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 Değerli vatandaşlarım; düşmanın 
düşmanlığı bitmez ama doğru yolda 
gideni de hiçbir güç geri döndüremez.
Türkiye’yi muasır medeniyetler 

seviyesine çıkarmak için önümüze 2023 
hedeflerini koyduk. Bölgesinde lider, dünyada 
sözü dinlenen bir ülke olmak yolunda son 14 
yıldır emin adımlarla ilerledik. İlerlemeye de 
devam edeceğiz. Ülkemizin güçlü ekonomisi, 
mutlu insanları olsun diye gece gündüz 
çalışıyoruz.
Bu hedeflerimize ulaşmamızı istemeyen dış 
güçler ve içimizdeki hainler elbette boş 
durmuyor. İstiyorlar ki; Osmangazi,                   
Yavuz Sultan Selim köprülerini, İstanbul               
3. Havalimanı’nı, Avrasya Tüp Geçiti Projesi’ni 
yapmayalım. Sadece istemekle kalmıyorlar, 
engellemek için darbe girişimi dahil her şeyi 
yaptılar, her türlü terör eylemlerini 
gerçekleştiriyorlar fakat muvaffak olamadılar, 
olamayacaklar. Çünkü Cumhurbaşkanımız 
Sayın Recep Tayyip Erdoğan gibi; hedefleri olan, 
milletini seven, kararlı bir liderimiz var. Geniş 
vizyonu olan proje adamı, Başbakanımız Sayın 
Binali Yıldırım var. Biz onların yönetiminde 
yolumuzda ilerliyor, dev eserleri tek tek 
ülkemize kazandırıyoruz.
Türklerin Anadolu’yu ebedi yurt edindikleri        
26 Ağustos 1071 tarihinin 945. yıldönümünde 
dünyayı kıskandıran, birçok yönüyle dünyanın 
en büyüğü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü 
hizmete açtık. Bütün heybeti ve güzelliğiyle 
dünyanın en güzel şehri İstanbul’un boğazında 
bir gerdanlık gibi uzanıyor. Dünyada üzerinde 
demiryolu bulunan bu büyüklükte başka bir 
köprü yok. 8 şeritli karayolu ve iki şeritli 
demiryolu ile birlikte toplam 10 şeritli bir 
köprü. Demir İpek Yolu’nu da hayata 
geçirdiğimizde Yavuz Sultan Selim Köprüsü çok 
daha önemli hale gelecek çünkü kara ve 
demiryolunda önemli bir transit ulaşım 
koridorunu oluşturmuş olacağız. Milletimize bu 
eseri kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. 
Hayırlı uğurlu olsun.
İyi yolculuklar dilerim.

DOĞRU	YOLDAYIZ

WE	ARE	ON	THE	RIGHT	PATH

 My valuable citizens; the hostility of an enemy will never 
end but no power can make the one who is on the right 
path to give up on that. 
To bring Turkey to the level of the developed countries, we 

have set goals for 2023. We have taken firm steps on the path of 
becoming a country that is respected by the world and accepted as a 
leader in its reigon for the last 14 years.  We will continue this path. 
We work day and night so that our country will have a strong economy 
and happy citizens. 
Certainly, the outside powers and the traitors within us who do not want 
us to reach these goals do not stay idle. They do not want us to complete 
the Osmangazi and Yavuz Sultan Selim Bridges, the 3. İstanbul Airport 
or the Eurasia Tube Passage Project. They did not just stop at not 
wanting us to complete them, but they have done everything they can to 
stop us including an attempted coup, and have materialized every kind of 
terror activity but they were not successful, and they will not be. Because 
we have a determined leader who has goals and loves his people, our 
President the Honorable Recep Tayyip Erdoğan. We have our Prime 
Minister the Honorable Binali Yıldırım, who is a man of many projects 
with a wide vision. We are advancing on our path under their governance 
and winning our country giant achievements one by one.
We inaugurated the Yavuz Sultan Selim Bridge, which is envied by the 
world and it is the largest  one in the world in many ways, on the 945th 
anniversary of the day the Turks made Anatolia their eternal home on 
the 26th of August, 1071.  The bridge spans over the İstanbul Strait, the 
most beautiful city in the world with all of its majesty and beauty, like 
a necklace. There is no other example of this bridge in the world which 
is so large that it has a railroad on it. There is no other bridge in the 
world which is that large that a railroad crosses it. It is a bridge with  
10 lines to include 8 highway and 2 railway lines.
When the Iron Silkroad is materialized, the importance of the Yavuz 
Sultan Selim Bridge will increase because we would be creating a 
significant transportation corridor of highway and railway systems. We 
are enjoying the pride of having our country gain such a work.
May it bring luck and may it service well.
I wish you  a goodtrip.
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 Bu ülkenin tarihine tanıklık edip, 
kalkınmasında mihenk taşı olan 
demiryollarımızın Anadolu 
topraklarıyla tanışmasının üzerinden 

tam 160 yıl geçti.
Osmanlı Dönemi’nde İzmir-Aydın Demiryolu 
Hattı’nın imtiyazının verildiği 23 Eylül 1856 
tarihi, Türk Demiryolları’nın doğum günüdür.
Öz sermaye ve İslam dünyasının yardımlarıyla 
inşa edilerek, 40 günlük kutsal yolculuğu 3 
güne düşüren “Hicaz Hattı” başta olmak üzere 
ecdadımız tarafından tam 8 bin 619 kilometre 
demiryolu hattı inşa edildi. Bu hatların 4 bin 
136 kilometresi Cumhuriyet’e miras kaldı. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında demiryolu inşa 
etmek, ‘milli vahdet, milli mevcudiyet, milli 
istiklal meselesi’ olarak görüldü. Yabancı 
şirketlerin elindeki hatlar millileştirildi. 1923-
1950 yılları arasında 3 bin 764 kilometre 
demiryolu yapıldı. 1950’li yılların başından 
itibaren uzun süre demiryolları ihmal edildi. 
1950-2003 yılları arasında sadece 945 
kilometre hat yapıldı.

‘Yüksek hızlı’ koşumuz devam edecek
2003 yılından itibaren demiryolu sektörünün 
yeniden devlet politikası olarak kabul 
edilmesiyle birlikte Türkiye yeniden 
demirağlarla örülmeye başlandı. 
Demiryollarının makûs talihine son verildiği bu 
dönemde Yüksek Hızlı Tren başta olmak üzere 
onlarca proje hayata geçti. Söz konusu projeler 
için bugüne kadar demiryollarına 50,1 milyar 
lira harcandı. 2004-2015 yılları arasında 1.805 
km yeni demiryolu inşa edildi. 3.057 km’lik 
hattın inşası da sürüyor. 
Yaptıklarımızla gurur duyarken, daha yapacak 
çok işimizin olduğunun idrakindeyiz. Kuzeyden 
güneye, doğudan batıya dört bir tarafı şantiye 
halindeki memleketimizin her yanını yüksek 
hızlı ve hızlı tren ağlarıyla donatmaya kararlıyız. 
Kısaca demir kanatların raylar üzerindeki 
koşusu artan hızla devam edecek.
160. yılımızın coşkusunu yaşarken, 
demiryollarımıza bugüne kadar emeği geçen 
herkesi hayırla yâd ediyoruz.
Nice yıllara…

 Hundred and sixty years have passed since our railways that 
witnessed our country’s history and became a milestone of its 
development embraced the Anatolian soil.
September 23, 1856, the day when İzmir-Aydın Railway Line 

was chartered in the Ottoman Period, is the date of birth of Turkish 
Railways.
Our ancestors built exactly 8 thousand 619 km of railways, primarily 
“Hejaz Line” which was constructed with our own sources and the aid 
from the Islamic World and reduces the pilgrimage from 40 to 3 days.        
4 thousand 136 km of these lines were bequeathed to our Republic.
Building railways was seen as a matter of ‘national unity, national 
existence, national liberty’ in the first years of our Republic. The lines 
that were held by the foreign organizations were nationalized.                       
3 thousand 764 km of railways were built between 1923 and 1950. 
Beginning from the 1950s, the railways were neglected for a long time. 
Only 945 km of railways were built between 1950 and 2003. 
  
Our run at ‘high speed’ will continue
It was launched to knit Turkey with iron network again by the approval 
of the railway sector as a government policy since 2003. In this period, 
when the bad fate of the railways was ended, several projects were 
realized, primarily High Speed Train. 50.1 billion TL has been invested 
on railways for the mentioned projects until today. 1.805 km of new 
railways were built between 2004 and 2015. The construction of 3.057 
km railways is going on.
As we are proud of what we have achieved, we are aware of that we have 
many things to do. We intend  to place every corner of our country, 
which is covered by worksites from north to South and  east to west, 
with high speed and rapid train lines.
In short, the run of the iron wings on railways will continue at 
accelerated speed. 
As we enjoy the excitement of our 160th anniversary, we remember those 
who contributed to our railways until today with gratitude. 
Happy anniversary!

TÜRK	DEMİRYOLLARI	
160	YAŞINDA

TURKISH	RAILWAYS	ARE	
160	YEARS	OLD
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IF	YOU	HAVE	A	TRAIN	CARD,	YOUR	DISCOUNT	
IS	IN	YOUR	POCKET...

TCDD MAKES YOUR TRAVEL EXPERIENCE EASIER. YOUR TRAVEL FREEDOM 
IS EXPANDED BY TRENKART.

TCDD offers year-round discount to TrenKart (train card) 
holders. If you are a member of TrenKart, you can travel 
between the two stations that you choose at discounted 
prices depending on the type of train and your classification 
(Adult/Youth). 

Multiple options multiple discounts
If you love trains but you don’t travel regularly, you can get 
TrenKart trip packages that allows you to receive up to 40 
percent discount. You can travel with 20 % discount for 
five trips, 25 % discount for ten trips, 30 % discount for 
fifteen trips, 35 % discount for twenty trips, 40%  discount 
for thirty trips for your trips to be made in 60 days.

I am a subscriber!
If you travel daily, ‘monthly TrenKart packages’ are just for 
you... You can travel with montly subscription package 
(valid for 30 days) up to 50 % discount between the two 
stations that you choose depending on the type of train and 
your classification (Adult/Youth).

Only a click away...
The holders of TrenKart can buy their tickets easily from 
the ticket offices located in 51  stations of TCDD in the 
country, the web site or using mobile Applications by just 
entering their TrenKart information without paying any 
additional fees. Moreover, depending on availability, they 
can upgrade their tickets by paying the difference. 

TCDD, TrenKart’lılara yıl boyunca devamlı indirim 
sağlıyor. TrenKart üyesi iseniz belirlediğiniz iki istas-
yon arasında niteliğinize (Tam/Genç), seçtiğiniz tren 
tipine göre indirimli yolculuk yapabilirsiniz.

Çok tercihe çok indirim  
Treni seviyor fakat düzensiz seyahat ediyorsanız yüzde 
40’a kadar indirim sağlayan TrenKart biniş paketlerini 
kullanabilirsiniz. 60 gün içinde yapacağınız seyahatleri-
nizde beş biniş için yüzde 20, on biniş için yüzde 25, on 
beş biniş için yüzde 30, yirmi biniş için yüzde 35, otuz 
biniş için yüzde 40 indirimli seyahat edebilirsiniz.

Aboneyim, abone!
Eğer her gün düzenli seyahat ediyorsanız ‘aylık Tren-
Kart paketleri’ tam size göre… Aylık (30 gün geçerli) 
abonman paketleri ile belirlediğiniz iki istasyon arasın-
da niteliğinize (Tam/Genç), seçtiğiniz tren tipine göre 
yüzde 50’ye kadar indirimli yolculuk yapabilirsiniz.

Sadece bir tık uzakta…
TrenKart sahipleri, ülke çapındaki 51 TCDD gar satış 
gişesi, web sitesi veya mobil uygulamalar aracılığı ile 
TrenKart bilgilerini girerek herhangi bir ek ücret öde-
meden biletlerini kolayca alabiliyorlar. Üstelik yer ol-

ması halinde fark ücretini ödeyerek bir 
üst sınıfta yolculuk yapmak da 

mümkün…

TREN	KARTIN	VARSA	İNDİRİMİN	CEPTE…	
TCDD, SEYAHATLERİNİZİ DAHA DA KOLAYLAŞTIRIYOR. TRENKART İLE SEYAHAT 

ÖZGÜRLÜĞÜNÜZ DAHA DA GENİŞLİYOR. 

TCDD

BILGI: yolcu.tcdd.gov.tr
INFO: yolcu.tcdd.gov.tr
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BU TOPRAĞIN
RENKLERİNDE
BİZ VARIZ

Edirne’de ayçiçeğinin sarısında
İzmir’de asmanın yeşilinde

Niğde’de elmanın kırmızısında
Adana’da pamuğun beyazında

Antalya’da portakalın turuncusunda
BİZ VARIZ!

GÜBRETAŞ, bir Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri şirketidir. www.gubretas.com.tr T:+90 216 468 50 50  F:+90 216 407 10 11 



KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

ADIYAMAN	VE	NEMRUT	DAĞI
DEV ANITSAL HEYKELLERİN YER ALDIĞI NEMRUT DAĞI, UNESCO DÜNYA 

MİRASI LİSTESİ’NDEDİR.

ADIYAMAN	AND	MOUNT	NEMRUT
MOUNT NEMRUT, THE PLACE INHABITED BY GIANT MONUMENTAL STATUES, 

IS ON UNESCO’S WORLD HERITAGE LIST. 

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR ADNAN TUNÇBİLEK
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

Nemrut Dağı’na çıktığınızda; 2 bin 206 metre yükseklik-
te, güneşin doğuşu ve batışının en güzel izlendiği yerde 
olabilirsiniz bu Eylül’de…
Adıyaman’ın Kâhta İlçesi’ndeki Nemrut Dağı, yamaçla-
rında hükümdarlık yapmış olan Kommagene Kralı I. An-
tiochos’un, tanrılara ve atalarına minnettarlığını göster-
mek için yaptırdığı mezarın yerine kurulan anıt, heykeller 
ve benzersiz manzara ile Helenistik dönemin en görkemli 
kalıntılarından birisidir. 

Bulunamayan mezar
Varlığı bilinmekle beraber Kral I. Antiochos’un asıl meza-
rı halen bulunamamıştır ve dev anıtsal heykellerin yer 
aldığı bölge UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndedir. Sade-
ce anıtsal heykeller değil, bölgede yine Helenistik dönem-
den kalma bir de kabartma şeklinde bir astroloji haritası 
bulunmaktadır. Aslan formundaki bu astroloji haritasının 
Hz. İsa’nın doğumunu anlattığı rivayet edilir. 

Milli park
Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın dört bir yanından zi-
yaretçilerin ilgisini çeken bu dev anıtsal heykeller; doğu, 
batı ve kuzey teraslarına yayılmıştır. Doğu terası kutsal 
merkezdir ve bu nedenle en önemli heykel ve mimari ka-
lıntılar burada bulunmaktadır. İyi korunmuş durumdaki 
dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmıştır ve 8-10 
metre yüksekliktedir.  
Güneydoğu Toroslar’ın ortasında yer alan Nemrut Dağı 
bugün Kommagene Krallığı’nın bir antik kentini barındı-
ran milli park ve ören yeri durumunda. 
Dev heykellerin yanı sıra Arsameia (Eskikale), Yenikale, 
Karakuş Tepe ve Cendere Köprüsü’nü de Nemrut Dağı 
Milli Parkı içerisinde görmeniz mümkün.  

This September, if you climb Mount Nemrut you can be at 
2206 meters of altitude where the sunset and sundown is 
viewed the greatest. 
Mount Nemrut, located in Adıyaman’s Kâhta district, is 
one of the Hellenistic Era’s most magnificent ruins with 
the large monument replacing the grave of Kommagene 
King Antiochos I who had ruled on those slopes and had 
the grave made to show his gratitude to his ancestors and 
the gods, its statues, and unique view.

The grave that cannot be found
Even though its existence is known, the original grave of Antiochos 
I has not been found to this day and the area that is covered with 
the giant monumental statues is on UNESCO’s World Heritage 
List.  Not only the monumental statues, but also an astronomical 
engraved map, which is a relic from the Helenistic Era, is located 
there. According to a rumor, this astronomical map in the shape 
of a lion narrates the story of Jesus Christ’s birth.

National park
These giant monumental statues that do not attract only 
Turkish tourists, but tourists from all over the world; have been 
spread to the east, west and north terraces. The eastern terrace 
is the holy center and that is why the most important statues 
and architectural ruins have been found here. The giant statues 
have been well preserved and are made out of limestone blocks 
and have a height that spans from 8 to 10 meters. Nemrut 
Mountain, which is located in the middle of the Southeast 
Taurus’, is now a national park and hosts one of the Kommagene 
Kingdom’s ancient cities and an archeological site.
Besides the giant statues, you may also visit Arsameia 
(Eskikale), Yenikale, Karakuş Hill and The Cendere Bridge 
inside the Mount Nemrut National Park.

raillife EYLÜL / SEPTEMBER 2016       0  1  5



HOLLYWOOD’UN BÜYÜLÜ STARI: 

DÜNYADAKİ EN ÇEKİCİ KADINLARDAN BİRİ KABUL EDİLEN PENELOPE CRUZ, 
FAKİR BİR AİLEDE BAŞLADIĞI HAYAT SERÜVENİNİ DÜNYA YILDIZLIĞINA 

DÖNÜŞTÜRDÜ.

ACCEPTED AMONG THE MOST ATTRACTIVE WOMEN OF THE WORLD, 
PENELOPE CRUZ TRANSFORMED HER LIFE JOURNEY THAT BEGAN IN A POOR 

FAMILY INTO BECOMING A WORLD STAR. 

THE ENCHANTING STAR OF HOLLYWOOD: 

Penelope Cruz

Among the most successful names of the cinema, Penelope 
Cruz continues to dazzle, despite her advancing age. She 
is happily married with the world famous Javier Bardem. 
The beautiful star has two children. Penelope Cruz who 
grabbed the attention of the world first with ‘All About 
My Mother’ keeps enchanting people with her talent and 
beauty. We had a nice chat with her.

Beyaz perdenin İspanya’dan çıkan en başarılı isimle-
rinden Penelope Cruz ilerleyen yaşına rağmen büyüle-
meye devam ediyor. Kendisi gibi dünyaca ünlü eşi Ja-
vier Bardem ile mutlu bir evliliği olan güzel yıldızın iki 
de çocuğu var. İlk kez “Annem Hakkında Her Şey” filmi 
ile bütün dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaran 
Penelope Cruz, o günden beri güzelliği ve yeteneği ile 
büyülemeye davam ediyor. Güzel oyuncu ile samimi 
bir söyleşi gerçekleştirdik.
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 You are a very successful actress with an Oscar award. 
When you receive an offer to play in a movie, what is the 
most important factor that affects your decision to 
accept it? 
Actually, playing characters with poignant and intriguing life 
stories gives me more pleasure. So, I try not to miss these type 
of films. At the same time, the director of the film is also very 
important to me.

 How did you feel when you were awarded with the Best 
Supporting Actress Oscar?
I felt I was on the border of passing out from tension. That I 
can remember very well.
I cried for half an hour to get rid of my excitement; I ate ‘300 
canapés’ at the green hall; I kept pacing the ‘winners’ hall’ up 
and down. But the most importantly, I remember thinking, 
“What am I doing here? How did this happen?”

 Where did you grow up?
I grew up in Alcobendas; I could never imagine having a life 
like that someday when I was living there. My mother was a 
hairdresser and my father was a car mechanic.  

 How do you like to watch yourself act at the movie 
theater?
I don’t want to like myself too much in my work, because if the 
camera sees that, it’s the thing it will hate the most, seeing an 
actor that likes himself too much. I have always been very self-
critical. It’s one of those things I don’t feel I should try to 
change. I think you need that to keep growing and improving.

 How were your first years in Hollywood after you 
began to work there?
It was not that easy. I had to work hard. I wanted to find new 
opportunities, more interesting roles, and different scenarios. 
At the beginning, I only knew a few words in English. That was 
why I was rejected at the auditions to play with Keanu Reeves 
in ‘A Walk in the Clouds’. I became furious and learned 
English.

 Besides your success in the cinema, you are also a 
mother... Was there a change in your priorities after 
you became a mother?
Today, my greatest priority is motherhood. During the short 
breaks from my acting career in the years that I became a 
mother, devoting myself to my family and spending time with 
them made me feel stronger. They were the happiest times of 
my life without a doubt. Experiencing each moment of my 
children’s lives, feeling each new feeling with them all over 
again, seeing them grow every day are precious feelings to me. 
This is not something I would want to miss.

 Oscar ödüllü çok başarılı bir oyuncusunuz. Sinema 
filmi teklifleri geldiğinde rolü kabul etmenizdeki en 
önemli etmen ne oluyor?
Açıkçası dokunaklı ve etkileyici bir hayata sahip olan 
karakterleri canlandırmaktan çok daha fazla zevk alıyo-
rum. O yüzden bu tarz filmleri kaçırmamaya özen gös-
teriyorum. Aynı zamanda filmin yönetmeni de benim 
için çok önemli.

 ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Oscarı’nı aldığınızda 
neler hissettiniz?
Heyecandan ölecektim neredeyse. Bak orasını çok iyi 
hatırlıyorum. Heyecanımı gidermek için yarım saat 
boyunca ağladım, yeşil salonda ‘300 kanepe’ yedim, 
kulisteki ‘kazananlar koridoru’ boyunca volta attım. 
Ama en önemlisi, şöyle düşündüm, “Burada ne işim 
var? Nasıl oldu bütün bunlar?”

 Nerede büyüdünüz?
Alcobendas diye bir yerde büyüdüm; orada yaşarken 
bir gün böyle bir hayatım olacağını asla tahmin ede-
mezdim. Annem kuaför, babam araba tamircisiydi.

 Sinemada kendinizi izlemeyi sever misiniz?
İşimde kendimi çok fazla beğenmek istemem. Bu ka-
meranın en çok nefret ettiği şeydir; kendisini çok fazla 
seven bir oyuncu görmek. Her zaman kendi kendini çok 
eleştiren biriyim. Bu, değiştirmem gerektiğini hiç dü-
şünmediğim özelliklerimden biri. Bence büyümek ve 
gelişmek için, bu eleştirel bakış çok önemli.

 Hollywood’da ilk çalışmaya başladığınız yıllar nasıl 
geçti?
Çok kolay olmadı. Çok uğraş-
mak zorunda kaldım. Yeni 
olanaklar, daha ilginç roller 
ve farklı senaryolar bulmak 
istiyordum. Başlangıçta sa-
dece birkaç kelime İngiliz-
ce biliyordum. Bu yüzden 
‘A Walk in the Clouds’da 
Keanu Reeves’in kar-
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 What do you remember about your memories on 
beauty? What did the beauty salon owned by your 
family contribute to you?
I used to spend most of my time at the beauty salon when I was 
a child. I learned to appreciate many things as I watched the 
women visited the salon. I noticed that this place didn’t 
change their lives, but actually coming here was important for 
them. All they did here was to pamper themselves and feel 
beautiful, and good about it.  

 What do you think makes a woman shine in addition 
to her inner beauty?
The feeling of freedom that is free from all clichés and set 
standards and combined with love and respect... In my 
opinion, what makes a woman special is this feeling inside; 
the best way to express ourselves is through these feelings. 
Whenever I see a woman who can reflect these feelings 
outside as they are, I think that there is a top secret between 
her and the world. 

 When we look at you, we see a woman who treasures 
her personal care and has an orderly life 
style, is that right? 
Yes, I have learned that, as the time 
goes by I should increase the 
importance that I give to myself. 
We could easily get away with 
many habits in our twenties or 
thirties, but we must discontinue 
that at the age of forty. For 
instance, I don’t smoke or use 
alcohol, I don’t drink coffee 
and my diet is very strict. 
When I look at myself, I 
see that I feel great. This 
makes me happy.

şısında oynamak için yaptığım görüşmede kabul edil-
medim. Sonra hırs yaptım ve İngilizce öğrendim.

 Sinema sektöründeki başarılarınızın yanında aynı 
zamanda bir annesiniz de… Anne olduktan sonra 
önceliklerinizde ne gibi değişimler oldu?
Bugün benim için en büyük öncelik anne olmak. Anne 
olduğum yıllarda oyunculuğa verdiğim kısa aralarda, 
kendimi aileme adayarak onlarla doyasıya vakit geçir-
mem beni oldukça güçlü hissettirdi. Bu dönemler ha-
yatımın en mutlu dönemleriydi şüphesiz. Çünkü ço-
cuklarımın her anını yaşamak, onların keşfettiği her 
zevki beraber hissedebilmek aynı zamanda büyümele-
rini günden güne görebilmek benim için paha biçile-
mez bir duyguydu. Onların gözümün önünde saat saat 
büyüdüğünü görmek asla kaçırmak istemeyeceğim bir 
duygu.

 Güzelliğe dair ilk anılarınız nerede oluştu? Ailenizin 
sahip olduğu güzellik salonu size ne gibi katkılar 
sağladı?
Çocukken zamanımın çoğunu güzellik salonumuzda 
geçirirdim. Salona gelen ve giden kadınları izleyerek 
birçok şeyi takdir etmeyi öğrendim. Aslında kadınların 
buraya yaptıkları ziyaret sonrasında hayatlarının de-
ğişmediğini fakat buraya gelmelerinin onlar için olduk-
ça önemli olduğunu fark ettim. Salonda geçirdikleri 
tüm zaman boyunca temel olarak yaptıkları şey kendi-
lerini şımartıp, daha iyi ve güzel hissetmekti. 

 İçten gelen güzelliğe ek olarak sizce bir kadının 
parlamasını sağlayan özellikleri nelerdir?
Tüm klişelerden ve kalıplardan kurtulmuş, sevgi ve 
saygıyla harmanlanmış özgürlük hissi… Bana göre 
bir kadını özel kılan sahip olduğu bu hisler olup 
kendi içimizdeki duyguları ifade etmenin de en iyi 
yolu bu duygulardır. Ne zaman bu hisleri olduğu gibi 
dışarıya yansıtan bir kadın görsem, bu enerjinin 
onunla dünya arasında çok gizli bir sır olduğunu 
düşünürüm.

 Size baktığımızda kendi kişisel bakımına çok önem 
veren ve oldukça düzenli bir yaşam stiline sahip olan 
biri görüyoruz, öyle misiniz?
Evet, zaman geçtikçe kendime vermem gereken önemin 
de artması gerektiğini öğrendim. 20 ve 30 yaşında ra-
hatlıkla yapabildiğimiz fakat 40 yaşında artık bir son 
vermemiz gereken bir sürü alışkanlık var. Örneğin si-
gara ve alkol kullanmıyorum, kahve içmiyorum ve çok 
sıkı bir diyet uyguluyorum. Dönüp kendime baktığım-
da gerçekten çok iyi hissettiğimi görüyorum. Bu da 
beni mutlu ediyor.

RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW
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İyi bir mekana...
İyi bir mobilya gerek!
ERSA, mobilyanın var olduğu her alanda, mümkün 
olan en fazla kişiye temas ederek, Türkiye ve dünya 
tüketicisinin mobilya, tasarım, üretim ve mimari 
ihtiyaçlarına yaratıcı ve kaliteli çözümler geliştirir.

ersamobilya.com

arrow
designed by Claudio Bellini



A TRAVEL THROUGH HISTORY IN THE CHILL OF SEPTEMBER

EYLÜL 
SERİNLİĞİNDE              TARİH 

YOLCULUĞU

No matter how big of an archeology fan you are, having a travel 
through history in the heat of summer, leaving behind the blue 
waters, requires good planning for the best time of the day and 
a game of tag with the sunrays. The ancient cities that take 
place in the Turkey’s geography are more than satisfying but 
visiting many of them are tiring especially in the sun. However, 
the cool September air adds pleasure to your travel in history. 
We created a selection of the ancient cities that are beautiful 
in each season but more beautiful in September. May the Sep-
tember breeze be your travel companion…

Ne denli arkeoloji meraklısı olursanız olun, yaz sıca-
ğında, mavi kıyılardan ayrılıp tarihin içinde bir gezi 
yapmak, günün en iyi saatini planlamayı ve güneş 
ışınlarıyla bir kovalamacayı gerektirir. Türkiye coğ-
rafyasının antik kentleri fazlasıyla doyurucu ancak 
birçoğu özellikle güneşin altında oldukça da yorucu-
dur. Oysa eylülün şerbet gibi havası tarih yolculuğu-
nun keyfini artırır. Her mevsim güzel ama eylülde bir 
başka güzel antik kentlerden bir seçki yaptık. Tarih 
yolculuğunuzun yoldaşı eylül esintisi olsun...
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DISCOVER IT WHILE NO ONE IS AROUND: EUROMOS                                                                 
Perhaps, it may stand more modest compared to the other 
ancient cities, but it is worth visiting with its atmosphere and 
nature that surrounds it. It feels like you are the first person 
to discover this place when you arrive at the columns rising 
among the olive trees. The place is 12 km behind Milas, after 
passing the Bafa Lake within 4km distance of the Town 
Selimiye. Only 16 of the 32 columns belonging to the Temple 
of Zeus located in the Ancient City of Euromos. 

The unfinished temple
There was a Karya cult center here during the 6th century B.C. 
In the Hellenistic Era, the Zeus Cult united with the previous 
god. While Euromos’s importance could compete with Milas in 
the Hellenistic and Roman Eras, it lost its importance during 
the Byzantium period. The temple was made during the reign 
of the Roman Emperor Hadrian but was never completed. The 
only remains of the city that is a few hundred meters away from 
the temple are ruined walls with only one tower left and a 
ruined theatre that only has a few visible rows. Euromos is also 
called ‘Ayaklı’ (footed) because of its columns.

KİMSELER YOKKEN KEŞFEDİN: 
EUROMOS 
Belki diğer antik kentlere göre, daha mütevazı durabilir 
ancak, atmosferi ve onu çevreleyen doğayla görmeye de-
ğer. Milas’a 12 km kala Bafa Gölü’nü geçtikten sonra, 
Selimiye kasabasına 4 km mesafede, yolun hemen solun-
da, zeytin ağaçlarının arasından yükselen sütunlara var-
dığınızda ilk kez siz keşfetmiş gibi hissedebilirsiniz. 
Euromos antik kentinin, Zeus Tapınağı’ndaki 32 sütu-
nundan sadece 16’sı geriye kalabilmiş. 

Yarım kalan tapınak
Burada, M.Ö. 6. yüzyıl’da bir Karya kült yeri vardı. Helle-
nistik devirde, Zeus kültü, daha önceki tanrıyla birleşti. 
Euromos, Hellenistik ve Roma devirlerinde, önem bakı-
mından Milas’la rekabet edebilirken, Bizans zamanında 
önemini kaybetti. Tapınak, Roma İmparatoru Hadrian 
zamanında yapılmış ancak hiçbir zaman bitirilememiş. 
Tapınağa birkaç yüz metre mesafedeki kentten ancak, bir 
kulesi ayakta kalabilmiş surlar ve çok harap durumdaki, 
ancak beş sırası görülebilen tiyatro var. Halk arasında 
Euromos’a, sütunlarından dolayı, ‘Ayaklı’ da deniyor. 
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Pamukkale and its travertine pools are famous around the 
world. The terraced slopes, the pools that were made by the 
spring that has been used since ancient times look like a 
cotton field from afar. One of Pamukkale’s most popular 
places is the Pamukkale Thermal. You can swim between 

felled and broken columns in the water that fills the 
thermal pool, which is thought that it was an old 

road with pillars on the sides or perhaps the 
ruins of an ancient pool from a nearby Apollo 
Temple. This unique geological formation is 
nested within history.   

Look at the city from above 
You will be overexcited by the history of the 

city of Hierapolis when you go through the 
Necropolis (graveyard), walk through the marble 

road with pillars and get on the top of the theatre after a 
quick climb. The Hierapolis Archeology Museum, which was 
converted from an ancient Roman bathhouse which was built 
upon Hierapolis’s ruins, is a museum not to miss with its 
location, arrangement, lighting and especially its exhibits.

Pamukkale ve traverten havuzları dünyaca ünlü. Teraslı 
yamaçlar, antik dönemlerden beri kullanılan kaynağın 
meydana getirdiği havuzlarla uzaktan bir pamuk tarlası-
na benzer. Pamukkale’nin en popüler yerlerinden biri de 
Pamukkale Termal. Devrilmiş ve kırılmış sütunların 
arasında yüzülebilen termal su dolu havuz, belki 
Apollo Tapınağı yakınındaki antik bir havu-
zun kalıntıları ya da sütunlu yolun bir deva-
mıydı. Bu benzeri olmayan jeolojik oluşum 
bir de tarihle içiçedir. 

Kente tepeden bakın
Hierapolis kentinin Nekropol’ünün (me-
zarlık) içinden geçip, sütunlu mermer yol-
dan yürüdükten ve kısa bir tırmanışla tiyat-
ronun tepesine çıkıp kente baktıktan sonra, 
buradaki tarihten de büyük heyecan duyacaksınız. 
Hierapolis’in kalıntıları üzerine kurulan ve bir Roma Ha-
mamı’ndan dönüştürülen Hierapolis Arkeoloji Müzesi, 
mekanı, düzenlemesi, ışıklandırması ve özellikle sergile-
dikleriyle, kaçırılmayacak bir müze. 

DÜNYANIN HAYRAN KALDIĞI DOĞAL FENOMEN: PAMUKKALE
THE NATURAL PHENOMENON THE WORLD ADMIRES: PAMUKKALE

LEZZET MOLASI

Denizli’nin çok özel pideli kuzu 
fırın kebabının alasını tatmak için 

Ali Başoğlu Kebap Salonu’na 
uğrayın. 

FLAVOR STOP

To taste Denizli’s special oven 
baked lamb kabob with pita visit 

Ali Başoğlu Kebap Salon.
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Kütahya’s pride, the ancient City of Aizonai that is located 57 km 
away from the town center, took its name from the mythological 
hero Azan, one of the legendary sons of King Arkas’. This area’s 
most stunning monument is the most well protected temple in 
Anatolia that was made in the name of Zeus and built upon a 
plateau... During the early Byzantium era this place was an 
episcopacy center. In the 7th century during the Medieval Age this 
place, which had lost its importance, was turned into a fortress. 
Because it was used as a base by the Çavdar Tatars during the 
Seljuk era it took the name of Çavdarhisar. In this era, soldiers 
took shelter in the basement of the temple. During the Ancient 
Ages, walls were made out of large cut stones on both side of the 
beach as protection against the surging waters of Kocaçay. There 
were 4 bridges that connected the two opposite sides. Two of these 
bridges are still used today. 

The market prices are on the inscription
The round structure (Macellum) that belongs to the second 
century A.D., which was used as a food market, is located further 
south. On an inscription which was found here, the prices of all 
the goods sold in the imperial markets during the 4th century are 
listed. This was so to speak the price estimation of Emperor 
Diocletianus to fight against inflation. For this reason, this place 
is accepted as the world’s first market exchange. We can 
understand from these inscriptions that 2 donkeys were worth 1 
slave, 1 horse was worth 3 slaves and 1 slave was worth 30 
thousand dinars. There are also a theatre, a stadium, two 
bathhouses of which one is tessellated, a gymnasium, streets 
with columns, necropolis areas and the holy cave of Meter 
Steune in the city.

Kütahya’nın gururu kent merkezine 57 km mesafede-
ki Aizonai antik kenti, adını, efsanevi Kral Arkas’ın 
üç oğlundan biri, mitolojik kahraman Azan’dan alı-
yor. Bu bölgenin en çarpıcı anıtı, bir plato üzerinde 
bulunan Zeus adına inşa edilen Anadolu’nun en iyi 
korunmuş tapınağı... Erken Bizans döneminde, burası 
piskoposluk merkezi olmuş. 7. yüzyılda önemini kay-
betmiş Ortaçağ’da ise bir hisara dönüştürülmüş. Sel-
çuk döneminde, Çavdar Tatarları tarafından, üs ola-
rak kullanıldığı için, Çavdarhisar adını almış. Bu dö-
nemde, tapınağın alt katında askerler barınırmış. An-
tik Çağlar’da, Kocaçay’ın kabaran sularından korun-
mak için, her iki kıyıda, iri kesme taşlardan, koruma 
duvarları vardı. İki yakayı biribirine bağlayan dört 
köprü bulunuyordu. Bunların ikisi, bugün hâlâ kulla-
nılıyor.

Pazar fiyatları yazıtta 
M.S. 2. yüzyıla ait gıda pazarı olarak kulllanılmış yu-
varlak yapı (Macellum) daha güneyde. Burada bulunan 
bir yazıtta, 4. yüzyıl’da imparatorluk pazarlarında sa-
tılan tüm malların fiyatları yer alıyor. Bu, adeta İmpa-
rator Diocletianus’un 304 yılında, enflasyonla müca-
delesi için yaptığı ücret tesbitiydi. Bu yüzden burası 
dünyanın ilk borsası olarak kabul ediliyor. Buradan bir 
kölenin iki eşek, bir atın üç köle, bir kölenin ise 30 bin 
dinar ettiğini anlıyoruz. Kentte aynı zamanda bir ti-
yatro, stadyum, biri mozaikli olmak üzere iki hamam 
ve gymnasium, sütunlu caddeler, nekropol alanları ve 
Meter Steune’nin kutsal mağarası bulunuyor.

DÜNYANIN İLK BORSASI: AİZONAİ 
THE WORLD’S FIRST EXCHANGE MARKET: AIZONAI
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Hoşnudiye Mah. İsmet İnönü 1.Cadde No.153 26170 Eskişehir, Turkey
Tel: +90 (222) 217 88 88 | www.hilton.com.tr/eskisehir

Açıldık!
Eskişehir Hilton Garden Inn
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To explore the Çeşme Peninsula’s other face; you must visit 
Ildırı, famous with its lovely fishing village and its famous 
ancient city (Erythrai) located there. The Ancient City of 
Erythrai located in Ildırı, which is also a 1st degree protected 
area, is a beautiful evening stroll for those who are tired of 
the beach and the sun. The City of Erythrai, which was 

famous for its commerce once and is located in the crest 
of the village that is one of Ionia’s 12 cities that 

ancient writers spoke about, was a magnificent 
city during 700-800 B.C. During those times, 
Çeşme was Erythrai’s seaport. The city was 
famous with its wine trade. The enchanting 
taste and effect of the fish that are caught in 
the coast of the city of Erythrai such as 

bream, coral, and red mullets are mentioned 
in many mythological stories. Wool production 

and pottery were important exports for Erythrai.  

Pots excavated from dig sites 
During the archeological digs, pottery workshops dating back 
to the 4th century B.C. were discovered behind the theatre. The 
ruined theatre, facing Gerence Bay, belongs to the Helenistic 
Era. When going to the theatre, there is a round gray marble 
mausoleum with the ruins of a bathhouse to its right, to the 
north of the theatre there is a house decorated with mosaics 
that used to belong to the king during the 7th century B.C. The 
city lost its importance during the Byzantine era. 

Çeşme Yarımadası’nın bir başka yüzünü keşfedebilmek 
için şirin bir balıkçı köyü olan ve antik kentiyle ünlü Ildı-
rı’yı (Erythrai) görmeli. 1. derece sit alanı olan Ildırı’daki 
Erythrai antik kenti, plajdan ve güneşten bunalanlar için 
güzel bir akşamüstü gezintisi. Köyün sırtlarında bulu-
nan, birçok antik yazarın bahsettiği İonya Birliği’ni kuran 
12 kentten biri olan, ticaretiyle ünlü antik Erythrai, 
İ.Ö. 700-800 yıllarında görkemli bir kentti. O 
dönemde Çeşme, Erythrai’nin iskelesiydi. 
Kent şarap ticaretiyle ünlenmişti. Birçok 
mitolojik hikayede, çipura, mercan ve 
barbunyasıyla ünlü Erythrai’nin kıyıla-
rından çıkarılan balıkların lezzetinden ve 
sihirli etkisinden bahsedilir. Yün üretimi 
ve çömlekçilik buranın önemli ihracat 
ürünleriydi. 

Kazılardan çıkarılan çömlekler
Kazılarda, tiyatronun arkasında M.Ö. 4. yüzyıl ve önce-
sine ait çömlek atölyeleri ortaya çıkarıldı. Gerence koyu-
na bakan harab durumdaki tiyatro, Helenistik devre ait. 
Tiyatroya giderken, gri mermerden, daire şeklinde bir 
mozole hemen sağında hamam kalıntıları, tiyatronun 
kuzeyinde ise M.Ö. 7. yüzyıldan kalma, krala ait mozaik-
li bir ev var. M.Ö. 530’a ait Athena Tapınağı, Akropo-
lis’in tepesinde kurulmuş. Kent, Bizans döneminde öne-
mini tamamıyla yitirmiş.

ÇEŞME’NİN YANIBAŞINDA BİR BAŞKA DÜNYA: ILDIRI
ANOTHER WORLD RIGHT BESIDE ÇEŞME: ILDIRI

LEZZET MOLASI

Ildırı girişindeki Manzara 
Kahvesi’nde lokma ve pazılı 

gözleme lezziz. 

FLAVOR STOP

The Manzara Kahve which is 
located at the entrance of 

Ildırı has very delicious 
gözleme with chard 

and lokma.

KAPAK / COVER
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Patara is one of Likya’s important seaports. In 4th century 
A.D. Myra gained fame as the birth place of St. Nicholas, also 
known as Santa Claus, and the bishop of the God of Prophecy 
Apollo. The city was never completely dug. The well protected 
arched Roman gate, belonging to the 1st century, marks the 
entrance to the city. In the area, a Necropolis, a bathhouse 

complex, an agora, the foundation of a basilica, a 
beautiful temple belonging to the 2nd century 

where the city walls are in good shape though it 
is hard to reach, are in really good shape. Also, 
the temple is too small to call it the famous 
Apollo Temple.

A stage dedicated to a woman
The theatre located to the southwest of the 

bathhouses is on the slope of the acropolis. A 
Greek inscription states that the stage was 

made for a woman. A lovely path to the south of the 
theatre climbs up to the city’s Acropolis. The arched 
lighthouse, located to the west of the hill, has the scenery 
of the harbor, the sea, and the beach. When you go 
further from here, you will see the Hadrian’s silos after 
the sandy hills.

Patara, Likya’nın önemli bir limanı. Kehanet Tanrısı 
Apollo ile  M.S. 4. yüzyılda da Myra’nın piskoposu 
olan St Nicholas ya da diğer adıyla Noel Baba’nın do-
ğum yeri olarak ünlenmiş. Kent hiç bir zaman tam 
olarak kazılmamış. 1. yüzyıla ait üç kemerli çok iyi 
korunmuş olan Roma Kapısı kente girişi belirliyor. 
Nekropol, hamam kompleksi, agora, bir bazili-
kanın temelleri, kent surlarının en iyi du-
rumda olduğu bir bölgede, varılması güç 
de olsa, 2. yüzyıla ait güzel bir tapınak 
var. Ünlü Apollo Tapınağı olduğunu 
söyleyebilmek için çok küçük. 

Kadına adanmış sahne
Hamamların güneybatısında tiyatro, 
Akropolis’in yamacında. Bir Yunanca ya-
zıtta sahnenin bir kadın için yapıldığı belir-
tiliyor. Tiyatronun güneyinde güzel bir patika 
kentin Akropolis’ine tırmanır. Fener ise, tepenin ba-
tısında, hala deniz, plaj ve dolmuş olan limana man-
zarası olan üstü yıkılmış kare, kemerli bir kule. Bura-
nın ilerisine, kum tepelerini geçtikten sonra Hadri-
an’ın siloları var.

GÜNBATIMINA YAKIŞAN TARİH: PATARA 
A HISTORY FIT FOR THE SUNDOWN: PATARA 

FOTOĞRAF NOKTASI

Patara’nın uzun beyaz 
kumsalında yürüyüş yapın, yüzün 

ve kumulların üzerinden 
günbatımını kaçırmayın.

PHOTO SPOT

Go for a walk on Patara’s long 
white beach, swim there and 
don’t miss the sundown view 

from the dunes.

KAPAK / COVER
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AŞIYI	İHMAL	
ETMEYİN	GRİPTEN	
UZAK	DURUN
MEVSİM DEĞİŞİKLİKLERİNE KARŞI 
DOKTORUNUZUN ÖNERDİĞİ AŞILARI 
YAPTIRMAYI UNUTMAYIN.

DO	NOT	AVOID	
GETTING	A	

SHOT,	
STAY	AWAY	
FROM	FLU

DO NOT FORGET GETTING THE         
SHOTS THAT WERE RECOMMENDED        

BY YOUR PHYSICIAN AGAINST 
SEASONAL CHANGES.

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

Diseases that mostly occur due to climate, social 
environment, and physical changes and that are 
characterized by infection typically emerge in the fall. 
After summer, September is when the human body 
needs vaccine to adapt to the new weather conditions 
and the heat changes. As the schools open and the cool 
air settles in, particularly infectious diseases begin to 
threaten our children. According to experts, September 
is a critical month in terms of skin health as well as 
physical health. If your doctor suggests, it is possible to 
rejuvenate your skin and stay protected against diseases 
by getting immunization. 

Daha çok iklim, sosyal çevre ve fiziksel değişikliklere bağlı 
olarak ortaya çıkan ve sıklıkla enfeksiyon ile seyreden hasta-
lıklar genelde sonbaharda ortaya çıkıyor. Yaz sonrası eylül 
ayı insan vücudunun ısı değişimlerine ve yeni hava koşulla-
rına uyum sağlaması için aşıya ihtiyaç duyduğu bir ay. 
Okulların açılması ve havaların soğumasıyla birlikte özel-
likle bulaşıcı hastalıklar çocuklarımızı tehdit edebiliyor. 
Uzmanlara göre hem beden sağlığı hem de cilt sağlığı 
açısından eylül ayı kritik bir ay. Bu ay doktorunuz öne-
riyorsa aşı yaptırarak hem hastalıklara karşı korunmak 
hem de cildinizi toparlayabilmek mümkün.
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Wash your hands
Short-term changes in temperature that emerges because of 
sudden seasonal changes of the weather complicates the 
adaptation process of the body. Infectious Diseases Specialist 
Dr. Meltem Yavuz recommends the following so we can go 
through the fall season in a healthy way:

Physician before medication
“When faced with any health problems, contact with a 
physician. Avoid using antibiotics. Ideal time to get a flu 
vaccine is between September-November. The vaccine can 
also be done during the winter months, if the person has not yet 
infected with any influenza virus. Influenza vaccine should be 
repeated every year, and note that the pneumonia vaccine 
provides immunity for 5 years.”

Wash your hands often
“Wash your hands frequently following the rules properly. Do 
not forget that washing hands is the most preventive measure 
to protect you and your loved ones against diseases that are 
transmitted via droplets and direct contact. Ventilate your 
home and office frequently. Dress appropriately for the season. 
Choose cotton instead of nylon clothes that increase sweating.”

Adjust the room temperature well
“Very hot and very cold environments adversely affect the 
upper respiratory tract. Keep room temperature between 22-
25 degrees. Sleep quality might be affected by both low and 
high temperatures. Scientific research shows that our sleep 
quality is not affected at ambient temperatures between 14-
24 degrees.”

Suya sabuna dokunun
Havaların aniden ısınıp soğumasıyla ortaya çıkan kısa 
süreli ısı değişimleri, vücudun adaptasyon sürecini zor-
laştırıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Dr. Meltem 
Yavuz, sonbaharı sağlıklı bir şekilde geçirebilmemiz için 
şunları öneriyor:

Önce doktor sonra ilaç
“Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaştığınızda, mutlaka 
doktorlarla irtibata geçin. Bilinçsiz antibiyotik kullanı-
mından sakının. Grip aşısı için ideal olan zaman ey-
lül-kasım ayları arasındır. Aşı, eğer kişi henüz gribal bir 
enfeksiyon geçirmediyse, kış aylarında da yapılabilir. 
Grip aşısının her yıl yinelenmesi gerektiğini, zatürre aşı-
sının ise 5 yıl süren bağışıklık sağladığını unutmayın.”

Ellerinizi sık sık yıkayın
“Ellerinizi kurallara uygun bir şekilde sık sık yıkayın. El 
yıkamanın sevdiklerinizi ve sizi, damlacık ve temas yolu 
ile bulaşan hastalıklara karşı en çok koruyan önlem oldu-
ğunu unutmayın. Evinizi ve ofisinizi sık sık havalandırın. 
Mevsime uygun giyinin. Terlemeyi artıran naylon kıya-
fetler yerine, pamukluları tercih edin.”

Oda ısısını iyi ayarlayın
“Çok sıcak ve çok soğuk ortamlar, üst solunum yolunu 
olumsuz etkiler. Oda ısınız 22-25 derece arasında olsun. 
Uyku kalitesi; hem sıcaktan, hem de soğuktan etkilene-
bilir. Bilimsel araştırmalar, 14-24 derece arasındaki or-
tam sıcaklıklarında uykumuzun pek bozulmadığını gös-
termektedir.”

YOĞURT ENFEKSİYONU ÖNLER
Yoğurt ve kefir gibi besinlerin, içerdiği 
probiyotikler sayesinde bağırsak florasını 
güçlendirir, pek çok enfeksiyon hastalığından 
korunmaya yardımcı olur.

YOGURT PREVENTS INFECTION
Foods such as yogurt and kefir strengthen 
the intestinal flora and protect against many 
infectious diseases thanks to probiotics they 
contain.

El	yıkamanın	sevdiklerinizi	ve	sizi,	damlacık	ve	temas	
yolu	ile	bulaşan	hastalıklara	karşı	koruduğunu	

unutmayın.

Do	not	forget	that	washing	your	hands	protects	you	
against	the	diseases	that	are	transmitted	via	droplet	

and	skin-to-skin	contact.	
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Pay attention for cough, fever, and fatigue 
Highlighting that when schools open, children meet with a 
variety of diseases, notably the infectious diseases, Ankara 

Medical Park Hospital, Department of Child Health 
and Diseases Specialist Assoc. Prof. Dr. Ayşe 

Esra Yılmaz explains the following:

The incubation period of a disease is a 
threat
“Crowded environments such as 
kindergartens and schools cause 
diseases such as cold or flu via 
respiration or direct contact because 

of inadequate ventilation, close 
contact, perspiration due to increased 

physical activity. The seasonal flu 
vaccine applied in the beginning of the 

season with your doctor’s recommendations also 
helps prevent outbreaks.”
“Measles, chicken pox, rubella, mumps, scarlet fever, 
and rash are among the common infectious diseases seen 
in this period. Although most of these viral diseases are 
greatly reduced through effective vaccination in recent 
years, they can still create a threat to school children 
since they spread via air and their incubation period 
doesn’t show any symptoms.”
“Sick children should rest; their fluid intake should be 
increased; nasal passages should be kept open via nasal 
sprays containing saline; if there is any pain or fever, 
analgesics should be used, except aspirin. Let us not 
forget that most of these diseases have viral origins, so 
the use of antibiotics should be useful only on doctor’s 
recommendations in complicated cases. Persistent fever, 
general unwellness, severe coughing, and shortness of 
breath should be taken seriously and the opinion of a 
physician must be taken in such cases.”

Öksürük, ateş ve halsizliğe dikkat
Okullar açıldığında çocukların başta enfeksiyon hasta-
lıkları olmak üzere çeşitli rahatsızlıklarla karşılaştığına 
dikkat çeken Medical Park Ankara Hastanesi Çocuk Sağ-
lığı ve Hastalıkları Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Ayşe Esra 
Yılmaz şunları anlatıyor:

Hastalıkların kuluçka dönemi tehdit
“Kreş ve okul gibi kalabalık ortamlar, yeterli havalandır-
ma yapılmaması, yakın temas, artan fiziksel aktiviteye 
bağlı terleme ve üşütmeler solunum ya da temas yoluyla 
çocukların nezle, grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklar ya-
şamasına sebep olur. Doktorunuzun önerisiyle mevsim 
başlangıcında yapılan grip aşısı da salgınların önlenmesi-
ne yardımcı olur.”  
“Kızamık, suçiçeği, kızamıkçık, kızıl gibi döküntülü has-
talıklar ve kabakulak da bu dönemde sık görülen enfeksi-
yon hastalıklarıdır. Son yıllarda etkin aşılama ile çoğu 
viral olan bu hastalıklar büyük ölçüde azalmakla birlikte, 
solunum yoluyla bulaştıkları ve bulgu vermeden 
seyreden kuluçka dönemlerine sahip olduk-
ları için hala okul çocukları için tehdit 
oluşturabilirler.”
“Hasta çocukların istirahat etmesi sağ-
lanmalı, sıvı alımı arttırılmalı, serum 
fizyolojik içeren sprey ya da damla-
larla burun açık tutulmaya çalışılma-
lı, ateş ve ağrısı varsa aspirin hariç 
analjezikler kullanılmalıdır. Bu hasta-
lıkların çoğunun viral kaynaklı olduğu, 
dolayısıyla antibiyotik kullanımının sa-
dece hekim önerisiyle, komplike olgularda 
faydalı olacağı unutulmamalıdır. Ateşin uzun 
süreli ve inatçı olması, genel durumdaki bozuk-
luk, şiddetli öksürük ve nefes darlığı gibi durumlarda 
mutlaka bir çocuk hekimini görüşü alınmalıdır.” 

SAĞLIK / HEALTH

Kreş	ve	okul	gibi	
kalabalık	ortamlarda	yayılan	
hastalıklara	karşı	hijyen	
kurallarına	uymalısınız.

You	must	comply	with	hygiene	
rules	against	spreading	diseases	

in	nurseries	and	crowded	
places	like	schools.	
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Moisturize your skin to prepare for cold weather
Exposing your skin to the sun for long periods causes dryness, 
wrinkles, sagging, loss of elasticity, color changes, and leads to 
expansion of blood vessels in the skin surface. Ankara Medical 
Park Hospital Department of Dermatology Specialist Professor 
Dr. Erol Koç lists the tips to rejuvenate your skin: “Tanned skin 
begins to look unhealthy and tarnished with the arrival of fall. 
Sea, constant contact with the pool water, and excessive heat 
disrupt the skin’s moisture balance. In the months of fall, 
moisturizing your skin and applying supportive treatment may 
be necessary.”

Spots and acne
Incorrect and inadequate protection against the damages 
caused by the solarium and the sun, or usage of some 
hormone-containing drugs that cause light sensitivity, 
and genetic predisposition might result with spotting in 
the summer. Preventive measures might prevent their 
formation and darkening of them, but a series of 
treatments have to be implemented since it is necessary 
in the fight against existing spots. As the treatment can 
be planned through the application of lightening creams 
only, sometimes exfoliating with enzymatic peels, 
dermabrasion, or various lasers can be used. Acnes may 
become uncomfortable through the end of the summer. 
Acne is a disease with a treatment; however, long-term 
follow-up may be required. The months of fall are the 
best times to treat spots that form after acne via 
medication or laser.”

Cildinizi nemlendirin, soğuk havalara hazırlayın
Uzun süre güneşe maruz kalmak ciltte kuruluk, kırışık-
lık, sarkma, esneklik kaybı, renk değişimleri ve deri 
yüzeyindeki damarlarda genişlemeye yol açar. Medical 
Park Ankara Hastanesi Dermatoloji Bölümü Uzmanı 
Prof. Dr. Erol Koç, cildinizi yeniden toparlayabilmeniz 
için ipuçlarını şöyle sıralıyor: “Bronzlaşmış deri sonba-
harın gelmesiyle beraber matlaşmaya ve sağlıksız gö-
rünmeye başlar. Deniz, havuz suyu ile sürekli temas ve 
aşırı sıcak hava derinin nem dengesini bozar. Sonbahar 
aylarında deriyi nemlendirmek ve destek tedaviler uy-
gulanması gerekebilir.”

Lekeler ve sivilceler
Güneşin ve solaryumun neden olduğu hasara karşı doğru 
ve yeterli korunmamak, bazı hormon içerikli ya da ışık 
duyarlılığına neden olan ilaçları kullanmak, genetik yat-
kınlık yaz aylarında leke oluşumuyla sonlanabilir. Koru-
yucu önlemler lekelerin koyulaşmasını ve yenilerinin 
oluşmasını önleyebilir, ancak var olan leke ile mücadele-
de bir seri tedavi uygulamak gereklidir. Tedavi bazen sa-
dece renk açıcı kremlerin sürülmesi şeklinde planlanabi-
leceği gibi kimyasal, enzimatik peelinglerle soyma, der-
mabrazyon yapma veya çeşitli lazerlerin kullanımıyla da 
sürdürülebilir. Sivilceler ise yazın bitmesiyle rahatsız 
edici hale gelebilir. Sivilce, tedavisi olan bir hastalıktır, 
uzun süreli takibi gerekebilir. Sonbahar ayları, sivilce 
sonrasında oluşan lekelerin ilaç veya lazerle tedavi edil-
mesi için çok uygun bir zamandır.”

SAĞLIK / HEALTH

SAÇ BAKIMI İÇİN MASKE
Saç dökülmesi için evde kür tedavisini şöyle 
uygulayabilirsiniz: Dekspantenol etken maddesi 
ve vitamin E etken maddeli 5 ampulu, 25 cc”lik 
badem yağıyla karıştırın. Haftada bir gün saçları 
yıkamadan yarım saat önce masaj ile uygulayın.

MASK FOR HAIR CARE
Here is how you can apply this home cure 
against hair loss: Mix 5 bulbs with 
dexpanthenol agents and vitamin E active 
ingredient with 25 cc almond oil. Apply it once 
weekly with a massage for half an hour before 
washing your hair.

Aşırı	sıcak	havayla	lekelenen,	kuruyan	ve	sivilcelenen	
cildinize	destek	tedavisine	sonbaharda	başlayın.	

Begin	to	treat	your	skin	in	fall	that	became	dry,	got	
sunspots	and	acne	in	summer.	
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

HE	BROUGHT	THE	ROME	PIZZA	TO	İSTANBUL
YOU CAN TRY THE ROME PIZZA THAT DRAWS ATTENTION WITH ITS 

20X70 CM RECTANGULAR SHAPE IN PİNSA.

ROMA	PİZZASI’NI	İSTANBUL’A	GETİRDİ
20’YE 70’CM’LİK DİKDÖRTGEN PİZZA FORMUYLA DİKKAT ÇEKEN ROMA 

PİZZALARINI PİNSA’DA DENEYEBİLİRSİNİZ.

Pinsa that serves its customers in Moda, Kadıköy since 
April 2014 gets the credit thanks to its rectangular 
pizzas and delicious original specialties. One significant 
detail about these pizzas is that they are prepared Rome 
style. We met with Barış Oğuzer, the owner and chef of 
Pinsa, and talked about how he decided to make the 
pizzas that draw attention with their shape and taste in 
İstanbul.  

He studied archeology but became a pizza maker
Owner and chef of Pinsa Barış Oğuzer is in fact an 
archeologist. Having studied archeology in Akdeniz 
University, Barış Oğuzer’s life takes a different turn 
when his girlfriend goes to Italy for university education 
in 2009. Oğuzer, who lived in Italy for four years, turns 
this into an opportunity to get training on pizza making 
for two weeks in Rome, the pizza and pasta paradise. 
Oğuzer works at different restaurants in Rome and gains 
experience on 20x70 cm rectangular shaped Rome pizza 
making. After he returns to İstanbul, he works at Babbo 
pizzeria at Bağdat Street. When Barış Oğuzer, who sets 
his mind on bringing the taste of rectangular Rome pizza 
to İstanbul, believes that it is the right time, he opens 
Pinsa in Moda in April 2014. 

There is no fixed menu
One difference about Pinsa from the others is that 
the place doesn’t have a fixed menu. They 
have pizzas, of course. Whenever you go 
to Pinsa, you can order a margherita 
pizza or a pizza with cheddar 
cheese, potatoes, and veal ham. 
However, each time you go 
there, you also have the 
chance to taste the pizzas you 
have never tasted before. 
Because, Oğuzer loves to try 
different tastes. 

Kadıköy Moda’da Nisan 2014’ten bu yana hizmet veren 
Pinsa, dikdörtgen pizzaları ve tadına doyum olmayan ori-
jinal spesiyalleri ile beğeni topluyor. Bu pizzaların en bü-
yük özelliği ise Roma pizzası tarzında hazırlanması… Pin-
sa’nın sahibi ve şefi Barış Oğuzer ile buluştuk ve formuyla 
olduğu kadar lezzetiyle de dikkat çeken bu pizzaları İstan-
bul’da nasıl yapmaya başladığı hakkında konuştuk.

Arkeoloji eğitimi aldı ama pizzacı oldu
Pinsa’nın sahibi ve şefi Barış Oğuzer aslen bir arkeolog. 
Akdeniz Üniversitesi’nde arkeoloji okuyan Barış Oğu-
zer’in hayatı, kız arkadaşının üniversite eğitimi nedeniyle 
2009’da İtalya’ya gitmesiyle farklı bir yola girer. 4 sene 
boyunca İtalya’da kalan Oğuzer, bu fırsatı değerlendirerek 
pizza ve makarna cenneti Roma’da 2 haftalık özel bir pizza 
kursuna gider. Roma’da farklı restoranlarda çalışan ve Ro-
malılara özgü 20’ye 70 cm’lik dikdörtgen boyutlu pizzala-
rın yapımında deneyim kazanan Oğuzer, İstanbul’a dön-
dükten sonra İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki Babbo pizza-
cısında çalışmaya başlar. Roma’ya özgü dikdörtgen pizza-
ları İstanbullulara tattırmayı kafasına koyan Barış Oğuzer, 
doğru zamanın ve fırsatın geldiğine inanınca, Nisan 
2014’te Moda’da Pinsa’yı açar. 

Sabit mönü yok
Pinsa’nın en önemli farkı sabit bir mönüsünün olmaması. 
Elbette fiks olarak hazırlanan pizzalar var. Pinsa’ya ne za-
man giderseniz gidin, cheddarlı, patatesli, dana jambonlu, 
4 peynirli ve margarita pizzayı her zaman deneyimleyebi-
lirsiniz. Ama Pinsa’da her defasında daha önce hiç tatma-
dığınız pizzaları da tatma şansına sahipsiniz. Çünkü Oğu-
zer, değişik tatlar denemekten büyük keyif alıyor. 

Enginarlı, kabaklı ve brokolili seçenekler var
Oğuzer, mevsime özel sebzeleri kullanarak farklı tatlar 
yaratıyor. Özellikle kış aylarında kereviz ve gouda peynir-
li pizzanın büyük talep gördüğünü söyleyen Oğuzer, farklı 
pizza seçenekleri hakkında şu bilgileri veriyor: 
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Pinsa’nın sahibi ve şefi Barış Oğuzer

Owner and Chef of Pinsa Barış Oğuzer
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“Ispanaklı ricotta peynirli, tulum peyniri domates ve 
zeytinli, brokoli ve sucuklu, somonlu kabaklı ve ricot-
ta peynirli ya da enginarlı gibi farklı pizza tariflerimiz 
var.” En yoğun günlerde ortalama 20 dikdörtgen pizza 
hazırlayan Barış Oğuzer’in mesaisi sabah 08.00’de 
başlıyor. Mekana gelip ön hazırlıkları yapan Oğuzer, 
saat 10.00’da önce Pinsa’nın fiks pizzalarını hazırlı-
yor. Daha sonra gelen taleplere göre saat 15.00’te 
tekrar pizza yapmaya başlıyor. Mekân kapılarını 
12.00’de açsa da hazırlıklar epey erken başlıyor. Pin-
sa’nın Roma’ya özel pizzalarını tatmak istiyorsanız, 
22.00’den önce gelmenizde fayda var. 

Hamur 24 saat dinlendiriliyor
Hamur hazırlama sürecinin en önemli aşama olduğunu 
ifade eden Barış Oğuzer, “Haftada 2 kez hamur hazırlı-
yorum. Pizza hamurlarının fırına girmeden önce 24 
saat dinlenmesi gerekiyor. Su, maya, un ve tuz karışı-
mıyla hazırlanan pizza hamurları dinlendirildikten 
sonra mısır ve undan oluşan özel bir karışım üzerinde 

Selections with artichokes, zucchini, and broccoli
Oğuzer creates different tastes by using seasonal vegetables. 
Expressing that the pizza with celery and Gouda cheese 
takes great demand in winter, Oğuzer gives the following 
information on different pizza toppings: “We have 
different pizza recipes using spinach and ricotta cheese, 
tulum cheese tomatoes and olives, broccoli and sausage, 
salmon zucchini and ricotta cheese, or artichoke.” 
Preparing 20 rectangular pizzas on average during their 
busy days, Barış Oğuzer begins the day at 8 am. Oğuzer, 
who comes to the pizzeria and makes the preliminary 
preparations, prepares Pinsa’s fix pizzas before 10 am. 
Later, depending on the demand, he begins to make pizzas 
again at 3 pm. Although, the pizzeria opens its doors at 12 
noon, preparations begin very early in the morning. If you’d 
like to taste the delicious Rome pizzas of Pinsa, you better 
get there before 10 pm.    

The dough needs to rest for 24 hours
Stating that the most important phase being the 

Cheddar 
jambonlu 
pizza
Pizza with 
cheddar 
cheese and 
veal ham

Malzemeler: Tam buğday, çavdar unu, su, tuz ve 
maya ile hazırlanmış 1 kiloluk pizza hamuru. 2 haşlan-
mış patates, 2 adet ince kıyılmış taze soğan, 1 büyük 
kâse rendelenmiş mozzarella, 1 kâse rokfor peyniri, 
10-12 adet ince dilimlenmiş dana bacon ve üzerine 
gezdirmek için zeytinyağı.
Hazırlanışı: Özel olarak mayalanmış ve 1 kilo ağırlığın-
daki pizza hamurunu 20’ye 70 cm boyutunda açın ve 
önceden ısıtılmış 300 dereceli fırında 3 dakikalığına ön 
pişirimden geçirin. Sonrasında pizza hamurunu 2 eşit 
parçaya ayırın. Ilk yarının üzerine 2 patatesi ezerek 
yerleştirin. Üzerine bol mozzarella serpin. Ardından 
dana baconlar’ı yerleştirin. Ince kıyılmış taze soğanı 
serpin. Karabiber ve tuzla lezzetlendirin. Dana bacon’la-
rın üzerini kapatmayacak şekilde bir kez daha mozza-
rella serpin ve üzerinden hafifçe zeytinyağı gezdirin. 
Pizzanın diğer yarısına ise rokfor parçalarını tek tek 
sabit aralıklarla yerleştirin. Rokfor peynirinin üzerine 
son kez mozzarella rendesi ekleyin. Pizzayı 310 derece-
li fırında ortalama 5 dakika pişirin. Afiyet olsun.

ŞEF BARIŞ OĞUZER’DEN PATATESLİ DANA 
BACON VE ROKFOR-MOZZARELLALI PİZZA
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Avokado, haşlanmış yumurta, 
eski kaşar ve taze soğanlı 
ciabatta sandviç.
Ciabatta sandwich with 
avocado, boiled eggs, cheese, 
and green onions.

Cheddar 
jambonlu 
pizza
Pizza with 
cheddar 
cheese and 
veal ham
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dikdörtgen boyutunda açılıyor. Pinsa’da tam buğday ve 
çavdar unundan mayalı ekmekler de hazırlıyorduk ama 
şu an ekmek sürecine biraz ara verdik. Pizza dışında 
yine Pinsa’da servis edilmek üzere kendi sandviç ek-
meklerimizi de yapıyoruz. Bu ekmeklere ise ciabatta 
adı veriliyor.” diyor. 

Daha büyük mekân hayali
Barış Oğuzer’in en büyük hayali ise orta vadede daha 
büyük bir mekân açmak… Sadece pizza ile sınırlı kal-
mayıp kahvaltı odaklı, yeni hamur tarifleriyle dikkat 
çekecek farklı tatlara imza atmak isteyen Oğuzer, kla-
sik ve sabit bir mönüye sadık kalmaktan çok, her defa-
sında farklı lezzet kombinasyonlarını biraraya getire-
ceği spesiyallere imza atmaya devam edeceğini dile 
getiriyor. Bu arada hemen hatırlatalım, Pinsa sadece 
pazartesi günleri kapalı. Pinsa’ya yerli ve yabancı pek 
çok kişi geliyor ama müdavimlerin ağırlıkla İtalyan ol-
duğunun da altını çizelim… Pinsa’da pizza dilimlerinin 
fiyatı ise 3.5-5.5 TL arasında değişiyor.

preparation of the pizza dough, Barış Oğuzer says, “I 
make the dough twice weekly. The dough needs to rest for 
24 hours before it gets into the oven. After the dough, 
which is prepared with a mixture of water, yeast, flour, 
and salt, rests enough, it is rolled out as a rectangle on a 
special mixture that consists of corn meal and flour. We 
used to make whole wheat and rye bread in Pinsa, but now 
we decided to get a break on that. We also make our own 
sandwich rolls. They are called ciabattas.”

The dream of a bigger pizzeria
The greatest dream of Barış Oğuzer is to open a larger pizzeria 
in the future. He would also like to discover new dough 
recipes, focused on breakfast. Oğuzer expresses that he will 
continue to create specialties that would combine different 
tastes each time rather than going with a classic and a fixed 
menu. By the way, let us remind that Pinsa is closed only on 
Mondays. Many locals and tourists visit Pinsa, however its 
frequenters are mostly Italians. Pizza slices are priced between 
3.5-5.5 TL in Pinsa.

4 Peynirli 
pizza 

4 Cheese 
pizza

Ingredients: 1 kg pizza dough made with whole 
wheat and rye flour, water, salt, and yeast. 2 boiled 
potatoes, 2 finely chopped onions, 1 large cup of 
shredded mozzarella, 1 cup of Roquefort cheese, 
10-12 slices of veal bacon thinly sliced, and olive oil 
to sprinkle on top.
Directions: Roll out 1 kg leavened pizza dough to a 
20x70 rectangle and prebake it for 3 minutes in a 
preheated oven at 300 degrees. Later, divide the 
dough into two pieces. Place the mashed potatoes 
on top of one-half. Sprinkle with plenty of 
mozzarella on top. Place thinly sliced veal bacon. 
Sprinkle with onions. Use black pepper and salt to 
taste. Once again, sprinkle with mozzarella but 
don’t cover the bacon pieces. Lightly sprinkle olive 
oil on top. Place the Roquefort pieces on top of 
the other half in fixed ranges. Add mozzarella on 
top of Roquefort. Cook the pizza for about 5 
minutes in a 310-degree oven. Bon appetite.  

CHEF BARIŞ OĞUZER’S PIZZA RECIPE 
WITH POTATOES, VEAL BACON, AND 
ROQUEFORT-MOZARELLA. 
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Ricotta, zeytin ve 
domatesli pizza       

Pizza with ricotta, 
olives, tomatoes



Türk Kızılayı Genel Müdürü Dr. Mehmet Güllüoğlu  
Kızılay Maden Suyu’nun  tarihçesini ve bugününü an-
lattı:
“Kurtuluş Savaşı sırasında böbreklerinden rahatsızla-
nınca Afyon’daki Gazlı Göl’den getirilen maden suyu-
nu içerek sağlığına kavuşan Mustafa Kemal Atatürk, 
bizzat sermayesini vererek Afyonkarahisar Gazlıgöl 
beldesinde bir fabrika kurulmasını sağladı. Atatürk’ün 
17 Ekim 1926 tarihinde gelir getirmesi amacıyla Türk 
Kızılayı’na bağışladığı Kızılay Maden Suyu’nun hika-
yesi böyle başladı. Biz de bu önemli emaneti 90 yıldır 
hakkıyla korumanın kıvancı içerisindeyiz. 

Fabrikalarımız ve üretim kapasitemiz
Afyonkarahisar da bulunan iki fabrikamıza gerekli yatı-
rımları yaparak, üretim kapasitelerini saatlik 160.000 şi-
şeye, yıllık ise 800.000.000 şişeye çıkardık.
2014 yılında yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek 
Erzincan Akyazı da bulunan ‘Ekşi Su’ havzasını satın ala-
rak Erzincan’da yeni bir fabrika kurduk. Son teknolojiye 
sahip fabrikamız saatte 50.000 şişe, yıllık 300.000.000 şişe 
kapasitesi ile üretimini sürdürüyor. Böylelikle Afyonkara-
hisar ve Erzincan fabrikalarımız ile yılda 1.100.000.000 
şişe üretim kapasitesine sahip hale geldik.
Tüketiciye daha fazla alternatifler sunan Kızılay Maden 
Suyu, sade maden suyunun yanı sıra aromalı ürün kate-
gorisinde; limon, elma, karpuz çilek, vişne, çilek, meyve 
sulu ürün kategorisinde; mandalinalı, narlı, portakal 
bisküvili- elmalı, pet ürün kategorisinde ise; sade, tonik 
ve mandalinalı ürünlerimizi tüketicilerin beğenisine 
sunuyoruz.
Tüketicilerin sağlığına büyük önem veren Kızılay Maden 
Suyu, ürünlerinde glikoz şurubu yerine doğal pancar şeke-
ri kullanarak tek amacının sağlıklı ve kaliteli ürünü tüketi-
ci ile buluşturmak olduğunu kanıtlıyor.

Kızılay İçecek Grubu, sektörde var olan ürünlerine ek ola-
rak 2016 yılında aromalı ürün kategorisinde Ekstra C vita-
minli limon aromalı, meyve sulu ürün kategorisinde ka-
vunlu ve armutlu ürünlerini de piyasaya sundu. Aynı za-
manda bizim için yeni ve heyecan verici bir alan olan limo-
nata ve gazozu maden suyundan üreterek ürün yelpazemi-
zi daha da geliştirdik.”

Kızılay İçecek Grubu Koordinatörü Ömer Faruk Özçelik’e Kı-
zılay Maden Suyu ile ilgili sorular sorduk.
 Ürünlerinizi ağırlıklı olarak hangi ülkelere ihraç 

ediyorsunuz? 
Kızılay Maden Suyu olarak 17 ülkeye maden suyu ürün-
lerini ihraç ediyoruz. İhracatımızın önemli kısmını ise 
ürün çeşitlerimize büyük ilgi gösteren gurbetçilerimi-
zin yaşadığı Avrupa ülkelerine yapıyoruz. İhracat yaptı-
ğımız başlıca ülkeler; Hollanda, Belçika, Fransa, Alman-
ya, İngiltere, KKTC, Türkmenistan, Irak, Çin, BAE, 
Finlandiya, Avusturya, Avusturalya ve Norveç’tir.

 Yeni projelerinizden bahseder misiniz?
Kızılay içecek grubu olarak bir çok projemiz bulunmak-
ta. Kısa süre içerisinde Kızılay Doğal Kaynak Suyunu 
tüketicilerimizle buluşturmayı hedeflemekteyiz. 

 Neden yardımseven olmak bir şişeyle başlar?
Yardımların tamamı, yardımsevenlerin bağışları ve maden 
suyu satışından elde edilen gelirle finanse ediliyor. Her yıl, 
800 milyon kişi yardım için Kızılay maden suyu kapağını 
açıyor. Bu çerçevede, içilen her maden suyu bir başkasına 
yardıma dönüşüyor. Biz de Kızılay Maden Suyu’nun geli-
rinin tamamını yardım için kullanıyoruz. İçilen her maden 
suyu afetzedeler için çadır, battaniye, gıda maddeleri alı-
mında kullanılırken, ihtiyaç sahiplerine yıl içinde dağıtılan 
yardımlarda da önemli bir kaynak oluşturuyor.

YARDIMSEVEN	OLMAK	BİR	ŞİŞEYLE	BAŞLAR
KIZILAY MADEN SUYU ATATÜRK’ÜN EMANETİNİ 90 YILDIR KORUMANIN KIVANCINI YAŞIYOR.

SOSYAL SORUMLULUK

ADVERTORIAL
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AMSTERDAM’I SOLUMAK İÇİN KENTİN            
10 KEYİFLİ VAADİNE KULAK VERİN, PİŞMAN 
OLMAYACAKSINIZ.

KANALLAR	KENTİ	
AMSTERDAM’IN	
10	KEYİFLİ	VAADİ

BERİL ŞEN

Kanallar kenti ve lale cenneti Amsterdam, onunla öz-
deşleşen bu iki karakteristiğinin dışında, bir kenti ger-
çek anlamda yaşamak isteyenlere cazip vaatlerde bulu-
nuyor. Burası kaldırımlarından yüzen evlerine, kanalla-
rından köprülerine, kafelerinden dünyaca ünlü ressam-
ların koleksiyonlarının sergilendiği müzelerine kadar; 
genç, çağdaş ve üstelik bisikletle gezmenin oldukça ra-
hat olduğu bir kent. Amsterdam’ı solumak için kentin 10 
keyifli vaadine kulak verin, pişman olmayacaksınız.

Begijn Avlusu 
14. yüzyıla ait bu manastır, küçük evleri, minicik bahçe-
leri ve korunmuş avlularıyla gizli bir köşedir. Begui-
ne’ler, yaşlı kişilere bakan ve manastır yemini olmadan 
dini bir hayat yaşayan, Katolik mezhebine ait evlenme-
miş ya da dul kadınlardı. En son Beguine, 1971’e kadar 
yaşadı. Avlunun içinde Begijnhof şapeli var. 

Begijnhof Courtyard
The monastery from the 14th century is a secret corner 
with its small houses, mini gardens, and conserved 
courtyards. The Beguines were unmarried or widowed 
Catholic women who cared after the elderly and lived a 
religious life without swearing an oath to the monastery. 
The last Beguine lived until 1971. The Benijnhof Chapel is 
located inside the courtyard. 
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PAY ATTENTION TO THE TEN 
BLISSFUL PROMISES OF 
AMSTERDAM TO BREATHE THE CITY 
IN; YOU WON’T REGRET IT.

10	BLISSFUL	PROMISES	
OF	CITY	OF	CANALS	
AMSTERDAM

GEZİ / TRAVEL

Amsterdam, a city of canals and a paradise of tulips, offers 
attractive promises to those who want to experience the city 
truly, besides the two mentioned characteristics that are 
identified with it. This is a city, which is young, contemporary, 
and quite comfortable to ride a bicycle from floating homes 
to sidewalks, from bridges to canals, and from cafés to 
museums that exhibit the collections of the world-famous 
painters. Listen to the ten blissful promises of Amsterdam to 
breathe the city in; you will not regret it.

GEZİ / TRAVEL

Kraliyet Sarayı
1655’te belediye sarayı olarak açılan bina, 19. yüzyılda 
kraliyet sarayı olarak kullanılmaya başlandı. Mermer 
işi, özellikle dünya haritalarının işlemeli olduğu yer 
gözalıcı. Kral Willem-Alexander, bu sarayı sadece 
törenler için kullanıyor. Mimarı Jacob van Campen, 
Amsterdam’ın zenginliğini göstermek için hiçbir taviz 
vermemiş. 

Royal Palace
The structure that was put into service as the city hall in 
1655 was started to be used as the royal palace. Marble 
labor especially where the world maps are engraved is 
marvelous. King Willem-Alexander uses this palace for 
ceremonies only. The architect Jacob van Campen didn’t do 
anything by halves to show the wealth of Amsterdam. 

2
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Anne Frank’ın evi 
Savaşın vahşetinden kaçarken saklandığı evde tuttuğu 
günlükler sayesinde dünya yaşananlara başka bir perspek-
tiften bakabilmişti... Anne Frank, II. Dünya Savaşı sırasın-
da, 15 yaşındayken, toplama kampında öldü. Amster-
dam’da yaşadığı ev, bugün yılda 1 milyon ziyaretçinin 
gezdiği bir müze. Anne Frank’ın hüzünlü yatak odasını, 
orijinal günlüğünü görmek mümkün. Müzenin en dikkat 
çekici kısmı, arka ev olarak da bilinen Gizli Ek Bina. Burada 
Frank ailesi ve diğerleri Nazi işgali süresince, gün içinde 
sessiz bekleyişlerini sürdürür, Dickens okur, Hollywood 
oyuncularının fotoğraflarını duvarlara yapıştırarak savaş-
tan uzaklaşmayı dener, kendilerine artık bir süre sonra 
küçük gelmeye başlayan elbiselerine sığmaya çalışırdı.

Anne Frank’s house
The world is able to look at what happened during the war 
from a different perspective owing it to her diary that she kept 
while hiding from the violence of the war in this house. Anne 
Frank died in a concentration camp during the World War II 
when she was 15. Today, the house she lived in Amsterdam is 
a museum, which is visited by one million visitors each year. It 
is possible to see her gloomy bedroom and her original diary. 
The most attractive spot of the museum is the Secret Annex, 
which is also known as the back house. During the Nazi 
invasion, the Frank Family and the others were keeping their 
silent wait day and night, reading Dickens, trying to isolate 
themselves from the war by hanging the pictures of Hollywood 
stars on the walls, and trying to fit in the clothing that were 
beginning to feel so small after a while.     

Van Gogh Müzesi
Dünyanın en zengin Van Gogh koleksiyonlarından 
birinin sergilendiği Van Gogh Müzesi, kaçırılmaması 
gereken bir mekan. Müze sadece koleksiyonuyla değil 
aynı zamanda cam girişiyle de ilk bakışta oldukça et-
kileyici. Ayrıca burada Van Gogh’un sanatsal gelişi-
minin başlangıcından ‘Ayçiçeği’ tablosunun olgunlaş-
ma devrine kadar, adeta hayatının bir özeti var. Mü-
zede ayrıca Gaugin, Toulouse-Lautrec, Monet ve Ber-
nard eserleri de sergileniyor. 

Van Gogh Museum
Van Gogh Museum where one of the richest Van Gogh 
collections in the world is exhibited is a place not to miss. 
The museum is also impressive with its glass entrance at 
first glance. In addition, this place almost offers a summary 
of Van Gogh’s life from his artistic development period to 
his ‘Sunflowers’ painting, which represents his mastery 
period. Works by Gaugin, Toulouse-Lautrec, Monet, and 
Bernard are also exhibited at the museum. 
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Albert Cuypmarkt
Kentin en büyük ve haftanın altı günü açık dinamik 
pazarı Albert Cuypmarkt, De Pijp bölgesine renkli bir 
atmosfer katar. 1904 yılından bu yana kurulan bu 
kapsamlı pazarda, satıcılar yüksek sesle müşterileri-
nin ilgisini çekmeye çalışır, sebze, meyve, baharat ve 
otlarını satarlar. Ayrıca tekstil ürünleri de satılır. 
Hollanda peynirleri ve çiçeklere göz atmayı ihmal 
etmeyin. 

Albert Cuypmarkt
The largest of the city, the dynamic market place, which 
is open six days a week, Albert Cuypmarkt adds color to 
the De Pijp district. In the expansive market that has 
been set up since 1904, vendors try to get attention of 
customers by calling out to sell their herbs, spices, 
vegetables, and fruits. Textile products are also available 
in the market. Don’t skip to take a look at Holland 
cheeses and flowers.

Bisiklet turları
Amsterdam’ı bisikletle gezmeden dönmek olmaz. 
Özellikle küçük bir grupla, birkaç saat süreli bisiklet 
turlarına zorlanmadan katılabilirsiniz. Amsterdam, 
düz bir kent olduğundan bisiklet ideal bir ulaşım ara-
cı. Kentin dar sokak ve kanallarından, dünyaca ünlü 
Rijsk Müzesi’nden, Anne Frank’ın evinden geçilir. 
Bohem Jordaan Mahallesi de rota üzerinde. Önceleri 
fakir olan bu semt şimdi eklektik yapısıyla, sanatçı, 
öğrenci ve genç girişimcilerin yaşadığı havalı butik, 
geleneksel kafe ve modern restoranların bulunduğu 
bir yer. Bu gezide kentin en güzel köprüsü Magere 
Brug’dan ve 14. yüzyıla ait ‘Kırmızı Fener Mahalle-
si’nden de geçilir.

Bicycle tours
Riding around with a bicycle in Amsterdam is a-must. 
You can participate in the bicycle tours that only take a 
few hours with ease, especially with a small group. 
Bicycle is the ideal means of transportation in 
Amsterdam because the city is flat. You can ride through 
the canals and narrow streets of the city, pass in front of 
the world famous Rijsk Museum and Anne Frank’s house. 
The Bohemian Jordaan District is en route. The 
neighborhood, which used to be poor once, is now a place 
with an eclectic structure where artists, students, and 
young entrepreneurs live among the dashy boutiques, 
traditional cafes, and modern restaurants. You cross 
Magere Brug, the most beautiful bridge of the city, and 
pass through the ‘Red Light District’ from the 14th 
century during this tour.  
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Rijks Müzesi
1.5 km uzunluğundaki galerileri ile Hollandalı ünlü 
ressam Rembrandt, Vermeer ve başka birçok ressamın 
7500 eseriyle, Rijks Müzesi Hollanda’nın en önemli 
sanat hazinelerinden biri. Özellikle Altın Çağ’a ait 
eserler, müzenin çarpıcı koleksiyonunu oluşturuyor. 
Manzaralar, portreler dikkat çekici. Rembrandt’ın 1642 
tarihli ‘Gece Bekçisi’, buranın gözbebeği. Mavi-beyaz 
Delft porselenleri, 17. yüzyıla ait bebek evleri ve yeni 
Asya Pavyonu da görmeye değer. Heykellerle bezeli 
bahçeleri, ücretsiz gezebilirsiniz. Neo Rönesans tarzda, 
tuğladan yapılan müze binası da dikkate değer.

Rijsk Museum
Rijsk Museum with its galleries that are 1.5 km long is among 
the most important art treasures of Holland owing it to over 
7500 works by famous painters such as Rembrandts, Vermeer, 
and many more that are exhibited at the museum. Especially, 
Golden Age collection consists of the museum’s most striking 
works. Landscapes, portraits grab attention. The apple of the 
eye of the museum is Rembrandt’s ‘Night Guard’ that is dated 
1642. Blue-white Delft china, dollhouses from the 17th 
century, and the new Asia Pavilion are worth seeing. You can 
visit the gardens decorated with sculptures free of charge. The 
building of the museum that is constructed with bricks in neo 
renaissance style is also striking.

Vondelpark
İngiliz tarzı bahçeleri, havuzları, yeşillik alanları, yaya 
köprüleri ve kıvrımlı patikalarıyla Vondelpark, Hollan-
da’nın en popüler yeşil alanlarından biridir. Güneşli ha-
valarda, açık hava kutlamaları yapanların, turistlerin, 
sevgililerin, bisikletle gezenlerin, kaykaycıların, bebekle-
rini pusetleriyle gezdirenlerin, futbol oynayan gençlerin, 
piknikçilerin en sevdiği atmosferdir. Senede 10 milyon 
ziyaretçiyi misafir etse de, hiçbir zaman parktaki kalaba-
lık keyif kaçırıcı boyutlara gelmez. Parkın içindeki açık-
hava tiyatrosundaki ücretsiz konserleri takip etmekte 
yarar var. 

Vondelpark
Vondelpark with its British style gardens, pools, green lawns, 
pedestrian bridges, and twisted pathways is among the most 
popular green zones of Holland. The ambience is most liked 
by the people who celebrate their special events outdoors, 
tourists, lovers, bicycle riders, skateboarders, mothers who 
stroll their babies around, youngsters who play soccer, and 
families having picnic. Although, the park hosts 10 million 
visitors annually, the crowds never reach annoying sizes. It 
would be useful to follow the free concerts in the open-air 
theatre located in the park. 
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Greetje
Hollanda’nın geleneksel tadları için Greetje’ye uğrayın. 
Restoranın sahibi Rene, buraya annesinin adını ver-
mekle kalmamış aynı zamanda onun ev yemeklerini de 
burada yeniden hayata geçirmiş. Restoran, organik 
ürünleri ve yeniden hayat bulan orijinal Hollanda ye-
mekleriyle, iştah açıcılardan tatlıya, şaşırtıcı bir mönü-
ye sahip. İki kişilik iştah açıcı potporisinde birçok lez-
zetle tanışabilir, turşulanmış et, kayısılı, pırasalı ağır 
ateşte pişen dana eti gibi birçok anne özeninde yemek 
tadabilirsiniz. 

Greetje
Stop by Greetje to taste the traditional flavors of Holland. 
Owner of the restaurant Rene named the place after her 
mother and making her mother’s delicious recipes there. 
The restaurant has a surprising menu that consists of 
original dishes, appetizers, and desserts prepared with 
organic products. The appetizer sampler platter will 
introduce you to many new flavors such as pickled meat 
and slow roasted veal with apricots and leeks.  

Hermitaj Amsterdam Müzesi
Çar Deli Petro’nun 1697’de gemi yapımını Hollan-
da’da öğrenmiş olması, Rusya ile Hollanda arasında-
ki köklü ilişkiyi devam ettirmiş ve bunun bir yansı-
ması olarak da, St Petersburg’daki Hermitaj Müze-
si’nin bir kolu da burada açılmıştı. Rus sarayından 
hazineler, Matisse ve Picasso’dan başeserlerin bu-
lunduğu sergiler senede iki kez değişir. Müze olduk-
ça popüler olduğundan sabah erken ziyaret etmekte 
yarar var. 

Hermitage Amsterdam Museum
A branch of the Hermitage Museum in St. Petersburg was 
opened here as a reflection of the deeply rooted relations 
between Russia and Holland owing it to Tsar Peter the 
Great’s desire to learn building ships in Holland in 1697. 
The treasures from the Russian palace and the exhibitions 
that consist of Matisse and Picasso masterpieces change 
twice annually. It would be the best to visit the museum in 
the morning since it is highly popular.

TAKVİM YAPRAĞI

24 Mart-16 Mayıs tarihlerinde yapılan Lale Festivali’ni 
takviminize yazın ve Keukenhof’ta binlerce laleyi birarada 
görme keyfini yaşayın. 

CALENDAR

Make a note of the Tulip Festival, which takes place between 
March 24 and May 16, to experience the pleasure of seeing 
thousands of tulips all together in Keukenhof.

raillife EYLÜL / SEPTEMBER 2016       0  4  9

10

9



HOBİ / HOBBY

RÜZGÂRA	KARŞI	DANS	EDEN	
UÇURTMALAR

UÇURTMA KÜLTÜRÜNE SAHİP ÇIKMAK İSTEYEN ÜLKELER DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA 
GELENEKSEL UÇURTMA FESTİVALLERİNE İMZA ATIYOR.

COUNTRIES THAT WANT TO KEEP CULTURE OF KITE ARE ORGANIZING TRADITIONAL 
KITE FESTIVALS ALL OVER THE WORLD.

KITES	THAT	DANCE	AGAINST	THE	WIND

Şimdi gözlerinizi kapatın ve çocukluğunuzun en güzel 
anılarını hatırlayın. Yemyeşil kırlarda özgürce koşuyor-
sunuz. Elinizden göğe doğru uzanan o uzun ipe eşlik 
ederek, gökyüzünde nazlı nazlı salınan uçurtmanızın 
gölgesindesiniz. O rengârenk dünyada hiç olmadığınız 
kadar özgürsünüz. Evet, zamana karşı koyamayıp büyü-
yoruz hepimiz. Ama geçmiş yıllarda yüzümüze tebes-
süm katan, çocuk ruhumuzu besleyen tüm güzellikler 
halen orada bir yerlerde… Uçurtma kültürü sadece Tür-
kiye’de değil, dünyada da çok önemli bir yere sahip. 
Malezya’dan Hindistan’a, Hollanda’dan Polonya’ya ka-
dar pek çok ülke, uçurtma kültürünü geleneksel festi-
vallerle gelecek kuşaklara aktarıyor. 

Now close your eyes and remember your best childhood 
memories. You are freely running in a big green field. You are 
under the shade of your kite that is gently gliding in the sky 
with its long rope that extends to the horizon from your hand. 
You are as free as you have ever been in that colorful world. 
Yes, we all grow up eventually because we are unable to resist 
the effects of time. But all the beauties from the past years 
that brought happiness to our faces and nourished our child 
spirit are still in there somewhere… Kiting culture is not 
important just in Turkey, but has an important place in the 
entire world. From Malaysia to India, from Holland to 
Poland many countries are passing on the kiting tradition to 
the next generation.

SELİN AKGÜN
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Çin’den doğan bir gelenek
Eşkenar üçgen, altıgen ve dörtgen 

gibi geometrik şekillerde ya da balık, 
kuş, yılan, ejderha, kelebek, lamba veya 

yöresel şekillerde olmak üzere yüzlerce türü 
ve çeşidi bulunan uçurtmanın, ilk yapılış tarihi 

olarak çeşitli kayıtlar M.Ö. 3000 yıllarını gösteri-
yor. Uçurtmanın anavatanının Çin olduğu ve Çin’in 

Weifeng şehrinin ‘uçurtmacılar başkenti’ olarak ün 
saldığı dikkat çekiyor. 
Çin’de doğup Uzak Doğu’da hızla yayılan uçurtmanın, 
ünlü kâşif Marco Polo tarafından Malaya Adaları’ndan 
satın alınarak Hollanda’ya götürüldüğü ve Avrupa ülke-
lerinin uçurtmayı bu şekilde tanıdığı belirtiliyor. Avru-
pa’ya ulaşan uçurtma burada ciddi bir değişim geçirerek, 
çift ipli ve dört ipli uçurulmak suretiyle havada şekiller 
çizen gösteri uçurtmalarına dönüştürüldü. İlerleyen dö-
nemlerde uçurtmanın kullanım alanları, eğlencenin çok 
ötesine geçen etkinlikleri de kapsamaya başladı. 1572’de 
Benjamin Franklin’in şimşeğin elektriksel yapısını 
uçurtma marifetiyle bulması, bu konuya verilebilecek en 
başarılı örneklerden biri... Yine 1884’te Guglielmo Mar-
coni’nin Atlas Okyanusu’nun bir kıyısından diğerine 
yaptığı radyo yayınlarında uçurtmayı anten yükseltmede 
kullandığı görülüyor. Uçurtmanın özellikle Uzak Do-
ğu’da Çin, Japonya, Tayvan ve Endonezya halklarının en 
eski yöresel eğlencelerinden biri olduğu gözlemleniyor. 

Savaşlarda haberleşme aracı
Uçurtma uçurmanın simgesel olarak farklı anlamlarda 
kullanıldığı durumlarla da karşılaşılıyor. Örneğin uçurt-
malar, geçmiş yıllarda savaşlarda haberleşme, düşmanı 
korkutma ve gövde gösteri yapmak açısından da kullanı-
lıyordu. Köylüler hasat mevsiminde eğlence ve bolluk 
olması için uçurtma uçurarak temennide buluyordu. 
Yeni doğan bebeklerin üzerinden kötü ruhları kovmak, 
karada otururken dev balıkları havadan yakalamak açı-
sından da uçurtmadan faydalanıldığına dair rivayetler 
bulunuyor. 

A tradition born in China 
Kites that come in hundreds of 

types and shapes such as equilateral 
triangles, hexagons, and rectangles, or 

fishes, birds, snakes, dragons, butterflies, 
lamps or other regional shapes, was made 

first in the 3000s B.C. according to various 
records. It is an interesting fact that the 

motherland of the kite is China, and that the 
Chinese city of Weifeng is famous for being the ‘capital 

of kites’.
It is stated that the kite, which was born in China and 
quickly spread within the Far East, was taken to 
Holland by the famous explorer Marco Polo after 
purchasing one from the Malayin Isles, leading to the 
Europeans’ acquaintance with the kite. After the kite 
reached Europe, it went through a serious 
transformation there, and was turned into performance 
kites that can drew shapes into the sky that are used 
with double or quad strings. In time, the kite was 
starting to be used in activities that were far beyond 
enjoyment activities. Benjamin Franklin’s discovery of 
the electrical composition of lightning bolts thanks to 
a kite in 1572 is one of the most successful examples 
of this topic... Again, during 1884, we see that 
Guglielmo Marconi’s radio broadcast that was made 
from one coast of the Atlantic Ocean to the other had 
used kites to increase the height of the antennas. We 
also see that the kite is one of the oldest regional 
enjoyment activities in the Far East in China, Japan, 
Taiwan, and Indonesia. 

A communication vessel during wars
There are also cases in which the iconic meaning of flying 
a kite is used in a different meaning. For example, during 
wars, kites were also used for communicating, scaring the 
enemy, and making a show of strength. Villagers used to 
fly kites during harvest seasons in hopes of getting 
leisure and abundance. Also, some rumors suggests that 
kites used to be used to chase away dark souls from new 
born babies or to catch giant fish from the air while 
sitting by the coast.

The most famous kiting festivals
Today’s most famous kite festivals take place in 
Malaysia, India, China, Holland, and Poland. Kite 
culture, which now has clubs, societies, and federations 
in many countries and even has museums, has not yet 
reached the status it deserves in Turkey. Up until 1984, 
small organizations tried bringing it into the agenda yet 
all attempts had failed because of modern day life and 
irregular urbanization. 
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En meşhur uçurtma festivalleri
Bugün dünyadaki en meşhur uçurtma festivalleri ise 
Malezya, Hindistan, Çin, Hollanda ve Polonya’da dü-
zenleniyor. Dünyanın pek çok ülkesinde kulüpler, der-
nekler ve federasyonlar düzeyinde sahip çıkılan, hatta 
müzeleri bulunan ‘uçurtma’ kültürü, Türkiye’de henüz 
hak ettiği konuma gelemedi. 1984 yılına kadar ufak te-
fek organizasyonlarla zaman zaman gündeme taşınmaya 
çalışılsa da modern yaşamın ve çarpık kentleşmenin 
kurbanı olmaya yüz tutmuştu. 

Türkiye’deki teknikler
Türkiye’de uçurtma teknikleri, Mehmet Naci Aköz’ün 
1984 yılında düzenlediği Türkiye’nin ilk para ve kupa 
armağanlı uçurtma yarışması ile apayrı bir boyut kazandı 
ve Türk uçurtmacılığında yepyeni bir çığır açıldı. 1987’de 
dünyanın önde gelen uçurtma organizasyonlarından biri 
olan British Columbia Kite Fliers, Eyüp Kardeş müstear 
adıyla tanınan Mehmet Naci Aköz’ü onur üyesi kabul 
ederek derneğe kaydını yaptı ve bunu yayınladığı bülten-
le diğer ülkelerdeki üyelerine duyurdu. Takip eden yıllar-
da ülkemizde uçurtmaya olan ilgide belli bir artış oldu ve 
Mehmet Naci Aköz’ün başkanlığında 1986’da Eyüp Kar-
deş Uçurtmacılar Birliği kuruldu. Bu birlik, Türkiye’nin 
ilk uçurtma kuruluşu olup, 1997 yılında dernekleşerek 
Eyüp Kardeş Uçurtmacılar Derneği adını aldı. 

Türkiye’nin ilk uçurtma müzesi
Türkiye’nin ilk uçurtma müzesi ise Üsküdar Belediyesi 
Mehmet Naci Aköz Uçurtma Müzesi olarak dikkat çeki-
yor. Müze hafta içi ve cumartesi günleri saat 09:00-17:00 
saatleri arasında ziyaret edilebilir. Atölye çalışmaları için 
müzeden randevu alınması gerekiyor. Atölye çalışmala-
rına grup olarak da bireysel olarak da katılım olabiliyor. 
Uçurtma Müzesi’ni gezerken, kendi uçurtmanızı yapma 
şansınız da bulunuyor. Müze; 26 ülkeye ait, 2 bini aşkın 
uçurtmadan oluşan özel bir koleksiyona ev sahipliği ya-
pıyor. Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere, Lüksem-
burg, Danimarka ve Malezya gibi ülkelere özel uçurtma-
lar ve farklı malzemeler sergileniyor. Yerli uçurtmaların 

The techniques in Turkey
Kiting techniques gained a new extent with Turkey’s first 
kiting competition, which opened a new era in Turkish 
kiting and had a monetary and trophy award that was 
organized by Mehmet Naci Aköz in 1984. One of the 
prominent kite organizations in 1987, British Columbia 
Kite Fliers, registered Mehmet Naci Aköz as Eyüp Kardeş 
to the association and announced this to the other country 
members with the bulletin they published. In the following 
years, the interest in kiting started to increase and the 
Eyüp Kardeş Kiteflyers Union was founded in 1986 under 
Mehmet Naci Aköz’s presidency. This union became 
Turkey’s first kite establishment, and became an 
association in 1997 and took the name Eyüp Kardeş 
Kiteflyers Association. 

Turkey’s first kite museum
Üsküdar Municipality Mehmet Naci Aköz Kite Museum 
draws attention as the first kite museum of Turkey. The 
museum is open to visitors during the weekdays and on 
Saturdays between 09:00-17:00. Attending workshops 
requires appointments from the museum. You can attend 
as a group or as an individual. While touring the Kite 
Museum, you also have the chance to make your own kite. 
The museum hosts a private collection that consists of 
more than 2 thousand kites that belong to 26 countries. 
Different materials and traditional kites of countries such 
as Germany, Holland, France, Britain, Denmark, 
Luxemburg, and Malaysia are displayed. On the shelves 
that host domestic kites, you can find colorful kites, kite 
catalogs, periodicals, posters of kite organizations from 
different countries and plenty of different objects.

Hexagon shaped kites
Let’s quickly remind that every country has a distinctive 
kite type. Our traditional kite shape is a hexagon... The 
hexagonal kite is not just Turkey’s traditional kite but also 
the kite of all countries that have a coast in Mediterranean 
and the kite of many South American countries. For 
example, kites made in Syria have more tassels while ones 
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yer aldığı raflarda rengârenk uçurtmalar, uçurtma kata-
logları, süreli yayınlar, farklı ülkelerde yapılan uçurtma 
organizasyonlarının afişleri ve daha pek çok farklı obje 
bulunuyor. 

Altıgen uçurtma
Bu arada hemen hatırlatalım, her ülkenin kendine özgü 
bir uçurtma tipi bulunuyor. Bizim geleneksel uçurtma-
mız ise altıgen... Altıgen uçurtma sadece Türkiye’nin 
değil, tüm Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerin ve birçok Gü-
ney Amerika ülkesinin geleneksel uçurtması olarak öne 
çıkıyor. Örneğin, Suriye’de yapılan uçurtma daha püs-
küllü, Portekiz’de yapılan altıgen uçurtma ise birden 
fazla ince uzun düz kuyruklu oluyor. Türkiye’nin farklı 
noktalarında uçurtma meraklıları için Alaçatı Uçurtma 
Festivali, Afyon Karahisar Belediyesi Uçurtma Festivali, 
Bozcaada Uçurtma Şenliği, Milas Uçurtma Festivali, Er-
gani Uçurtma Şenliği gibi etkinliklerin düzenlendiğini de 
hatırlatalım…

Rüzgârın nereden estiğini kontrol edin
Uçurtma uçurmak için hava koşullarının uygun olup ol-
madığını anlamak adına yerel hava durumu raporlarına 
bakın. Eğer rüzgârlı havalarda uçurtma uçurma konusun-
da yeniyseniz, rüzgârın biraz dinmesini bekleyin. 5-10 
mil / saat arası bir rüzgâr hızı, uçurtma uçurmak için en 
ideal olandır. Uçurtmayı uçuracağınız bölgede ipinizin ya 
da uçurtmanızın takılabileceği herhangi bir engel olmadı-
ğından emin olun. Yeterli uzaklığa ulaştıktan sonra rüz-
gârı yakalamak için bekleyin ve uçurtmayı havaya bıra-
kın. Rüzgârın yönünü değiştirmesi durumunda sizin de 
açınızı değiştirmeniz gerekir. Bu nedenle rüzgârın hangi 
taraftan estiğini düzenli aralıklarla kontrol etmelisiniz. 
Uçurtmanız gökyüzüne çıkmaya başladıkça ipi salabilir 
ve daha yükseğe çıkmasını sağlayabilirsiniz.

made in Portuguese have more than one long and thin 
tails. Let’s remind some of the kite activities organized in 
different spots in Turkey for the kiting enthusiasts: 
Bozcaada Kite Festival, Alaçatı Kite Festival, Afyon 
Karahisar Municipality Kite Festival, Milas Kite Festival, 
and Ergani Kite Festival. 

Check from which direction the wind is coming from
To learn if the weather is appropriate for flying a kite, 
check local weather news report. If you are new to kite 
flying in windy weather, you should wait for the wind to 
quiet down. The ideal wind speed for kite flying is 5-10 
mph. Be sure to check the area where you will fly your 
kite. There should be no obstacles or anything that your 
kite’s string may be tangled in. After it goes far enough, 
the person holding the kite should wait to catch the wind 
and then release the kite. If the wind’s direction changes, 
then the two of you are to change your angle. For this 
reason you must occasionally check the direction the 
wind is blowing from. As your kite extends towards the 
sky, you may loosen your grip on the kite’s string and 
allow it to rise even higher into the sky. 

HOBİ / HOBBY
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YENİ	TREND,	MARKA	İŞ	BİRLİKLERİ
MARKALAR, YENİ NESİL PAZARLAMA İLETİŞİMİ STRATEJİLERİNDE FARKLI MARKALARLA 

ÜRÜN GELİŞTİRMEYE ODAKLANIYOR.

NEW	TREND,	BRAND	NAME	ASSOCIATIONS	
BRANDS ARE FOCUSING ON PRODUCT DEVELOPMENT WITH DIFFERENT BRANDS AS THEIR 

NEW GENERATION MARKETING COMMUNICATION STRATEGIES. 

Ünlü isimlerin tasarımlarındaki sanatsal dokunuşlar, 
marka konumlandırmasında çarpan etkisi yaratıyor. 
Örneğin; Coca-Cola bugüne kadar farklı şişe tasarımla-
rında Manolo Blahnik, Jonathan Saunders, Matthew 
Williamson ve Patricia Field gibi ünlü isimlerle çalıştı. 
Ralph Lauren, Tag Heuer gibi markalar da farklı tekno-
loji şirketleriyle iş birliği yaparak inovatif tasarımlara 
imza atıyor. Heidi Klum’un New Balance kapsül kolek-
siyonu hazırlaması, ünlü tasarımcı John Varvatos ve 
Missioni markalarının Converse ile bir araya gelmesi, 
Nike’ın Brezilyalı tasarımcı Pedro Lourenço’ya training 
koleksiyonu hazırlatması gibi örneklerin sayısı yakın 
gelecekte hızla artacak. Tasarım vizyonlarını ve inovatif 
bakış açılarını birleştirerek çok daha dikkat çekici bir 
konsept yaratan en güncel 5 marka iş birliğine hep bir-
likte göz atalım. 

The artistic touches on the famous names’ designs create a 
multiplying effect on brand positioning. For example, Coca-
Cola has worked with famous names such as Manolo 
Blahnik, Jonathan Saunders, Matthew Williamson, and 
Patricia Field on different bottle designs. Brands like Ralph 
Lauren and Tag Heuer also put their signatures under 
innovative designs by cooperating with different tech 
companies. The number of examples such as Heidi Klum 
designing the New Balance capsule collection, the famous 
designer John Varvatos and the Missioni brands coming 
together with Converse, Nike hiring the Brazilian designer 
Pedro Lourenço to design a training collection will quickly 
increase in the near future. Let us all take a look at the 5 
latest brand collaborations that have created much more 
interesting concepts by combining their design visions and 
innovative perspectives. 

GİRİŞİM / INITIATIVE

SELİN AKGÜN
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Montblanc-Apple iş birliği
Dünyanın en prestijli kalem markalarından Montb-
lanc, Apple bünyesinde görev yapan endüstriyel ürün 
tasarımcısı Marc Newson ile iş birliği yaptı. New-
son’ın Montblanc için tasarladığı ‘Montblanc M’ isim-
li kalem, cazibesini sadeliğinden alıyor. Ürün hem 
Montblanc’in hem de Newson’ın kimliğini nefis bir 
uyum içerisinde barındırıyor. Belli ki tasarımcı marka-
nın tarihini modern bir dokunuş ile kalemin içine giz-
lemekte oldukça başarılı bir iş çıkarmış. Aslına bakar-
sanız Montblanc’in kalemini Louis Vuitton, Dom Pé-
rignon ve Smeg gibi markalarla iş birliği yapmış ve 
geçtiğimiz sene Hermés’in lanse ettiği ilk kalemin ta-
sarımcısı olan Marc Newson’a emanet etmek isteme-
sinin sebebi de tam burada yatıyor. Çünkü Montb-
lanc’in arzusu Marc Newson aracılığı ile markasına 
yenilik ve gençlik aşılamak.

Montblanc-Apple Cooperation  
One of the world’s most prestigious pen brands, Montblanc 
has made cooperation with Marc Newson, an industrial 
product designer who works within Apple. The pen that New-
son designed for Montblanc, which is called the ‘Montblanc 
M’, gets its charm from its simplicity. The product hosts the 
perfect harmony of Montblanc and Newsons traits. Appar-
ently, the designer did a very good job of hiding the history of 
the brand with a modern touch within the pen. Actually, the 
reason behind Montblanc that had cooperated with brands 
such as Louis Vuitton, Dom Pérignon and Smeg, wanting to 
trust Marc Newson, the designer of the first pen that was 
promoted by Hermés last year, is right in here. It is because; 
Montblanc’s goal is to infuse its brand with youth and inno-
vation through Marc Newson.  

Mercedes-Benz ve Lufthansa iş birliği 
Mercedes-Benz ve Lufthansa Technik, yolcuların uçuş 
konforunu en üst seviyeye çıkartmak için biraraya geldi 
ve VIP kabinler tasarladı. İkilinin biraraya gelişinde 
Mercedes’in tasarım, Lufthansa’nın ise teknolojideki 
ekspertizi ön plana çıkıyor. Alışıldık kabin tasarımla-
rından oldukça farklı bir yorumla hazırlanan VIP kabin-
ler, her yaş ve her ülkeden lüks tüketim müşterisinin 
kalbini çelecek kapasitede… Ortak yapım kabinde bir 
yemek alanı, bir de oturma kısmı bulunuyor. Mercedes 
kabinin pencere kısımlarını ise S-Class arabalarındaki 
teknolojiden ilham alarak düzenlemiş. Pencere camları 
dışarıdan gelen ışık miktarına göre otomatik olarak 
ayarlanıyor ve yolcunun gözünü yormayacak kıvamda 
içeriye süzülüyor. 2015’te Cenevre’deki European Busi-
ness Aviation Convention and Exhibition’da (EBACE) 
tanıtımı yapılan bu iş birliği, Lufthansa’nın sadece seçi-
li uçaklarında bulunacak.

Mercedes-Benz and Lufthansa Cooperation 
Mercedes-Benz and Lufthansa Technik came together to 
increase the flight comfort of their passengers to a maximum 
and designed VIP cabins. In the cooperation of the duo, 
Mercedes’s design and Lufthansa’s technological expertise 
came forth. The VIP cabins that were prepared with an 
interpretation different from regular cabin designs have the 
capacity to appeal to the hearts of luxury consumers of 
every age and nationality… There is an eating area and a 
sitting area in the co-produced cabin. Mercedes was 
inspired by the technology of their S-Class cars when 
making the windows of the cabin. The window glasses 
automatically adjust depending on the amount of light 
entering the cabin from outside and slowly filter so the 
passengers’ eyes do not get tired. The cooperation that was 
showcased during the European Business Aviation 
Convention and Exhibition (EBACE) in 2015 in Geneva will 
only be present on Lufthansa’s selected planes.
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Bvlgari-Maserati Cooperation 
In 2004, Bvlgari and Maserati designed the limited edition 
Bvlgari Octo Maserati chronograph sports watch that 
symbolizes the creative and perfectionist approach of the 
two brands, with the means of celebrating the 100th 
anniversary of the Maserati brand that combines prestige 
and luxury with the automobile concept. Besides the Octo 
Maserati’s chronographic technical features, every 
interesting detail in its design carries signs of Maserati’s 
world. The Maserati Brand, which reflects luxury and 
sportive concepts in the automobile sector in the best way, 
has been creating an exclusive world for automotive 
enthusiasts for 100 years. Maserati appeals to a very 
particular mass of clients with its difference in its design 
concept, its approach towards quality and its high 
performance models. The watch that attracts attention to 
itself with its style has a bright steel frame and a quadrant 
with a 45 mm diameter. The colors and patterns on the 
quadrant clearly state that it is a Maserati product. Because 
the two colors, blue and white, that the company uses the 
most were also used for the watch. There is a 10-minute 
counter located right under the 12 o’clock pointer. 
Additionally, there are 3 more counters located on the 
watch... there is a 30-minute counter, a 60-minute counter, 
and lastly a second counter. For its strap, black leather 
straps were preferred. The crown was designed to be steel.

Bvlgari-Maserati iş birliği
Bvlgari, 2014’te dünyada spor otomobil kavramını lüks ve 
prestijle birleştiren Maserati’nin 100’üncü yılını kutlamak 
amacıyla, iki markanın yaratıcılık ve mükemmeliyetçilik 
yaklaşımını simgeleyen ve sınırlı sayıda üretilen Bvlgari 
Octo Maserati kronograf spor saati tasarladı. Octo Masera-
ti’nin kronograf teknik özelliklerinin yanı sıra tasarımında 
dikkat çeken her detay, Maserati dünyasından izler taşıyor. 
Otomobilde lüks ve sportif kavramını en iyi şekilde yansı-
tan Maserati, tam 100 yıldır otomotiv tutkunları için ayrı-
calıklı bir dünya yaratıyor. Maserati, tasarım anlayışındaki 
farklılık ve kalite yaklaşımının yanı sıra yüksek perfor-
manslı modelleriyle, çok özel bir müşteri kitlesine hitap 
ediyor. Stili ile dikkat çeken saat, parlak çelik kasaya ve 45 
mm çaplı kadrana sahip. Kadranda yer alan renkler ve işle-
meler Maserati’nin ürünü olduğunu açıkça belirtir nitelik-
te… Çünkü bu markanın en çok kullandığı renkler olan mavi 
ve beyaz kullanılmış. 12 yönünün hemen altında 10 dakika-
lık bir sayaç yer alıyor. Ayrıca saatin ekranında üç sayaç 
daha mevcut… Bunlar; 30 dakika sayacı, saat sayacı ve son 
olarak da saniye sayacı. Kayış olarak ise siyah deri kayışlar 
tercih edilmiş. Kurma kolu çelik olarak tasarlanmış. 
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La Prairie-Baccarat iş birliği 
İsviçreli lüks kozmetik markası La Prairie ile kristal 
devi Baccarat’ın iş birliği de sektörde büyük merak 
uyandırdı. Lüks anti-aging ürünleri ile dünya çapın-
da ün sahibi La Prairie’nin çıkardığı havyarlı cilt 
bakım kremi ‘Caviar Spectaculaire’in dış yüzeyi 940 
gram Baccarat kristalinden üretildi. Kâse, 75 ml 
krem barındırıyor. Sadece bin 500 adet üretilen Ca-
viar Spectaculaire, her iki markaya yönelik lüks algı-
sını çok daha yüksek bir mertebeye taşımış durum-
da… İş birliğinin en can alıcı kısmı ise bu nefis Bac-
carat kristali kâseyi, havyarlık olarak da kullanabil-
meniz. Krem bittikten sonra, minik krem kutusunu 
içinde bulunduğu hazneden dışarı çıkartıyorsunuz. 
Kobalt mavisi detayı ile La Prairie markasını yansı-
tan kâse, böylece bir anda, önemli misafirleriniz 
geldiğinde kullanabileceğiniz şık bir havyarlığa dö-
nüşüyor. 

La Prairie-Baccarat Cooperation 
The cooperation of the Swedish luxury cosmetic brand La 
Prairie and the crystal giant Baccarat have awoken 
curiosity within the sector. The container of the skin care 
cream with caviar named ‘Caviar Spectaculaire’ that was 
produced by La Prairie, which is famous around the globe 
with its luxury anti-aging products, was produced from 
940-gram Baccarat crystals. The bowl has 75 ml of 
cream. Caviar Spectaculaire, which is produced only 500 
thousand, has carried the luxury perception of the two 
brands to a much higher grade. The most crucial point of 
the cooperation is that you can use this exquisite crystal 
bowl as a caviar bowl. After you run out of cream, you 
take the small cream box out of its receptacle. The bowl 
that reflects the La Prairie brand with its cobalt blue 
touch turns into a stylish caviar bowl in an instant for 
your important guests.

Mikimoto-Lauduree iş birliği
İnci denildiğinde akla ilk gelen mücevher markalarından 
biri olan Mikimoto, makaron ve çikolatalarıyla meşhur 
olan ünlü Fransız pastanesi Ladurée ile güçlerini birleş-
tirdi. Ladurée, bu iş birliğinde, Mikimoto için özel üret-
tiği iki makaron tadını, incinin naif yapısına uygun ola-
rak uçuk renklerle tasarladı. Makaronların yerleştirildi-
ği pembe kutuları ise Mikomoto’nun inci kolyesi süslü-
yor. Ladurée bu tür iş birliklerine alışık bir marka. Daha 
önce Lanvin, Pucci ve Christian Louboutin gibi marka-
larla hatta Pharrell Williams ile bile bir araya gelmişliği 
var. Ancak Mikimoto iş birliği, ünlü makaroncunun bir 
mücevher markası ile ilk bir araya gelişi…

Mikimoto-Lauduree Cooperation 
Mikimoto, one of the first jewelry brands that come to 
mind when you hear someone say ‘pearl’, came together 
with the French bakery Ladurée that is famous with its 
chocolates and macaroons. For this cooperation, Ladurée 
specially designed two macaroon flavors with pale colors 
suitable for the naive composition of a pearl exclusively 
for Mikimoto. The boxes in which the macaroons are 
placed are decorated with Mikimoto’s pearl necklace. 
Ladurée is a brand accustomed to such collaborations. 
The brand has come together with brands such as Lanvin, 
Pucci, Christian Louboutin and even Pharrell Williams. 
However, the Mikimoto cooperation is the first time that 
the famous macaroon makers come together with a 
jewelry brand.
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

SÜNGER	KUKLALARA	HAYAT	VERİYOR
LET’S MUPPET MARKASININ YARATICISI SERPİL BİLGİL’İN SÜNGER KUKLA TASARIMLARININ 

ÜNÜ TÜRKİYE SINIRLARINI AŞTI

GIVES	LIFE	TO	SPONGE	PUPPETS
THE FAME OF THE SPONGE PUPPET DESIGNS MADE BY THE CREATOR OF THE LET’S MUPPET 

BRAND, SERPİL BİLGİL, HAS EXCEEDED TURKEY’S BORDERS.

Let’s Puppet markasının yaratıcısı Serpil Bilgil, çocuk 
tiyatrolarına, kuklacılara ve çocukların kişisel gelişimle-
rine katkıda bulunacak eğitim odaklı projelere yönelik 
sünger yani ‘muppet’ tarzı kuklalar tasarlıyor. Bilgil, 
Sevgililer Günü, evlilik yıldönümü ya da doğum günü gibi 
özel günlerde sevdiklerini kişiye özel bir hediyeyle mutlu 
etmek isteyenlere yönelik kukla tasarımlarına da imza 
atıyor. Hakkâri’den Rusya’ya kadar pek çok farklı nokta-
dan kukla siparişi an Bilgil, şu an Mekan Artı’da sahne-
lenmek üzere çocuklara yönelik yepyeni bir oyun yazdı. 
Bu oyunda kullanılacak kuklaları da tasarlayan Bilgil, ka-
sım ya da aralık ayında Çembelitaş Şafak Sineması Salon-
ları’ndan birinde başlayacak olan çocuk oyununun son 
hazırlıkları üzerinde çalışıyor.

The creator of the Let’s Puppet brand Serpil Bilgil designs 
sponge puppets that are similar to ‘muppets’ for children’s 
plays, for puppeteers and for projects that are aimed 
towards building up children’s self-esteem. Bilgil also 
makes designs for the people who want to make another 
person happy with a special gift on their special days like 
their marriage anniversary, birthday or Valentine’s Day. 
Bilgil who receives orders from Hakkari to Russia and 
many other different places, has also written a new play 
for children, which will be staged at Mekan Artı. Bilgil who 
designed the puppets that will be used for the play, is 
working on the final preparations for the children’s play 
that will be shown at the Çembelitaş Şafak Cinema Salon 
in November or December.
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Oyunculuktan kuklacılığa…
Kuklaların sihirli dünyasına 2003 
yılında adım atan Serpil Bilgil, o 
günden bu yana farklı kukla tasa-
rımlarıyla öne çıkıyor. Marmara 
Üniversitesi Radyo-TV Sinema 
Bölümü’nden mezun olduktan 

sonra Akademi İstanbul’un Tiyatro 
Bölümü’nde 3 yıllık oyunculuk eğiti-

mi alan Bilgil, bu eğitimlerin ar-
dından Kadir Has Üni-
versitesi’nde de 
‘Film-Drama’ yüksek 
lisansı yaptı. Akademi 

İstanbul’da okurken, İran-
lı bir seramik-heykel öğretmeninin 

olduğunu söyleyen Bilgil, “Bizim bölüme heykel 
ve mask dersleri koymuşlardı. Kille ilk kez burada tanış-
tım ve çok hoşuma gitti. Elimin de bu işe çok yatkın ol-
duğunu fark ettim.” diyor. 

İlk kez Yedi Cüceler’in kuklasını tasarladı
Daha sonra Tiyatro Alkış ile çalışmaya başlayan Bilgil, 
“Tiyatro Alkış’ın başındaki Oktay Şenol, çok iyi çocuk 
müzikleri ve çocuk oyunları yazan bir isim. Oyunlarında 
kukla kullanmaktan da büyük keyif alıyor. Tiyatro Al-
kış’ta 2003’te oyuncu olarak girdiğim bir oyunda kuklalar 
canlanıyordu. Oyunun başlangıcında ipli kuklalar vardı. 
Daha sonra oyun boyunca bu kuklaların canlanmış ve şeh-
re inmiş halini canlandırdık. Kukla merakım da bu sırada 
başladı. Bu kuklaları yapan ustayla tanıştım. Başka bir 
kuklacı arkadaşımla daha konuştum. Ardından kukla ya-
pımına tamamen hobi olarak başladım. Sonra yönetmeni-
miz, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oyunu için Yedi Cü-
celer’in kuklasını yapmamı istedi. Bu sürecin sonunda 
1’er metrelik ipli cüce kuklalar tasarladım. Sonra arkadaş-
larıma kuklalar yapıp hediye ettim. Malzemeyi daha iyi 
tanımaya başladım. İlk başlarda ahşaptan oyma ipli kukla-
lar yaptım ama bunu yapmak gerçekten büyük emek ge-
rektiriyor. Bu nedenle daha basit bir malzeme olan ‘polifo-
am’a yöneldim. Polifoam, sıkıştırılmış ve oyulabilen bir 
sünger formuna sahip.” yorumunda bulunuyor.

Hazır şablon yoksa önce modelleme yapıyor
Serpil Bilgil’in sıkıştırılmış sünger ile yapmış olduğu 
kuklalar farklı çocuk oyunlarda kullanıldıkça, Let’s 
Puppet’ın marka bilinirliği de artmış. Polifoam’dan 
sonra sünger tarzı, farklı bir ifadeyle Susam Sokağı’nda 
olduğu gibi ‘muppet’ tarzı kuklalara yönelen Serpil Bil-
gil, 8 yıldır sünger ağırlıklı kuklalar tasarlıyor. Sünger 
kuklaların tasarım sürecinin de büyük bir emek gerek-
tirdiğini ifade eden Bilgil, sözlerine şöyle devam ediyor: 

From acting to pupeteering…
Serpil Bilgil, who stepped into the magical world of puppets 
in 2003, has been prominent with her different puppet 
designs since that day. Bilgil, who received 3 years of acting 
training at Akademi Istanbul after graduating from the 
Marmara University Radio-TV Cinema Department, got her 
master’s degree in the ‘Film-Drama’ department at the Kadir 
Has University. Bilgil who says that she had an Iranian 
ceramic-sculpting teacher while she was studying at Akademi 
İstanbul continues: “They assigned sculpting and mask 
classes to our department. I first met with clay here and I 
liked it very much. I then realized that I was actually skilled 
at doing this.” 

She first designed a Seven Dwarves puppet
Bilgil, who later started working with Alkış Theatre, says, 
“The person leading Alkış Theatre Oktay Şenol, is a name that 
writes very good kids’ songs and kids’ plays. He takes great 
pleasure from using puppets for his plays. In a play that I took 
part of as an actor at Alkış Theatre in 2003, the puppets came 
to life. At the start of the play there were wired puppets. Later 
we played the versions of these puppets, which came to life and 
went to the city. My interest in puppets began at that point. I 
met with the expert who made those puppets. I talked with 
another puppeteer friend of mine after that. Then I started 
making puppets as a hobby. Afterwards, our director asked me 
to make puppets for the Snow White and the Seven Dwarves 
play. At the end of this process, I made seven of the 1-meter 
tall wired dwarf puppets. Then I made puppets with my friends 
and gifted them. I started getting more familiar with the 
material. At first, I used to make wooden wired puppets but 
doing this really requires a lot of work. 
That was why; I went back to using a 
more basic material called 
‘polyfoam’. Polyfoam has the form 
of sponge that is compressed and 
can be carved.” 

If there isn’t a ready-template she 
models first
As the puppets Serpil Bilgil made with 
compressed sponge were used in 
numerous kids’ plays, the awareness 
about the Let’s Puppet brand also 
increased. Serpil Bilgil, who aimed 
for making ‘muppet’ like sponge 
puppets like the ones in Sesame 
Street after making polyfoam ones, has 
been designing mostly sponge puppets 
for 8 years. Bilgil, who states that the 
designing process of the sponge puppets 
require a lot of work continues her words: 
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“Muppet tarzı kuklalar yapmak için hazır şablonlar da 
satın alınabilir. Ama bu şablonlar genelde basit tasa-
rımlar oluyor. Bir alışveriş merkezinin köpek balığı 
şeklinde bir illüstrasyonu vardı. Bana bu illüstrasyonu 
gönderip, aynı köpek balığının kuklasını istediler. Ta-
sarım sürecinde en önemli detay, kuklası yapılacak ob-
jenin kilden modelini çıkarmak. Modellemeyi yaptıktan 
sonra üç boyutlu halinden, 2 boyutlu haline şablon uy-
gulanabiliyor. Daha sonra bu şablonu süngere ve kuma-
şa uyguluyorum. İşin en zor kısmı da bu zaten... Girin-
tiler, çıkıntılar, süngerin nereden kesileceği gibi detay-
lar öne çıkıyor. Kukla tasarımında kuklayı kullanan ki-
şinin eli ve kolu rahat etmeli. Kuklanın şekline göre de 
tasarım süreci farklılaşıyor. Ağız paleti son derece 
önemli. Karakterin ağız şekline göre en rahat çalışabile-
cek ağız tasarımına yöneliyorum. Öne doğru uzanan 
ağız, işimi çok kolaylaştırıyor. Son aşamada ise kozme-
tik kısım devreye giriyor. Karakterin gözü, kaşı ve saçı 

şekillendiriliyor. Kumaş boyası ve 
kumaş kalemleriyle kuklaya ufak 

dokunuşlar katarak süreci son-
landırıyorum.”

Yeni oyununun kuklalarını 
yapacak

Yetişkinlere yönelik bir proje 
hazırlamak istediğini dile 
getiren Serpil Bilgil, “Bu fik-
ri, şimdilik biraz erteledim. 
İlk hedefim, çocuk oyununu 

bitirmek. Bu arada kukla 
koçluğu da yapıyorum. 

Bana kukla yaptıran 
kişiler o zamana 

kadar kuk-
layla hiç il-
g i l e n m e -

“It is possible to purchase ready-
templates for Muppet styled 
puppets, too. But, these templates 
are usually basic designs. There 
was once a shark shaped 
illustration, which was asked by a 
shopping center. They sent me this 
illustration and wanted the same 
shark puppet. The most important 
detail of the designing process is 
making a clay model of the 
object that will be made 
a puppet. After the 
modeling, a 2-dimensional 
template can be made from its 
3-dimensional model. Later I apply this 
template to the sponge and fabric. The 
hardest part of the job is that... Details 
like protrusions, recesses and where 
the sponge is going to be cut come forth. 
During the puppet designing, the hand and arm of the person 
who will use the puppet should be comfortable. The designing 
process changes accordingly to the shape of the puppet. The 
mouth pallet is very important. I use the mouth design that will 
most comfortably work according to the shape of the character’s 
mouth. A mouth that extends forward makes my job much 
easier. On the last stage, the cosmetic part comes into action. 
The eye, eyebrow, and hair of the character are shaped. I finish 
the process by adding small touches to the puppet with fabric 
dye and a fabric pen.”

She is going to make puppets for her new play 
Serpil Bilgil, who also states that she wants to make a project 
that targets adults says, “I have delayed this idea for a bit, just 
for now. My first goal is completing my children’s play. I also 
do puppet coaching. People, who ask me to make puppets, may 
not have had anything to do with them until they have one, so 
they sometimes have trouble using their puppets. I’ve been 
working at Mekan Artı for 5-6 years. They wanted a new 
puppet play from me for 2016. We moved into one of the 
Çemberlitaş Şafak Cinema Salons from Theatre Harbiye. I 
wrote a play for the new season. I will prepare the puppets for 
this play and direct it. It will be a play where there will 
primarily be values such as love and friendship that will target 
an audience of the age 3 and above. The play will start in late 
November or December.”

The designing process takes 7 or 10 days
Bilgil, who can complete a 45-50 cm puppet in 7 days, if she 
is working with ready-made templates and isn’t modeling, 
says that this process increases to 10 days if there aren’t 
templates. The size of the puppet designs vary according to 

40-50 cm’lik 
şablonlu sünger 
kuklaların 
fiyatları 350 
TL’den başlıyor.
Sponge puppet 
prices with the 
40-50 cm 
templates begin 
from 350 TL.
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mişlerse, kukla oynatmak konusunda sıkıntı yaşayabili-
yor. 5-6 yıldır Mekan Artı’da da çalışıyorum. 2016 için 
benden yeni bir kukla oyunu istediler. Tiyatro Harbi-
ye’den Çemberlitaş Şafak Sineması Salonları’dan birine 
geçtik. Yeni sezon için bir oyun yazdım. Bu oyunun hem 
kuklalarını yapacağım hem de yöneteceğim. Sevgi, ar-
kadaşlık gibi genel değerlerin öne çıkacağı, 3 yaş üstü 
çocuklara hitap eden bir oyun olacak. Oyun en geç ka-
sım ya da aralık ayı gibi başlayacak.” diyor. 

Tasarım süreci 7 ya da 10 gün sürüyor
Hazır şablonla çalışıyorsa ve modelleme yapmıyorsa 
45-50 cm’lik bir kuklayı 7 günde tamamlayan Bilgil, 
şablon yoksa bu sürecin 10 güne çıktığını söylüyor. 
Kukla tasarımlarının boyutları ise hedef kitlenin terci-
hine göre değişiyor. Sihirbaz bir kuklacıya büyük bir 
devekuşu yaptığını söyleyen Bilgil, bu kuklayı 3 hafta-
da tamamladığını belirtiyor. Bilgil, bugüne kadar imza 
attığı en keyifli işin,  bir reklam filmi için hazırladığı 
iki geyik olduğunu ifade ediyor. İçinde özel bir meka-
nizma ile hazırlanan uzaylı kaplumbağa tasarımı da 
kendisi için özel bir yere sahip. Bilgil’in bu yıla yönelik 
bir diğer hedefi ise oyarak süngerden kuklalar yapmak. 
Bu teknik sayesinde kuklaların jest ve mimikleri daha 
fazla yoğunluk kazanacak.

the target audience. Bilgil, who says she had made a large 
ostrich for a magician puppeteer, states that she made this 
puppet in 3 weeks. Bilgil says that the most pleasant job she 
ever did was a couple of deer she made for a commercial 
movie. She says the alien turtle design she made which had a 
special mechanism inside it also had a special place in her 
heart. Bilgil’s other goal for this year is making puppets by 
carving sponges. This technique 
will allow the puppets to gain 
more realistic gestures and 
mimics. 
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Günde ortalama 15 saat çalışan Serpil Bilgil, bir ayda en fazla 10 kukla tasarlıyor. 
Serpil Bilgil, who works about 15 hours a day, makes a maximum of 10 puppets a month.

Sıfırdan	modelleme	
yapılarak	kukla	
tasarımı	yapılacaksa,	
fiyatlar	tasarımın	
boyutuna	ve	istenen	
ayrıntılara	göre	değişiyor.

If	a	puppet	design	is	going	
to	be	made	from	scratch	
by	modeling,	the	price	
changes	according	
to	the	design’s	
size	and	details.



AminMaalouf’un‘Afrikalı Leo’ ve Vladimir Bartol’un‘A-
lamut’ isimli romanları yüzünden birçok insan Hasan 
Sabbah’ıNizamülmülk’ün sınıf arkadaşı sanıyor. Gerçek-
te Büyük Vezir, haşhaşilerin elebaşından otuz yaş büyük-
tü. Avrupalılar zaten Marco Polo’dan yani 13. yüzyıldan 
beri Doğu hakkında hakikatten çok efsaneye göz kırpma-
yı seviyorlar. Belki kendi dünyaları fazla gerçek geldiği 
için hayale kaçmak istiyorlar; belki Oryantalizm örneğin-
de olduğu gibi sadece kendi dünyalarının gerçek, Do-
ğu’nun masal olduğuna inanmak istiyorlar. Her iki du-
rum gerçekle taban tabana zıt. 

Adı bilim tadı manipülasyon
Bir de bilimsel manipülasyon var. Bernard Lewis’in Ha-
san Sabbah üzerine çürük temelli tezleri gibi. İngiltere ve 
ABD istihbaratlarının akıl hocalarının başında gelen 
Lewis’e göre Doğulular cinayet ve suikaste meyyaldir ve 
büyük bir zorba tarafından zapturapt altına alınmazlarsa 
birbirlerini yerler. Buna ispat olarak da Hassan Sabbah ve 
şakirtleri haşhaşilerinsuikastlerle kasıp kavurduğu Sel-
çuklu topraklarının sonunda Moğol zorbası Hulagu’nun-
hâkimiyeti altına girmesini ileri sürüyor. 
Enteresandır ki bahsi geçen romanlardan ve Lewis’in‘Ha-
san Sabbah ve Haşhaşiler’ kitabından yıllar sonra Orta 
Doğu önce terör örgütlerinin yuvası haline getirildi; ar-
dından da Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki 
koalisyon güçleri Irak’ı işgal etti. 

Hazımsız doğum
Efsaneyi bertaraf edip gerçeğe dikkat kesilince Hasan 
Sabbah hakkında edindiğimiz ilk bilgi, kendisini Ye-
men kökenli bir asil gibi göstermeye çalışan sıradan bir 
İranlı olduğu yönünde. Babası On İki İmam Şiiliğine 

Many people think of Hassan-i Sabbah as a classmate of 
Nizam al-Mulk because of two novels: ‘Leo the African’ by 
Amin Maalouf and ‘Alamut’ by Vladimir Bartol. In fact, the 
Grand Vizier was thirty years older than the leader of the 
hashshashins. The Europeans already like to accept legends 
rather than realities about the East since Marco Polo, in 
other words, since the 13th century. Maybe they feel like their 
own world is too real to them so they look for an escape to the 
dream world. Maybe they only want to believe in that the East 
is a fairytale and their world is the only reality. Both situations 
are the opposites of the truth. 
 
Called science with a flavor of manipulation
There is also a scientific manipulation. Just like Bernard 
Lewis’s suggestions with faulty basis on Hassan-i Sabbah. 
According to Lewis, who was among the primary mentors of 
the British and American intelligence, the people of the East 
are apt to murder and assassination and if they are not kept 
under control by a great tyrant, they fight with each other. He 
shows the capture of the Seljuk territory, which was terrorized 
by the assassinations organized by Hassan-i Sabbah and his 
hashshashins, by the tyrant Mogul Hulagu as a proof. 
It is interesting that many years after the mentioned novels 
and Lewis’s book titled ‘Hassan-i Sabbah and the Hashshashins’ 
were published, first, Middle East have been turned into home 
of terrorist organizations and later, the coalition forces have 
invaded Iraq under the leadership of the USA.

Intolerant birth
When we ignore the legend and care only for the truth, the 
first information we gather about Hassan-i Sabbah is that he 
is an ordinary Iranian who tries to introduce himself as a 
nobleman with the Yemen origins. His father is bounded with 

TARİH / HISTORY

HAKAN ARSLANBENZER

MOĞOL	İSTİLASININ	HAZIRLAYICISI:	
HASAN	SABBAH	VE	HAŞHAŞİLER

HASAN SABBAH HAKKINDA EDİNDİĞİMİZ İLK BİLGİ, KENDİSİNİ YEMEN KÖKENLİ BİR 
ASİL GİBİ GÖSTERMEYE ÇALIŞAN SIRADAN BİR İRANLI OLDUĞU YÖNÜNDE.

THE	PREPARER	OF	THE	MOGUL	INVASION:	
HASSAN-I	SABBAH	AND	HASHSHASHINS
THE FIRST INFORMATION WE GATHER ABOUT HASSAN-I SABBAH IS THAT HE IS 

AN ORDINARY IRANIAN WHO TRIES TO INTRODUCE HIMSELF AS IF HE IS A 
NOBLEMAN WITH THE YEMEN ORIGINS.
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bağlı biri. Hasanyedi yaşından itibaren Rey şehrinde 
ilim tahsiline başlıyor ve sıkı bir İmamiyyeŞiisi olarak 
yetişiyor. 
Rey’in Fatımi dailerininmürit topladığı bir başkent oldu-
ğunu da unutmayalım arada. Hasan’ın çocukluğu sırasın-
da bugünkü İran topraklarında yaygın mezhep Şafiilik ve 
siyasi hâkimiyetSelçuklulara geçmek üzere de olsaher tür 
batıni mezhebe bağlı fanatikler cirit atıyordu. İsmailiyye 
Şiiliğine bağlı olan Kahire merkezli Fatımi hanedanı nü-
fusun yoğunlaştığı belli bölgelere dai denilen misyoner-
ler göndermişti. Özellikle Horasan (bugünkü kuzey ve 
batı İran) ve Yemen’de faallerdi.
Hasan on yedi yaşında bir İsmailidaisiyle tartışmaya gir-
di ve bu batıni mezhebin etkisine girdi. İki yıl içinde genç 
İmamiyyeŞiisiniİsmaili propagandası yaparken görmeye 
başlıyoruz. Kahire onu kısa sürede keşfetmişti elbette. 
Hasan propaganda becerisi yüksek bir gençti ve son dere-
ce hırslıydı. Küçük bir azınlık oldukları halde İslam dün-
yasını ele geçirmeye ant içmiş,gizlilik üzerine kurulu bir 
tarikat devleti olan Fatımi hanedanının ideoloji ihracı 
için biçilmiş kaftandı. 

Kahire’de
Hasan’a İsmailiyye’nin merkezine gitmesi tavsiye edili-
yor. Bunu ben kendim şahsen Nazım Hikmet’in Mosko-
va’da aldığı eğitime benzetiyorum. Yeni çıkmış bir dü-
şünceyi kaynağında öğrenmenin hazzı yirmilerinde bir 
genç için paha biçilemez olmalı. Aynı zamanda Hasan 
Sabbah’ın fanatizmine de yol açmış görünüyor bu durum. 
Zira Hasan Sabbahyaşadığı toprakların ruh haline daima 
yabancı kalmayı başardı ve kendi hırslarıyla Kahire’den 
gelen İsmaili esintiyi birleştirmeyi başardı. 
Hasan’ın Kahire macerası bir yerden sonra tersine 
döndü ve taht siyasetine ortak olmaya çalışırken ken-
dini hapishanede buldu. Daha sonra ise bir rivayete 
göre Mısır’dan kovuldu, diğer rivayete göre hapisten 
kaçtı. İşlerini gizlilik ve takiyye ile yapan İsmaililerin,-
Hasan Sabbah gibi tehlikeli bir adamın hapisten kaç-
masına göz yumdukları da düşünülebilir. Neticede, 
Hasan Kahire tahtına kimin geçeceği meselesinin dışı-
na itilmiş oldu ve memleketine kaçtı. 

Gizlilik içinde gizlilik, teşkilat içinde teşkilat
Başına gelenlere rağmen, Hasan Sabbahİsmailiyyeba-
tıniliğinden vazgeçmeyerek Horasan’da bu belirsiz 
inanç için fedai toplamaya girişti. “Fedai” kavramı İs-
mailiyye için çok önemlidir. Batıniyyeyegiriş vardır 
fakat çıkış yoktur; istenen kendinizi tamamen feda 
etmenizdir. Bu da gizlilik içinde bile gizliliği gerektiren 
çözülmesi zor bir ezoterizme yol açmıştır ki Nızariİs-
maililiği denilen Hasan Sabbah yolunun ne olduğu bu-
gün bile önemli oranda karanlıktır. 

the Twelve Imams Shiism. Hassan begins to study sciences 
when he was seven in the city of Rayy and he is raised as a 
strong Imamiyah Shia.  
Let’s not forget that Rayy is a capital where Fatimid dais 
collect disciples. During Hassan’s childhood, fanatics from 
each kind of esoteric sectarian ran wild in todays’s Iranian 
soil, although the dominant sect was Shafiism and the 
political dominance was about to change hands to the Seljuks. 
The Fatimid dynasty, which was bound to Ismaili Shiism and 
centered in Cairo, sent missioners called dais to some certain 
regions, where the population was growing. They were active 
especially in Khorasan (today’s northern and western Iran) 
and Yemen.
Hasan entered into a discussion with an Ismaili dai when he 
was seventeen and he was taken hold of this esoteric sectarian. 
We begin to see the young Imamiyah Shii while making 
Ismaili propaganda in two years. The Cairo discovered him in 
short time. Hassan’s ability for publicity was high and he was 
ambitious. He was just the person for the ideology exportation 
of the Fatimid dynasty, which was a cult state founded on 
secrecy and sworn oath to capture the Islamic world.    

In Cairo
Hassan was recommended to go to the center of Ismaili. I 
personally find this similar to Nazım Hikmet’s training in 
Moscow. Learning a new current of thought where it was 
born must be a precious feeling to a young man in his 
twenties. It seems like this situation was also the cause of 
Hassan-i Sabbah’s fanaticism. Because he was always 
successful at isolating himself from the moods of the land 
where he lived, and combining the Ismaili current that came 
from Cairo with his own ambitions.
The Cairo adventure of Hassan turned upside down after a 
certain point and he found himself in prison while trying to 
become a party to the politics of the throne. Later, according 
to a rumor, he was deported from Egypt; and according to 
another rumor, he escaped from the prison. We might also 
consider that Ismailis who conduct their business in secrecy 
might have shut their eyes to a dangerous man’s jailbreak 
such as Hassan-i Sabbah. After all, Hassan was pushed out 
of the matter of who would ascend to the throne in Cairo 
and he fled to his native land.
Secrecy within secrecy, organization within organization
Although, what he had been through, Hassan-i Sabbah 
didn’t give up on Ismaili esotericism and began to recruit 
fedayeen for this unclear faith in Khorasan. The concept of 
“fedayee” is very important to Ismaili. There is only 
entrance to esotericism but no exit. What is required is to 
sacrifice yourself completely. This caused to esotericism, 
which must be solved in secrecy even in secrecy, though 
Hassan-i Sabbah’s path that is also known as Nizari 
Ismaili is mostly in darkness even today.

TARİH / HISTORY
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Hasan Sabbah tipik bir Kahire daisi olarak hareket 
etmiyordu. Hazar denizi sahillerine yakın bölgelerde 
inatçı ve muharip kabilelerle gizli görüşmeler yapıp 
taraftar topluyordu. Selçuklu idaresi bu faaliyetleri 
belli bir noktaya kadar izleyip tehlike gördüğü anda 
Hasan Sabbah’ı yakalaması için peşine adam taktı. 
Sabbah ise bir yolunu bulup kaçmayı başardı. 

“Seyyidina” efsanesi başlıyor
Hasan Sabbah, peşinde Selçuklu asayişi olduğunu 
bildiği için medeniyete dönemezdi, şehirlerde kala-
mazdı; bunun için de 1090 yılında Rey’in kuzeyinde 
Kazvin’in batısında dağlık bir arazide yer alan Alamut 
Kalesi’ne sindi. Sindi diyoruz çünkü Alamut askeri 
olarak fethe kapalı zorlukta bir kaleydi ve Hasan bu-
rayı sinsi oyunlarla ele geçirdi. Önce muallim kılığına 
girdi ve müritlerine kale civarına yerleşmelerini em-
retti. Kaledeki askerlerin güvenini kazandıktan sonra 
bir gecede kaleyi içeriden ele geçirip askerleri infaz 
ettirdi. 
Böylece başı karlı ElbruzDağları’nın koynunda sonra-
ki yüz yılı aşkın süre boyunca İslam dünyası çapında 
terör estirecek Haşhaşi çetesi karargâhı ortaya çıktı. 
Hasan SabbahAlamut Kalesi için “beldetü’l-ikbal” 
diyordu, yani geleceğin beldesi. Belli ki Sabbah’ın 
hayal dünyası biraz genişti. Ömrünün sonuna kadar 
gizli mürit yetiştirip devleti çökertmeyi kurdu durdu. 
Devlet derken de sadece İslam devletini değil Fatımi 
devletini de ele geçirmeyi çok istiyordu. Kahire’de 
iken kovulmasına neden olan emellerine Alamut’ta 
ulaşmaya çalıştı ve Nızar’ı destekleyerek bir anlamda 
dağın başında Nızariİsmaili devletini kurdu. Bu elbet-
te bir yorum, çünkü Alamut asla devlet olarak belirle-
yici olamadı. Daha ziyade fedai ve mürit yetiştiren, 
İslam diyarlarında terör kaynağı olan lanetli bir mer-
kez olabildi Alamut. 
Kendisi ilim tahsil etmiş olsa da otoriter yapısı ve 
gizli emelleri yüzünden müritlerini cahil bırakmayı 
tercih etti. Akıl ve ilim yoluyla bir şey elde edileme-
yeceğini, önemli olanın müridin şeyhine şüphesiz 
bağlılığı olduğunu düşünüyordu. 
Sabbah’ın müritlerinin neye inandığı belirsizdir. 
Bunlar tipik İsmailidailerine hiç benzemiyordu. Sü-
rekli esrar tüketen ve cinayet işlemekten çekinmeyen 
mistik canilerdi bunlar aslında. Müslümanlar bunlara 
haşhaşi demekte gecikmedi, bu isimlerini tarih bo-
yunca da korudular. O kadar ki Batı dillerindesuikast-
çiye “assasin” yani haşhaşi denildi.
Hasan SabbahAlamut’ta girdiği karanlık içinde 1124 
yılında öldü. Cinayet ruhuna o kadar sinmişti ki kendi 
oğullarını bile mutlak itaat etmedikleri için öldürt-
mekten çekinmemişti. 

Hassan-i Sabbah was not acting like a typical Cairo dai. He 
was recruiting followers by having secret meetings with 
stubborn and militant clans in the regions that are located 
near the Caspian Sea coast. The Seljuk administration 
watched these actions up to a certain point, and then sent 
someone to capture Hassan-i Sabbah the minute they saw 
the danger. Sabbah found a way to escape.
       
The legend of “Seyyidina” begins
Hassan-i Sabbah couldn’t return to the civilization or stay in 
towns because he knew that Seljuk order was after him; that 
was why he kept it down at the Alamut Castle, which is 
located in a mountainous terrain in the north of Rayy and in 
the west of Qazvin, when he went there in 1090. We say ‘kept 
down’ because Alamut was a castle that was hard to capture 
with a military force and Hassan captured the castle with his 
sneaky plots. First, he disguised as a teacher and ordered his 
disciples to settle near the castle. After, he won the trust of 
the soldiers in the castle, he captured the castle in one night 
from the inside, and had the soldiers executed. 
Thus, the Hashshashin organization base that would terrorize 
the Islamic world for over hundred years was established in 
the snowy hills of Mount Elbrus. Hassan-i Sabbah used to 
call the Alamut Castle “beldetü’l-ikbal”, in other words the 
land of the future. Apparently, his dream world was a bit 
large. He kept imagining training secret disciples to collapse 
the state until the end of his days. When we say state, he did 
not only mean to capture the Islamic state but also the 
Fatimid state, too. He tried to accomplish his intentions that 
got him expelled from Cairo in Alamut and by supporting 
Nizar, he established the Nizari Ismaili state at the end of 
nowhere. This is a speculation, of course, because Alamut 
was never a determinant as a state. Alamut could only 
become a damned center of terror that trains fedayeen, and 
disciples in the Islamic world.  
Although, Hassan-i Sabbah studied sciences, he preferred to 
leave his disciples illiterate because of his authoritarian 
character and his secret intentions. He was thinking that 
nothing could be achieved via sciences and mind, and the 
important thing was the absolute obedience of the disciples 
to their sheik.  
What Sabbah’s disciples believed in was uncertain. They 
didn’t bear any resemblance to typical Ismaili dais. In fact, 
they were murderers who didn’t hesitate to kill and used 
hashish continuously. It didn’t take too long before Muslims 
began to call them hashshasi and they kept this name 
throughout history. In so much that, the word hashshasi is 
adapted as “assassin” in the Western languages. 
Hassan-i Sabbah died in darkness in Alamut in 1124. 
Murder was pervaded him so much that he didn’t hesitate 
to kill his own sons because they didn’t show absolute 
obedience to him. 
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0  6  4  raillife EYLÜL / SEPTEMBER 2016





KÜSTÜRDÜM	BARIŞAMAM
KARA YAZININ/YAZGININ AYIRDIĞI İKİ SEVGİLİNİN TÜRKÜSÜ BU. GİDEN GİTMİŞ DE, DERT DE, 

KARA DA, HASRETİN BİN BİR TÜRLÜSÜ DE GERİDE KALAN KADINDA KALMIŞ GİBİ…

MADE	HER	ANGRY	CANNOT	MAKE	PEACE
THIS IS A BALLAD OF TWO LOVERS WHO WERE SEPARATED BY THE BAD FATE. IT SEEMS LIKE 
WHAT IS GONE IS GONE, BUT SORROW AND LONGING ARE LEFT BEHIND WITH THE WOMAN.  

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

Bir Ömer Abi vardı, saçı sakalı ağarmış. Babasını 
çocukluğunda kaybetmiş. Annesi bir daha evlen-
memiş, çocuklarını büyütmüş. ‘Annem bu türküyü 
söyler ağlardı’ derdi. ‘Göz açıp gördüğü’, onun için 
‘yâd ile konuşmadığı’ bir erkeğin aşkını yazma ya-
pıp, ömür boyu o yazmayı kalp teni olarak taşımak 
nasıl bir şeyse… Türkü onu söylüyor bize en çok…
Defalarca dinledim türküyü. Kara yazının/yazgının 
ayırdığı iki sevgilinin türküsü bu. Giden gitmiş de, 
dert de, kara da, hasretin bin bir türlüsü de geride 

There was this bro named Ömer. His hair and beard were 
grown grey. He had lost his father and his childhood along with 
him. His mother didn’t remarry, raised her kids. He used to say, 
‘My mother used to sing this ballad,’ and cry. The ballad tells 
us his mother the most… I wondered what making the love of a 
man a scarf and carrying it on her as the skin of her heart meant 
to her… He was her first love, ‘Opened my eyes and saw you’ 
and that was why she never let any other man in her life ‘cannot 
speak with another’. I listened to this ballad many times. This 
is a ballad of two lovers who were separated by the bad fate. It 
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BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

kalan kadında kalmış gibi… Bir seher vakti gün baş-
larken, henüz hava tam ağarmamışken yakılmış/ya-
zılmış intibaı uyandırıyor her dinlediğimde. Ya da 
gün batarken hava tam kararmak üzereyken…  İkinci 
dörtlükteki dağ ve keklikle çerçevelenen buluşma 
rüyası görülmüş yahut görülecek bir rüya olmalı.
Üçüncü dörtlük erkek ağzından söylenmiş. Onun 
yerine de kendisini koyuyor kadın. “Öldüğüme gam 
yemem/Mezarda taşım garip” dizeleri yalnızlığı o 
kadar çerçeveliyor, o kadar içine alıyor ki geride 
kalanın derdi, çaresizliği ve hasreti ile eş düzeye 
çıkarıyor bu yürek dayanmaz gerilimin tonunu.

Türkü söyle:
Küstürdüm barışamam
Ayrıldım kavuşamam
Göz açtım seni gördüm
Yâd ile konuşamam

Dert bende kare bende
(Dert bende çare sende)
Eylenmez yâre bende
Yuvasız kuşlar gibi
Kalmışım perakende

Dağların ensesine
Uyandım yâr sesine
Yârim keklik ben avcı
Düşmüşüm ensesine

Dert bende kare bende
Eylenmez yâre bende
Yuvasız kuşlar gibi
Kalmışım perakende

Ben garip eşim garip
Eşim yoldaşım garip
Öldüğüme gam yemem
Mezarda taşım garip

Dert bende kare bende
Eylenmez yâre bende
Yuvasız kuşlar gibi
Kalmışım perakende

Erzincan türküsü… Erzincanlı Şerif Tanındı’nın 
derlediği bu türküyü Mehmet Özbek notaya aktarmış.

Kimden dinleyelim türküyü? 
Ben Mustafa Özarslan’dan dinlemeyi seviyorum. 
Güler Duman’dan Sevcan Orhan’a istediğiniz 
sanatçıdan dinleyebilirsiniz.

seems like what is gone is gone, but sorrow and longing are left 
behind with the woman. Each time I listen to it, I feel like it was 
composed at dawn, right before the day broke. Or right before 
the darkness fell at sunset. The dream of a union that is framed 
with the mountain and the partridge in the second stanza must 
be either already dreamt or soon it will be… 
The third stanza is told by a man. The woman places herself 
in his shoes. The lines of “I don’t grieve for dying/ My 
tombstone is lonely” explain the loneliness so well that the 
troubles, and longing, and desperation of the ones that are 
left behind become equal to the tone of this high tension.

Here is the ballad:
Made her angry cannot make peace
Got separated cannot get together
Opened my eyes and saw you
Cannot speak with another

I got troubles and darkness
(I got troubles you got the cure)
I got non-healing wounds
Like a bird without a nest
I am all alone

Behind the mountains
I woke up to my beloved’s voice
My beloved is a partridge and I am a hunter
I am chasing my beloved

I got troubles and darkness
(I got troubles you got the cure)
I got non-healing wounds
Like a bird without a nest
I am all alone

I am lonely my spouse is lonely
My spouse my companion is lonely
I don’t grieve for dying
My tombstone is lonely

I got troubles and darkness
(I got troubles you got the cure)
I got non-healing wounds
Like a bird without a nest
I am all alone

A ballad of Erzincan... Şerif Tanındı of Erzincan collected 
the ballad and Mehmet Özbek composed it.
By whom shall we listen to this ballad?
I love to listen to this ballad performed by Mustafa 
Özarslan. From Güler Duman to Sevcan Orhan, whomever 
you wish...
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HAYDAR ERGÜLEN

Haydarpaşa’nın merdivenlerinde kaç basamak var, say-
madım, saatleri durduğuna göre merdivenleri de dur-
muştur, saysam ne olacak ki diye düşünüyorum şimdi. 
Fakat bir dahaki sefere, önünden geçip, Kadıköy’e gi-
derken mavi bir selam vereyim ona ve sorayım: “Şimdi 
saat kaç?”
“Atlas Tarih” dergisinde ilginç bir yazı okudum. “Hay-
darpaşa’nın Merdivenleri” başlıklı yazı, Ertan Ünal ta-
rafından yazılmış (Nisan-Mayıs 2016, Sayı: 40). Hay-
darpaşa için pek çok belgesel yapılır ama yalnızca mer-
divenleri bile poetik, politik, tarihsel, sosyolojik, eko-
nomik belgesellere konu olabilir. Konu dediğime bak-
mayın, merdiven, hele Haydarpaşa’nın merdivenleri 
konu olur mu hiç? Göz olur, bellek olur, vicdan olur, 
tanık olur, imge olur, metafor olur, yuva olur, bir tek 
konu olmaz bir de anı olmaz!
Anadolu’nun Avrupa’nın gönlünü almak ya da kazan-
mak için serdiği bir kırmızı halı gibi uzanır Haydarpa-
şa’nın merdivenleri denize doğru sere serpe. Cümle pek 
özenti oldu olmasına da, aldırmayın, o merdivenler en 
parlak, en neşeli, en hüzünlü, en mavi, en anlamlı cüm-
leleri hak ediyor. Unutulmayan o Ajda Pekkan şarkısı 
gibi, “Kimler geldi kimler geçti?”
Ertan Ünal’ın yazısı bu merdivenlerden gelip geçenler, 
inip çıkanlar, gidip dönmeyenlerden söz ediyor. Birin-

I didn’t count how many steps Haydarpaşa’s stairs have… 
Now, I am thinking, “What would have changed, if I did 
count?” Since the clock there is not ticking anymore, the 
stairs must be stopped, too. Next time, when I am passing by 
in front of it to go to Kadıköy, I shall greet the place and ask: 
“Now, what time is it?”
I have read an interesting article in the “Atlas Tarih” (Atlas 
History) magazine. The article that was titled as 
“Haydarpaşa’s Stairs” was written by Ertan Ünal (April-
May 2016, Issue: 40). Many documentaries have been made 
about Haydarpaşa; however, even only its stairs along could 
be a subject of poetic, political, historical, sociological, and 
economical documentaries. When I say subject, I don’t mean 
it as a matter, or an issue… Haydarpaşa’s stairs can never be 
an issue since they can only be eyes, retention, consciousness, 
witness, image, metaphor, home, but never a memory nor an 
issue! 
Haydarpaşa’s steps spread out to the sea like a red carpet 
thrown by Anatolia to please Europe. This sentence sounds 
like a preciosity. Don’t you worry, those stairs deserve the 
brightest, merriest, bluest and the most meaningful and 
bitter sentences. Just like the unforgettable Ajda Pekkan 
song, “Who has come, who has gone?”  
Ertan Ünal’s article talks about the ones who come and go, 
climb up or down, leave and don’t come back… In the First 

“KİMLER	GELDİ	KİMLER	GEÇTİ?”		
ANADOLU’NUN AVRUPA’NIN GÖNLÜNÜ ALMAK YA DA KAZANMAK İÇİN SERDİĞİ BİR KIRMIZI 

HALI GİBİ UZANIR HAYDARPAŞA’NIN MERDİVENLERİ DENİZE DOĞRU SERE SERPE.

“WHO	HAS	COME,	WHO	HAS	GONE?”
HAYDARPAŞA’S STEPS SPREAD OUT TO THE SEA LIKE A RED CARPET THROWN 

BY ANATOLIA TO PLEASE EUROPE.

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES
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ci Cihan Harbi’nde ‘askeri kırdıran Enver Paşa’, Irak, 
Kafkasya, Filistin cephelerine, Haydarpaşa’da yaptığı 
‘hamasi’ konuşmayla askerleri yolluyor, hemen hiçbiri 
de geri dönmüyor. “Giden gelmiyor acep ne iştir?” 
diye sorsa da türkü, yanıtını herkes biliyor, çünkü sa-
vaştır!
16 Mart 1920’de İngilizlerin İstanbul’u işgalinden Hay-
darpaşa Garı da nasibini alıyor, Anadolu’ya silah, cep-
hane kaçırılıyor gerekçesiyle gözaltına alınan garın tut-
saklığı 25 Eylül 1923’de son buluyor.
Elbette yalnız gam kapısı olmadı Haydarpaşa, kederin 
ve acının adımları inip çıkmadı merdivenlerini. Cum-
huriyetin 10. yılında Ankara’daki görkemli kutlamala-
ra dudaklarında 10. Yıl Marşıyla buradan uğurlandı 
cumhuriyet sevdalıları. Memleket demirağlarla örülü-
yordu işte.
Mustafa Kemal Atatürk’ten İsmet İnönü’ye, Mareşal 
Fevzi Çakmak’tan Celal Bayar’a, krallara şehinşahlara, 
başbakanlara, emirlere, prenslere, generallere kadar pek 
çok yabancı konuk da inip çıktı Haydarpaşa’nın 
merdivenlerini. 
Onlar konuktu tıpkı Anadolu’dan kafile-
ler halinde gelip, Haydarpaşa’da kara 
kara trenlerden inip, Sirkeci Garın-
dan Alamanyalara giden işçiler gibi. 
Kara trenle gittiler, sarı Merce-
des’le döndüler! Haydarpaşa’nın 
merdivenlerini en çok, her sabah 
banliyö trenleriyle gelip vapurlara 
doluşanlar ya da vapurlarla yanaşıp 
banliyölere sığışanlar eskitti. Nazım 
Hikmet’in ‘Kuvayı Milliye Destanı’nın 
girişinde dediği gibi: “Onlar ki toprakta 
karınca,/suda balık,/havada kuş kadar/çoktur-
lar,/korkak/ cesur/cahil/hâkim/ve çocukturlar/ve 
kahreden/ yaratan ki onlardır/destanımızda yalnız 
onların maceraları vardır.”
Ezcümle, Haydarpaşa’nın merdivenlerinde en çok anısı 
olanlar işçiler, memurlar, öğrenciler, genç kızlar, deli-
kanlılar, denizgeçenler, düştaşıyanlar, hüznün mesaisi-
ni tamamlayıp şimdi insan olma vakti diye vapurlardan, 
trenlerden sokaklara koşanlar, evlere dağılanlardır ki, 
aslında tarihi yazanlar da onlardan başkası değildir. Fa-
kat? Bu isimsizler ordusu da savaşı kazanan meçhul as-
ker gibi, tarihin ve anıların meçhulü olarak kalacaktır 
hep. Meçhulümüz olmasalar da. Haydarpaşa’nın merdi-
venleri de en çok onları hatırlayacaktır zannımca.
Tabii unutulur mu, kediler, kuşlar, güvercinler ve Hay-
darpaşa’nın çatılarından “aziz İstanbul”a, onun aziz 
mavisine, güneşine, bulutuna bakan martılar bir de... 
(Ertan Ünal’ın yazısından Haydarpaşa’nın merdivenle-
rinin 12 basamak olduğunu da öğrendim.)

World War, ‘Enver Pasha who sent the soldiers to death’ 
sends the soldiers to Iraq, Palestine, and Caucasus fronts 
after an ‘epic’ speech given on the Haydarpaşa’s steps and 
almost none of them comes back. Although, the ballad asks “I 
wonder why?” everyone knows the answer, because of the 
war! Haydarpaşa Terminal takes its share from the British 
invasion of İstanbul on March 16, 1920. The captivity of the 
terminal, which was put under surveillance on the grounds 
that arms and guns were being smuggled to Anatolia, ends on 
September 25, 1923. 
Haydarpaşa was not only the door that opened to sorrow; the 
steps of sadness and bitterness didn’t keep climbing up and 
down its stairs. The republic fans were bid farewell here 
accompanied by the 10th Year March to participate the 
grand ceremonies to celebrate the 10th Year Anniversary of 
our Republic in Ankara. Our country was being connected 
with iron nets. Many climbed up and down the steps of 
Haydarpaşa, including Mustafa Kemal Atatürk, İsmet 
İnönü, General Fevzi Çakmak, Celal Bayar, kings, shahs, 

prime ministers, amirs, princes, generals, foreign 
guests.   

They were our guests, just like the labors who 
came in groups from Anatolia and got off 

the dark trains in Haydarpaşa then went 
to Germany from the Sirkeci Terminal. 
They left on dark trains, came back on 
yellow Mercedes’! The steps of 
Haydarpaşa were worn the most by the 
passengers who came to Haydarpaşa on 

suburban trains to go on the ferries every 
morning. As Nazım Hikmet tells in the 

entrance of his ‘The Saga of the Nationalist 
Forces’: “They are the ones,/who are as many/ 

as the ants in the earth,/ the fish in the water,/ the 
birds in the air;/ They are the ones/ that are scared/ that are 
brave/ and that are children/ and what crushes the most/ 
that they are the ones/ who create our saga/ that only has 
their adventures.” 
In brief, who have the most memories on the steps of 
Haydarpaşa are labors, officers, students, young ladies and 
men, dreamers, the ones that complete their shift of sorrow 
and go on the ferries and go on the trains to go home thinking 
‘now is the time to become human again,’ and they are the 
ones who make history. But? This army that consists of 
nameless people will always remain as the unknown of 
history and memories, just as the unknown soldiers who won 
the war. Although, they are not unknown... The steps of 
Haydarpaşa will remember them the most, I guess. 
Let’s not forget the cats, birds, pigeons, and seagulls that 
stand on the roof and stare at İstanbul and its blessed 
blueness, sun, and clouds… (I have learned from Ertan Ünal’s 
article that Haydarpaşa’s stairs have 12 steps.)

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES
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ÖMER YALÇINOVA

Kimin şiirine benzer Bülent Ata’nın şiirleri? Ya da 
hangi grup veya akım içerisinde değerlendirilebilir? 
Bu soruların cevabı bulmak kolay değildir. Bülent Ata 
bireysel bir şairdir demek de, kolaya kaçmak olur. 
Bireyseldir, fakat onun uzun, destansı şiirlerini ne 
yapacağız? Hem de ilk şiir kitabı ‘Eve Gitmek İsteme-
diğim Günler’den (Şule Yayınları), son kitabı ‘Savaş 
Alanında Başıboş Atlar’a (Şule Yayınları) kadar. Hep-
sinde de Bülent Ata insan ve hayat 
üzerine düşünür. Kendi destanını 
yazar. Yeni bir anlamlandırma uğra-
şı içine girer. Bu, ilk iki şiir kitabın-
da sancılı bir süreç olarak işlerken, 
üçüncü şiir kitabında Bülent Ata’nın 
tarzına, daha doğrusu araştırma, bil-
gi edinme ve sorgulama yöntemine 
dönüşür.
Kompleksiz bir şiir yazar Bülent 
Ata... Kimseye benzemek gibi bir 
derdi yoktur. Aslında kimseye ben-
zememek gibi bir derdi vardır. Fakat 
Türk şiirinde sıfırdan başlamak, en 
özgün sesinle ortaya çıkmak ve onu 
devam ettirmek de mümkün değil-
dir. Bu yüzden ‘Eve Gitmek İsteme-
diğim Günler’in “Kederli Kendir” 
bölümüne bakabiliriz. Buradaki şiir-
ler daha çok Sezai Karakoç ve Cahit 
Zarifoğlu’nu andırır. 1997-1999 yılları arasında ya-
zılmıştır. Bu yıllarda yazan diğer şairlere baktığımız 
zaman da, bunlara benzer kısa, sembolik, şairin üst 
perdeden konuştuğu, açık söyleyişten ziyade kapalı 
söyleyişe önem verdiği şiirlerle karşılaşırız. Bülent 
Ata böyle bir ortamda yine kendine özgü bir sesle, 
fakat ortamdan bağımsız da olmayan bir şiir yazar. 
2000’de yazdığı “Kapı” şiirini ise milat kabul edebili-

Whose poems do Bülent Ata’s poems sound like? Or in 
which group or current can we evaluate his poetry? It is not 
easy to find answers to these questions. And stating that 
Bülent Ata is an individualistic poet would be cutting the 
corners. He is an individualistic all right. But, what are we 
going to say about his long, epic poems from his first book 
of poems titled ‘The Days That I don’t Want to Go Home’ 
(Şule Publishing) to his last one titled ‘Idle Horses in the 

Battlefield’ (Şule Publishing)? Bülent 
Ata ponders on human and life in all of 
them. He writes his own saga. He spends 
effort to find a new interpretation. As 
this goes as a painful progress in his first 
two books of poems, in his third book, it 
transforms into Bülent Ata’s style, in 
other words his method of research, data 
collecting, and questioning.
Bülent Ata makes poetry free of any 
complexes. He doesn’t care about 
copying anyone. He only cares about not 
to copy anyone. However, it is not 
possible to start from scratch, come out 
with your unique expression, and keep it 
that way in Turkish poetry. That is why 
we can look at the chapter titled as 
‘Dreary Hemp’ in ‘The Days That I don’t 
Want to Go Home’. The poems that take 
place in this chapter resemble the poems 

by Sezai Karakoç and Cahit Zaferoğlu. They had been 
written between 1997 and 1999. When we consider the 
poets of that time, we see poems where the poet speaks 
pedantically that are short and symbolic and that use open 
expression rather than metaphorical. Bülent Ata writes a 
poem that is not much dependent upon the circle under 
such influences, using once again his unique expression. 
We can accept his poem titled ‘Door’ written in 2000 as a 

SECDEYE	DENK	DÜŞEN	ŞİİRLER
KOMPLEKSİZ BİR ŞİİR YAZAR BÜLENT ATA… KİMSEYE BENZEMEK GİBİ BİR DERDİ 

YOKTUR. ASLINDA KİMSEYE BENZEMEMEK GİBİ BİR DERDİ VARDIR.

POEMS	THAT	ARE	SUITABLE	FOR	PROSTRATION
BÜLENT ATA MAKES POETRY FREE OF ANY COMPLEXES. HE DOESN’T CARE ABOUT COPYING 

ANYONE. IN FACT, THE ONLY THING HE CARES ABOUT IS NOT TO COPY ANYONE. 

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS
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riz. “Kapı” şiirinden sonra Bülent Ata’ya özgü o bi-
reysel ama kendi içinde destansı şiirleri okumaya 
başlarız.

İç savaşının destancısı
Bülent Ata dış dünyanın içine dalan bir kahraman 
ortaya çıkarmaz. Aksine dış dünyayı içine alan, bu 
şekilde anlamlandıran; çoğu zaman dışarı yansıtma-
dan, içten içe yaşanan bir savaşın 
destancısıdır. “Her şeyi içime taşır-
dım anlamak için” der “Yaşarken” 
şiirinde. Sonuçta yine kendisiyle baş 
başa kalacağını; kurduğu, yargı bildi-
ren mısraların ilk ve son muhatabı-
nın kendisi olacağını bilir. Bu yüzden 
çok anlamlı bir şekilde bitirir “Küs-
me Beyim” şiirini: “Secde eden alnı-
nı koru.” Secde bireysel bir eylem-
dir, fakat bütün Müslümanların yap-
tığı bir eylemdir. Tek başına yapıl-
masıyla bireysel; bütün Müslüman-
ların yapmasıyla toplumsaldır. Tam 
da Bülent Ata şiirinin denk düştüğü 
noktadır secde.
Bir yerde Bülent Ata şiiri kendi sınır-
larına uzanmak isteyen, ondan ötesine 
geçmek derdinde olmayan bir şiirdir. 
Taşkınlık ve isyandan ziyade itidal ve 
orta yol esas alınır. Ulaşılmak istenilen nokta orasıdır 
zaten. Ne zaman itidal ve orta yoldan sapılır, o zaman 
Bülent Ata şiiri savaşmaya başlar. ‘Savaş Meydanında 
Başıboş Atlar’da bunu okuruz. Savaşın iş ortamınada 
cereyan etmesi, onun modern yönüdür. Yargıda bulu-
nan sesin kibre bulaşmamaya çalışılması, iki yönlü sa-
vaşın (bireysel ve toplumsal) tipik bir örneğidir. Bu iki 
yönlü savaş Bülent Ata şiirinde destana karşılık gelir.

milestone. After his ‘Door’ we begin to read his poems that 
are unique and individualistic but at the same time epic in 
their own.   

Epic writer of his own inner war
Bülent Ata does not bring out a hero who plunges into the 
outside world. On the contrary, he is the creator of an epic 
war that embraces the outer world and gains its meaning 

through it; and that is experienced 
inwardly rather than being reflected 
outside most of the time. He says “I 
effused everything in me to understand” 
in his poem titled ‘While living’. At the 
end, he is well aware of that he is going to 
be left alone with himself and he is the 
first and the last person to deal with his 
own lines that state judgment. That is why 
he ends his poem titled ‘Don’t Be Offended 
Sir’ with the following line: “Protect your 
forehead that prostrates.” Prostration is 
an individual act; however, all Muslims do 
that. It is individual since it can be done 
by one person; it is social since all Muslims 
do it. Prostration is exactly the point 
where Bülent Ata’s poetry suits.      
Bülent Ata’s poetry doesn’t care about 
reaching beyond its borders; it only cares 
about reaching its own. It is based on 

decency and middle way rather than exuberance and rebellion. 
In fact, it is the point that is wanted to reach. When decency 
and middle way are strayed away, Bülent Ata’s poetry starts 
fighting. We read it in ‘Idle Horses in the Battlefield’. His fight 
influences his work and this is his contemporary trait. The 
voice that judges tries to stay away from arrogance and this is 
the typical example of the double (individual and social) war. 
This double war means a saga in Bülent Ata’s poetry. 

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

Bülent	Ata	şiiri	kendi	sınırlarına	uzanmak	
isteyen,	ondan	ötesine	geçmek	derdinde	

olmayan	bir	şiirdir.	

Bülent	Ata’s	poetry	doesn’t	care	about	
reaching	beyond	its	borders;	it	only	cares	

about	reaching	its	own.
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MODA / FASHION

ESİLE TAN MERAL ERDOĞAN

SONBAHARIN	RENK,	KUMAŞ																				
VE	DESENLERİ

2016 SONBAHAR MODASI, RENKLERİN, DESENLERİN VE KUMAŞLARIN                         
ÇARPICI DÖNÜŞÜMÜNÜ BİZLERE SUNACAK. 

COLORS,	FABRICS,	AND	PATTERNS	
OF	THIS	FALL

2016 FALL FASHION WILL PRESENT TO US THE STRIKING TRANSFORMATION                        
OF COLORS, FABRICS, AND PATTERNS.

Yeni sezon bizlere farklı seçenekler, farklı renkler 
getiriyor. Bu sonbaharda renkler, kumaşlar ve desen-
ler, kişisel deneyimlerden yola çıkarak, modern-kla-
sizm etkisini gözler önüne serecek. 
İşte 2016 sonbahar sezonunun renk kumaş desenleri 
ve öneriler: 

The new season brings different options and colors to us. 
This season, colors, fabrics, and patterns will present the 
influences of contemporary-classicism from the personal 
experiences.
Here are the color, fabric, and pattern recommendations of 
2016 fall fashion. 
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MODA / FASHION

2016 yılında siyah rengine sıkça rastlayacağız. Siyahın 
ağırlığının yanında renkler arasında geçişler ve derin 
koyulukları göreceğiz. Feminen nötr renklere fuşya 
ve yeşile karşı sıralanmış canlı mavi, turuncu tonlar 
renklerin inanılmaz dönüşümünü gösterecek. Aynı 
zamanda sonbaharın vazgeçilmez rengi olan kahve 
tonlarından karamel ve maun yine vazgeçilmezler 
arasında olacak. Ve son olarak kırmızı rengi ise 
bordonun zenginliği ile karşımıza çıkacak.

We will see the color of black often in 
2016. Besides the seriousness of black, 
we will see transitions between the 
colors and deep tones. Lined up against 
the feminine neutral colors of fuchsia 
and green, bright blue and orange tones 
will show the unbelievable 
transformation of colors. Caramel and 
mahogany, among the brown tones that 
are indispensables of fall colors, will 
remain indispensable this fall again. And 
finally, red will be around with the 
richness of bordeaux.  

Öneri:
• Herkesin gardırobunda mutlaka 

bulunan siyah bir parçayı canlı 
tonlarla kombinleyerek renkler 
arasında geçişi sağlayıp sezonu 
yakalayabilirsiniz.

• Bu sezonun zengin rengi olan 
bordoya çok yakışan çiçek desenleri 
kullanabilirsiniz. 

• Sonbaharın değişmez rengi kahve 
tonuna bu sezon en çok yakışan 
rengin derin deniz mavisi olduğunu 
unutmayın. 

Recommendation:
• By combining a black piece that 

definitely exists in everyone’s 
wardrobe with bright colors, you 
allow a transition between the colors 
and catch the season’s trend at the 
same time. 

• You can use flower patterns that suit 
bordeaux which is the richest color of 
this season.

• Don’t forget that the color that suits 
the fall’s constant color brown the 
most is deep sea blue!

raillife EYLÜL / SEPTEMBER 2016       0  7  3



MODA / FASHION

This year, we will see the random but unbelievably 
harmonious transformation in patterns, too. Complex 
and distorted graphic patterns will provide 
impressive looks on apparel. High and contrast 
colors will bring a new dimension with wrinkled 
effects. As the vintage pieces gain value, we will see 
the same effect in patterns also. Printed vintage 
patterns will continue to beautify fabrics.

Bu sezonda renklerin rastgele ama inanılmaz ahenkli 
dönüşümünü desenlerde de göreceğiz. Karmaşık hatta 
bozulmuş grafik desenler kıyafetlerde etkileyici bir 
görünüm sağlayacak. Kumaşlarda yüksek ve karşıt 
renkler, kırışık etki ile yeni bir boyut getirecek. Ve son 
olarak vintage parçaların değeri artarken desenlerde 
de bu etkiyi göreceğiz. Vintage basma desenler 
kumaşları süslemeye devam edecek.

Öneri:
• Sonbaharda kadife tercih edecekler, 

bu sezonun favorisi yüksek ve karşıt 
renkler ile kırışık etki sağlayan 
desenlerden alabilir.

• Vintage’ın büyüsüne kapıldıysanız 
bu sezon basma desenleri 
elbiselerde ve gömleklerde 
kullanabilirsiniz. 

• Sezonu yakından takip etmek 
istiyorsanız neredeyse her parça 
kıyafet ve aksesuarda göreceğimiz 
grafik desenlerden edinebilirsiniz. 

Recommendation:
• The ones who are 

going to go for velvet 
this fall may choose 
the patterns with the 
season’s favorite high 
and contrast colors 
and wrinkled effects.

• If you are under the 
spell of vintage, you 
can use dresses and 
shirts with printed 
patterns this season.

• If you would like to 
follow the season 
closely, you might 
want to own graphic 
designs that we will 
almost see on every 
piece of clothing and 
accessory.
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MODA / FASHION

Genel olarak doğal, sade ve sağlıklı bir yaşama geçiş, 
kumaşlardaki dönüşümü de yansımakta. Sağlıklı olan 
ve sıcak tutan pamuk, sonbahar sezonunun 
vazgeçilmez kumaş tercihi olacak. Pamuklu jagar 
örgüler, pamuk ve naylon karışımlarda çatlak 
görünüm ve dokular hoş bir görünüm sağlayacak. 
Sezonun diğer çok tercih edilen kumaşlarında ise 
açık örgü yapılarda metalik ipliklerin muazzam 
geçişini göreceğiz.

In general, the transition to a natural, simple, and 
healthy life style reflects on the transition of fabrics. 
The indispensable color choice of this fall will be the 
healthy and warm cotton. Cotton jacquard knit 
works, cracked effects and textures will look nice on 
cotton and nylon combinations. We will see the 
metallic lines on knit work patterns among the other 
favorite fabrics of the season.

Öneri:
• Pamuklu kıyafet alırken daha rahat 

hissettmek istiyorsanız yumuşak 
pamukları tercih edin. 

• Pamuklu kıyafetlerde sezonun 
gözde parçalarından olan düşük 
omuzlu bluzlardan ve tam zıttı 
vatkalı omuz detaylardan mutlaka 
edinin.

• Örgülü kıyafetlerde bu sezon yine 
bol ve salaş modelleri göreceğiz. Bu 
modelleri satın alırken teninize 
batmayan daha yumuşak örgüleri 
tercih edin.

Recommendation:
• If you want to feel comfortable, 

choose soft cotton when shopping 
for cotton clothing items.

• Definitely own stoop shouldered 
blouses and its opposite padded 
shouldered ones since they are 
among the favorite cotton pieces of 
this season.

• We will see the loose fitting knit 
work models again this season. 
When you are shopping for these 
models, choose the ones that are 
soft and not going make your skin 
itchy. 
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DEKORASYON / DECORATION

ELA DEMİRCİLER

EVDE	HUZUR	ÇEMBERİ        
NASIL	OLUŞTURULUR?
EV DEKORASYONUNDA YAPILAN YANLIŞLAR HUZURLU 

YUVANIZDA RAHAT ETMENİZİ ENGELLEYEBİLİYOR.

HOW	DO	YOU	
CREATE	A	CIRCLE	

OF	PEACE	AT	HOME?
MISTAKES MADE WHILE DECORATING YOUR HOUSE 

MIGHT CAUSE DISCOMFORT AT HOME. 

Bir evin dekorasyonu, o evin huzurlu bir ev olup olma-
masını da etkiliyor. Çünkü bazen dekorasyonda yapılan 
yanlışlar yuvanızda rahat etmenizi engelleyebiliyor. 
Evinizde huzurlu alanlar yaratmak, bir huzur çemberi 
oluşturmak ‘Feng Shui’ kurallarına uygun yapacağınız 
bir dekorasyonla mümkün. Peki,evinizde huzur çemberi 
oluşmak için hangi odada ne gibi çalışmalar yapmalısı-
nız? İşte tüyolar:

Decoration of a house affects the peacefulness of the place, 
because mistakes made in decoration might cause discomfort 
sometimes. Creating peaceful corners and a circle of peace 
at home is possible by following the ‘Feng Shui’ rules. Well, 
what kind of changes are you supposed to do in which room 
to create a circle of peace at home? Here are our tips:
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ENERJİ AKIŞINA 
DİKKAT
Feng Shui’ye göre 
enerjinin rahat 
dolaşabilmesi, 
mekânın daha rahat 
hale gelmesi için 
eşyaların birbirinden 
ayrı tutulması 
gerekiyor. Koltuklar 
ve sehpalar arasında 
enerjinin 
dolaşabileceği 
alanlar olmalı.

WATCH FOR THE 
ENERGY FLOW
According to Feng 
Shui, furniture should 
be kept separate from 
each other to let their 
energies circulate 
comfortably. This 
brings the place to a 
more comfortable 
state. There should be 
space between your 
sofas and tables so 
energy can travel 
freely.

ÇOCUKLARI UNUTMAYIN
Çocuklarınızın odasını, sıcak 
pastel renklerde boyayıp huzur-
lu, sakin ve uykuya uygun bir 
mekânhaline getirebilirsiniz. 
Aksiyon figürlü oyuncakları kal-
dırıp aile resimlerinizi odaya 
koyarak çocuklarınızın kendileri-
ni güvende hissetmelerini sağla-
yabilirsiniz.Aynı odayı paylaşan 
çocuklarınızın her biri içindolap, 
masa ya da rafları ayrı ayrı deko-
re edin. Böylece çocuklarınızın 
ch’ilerini belirlemelerini ve birbir-
lerinin alanlarına saygı göster-
melerini sağlayabilirsiniz.

DON’T FORGET THE KIDS
You can transform your children’s 
room into a peaceful, ready-to-
sleep, quiet, and suitable-for-
sleep-time place by painting it to 
warm pastel colors. You should 
replace action toys with family 
photos to make them feel safe. 
Decorate each wardrobe, table, or 
shelf that is shared between the 
siblings separately. This is going 
to have your children determine 
their own ch’is and respect each 
other’s area. 



YALNIZ YAŞAYANLAR
Yalnız yaşayanların da bu durumdan kurtulmaları için 
dekorasyonda bir takım konulara dikkat etmeleri gere-
kiyor. Örneğin, yatağın dolu olduğu izlenimini veren 
peluş oyuncaklar, bebekler ve egzersiz yastıkları kulla-
nılmamalı. Yalnızlığı simgeleyen objeler yerine, çiftleri, 
çiçekleri ve çoklu şeyleri temsil eden objeler kullanılma-
lı. Evlenmek isteyenler, mum, vazo ve kitapları çiftler 
halinde odalarının sağ tarafına bir köşeye koymalı. 
Çünkü bu alan, odanın aşk ve evlilik alanıdır. Yatağın iki 
yanına komodin ve lambalar konularak odayı biriyle 
paylaşıyormuş hissi yaratılmalı.

LIVING SINGLE
The singles who would like to change their statue might 
want to care for some details. For example, they shouldn’t 
use stuffed animals, dolls or exercise cushions in their beds 
since they make the bed look occupied. Instead of choosing 
items that symbolize loneliness, they should go for objects 
that symbolize couples, flowers, and multiplicity. The ones 
who would like to get married might want to place pairs of 
candles, vases, or books at the right side of the room, 
because this is the love and marriage area of the room. 
Bedside stands and lamps on both sides of the bed should 
be added as if the bed is being shared with someone.  

HUZUR ALANI 
Evin arka tarafta kalan odaları huzur alanı olarak kabul 
edilir. Bu nedenle arka tarafta konumlanan odalarınızdan 
en geniş olanını yatak odası olarak seçmeniz öneriliyor. 
Yatak odanızı sıcak ve romantik bir yer haline getirmek 
için sıcak renkler, romantik müzikler, yumuşak çarşaflar ve 
kokulu mumlar kullanmalısınız. Yatak odanızı egzersiz 
aleti, masa, bilgisayar ve diğer ‘aktif’ eşyalardan arındırıl-
malısınız. Ya da bunları odanızda tutmanız gerekiyorsa 
yatağınızdan uzakta tutup,kullanmadığınız zamanlarda 
üzerlerini örtmelisiniz.

PEACE AREA
The rooms that are located rear side of the house are 
accepted as the peace areas. Therefore, it is suggested to 
choose the largest one of them as your bedroom. You 
should use warm colors, romantic music, soft sheets, and 
scented candles to transform your bedroom into a 
romantic and charming place. You should keep your 
bedroom free of ‘active’ furniture such as exerciser, table, 
and computer. If you must keep them in your bedroom, 
keep them away from your bed and cover them when 
they are not in use.  
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ERTUĞRUL ARSLAN

YENİ	MODELLER	ISINMA	TURUNDA
EYLÜL AYINDA KAPILARINI AÇACAK PARİS OTOMOBİL FUARI’NDAN SONRA                           

YENİ MODELLER BİRBİRİ ARDINA GELECEK.

THE	NEW	MODELS	ARE	JUST	WARMING	UP
AFTER THE PARIS AUTO SHOW OPENS ITS DOORS IN SEPTEMBER THE NEW MODELS WILL 

CONSECUTIVELY ARRIVE ONE AFTER ANOTHER.

Otomotivde hızlı geçen yılın ilk yarısından sonra yol-
lara çıkacak yeni modeller yüzünü göstermeye başladı. 
Eylül ayında kapılarını açacak Paris Otomobil Fuarı’n-
dan sonra yeni modeller birbiri ardına gelecek. İşte 
pazarın en dikkat çeken yenilikleri…

After the first half of the year, which passed so quickly for the 
automotive sector, the models that will be taking on the open road 
have started showing their faces. After the Paris Auto Show opens 
its doors in September, the new models will arrive one after another. 
Here are the market’s most interesting new improvements...

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

EN HAVALI FIAT MODELİ OLACAK
Türkiye otomobil pazarında satış adetleri kısıtlı olsa da 
üstü açık iki kişilik otomobiller tam bir keyif aracı olarak 
tanımlanıyor. Bu özel sınıfa Italyan otomobil üreticisi 
Fiat da uzun bir aradan sonra tekrar dönüş yapıyor. 
Fiat’ın ilk kez 1966 yılında ürettiği 124 modeline gönder-
meler yapan üstü açık otomobili Spider, Türkiye pazarı-
na sunulmak için hazırlanan modellerden bir olarak gün 
sayıyor. 1.4 lt turbo beslemeli benzinli motorla (140 
HP-240 Nm) ilk etapta ithal edilecek otomobil, Mazda 
MX-5 ile ikiz kardeş. Bu motorla sıfırdan 100 km/s hıza 
7.5 sn’de çıkan otomobil, düşük ağırlığının da yardımıyla 
213 km/s son hıza ulaşabiliyor. En havalı Fiat modeli 
olacak 124 Spider’in yılsonunda bayilerdeki yerini alması 
planlanıyor.

IT WILL BE THE COOLEST FIAT MODEL
Even though its total sales are limited in the Turkish 
market, the coupe roadster automobiles are totally 
defined as pleasure vehicles. The Italian automobile 
manufacturer Fiat makes a return to this special class 
after a long break. The roadster, known as the Spider 
makes references to the first 124 models that Fiat 
produced in 1966, has started the countdown to be one 
of the models being prepared to be offered in the 
Turkish market. The automobile that will be imported 
with a 1.4 liter turbocharged gasoline engine (140 hp 
-240 Nm) in the first stage is the Mazda MX-5’s twin. The 
automobile that reaches from 0 to 100 km/ph in 7.5 
seconds with this engine can reach its maximum speed 
at 213 km/ph thanks to its light weight. The 124 Spider 
that will be the coolest Fiat model is planned to take its 
place at the automobile dealers at the end of this year. 



SOSYAL MEDYA FENOMENİ OLACAK
Citroen, 2002’den beri 3.5 milyondan fazla satılan 
küçük sınıftaki başarılı modeli C3’ü tamamen yeniledi. 
Citroen C3, yolculuk boyunca bütünleşik HD kamera 
vasıtasıyla çekilen fotoğrafları ve videoları paylaşmaya 
imkân tanıyan Citroen ConnectedCam teknoloji saye-
sinde sosyal medya paylaşımları da yapabilecek. 
Ağabeyi Cactus modelinde olduğu gibi kapılarında 
plastik koruma sisteminin de bulanacağı otomobilde 
benzinli motor seçeneklerini 3 silindirli, 68 HP, 82 HP ve 
110 HP gücündeki motor oluşturacak. Dizeldeyse 75 ve 
100 beygirlik motorlar alınabilecek. Yılın son aylarında 
Türkiye pazarında satışa sunulacak olan C3’te EAT6 
otomatik şanzıman da alınabilecek.

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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IT WILL BECOME A SOCIAL MEDIA PHENOMENON
Citroen has completely renewed the C3, the successful 
compact class model that has made 3.5 million sales 
since 2002. The Citroen C3 will have the ability to share 
photos and videos taken by its integrated HD camera 
while on the road thanks to its Citroen ConnectedCam 
technology. The gasoline motor options of the 
automobile will be made up of tri-cylinder, 68 HP, 82 HP 
and 110 HP motors and will also have plastic protection 
systems installed on its doors like its big brother the 
Cactus model. However, the diesel motor options will 
only be 75 and 100 horsepower. The C3, which will be 
sold in the Turkish market during the last months of the 
year, will also have an EAT6 auto transmission options.  



BURSA’DA ÜRETİLİP DÜNYAYA SATILACAK
Bu yılın Türkiye pazarı için en önemli yeniliklerinin 
başında Bursa’da üretilen ve tümüyle yenilenen 
Megane Sedan geliyor. Renault Megane Sedan ekim 
ayında Türkiye’de satılmaya başlanacak. Dördüncü 
nesil Megane Sedan, şık tasarımı ve büyük ağabeyi 
Talisman’a benzeyen hatlarıyla dikkatleri üzerine 
çekiyor. Yeni teknolojilerin de yer verildiği otomobil 
eylül ayındaki Paris Fuarı’nda resmi olarak tanıtıldık-
tan sonra satışa sunulacak. Yeni model ilk etapta 
başta Avrupa olmak üzere 20’den fazla ülkeye ihraç 
edilecek. Fransız üreticinin CMF C/D platformu kulla-
nılarak üretilen Megane Sedan’da güçleri 90-130 
beygir arasında değişen benzinli ve dizel motorlar 
kullanılacak. Otomobilde otomatik şanzıman seçene-
ği de sunulacak.

IT WILL BE PRODUCED IN BURSA AND SOLD TO THE 
ENTIRE WORLD
One of this year’s most important innovations for the 
Turkish market; the Megane Sedan is coming. The 
Renault Megane Sedan will start being sold in Turkey 
in October. The fourth generation Megane Sedan 
draws attention to itself with its stylish design and its 
linings that are similar to its big brother Talisman. 
The automobile, which also supports new 
technologies, will start being sold after its official 
introduction at the Paris Auto Show that will take 
place in September. The new model will be exported 
to more than 20 countries primarily in Europe. The 
Megane Sedan that was produced by a French 
Manufacturer using the CMF C/D platform will have 
diesel and gasoline powered motors that will be 
around 90-130 horse power. There will also be an 
automatic transmission option.
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HONDA SUV AİLESİ GENİŞLEDİ
Honda, büyük SUV’u CR-V’nin ardından küçük kardeşi 
HR-V’yi de ülkemiz pazarına sunuyor. Yeni model tek 
kapılı bir otomobilin sportif hatlarıyla bir SUV’un kul-
lanışlılığını ve güven veren sağlam yapısını bir arada 
sunuyor. Dinamik tasarımıyla dikkat çeken yeni Honda 
HR-V, 3 farklı donanım, iki farklı motor ve iki farklı 
şanzıman seçeneğiyle Türkiye’de satılmaya başlandı. 
Başlangıç seviyesi Premium’da 6 ileri manuel şanzı-
manla sunulan HR-V’nin fiyatı 89 bin 900 TL’den baş-
lıyor. Araçta, Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Takip Uyarı 
Sistemi, Trafik Işareti Tanıma Sistemi, Akıllı Hız 
Limitleyici, 7 inçlik dokunmatik ekranlı Honda 
CONNECT multimedya sistemi, navigasyon, katlanan 
yan aynalar, çift bölgeli otomatik klima ve Aktif Uzun 
Far Kontrol Sistemi standart olarak yer alıyor. 

THE HONDA SUV FAMILY HAS EXPANDED
Following the big SUV CR-V, Honda offers its little 
brother HR-V for sale in our country’s market. The new 
model offers the combination of single door automobiles’ 
sportive lines and the reliable sturdy construct and 
convenience of an SUV. The sales of the new Honda 
HR-V, which draws attention with its dynamic design that 
has 3 different equipments and two different transmission 
options, began in Turkey. The price of the HR-V that is 
offered with 6-forward manual transmission in starting 
level Premium begins at 89.900 TL. The vehicle has a 
standard Collision Warning System, Traffic Sign 
Recognition System, Precision Speed Limiter, Honda 
CONNECT multimedia System with 7-inch touch screen, 
navigation, folding side mirrors, dual-zone automatic air 
conditioning, and an Active High Beam System. 
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AYTUN ÇELEBİ

A	‘MINI’	
PINNACLE	
IN	SOUND	
QUALITY	

Yüksek kaliteli ses sistemlerinin fiyatları oldukça yük-
sek… Ancak mini hi-fi sistemler tam da bu dengeyi sağla-
mak için var. Cebinizde delik açmadan, kaliteden de ödün 
vermeden stüdyo kalitesine yaklaşabilirsiniz. Üstelik mini 
hi-fi sistemler ufak boyutlarıyla, bir çalışma masasına bile 
konumlandırılabilme avantajı sunuyorlar. Dijital dosya 
biçimlerini destekleyen bu modern sistemler, bir USB 
belleğe atacağınız FLAC gibi kaliteli kayıtları çalabiliyor, 
telefonunuzdaki ya da bilgisayarınızdaki müzikleri Blue-
tooth ile dinletebiliyorlar. Diğer yandan CD arşivinize de 
ihanet etmiyor ve CD çalarları ile onları da kapsıyorlar.

High quality sound system prices are quite high. However, the 
mini hi-fi systems are here to bring balance to it. You can reach 
the quality of a sound studio without opening a hole in your 
pocket or making a compromise from quality. Furthermore, the 
mini hi-fi systems offer an advantage since they can be 
positioned on work desks thanks to their small sizes. These 
modern systems that support digital file types can play high 
quality recordings such as FLAC that you can download to the 
system via a USB drive and play music from your phone or 
computer via Bluetooth. On the other hand, they don’t forget 
about your CD archives and can play them with CD players.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

KAYIT KALİTESİNE YAKIN BİR SES KALİTESİNE SAHİP OLURKEN, DİĞER YANDAN DA SES SİSTEMİ 
SERVETE MÂL OLMASIN İSTİYORSANIZ, SİZE MİNİ Hİ-Fİ SES SİSTEMLERİNİ ÖNERİYORUZ.

IF YOU WANT TO OWN A SOUND QUALITY THAT IS AS GOOD AS RECORDING QUALITY BUT 
DONT WANT IT TO COST A FORTUNE, THEN WE RECOMMEND THE MINI HI-FI SOUND SYSTEMS.

SES	KALİTESİNDE	
‘MİNİ’	ZİRVE	
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PANASONIC SC-PMX70
CD çaları ve dijital ses yayını destekli radyosunu kalbine yerleştiren bu 
sistem, Bluetooth ve USB desteğiyle işleri kolaylaştırıyor. Üstelik FLAC adlı 
yüksek kaliteli ses biçimini tanıyor. Tasarımı ve malzeme kalitesi yüksek, 
ayrıca Lincs dijital amfisi berrak ve güçlü bir ses çıkışı sağlıyor. Cihazın üç 
yöne ses verebilen hoparlörlerinin her biri 60 Watt gücünde. Dilerseniz bas 
tonlarını daha güçlendirebileceğiniz bir subwoofer da bağlayabilirsiniz.

This system that has place in its heart for its CD players and digital audio 
broadcasting  supported radio makes things easier with its Bluetooth and 
USB support. It also recognizes the high quality FLAC audio format. It has a 
high design and material quality and has a strong and clear audio output 
thanks to its Lincs digital amplifier. Each 60-Watt speakers of the system 
directs the sounds to three directions because they are tree-sided. If you 
wish you may also connect a subwoofer that allows you to strengthen the 
bass tones even more.

DENON DCD-50/PMA-50
Bu iki cihaz, harika bir kombinasyon 
ortaya çıkartıyor. Içerisinde hoparlör 
yok, ancak oda büyüklüğüne göre 
kendi hoparlörlerinizi seçebilirsiniz. 
Kavisli, minimalist tasarım, alimünyumun 
sağlamlığını mat siyah bir yüzeyde 
buluşturuyor. Her iki cihaz da yatay 
ya da dikey yerleştirilebiliyor. OLED 
ekranlarını da buna göre 
ayarlayabiliyorlar. Slot CD ünitesi 
çok havalı olan Bluetooth destekli 
cihaz, 192 KHz ALAC adlı yüksek 
kalite dosya biçimini USB üzerinden 
destekliyor. 

These two devices bring forth an 
amazing combination. It doesn’t have 
an internal speaker, you may choose 
your own speaker according to the 
size of the room. It brings together a 
curved, minimalist design and the 
sturdiness of aluminum under a black 
matte finish. Both devices can be 
positioned horizontally or vertically. 
Their OLED screens can also be 
adjusted accordingly. Bluetooth 
supported device, which has a very 
cool CD Slot unit, supports the 192 
KHz ALAC high quality file format via 
USB. 
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SONY CMTSBT100
Dinamik, güçlü ve gelişmiş 
özellikleri ile mini Hi-Fi dünyasının 
yüz akı diyebileceğimiz Sony, 
özellikle kablosuz bağlantıyla ses 
aktarmak isteyenlere yönelik bir 
cihaz. Bluetooth’un yanı sıra, 
NFC desteğiyle öne çıkıyor. Bu 
teknolojiye sahip telefonları 
cihazın amfisine dokundurarak 
cihazla kolayca eşleştirmeniz 
mümkün. Ayrıca CD çaları ve 20 
istasyonlu radyosu bulunan 
sistem, 50 Watt gücünde. USB 
yuvasına da sahip olan cihaz, bu 
sayfalardaki en uygun fiyatlı 
model olma özelliğini de taşıyor.

Sony, which we can call the pride 
of the mini Hi-Fi world with its 
dynamic, strong, and advanced 
features, is a device especially 
for those who want to transfer 
audio via wireless connections. It 
is equipped with Bluetooth and 
NFC support as well. It is possible 
to pair easily smart phones that 
have the same technology by 
having the smart phone touch 
the device’s amplifier. This 
50-Watt system also has a CD 
player and a radio with 20 
stations. This device, which also 
has a USB slot, is also the model 
with the most suitable price 
within these pages.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

PIONEER X-HM72
Geniş dosya biçimi desteğiyle öne çıkan cihaz, CD yuvası ve 3,5 inçlik bir 
ekrana sahip. Bu ekranda çalan albüm ve sanatçı bilgilerini görebilirsiniz. 
Apple cihazlarla AirPlay desteği sayesinde haberleşen ürün, Bluetooth ile 
tüm cihazlara bağlanabiliyor. Iki adet 50 Watt gücünde hoparlörü ve ağ 
bağlantısı için Ethernet yuvasına sahip olan X-HM72, 24-bit/192 kHz 
desteği ile yüksek kalite arayanlara hitap ediyor.

This device, which is featured with its large file format support, has a CD slot 
and a 3,5 inch screen. You can see information regarding the album and 
artist that is currently being played. This product that can interact with Apple 
devices thanks to AirPlay support can connect to all devices via Bluetooth. 
The X-HM72 that has two 50-Watt speakers and an Ethernet slot for a 
network connection appeals to people searching for high quality with 
24-bit/192 KHz support.





AJANDA / AGENDA

CAHİDE SONKU MÜZİKALİ
Türkiye’nin ilk kadın sinema yönet-
meni ve yapımcısı, tiyatro ve sine-
mada dönemin büyük eserlerinin 
başrol oyuncusu Cahide Sonku’nun 
çalkantılı, sarsıcı öyküsü, Tiyatro 
Keyfi tarafından müzikal melodram 
tarzında sahneye konuluyor. 
Gökhan Erarslan’ın yazdığı eseri 
Kemal Başar yönetiyor. Cahide 
Sonku’ya sahnede Gizem Yağız 
hayat veriyor. Eserin müzikleri 
Orhan Enes Kuzu, ışık tasarımı 
Yüksel Aymaz, kostüm tasarımı ise 
Canan Göknil imzasını taşıyor.

CAHİDE SONKU MUSICAL
The turbulent and unsettling life 
story of Cahide Sonku, the first 
female cinema director and 
producer of Turkey and the leading 
lady of many great theater and 
cinema projects of her time, is put 
on the stage as a musical melodrama 
by Tiyatro Keyfi.  
Kemal Başar is going to direct the 
project that was written by Gökhan 
Erarslan. Gizem Yağız plays Cahide 
Sonku. Orhan Enes Kuzu composed 
the soundtrack of the production; 
Canan Göknil designed the 
costumes; and Yüksel Aymaz made 
the light design.

0  9  0  raillife EYLÜL / SEPTEMBER 2016

İLHAM GENCER 
KONSERİ 
Denizde Caz 2016, Türk 
caz sahnesinin yaşayan 
efsanesi “Ilham Gencer” 
konseri  ile sona eriyor. 
The Primetime Cruise 
gemisi, 24 Eylül’de, caz 
klasikleri eşliğinde, 
Istanbul Boğazı’nın 
eşsiz atmosferine 
doğru demir alıyor. 

İLHAM GENCER 
CONCERT
Denizde Caz 2016 is 
making its finale with 
the living legend of 
Turkish jazz “İlham 
Gencer”s concert. The 
Primetime Cruise ship 
is going to hoist anchor 
towards the gorgeous 
landscape of the 
İstanbul Strait on 
September 24, 
accompanied by jazz 
classics. 

Özdemir Erdoğan
İstanbul UNIQ Açıkhava Sahnesi
İstanbul UNIQ Open–Air Stage02

Nil Karaibrahimgil
İstanbul Cemil Topuzlu Sahnesi
İstanbul Cemil Topuzlu Stage26

Anadolu Ateşi / Anatolian Fire
Antalya Aspendos Arena

Moğollar
İstanbul Kadıköy Sahne

Ricky Martin
Antalya EXPO 2016

Kardeş Türküler & Candan Erçetin
İzmir Kültürpark

06

09

12

24
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KAN BAĞI 
BLOOD FATHER
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
02 Eylül 2016 / September 2, 2016

YÖNETMEN - DIRECTOR: 
Jean Francois Richet

OYUNCULAR - CAST:                                                  
Mel Gibson, Erin Moriarty, Michael Parks, William 
H. Macy

TÜR - GENRE:  
Aksiyon / Action

FİLM ÖZETİ: Eski bir suçlu olan John Link’in,          
17 yaşındaki kızı Lydia’yı uyuşturucu kartelinin 
elinden kurtarma hikâyesi… 

SYNOPSIS: The movie tells the story of how 
John Links, an ex-convict, rescues his 17-year-old 
daughter Lydia from the drug cartel.

BRIDGET JONES’UN BEBEĞİ
BRIDGET JONES’S BABY
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
16 Eylül 2016 / September 16, 2016

YöNETMEN - DIRECTOR:
Sharon Maguire

OYUNCULAR - CAST:                                                  
Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey, 
Jim Broadbent

TÜR - GENRE:  
Romantik komedi / Romantic comedy

FİLM ÖZETİ: Bridget Jones’un Günlüğü serisinin 
devamı olan filmde; Mark Darcy’den ayrıldıktan sonra 
Bridget Jones, bu sırada hamile olduğunu öğrenir. 

SYNOPSIS: In the sequel of the Bridget Jones’s 
Diary series, after breaking up with Mark Darcy, 
Bridget Jones learns that she is pregnant.

SİNEMA / CINEMA

Korku–Horror Komedi–Comedy Romantik–Romance Aksiyon–Action Animasyon–Animation02 16 23 23 23



[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAN KODAMANOĞLU
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Resimdeki
oyuncu

Melodi
Düşünce Boksta

korunma
Melez

Her vakit
Küçük kova

Güzel
kokulu bir

madde
Hamaylı

Değersiz,
sıradan

Zıt, karşıt

Engelleri
aşma

kararlılığı

Üstüvane
Bir ilimiz

Bir tür
şekerleme

Ab

Ceylan

Bir tür dans

Ana
atardamar

Yüksek Seçim
Kurulu

Gülmece
Eski bir
Anadolu
uygarlığı

Diretme

Alçak
gönüllülük

Tüysüz,
ince, yün
kumaş

Sporda dış

Örülerek
yapılan

Veri Kıta İzmir'de bir
tatil yöresi

Çok koyu
şeker eriyiği

Vuruş,
çarpış

Afrika'da bir
nehir

Gülhane
Askeri Tıp
Akademisi

Güney
Kafkasyalı
bir halk
Berrak

Yüz, çehre,
surat

Karışık ve
anlaşılması

güç

Yalım, alaz İstanbul'da
bir semt

Avusturya
başkenti

Kabul
etmeme
Kanun

maddesi

İzmir ilçesi
Sözcük

Bir nota

Garp

Maksat

Hadise
Tekrarlama

Ekinin tarlada
kalan köklü

sapı

Gramofon
plağı

İstanbul'da
bir semt

Alçak
gönüllü

Avanak

Kaşlarla
saçlar arası

Yükseklik

Tibetlilerde
Buda rahibi Gümüş

Göreceli Tekaüt



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

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

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

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ][ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

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

1- Each square should include a cross line.
2- Each number shows how many lines 
 crosses over it. 
3- Cross lines cannot create a closed shape.
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ANATOMI
ARMONI
AVURT
ESNAF
IDMAN
ILTIFAT

ISPANAK

JENERIK
KÖPRÜ

MEKANIK
MEYANKÖKÜ
NEOPOLITIK

ORYANTASYON
OYNAK

ÖDEME
RESEPSIYON

SINIR
SUSAM

ÜFÜRÜK
YENGE

YUMRUK



Her satırı, her sütunu ve  her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurmalısınız.

Fill each row, line and 3X3 square with numbers from 1 to 9

[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]
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Resimdeki
oyuncu

Melodi E Düşünce F Boksta
korunma G Melez

Her vakit H Küçük kova B Güzel
kokulu bir

madde M Hamaylı

E Z G İ Değersiz,
sıradan

Zıt, karşıt A D İ Engelleri
aşma

kararlılığı A Z İ M
Üstüvane G Bir ilimiz

Bir tür
şekerleme K A R A B Ü K Ab

Ceylan S U
S İ L İ N D İ R Bir tür dans R A K S

Ana
atardamar

Yüksek Seçim
Kurulu A O R T Gülmece M İ Z A H Eski bir

Anadolu
uygarlığı K

Y S K Diretme

Alçak
gönüllülük İ N A T Tüysüz,

ince, yün
kumaş Ç U H A

Sporda dış

Örülerek
yapılan A U T Veri Kıta İ İzmir'de bir

tatil yöresi

Ö R M E D A T A
Çok koyu

şeker eriyiği O Vuruş,
çarpış V Afrika'da bir

nehir

Gülhane
Askeri Tıp
Akademisi

N İ L
A Ğ D A G A T A
Güney

Kafkasyalı
bir halk
Berrak L A Z Yüz, çehre,

surat K Karışık ve
anlaşılması

güç Ç
D U R U F A Ç A

Yalım, alaz İstanbul'da
bir semt B Avusturya

başkenti

Kabul
etmeme
Kanun

maddesi R E T
A L E V İzmir ilçesi D Sözcük

Bir nota K Garp

Maksat B A T I
Hadise A Tekrarlama

Ekinin tarlada
kalan köklü

sapı İ K İ L E M E Gramofon
plağı R İstanbul'da

bir semt

O L A Y Alçak
gönüllü K A L E N D E R

Avanak

Kaşlarla
saçlar arası E N A Y İ Yükseklik İ R T İ F A
A L I N Tibetlilerde

Buda rahibi L A M A Gümüş S İ M
Göreceli İ Z A F İ Tekaüt E M E K L İ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR



ANKARA SİNCAN POLATLI ESKİŞEHİR BOZÜYÜK BİLECİK ARİFİYE İZMİT GEBZE PENDİK
06.00 06.28 06.47 07.40 07.58 08.19 09.03 09.26 09.58 10.15
08.40 09.08 10.17 11.56 12.28 12.45
12.00 12.28 12.47 13.40 14.57 15.20 16.08
14.05 14.33 15.42 17.21 17.53 18.10
17.00 17.28 17.47 18.40 18.58 19.19 20.03 20.26 20.58 21.15
19.00 19.28 20.37 22.16 22.48 23.05

ANKARA - İSTANBUL

KONYA ESKİŞEHİR BOZÜYÜK BİLECİK ARİFİYE İZMİT GEBZE PENDİK
07.00 08.44 09.02 09.24 10.09 10.32 11.04 11.21
17.45 19.30 19.48 20.09 20.53 21.16 21.48 22.05

KONYA - İSTANBUL

PENDİK GEBZE İZMİT ARİFİYE BİLECİK BOZÜYÜK ESKİŞEHİR KONYA
07.30 07.47 08.20 08.41 09.27 09.51 10.13 11.56
18.15 18.32 19.05 19.26 20.12 20.36 20.58 22.41

İSTANBUL - KONYA

PENDİK GEBZE İZMİT ARİFİYE BİLECİK BOZÜYÜK ESKİŞEHİR POLATLI SİNCAN ANKARA
06.30 06.47 07.20 07.41 08.27 08.51 09.13 10.01 10.21 10.48
08.55 09.12 09.45 11.31 12.36 13.03
11.35 11.52 12.25 12.46 14.12 15.00 15.20 15.47
13.45 14.02 15.39 16.21 17.27 17.54
17.30 17.47 18.20 18.41 19.27 19.51 20.13 21.01 21.22 21.49
19.20 19.37 20.10 21.56 23.03 23.30

İSTANBUL - ANKARA

ANKARA SİNCAN POLATLI ESKİŞEHİR
06.30 06.58 07.18 08.06
11.05 11.33 11.53 12.41
16.00 16.28 16.48 17.36
18.00 18.28 18.48 19.36
20.50 21.18 21.38 22.26

ANKARA -ESKİŞEHİR

ANKARA SİNCAN POLATLI KONYA
06.45 07.13 07.33 08.40
08.55 09.23 09.43 10.50
11.40 12.08 13.32
13.50 14.18 14.38 15.45
16.35 17.03 17.23 18.30
18.40 19.08 19.28 20.35
21.40 22.08 22.28 23.35

ANKARA -KONYA

ESKİŞEHİR POLATLI SİNCAN ANKARA
06.30 07.19 07.39 08.06
08.40 09.29 09.49 10.16
13.25 14.14 14.34 15.01
18.20 19.09 19.29 19.56
21.10 21.59 22.19 22.46

ESKİŞEHİR - ANKARA

KONYA POLATLI SİNCAN ANKARA
06.30 07.35 07.55 08.22
09.15 10.20 10.40 11.07
11.30 12.50 13.17
14.10 15.15 15.35 16.02
16.20 17.23 17.42 18.09
19.00 20.05 20.25 20.52
21.15 22.20 22.40 23.07

KONYA - ANKARA

Tren istasyonda durmaz.
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11.07.2016 tarihinden itibaren geçerlidir (V18).

YÜKSEK HIZLI TRENLER TARİFESİ



 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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Avis’ten araç 
kiralamalarda 

%50 indirim

Hayat kimine sıradan, 
ayrıcalıklı seyahat 
Türk Telekom 
Prime’lıya 
armağan 

Avis’ten araç 
kiralamalarda 

%50 indirim

Hayat kimine sıradan, 
ayrıcalıklı seyahat 
Türk Telekom 
Prime’lıya 
armağan 

PRIME AVIS 444 7 565

Mobil:

PRIMEAVIS TCKN 444 7 565

Evde internet

30 Eylül 2016 tarihine kadar yurtiçi araç kiralamalarda %50, yurtdışı araç kiralamalarda %20’ye varan indirim hakkı sağlanmaktadır. Yurtdışı 
indiriminden yararlanmak için Prime Mobil müşterilerimizin PRIME AVIS 2; Prime Evde İnternet müşterilerimizin PRIMEAVIS2 TCKN’lerini yazıp 
444 7 565’e kısa mesaj göndermeleri ve şifre almaları gerekmektedir. Detaylar için: turktelekomprime.com
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