged as one of the ten young
Turks who were the owners of the most creative and
influential innovations among the participants of the
competition titled ‘Innovators Under 35’ that was held by
Massachusetts Institute of Technology (MIT) for the first
time in Turkey in 2014. At that time, the creator of
implants that can convert electrical energy generated by
the heartbeat and the receiver of the ‘ Innovator of the
Year ‘ title, Canan Dağdeviren later elected for the Young
Academy Membership of Harvard University and has
scored a major success as the first Turk.

Kalp sorunu yaşayanlara umut olmak istedi
Haziran 2007’de Hacettepe Üniversitesi Fizik
Mühendisliği’nden mezun olan Canan
Dağdeviren, Sabancı Üniversitesi
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği
Programı’nda yüksek lisans
yaptı. 2009’da ilk defa verilmeye başlanan Fulbright
Doktora Bursu’nu kazandı
ve The University of Illinois at Urbana, Champaign’de (UIUC) Malzeme
Bilimi ve Mühendisliği
Bölümü’nde doktora eğitimine başladı. Giyilebilir
kalp pili projesi hakkında
bilgi veren Canan Dağdeviren, “Doktora süresince yapmış olduğum projelerden biri
olan ‘giyilebilir kalp pili’ (PZT MEH)
benim çocukluk hayalim. Dedem, 28 yaşındayken kalp yetmezliği nedeniyle vefat
etti. 5 yaşında bir çocukken, hayal yaşımı 28 olarak
belirledim ve 28 yaşına gelene kadar kalp sorunları
yaşayan hastalar için bir şey yapmak istedim.” diyor.

She wanted to bring hope to those living with heart
problems
Canan Dağdeviren, who graduated from
Hacettepe University Physics Engineering
in June 2007, received her master’s
degree from Sabanci University
Materials Science and Engineering
Program. She won a Fulbright
Scholarship that was begun to
be given for the first time in
2009 and she began for a PhD
at the Materials Science and
Engineering Department of
University of Illinois at
Urbana, Champaign (UIUC).
Providing information about the
wearable pacemaker project,
Canan Dağdeviren says, “’ wearable
pacemaker’ (PZT MEH) that was one
of the projects that I have done during my
doctorate was my childhood dream. My
grandfather had died at the age of 28 due to heart
failure. When I was a 5-year-old kid, I decided that I wanted to
do something for patients experiencing heart problems until I
reached the age of 28.”

2 patent, 30’u aşkın ödülü var
Şu an doktora sonrası araştırma görevlisi olarak MIT
David H. Koch Enstitüsü Integratif Kanser Araştırmaları Bölümü’nde Prof. Robert Langer ile birlikte
çalışan Canan Dağdeviren ayrıca MIT McGovern Enstitüsü Beyin Araştırmaları Bölümü’nde Prof. Michael
Cima ve Prof. Ann Graybiel ile iş birliği içerisinde çalışmalarını yürütüyor. 2 patent, 30’u aşkın uluslararası ödül ve 20 makaleye sahip olan Canan Dağdeviren’in
bugün kalp için ürettiği çip, kalp atışlarının oluşturduğu enerjiyi elektriğe dönüştürerek çipi devamlı şarj
ediyor ve bataryaya ihtiyaç duymadan çalışabiliyor.

2 patents, more than 30 awards
Canan Dağdeviren, who is currently working with Professor
Robert Langer at the Department of Integrative Cancer
Research of MIT David H. Koch Institute as a postdoctoral
research fellow, is also conducting studies in cooperation
with Professor Michael Cima and Professor Ann Graybiel at
the Brain Research Department of McGovern Institute. The
chip that was produced by Canan Dağdeviren for heart, who
is the owner of 2 patents and more than 30 international
awards, converts energy that heartbeats create into electric,
charging itself continuously and operating without the need
for batteries.
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Deneklerde başarılı oldu
Dağdeviren, vücut içine yerleştirilebilen bu aygıtı incecik
bir film tabakasına benzetiyor ve sözlerine şöyle devam
ediyor: “Giyilebilir kalp pili; kalbin, akciğerin ve diyaframın hareketi ile elektrik enerjisi üreten, bu enerjiyi depolayan esnek ve ultra ince piezo elektrik entegre bir alet
olarak tanımlanabilir. İnsan vücuduyla uyumlu plastik bir
yüzeye tutturulan bu malzeme; saç telinden yüz kat daha
ince ve kâğıt gibi katlanıp bükülebiliyor. Arizona Üniversitesi Sarver Kalp Merkezi ile yürütülen ortak çalışma ile
yapılan esnek alet, kalp boyutları insana yakın olan koyun, dana ve domuz üzerinde denendi ve başarılı oldu.
Ayrıca, canlı metabolizmasıyla uyumunu kanıtlamak
amacıyla yapılan kontrol deneyinde, fare kas hücrelerinin
alet üzerinde sorunsuz büyüyebildiği görüldü. 20 milyon
kere katlanıp büküldüğünde dahi mekanik olarak
sağlamlığını koruyabilen alet, 3.8 voltluk pile
enerji depolayabiliyor.”
Cilt kanseri teşhisi kolaylaşacak
Günümüzde kullanılan kalp pilleri
5 ile 7 yıl arasında ömre sahip ve
pilin işlevini yitirmesi durumunda bütün mekanizmanın
riskli bir ameliyatla değiştirilmesi gerekiyor. Canan Dağdeviren, tasarladıkları aletle nasıl
farklılaştıkları hakkında ise şu
bilgileri veriyor: “Giyilebilir kalp
pili ile kalbiniz, akciğeriniz veya diyaframınız, kalp pili için gereken
enerjiyi kendisi üretiyor. Giyilebilir olması, gerçekten de vücut ile uyumlu olması
anlamına geliyor. Alışılmışın dışında bir tasarım
bu. Kalın, kıvrımsız, esnek olmayan bir elektronik alet,
esnek ve yumuşak olan biyolojik sistemler üzerine problem çıkartmadan giyilebiliyor. Ürünün patentlerini aldık,
teklifleri değerlendiriyoruz. Henüz, ürünün markete girmesi mümkün değil, zamanı var çalışmalara devam ediyoruz.”
Cilt kanseri teşhis cihazı annesinin fikriydi
Cilt kanseri teşhisini kolaylaştıran, dövme gibi vücuda
yapıştırılan ve 10 saniyeden daha az bir sürede sonuç
veren cihaz çalışmasıyla da dikkat çeken Canan Dağdeviren, “Vücut, deri mekanik özelliklerini tespit eden cihaz annemin fikriydi. Kullandığı yüz kremlerinin işe
yarayıp yaramadığını tespit eden bir alet olup olmadığını
sormuştu. Ben de sadece annemin isteğini değil, deri
hastalıklarını da tespit eden bir alet tasarladım. Arizona’da deri kanseri taşıyan hastalar üzerinde denendi ve
harika sonuçlar alındı.” diyor.

0

5

2

raillife NİSAN / APRIL 2016

It was successfully tried on subjects
Dağdeviren likens this device to a thin film that can be
inserted into the body and continues: “Wearable pacemaker
can be defined as a flexible, ultra thin, integrated piezo
electric device, which generates and stores electrical energy by
movements of the diaphragm, heart, and lungs. The material
that is attached to a plastic surface compatible with the
human body is hundred times thinner than hair and can be
folded and twisted like paper. The flexible instrument that
was executed with collaboration with University of Arizona
Sarver Heart Center was tested on sheep, cow, and swine,
which their heart size is close to the human heart size, and was
successful. In addition, the control experiments carried out to
demonstrate compliance with the metabolism of live mice
showed that smooth muscle cells could grow on the device
without a problem. The mechanical device that can
maintain its strength even when folded 20
million times and twisted, can store
energy to a 3.8 volt battery.”
It will be easier to diagnose
skin cancer
Pacemakers used today have a life
of 5 to 7 years and in case of loss of
function of the battery, the whole
mechanism needs to be replaced
with a risky surgery. Canan
Dağdeviren gives the following
information on how they differ from
the others with the tool that they
designed: “Your heart, your lungs, or
diaphragm produce the energy required for a
pacemaker. Being wearable means being really
compatible with the body. This is an extraordinary
design. An electronic device that is thick, with no curves, and
inflexible, can be worn on flexible and soft biological systems
without a problem. We have the patent of the product; we are
considering proposals. The product is not able to enter the
market, yet; we continue to work; time is needed.”
Diagnostic device for skin cancer was the idea
of her mother
Canan Dağdeviren draws attention also with a device project
that facilitates skin cancer diagnosis. The device is affixed to
the body, such as stickers and provides a diagnosis in less than
10 seconds. Dağdeviren says, “A device that detects the
mechanical properties of body and skin was my mother’s idea.
She had asked for a device that can detect whether the skin
care products she uses work or not. I designed a device not
only answers to my mother’s request, but also detects skin
diseases. It was tested on patients with skin cancer in Arizona,
and the results were great.”

HOBİ / HOBBY
ZANAAT
/ CRAFT

EFEKT VE PLASTİK MAKYAJIN ÖNCÜLERİ
IŞIK VE GÖLGE TEKNİKLERİ İLE KOZMETİK VE EFEKT MAKYAJ KATEGORİLERİNDE
SIRA DIŞI PROJELERE İMZA ATAN KULİS MAKYAJ, PLASTİK MAKYAJ
KONUSUNDA İSE DÜNYA İLE YARIŞIYOR.

PIONEERS OF MAKEUP EFFECTS
AND PLASTIC MAKEUP
KULIS MAKYAJ, SIGNING UNDER EXTRAORDINARY PROJECTS IN COSMETIC AND
MAKEUP EFFECTS CATEGORIES WITH LIGHT AND SHADOW TECHNIQUES, COMPETES
WITH THE WORLD IN PLASTIC MAKEUP.
SELİN AKGÜN
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FERHAT MAKASÇI

ZANAAT / CRAFT

Türkiye’de kostüm tasarımı, kozmetik makyaj, plastik
makyaj ve efekt makyaj alanında uzmanlaşan ve global
arenada yapılan işler kadar özel projelere imza atan
Kulis Makyaj’ın kurucuları aslında 3 kardeş… Şenol,
Şenay ve Umay Korgül kardeşlerin Türkiye’de imza
attığı işler, profesyonelliğin geldiği son noktayı yansıtıyor. Çağan Irmak’ın yönettiği Ulak, Issız Adam,
Prensesin Uykusu, Kâbuslar Evi gibi filmlerin yanı sıra
Musallat, Pandora’nın Kutusu, Dinle Neyden, Gomeda,
Polis, Muro ve Gulyabani gibi yapımlarda da aktif rol
alan Kulis Makyaj, sinemanın yanı sıra tiyatro, televizyon ve reklam sektörlerine de hizmet veriyor.

The founders of Kulis Makyaj that is specialized in
costume design, plastic makeup, and makeup effects in
Turkey and has signed under projects as special as the jobs
that are done in the global arena are three siblings. The
projects that were completed by Şenol, Şenay, and Umay
Korgül in Turkey reflect the last word in professionalism.
Kulis Makyaj that took an active role in the motion
pictures such as Ulak, Issız Adam, Prensesin Uykusu,
Kâbuslar Evi, which were Directed by Çağan Irmak, and as
well as in the productions such as Musallat, Pandora’nın
Kutusu, Dinle Neyden, Gomeda, Polis, Muro, and
Gulyabani serves also for theatre, television, and
advertisement sectors.

Bu alanda en iyi eğitimleri aldılar
2001’de Kulis Kostüm olarak kurulan ama sonrasında
They received the best training in this field
Kulis Makyaj’a dönüşen bir yapının kurucuları olarak
Coming to prominence for being the founders of a structure
öne çıkan Şenol, Şenay ve Umay Korgül kardeşler
that was first established as Kulis Kostüm in 2001
aslında sektörde 18 yıldan bu yana aktif bir
and then transformed into Kulis Makyaj,
biçimde hizmet veriyor. Her biri alaŞenol, Şenay, and Umay Korgül have
nında son derece eğitimli ve uzbeen serving actively in this sector
man… Şenol Korgül, Amerika
for 18 years. They are well
Orlando’da plastik makyaj ve
educated and specialized in
malzeme eğitimi aldı. İngiltheir fields. Şenol Korgül
tere’deki Stockton Riversireceived plastic makeup and
de College’de de makyaj
supplies training in Orlando,
mastırı yapan Şenol KorAmerica. He earned his
Umay Korgül
gül, Kulis Makyaj çatısı alMaster’s degree in makeup
tında Ataşehir’deki atölat Stockton Riverside
yesinde plastik makyaj
College in England. He now
dersleri veriyor.
gives plastic makeup lessons
1993’ten bu yana sahne yaat his workshop in Ataşehir
şamının en yakın gözlemcisi
within Kulis Makyaj.
olan Şenay Korgül ise tiyatro
Şenay Korgül has been a close
sahnesinin tozunu yutan isimobserver of the stage life since
lerden biri. Oyunculuktan çok bu
Şenay Korgül
1993. When she realized that, she
işin perde arkasını daha çok sevdiğini
likes backstage more than being on the
fark edince makyaj ve kostüm tasarımına
stage, she decided to advance in makeup and
yönelen Şenay Korgül, resim öğretmenliği ve halka
costume design. After completing her degree in teaching
ilişkiler eğitiminin ardından 2000’de Almanya Berlin
arts and public relations, Şenay Korgül received education
Teknik Üniversitesi’nde plastik makyaj ve kozmetik
in plastic makeup and cosmetics at Berlin Technical
makyaj eğitimi aldı. Yeditepe Üniversitesi Görsel İleUniversity in Germany in 2000. Şenay Korgül, who
tişim ve Tasarım Bölümü’nden mezun olan Şenay
graduated from Yeditepe University Visual
Korgül, yeni şeyler öğrenmekten bir gün olsun vazgeçCommunication and Design Department, does never give
miyor ve şu an Nişantaşı Üniversitesi’nde moda tasaup on learning new things. She is now doing her Master’s
rımı mastırı yapıyor.
degree in fashion design at Nişantaşı University.
1993’te tiyatro eğitimi alan ve 1996-2008 yılları arasında
Umay Korgül, who received theatrical education in 1993
pek çok tiyatro oyununda oynayan Umay Korgül ise Miand took part in many plays between 1996 and 2008, is a
mar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi El Sanatgraduate of Handicrafts Fabric Pattern Design Department
ları Kumaş Desen Tasarım Bölümü mezunu… Birbirinden
of Mimar Sinan University Fine Arts Faculty. Three
yetenekli 3 kardeş, Kulis Makyaj çatısı altında Nişantaşı,
talented siblings give cosmetic makeup, effect makeup, and
Maltepe ve Gedik üniversitelerinde kozmetik makyaj,
plastic makeup lessons at Nişantaşı, Maltepe, and Gedik
efekt makyaj ve plastik makyaj eğitimleri veriyor.
Universities within Kulis Makyaj.
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Nitelikli makyaj uzmanları yetiştiriliyor
Kulis Makyaj’ın son dönemde Turkcell’in Kara Murat
ve Garanti’nin Uzaylı Kız gibi reklam filmlerinde aktif
rol aldığı dikkat çekiyor. Kulis Makyaj, üniversite öğrencilerinin yanı sıra bu işi meslek olarak yapmak isteyen kişilere de özel kurslar veriyor. Artık ağırlıklı olarak eğitim çalışmalarına odaklanan üçlü, sadece çok
özel projeler söz konusu olduğunda sinema, tiyatro ve
reklam sektörlerine yönelik farklı projelerde kostüm
ve makyaj konusunda danışmanlık veriyor.
Türkiye’de makyaj konusunda gerekli kültürün henüz
oluşmadığını söyleyen Şenay ve Umay Korgül kardeşler,
“Türkiye’de ‘plastik makyaj öğrenmek istiyorum’ diye
bize gelen pek çok kişi aslında efekt makyaj eğitimi almak istiyor. Bu konuda gerekli bilincin oluşması şart...
Herkes plastik makyaj yaptığını iddia ediyor ama ülkede
plastik makyaj yapan yok. Yapılan iş aslında efekt makyaj. Yüzde yanık, kesik, yara izi oluşturmak, ateş yanığı,
kel kafa uygulaması, sakal, bıyık eklemek, kaş şeklini
değiştirmek, burnu daha farklı bir şekle sokmak gibi
aşamalar efekt makyaj olarak öne çıkıyor.” diyor.
3 aylık eğitim
Şenay Korgül, kozmetik, plastik ve efekt makyaj programları ile ilgili verilen eğitimleri şöyle anlatıyor: “Programlar 3 ay sürüyor ve haftada 1 günden toplam 12 ders
veriliyor. Eğitimlerimizin en önemli farkı ise çizim
programımızın olması… Işığı ve gölgeyi çizimle anlatıyoruz. Öğrencilerimiz önce kâğıdın üzerinde çalışıyor
sonra yüze uyguluyor. Işık ve gölge konusunda kendilerini en iyi şekilde yetiştiriyoruz. Sinema sektöründe
yeni karakterler yaratabilmelerine yön veriyoruz.”
“Sektörde bu işi bilinçsiz yapanlar var”
Sinema ve dizi sektöründe makyaj konusunda uzman
olduğunu iddia eden pek çok kişinin hatalı çalışmalarla
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They train qualified makeup specialists
Kulis Makyaj drew attention with their participations in
Turkcell’s commercial film called Kara Murat and Garanti’s
commercial film called Uzaylı Kız. Kulis Makyaj offers
private training to people who would like to perform this job
as a profession, as well as university students. The trio who
focuses now on training works provides consultancy services
on costume and makeup in cinema, theatre, and advertising
sectors only when very special projects are in consideration.
Şenay and Umay Korgül stated that the makeup culture in
Turkey has not been formed yet. They said, “Many people who
come to us to learn ‘plastic makeup’ actually want to get effect
makeup training. Forming the necessary consciousness in this
field is essential. Many colleagues claim that they are doing
plastic makeup; however, no one makes plastic makeup in our
country. What they do is actually effect makeup. Creating
effects of a burn, cut, or scar on face, or applications of
baldhead, beard, and mustache, and changing the shape of
eyebrows or nose come to prominence as effect makeup.”
Training for 3 months
Şenay Korgül explains the training programs offered in
cosmetic, plastic, and effect makeup areas, “The training
programs are for three months, consisting of 12 lessons,
offered once a week. The biggest difference of our training
sessions from the others is that we have a drawing program.
We explain light and shadow through drawing. Our students
first work on paper, and then apply what they learned to
face. We train them the best way possible in light and
shadow. We shape them to be able to create new characters
in cinema sector.”
“Many people in our sector do this insensibly”
Umay Korgül stated that many colleagues who claim to be
makeup professionals in cinema and TV series sectors risk
the actors because of their incorrect works. She says,

ZANAAT / CRAFT

oyuncuları riske attığını ifade eden Umay Korgül ise,
“Many people in our profession glue masks to actors’ faces
“Sektörde yüze bali ile maske yapıştıran, oyuncuların
with common glue, encase the molds of actors’ faces in
yüzlerinin kalıbını karton piye ile alçıya alan, kaşı cila ile
plaster with carton-pierre, cover eyebrows with common
kapatan kişiler var. Plastik makyaj yüzde en fazla 4-6
polish. Although, plastic makeup can only be left for 4-6
saat tutulabilecekken, Türkiye’de çekimlerin uzaması
hours on face, in our country this duration might go up to
nedeniyle 18 saate yakın kalabiliyor. Artık kos18 hours because filming usually takes longer
tüm ve dekor konularıyla çok ilgilenmiyothan expected. We don’t do costume and
ruz çünkü bu konuya Türkiye’de geredécor any longer, because they are not
Kulis Makyaj, makyaj
ken önem verilmiyor. 15 gün ya da 1
taken seriously in Turkey. Costumes
ay içinde kostüm ve dekorun haand decors are expected to be
konularında yapılan hataların
zır hale gelmesi isteniyor. Dizi
ready in two weeks or in a
önüne geçmek ve makyajın bir
ve sinema çekimlerinde yaşamonth. One of the most
sanat dalı olduğu bilincini
nılan en önemli sorunlardan
important problems that we
biri de çekim sıralamasına gecome across during filming is
yaygınlaştırabilmek amacıyla farklı
reken özenin verilmemesi. Bu
the disregarding of shooting
eğitimler veriyor.
da devamlılığı etkiliyor. Kızı
arrangement. This affects the
ahırda bir hafta hapsetmişler
continuity. A female character
ama kızcağızın saçları hep mahas been held in a barn for a
Kulis Makyaj offers training to
şalı ve makyajı bozulmamış.
week;
however, her hairdo and
prevent mistakes made in makeup
Böyle bir şey olabilir mi? Makyaj
makeup are still perfect. Could it
and to popularize makeup as
sanatçılarının senaryoda belirtilen
be possible? Makeup artists are
karakterleri iyice analiz edip o karaksupposed
to observe the character
a field of art.
teri yaşatan bir profil belirlemeleri gereand determine a profile to bring this
kiyor.” yorumunda bulunuyor.
character into life.”
Farklı talepler
Kulis Makyaj’ın müdavimleri arasında sadece bu işe
gönül verenler yok. Sevgilisine yaşlanmış haliyle romantik bir evlilik teklifi yapmak isteyenlerden tip
değiştirip kocasını takip etmeyen isteyenlere, üniversitede okuyan oğlunun nerede, kimlerle olduğunu
öğrenmek için erkek kılığına giren annelere kadar pek
çok kişi Kulis Makyaj’ın kapısını çalıyor. Umay Korgül’ün Youtube’daki Byumy makeup kanalında, ışık
ve gölge uygulamaları aracılığıyla makyajla ilgilenenlere çok özel tüyolar verdiğini de hatırlatalım.

Different demands
Not only are the people who put their hearts into this job
among the fans of Kulis Makyaj. Many people knock on
their doors from a young man who wants to make a romantic
proposal to his girlfriend looking in his seventies, to a
woman who wants to follow her husband in disguise and to
moms who want to follow their sons in a man’s costume to
learn with what kind of people they hang out. Let’s remind
that Umay Korgül gives special tips to people who are
interested in makeup on the YouTube channel called
Byumymakeup through light and shadow applications.
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İmam-ı Rabbani Dergahı / Dervish Convent of Imam Rabbani

HİNDİSTAN’DAN DOĞAN GÜNEŞ:

İMAM-I RABBANİ

THE SUN RISING FROM INDIA: IMAM RABBANI
17. YÜZYILDAN İTİBAREN TÜRK DÜŞÜNCESİNİ EN ÇOK ETKİLEYEN İSİMLER
ARASINDA İMAM-I RABBANİ DE VARDIR.
FROM THE 17TH CENTURY, IMAM RABBANI WAS AMONG THE NAMES THAT
AFFECTED THE TURKISH IDEA THE MOST.
HAKAN ARSLANBENZER

Gerçek adı Ahmed Sirhindi olan Rabbani, 26 Mayıs
1564’te Kadiri şeyhi bir babanın oğlu olarak dünyaya
geldi.
Hindistan çoğumuza egzotik gelir. Uzağın da uzağı demek bizim için. Kültürüne yabancı olduğumuzu hissederiz. Siyasetiyle ilgili de bir çırpıda söyleyebileceğimiz tek şey Gandi’dir. Ne Babür Şah adı bize bir şey
anlatır ne İmam-ı Rabbani.
Oysa 17. yüzyıldan itibaren Türk düşüncesini en çok
etkileyenler arasında İmam-ı Rabbani de vardır. Ayrıca
Cumhurbaşkanlığı forsundaki on altı yıldızdan biri 1619. yüzyıllar arası bugünkü Hindistan, Pakistan, Bangladeş ve Afganistan’da hüküm süren Babür İmparatorluğu’nu simgeler.
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Rabbani, whose real name was Ahmed Sirhindi, was born
on May 26, 1564 as the son of a father who was a Kadiri
sheikh.
India sounds exotic to the most of us. It means far and
away to us. We feel like strangers to its culture. When its
politics is in question, the only thing that comes to our
mind is Gandhi. Mughal Shah or Imam Rabbani doesn’t
mean anything to us.
However, Imam Rabbani was among the names that
affected the Turkish idea the most from the 17th century.
In addition, one of the stars of the presidential seal
symbolizes the Mughal Empire that ruled in today’s
India, Pakistan, Bangladesh, and Afghanistan between
the 16th and the 19th centuries.

TARİH / HISTORY

The 17th century that is called a hurricane
17. yüzyıl denen kasırga
The 17th century was an age of upheaval in the world. As
17. yüzyıl bütün dünyada bir kargaşa çağıydı. Japonthe old order turned upside down from Japan to Spain
ya’dan İspanya’ya, İskandinavya’dan Afrika’ya eski
and from Scandinavia to Africa, a new order was not yet
düzen tepetaklak olurken henüz yeni bir düzen de hesettled. The disturbance that would continue until the
nüz oturmamıştı. 20. yüzyıla kadar sürecek olan bu
20th century started a chain of alterations, which was an
düzen bozukluğu dünyanın daha önce tanımadığı bir
unknown to the world before.
değişimler zincirini başlattı.
This prompt and disorganized change in India resulted in
Hindistan’da bu seri ve düzensiz değişimin karşılığı
invention of the Divine Religion by Akbar Shah, which
Ekber Şah’ın icat ve idare ettiği Din-i İlahi safsatası
was nonsense. Founded in the first quarter of the 16th
oldu. 16. yüzyılın ilk çeyreğinde Babür Şah tarafından
century by Mughal Shah, the Mughal Empire was a
kurulan ve bir Türk-Moğol devleti olan Babür İmparaTurkish-Mongol state. It was based on the small number
torluğu, az sayıdaki Müslüman yönetici ve askerin çeof Muslim leaders and soldiers ruling a large population
şitli dinlere mensup geniş bir nüfusu yönetmesi üzerine
from various religions. Contrary to their counterparts
kuruluydu. Fakat muadilleri Osmanlı ve Safevi devletleOttoman and Safavid states, the balance of the
rinin aksine Babür İmparatorluğu’nda nüfus dengesi
population was against the Muslims in the
Müslümanların aleyhine bulunuyordu. ÇeMughal Empire. The number of Indians
şitli dinlere mensup Hintliler Müslüfrom various religions was so many
manlardan daha çoktu. Narsist bir
more than the Muslims. Akbar Shah,
tarafı olduğu şüphesiz Ekber
Gerçek adı Ahmed
whose narcissist complex was
Şah işte bundan yola çıkarak
Sirhindi olan Rabbani, 26
obvious, dared to invent an
bütün dinleri kendi potasınMayıs 1564’te Kadiri şeyhi bir
official religion that melted all
da eriten bir resmi din icat
religions in its pot.
etmeye kalktı.
babanın oğlu olarak dünyaya geldi.

Sirhindi’nin soyağacı Hz. Ömer’e kadar

Culture wars of the Mughals
Babürlülerin kültür
çıkmaktadır
He found Imam Rabbani as
savaşı
his opposition. A war of
Karşısında İmam-ı Rabculture began between Akbar
bani’yi buldu. Rabbani ile
Rabbani, whose real name was Ahmed
Ekber Şah arasında bir külSirhindi, was born on May 26, 1564 as and Rabbani. The war was in
general between the Hanafi
tür savaşı başladı. Savaş gethe son of a father who was a Kadiri scholars and the Hindus, but
nel olarak Hanefi âlimleriyle
when Shah clearly took a stand next
Hindular arasındaydı; fakat Şah
sheikh. Sirhindi’s family tree
to Hindus, Hanafis selected the sun of
açıkça Hinduların tarafını tutunca
reaches up to Omar.
enlightenment Imam Rabbani as their
Hanefiler de kendi aralarından lider
leader among themselves.
olarak ilim irfan güneşi İmam-ı RabbaRabbani, whose real name was Ahmed Sirhindi, was
ni’yi çıkardılar.
born on May 26, 1564 as the son of a father who was a
Gerçek adı Ahmed Sirhindi olan Rabbani, 26 Mayıs
Kadiri sheikh. Sirhindi’s family tree reaches up to Omar.
1564’te Kadiri şeyhi bir babanın oğlu olarak dünyaya
He received his primary education from his father to
geldi. Sirhindi’nin soyağacı Hz. Ömer’e kadar çıkmakbecome a hafiz. Then he went to Siyalkut to learn
tadır. İlk öğrenimini babasından hafızlık edinerek aldı.
theology, logic, and haddith. He came back home when he
Daha sonra mantık, kelam ve hadis öğrenmek için Siwas seventeen -year-old and began to teach like his
yalkut’a gitti. On yedi yaşında memleketine dönüp
father. During this time that was spent as both a student
babasının yanı sıra dersler vermeye başladı. Hem öğand a teacher, he learned hermeneutics.
renci hem öğretmen olarak geçirdiği bu dönemde tefsir
icazeti de kazandı.
Talented and diligent young man
Ahmed Sirhindi, who was talented at empirical sciences
Yetenekli ve gayretli bir genç
and theology, went to the capital of the Mughals, Agra,
Akli ve nakli ilimlerde yeteneği ortada olan Ahmed
when he was twenty to further his development. Young
Sirhindi kendisini daha da geliştirmek için yirmi yaSirhindi, who found himself in the middle of a war of
şında Babürlülerin başkenti Agra’ya gitti. Burada kenculture in here, wrote two books. He defended
disini kültür savaşının ortasında bulan genç Sirhindi,
prophethood in “İsbatü’n-Nübüvve” (Proof of Prophecy)
gayretini esirgemeyip filozofların iddialarına karşı
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Peygamberlik makamını müdafaa ettiği “İsbatü’n-Nübüvve” (Peygamberliğin İspatı) ve Babür sarayı çevresinde etkili olan Şii âlimlere karşı “Redd-i Şia” (Şiiliğin
Reddi) isimli iki risale kaleme aldı.
İmam-ı Rabbani’nin hayat hikâyesi belli yönlerden
İmam Gazali’ye benziyor. Her ikisi de önce akli ve nakli ilimlerle meşgul olup Ehli Sünnete zıt fikirlere karşı
cedel yaptılar. Daha sonra ise tasavvufa yöneldiler.
Ama sufi olduktan sonra da dünyadan el etek çekip
kültür savaşını bırakmadılar.
Bu yönelişin belli bir tatminsizlik sonucu olduğu düşünülebilir. Ahmed Sirhindi’yi başkentteki tartışmaları bırakıp memleketine dönmeye, babasının dizi dibinde dervişliğe başlamaya sevk eden ne olabilir? Ahmed’in başkentte yakından müşahede ettiği devlet, dini açıkça terk
etmişti. Ekber Şah’ın sarayında namaz kılınması
dahi yasaktı. İslam’a ve Ehli Sünnete zıt olan
her fikri coşkuyla destekleyen bu saray
geniş halk kütlelerinin rehavete kapılmasında da etkili oluyordu. Faiz,
içki ve kumar serbestti. İnek kesilmesi yasaklandı. Öte yandan,
kurt ve aslan eti yemek serbest
bırakıldı. Ahmed Sirhindi’yi
memleketine döndüren şey bu
çirkinliğin neticesi hüsran olmalı.

against the claims of philosophers and “Redd-i Şia”
(Rejection of Shia) against the Shia theologians.
Imam Rabbani’s life story is similar to Imam Ghazali’s in
certain aspects. Both did study first empirical sciences
and theology and then disputed the ideas opposing the
followers of Sunnah. Then they turned to Sufism. But
after they became Sufis, they didn’t stop fighting the war
of culture.
This orientation can be considered as a result of a certain
dissatisfaction. What could have been referring Ahmed
Sirhindi to leave discussions in the capital to return to
his hometown, to begin working as a dervish right beside
his father? The state that Ahmed closely observed in the
capital had clearly abandoned religion. Even prayers
were forbidden in the Akbar’s palace. The palace that
enthusiastically supported ideas against Islam
and Sunnah was also effective on public
to overcome by languor. Earning
interest, alcohol, and gambling
were free. Slaughtering cows
were banned. On the other
hand, eating wolves and
lions were free. What made
Ahmed Sirhindi return to
his hometown must be the
pain caused by this
ugliness.

Rabıta ve ötesi
Bu ters değişim dönüşüm çağında bazı âlim ve dervişler bir
şizoizm halinde yaşıyorlardı. Yaşadıkları dönemin bozukluğundan
kaçmak için uzun süren çile ve müşahedelerle meşgul olmayı seçmişlerdi. Kendi
çevresinde âlim ve şeyh olarak bilinen Ahmed Sirhindi, otuz yedi yaşında Hacc yolunda iken keşif ve
rabıta yolu olan Nakşibendi tarikatıyla tanıştı, Baki
Billah adında bir Nakşi şeyhin mürit oldu.
Rabbani tıpkı hem âlim hem talebe olduğu gibi şimdi
de hem şeyh hem mürit olmuştu. Yani o hem ilim ile
tasavvufu hem de tasavvuf içinde farklı kolları kendi
şahsında birleştiriyordu. İmam-ı Rabbani üç tarikatın
şeyhidir: Çiştiyye, Kadiriyye ve Nakşibendiyye.
En etkilisi sonuncusuydu. Nakşibendiyye içinde Rabbani’nin çok özel bir pozisyonu vardır. İbn Arabi, Molla Cami ve Şah-ı Nakşibend gibi büyükler yanında adı
anılır. Modern düşüncemize etki etmek bakımından
ise her üçünden daha belirleyicidir. Zira tasavvuf yolunun psikolojik kavramları olan hal, keşif ve müşahede
ile toplumsal mücadele ve siyasi aksiyonu birleştirmiş,
tutarlı bir hale getirmiştir.

Order and beyond
Some scholars and dervishes
lived in schizophrenia in this
era of reverse change and
transformation. They chose to
Mektubat
engage
long ordeals and observations
Letters
to escape from the disorder of the period in
which they lived. Ahmed Sirhindi, known as a
scholar and as a sheikh in his circle, met with the
Naqshbandi Sufi order, which is a path towards discovery
and order, when he was thirty-seven-year-old on his way
to Hajj. He became the disciple of a Naqxi sheik named
Baki Billah.
Rabbani had become both a sheikh and a disciple, as he
was once both a student and a scholar. He was integrating
the different branches of Sufism and both mysticism and
Sufism within himself. Imam Rabbani was the sheikh of
three orders: Çiştiyye, Kadiriyye and Naqshbandiyye.
The most effective was the last one. Rabbani had a
specific position in Naqshbandiyye. His name is
associated with great names such as Ibn Arabi, Mullah
Mosque, and Shah-i Naqshbandi. In terms of affecting
our modern way of thinking, it is more effective than all
three. Because he merged the psychological concepts of
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Bahsettiğim tutarlığı sağlayan en önemli faktörlerden
biri İmam-ı Rabbani’nin bir yerden sonra İbn Arabi’nin
sosyal hayatı geri plana atan vahdet-i vücut fikrini yerine vahdet-i şühut fikrini yerleştirerek eleştirmesi ve
terk etmesidir.
Baki Billah’ın vefatı üzerine Ahmed Sirhindi irşada
başladı. Sirhindi’nin irşadı çok yönlüdür. Mürit yetiştirirken bir yandan da devlet adamlarına Ehli Sünnet
yoluna riayet etmeleri yönünde mektuplar yazıyordu.
En mühim eserinin “Mektubat” olması biraz da bundandır. Türkçeye genellikle üç cilt halinde çevrilen bu
mektupların öne çıkan temaları şunlardır: Dervişin çile
ve müşahede anlarında yaşadığı haller ve vizyonlar,
Allah ve varlık hakkında fikirler, sufiler ile Ehli Sünnetin durumu, siyasi meseleler vb. Mektubat’ın yanı sıra
Rabbani’nin tasavvufa ait fikirleri “Mebde ve Mead”
isimli risalede de derlenmiştir.
İmam-ı Rabbani’nin şöhreti arttıkça tarikatı güçleniyordu. Bu yüzden kovuşturmaya uğrayıp Şah Cihangir
tarafından hapse atıldı. Bir yıllık hapis hayatından sonra, müritlerinin Cihangir’e yaptığı baskılar sonucu salıverildi. Ne var ki Cihangir başka bir oyun oynadı ve
İmam’ı ordugâhta kendi yanında kalmaya zorladı.
Üç sene boyunca Cihangir’in ordusuyla şehirleri dolaşan İmam-ı Rabbani nihayet memleketi Sirhind’e dönerek bir yıl burada münzevi bir hayat sürdükten sonra
10 Aralık 1624’te vefat etti. Eseri ise yaşamaya devam
ediyor. O kadar ki farklı itikadi ve siyasi görüşlere sahip Müslümanlar, İmam-ı Rabbani’ye atıf yapmakta
uzlaşabiliyor. O, Allah’ın tam kargaşanın ortasında
Müslümanlara nasip ettiği vakur bir manevi lider olduğu kadar bugün bile öğrenmeye, üzerinde düşünmeye
ve tartışmaya değer derinlikte fikirleri olan bir büyük
âlimdi. Allah sırlarını takdis etsin.

Sufism that are state, discovery, and observation with
social struggle and political action, bringing them into a
consistent state.
One of the most important factors enabling this
consistency was Imam Rabbani’s change of mind after a
certain point. He left Ibn Arabi’s ideas that pushed social
life aside and criticized them.
After the death of Baki Billah, Ahmed Sirhindi began
acting to show the true path. Sirhindi’s showing these
ways were versatile. As he was raising disciples, he was
also writing letters to political leaders asking them to
comply with the Sunnah. This is one of the reasons that
his most important work is “Letters”. This work is usually
translated to Turkish as in three volumes: states and
visions experienced by a dervish during the moments of
ordeal and observation, ideas about God and existence,
the situation of Sunnah and Sufis, political issues, and so
on. Rabbani’s ideas on Sufism were collected in the book
titled as “Mebde ve Mead.”
As Imam Rabbani’s fame grew, his sect gained power. He
was prosecuted for this reason and then had been jailed by
the Shah Cihangir. After a year of imprisonment, because of
the pressures coming from his disciples, Cihangir released
him. However Cihangir played another game and forced
Imam to stay by his side at the military camp.
Imam Rabbani circulated cities with Cihangir’s army for
three years and finally returned to his hometown. He died
there on December 10, 1624, after living an ascetic life
for a year. His work continues to live. So much that, the
Muslims who have different theological and political
views can agree to refer to Imam Rabbani. He was a
spiritual leader bestowed on Muslims by God in the
middle of complete chaos. His ideas were valuable and
worth to learn even today. May God sanctify his secrets.
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BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

DAĞ ÜSTÜNE DAĞ

TÜRKÜ ADNAN ÇİLESİZ’DEN ALINMIŞ. ELAZIĞ YÖRESİNDEN. SALİH TURHAN
REPERTUARA KAZANDIRMIŞ.
MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

Dağ, dağ üzerine konur mu? Bu ne yüce bir hayaldir.
Peki, dağ üstüne dağ konulsa dağ olur mu? Olmaz diyor türküde. Bildiğimiz dağ anlamında bir dağın dağ
üzerine konulması mümkün mü? Sözün asıl sahibi
imkânsız bir şeyden mi bahsediyor yoksa nasıl bir
yük taşıdığından, taşıdığı o yükün aklî anlamda yük
sayılmayacağından, bir gönül yükü olduğundan mı?
Bir de yanık yarası anlamında ‘dağ’ var. Koymak fiilini kullandığına göre bu uzak anlam ama yine şöyle
düşünülebilir: Bu gönül yarasını/yanığını/dağını başla bir dağ kapatmaz. Kapatmadığı gibi aslî yarayı da
çekilmez yapar. Lirik/aşkî şiirin emsalsiz mısralarından biri “Dağ üstüne dağı koysam dağ olmaz…”
Elbette ah çekenin yüreğinde yağ olmaz. Yüreğin yağ
bağlaması rahat, dingin olmayı gerektirir. Derde düşenin, dağ üstüne dağ koyma çaresinde/kaygısında
olanın yüreği yağ tutmaz. Ah da bir dağ değil midir
sonuçta?
‘Yüz yaram var hiç birisi sağ olmaz’ diyor
devamla türküyü yakan dudaklar.
Hiç birisinin sağ olmayacağını
ikrar ederek, yaraları için
söylüyor. Sağ olmaz da demiyor aslında “sağalmaz” diyor. Yine de
bazı yaraların taze kalarak sağaldığının bilincinde. Yoksa söylemezdi bu alevden
dizeleri.
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Sözü uzatmadan türküye gelelim. Sözleri şöyle:
“Dağ üstüne dağı koysam dağ olmaz
Ah çekenin yüreğinde yağ olmaz
Yüz yaram var hiç birisi sağ olmaz
Konma bülbül konma mezar taşıma
Bu genç yaşta neler geldi başıma
Nazlı yârim sen yarama bakarsın
İy(i) olmazsa neşter alıp yararsın
Demedim ki aşk oduna yakasın
Konma bülbül konma mezar taşıma
Şu genç yaşta neler geldi başıma”
Türkü bu kadar…
İkinci üçlükte kendi çektiğini nazlı yârinin çekmemesi dileği de var.
Türkü Adnan Çilesiz’den alınmış. Elazığ yöresinden. Salih Turhan repertuara kazandırmış.
Kimden dinleyelim dersiniz? Ben
Erkan Oğur-Esat Kabaklı ikilisinden dinlemeyi seviyorum.
Paşa gönlünüz bilir.

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

MOUNTAIN ON MOUNTAIN

THE SOURCE OF THE BALLAD IS ADNAN ÇİLESİZ. IT IS FROM ELAZIĞ. SALİH TURHAN
BROUGHT IT INTO THE REPERTOIRE.

Could a mountain be put on another? What a supreme
dream is that. Well, what happens if a mountain can be
put on another? The ballad says that it cannot happen. Is
it possible to put a mountain on another literally? Is the
person who originally wrote the ballad talking about
something impossible; or is this person talking about the
nature of his burden, about how this burden cannot be
counted as a literal burden but a burden of the heart?
There is also another meaning of ‘mountain,’ which is
‘burn.’ Since he used it with ‘put’, meaning it that way is a
distant possibility. However, we could consider this:
Another mountain cannot cover this scar/burn in my
heart. Despite that, it even makes the original scar
unbearable. One of the matchless lines of lyric poetry: “If
I put a mountain on top of another, it doesn’t make a
mountain...”
Fat doesn’t build up in the heart of one who heaves a sigh.
Fattening of the heart requires nonchalance, stillness.
Heart of someone who falls into trouble or who struggles
to put a mountain on another doesn’t build up fat.
Sighing is a mountain after all, isn’t it?
Who wrote the ballad says ‘I have one hundred
scars, none of them heals.’ He talks about his
scars acknowledging that they would not heal.
He accepts that some scars heal by remaining
fresh. Otherwise, he wouldn’t write these burning
lines.
Let’s make it short and skip to the ballad. Here are
the lyrics:

“If I put a mountain on top of another, it doesn’t make a
mountain
Fat doesn’t build up in the heart of one who heaves a
sigh
I have one hundred scars, none of them heals
Don’t nightingale, don’t you settle on my tombstone
What happened to me at this young age?
My delicate beloved, you take care of my scar
If it doesn’t get well, split it with a scalpel
I didn’t tell to burn it with the fire of love
Don’t nightingale, don’t you settle on my tombstone
What happened to me at this young age?
This is it...
In the second trio, he wishes for his delicate
beloved not to face the same troubles he did.
The source person is Adnan Çilesiz.
It is from Elazığ. Salih Turhan
brought it into the repertoire.
By whom shall we listen to this
performed? I like to listen to it
performed by the Erkan Oğur and
Esat Kabaklı duo. You decide.
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TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

İNCE TREN

KIZIM NAR’LA YOLCULUK EDERKEN, KARAYOLUNUN YANINDA UZANAN RAYLAR
GÖRDÜK. NAR ONLARIN NE OLDUĞUNU SORDU. ‘DEMİRYOLU’ DEDİM AMA
SÖYLEDİĞİME BEN DE İNANMADIM.

FINE TRAIN
DURING MY TRAVEL WITH MY DAUGHTER NAR, WE SAW LONG RAILS ALONG
THE HIGHWAY. NAR ASKED ME WHAT THEY WERE. I SAID ‘RAILWAY’ BUT EVEN
I DIDN’T BELEIVE IN WHAT I SAID.
HAYDAR ERGÜLEN

Kömürlü tren, buharlı tren, elektrikli tren, demir tren,
ahşap tren, beyaz tren, kara tren, mavi tren... Bunlar ilk
anda aklıma gelenler. Bir de uyaklı gelseydi! Tren
uyaklı gelir gelmesine de, bizim o uyağa ayak uydurmamız biraz zor. Hem akla geldiği gibi de gidiveriyor, üstelik daha yolun yarısındayken gidiyor uyak. Tren öyle
mi ya! Sonuna kadar uyaklı uyaklı gidiyor.
Bu uyak da neyin nesi, nereden çıktı diyeceksiniz.
Okulların ara tatilinde kızım Nar’la yolculuk ederken,
karayolunun yanında uzanan raylar gördük. Nar onların ne olduğunu sordu. ‘Demiryolu’ dedim ama söylediğime ben de inanmadım. ‘Baba’ dedi ‘o kadar dar
yoldan trenler nasıl geçsin?’ Üstelik yol çok bükümlüydü ve raylar dağa çok yakındı. ‘Haklısın kızım, belki
de başka bir demiryolu aracı için yapılmıştır o raylar’
dedim.
Çocuklar aynı burçtandır bilirsiniz. Asıl burcu ne olursa olsun; akrep, oğlak, ikizler, kova, terazi, aslan, hepsi
de çocukluk burcundan, daha doğrusu soru burcundandır. Keşke hep öyle olsalar, olsak, büyüyünce de
hep sorgulasak, bize dayatılanlara karşı çıksak, özgür
ve açık düşünceli, bilinçli yurttaşlar olarak hakkımızı
arasak, itiraz kültürünü geliştirsek, boyun eğmesek,
koyun olmasak... (Zavallı koyunlar, bu klişenin olmayacağı, ırkçılığın, cinsiyetçiliğin, ayrımcılığın olmayacağı bir dünya en büyük özlemimiz değil mi hepimizin?
Bu arada boyun ile koyun arasındaki yakınlık da ilginç!)
Soru sormak…
Soru burcu aynı zamanda rüya, hayal ve düş burcudur.
Soru soruyorsan yanıtı hayaller olarak döner sana,
düşler de aslında çocukken sorduğumuz o çocuksu soruların güzel, renkli yanıtları değil midir? Soru sormak
saflığın en birinci hali, masumiyetin de simgesidir. Her
zaman öğrenmek için mi sorarız, hayır, öğrenmek sonraki iş, asıl olarak hayal etmek, canlandırmak, tasarla-
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Steam train, electric train, iron train, wooden train,
white train, dark train, blue train… These are what came
to my mind at first. How nice it would be if they came
rhymed! Train could come rhymed; however, it would be
hard for us to keep up with it. Also, rhyme goes just as it
comes to mind; moreover, it goes in the middle of the way.
Train doesn’t do that! It rhymes to the end.
You might be asking where this rhyme business comes
from. During the school break, I was traveling with my
daughter Nar; we saw rails along the highway. Nar asked
me what they were. I said, ‘railway’ but even I didn’t
believe in what I said. She said, ‘Father, how would a
train go on such narrow rails?’ The road had twists and
the rails were so close to the mountain. I said, ‘You are
right sweetheart, maybe they are built for a different type
of vehicle that goes on rails.’
As you all know, all children share the same horoscope.
No matter what their original zodiac sign is, they are all
from the childhood sign, correction: questioning sign. I
wish this were always the situation; I wish we all kept
questioning, rejecting the things that are imposed to us,
demanding justice as conscious, free and open minded
citizens, not acting like sheep as we become older. (Poor
sheep; isn’t that a world, which is where we won’t find
this type of clichés, discrimination, and sexism, we all
long for?)
Asking questions…
The questioning sign is the dreaming sign at the same
time. If you are asking questions, the answers come to you
as dreams, just as your colorful childhood dreams used to
do. Asking questions is the first state of genuineness and
the symbol of innocence. Do we always ask to learn, no,
learning comes later; in fact, questions are to dream, to
animate, to design. Otherwise, whether the answer is
correct or wrong is not that important. In addition, asking

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

mak içindir sorular. Yoksa yanıtının doğru mu yanlış
mı olduğunun o kadar da önemi yoktur. Ve soru sormak, soru sormayı bir cesaret olarak değil, olağan,
gündelik, olmazsa olmaz bir yöntem olarak bilmek, bir
bakıma yanıtı da yarı yarıya almak anlamına da gelir.
Ne yazık ki sorudan, sormaktan korkan çocuklar olarak
yetiştirildiğimiz için, biri, birine ters, aykırı, olmadık
bir şey sorar diye ödümüz kopuyor, sorarsa da aklımız
başımızdan gidiyor. Ya?..
Aslı akrep, yükseleni soru burcu olan kızım, ‘Baba belki
ince trendir!’ dedi. Ünlem biliyorsunuz yarı soru yarı
yanıtın oluşturduğu sözcüklerin, cümlelerin sonuna
pek yakışır. Birden buraya da yakıştığını düşündüm.
Ve kendimi ‘uzun ince bir yolda’ buldum. Hiç aklıma
gelmemişti ince tren. Uzun tren, kısa tren, küçük tren
diye düşündüğüm de olmuştu ama ince tren başkaydı.
Evet, şairlik yapıp buraya bir ‘şairhane’ açabilirim,
trenlerin inceliğinden söz edebilirim. Trenin havasının, doğasının, yapısının, kapısının, ruhunun yolcuları
da inceden inceye incelttiğini yazabilirim. Ama bir çocuk doğallığında, ciddiyetinde ‘ince tren’ demek gelmez aklıma.
Artık Nar’ın sayesinde bir ‘ince tren’im var, trenlerde
bulduğum şiirin, bazen epik bazen lirik, bir karşılığı,
uyağı varmış demek. Uyak demeyelim hadi, serbest şiir
diyelim, ince trene de o yakışır, o tren de yolunu, huyunu suyunu bilir, ona göre gider gelir. Sesi de sabahla,
kuşlarla, sularla, yağmurla yarışacak değil ya, onların
uyanışına, dalgalanışına, yağışına, şakımasına, cıvıltısına karışır gider. ‘Duydunuz mu?’ der belki rüzgâr,
diğerlerine, ‘ne güzel, ne ince bir ses’. Duyulur duyulmaz bir sesle uzar gider ince tren. Yolda kızım gölgesini görür. Gölgesi masal gibidir. O masalı dinlerken ince
tren düşlerimizi alır, sorularımızın yastığına yanıt olarak bırakır. Biz çıkalım tren yolculuğuna... Yoksa masallar başka türlü mü bitiyordu?

questions means knowing that asking questions is not
bravery but it is an ordinary, daily, and indispensible
method and getting the answers in half in a way.
Unfortunately, since we were raised as children who are
afraid of asking questions, we are scared to death that
someone is going to ask something contradictory. When
someone asks that kind of question, we lose our minds. So
what?
My daughter, whose original sign is Scorpio and rising sign
is questioning, said, ‘Father, maybe it is a fine train!’ As
you all know, exclamation goes well at the end of a
sentence, which is a half question and a half answer. All of
a sudden, I thought that it would fit at the end of this
sentence just fine. Then, I have found myself on a long fine
road. I have never thought of a fine train. I might have
thought of long train, short train, small train, but fine
train; it is different. Yes, I could have opened a poetry
house by acting like a poet, talking about the fineness of
trains. I could have written how the ambience, nature,
structure, door, and spirit of train finely fine its passengers.
However, I don’t think of saying ‘fine train’ as in the same
nature or seriousness of a child.
Thanks to Nar, I have a ‘fine train’ now and I am aware of
that there is a lyric or epic correspondence or a rhyme to
the poems that I find in trains. Let’s not call it a rhyme, say
free verse; this is what becomes on a fine train; that train
knows its road, its nature and goes accordingly. Its hoot
doesn’t compete with the morning, birds, flowing water, or
rain; it blends in with their wake, ripple, chirp, and rain.
Maybe the wind asks, ‘Did you hear it?’ to the others,
‘Such a beautiful and fine sound.’ As soon as it is heard,
the fine train goes by. My daughter sees its shadow on the
road. Its shadow is like a fairytale. As we listen to the
fairytale, the fine train takes our dreams and leaves them
in a pillow of questions as our answers. Let’s go on a train
travel… I wonder if fairytales ended differently.
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KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

TANPINAR’I YENİDEN DÜŞÜNMEK

TANPINAR’IN DİĞER KİTAPLARINDA ASLA YER VERMEYECEĞİ BASİT UĞRAŞILAR KONU
EDİLMİŞTİR GÜNLÜKLERDE: HİÇ BİTMEYEN BORÇLAR, KISKANÇLIKLAR,
TAMAMLANAMAYAN ŞİİRLER, HASTALIKLAR…

RECONSIDERING TANPINAR
TANPINAR DEALS WITH SIMPLE THINGS IN HIS MEMOIRS WHICH HE WOULD
NEVER DEAL WITH IN HIS OTHER BOOKS: EVERLASTING DEBTS, JEALOUSIES,
INCOMPLETE POEMS, ILLNESSES...
ÖMER YALÇINOVA

Tanpınar burada yazar, sanatçı, şair kimliğinin dışında
salt insan olarak karşımıza çıkar.
Ahmet Hamdi Tanpınar’ın okuyucu kitlesi zaman zaman
artış veya azalış göstermektedir. Fakat genel olarak Tanpınar ilgiyle okunan, yazdıkları düşünülen ve çağdaşlarının sözleriyle kıyaslanan bir isim olmuştur. O yüzden
Tanpınar’ın günlükleri yayımlandığında geniş bir okuyucu kitlesi tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Bazıları, “Aynen düşündüğüm
gibi, Tanpınar’ı doğru anlamışım.’ diyerek okudu bu günlükleri. Bazıları, “Tanpınar’ı hiç anlamamışız.” diyerek üstünkörü de olsa günlüklere göz atmadan
edemedi. Fakat çoğunluk Tanpınar’ın
bütün eserlerini bir de bu günlükler ışığında yeniden okuma gereği duydu. İnci
Enginün ve Zeynep Kerman da günlüklerin bu şekilde algılanacağını, daha doğrusu son söylediğimiz şekilde anlaşılacağını düşündüklerinden olsa gerek kitaba
“Günlüklerin Işığında Tanpınar’la Başbaşa” (2008, Dergâh Yayınları) gibi isabetli bir isim koymuşlar.
Günlüklerini yayımlamayı düşünmemiş
Tanpınar belli ki günlüklerini yayımlama kaygısı gütmeden yazmış. Zaten günlüklerinin çoğu yeri not
tutma şeklindedir. İlginçtir, bir tahlil ve tasvir ustası
olan Tanpınar, gezdiği Avrupa şehirlerine dair ayrıntılı tasvirler yapmamış, sadece gördüğü müze ve resimlerle ilgili kısa notlar almıştır. Bunlar ileride yazılacak hikâye, deneme veya romanlara malzeme toplama şeklindedir. Yine ilginçtir, biz-Avrupa veya Doğu-Batı kıyaslamasına da girişmemiştir. Daha çok,
Avrupa’nın tadını çıkarma, kitaplardan okuyup öğrendiği Avrupa’yı yaşama gayreti içindedir.
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We see Tanpınar as only a human in here other than his
author, artist, and poet identities.
Ahmet Hamdi Tanpınar’s audience shows changes from
time to time; however, he has been an author whose books
have been read with interest; thought about; and
compared to others. That is why most of his readers were
confused when his memoirs were published. Some read
his memoirs thinking, “Just as I thought;
I must have understood Tanpınar very
well,” and some said, “I never understood
him,” but still couldn’t let his memoirs
go without browsing its pages. However,
a majority of his readers felt the necessity
to reread all of his works in consideration
of his memoirs. İnci Enginün and Zeynep
Kerman named their book as ‘Privately
with Tanpınar in Consideration of His
Memoirs’ (2008, Dergah Publishing)
probably thinking that most of the
readers would think the latter.
He had not thought of publishing his
memoirs
It is crystal clear that Tanpınar wrote
his memoirs without the thought of
publishing them. Besides, most parts of his memoirs
consist of notes taken by him. It is also interesting to
see that the master of analysis and description did not
describe the European cities that he visited; he only took
short notes about the museums and paintings that he
saw. These notes would be his supplies for the future
novels, essays, and stories. Again, this is interesting
that he didn’t embark on comparing us against Europe
or East against West. He seems he was more into
enjoying and experiencing Europe the way he read in
books.

KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

Tanpınar günlüklerinde olabildiğince
doğrudan, düz ve sadedir. Bu,
üslubundan da anlaşılır, yazdığı
şeylerden de.
Tanpınar is direct, plain, and simple
as much as he can in his memoirs.
This can be seen in his style and in
what he wrote.

Günlükleri okurken
Kitap doğal olarak parçalardan oluşur. Hatta onlar da
kesik kesiktir. Tanpınar çoğu zaman son sözü söylemeden bitirir günlüklerini. Bazen yer ve zaman belirtme gereği de duymaz. Yine de Tanpınar’ın dehasından
olsa gerek dikkat ettiği şeylerden dönemine ait edebi,
siyasi ve toplumsal verilere ulaşabiliriz. Tanpınar İstanbul’da ve Avrupa’da belli bir edebiyat çevresi içinde
olmuştur. Onlardan biri gibi davranmamış ve düşünmemiş, kendisini hiçbir zaman belli bir çevrenin adamı
olarak görmemiştir. Ama görüştüğü, fikir alış-verişinde bulunduğu çevre genellikle şair ve yazarlardan oluşmuştur. Onlara dair acımasız, insafsız denilebilecek
tespitlerle doludur Tanpınar’la Başbaşa. Hatta bugüne
kadar bilinen pek çok şeyin tersine bilgi ve ifadelere
rastlanır onda. Tanpınar’ın üstadı Yahya Kemal’e dair
bile zaman zaman yönelen bir husumetinin olduğunu
burada okuruz mesela. Hele onun çevresine doluşan
hayran kitlesine karşı Tanpınar fazlasıyla küçümseyicidir. O yüzden günlükleri okurken Tanpınar’ın bunları kaç yaşında ve hangi yıllar içinde yazdığına dikkat
etmek gerekir.

As you read the memoirs
The book consists of parts naturally; moreover, those
parts are intermittent. Tanpınar ends his memoirs
without an epilogue most of the time. He doesn’t even
state a date or a place. We can access to literary,
political, and social data of his time through the
details that he has given; this must be because of his
intelligence. Tanpınar was in a certain literary circle
in İstanbul and in Europe. However, he never saw
himself as one of them; he never thought or acted as
one of them. Despite the fact that the people whom he
had exchanged ideas were usually poets or writers.
‘Privately with Tanpınar’ is full of pitiless and cruel
observations on those people. In fact, one can come
across many expressions and information that are on
the contrary of what is known until today. For instance,
we read in the book about some hostility that comes up
time to time against his master Yahya Kemal. Above
all, Tanpınar is very sardonic against his fans who
hang around him. That is why as you read his memoirs
you should pay attention to in which years he wrote
them and how old he was then.

Konuşma diliyle yazmış
Tanpınar günlüklerinde olabildiğince doğrudan, düz ve
sadedir. Bu, üslubundan da anlaşılır, yazdığı şeylerden
de. Normalde bir hikâye veya romanında karşılaşmayacağımız bir üslupla tutar günlüklerini. Konuşma dili
ağırlıklıdır. Çoğu zaman cümle kurma gereği bile duymaz. İkincisi; Tanpınar’ın diğer kitaplarında asla yer
vermeyeceği günlük, basit uğraşılar konu edilmiştir
günlüklerde. Hiç bitmeyen borçlar, kıskançlıklar, düzensiz uykular, tamamlanamayan şiirler, hastalıklar…
Kitabın cezp edici, ilgi uyandırıcı tarafı da burasıdır zaten, çünkü Tanpınar burada yazar, sanatçı, şair kimliğinin dışında salt insan olarak karşımıza çıkar.

Written in spoken language
Tanpınar is direct, plain, and simple as much as he can
in his memoirs. This can be seen in his style and in what
he wrote. He keeps his memoirs in a style that cannot be
seen in a story or in a novel normally. Spoken language
is dominant. Most of the time he doesn’t even use
complete sentences. Tanpınar deals with simple things
in his memoirs with which he would have never dealt in
his other books: everlasting debts, jealousies, irregular
sleep, incomplete poems, illnesses… Captivating part of
the book is right this part, because, we see Tanpınar
only as a human in here other than his author, artist,
and poet identities.
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MODA / FASHION

2016 SAÇ RENGİ TRENDLERİ

KADINI KADIN YAPAN GÜZEL SAÇLAR, 2016’DA ŞİMDİYE KADAR GÖRMEYE
ALIŞIK OLMADIĞIMIZ RENKLERE BOYANIYOR.

2016 HAIR COLOR TRENDS

IN 2016, WOMEN ARE GOING TO DYE THEIR BEAUTIFUL HAIR,
ENHANCING THEIR FEMININE LOOKS, IN UNUSUAL COLORS THAT WE
WERE NOT USED TO SEE UNTIL NOW.
ESİLE TAN

MERAL ERDOĞAN

Saç renginizde değişiklik yapmayı düşünüyorsanız 2016 yılının en trend renklerine bir göz
atın. 2016 çikolata kahve, kızıl kahve, ışıltılı
renklerin yanı sıra alışılmamış saç renkleriyle
de karşımıza çıktı. Çilek sarısı, gri, pastel, tarçın gibi farklı tonlar bunlardan bazıları. Siz de
teninize uygun renkleri seçip, alışılmışın dışına çıkabilirsiniz.
İşte 2016 saç rengi trendleri ve öneriler:
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If you are considering changing your hair color, check out
the trend colors of 2016 first. This season’s hair color
trends are surprising with the use of extraordinary colors
as well as chocolate brown, reddish brown and bright
colors. Tones such as strawberry blonde, grey, pastel, and
cinnamon are among the extraordinary colors of 2016.
You can go beyond the ordinary by applying a suitable
hair color that matches your skin tone.
Here are the trend colors of 2016 and our tips:

MODA / FASHION

PASTEL RENKLER
2016’nın en cesur trendlerinden
olan morun, pembenin, mavinin
pastel tonları şu sıralar birçok genç
kızın kalbini kaptırdığı modalardan
biri. Siz de içinizdeki canlı kişiliği
dışa vurmak istiyorsanız ten
renginize ve tarzınıza uygun bir
rengi seçebilirsiniz.
PASTEL COLORS
Pastel tones of purple, pink, and
blue that are among the boldest
trends of 2016 have become
popular among the young females
recently. If you would like to show
your colorful character, you might
want to choose a color that suits
both your style and skin tone.

GRİ
2015 yılında moda olup 2016
yılında da yükselişini devam
ettirecek olan gri saç rengini
kullanmak ilk zamanlar
marjinallik gibi algılansa da
şimdilerde birçok kadın grinin
büyüsüne kapılıyor. Bu saç
rengini kullanırken her zaman
doğru makyajı kullanmalısınız
aksi takdirde sizi yaşlı
gösterebilir.
GREY
Became a trend in 2015 and
maintained its rise in 2016, grey
hair color puts a spell on many
women nowadays although
applying this hair color was
perceived as being marginal at
the beginning. You should
always use the right makeup
colors along with this hair color;
otherwise, you might look older
than you actually are.

ÇİLEK SARISI
Kızıl alt tonlu sarı saç rengi olan çilek
sarısı 2016 defilelerinde sıkça
kullanılarak en trend renkler arasına
çoktan girdi. Açık ve sarı tonlu bir
cilde sahipseniz sarının en doğal hali
olan bu renge bir şans vermelisiniz.
STAWBERRY BLONDE
Strawberry blonde, which is a blonde
hair color with a reddish hue, is
already among the most used hair
color during the 2016 fashion shows.
If your skin is pale and yellow toned,
you should give a chance to this one,
which is the most natural state of
blonde color.
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MODA / FASHION

TARÇIN TONLARI
2016 defilelerinde sıkça görülen bu
renk, sezonun en gözdelerinden…
Beyaz ya da kumral bir tene sahipseniz
ve çekici bir görünüm yakalamak
istiyorsanız bu rengi mutlaka
denemelisiniz. Kahve, turuncu, kırmızı
gibi renklerde makyaj yaparak çok
daha canlı bir görünüm
yakalayabilirsiniz.
CINNAMON TONES
This color, which is seen often during
the fashion shows in 2016, is among
the favorites of this season. If you have
a fair skin and if you would like to look
attractive, you must try this color.
When you put on a makeup in brown,
orange, and red tones, you will look
even more attractive and vivacious.

ÇİKOLATA KAHVE
Kadınların senelerdir
vazgeçemediği çikolata
kahve 2016 yılının en moda
saç rengi olacak. Radikal
değişimlerden korkanlar için
güzel bir alternatif. Her cilde
uygun, sıcak ve yumuşak
tonu ile doğal bir görünüm
oluşturabilirsiniz.
CHOCOLATE BROWN
Chocolate brown has been a
popular hair color for many
years and it is also the
trendiest hair color of 2016. It
is a nice alternative for the
ones who are shy of making
radical changes. You can
have a natural look with this
soft and warm color that
suits every skin tone.
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MODA / FASHION

IŞILTILI SAÇLAR
Değişiklik arıyor fakat radikal
değişimlerden korkuyorsanız bu
trend tam sizlik. Saçınıza ve ten
renginize uygun renklerde
attıracağınız gölgeler ile saç
renginizi daha belirgin hale
getirebilir ve daha canlı
görünmesini sağlayabilirsiniz.
SHINY HAIR
If you are afraid of making
sweeping changes but looking for
a change anyways, this one is just
for you. Highlights in colors that
suit your hair color and skin tone
would emphasize your hair color,
making it look vivid.

KIZIL KAHVE
Kahvenin daha dikkat çekici
tonunu istiyorsanız 2016’da
kızıl kahvelere yönelebilirsiniz.
Gözlerinizi ve yüz hatlarınızı
ön plana çıkaran bu renk,
aynı zamanda cildinize ve
saçlarınıza canlılık katar.
Beyaz ve buğday tenli
kadınlara çok yakışan bu
rengi mutlaka denemelisiniz.
REDDISH BROWN
If you are looking for a tone
of brown that draws
attention, you have found it.
The color that highlights your
eyes and facial features adds
liveliness to your hair and skin
at the same time. This color
suits fair skin tones and
brunets very well.
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DEKORASYON / DECORATION

KIZ VE ERKEK ÇOCUK ODALARI
NASIL TASARLANMALI?
ÇOCUKLAR, AİLENİN EN ÖNEMLİ BİREYLERİ… PEKİ, ÇOCUĞUNUZUN RAHATI VE
HUZURU İÇİN, ODASINI TASARLARKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

HOW SHOULD WE DESIGN BOYS’ AND
GIRLS’ BEDROOMS?
CHILDREN ARE THE MOST IMPORTANT INDIVIDUALS OF OUR FAMILIES.
WHAT ARE THE THINGS TO CONSIDER FOR THEIR COMFORT AND WELL
BEING WHEN YOU DESIGN THEIR BEDROOMS?
ELA DEMİRCİLER

Ailemizin küçük bireylerinin mutluluğu ve huzuru için odalarının yer döşemesinden boya seçimine, aydınlatmasından yatak seçimine kadar birçok
unsura önem vermek gerekiyor. Özellikle de okul çağına gelen çocuklara keyifli bir çalışma mekânı yaratmak için
dekorasyonda nelere dikkat edilmeli?
İşte bu sorunun yanıtı…
When you are designing bedrooms for the
youngest individuals of your family, it is
important to consider many details from floors
to lighting and from wall painting to bed
selection for their comfort and happiness.
What are the things to consider when designing
comfortable study areas especially for the
school age children? Here is the answer…
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DEKORASYON / DECORATION

KİŞİLİĞİNİ DİKKATE ALIN
Çocuklarınız büyüyor ve artık
gençliğe ilk adımları atıyor.
Kendilerine ait odalarını da
şekillenen kişiliklerine uygun
dekore etmek istiyorlar. Onların
ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak ders çalışmalarına
engel olmayacak renklerde
duvar kâğıdı ya da boya
seçmelerine izin verebilirsiniz.
Örneğin sevdikleri fotoğrafları
asmaları için panolar oluşturarak
mutlu olmalarını sağlayabilirsiniz.
CONSIDER YOUR CHILD’S
CHARACTER
Your children are growing up
and they are taking their first
steps into adulthood. They
want to decorate their rooms
suitable to their characters
that are still being shaped. In
accordance with their needs,
you might allow them to
choose a color for wall
painting or wallpaper that
won’t distract their attention.
Also, you might make boards
for them to pin their favorite
photos.

GENÇ ODASI PLANLAYIN
Artık büyüyen ve okula başlayan
çocuklarınızın odalarını
tasarlarken çocuk odası değil de
genç odası dekore etmelisiniz.
Kız ya da erkek olsun
çocuğunuzun zevkini ve
tercihlerini göz önünde
bulundurmadan bir oda dekore
ederseniz büyük zaman
geçirdikleri bu odadan zevk
almak yerine nefret etmelerine
neden olabilirsiniz! O nedenle
onların fikirlerinden mutlaka
yararlanmalısınız.
PLAN A YOUNG ADULT ROOM
When you are decorating your
school-aged child’s room, you
should keep in mind to design
a room that would suit a young
adult, not a child. Boy or girl, if
you design the room without
getting your child’s ideas on it;
you might be regretting this
decision later. Worse of all,
your child might end up hating
the room instead of having
good time in it. Therefore, you
should definitely consider their
ideas.
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TEKLİ Mİ, ÇOKLU MU?
Genç odası dekorasyonunda dikkat edilmesi
gereken bir diğer konu da çocuğun odada yalnız
mı yoksa kardeşiyle mi kalacağı… Kişi sayısına
göre odada kullanacağınız yataktan çalışma
masasına kadar her detay farklı olacaktır. Örneğin
bir kardeş futbol severken diğeri bir müzik
grubuna hayran olabilir. Bu da onların farklı
ürünler tercih etmesine neden olur. Genç kız ya
da erkek fark etmez aynı odada kalırken onların
kullandığı mobilyalar birbiriyle uyumlu olmalı...
Kardeşler aynı şeylerden hoşlanıyorlarsa,
dekorasyonda her üründen iki tane almak yerine
ortak kullanabilecekleri farklı iki ürün
kullanabilirsiniz.
SINGLE OR MULTIPLE?
Another issue to consider when decorating a
young adult room is whether your child is going
to share the room with a sibling or not.
Depending on how many children are going to
stay in one room, each detail from the number
of beds to desks is going to be different. For
example, one of your children might be a
football fan as the other one might be a huge
fan of a pop band. This is going to lead them to
make different product selections. It would look
nice, if their furniture could match. In addition, if
they share same interests, you might buy only
two different products instead of buying two of
each product.

KIZ MI? ERKEK Mİ?
Genç odası dekorasyonunda
çocuğun cinsiyeti de önem
taşıyor. Genç kız odası
dekore ederken kullandığınız
renkler, objeler, mobilyalar
farklı, genç erkek odasında
kullanılan ürünler farklı
olacaktır. Ancak son yıllarda
genç kızların da, erkeklerin
de beğendiği unisex
ürünlerin yaygınlaştığı
görülüyor.
BOY OR GIRL?
The gender makes a
difference when decorating
a young adult room.
Colors, furniture, and
decorative objects that you
are going to use when
decorating a girl’s
bedroom are going to be
much different from the
ones that you are going to
use for a boy’s bedroom.
However, we see that
unisex products have
become popular among
both girls and boys in the
recent years.
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ODANIN TEMASI
Genç odası dekore ederken
çocuğunuzun ilgi alanlarını
belirleyerek seçim yapmalısınız.
Bu seçimi çocuğunuzun fikirlerini
alarak yaparsanız odada onun
yaratıcılığını da kullanıp daha iyi
ders çalışmasını sağlayabilirsiniz.
Çocuğunuzun ya da çocuklarınızın
tarzlarını göz önünde bulundurarak
odaya bir tema da bulabilirsiniz.
Doğa, sevdiği film, sinema, kitaplar,
oyuncu, şarkıcı, oyunlar, hayvanlar,
eğitim gibi birbirinden farklı
temalar uygulamak mümkün.
THEME OF THE ROOM
You should first determine your
child’s areas of interest before
beginning to decorate the room.
If you ask for his opinions, you
might use his creativity to
decorate a room that would
enable him to study efficiently.
You can find a good theme for
the room by considering your
child’s or your children’s style. It is
possible to come up with different
themes such as nature, a favorite
movie or a book, actor, singer,
game, or animal.

RAHAT VE KULLANIŞLI
Genç odası dekorasyonunda odanın
kullanışlı ve rahat olması en önemli
noktalardan biri... Peki, odanın
kullanışlı ve rahat olmasını nasıl
sağlayacaksınız? Rahatlık
konusunda yatak, koltuk ve halı
seçimi önemli... Günlük kullanımda
çok yer kaplayan bu ürünleri
seçerken rahatlık ve pratiklik ön
planda tutulmalı. Küçük odalarda az
yer kaplayan ya da dikey olarak
depolama olanağı sunan mobilyalar
seçerek dekorasyonun kullanışlı
olmasını sağlayabilirsiniz.
COMFORTABLE AND EFFICIENT
Comfort and efficiency are among
the important points to consider
when decorating a young adult’s
room. How do you achieve this?
Bed, chair, and carpet selections
are important when it comes to
comfort. While choosing the
products that are used daily, you
should give particular importance
to comfort and practicality. For
small rooms, you can ensure
efficiency by choosing furniture
that takes up small space or offers
upright storage.
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

KÜÇÜK
SUV’DA OYUN
YENİ BAŞLIYOR
KÜÇÜK SUV’LAR ŞEHİR HAYATININ
VAZGEÇİLMEZİ OLMAYA ADAY.
BU YILIN YENİ MODELLERİYLE
TANIŞMANIN VAKTİ…

THE GAME JUST BEGINS
FOR COMPACT SUVs
COMPACT SUVS ARE UP FOR BECOMING
AMONG INDISPENSIBLES OF CITY LIFE. NOW
IS THE TIME TO MEET WITH THIS
YEAR’S NEW MODELS

ERTUĞRUL ARSLAN

Satışları hızla artan küçük SUV modellerinin en yenisi
Toyota C-HR ve Hyundai i20 Active Türkiye’de üretilip dünya pazarlarına ihraç edilecek. İthal modellerle
birlikte bu sınıfta rekabet yıl ortasından itibaren zirve
yapacak. İşte yeni SUV’lar ve kendilerine hayran bıraktıran özellikleri:
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The newest among the compact SUV models, Toyota C-HR and
Hyundai i20 Active, which their sales numbers are on the rise, are
going to be manufactured in our country before their exportation
to the world markets. Along with the imported models, the
competition in this class is going to reach its summit in the
midyear. Here are the new SUVs and their great features:

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

TOYOTA C-HR
ADAPAZARI’NDAN DÜNYA PAZARLARINA
Türkiye’nin ilk hibrit ve SUV modeli unvanını kazanacak
olan Toyota C-HR, Adapazarı fabrikasında bu yılın sonundan itibaren bantlardan çıkacak. 450 milyon dolar ek
yatırımla üretimine başlanacak modelin yüzde 90’ı başta
Avrupa olmak üzere dünyanın 53 ülkesinde satışa sunulacak. Daha önce konsept olarak tanıtılan modelin seri üretime aktarıldığında bazı hatlarında değişiklikler beklense
de genel tasarımı değişmeyecek. Japon üreticinin yeni

global platformu (TNGA) kullanarak üretileceği model,
özellikle Avrupalı tüketicilerin beğenileri göz önüne alınarak geliştirilmiş. 1.4 lt ve 1.6 lt motorlara sahip olması planlanan yeni SUV’un ayrıca yakıt tüketim değerlerini daha da
aşağılara çekecek hibrit versiyonu da üretilecek. Manuel
ve otomatik şanzıman seçeneklerin sunulacağı SUV’da
gelişmiş bilgi, navigasyon ve eğlence sistemlerine de yer
verilecek.

FROM ADAPAZARI TO THE WORLD MARKETS
Toyota C-HR, which is going to gain the title of ‘the first
hybrid and SUV model of Turkey’, is going to be
manufactured in the Adapazarı facility. The production of
the model is going to begin with additional funds of 450
million USD. Ninety percent of the manufactured vehicles
are going to be sold in 53 countries, mainly in Europe.
Although, some of the lines are expected to change
because of the serial production, the general design of the
vehicle, which was introduced before as a concept vehicle,
is going to remain the same. The model, which is going to

be produced using the new global platform (TNGA) of the
Japanese maker, has been developed by considering
especially the European consumers’ taste. It has been
planned that the new SUV is going to have 1.4-liter and 1.6liter engines. In addition, a hybrid version that is going to
lower the fuel consumption rates is going to be
manufactured. The SUV is going to be offered with manual
and automatic transmission options. The vehicle is also
going to offer developed information, navigation, and
entertainment systems.
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

HYUNDAI i20 ACTIVE
HEDEF GENÇLER VE DOĞA TUTKUNLARI
Hyundai İzmit fabrikasında üretimi başlayan yeni
crossover model i20 Active, öncelikle Avrupa pazarlarında satışa sunuldu. Avrupa’daki tek üretim tesisi
İzmit’ten dünya pazarlarına yollanan modelin Türkiye
satışı da bu aydan itibaren başlıyor. İç mekânı i20 ile
aynı olan model, görünüşüyle öne çıkıyor. Coupe ve
HB i20 arasına konumlanacak yeni model daha
maceracı tüketicileri hedefliyor. Standart versiyona
göre yüksekliği 20 mm artırılan, plastik gövde kapla-

maları, tavan rayları gibi görsel değişikliklere sahip
olan yeni versiyonda ayrıca ön ve arka tampon tasarımıyla da kardeşlerinden ayrılacak. Marjinal olmayı
seven ve maceraperest ruha sahip tüketicilerin ilgi
göstermesi beklenen Hyundai i20 Active, özellikle
etkileyici outdoor tasarımı, i20 Coupe modelindeki
gibi ters altıgen ızgarası, yerden yüksek yapısı ve 120
beygir gücündeki 1.0 Turbo beslemeli motor seçeneğiyle dikkat çekecek.

THE TARGET IS YOUNG PEOPLE AND NATURE LOVERS
The new crossover model i20 Active, which its production
has begun in Hyundai’s İzmit facility, is launched primarily
in the European markets. The launching of the model in
Turkey that is sent to the world markets from İzmit, which
is the only production facility in Europe, starts from this
month. The interior of the model is same as i20’s. It comes
to prominence with its appearance. The new model that is
going to rank between coupe and HB i20 targets
adventurous consumers. Compared to its standard version,
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the new model is 20 mm taller and it has some visual
renovations such as plastic casing cladding and ceiling rails.
The new model is different from its siblings with its front
and rear bumper designs. Hyundai i20 Active is expected
to draw interest of marginal and adventurous consumers.
The model is going to draw attention to its impressive
exterior design, its reverse hexagonal grill just as it was in
i20 Coupe model, its high-above-the-ground structure, and
120 hp 1.0 Turbo feed engine option.

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

SEAT ATECA
İSPANYOL ATEŞİ REKABETİ KIZIŞTIRACAK
Daha önce ürün gamında SUV bulunmayan İspanyol
üretici SEAT da bu yıl SUV pazarında kendisine bir yer
edinmek için yeni modeli Ateca ile şansını deneyecek.
Kardeşi VW Tiguan ile de rekabet edecek Ateca, dinamik hatları ve yenilikçi teknolojilere sahip olarak yollara
çıkacak. SEAT geleneğine uygun olarak Ateca, ismini
İspanya coğrafyasından alıyor. SEAT’ın yeni SUV’unun
ismi İber Yarımadası’nın ortasında yer alan Zaragoza
eyaletinin batısındaki Ateca bölgesinden geliyor. Yeni

SEAT Ateca’da kapsamlı teknoloji seçenekleri, Full LED
farlardan başlayıp, trafik sürüş asistanı ve acil durum
asistanı gibi geniş güvenlik sistemleriyle devam ediyor.
Ateca’daki donanımlar 8 inç dokunmatik ekran, kablosuz akıllı telefon şarjı ünitesi ve Full Link bağlanabilirlik
özellikli yeni nesil bilgi-eğlence sistemlerine kadar uzanıyor. Güçleri 190 beygire kadar çıkan benzinli ve dizel
motorların kullanılacağı modelin 2016 yılının son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor.

SPANISH FIRE IS GOING TO MAKE THE COMPETITION HOTTER
The Spanish maker SEAT, which didn’t have an SUV in its
product scale before, is going to try its chance with the new
model Ateca to gain a spot in the SUV market. Ateca, which
is also going to compete against its sibling VW Tiguan, is
going to go on the roads with its dynamic features and
innovative technologies. Ateca takes its name after the
Spanish geography as determined by SEAT’s traditions.
Ateca is a region that is located in the west part of
Zaragoza state of the Iberian Peninsula. Extensive

technology options of the new SEAT Ateca begin from Full
LED headlights and continue with safety assist systems
such as emergency assist and driving assist. The equipments
of Ateca extend from 8-inch touch screen and wireless
smart phone charging unit to new generation informationentertainment systems with Full Link connectivity feature.
The model, which is going to use up to 190 hp oil and diesel
engines, is going to be launched in Turkey probably in the
last quarter of 2016.
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MOKKA X
OPEL MOKKA AİLESİ GENİŞLİYOR
Opel’in küçük SUV sınıfındaki başarılı temsilcisi Mokka
yeni versiyon X ile daha da genişliyor. Yeni Mokka X,
bir önceki versiyonda toplam 500 bin adet gibi önemli bir satış başarısına imza atmıştı. Yeni versiyon göze
çarpan sportif dış tasarımı, yeni iç mekanı, yeni nesil
bilgi-eğlence sistemleri ve 1.6 dizel motor seçeneklerinin yanında otomatik şanzıman ve dört çeker sistemiy-

le birlikte sunulacak yeni nesil 1.4 litrelik 150 beygir
turbo benzinli motora da sahip olacak. Yeni Opel
MOKKA X, iç mekânda ise Yeni Astra’dan esinlenilen
yepyeni ön konsola sahip. Yeni nesil bilgi-eğlence sistemlerinin 7 ve 8 inçlik dokunmatik ekranları merkez
alınarak tümüyle yeniden geliştirildi. Daha az düğmeyle daha sade tasarıma sahip.

OPEL MOKKA FAMILY EXPANDS
Mokka, which is the successful representative of Opel’s in
the SUV class, expands by means of its new version X. The
previous version of new Mokka X achieved 500 thousand
in sales, which is a significant number. The new version is
going to present a striking sportive exterior design, new
interior lines, new generation information-entertainment
systems, 1.6 diesel engine option as well as new generation
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1.4-lt 150-hp turbo oil engine that is offered with automatic
transmission, and four wheel driving pleasure. The new
Opel Mokka X has a new front console that is inspired by
New Astra. The new generation information-entertainment
systems have been redeveloped centering around the 7
and 8-inch touch screens. Now its design is simpler with
less number of buttons.

YOUTUBE YILDIZI OLMAK
İSTER MİSİNİZ?

YOUTUBE’A VİDEO HAZIRLAMAK BU ÜRÜNLERLE OLDUKÇA KOLAY.

DO YOU WANT TO BECOME A YOUTUBE STAR?
IT IS EASY TO EDIT VIDEOS FOR YOUTUBE THANKS TO THESE PRODUCTS.
AYTUN ÇELEBİ

İnternet videoları hayatımızın büyük bölümünü kapladı bile. Bundan dört yıl sonra internet trafiğinin yüzde
80’ini videolar oluşturacak. Ülkemizde de son zamanlarda bu işin öncüsü YouTube’daki videoları hazırlayanlar, belirli bir ün kazanmaya başladılar. YouTube
videosu hazırlamak, bir cep telefonuyla kolayca yapılabiliyor ama daha ciddi videolar hazırlamak isterseniz,
bu yazıda anlatacağımız cihazlara ihtiyacınız olabilir.

Internet videos take up a large place in our lives already.
Four years later from now, eighty percent of internet traffic
will consist of videos. Recently in our country, the ones who
edit YouTube videos began to gain some certain importance.
Editing videos for YouTube can be done easily by using a
smart phone; however, if you’d like to edit more professional
videos, then you might need the tools that we are going to
explain in this article.

YAMAHA HS8
Ses mühendislerinin
kullandığı bu stüdyo monitörleri
tüm frekanslarda doğru sesi
yakalamanızı sağlayacak. Üst seviye
bir cep telefonundan daha pahalı
olmamaları da cihazın önemli bir avantajı...
The studio monitors that are used by
sound engineers will allow you to capture
the correct sound in all frequencies. An
important advantage of the device
is that it is not expensive more
than a high level of smart
phone.
ASUS PA328Q
MKBHD serisinin yeni
monitörü, daha yüksek ergonomi,
4K (Full HD’nin dört katı) çözünürlük ve
hataları görebilmek için doğru renk
görüntüleme gibi özellikler taşıyor. IPS panel
kullanan monitör, DisplayPort gibi yeni nesil
bağlantılara da sahip.
The new monitor of the MKBHD series has
the features of higher ergonomics, 4K (4
times the resolution of Full HD) resolution,
and true color display to see errors. The
monitor that uses an IPS panel has
new generation connections
such as DisplayPort.

APPLE MAC PRO
YouTube, 4K çözünürlüğe
kadar video yayımlamaya izin
veriyor ama Apple’ın bu cihazı da geri
kalmıyor. Hatta üç adet 5K
çözünürlükteki ekranı bağlayarak bunlarla
çalışabilmenizi sağlayacak kadar güçlü teknik
özellikler taşıyor.
YouTube allows its users to upload videos up
to 4K; however, Apple’s device is not onestep behind of it. Moreover, this device
has strong technical features that are
enough to enable its users to work
on three 5K screens after
connecting them to the
device.

RED WEAPON
DRAGON
İyi bir kamera istiyorsanız, Red’in
bu modeli görenlere parmak
ısırtacak. Ne var ki, fiyatı oldukça
yüksek. Bu da bu sayfalardaki cihazlara
çözünürlük açısından meydan okuyor ve 6K
çözünürlükte kayıt yapabiliyor.
If you are looking for a good camera, you
should see this model by Red. However,
it is pricy. This device challenges the
other devices we mention in this
article in the aspect of
resolution. It can record
6K videos.

SIGMA 18-35 MM
F/1.8 LENS
Keskin görüntüler için sadece
fotoğraf makinesine güvenemezsiniz.
Kullanacağınız lensler de önem taşıyor.
Sigma da keskinlik konusunda iddialı. Üstelik
düşük f değeri ile düşük ışıkta da iyi çekimler
yapabilmenizi sağlıyor.
You cannot depend on only your camera for
capturing sharp images. Lenses that are
used are also important. Sigma is
assertive when it comes to sharpness.
Moreover, its low f-number allows
its users to shoot better
pictures in low light.
SOUND DEVICES
MIXPRE D-P48
Pille çalıştırılabilen bu ses
mikseri, kayıt yaparken sesin önce
bir amplifikatörden geçmesini
sağlayabilir. Dilerseniz daha sonra
dublaj yapmak için de bu cihazı
kullanabilirsiniz.
The sound mixer that goes
on batteries allows sound go
through an amplificatore first
when recording. If you’d like,
you can use it for
dubbing later.

AJANDA / AGENDA

ENRICO MACIAS
“Zingarella”, “La Guitare” gibi unutulmaz şarkıların
sahibi, 14 Nisan’da İstanbul Zorlu Performans
Sanatlar Merkezi’nde…
Best known with his unforgettable songs named
“Zingarella” and “La Guitare” Enrico Macias is
going to be at İstanbul Zorlu Performance Arts
Center on April 14.

DINO MERLIN
Balkan
dünyasının mega
starı, 23 Nisan’da
İstanbul Ora
Arena’da...
The mega star
of the Balkans is
at İstanbul Ora
Arena on April
23.

ATHENA
Türkiye’de punk ve
ska akımının ilk ve
tek başarılı ismi, 16
Nisan’da İzmir Event
Hall’de…
The first and the
only successful
name of punk and
ska in Turkey is at
İzmir Event Hall on
April 16.

SONER
SARIKABADAYI
Yıllardır ürettiği hit
şarkılarla hep zirvede
kalan sanatçı, 22
Nisan’da Eskişehir
222 Park’ta…

RITA
Akdeniz’in divası,
12 Nisan’da
Türkiye’deki ilk
solo konseri için
İstanbul İş
Sanat’ta…

The singer who
remains at the top
of the lists for years
thanks to his hit
songs is going to be
at Eskişehir 222 Park
on April 22.

The diva of the
Mediterranean is
going to be in
İstanbul İş Sanat
for her first solo
concert in
Turkey on
April 12.
AHMET ASLAN
Anadolu müziğini
batı enstrümanlarıyla
birlikte kullanan
sanatçı, 17 Nisan’da
Antalya Kültür
Merkezi’nde…
Combining
Anatolian music
with the western
instruments, the
artist is at Antalya
Cultural Center on
April 17.
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ETKİNLİK / EVENT

ANKARA ULUSLARARASI FİLM
FESTİVALİ “PERDE” DİYOR
ANKARA INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL CALLS “ACTION”

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Halkbank’ın
ana sponsorluğunda 28 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek 27. Ankara Uluslararası Film
Festivali, “Bakış ve Ses” temasıyla sinemaseverlerin
karşısına çıkıyor. Türkiye ve dünya sinemasının en
yeni ve seçkin örneklerinin sinemaseverlerin beğenisine sunulacağı festivalde, sinema tarihine damga
vuran filmler de farklı başlıklar altında düzenlenen
seçkilerde izlenebilecek.

The 27th Ankara International Film Festival is going to
meet movie lovers between April 28 and May 8 with the
“View and Sound” theme under the main sponsorship of
Halkbank thanks to the support of the Ministry of the
Culture and Tourism. During the festival that is going to
present the newest and outstanding examples of the world
and Turkish cinema to the movie lovers’ taste, films that
have left their marks on the history of cinema can be viewed
under categorized selections.

FESTİVALDE NELER VAR?

WHAT IS IN THE FESTIVAL?

• “Bir Usta Bir Bakış” bölümünde, Yugoslav yönetmen Želimir Žilnik’in filmlerinin toplu gösterimi
yapılacak.
• Sinema ustaları üzerine belgesel ve filmler, çocukların başrolde olduğu filmler, dünya festivallerinden ödülle dönen filmler, ödüllü kısa filmler festival süresince izlenebilecek.
• “Tanıklıklar” bölümünde “Savaş ve Bakış” başlığı
çerçevesinde Ortadoğu’da yaşanan savaşları ele
alan belgeseller gösterilecek.
• “Dünyada Çürümüş Bir Şeyler Var” başlığını taşıyan Hamlet seçkisinde beyazperdeye uyarlanan
Hamlet filmleri izlenebilecek.

• In the ‘One Master One View’ section, a serial show
of the movies by the Yugoslavian director Želimir
Žilnik is going to be presented.
• Documentaries and films on the masters of cinema,
movies starred by child actors, international award
winning movies, and award winning short films can
be viewed during the festival.
• In the ‘Testimonials’ section under the ‘War and
View’ category, documentaries on the wars in the
Middle East are going to be shown.
• Hamlet movies can be watched under the Hamlet
selection in the ‘Some Things Are Rotten in the
World’ section.

FESTİVALE DAİR…

ABOUT THE FESTIVAL...

• Festival, sinema akademisyenleri, sanatçılar ve
gazeteciler tarafından kurulan Dünya Kitle
İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzleniyor.
• 27. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin afişi,
Selçuk Demirel’in imzasını taşıyor.
• Kısıtlı gelirleri nedeniyle film izleyemeyenlere
yönelik geçen yıl başlatılan “Askıda Bilet” uygulaması, 27. Festivalde de ve yine TED’in sponsorluğunda sürüyor.
• Festivale dair tüm bilgiler www.filmfestankara.
org.tr adresinde yer alıyor.

• The World Mass Media Research Foundation that
was founded by academicians of cinema, artists,
and journalists organized the festival.
• Selçuk Demirel designed the banner for the 27th
Ankara International Film Festival.
• ‘Hanging Tickets’ program that was introduced
last year for the ones who cannot go to the
movies due to their limited budget continues this
year once again under the sponsorship of TED.
• You can visit www.filmfestankara.org.tr to access
all information about the festival.
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SİNEMA / CINEMA

BENİMLE VAR MISIN? / ARE YOU IN WITH ME?

AVCI: KIŞ SAVAŞI / THE HUNTSMAN: WINTER’S WAR

GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
01 Nisan 2016 / April 1, 2016

GÖSTERIM TARIHI - OPENING DAY:
22 Nisan 2016 / April 22, 2016

YÖNETMEN - DIRECTOR:
Can Özbatur

YÖNETMEN - DIRECTOR:
Cedric Nicolas-Troyan

OYUNCULAR - CAST:
Emre Kınay, Alican Yücesoy, Rüzgâr Aksoy, Zeynep
Gülmez, Yetkin Dikinciler

OYUNCULAR - CAST:
Chris Hemsworth, Charlize Theron, Emily Blunt, Jessica
Chastain, Nick Frost, Sam Claflin, Rob Brydon, Jessica Chastain

TÜR - GENRE:
Dram / Drama

TÜR - GENRE:
Aksiyon, macera / Action, adventure

FİLM ÖZETİ: 3 farklı ailenin otizmli çocuklarının
doğumdan ergenliğe dek geçen öyküleri.

FİLM ÖZETİ: Filmde Pamuk Prenses’in öncesindeki
hikâyeyi keşfedin.

SYNOPSIS: The movie follows the story of autistic
children of three different families from birth to
adolescent.

SYNOPSIS: Discover the earlier story of the Snow
White in the movie.
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAN KODAMANOĞLU

Resimdeki
oyuncu

Hazım

Yedirip
içirme işi

İş yapan
düzenekler
bütünü

Fecir

Eski İtalyan
para birimi

Sığın

Ayakkabıcı
eğesi

Hoşlanarak
bakma

Polisin
bulunduğu
yapı

Yalvarma

Toplum
içindeki en
küçük birlik
El ile
yapılan
alay işareti

Acele

Bebek
yemeği

Davranış
İki yüzlü

Pasif

Latife

Düşünceyi
anlatan söz
Araştırıp
bulma, elde
etme
Olağandan
daha
hacimli

Bilim

Tümör,
yumru

Askerlerin
barındığı
yapı

Düzgün
olmayan

Kadınların
takındıkları
süs iğnesi

Yaprakları
yenen bir
bitki

Eden,
yapan,
işleyen

Üzerine bir
şey asılan
eşya

Ağır yük
kaldıran
araç

Çukurda
kalmış düzlük

Güzel
giyinmiş,
yakışıklı
Masallarda
adı geçen
dağ

Apartman
katı

Güldürü

Ad

Antlaşma

Üye
Bir tür sert,
ipekli kumaş

Dahili

Bir haber
ajansı

Üstü kapalı
belirtme

Paylama

Keçi yolu
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El işi

Vaaz veren
din görevlisi

Savma

Üst iç
çamaşırı

Şehirde
halka açık
bahçe

Tenha

Güldürü

Lübnan
plakası

Eve girerken
ayakkabının
silindiği yer

Gösterge
çizelgesi

Adale

Çalgılar
topluluğu

Bir bağlaç

Yadsıma

Faktör

Meydan

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

COŞKUN
EĞRETİ
ETKEN
EVLADİYELİK
FİİLİYAT
İFTAR
İKİCİLİK

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

SUSTA
İNATÇI
ŞAMAN
KATİYEN
TAYFA
LANET
TECİL
MUKAVELENAME
TOTEM
MUTLU
TREND
ÖDENTİ
VANTİLATÖR
RUHSUZ

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

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

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

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

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

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

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

[ ÇÖZÜMLER /
Resimdeki
oyuncu
Yedirip
içirme işi

B
Acele

İ

Pasif
Düşünceyi
anlatan söz

İ

Bilim

İ

Tümör,
yumru
Düzgün
olmayan

E

Kadınların
takındıkları
süs iğnesi

B
Yaprakları
yenen bir
bitki

M
E
R
V
E
B
O
L
U
Ğ
U
R
Lübnan
plakası

Çukurda
kalmış düzlük

R O
V
P A

Bir bağlaç

Bir tür sert,

P A
P

0

9

4

Davranış

E
D
A

Olağandan
daha
hacimli

İ
R
İ K
I
O Ş
R L
K A
E
S P
T A
R K
A T

Askerlerin
barındığı
yapı

Çalgılar
topluluğu

Antlaşma

Şehirde ipekli kumaş
halka açık
Bir haber
bahçe

Keçi yolu

S

El ile
yapılan
alay işareti

S
İ
N
D
İ
R
İ
M

Güldürü

Eve girerken
ayakkabının
silindiği yer

ajansı

Hazım

T
M
T
L
A L A G E Y İ K
A N İ K
M A M A
İ
R İ Y A K A R
L G E N
Ş A K A
E
T E D A R İ K
M
O
F A İ L
N
A S K I
K A S
F A R S
L
I
K
D
V A İ Z
K OM E D İ
Ş
A S
F A N İ L A
F T A
İ Ç S E L
A Z A R
İ M A
İ K A
E T M E N
İş yapan
düzenekler
bütünü

Fecir

Ayakkabıcı
eğesi

Hoşlanarak
bakma

Eski İtalyan
para birimi

Sığın

Polisin
bulunduğu
yapı

Yalvarma

Toplum
içindeki en
küçük birlik

Bebek
yemeği

İki yüzlü

Latife

Araştırıp
bulma, elde
etme

Eden,
yapan,
işleyen

Yadsıma

Üzerine bir Gösterge
şey asılan çizelgesi
eşya

Tenha

Adale

Güldürü

Ağır yük
kaldıran
araç

Güzel
giyinmiş,
yakışıklı

Masallarda
adı geçen
dağ

El işi

Vaaz veren
din görevlisi

Savma

Apartman
katı

Ad

Üst iç
çamaşırı
Üye

Dahili

Üstü kapalı
belirtme

Paylama

Faktör
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Meydan
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Türkiye’nin her köşesine
Vodafone 4 bucak G
Vodafone

1 Nisan 2016’dan itibaren.
Vodafone 4 bucak G, Vodafone SüperNet 4.5G’yi anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisi, IMT- Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden,
1 Nisan 2016’dan itibaren, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile faydalanılabilir. 4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke
yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylı bilgi: 4bucakg.com

