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VİZYON / VISION

ŞEB-İ ARUS’A MERHABA
Değerli vatandaşlarım, Hz. Mevlâna’nın 743.
Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri
bu yıl da 07-17 Aralık tarihlerinde Konya’da
düzenleniyor. Törenler vesilesi ile Mevlana
Celaleddin’i Rumi’yi, ölüm yıl dönümünde,
rahmet ve minnetle yâd ediyoruz.
Mevlana, ölümünü; ‘Şeb-i Arus’ yani ‘kavuşma
gecesi, düğün gecesi’ olarak nitelendirir. Hz.
Mevlana Aralık 17’de Yaradan’ına kavuştu, biz de
Ankara-Konya arasında yaptığımız YHT ile
insanlarımızı, Mevlana’nın ilim irfan dağıttığı
topraklar olan Konya’ya kavuşturuyoruz.
Hiç şüphesiz Mevlana, 7 asır önce Anadolu
topraklarına gelerek ilimle, irfanla, hikmetle
yoğurduğu Mesnevisi ile millet olma şuurunu
yerleştirmiş, Anadolu’yu bu aziz değerlerle
mayalamıştır. Bu topraklardaki kardeşlik, sevgi ve
şefkatin kurulmasında, bu medeniyetin inşa
edilmesinde, yeşertilmesinde ve bugünlere kadar
gelmesinde hiç kuşkusuz Mevlana’nın eserlerinin
büyük payı vardır.
Biz başta Mevlana olmak üzere Yunus Emrelerin,
İbn-i Arabilerin, Hacı Bayram-ı Velilerin açtığı
yolda önce insan, önce millet diyebilmeyi
başarmış; kardeşliği, sevgiyi, barışı her türlü
maddi değerin üzerine çıkarabilmiş bir milletiz.
Mevlana’nın hikmetli sözleri, irfanla yoğrulmuş
öğütleri, fitneyi, fesadı, hasedi silip atmış bir
büyük kardeşlik iklimini kurmuştur. Hamdolsun
23 Ağustos 2011’de halkımızın hizmetine
sunduğumuz Ankara-Konya YHT hattı bugün
insanımızı güvenle ve konforla bu manevi iklimin
içine taşıyor.
Bugün sadece Ankara değil, İstanbul’dan,
Eskişehir’den ve Polatlı’dan vatandaşlarımız YHT
hatlarından faydalanarak Mevlana’nın
zenginleştirdiği Konya’nın manevi iklimine
ulaşabiliyor. Sadece Mevlana’nın anıldığı Şeb-i
Arus törenleri için binlerce yolcu, YHT ile
seyahat ediyor.
İyi yolculuklar dilerim.
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Ahmet ARSLAN

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Minister of Transportation Maritime and Communication

WELCOME TO ŞEB-İ ARUS
My valuable citizens, Rumi’s 743rd Ultimate Union
Anniversary International Commemorative Ceremony
will be held in Konya between the dates of December
7 and 17. We will memorialize Mevlana Celaddin-i Rumi
in the anniversary of his death with mercy and gratitude
by means of the ceremonies.
Rumi considered his death as ‘Şeb-i Arus’ meaning ‘the
wedding night, the ultimate union.’ Rumi was united with
his Creator on December 17. We are uniting our people
with Konya, which is the land where Rumi had distributed
knowledge, by means of YHT between Ankara and Konya.
Rumi had the conscious of being a nation instilled into
the minds of the Anatolian people by his Mesnevi,
knowledge, insight, and wisdom seven centuries ago. He
fermented Anatolia with these values. The works of
Mevlana have great share in brotherhood, love, and
affection that were established in this land and the
construction of this civilization without a doubt.
We are a nation that has achieved to give the priority to
the nation and to humanity by means of the path that was
opened by Mevlana, Yunus Emre, Ibn-i Arabi, Haji
Bayram-ı Veli and has placed brotherhood, love, and
peace above anything else.
The aphorisms and sermons of Mevlana had established
the climate of brotherhood that erased any type of bad
intentions. We are thankful that Ankara-Konya HST line
that was opened on August 23, 2011 transports our
people into this divine atmosphere in safety and comfort.
Today, our citizens can reach to this divine atmosphere of
Konya that was enriched by Mevlana not only from
Ankara, but also from İstanbul, Eskişehir, and Polatlı via
HST lines. Thousands of passengers travel by HST to
Şeb-i Arus ceremonies, which is where only Rumi is
memorialized.
Have a nice journey.

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

BİR GARDAN
DAFA FAZLASI
Gar ve istasyonlarımız…
160 yıllık TCDD’nin sessiz tanıkları.
Her biri bir döneme ışık tutan özgün mimariyle inşa
edilen bu eserler, tren yolcularının uğurlanıp
karşılandıkları yerlerin de ötesinde şehirlerin sosyal ve
kültürel yaşamının hayat bulduğu mekânlara
dönüştüler.
Lokantalara, kafelere, cadde ve sokaklara gar ve
istasyonların isimleri verildi.
Tarihe not düşen nice buluşmalar bu adreslerde
gerçekleştirildi.
Demiryollarıyla birlikte uzun bir süre gözlerden
uzakta unutulmaya yüz tuttular.
2003 yılından itibaren demiryollarının yeniden devlet
politikası olarak kabulüyle birlikte yeni yolların
inşasının, modern araçların teminini yanı sıra tüm
yolların kesişme noktası gar ve istasyonlarımız, yeni
bir anlayışla yeniden ele alındı.
Tarih ve kültürel mirasımızın eseri olan bu mekânlar
aslına uygun olarak restore edildi. Eski canlılıklarına
yeniden kavuştular.
Yeniden sosyal ve kültürel yaşamın can damarı
oldular.
Türk sinemasının güzide eserleri, hepsi birer film
platosuna dönüşen garlarımızda çekiliyor.
Türk musikisi, garlarımızın akustik mekânlarında
yankılanıyor.
Konvansiyonel hatlar üzerindeki garlarımızda tarih ve
kültürel hayatımız yeniden canlanırken, yüksek hızlı
tren hatlarında da hizmet verecek modern YHT garları
inşa ediyoruz.
Polatlı, Bozüyük ve Bilecik garlarının ardından 29
Ekim Cumartesi günü de Ankara YHT Gar’ı hizmete
açtık.
TCDD’nin ilk kez uyguladığı Yap-İşlet-Devret
modeliyle inşa edilen ve günümüz mimari anlayışını
yansıtan bu eser, başkent Ankara’nın prestij eserleri
arasındaki yerini aldı.
Ankaray, Metro ve Başkentray’a bağlantı yapılacak
şekilde planlanan Ankara YHT Gar, kapalı ve açık
otoparkıyla, mağazalarıyla, kafe-restoranlarıyla, iş
ofisleri, çok maksatlı salonları ve oteliyle bir gardan
beklediklerinizin çok daha ötesinde hizmet vermek
üzere sizleri bekliyor.
İyi yolculuklar…
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İsa APAYDIN

TCDD Genel Müdürü
Director General of TCDD

MORE THAN A STATION
Our terminal and stations…
The silent witnesses of TCDD having 160 years history.
These works of art constructed with a unique architecture
enlightened their period, have turned into the places where the
social and cultural life of the cities has been enlivened as well as
the passengers have been welcomed and sent off.
The names of the terminal and stations have been given to the
restaurants, cafes, streets and avenues.
Several meetings passed into history realized in these addresses.
They fell through the cracks being far from the eyes for a long time
with the railways.
By the acceptance of the railways as a state policy again since
2003, our terminal and stations, which are the junction of all
tracks, the construction of new lines and supply of modern
vehicles, have been re-handled with a new understanding.
These buildings being our historical and cultural heritage have
been reconstructed in accordance with its origin. They have
regained their old vitality.
They have become the vital point of the social and cultural life
again.
The distinguished works of Turkish cinema are shot in our
stations.
Turkish music have resounded in acoustic places of our terminals.
While our historical and cultural life is reviving in the terminals
on conventional lines, we are constructing modern HST stations
which will give service on high speed railway lines.
Following the stations of Polatlı, Bozüyük and Bilecik, we have put
Ankara HST Station into service on 29th October 2016, Saturday.
This building, which is firstly constructed with BOT model by
TCDD and reflects today’s architectural style, took its place
among the prestigious buildings of capital city, Ankara.
Ankara HST Station planned to be connected with Ankaray,
Metro and Başkentray is waiting for you in order to give service as
a station beyond your expectations with its parking garage and
lots, stores, cafe-restaurants, business offices, multi-modal
lounges and hotel.
Have a nice journey…

Yerden göğe kadar aşklara
Vodafone’dan 4 bucak G
Türkiye’nin 4.5G lideri Vodafone’a gelin,
bu farkı siz de yaşayın.

Vodafone

4.5G abone sayısı ve 4.5G kapsamasına göre.

4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile
faydalanılabilir. Vodafone en fazla 4.5G abonesi ve en geniş 4.5G kapsaması ile Türkiye’de 4.5G’nin lideridir. 4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi
koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylar için: 4bucakg.com
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TCDD

ANKARALILARIN YENİ BULUŞMA NOKTASI
ANKARA YHT GAR, ÜLKEMİZDE SON DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLEN DEMİRYOLU
YATIRIMLARININ EN ÖNEMLİ SEMBOLLERİNDEN BİRİSİ.

NEW MEETING POINT FOR ANKARA
ANKARA HST STATION IS ONE OF THE MOST IMPORTANT SYMBOL OF THE RAILWAY
INVESTMENTS REALIZED RECENTLY.
Her geçen gün daha da genişleyen ve ülkemizi baştanbaşa
kuşatan yüksek hızlı ve hızlı tren ağlarının merkezinde
yer alan Ankara’ya YHT Gar inşa edildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete alınan Ankara YHT Gar, ülkemizde son dönemde gerçekleştirilen demiryolu yatırımlarının en önemli sembollerinden birisi.
Ankara YHT Gar’ın görkemli açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail
Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Günde 50 bin yolcuya hizmet verecek
Yaklaşık 235 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen
proje ile birlikte Ankara’nın yüksek hızlı tren hatlarının merkezinde yer alma konumunu daha da pekişti.
Ankara YHT Gar’ın yılda 15 milyon kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Ankara YHT Gar, günde 50 bin yolcu
kapasitesi, 3 peronu, 6 demiryolu hattı, 195 bin metrekareyi bulan kapalı alanı, bin 910 araçlık otoparkı, ticari, sosyal ve kültürel alanlarıyla Ankaralıların ve Türkiye’nin her yerinden gelen misafirlerinin buluşma
noktası olacak. Ankara YHT Gar’da engelliler için de
her şey düşünüldü. Gar’da iki engelli asansörü mevcut,
27 gişenin en kolay erişilebilen birisi de engelliler için
tahsis edildi. Proje aynı zamanda Ankara’nın kent içi
ulaşım sistemleri olan Ankaray, Başkentray ve Keçiören metrosuna entegre şekilde planlandı.
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New High Speed Train Station has been built in Ankara, which
is located at the center of the high speed and rapid railway
network covering the all country and expanding day by day.
Ankara HST Station commissioned on October 29 Republic
Day is one of the most important symbol of the railway
investments realized recently.
President Recep Tayyip Erdoğan, President of The Grand
National Assembly of Turkey (TBMM) İsmail Kahraman,
Prime Minister Binali Yıldırım, Minister of Transportation,
Maritime Affairs and Communications Ahmet Arslan,
Ministers, Members of Parliament and Turkish citizens have
participated in the magnificent opening ceremony.
The station will offer service to 50.000 passengers per day
With realization of 235 million USA Dollar project, Ankara
has consolidated its central location for the high speed railway
lines. It is planned to offer service to 15 million citizens per
year in Ankara HST Station. Ankara HST Station with
50.000 passenger capacity, 3 platforms, 6 lines, 195.000 m2
closed area, parking area for 1.500 cars, commercial, social
and cultural facilities is the meeting point for guest from
Ankara and all over Turkey. All the necessary conditions have
been considered for the person with reduced mobility in
Ankara HST Station. Two lifts and a ticket office, which is the
easiest accessible one of the 27 ticket offices, have been
assigned to persons with reduced mobility. The project is also
planned integrated with urban transportation systems such as
Başkentray, Ankaray and Keçiören Metro.

HABER / CURRENT

DENİZCİLER İSTANBUL’DA BULUŞTU
İSTANBUL, “DENİZCİLİK: DÜNYA İÇİN VAZGEÇİLMEZDİR” TEMASIYLA DÜZENLENEN
“IMO DÜNYA DENİZCİLİK GÜNÜ YAN ETKİNLİĞİ”NE EV SAHİPLİĞİ YAPTI.

SEAMEN MET IN İSTANBUL
İSTANBUL WAS THE HOST OF “IMO WORLD MARITIME DAY PARALLEL EVENT” THAT WAS
ORGANIZED WITH THE THEME OF “SHIPPING: INDISPENSABLE TO THE WORLD.”
Dünya Denizcilik Örgütü’nün (IMO) bu yıl Türkiye’de
düzenlediği “IMO Dünya Denizcilik Günü Yan Etkinliği”, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımıyla Haliç
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından desteklenen ve bu yıl “Denizcilik: Dünya için Vazgeçilmezdir” temasını taşıyan etkinliğin açılışında konuşan Bakan Arslan, böyle bir organizasyonun İstanbul’da yapılmasından büyük mutluluk duyduklarını
söyledi.
Arslan, Türk denizciliğinin son 14 yılda büyük mesafeler kat ettiğini kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın katkılarıyla
Türk denizcilik sektörünün bu sürede ciddi atılımlar
gerçekleştirdiğini vurguladı.
Bakan Arslan, “Denizcilik alanında uluslararası arenada
çok önemli bir konumda olmamız, gerek bizi gerekse
denizci arkadaşları gururlandırıyor. 2015 yılı sonu itibarı ile Türk sahipli deniz ticaret filomuzdaki gemi sayısı bin 535’e ve tonaj bazında 29,2 milyon Dead Weight
Tona ulaşarak dünya sıralamasında 14’üncü sıraya gelmiş durumdayız.” dedi.

“IMO World Maritime Day Parallel Event” that was
organized by International Maritime Organization (IMO)
in Turkey this year was materialized with the participations
of Prime Minister Binali Yıldırdım and Minister of
Transport, Maritime Affairs and Communications Ahmet
Arslan in Haliç Congress Center.
Minister Arslan who spoke at the opening of the parallel
event, which carries the theme of “Shipping: indispensable
to the world” and is supported by the Ministry of
Transport, Maritime Affairs and Communications,
highlighted the happiness they felt for such organization
being held in İstanbul. As Arslan stated the great progress
that was achieved by the Turkish shipping in the last 14
years, he also emphasized the serious leaps made by the
Turkish shipping sector with the contributions of
President Recep Tayyip Erdoğan and Prime Minister
Binali Yıldırım.
Minister Arslan said, “Our significant position in the
international arena of the shipping sector makes our
sailor friends and us proud. The number of the ships in
our merchant marine fleet reached to 1535 and to 29.2
million Dead Weight ton in the aspect of tonnage;
therefore, we are now 14th in the world ranking.”

2 gün sürdü
Dünya Denizcilik Günü Yan Etkinliği, dünyanın farklı
ülkelerinden gelen denizcilik camiasını bir araya getirdi.
İki gün süren etkinlik kapsamında düzenlenen sempozyumda, alanında uzman yerli ve yabancı konukların katılımıyla oturumlar düzenlendi.

It lasted for two days
World Maritime Day Parallel Event had the members of shipping
circle around the world come together. Sessions were organized
with the participations of the local and foreign guests who are
experts in their fields during the symposium that was held within
the event that lasted for two days.
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

AFYONKARAHİSAR KALESİ
VOLKANİK ÖZELLİKLİ DOĞAL BİR KAYA KÜTLESİ OLAN YAPI, BİR KARTAL YUVASI
ENDAMIYLA TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.
TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

AHMET AYVAZ

5 bin yıllık bir geçmişe sahip Afyonkarasihar’a bugünkü
ismini de veren Afyonkarahisar Kalesi, kurulduğu milattan önce 1350 yılından beri savunma bakımından olduğu gibi manzarası ve heybeti bakımından da çarpıcıdır. Volkanik özellikli doğal bir kaya kütlesi olan yapı, bir
kartal yuvası endamıyla Afyonkahisar’ın merkezinde
turistlerin ilgisini çekiyor.
Hitit Kralı Mursil-II tarafından Arzava Savaşı sırasında,
yerden 226 metre yükseklikte yaptırılan yapı ilk olarak
Hapanuva; Roma ve Bizans dönemlerinde Akroenos;
Selçuklular’dan itibaren ise Karahisar adı ile anılmıştır.
Kale, iç ve dış kale olmak üzere iki kısımdır. Kalenin en
tepesinde “Kız Kalesi” vardır. Selçuklu Sultanı Alaeddin
Keykubat burada cami, ambar, cephanelik ve su sarnıcı
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yaptırmıştır. Selçuklu Devlet Hazinesi bu kalede saklanmıştır. 1573’te burayı tamir ettiren II. Selim ise yörede
yetiştirilen meşhur afyondan ötürü kaleye Afyonkarahisar adını vermiştir.
550 basamakla çıkılıyor
Başta Selçuklular ve Osmanlılar zamanında olmak üzere
birçok defa tamir ettirilen, ilavelerle genişletilen ve kartal yuvasını andıran bu kalenin kara ile irtibatı çok azdır.
Kaleye, kayaların oyulması ile yapılmış basamaklarla
çıkılır. Toplam 550 basamaktan oluşan yapıda bugün
birçok yeri yıkık olmasına rağmen, halen güney bölümündeki sarp patika yolundan çıkabilir; varlığını koruyan Kız Kalesi’nden göz alıcı manzaraya bakabilirsiniz.

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

THE AFYONKARAHİSAR CASTLE
THE STRUCTURE, WHICH IS A ROCK MASS WITH VOLCANIC CHARACTERISTICS, GRABS THE
ATTENTION OF TOURISTS WITH ITS EAGLE’S NEST APPEARANCE.
Having a 5 thousand year old history, the Afyonkarahisar
Castle that has given the city of Afyonkarahisar its name has
been striking people with its landscape and majesty, as well as
its stunning defensive position since its establishment in 1350
B.C. The structure that is a natural rock mass with volcanic
characteristics grabs the attention of tourists with its eagle’s
nest appearance.
The 226-meter high structure that was ordered to be built by
the Hittite King Mursil-II during the Arzawa Battle was first
called Hapanuva, later during the Roman and Byzantium ages
Akroenos, and then finally Karahisar since the Seljuks. The
castle consists of two sections, the interior and exterior castle.
The Maiden Castle is located on the top of the castle. The
Seljuk Sultan Alaeddin Keykubat had a mosque, a warehouse,

an arsenal and a water cistern built here. He hid the Seljukian
State Treasury here. Selim II, who had this place renovated in
1573, named this castle Afyonkarahisar after the opium
poppy (Afyon) grown here.
550 steps to reach the top
This castle resembling an eagle’s nest, which was renovated
numerous times especially during the Seljuk and Ottoman
Eras and was expanded with multiple annexes, has little
contact with the land. The castle can be climbed by stairs,
carved in rocks. In the structure that can be climbed through
550 steps, a sharp trail located in the southern section is still
climbable; even though it has multiple damaged parts. Take a
look at the striking view from the Maiden Castle.
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MÜZİĞE TUTKUN:

PASSIONATELY IN LOVE WITH MUSIC:

Lara Fabian

“I WILL LOVE AGAIN” VE “JE’TAIME” GİBİ PARÇALARIYLA MÜZİK LİSTELERİNİ ALT ÜST ETTİ.
DÜNYA ÜZERİNDE 20 MİLYONUN ÜZERİNDE ALBÜMÜ SATILDI.
SHE BLEW AWAY THE MUSIC LISTS WITH HER SONGS SUCH AS “I WILL LOVE AGAIN” AND
“JE’TAIME”. HER ALBUMS SOLD OVER 20 MILLION AROUND THE GLOBE.
ŞEBNEM KIRCI

Je T’aime şarkısını sahne üzerinde söylediğinde seyircinin bir ağızdan şarkıya eşlik etmesi ile birlikte gözyaşlarını tutamayan Lara Fabian’ı izlediğimde ben de
gözyaşlarımı tutamamıştım. Müziği kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak gören Lara Fabian sahnede hissettiklerinin kelimelere sığmayacağını söylüyor. İstanbul Zorlu Performans Sanatları Merkezi’ndeki konseri öncesinde ünlü sanatçı ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdik.
Müzik yolculuğunuz nasıl başladı?
Ben hiçbir zaman bu müzikal yolculuğu seçenin kendim
olduğunu hissetmedim, beni seçen müzikti. 5 yaşlarındayken bir gün babama dönerek, ‘baba ben şarkıcıyım’
dedim. O da bana, ‘yani demek istediğin ileride şarkıcı
olacaksın’ dedi. Ben de ona, ‘beni doğru duydun, ben şu
anda şarkıcıyım’ dedim.
Şarkı sözleri yazıyorsunuz, ilham kaynağınız neler?
8 yaşımda beste yapmaya başlamıştım. Aldığım müzik
eğitiminden sonra anladım ki bu işte gerçek bir reçete
yok. Beste yapmak ve söz yazmak tamamen ilhamla
alakalı... Hayat ve insanlar benim ilham kaynağım.
Müziğin sizin için anlamı nedir?
Müzik benim sanatçı kimliğimin özü. Ama aynı zamanda benim kendi kişiliğimin de bir parçası. Müzik
aracılığı ile insanlarla iletişim kuruyorum ve bu iletişim benim neden bu işi yaptığımın açıklaması. Müziksiz bir hayat asla düşünemiyorum. Müziksiz olmak
kendi benliğimi reddetmek demek...

I couldn’t hold my tears as Lara Fabian couldn’t hold hers in
front of her audience when she began to sing Je T’aime on the
stage and they began to sing with her. Lara Fabian who
considers music as an inseparable part of who she is says that
words cannot be enough to explain her feelings on the stage.
We had a pleasant chat with her before her concert at Zorlu
Performance Arts Center.
How did your musical journey begin?
I never felt that I chose this musical journey, I was chosen by
music. When I was five, I turned to my father and said, “Dad, I
am a singer.” He said, “You mean, you will become a singer.” I
replied, “You heard me right, I am a singer right now.”
You write lyrics; what are the things that inspire you?
I began to compose when I was eight. After receiving music
education, I realized that there was no recipe for this job.
Composing and writing lyrics have completely to do with
inspiration. Life and people are my inspirations.
What does music mean to you?
Music is the essence of my artistic identity; however, it is also
a part of my character. I communicate with people through
music and this communication is the reason why I do this job. I
can never imagine a life without music. Living without music
means rejecting who I am.
You came to İzmir Çeşme to give a concert when you
were eighteen; after all these years, how did you feel
while giving another concert in Çeşme?
Çeşme was the place where I gave my first big concert in
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18 yaşındayken Çeşme’ye konser vermeye
gelmişsiniz bu kadar senenin ardından tekrar
Çeşme’de konser vermek size neler hissettiriyor?
Çeşme benim Eurovision şarkı yarışmasından sonra seyirci önünde verdiğim ilk büyük konser oldu. Bu yüzden
hayatımda önemli bir yeri var. Asla o geceyi unutamam.
Bu sene tesadüfen ilk albümümün 25. yılını kutlarken
yine Çeşme’ye geldim. Bu kadar yıldan sonra burada
konser vermek çok anlamlıydı, aynı sahnede 18 yaşında
bir kızken söylediğim Croire şarkısını tekrar söylemek
harika bir duygu oldu.
Pek çok dilde şarkı söylüyorsunuz, hangi dilde
söylemekten daha çok hoşlanıyorsunuz?
Her dilin farklı bir yapısı var. Türkçe şarkılar da çok
büyük bir güce sahip, insanları güldürüyor, ağlatıyor,
eminim başka bir dilde aynı şarkılar buradaki gücüne
sahip olmaz. Repertuarımın çoğu Fransızca ve İngilizce ama İtalyanca şarkı söylemeyi de çok seviyorum.
İspanyolca ve farkı dillerde fırsatım oldukça şarkı
söylüyorum.
Mustafa Ceceli ile düet yaptınız, Türkçe söylemek
zor muydu, telaffuz için nasıl çalıştınız?
Telaffuz benim için çok zor değildi. Menajerim Türk
kökenli. Türkçe’nin yazıldığı gibi okunmasını seviyorum. İtalyancaya benzetiyorum dilinizi. “Al Götür Beni”
şarkısının sözleri Sezen Aksu’ya ait. Menajerim ve Mustafa Ceceli bana yardımcı oldular.
Videonuzu izlemiştim, siz “Je T’aime” şarkınızı
söylemeye hazırlanırken, seyirci bir ağızdan şarkıyı
yüksek sesle söylüyor ve siz çok şaşırıyorsunuz, o
zamanki duygularınızı anlatır mısınız?
Çok duygusal bir andı. Seyirciden bana gelen büyük bir
sevgi dalgasıydı. Dayanamadım ağladım. Bu mesleği yüzlerce yıl yapabilirim. Her konser yeni bir duygu seli... Bir
gün artık bu duyguları hissetmezsem şarkı söylemeyi bırakırım. Bu yoğun duyguları hissetmeden sanatçı olamazsınız. Stüdyo çalışmalarını çok seviyorum. Yeni şarkılar
kaydetmek harika bir duygu. Ama asıl sihirli anlar sahnede yaşananlar.
Türk seyirciyi nasıl buluyorsunuz?
Her seyirci farklı… Bu, ülke ile alakalı değil. İstanbul’da
geçen sene verdiğim 3 konserde 3 gecede farklı enerjiler
vardı. Türk seyircisini çok katılımcı ve saygılı buluyorum. Türk seyircisiyle özel bir bağım olduğuna inanıyorum. Konser turnelerimde Türkiye her zaman var.
İstanbul’u gezme fırsatınız oldu mu?
İstanbul çok özel bir şehir… Büyülü. Yüzyılların tarihini
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front of live audience after the Eurovision song competition.
That is why it takes an important place in my life. It was such
a coincidence that I came to Çeşme this year as I was
celebrating the 25th anniversary of my first album. It was so
meaningful giving a concert here after all those years;
singing once again Croire, the song that I sang on the same
stage when I was eighteen, was a wonderful feeling.
You sing in many languages; in which one do you enjoy
singing the most?
All languages have different structures. Turkish songs have
great power; they make people laugh or cry. I am sure they
wouldn’t have that much power in another language. My
repertoire consists of English and French songs mostly;
however, I like to sing Italian songs, too. I sing in Spanish
or in other languages as I find the opportunity.
You made a duet with Mustafa Ceceli; was singing in
Turkish hard, how did you work on your pronunciation?
Pronunciation was not so hard for me. My manager has
Turkish origins. I like the fact that Turkish is pronounced as
it is written. Your language sounds similar to Italian to me.
The lyrics of “Al Götür Beni” belong to Sezen Aksu. My
manager and Mustafa Ceceli helped me.
I have watched a video of yours; as you get ready to
sing “Je T’aime” the audience begins to sing and you
become surprised; could you tell us about your feelings
at the time?
It was a very emotional moment for me. It was a huge wave
of love that was sent to me from my audience. I couldn’t

RÖPORTAJ / INTERVIEW

hissediyorum. Diğer bir yanı ile çok canlı ve yaşayan bir
şehir. Her sanatçıya ilham verecek pek çok özelliği var. İstanbul’u çok seviyorum. Akdeniz kanı taşıdığım için insanlarla kolay iletişim kuruyorum.
Türk yemeklerini tattınız mı?
Yemek yemeyi çok severim. Yemek yapmayı da... Yeni
tatlar denemek harika bir duygu. Osmanlı mutfağından
yemekler denedim ve çok beğendim. Türkiye’de her şey
çok lezzetli.
Müzik tarzınızı nasıl tarif edersiniz?
Repertuarımda piyano ses balatları olduğu kadar pop
dans müziği de var, Fransız chanson’ları da var. Senfonik aranjmanlar, pop rock da söylüyorum. Farklı
tarzlarda söylemeyi seviyorum. Eğer dürüst bir yerde
durursanız insanlar bunu anlıyor.
Uluslararası isimlerden kimleri dinliyorsunuz?
Barbara Streisand her zaman temel ilham kaynağım
oldu. Genç kızlığımdan beri onu çok beğeniyorum.
Adele, Beyonce ve Sam Smith’i de çok beğenerek dinliyorum.
Ailece birlikte neler yaparsınız?
Bir haftadan fazla ailemden uzak kalamıyorum. Ailem
benim önceliğim. Konserlerden sonra hemen eve dönüyorum. Kızım uyandığında yanında olmak istiyorum. Bir günümüz rutin geçiyor, birlikte kahvaltı yapıyoruz, kızımı okula gönderiyorum. Akşama yemek
hazırlıyorum. Ekibimle buluşuyorum iş için sonra akşam yine ailece bir arada oluyoruz. Gerçekten sakin
bir hayatım var.

hold myself and cried. I can do this job for centuries. Every
concert is a new emotional wave. If I don’t experience these
feelings some day, I’d stop singing. You cannot be a singer
if you don’t feel these dense emotions. I love studio works.
It is a great feeling to record new songs. However, the
actual magical moments are experienced on the stage.
Communicating with the audience, getting in touch with so
many people at the same time is a wonderful feeling,
touching every one of them. This is not something I can
explain with words. These special moments are the reasons
why I continue to sing.
How do you like the Turkish audience?
Every audience is different. This has nothing to do with the
country. There were three different types of energies in every
one of the three concerts that I gave in İstanbul last year. I
believe that I have a special connection with the Turkish
audience. Turkey is always in my concert tours.
Did you have time for sightseeing in İstanbul?
İstanbul is a special city. It is magical. I can feel the
centuries old history. On the other side, it is a city that is
alive. It carries many aspects to inspire artists. I love
İstanbul. I can communicate with people easily since I
carry Mediterranean blood.
Have you tasted Turkish dishes?
I love eating. I love cooking, too. Trying new flavors is a
great feeling. I tried the Ottoman Cuisine and I enjoyed it.
Everything is so delicious in Turkey.
How do you describe your music style?
My repertoire has pop dance music as well as piano
sound ballads, and French chansons. I also sing
symphonic arrangements and pop rock. I enjoy singing in
different styles. If you stand at the right place, people
recognize you.
To whom do you listen among the international
singers?
Barbara Streisand has always been my inspiration. I love her
since my youth. Adele, Beyonce, and Sam Smith are other
names that I enjoy listening to.
What do you do together as a family?
I cannot stay away from my family more than a week. They
are my priority. I go back home right away after my concerts.
I want to be next to my daughter when she wakes up. Our
days are routine. We have breakfast together; I send my
daughter to school. I cook for dinner. I meet with my team for
work and then we get together again as a family in the
evening. I really have a quiet life.
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FUE YÖNTEMİ
İLE SAÇ EKİMİ
FUE Yöntemi ile saç ekiminin avantajları:

Her seansta 2000-3500 saç folikülü alınabilir.
Saç kaybı olan alan genişliğine göre birkaç seans uygulanabilir.
Verici alanda uyuşukluk ve iz olmaz. Ense bölgesinden saçlı deri şeridi çıkarılmadığından
iyileşme çok daha hızlı olmaktadır.
Birkaç gün içinde foliküllerin alındığı alandaki minik delikler iz bırakmayacak şekilde kapanır.
Eğer saçlar ön saç çizgisine ekilecekse ya da saçlar çok kısa bırakılacaksa FUE yönteminin
sonuçları daha üstündür. Çünkü çapı 0.70 ila 0.90 mm olan iğneler ile alınan saç foliküllerinin
kök kısmı çok ince olduğunda ekim yapıldığı alanda daha doğal bir görünüm vermektedir.

Saç kaybı genetik, hormonsal değişikler ve yaşlılık nedeniyle oluşan, hem kadınlarda hem de
erkeklerde �iziksel ve buna bağlı olarak da psikolojik sorunlara sebep olan bir durumdur.
Saç kaybı aynı zamanda çeşitli dermatolojik hastalıklar,
yanıklar ve travmatik sebeplerle de gerçekleşebilir.

Hayatınıza Sağlık Katar

0222

335 0 335

facebook.com/umithastanesi
www.umithastanesi.com.tr
eskisehirozelumithastaneleri
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ŞİFASIYLA YAŞAYAN KENT:

THE CITY THAT LIVES ON ITS REMEDIES:

KASTAMONU
BERİL ŞEN
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1910’lardan kalma, tarihi Kastamonu Belediye Konağı’nın, merdivenlerinden iner inmez, dönüp yeniden
binaya bakıyorum; oturaklı ve ağırbaşlı... Bu Milli Mimari ekolü örneği, dört metre tavan, dengeli duruş ve
çarpıcı süslemeleriyle, Anadolu’daki devlet yapılarındaki görkemin bir nostalji olmadığını ima eder gibi. Bina
artık Osmanlı Sarayı olarak bilinen butik bir otel…
Cumhuriyet Meydanı’ndaki, aynı dönem ve akımın eseri Hükümet Konağı ise görev değişikliği yapmak zorunda kalmadan yaşamını sürdürüyor.

As soon as I climbed down the steps of the historical
Kastamonu Municipality Mansion, dating from the 1910s,
I look back; the structure looks dignified and solemn. This
example of the National Architectural current seems like
it implies that the magnificence is not nostalgia, when it
comes to government buildings. The structure is now a
boutique hotel, which is named as the Ottoman Palace.
The work of the same period and the current State Mansion
that is located at the Cumhuriyet Square continues its
mission without a change.

Şifa dağıtan pazar
Günlerden çarşamba, Kastamonu’nun pazarı var. Kendir Kapanı (Yanık Hanı), Yanıkoğlu Hacı İsmail Ağa tarafından ticaret hanı olarak yaptırılmış. 270 yıl sonra,
hâlâ içeride ticaret yapılıyor. Üç katlı hanın, avlusunun
etrafına dolanan ahşap koridorlardaki odalardan köylüler, urgan yapılmaya hazır, çuval çuval taranmış kendir
çıkarıyorlar. Zamanında Roma’ya ceviz ve badem ihraç
eden bu kentte yetiştirilen ürünlerin birçoğunu tanımıyorum. Örneğin, üryani eriği... Satıcı kadın, düşüncelerimi okuyormuş gibi, “Kastamonu’dan başka hiçbir
yerde göremezsin.” diyor. İnsanoğlunun tarıma geçmesiyle ilk ektiği buğday türü: Siyez bulguru... M.Ö. 10 bin
yılında da vardı, şimdi de var. Hikâyesini kadınlar anlatıyor: “Hasattan sonra kazanda kaynatır, kurutur, en
son su değirmeninde kabuğundan çıkarırız.” Kara üryani eriği pestili; yenmiyor, su içinde ezilip içiliyor. Elma
ekşisi, kepekli su değirmeni unu, Taşköprü sarımsağı,
keten tohumu, torba yoğurdu, Tosya pirinci... Kastamonu şifasıyla yaşıyor.

Healing marketplace
It is Wednesday, marketplace day for Kastamonu. Kendir
Kapanı (Yanık Building) had been built by Yanıkoğlu Hacı
İsmail Ağa as a commercial building. The structure is still
being used for trade after 270 years. The villagers carry
out of the rooms of the three storey building sacks full of
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Kentin eski ahşap evleri / Old wooden townhouses

Sıra dışı türbe
Bu evliyalar şehrinde, adım başı yatır var. En önemlilerinden ve en çok ziyaret edilenlerinden biri de Aşıklı
Sultan Türbesi. İçerideki beş sandukadan ortadaki, Aşıklı Sultan ya da halkın deyişiyle Yanık Evliya’ya ait...
1116’da, Türkler kaleyi Bizanslılardan almak için savaşırken, kumandan olan Aşıklı Sultan, okla vurularak şehit
olmuş, şehit olduğu yere gömülmüş, sonraları da üzerine
bir türbe yapılmış. Söylenceye göre, Cumhuriyet’in ilk
yıllarında türbeyi ziyaret eden biri, dileği gerçekleşmeyince, öfkeyle türbeyi ateşe vermiş. Aşıklı Sultan, valinin
rüyasına girip onu uyarınca da yangın hemen söndürülmüş. İnanışa göre, sultanın sandukanın ucundaki camdan
görünen ayakları bu nedenle yanık.
Kastın neydi Moni!
Kentin eski ahşap evlerinin sıralandığı sokakların ucundan
er geç Kastamonu Kalesi görünür. Burası, kentteki Bizans
varlığını hatırlatan tek yapı. Kent adının kökenine dair,
efsanevi, romantik bir öyküye göre; Bizans tekfurunun
güzel kızı Moni, kaleyi kuşatan Türk askerlerinin komutanını, kale burçlarından görür ve âşık olur. Türkler, Bizans
tekfurunun direnişi karşısında, kuşatmadan vazgeçmek
üzeredirler. Bir gece, Moni dadısını kalenin anahtarıyla
birlikte, Türk beyinin çadırına gönderir. Dadı, beye, Moni’nin ona âşık olduğunu söyler, kuşatmayı bırakıp gitmemesini ister ve ona kalenin anahtarını verir. Kısa bir zaman
içinde, Türkler yeniden saldırıya geçmiş, tekfursa kızının
ihanetini öğrenmiştir. Baba, kızını, kırk arkadaşıyla birlikte, kaleden aşağı attırır. Bu sırada tekfur, acı içinde, “Kastın neydi Moni!” diye bağırıyordur...
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Aşıklı Sultan Türbesi / Aşıklı Sultan Shrine

combed hemp ready to be made into ropes. The rooms are
located along the wooden hallways that surround the
courtyard. I do not recognize most of the produce grown in
this city, which used to export almond and walnut to Rome
once upon a time. For example, ‘üryani plum’ (a type of
thin-skinned plum.) As if the villager can read my mind,
she replies, “You cannot see it anywhere else but
Kastamonu…” The first wheat that was planted by human:
einkorn. It existed in 10 thousand BC and it still does.
Women tell its story: “After the harvest, we boil them in
large cauldrons, later dry, and finally shell them. Dried
dark üryani plum roll-ups are not eaten; they are smashed
in water and drunk. Apple syrup, whole wheat grounded in
water mill, Taşköprü garlic, flax seed, pouched yogurt,
Tosya rice… Kastamonu lives on its own remedies.

KAPAK / COVER

Kastamonu Kalesi / Kastamonu Castle

Pastırma yazının pastırması
Belediye Caddesi’nde ayakkabıcılar, kuyumcular, pastırmacılar sıralanmış. Bir zamanlar Kastamonu’da yoğun bir Rum ve Ermeni yerleşimi varmış. Ermenilerin
çoğu geçimini ayakkabıcılıkla sağlıyormuş. Bir dükkânda hummalı bir şekilde pastırma kesiliyor, soğan doğranıyor. Kastamonu’nun şanı etli ekmeğin, pastırmalı
olanı da çok tüketiliyor. “Bir ekmeklik pastırma…” diye
sipariş veriyor içeri giren kadın. Genç delikanlı soğanı
doğramayı bırakıp, bir kâğıdın içinde, pastırma, soğan
ve kırmızıbiber karışımı hazırlıyor. O paket fırına gidecek, pastırmalı ekmek olarak çıkacakmış... Asıl seven ve
bilen, lokantada yemez, böyle yaparmış.

An extraordinary shrine
There is a shrine in every corner of this city of saints. Aşıklı
Sultan Shrine is among the most significant ones. The middle
one among the five symbolic coffins inside belongs to Aşıklı
Sultan or Yanık (Burnt) Saint as the locals call him. When the
Turks were fighting to take over the castle from the Byzantines,
the commander, Aşıklı Sultan was shot with an arrow to death
in 1116. He was buried where he was shot. A shrine was built
over his burial place later. According to the popular belief,
someone who visited the shrine in the first years of our
Republic got mad when his wish didn’t come true and lit the
shrine on fire. The fire was put out after Aşıklı Sultan entered
the governor’s dream to warn him. That is why sultan’s feet
that can be seen through the glass end of his coffin are burnt.
What was your motive, Moni!
The Kastamonu Castle will be visible eventually at the end of the
streets where the old wooden townhouses of the city are lined. The
structure is the only reminiscence of the Byzantine. According to
a romantic legend about the origins of the city’s name; Moni, the
beautiful daughter of the Byzantine landlord, sees the commander
of the Turkish soldiers, who siege the castle, from the bastions and
falls in love with him. The Turks are about to give in, because the
resistance of the Byzantine landlord is strong. One night, Moni
sends her maid with the key to the castle to the Turkish bey’s tent.
She tells him not give in the siege and Moni is in love with him, and
then hands him the key. In short time, the Turks begin to attack
once again; however, the landlord learns about his daughter’s
treason. The father has her daughter and forty friends of her
thrown down the castle’s bastions. Meanwhile, the landlord
screams in pain, “What was your motive, Moni!”
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Karaçomak Deresi / Karaçomak River

Meydanda dinamik yaşam
Kenti ikiye bölen Karaçomak Deresi üzerinde, bir
yanında Saat Kulesi, diğer yanında da Kastamonu
Kalesi olan Nasrullah Köprüsü ya da tarihi Taş Köprü var. Rivayete göre saatin sesi yüzünden padişahın
gözdelerinden birinin çocuğunu düşürmesiyle saat
Kastamonu’ya sürgün edilmiş. Balkapanı Hanı’na,
oradan da Nalburlar Çarşısı Sokağa doğru, ardından
çocuk yaşta valilik yapmış Cem Sultan’ın adını taşıyan handan geçip, kentin kalbi Nasrullah Meydanı’na varılır.
İlk kadın mitingi
Yunanlıların İzmir’i işgal etmesini protesto etmek
amacıyla, Kastamonulular, 16 Mayıs 1919’da, bugünkü meydanın bir bölümü olan Saman Pazarı’nda toplanırlar. Savaş boyunca yapılan mitingler içinde, 10
Aralık 1919’da, yalnız kadınların düzenlediği bu gösteri, Türkiye’nin ilk kadın mitingi olarak anılır.
İstiklal Marşı ilk burada okundu
Mehmet Akif Ersoy, Kurtuluş Savaşı’na destek
veren seslenişini, meydanda bulunan Nasrullah
Cami’nin kürsüsünden yapar. İstiklal Marşı, milli
marş olarak kabul edilmeden önce, ilk kez buradaki kürsüden okunur. Caminin, günün farklı ışıklarında farklı görüntüler veren, güzel, mermer şadırvanlarından akan suyla ilgili inanış şöyle: “Nasrullah şadırvanından bir defa su içen, ömrü boyunca, Kastamonu’ya en az yedi defa gelir ya da
Kastamonu’da kalır.”
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Pastrami bread
Shoe stores, jewelers, pastrami sellers are lined on Belediye Street.
Greeks and Armenians used to settle heavily in Kastamonu. Most
of the Armenians used to sell shoes for living. In one of the shops,
pastrami is being sliced; onions are being chopped. Kastamonu’s
famous bread with meat is consumed often with pastrami. A
woman who enters the shop orders “pastrami enough to fill one
loaf of bread...” The young man stops chopping onions and
prepares and packs a mixture of sliced pastrami, chopped onions,
and red pepper flakes. This package is going to go to the oven to be
used to make pastrami bread. Only someone who loves pastrami
bread would do this they say, instead of eating at a restaurant.
Dynamic life in the square
The Nasrullah Bridge or Taş Köprü is located over Karaçomak
River that divides the city. The Clock Tower is on one side of
the bridge, and the Kastamonu Castle is on the other.
According to a rumor, the clock was expelled to Kastamonu
because its sound caused the favor of the sultan have a
miscarriage. You can arrive to the center of the city Nasrullah
Square after passing Balkapanı Han, Nalburlar Market
Street, and Cem Sultan Han, which carries the name of Cem
Sultan who became the governor when he was a child.
The first women’s meeting
The populace of Kastamonu meets in Saman Pazarı, which is
a section of today’s square, to protest the invasion of İzmir by
Greeks on May 16, 1919. Among the meetings done during
the war, this demonstration that was organized by women
only on December 10, 1919 is known as the first women’s
meeting of Turkey.

KAPAK / COVER

Nasrullah Cami / Nasrullah Mosque

Yaşayan konaklar
Gezdikçe güzelleşen, karakteri olan bir Anadolu kenti
Kastamonu. İstediğinde, karlı dağlara, sahillere, derin
kanyonlara açılır. İstediğinde, bir yatırda huzur bulur ya
da ahşap konakların cumbalarının altından kıvrılarak,
kaleye çıkar ve buradan kendini seyreder. 534 tescilli
konağın birçoğunun ön cepheleri, birbirinden farklı mimarilere sahip. Kentin, çoğu Osmanlı dönemi tarihi yapıları, valilik tarafından satın alınarak restore edilmiş,
işlev kazandırılmış. Birçokları, içlerine sivil toplum örgütleri, vakıflar ve müzelerin yerleşmesiyle hayat bulmuş. Münire Medresesi’nde baharatların kokusu, dövülen bakırın sesi, dokuma yapan kadınların sabrı, ahşabın kokusu ruhunu okşar insanın... Kastamonu, içine
kapanıktır belki ama onu gerçekten tanımak isteyene
kapıları her zaman açıktır...
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Our National Anthem was first sung here
Mehmet Akif Ersoy gives his speech that supports the
War of Independence at the stand in Nasrullah Mosque
located in the square. The National Anthem was first
sung at this stand before even it was accepted officially
as our national anthem. The belief about the waters
that flow from the beautiful marble fountains of the
mosque in different colors in different lights of the day
says, “The one who drinks once from the Nasrullah
Fountain, comes to Kastamonu at least seven times or
stays in Kastamonu.”
Living townhomes
Kastamonu is an Anatolian city with a character that
seems to become more beautiful as you get to know it
deeper. It opens to snowy mountains, deep canyons, and
beaches at times, as it offers peace in shrines, or takes
you to the castle under the bay windows of the wooden
townhomes to enjoy the view. Front facades of the many
of the 534 certified townhomes have different
architectural styles. The governor’s office had bought the
historical structures of the town, many dating from the
Ottoman period; they were renovated to gain function.
Many of them came back to life by becoming hosts of
non-governmental
organizations,
charitable
foundations, and museums. The scents of spices, the
sound of the copper being hammered, and the patience of
the women who weave carpet in the Münire Madrasah
please our souls. Kastamonu might be an introverted
town; however, its doors are always open to those who
would like to know it better.
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15 MİLYON TANSİYON HASTASI VAR
BAŞ AĞRISI, NEFES DARLIĞI, ÇARPINTINIZ MI VAR?
EN SON NE ZAMAN TANSİYONUNUZU ÖLÇTÜRDÜNÜZ?

15 MILLION PATIENTS SUFFER FROM
HIGH BLOOD PRESSURE
DO YOU SUFFER FROM HEADACHES, SHORTNESS OF BREATH, AND PALPITATION?
WHEN DID YOU LAST MEASURE YOUR BLOOD PRESSURE?
TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

Ülkemizde çok sayıda yüksek tansiyon hastası var ve bu
hastaların ne yazık ki yarısı hastalıklarının farkında değil.
Farkında olanların da yarısının kan basıncı kontrol altında
değil. Yetişkinlerin en sık karşılaştığı kronik hastalıkların
başında gelen hipertansiyonla dünyada yaklaşık olarak 1,5
milyar, ülkemizde ise 15 milyon kişi mücadele ediyor.
Uzmanlar, birçok kişinin yaşamını etkileyen hipertansiyonun nedenleri konusunda öncelikle tuz tüketimine ardından da strese dikkat çekiyor.
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So many people suffer from high blood pressure in our
country and unfortunately, half of them are not aware of
their problem. The blood pressures of the half of the other
half are not under control. Approximately 1.5 billion people
in the world and 15 million people in our country fight with
hypertension, which is the primary among the often seen
chronic diseases that adults face. The specialists point to salt
consumption and stress as the causes of hypertension that
effects lives of many people detrimentally.

SAĞLIK / HEALTH

Tuzla ilişkinizi gözden geçirin
Reconsider the amount of your salt consumption
Hipertansiyonun tuzu fazla tüketen toplumlarda daha sık
Emphasizing that hypertension is more frequently seen in
görüldüğüne dikkat çeken Liv Hospital Nefroloji Uzmanı
societies with high salt consumption, Liv Hospital Nephrology
Prof. Dr. Tekin Akpolat, ailede hipertansiyon olan kişilerSpecialist Prof. Dr. Tekin Akpolat expresses the further
de bu riskin daha da fazlalaştığını ifade ediyor.
increased risk in people with hypertension history in the family.
Akpolat şu bilgileri paylaşıyor: “Sağlık merkezinde yaAkpolat shares the following information: “If the blood
pılan kan basıncı ölçümünde büyük tansiyon 140 mmHg
pressure measurements taken at a health center are
veya küçük tansiyon 90 mmHg’dan fazla saptanır ise
determined as over 140 mmHg systolic or 90 mmHg diastolic,
yüksek tansiyon olarak kabul edilir. Yani büyük veya
this is considered high blood pressure. Determination of
küçük tansiyondan birisinin yüksek olması hieither systolic or diastolic blood pressures as high is
pertansiyon tanısı için yeterlidir. Hipertanenough for a diagnosis of hypertension.
siyon oluşumuna yol açan faktörlerden en
Overconsumption of salt and genetic factors
önemlisi tuz kullanımının çokluğu ve
are the most important ones among the
Sağlıksız beslenme
genetik etkenlerdir. Ayrıca stres, hacauses of development of hypertension.
şişmanlık ve stresle
reketsiz yaşam, şişmanlık, kötü besIn addition, conditions such as stress,
birleşince kan basıncı
lenme alışkanlıkları gibi durumlar da
sedentary lifestyles, obesity, and poor
yükseliyor.
hipertansiyon oluşumuna katkıda
eating habits contribute to the
bulunur.”
development of hypertension.”

Blood pressure rises when

obesity and stress are
Sessizce gelen tehlike
Silent danger
“Erken dönemde hipertansiyonun tek
“The
only symptom of hypertension in the
combined.
bulgusu kan basıncının yüksek ölçülmesiearly period is the high measurement of the blood
dir. Birçok hasta kan basıncı yükseldiği zaman
pressure values. Many patients may feel headache,
baş ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı, halsizlik, bulantı,
palpitation, shortness of breath, fatigue, nausea, vomiting,
kusma, baş dönmesi hissedebilir ama hastaların
and dizziness when the blood pressure rises; however, a
önemli bir kısmında hiçbir belirti olmayabilir. Hisignificant number of patients may not show any of the
pertansiyon kontrol altına alınmazsa yıllar içinde
symptoms. If hypertension is not taken under control,
kalp yetmezliği, böbrek hastalığı, felç gibi hastaconditions such as heart failure, kidney diseases, stroke,
lıklar ve bu hastalıklara bağlı belirtiler ortaya
and symptoms related to these conditions may appear.
çıkabilir. Hipertansiyonu kontrol altına alınan
These problems can be prevented in patients whose
hastalarda bu sorunlar önlenebilir.”
hypertensions are taken under control.”
Stres azalınca kontrol kolaylaşır
“Stres ani kan basıncı yükselmelerine neden
olur ve strese bağlı kan basıncı yükselmesi genellikle geçicidir. Stresin kalıcı hipertansiyona
yol açtığına dair delil yoktur ancak bazı hastalarda stres kan basıncı yükselmesine katkıda
bulunur. Stres azaltılınca kan basıncı kontrolü kolaylaşır. Hipertansiyon stres ile ilişkili
olsa bile tedavi edilmelidir.”

When stress is reduced, control becomes easier
“Stress causes sudden increase of blood pressure
and the stress related high blood pressure is usually
temporary. There is no evidence to prove stress as
the cause of chronic hypertension; however, stress
contributes to the increase of blood pressure in
some patients. When stress is reduced, controlling
the blood pressure becomes easier. Hypertension
must be treated, even if it is stress related.”

raillife ARALIK / DECEMBER 2016

0

3

3

SAĞLIK / HEALTH

Düzenli ilaç ve yaşam değişikliği
Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat, hipertansiyon tedavisinin üç basamaktan oluştuğunu anlatıyor: “Hipertansiyona yol açan hastalığın tedavi
edilmesi, ilaç uygulaması, yaşam düzeninde değişikliğe gitmek. Tuz alınımının kısıtlanması, fazla
kiloların verilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması, sigaranın bırakılması ve alkol kullanılmaması
gibi başlıca yaşam düzeni değişiklikleri hipertansiyon tedavisinde çok etkilidir.”

Regular use of medication and change in life style
Nephrology Specialist Prof. Dr. Tekin Akpolat explains the
three steps of the hypertension treatment: “Treating the
disease that causes hypertension, use of medication, and
change of life style. Changes in life style such as less
consumption of salt, losing the excess weight, increasing
physical activity, quit smoking and alcohol consumption
are highly effective in treatment of hypertension.”
Recognize your condition
“Controlling blood pressure in business life is possible
through a healthy doctor-patient relationship, having the
correct information on hypertension, and being able to
make the necessary life changes to treat hypertension.”

Ways to cut down on salt
Having less salt is good for your health as well as easing the
Hastalığınızı tanıyın
control of your blood pressure. Prof. Dr. Tekin Akpolat says
“İş yaşantısında tansiyonu kontrol altına almak sağlıklı
that the recommended amount of daily use of salt is
bir hasta-hekim ilişkisi, hipertansiyon hakkında
5-6 grams; however, most individuals exceed
yeterli ve doğru bilgiye sahip olmak ve iş yathis amount. Prof. Dr. Akpolat makes the
şantısı içerisinde hipertansiyon tedavifollowing recommendations to cut down
sinde gerekli olan yaşam düzeni değiGünde 5-6 gramdan
on salt: “Try alternatives of salt. Adding
şikliklerini gerçekleştirerek mümkün
fazla tuz alıyorsanız
other flavors to our meals except salt
olur.”
hastalık riski yükseliyor.
makes things easier. Lemon, black
pepper, red pepper, cumin, vinegar,
Tuzu azaltmanın yolları
mint, thyme, onion, garlic, herbs, and
Tuzu azaltmak kan basıncı kontrolüIf you are consuming more
spices
are among those. Cook your
nü kolaylaştırmanın yanı sıra sağlıklı
than 5-6 grams of salt
meals with less salt or no salt at all.”
yaşam için de oldukça yararlıdır. Prof.
daily, the risk
“Cheese, olive, pepperoni, salami,
Dr. Tekin Akpolat, ülkemizde hemen
increases.
sausage, bread, bagel are important sources
hemen herkes önerilen tuz miktarının
of salt. Everyone should find the most suitable
günde 5-6 gram olduğunu, ancak kişilerin bu
type of breakfast in the aspects of salt consumption
oranın çok üstüne çıktığını söylüyor.
and weight gain. Consume less pastry. Pasta, noodle, ravioli,
Prof. Dr. Akpolat, tuz azaltımı için şu önerilerde bulunupizza, bagel, saltines, cakes may be important sources of salt.
yor: “Tuza alternatifleri deneyin. Yediğimiz gıdalara tuz
Be careful when you are eating outside. Examine the menu
dışında tatlar katmak işleri kolaylaştırır. Limon, karabicarefully. Prefer nonfat, light dishes as well as the ones with
ber, kırmızıbiber, kimyon, sirke, nane, kekik, soğan, saless sodium. Salad should be brought to the table without the
rımsak, baharatlar, değişik otlar gibi… Evde yemekleri az
addition of salt and oil. Yogurt and yogurt drink are good
tuzlu ya da tuzsuz pişirin.”
selections. Starter entrees are usually both salty and fatty.
“Kahvaltıda tüketilen peynir, zeytin, sucuk, salam, sosis,
Eating fruit instead of dessert would be healthier. Plenty of
ekmek, simit, poğaça önemli tuz kaynaklarıdır. Herkes
water can be drunk with your meal.”
kendine en uygun kahvaltı şeklini hem tuz hem kilo açısından bulmalıdır. Hamur işlerini azaltın. Makarna, erişte, mantı, pizza, simit, poğaça, börek, kuru pasta, yaş
pasta gibi hamur işleri de önemli tuz kaynağı olabilir.
Dışarıda yemek yerken dikkat edin. Menü dikkatle incelenmeli tuzun yanı sıra yağsız/az yağlı ürünler de tercih
edilmelidir. Salata masaya mutlaka tuz eklenmeden ve
yağ dökülmeden gelmelidir. Yoğurt ve ayran iyi seçeneklerdir. Ara sıcaklar genellikle hem tuzlu hem de yağlıdır.
Tatlı yerine meyve daha sağlıklıdır. Yemek esnasında bol
su içilebilir.”
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KULAK ZARI AMELİYATINA
DİKİŞSİZ ÇÖZÜM
KULAK ZARI İNSAN VÜCUDUNDA EN HASSAS NOKTALARDAN BİRİDİR.
SON DÖNEMDE KULAK ZARI AMELİYATLARINDA TERCİH EDİLEN
DİKİŞSİZ KULAK ZARI AMELİYATLARI, TIP DÜNYASINA ALTERNATİF
SAĞLARKEN, İŞİTME KAYBININ ÖNÜNE GEÇİYOR.
İlk defa ABD’de yapılan dikişsiz kulak zarı ameliyatı,
günümüzde Türkiye’de de tercih edilen bir yöntem
oldu. Medical Park Ankara Hastanesi Kulak Burun
Boğaz Bölüm Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Taylan Gün, dikişsiz kulak zarı ameliyatı hakkında önemli bilgiler
verdi.
Kulak zarındaki deliklere, kulak önünden veya arkasından yapılan kesiklerle ulaştıklarını anlatan Yrd.
Doç. Dr. Taylan Gün, delikleri kas zarı veya kıkırdak
kullanılarak kapattıklarını açıkladı. Küçük boyuttaki
deliklerin, vücudun herhangi bir bölgesinden alınan
yağ dokusu ile kapatılabildiğini belirten Taylan Gün,
“ABD’de uygulanan bir teknik ile zardaki büyük deliklerde yağ kullanılarak ve herhangi bir büyük kesi
yapılmadan kapatılabiliyor. Bu teknikle, günümüzde
oldukça popüler olan hyaluronik asit göbek içinden
alınan yağ dokusu ile birlikte kullanılarak oldukça
büyük zar delikleri bile başarı ile kapatılabiliyor. Tarafımdan yapılan bir çalışmada büyük kesi yapılan
ameliyatlarla yağ tekniği kullanılarak yapılan ameliyatlar arasında büyük bir fark göremedik. Ancak bu
ameliyat tüm kulak hastalıklarının tedavisinde uygun
değil. Sadece zar deliği olan hastalara uygun bir yöntem.” diye konuştu.
Yrd. Doç. Dr. Taylan Gün ameliyatı; kulak zarındaki
deliğin onarılması, orta kulaktaki ses iletimini sağlayan kemikçik sisteminin onarılması ve mastoid kemik içine ilerlemiş iltihabın temizlenmesi şeklinde
yaptıklarını dile getirdi.
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Yrd. Doç. Dr. Taylan Gün

Kulak akıntısına neden oluyor
Taylan Gün kulak zarı deliğinin, hastanın kulağını sudan korumasına ve sinüs bölgesinde kulak akıntısına
neden olan iltihap odağı bulunmamasına rağmen hastada kulak akıntılarına sebep verdiğine dikkat çekti. İşitme kaybının ilerlemesi veya iltihaba bağlı ciddi problemlerin oluşmasını önlemek amacıyla zardaki deliğin
kapatılması gerektiğine işaret eden Gün, tek bir ameliyatla hem kulak zarındaki deliğin kapatıldığını hem de
orta kulak kemikçiklerindeki problemlere müdahale
edildiğini aktardı.
Kulak akıntısının önüne geçmek için sürekli kulağını
sudan korumaya çalışan hastaların, ameliyat sonrası
kulağını sudan korumaya gerek duymayacaklarını vurgulayan Gün, “Kulak zarında delik olmasına rağmen
önemli bir işitme kaybı olmayan ve kulağa su kaçmadıkça akıntısı olmayan hastalarda bu deliğin kapatılmasına yönelik yapılan ameliyatlarda; hastanın hayat
kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Ayrıca zamanla oluşabilecek işitme kaybının önüne geçmek, hastalara
büyük sıkıntı veren sudan koruma problemlerini de
ortadan kaldırmak hedefimizdir.” dedi.
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AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ
AHMET YESEVİ ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI, ÖĞRENCİLERİNE
ÇAĞIN YÜKSEK BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNE DAYANAN KALİTELİ BİR EĞİTİM
VERMEYİ AMAÇ EDİNMİŞTİR.
Ahmet Yesevi Üniversitesi, 31 Ekim 1992 tarihinde Türkiye ile Kazakistan arasında imzalanan uluslararası anlaşma doğrultusunda kurulan, Türkiye’nin ve Kazakistan’ın özerk statüye sahip, ilk ortak devlet üniversitesidir. Üniversite bu anlamda, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk
sınır ötesi yüksek öğretim tecrübesi olması sebebiyle
önemli bir misyon üstlenmiştir.
Ahmet Yesevi Üniversitesi, teknolojik donanımı ve
modern fiziki altyapısıyla Kazakistan ve Türkiye’de en
iyi üniversiteler arasında yer almaktadır. Eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri açısından
uluslararası saygınlıkta, örnek bir kurumdur. Üniversitemizde, 2002-2003
Eğitim-Öğretim yılından itibaren uzaktan eğitim programları “Türkiye Türkçesiyle Uzaktan Eğitim Programları
Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÜRTEP)” tarafından yürütülmeye başlamış
ve hâlen 1 Ön Lisans, 4 Lisans, 16 Lisansüstü programla eğitim öğretime
devam etmektedir.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan
Eğitim Programları, öğrencilerine çağın
yüksek bilişim teknolojilerine dayanan web tabanlı internet ortamında kaliteli bir eğitim vermeyi amaç edinmiştir. Bu sistemin tercih edilmesinin nedeni Bu sistemin tercih edilmesinin nedeni, geleneksel eğitimdeki
zaman, mekân vb. gibi sınırlılıkları kaldırarak, eğitime
erişme imkânı olmayanlara imkân sağlamaktır. Bu sistemle eğitim, 24 saat canlı tutulmakta ve öğrenciye 24
saat bilgi alma imkânı yaratılmakta, etkili ve dinamik
boyut ve imkânlarda danışman öğretim üyesiyle sürekli
iletişim içinde bulunması sağlanmaktadır. Ahmet Yesevi
Üniversitesi Uzaktan Eğitim Programları, yükseköğretimin önündeki zaman ve mekân engellerini ortadan kal-

dırmış, işine veya özel hayatına ait sebeplerle üniversiteye devam etme imkânı bulamayan yahut Türkiye Türkçesi ile öğrenim görme arzusuna rağmen, dünyanın farklı
bölgelerinde yaşıyor olmaları sebebiyle buna imkân bulamayan insanlara da bu fırsatı tanımaktadır.
Dersler, Türkiye’nin dört bir tarafındaki seçkin üniversitelerden alanında tanınmış öğretim üyeleriyle etkileşimli olarak, uzaktan canlı sınıflarda yapılmaktadır. Yapılan
tüm dersler kaydedilerek arşivlenmekte ve öğrencinin
dersi istediği zaman diliminde tekrar tekrar izlemesine
imkân sağlanmaktadır. Eğitim, ara sınavlar ve ödevler internet üzerinden yürütülmekte, dönem sonundaki final ve
bütünleme sınavları Ankara, İstanbul,
İzmir ve Kazakistan’ın Türkistan şehrinde eş zamanlı olarak sınıf ortamında
yüz yüze yapılmaktadır.
Ahmet Yesevi Üniversitesi Uzaktan
Eğitim Programlarında Ön Lisans, Lisans ve Lisansüstü düzeyde 21 farklı
programda eğitim verilmektedir. 20162017 Bahar Döneminde İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü Yüksek Lisans programı
başlayacaktır. Normal eğitim süresi Ön Lisans programında 2 yıl, Lisans programında 4 yıl, Yüksek Lisans
programlarında 2 yarıyıl olarak sürdürülmektedir. Uzaktan eğitimde iddialı olan programlarımız, uluslararası
kalite ve standartlarda hazırlanmıştır.
Diplomalarımız, Kazakistan ve Türkiye’de aynı alan ve
seviyede öğretim yapan yükseköğretim kurumları diplomalarına ve milletlerarası geçerliliğine eş değerde olup,
mezunlarımıza aynı hakları sağlamaktadır. TÜRTEP, Ön
Lisans ve Lisans programlarına Türkiye’den öğrenci alımı, ÖSYM tarafından uygulanan merkezi yerleştirme sınavı ile yapılmaktadır.

KÖKLÜ GEÇMİŞTEN GÜÇLÜ GELECEĞE

YÖK DİPLOMA DENKLİĞİ
ALES ŞARTI YOKTUR
ŞEHİT EŞİ VE ÇOCUKLARINA %75, GAZİLERE, EŞ VE ÇOCUKLARINA %50 İNDİRİM

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI (TEZSİZ)

• Bilgisayar Programcılığı

• Bilgisayar Mühendisliği
• Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
• Eğitim Yönetimi ve Denetimi

LİSANS PROGRAMLARI

• İngiliz Dili Eğitimi

• Bilgisayar Mühendisliği

• İşletme

• Endüstri Mühendisliği

• Sağlık Kurumları İşletmeciliği
• Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

• Yönetim Bilişim Sistemleri

• Turizm İşletmeciliği
• Yerel Yönetimler
• Yönetim Bilişim Sistemleri
• Yönetim ve Organizasyon
• Türk Dili ve Edebiyatı
• Arap Dili Eğitimi
• Türkçe'nin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
• Uluslararası İlişkiler
• İş Sağlığı
Sağlığıve
vegüvenliği
Güvenliği (Yeni)

EN UYGUN KAYIT ÜCRETİ
İLETİŞİM
Tel

: 0 312 216 06 50

Faks

: 0 312 216 06 59

Adres

: TÜRTEP Başkanlığı Taşkent Cad. Şehit H. Temel Kuğuoğlu Sok.

No:30 Bahçelievler/ANKARA

www.turtep.edu.tr

Bilgi için: bilgi@turtep.edu.tr

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ
@Ahmetyeseviuni
Ahmetyeseviuniv
Ahmetyeseviuniversitesi
AhmetYesevi Üniversitesi

www.ayu.edu.tr
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ANNE ELİ DEĞMİŞ SPESİYALLER
İSTANBUL ANADOLU YAKASI’NIN BUTİK EV YEMEĞİ RESTORANLARINDAN BİRİ OLAN
MANCA, SADECE YERLİ DEĞİL, YABANCI MÜŞTERİLERİN DE YAKIN MARKAJINDA…

SPECIALTIES WITH A MOTHER’S TOUCH
NOT ONLY LOCAL BUT ALSO FOREIGN CUSTOMERS ENJOY ONE OF THE BOUTIQUE HOME
MEAL RESTAURANTS OF İSTANBUL’S ANATOLIAN SIDE MANCA.
SELİN AKGÜN

Seramik teknikeri olmasına rağmen, 20 yaşından bu yana
yemek yapmaya büyük bir tutkuyla bağlı olan Suzan
Soygür, kalbinin sesini dinleyerek Mart 2011’de ev yemekleri konseptinde hizmet veren Manca’yı açtı. İstanbul Anadolu Yakası’nın butik ev yemekleri restoranları
arasında hızla yükselen Manca, özellikle Türk mutfağının farklı lezzetlerini tatmak isteyen yabancı müşterilerin yakın markajında… Soygür’ün mekânına ne zaman
giderseniz gidin, büyük bir iştahla zeytinyağlı spesiyallerin, ev köftesinin ya da mantının tadına bakan bir ya da
iki yabancı konuk görebileceğiniz garanti...

FERHAT MAKASÇI

Although she is a ceramics technician, having been attached
to cooking passionately since she was twenty, Suzan Soygür
listened to her heart’s calling and opened Manca that serves
homemade meals in March 2011. Rapidly coming into
prominence among the boutique homemade meal restaurants
of İstanbul’s Anatolian Side, Manca is very popular especially
among the foreign customers who would like to taste the
different flavors of the Turkish Cuisine. Whenever you visit
Soygür’s place, running into at least a few foreigners who are
digging into the cold specialties prepared with olive oil,
homemade meatballs, or ravioli is guaranteed.

Her şey taptaze
Everything is fresh
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
After graduating from Çanakkale Onsekiz
Manca’da hiçbir
Seramik Bölümü’nden mezun oldukMart University’s Department of
tan sonra bir süre zihinsel engelli
Ceramics, Suzan Soygür became a part
şey standart değil. Her
çocukların okuma-yazma süreçleof a special program, which supports
zevke ve beğeniye hitap
rinde onlara destek olan özel bir
mentally disabled children in their
eden özel spesiyaller
programın parçası olan Suzan Soyliteracy process for a while. Later, she
hazırlanıyor.
gür, yıllardır hayalini kurduğu yestepped into the food industry, of
mek sektöründe Manca ile adım
which she has been dreaming for years,
Nothing is standardized in Manca. with Manca. Manca’s owner and chef
attı. Manca’nın sahibi ve şefi olarak
They prepare specials that
öne çıkan Soygür, Kadıköy Moda’daki
Soygür gains credit with her specialties
restoranında anne eli değmişçesine hathat are prepared with a mother’s touch in
appeal to everyone’s taste
zırlanan özel spesiyalleri ile beğeni topluher restaurant located in Moda, Kadiköy. The
and liking.
yor. Zeytinyağını özel olarak Kilis’ten getirfans of her tasty dishes are an entrenched mass
ten, her sabah 08:00’de dükkanı açan, tüm malzemethat crowds the restaurant. Soygür has olive oil brought
lerini taze taze halden alan ve yıllardır aynı kasaptan et
exclusively from Kilis. She opens the restaurant every
alışverişini yapan Soygür’ün lezzetlerinin müdavimi olan
morning at 08:00, shops from the same butcher for years, and
son derece kemikleşmiş bir kesim bulunuyor.
purchases all materials fresh from the marketplace.
Butik bir konsepte sahip
Sadece pazar günleri izin yaptıklarını söyleyen Suzan Soygür, bazı müşterilerine sabah-öğle ve akşam olmak üzere 3
öğünü kapsayan özel bir konseptte aylık olarak hizmet
sunduklarını da dile getiriyor. Kına, doğum günü, yıl dönümü, aile buluşması gibi özel günler için de davet sofraları
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Has a boutique concept
Suzan Soygür who says that they are only closed on
Sundays states that they offer monthly services covering
three daily meals for some customers. Expressing that
they also prepare meals for special days such as birthdays,
anniversaries, and family reunions, Soygür says, “Our

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Suzan Soygür

Pilavlı paşazade / Paşazade with rice

Ev köftesi / Homemade meatballs

Mantı

Zeytinyağlı tabağı / Olive oil dishes platter

hazırladıklarını belirten Soygür, “Biz tamamen butik bir
konsepte sahibiz. Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda
farklı organizasyonlarda da aktif rol alıyoruz. Hiçbir şeyimiz
standart değil. Örneğin, bize kahvaltı etmek için gelen konuklarımıza ne yemek istediklerini ya da en çok ne sevdiklerini sorarız. Onların tercihlerine göre hazırlanır her şey.
Vejetaryen ya da vegan da olabilirsiniz. Manca’da her kesime hitap eden lezzetler bulunuyor.” diyor.

concept is boutique. We take active roles in different
organizations to meet our customer’s needs. Nothing is
standardized. For example, we ask our guests who come
for breakfast what they would like to eat or what they
love the most. We prepare everything according to their
preferences. You might be a vegan or a vegetarian. Our
dishes appeal to everyone’s taste.”

Manca ‘yemek’ anlamına geliyor
Manca’yı bir restorandan çok bir yemek dükkanı olarak
konumlandıran Suzan Soygür, 4 kişilik ekibiyle günde ortalama 20 spesiyal hazırlıyor. Akşam 21:00’e kadar hizmet
veren Manca’da haftalık çizelgelerle ilerleyen Suzan Soygür, en çok beğenilen spesiyalleri hakkında ise şu bilgileri
veriyor: “Manca, pek çok dilde yemek anlamına geliyor. Bu
nedenle buraya Manca adını koymak bana son derece samimi geldi. Sebzeli köfte, patatesli yumurta, gözleme, ev
köftesi, pişi, çiğ börek, zeytinyağlı alternatiflerimiz ve
tencere yemekleri en çok tercih edilen spesiyallerimiz
arasında yer alıyor. Tencere yemeklerimiz de oldukça çeşitli. Etli yaprak sarma, Kilis kebabı, etli nohutlu bamya,
ekşili köfte gibi lezzetlerin yanı sıra fırın sütlacımız da oldukça meşhur. Manca’da her zaman gelip yemek yiyen
konuklarımızın yanı sıra özel günlerde kilo ile meze alan
konuklarımız da oluyor.”

Manca means ‘food’
Suzan Soygür who considers Manca as a food store more
than a restaurant prepares twenty specialties on a daily
average with the help of her team of four. Suzan Soygür
works with weekly charts at Manca that serves until 9 pm.
She gave us the following information on their most liked
specials: “Manca means food in many languages. Naming
this place as Manca sounded so sincere to me. Meatballs
with veggies, eggs with potatoes, gözleme, homemade
meatballs, çiğ börek, cold dishes with olive oil, and stews are
among the most preferred meals. We serve many different
kinds of stews. Stuffed grape leaves with meat, Kilis kabob,
okra with garbanzo beans and meat, sour meatballs are
popular as well as our oven-baked rice pudding. We have
customers who would like to come to our restaurant to eat
as well as those who prefer purchasing mezzes by the kilo on
special days.”
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ŞEF SUZAN SOYGÜR’DEN
SEBZE KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler: 2 su bardağı
haşlanmış ve kabuğu
çıkarılmış nohut, 1 su bardağı
haşlanmış bezelye, 1 su
bardağı haşlanmış ve küp
küp kesilmiş patates, yarım
bardak haşlanmış mısır,
yarım bardak haşlanmış
havuç, yarım demet dereotu,
yarım demet maydanoz, 1
büyük kuru soğan, tuz,
karabiber ve kimyon, 2-3
yemek kaşığı un.
Hazırlanışı: Nohutları
rondodan geçirip püre
haline getirin. Ardından
soğanı da rondodan geçirip
nohut püresine ekleyin.
Diğer tüm malzemeleri ve
baharatları ilave edin. Son
olarak 3 kaşık unu da
ekleyerek yumuşak bir köfte
harcı hazırlayın. Bu harca
köfte şekli vererek, güzelce
kızartın. Afiyet olsun.

Tat ve kıvamı kokusundan anlıyor
Manca’daki her yemeğin zeytinyağı ile piştiğini ifade
eden Soygür, “Aslen Rumeli göçmeniyiz. Annem bizi
hiç mutfağa sokmazdı ama göre göre öğrenmişiz her
şeyi... Yemek yaparken hiçbir şeyi tatmam. Kokusundan anlarım her şeyi. Bayram tatillerinde artık full kapatıyorum. Çünkü başka tatil yapacak zamanımız olmuyor.” yorumunda bulunuyor.
“Yemek yapmak bir sihir”
Her hafta etli kuru fasulyeden falafele, zeytinyağlı barbunyadan soslu karışık kızartmaya, mercimek köftesinden kıymalı patlıcanlı lazanyaya, sebzeli mücverden tavuk beğendiye, pazı kavurmasından erişteli yeşil mercimeğe kadar pek çok farklı spesiyal hazırlayan Suzan
Soygür, son derece yoğun bir çalışma temposuna sahip.
Soygür, sabah 08:00’de yemek yapmaya başlıyor ve
12:00’ye kadar tüm spesiyalleri hazırlamış oluyor. Sistematik bir şekilde çalışıldığında herhangi bir sorunla karşılaşmanın mümkün olmadığını ifade eden Soygür, “Beni
mutfakta en çok kızdıran şey, düzensizlik ve kaos. Yarım
bırakılmış işlerden hiç hoşlanmam. Her sürecin büyük
bir titizlikle yönetilmesini isterim. Yemek yapmak bana
göre farklı bir sihir. Her şeyi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Bir tadı biraz eksik ya da fazla kullansanız yemeğin
tüm lezzet dengesi bozulur.” diyor.
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VEGETARIAN BALLS RECIPE
BY CHEF SUZAN SOYGÜR
Ingredients: 2 cups of
boiled and skinned
garbanzo beans, 1 cup of
boiled green peas, 1 cup
of boiled and cubed
potatoes, ½ cup of boiled
corn kernels, ½ cup of
boiled and cubed carrots,
½ bunch of dill, ½ bunch
of parsley, 1 large onion,
salt, pepper, cumin, and
2-3 tbsp of flour.
Directions: Puree the
beans in a blender. Puree
the onion in the blender
and add it to the pureed
beans. Add the other
ingredients and spices.
After adding the 3 tbsp of
flour, prepare a soft
mixture. Take apart small
pieces of the mixture and
shape them into balls.
Deep fry the balls. Bon
appétit.

She picks up the flavor and consistency
from the smell
Expressing that they use olive oil for every meal that is
cooked at Manca, Soygür says, “We are originally
Rumelian immigrants. My mother usually did not let us
in the kitchen; however, we have learned a lot from
watching her. I don’t taste anything when I am cooking.
I pick up everything from the smell. I close the place on
official holidays, because we don’t have any other time
to rest.”
“Cooking is magic”
Preparing many different specials every week such as beans
with meat, falafel, red beans with olive oil, fried veggies,
lentil balls, lasagna with meat and eggplant, fried zucchini
balls with veggies, chicken with eggplant sauce, sautéed
chards, and green lentil stew with noodles, Suzan Soygür
has a busy work pace. She begins cooking at 8 am and
prepares all specials by 12pm. Expressing the impossibility
of running into any problems when one works
systematically, Suzan Soygür says, “What makes me upset
in the kitchen is chaos and disorder. I don’t like leaving
things incomplete. I’d like everything managed with care.
Cooking is magic to me. You need to organize everything
well. The whole balance of a meal can be spoiled by
misusing one ingredient.”

ADVERTORIAL

OBEZİTE VE
DİYABETE
CERRAHİ ÇÖZÜM
OBEZITE CERRAHISI, HEM FAZLA KILOLARDAN
HEM DE ŞEKER HASTALIĞINDAN KURTULMA
ŞANSI VERIYOR.
Doç. Dr. Osman Yıldırım

Obezite ve Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Yıldırım son yılların güncel konusu obezite cerrahisi ve
şeker ameliyatlarını anlatıyor.
Obezite neden bu kadar arttı?
Obezite çağımızın hastalığı olup, gelişmiş ülkelerde
toplumun %30’unu tehdit etmektedir. Günümüz insanı
sebze, meyve yerine; rafine yağlı besinlerle ve fast food
tarzında beslenmektedir. İnsanlar TV, telefon ve bilgisayar başında saatlerce vakit geçiriyor, sürekli abur cubur yiyor ve kalorisi yüksek içecekler içiyor. İnsanlar
yiyeceklere ve gidecekleri yerlere çabuk ulaşıyor. Bu
nedenle fazla enerji harcamıyor, yorulmuyor. Harcadıklarından fazla kaloriyle sonuçta obez oluyorlar.
Ülkemiz için durum nedir?
Maalesef ülkemiz için de durum hiç iç açıcı değildir ve
oranlar gelişmiş ülkelere yakındır. Çünkü insanlarımız
batı tarzı beslenmekte ve spor yapma alışkanlığı çok
düşüktür. Hareketsiz bir toplumuz. Kadınlarda obezite
oranı oldukça yüksektir. Çok doğum yapılması ve spor
yapma alışkanlığının düşük olması ülkemiz kadınlarının
obez olmasına yol açıyor. Bir önemli sorun da artık çocuklarda da obezite oranının giderek artmasıdır.

Aydın Yurdakul mide bypass ile 85 kilo verdi, 1000’lere çıkan
şekeri ameliyattan çıkar çıkmaz düzeldi.

Obezitenin ne gibi zararları vardır?
Obezite vücudun tüm sistemlerini bozmaktadır. Damar
tıkanıklığına bağlı kalp ve damar sistemi bozuklukları,
hipertansiyon, tip 2 diyabet, reflü, uyku apnesi, eklem
bozuklukları, ürolojik ve jinekolojik bozukluklar, sosyal
ve psikolojik sorunlara yol açmaktadır. Obez bireylerde
meme, over ve kolon kanserleri daha çok görülmektedir.
Obezite tedavisinde uygulanan yöntemler neler?
Diyet, spor, akupunktur, ilaçlar ve cerrahi uygulanabilir. Ancak bir kişi morbid obez olduktan sonra kalıcı kilo
vermenin en etkili yolu cerrahidir. Ama biz her başvuranı ameliyat etmiyoruz. Hastanın daha önce diğer yöntemleri denemiş olması gerekir. Vücut kitle indeksi
40’ın üzerinde olmalı, ya da 35 ile 40 arasındaysa yandaş
hastalık olmalıdır.
Obezite cerrahisinde hangi ameliyatlar var?
En sık yaptığımız ameliyat halk arasında tüp mide ya da
mide küçültme olarak bilinen Sleeve Gastrektomi’dir.
Bu yöntemde midenin yaklaşık %80’i çıkarılmakta,
böylece hastanın hem iştahı azalmakta, hem de daha az
yemek yemektedir. Bu ameliyat kısa sürüyor, anatomiyi
bozmuyor ve ömür boyu ilaç kullanmaya gerek kalmıyor. Diğer bir ameliyat türü mide ya da Gastrik Bypass
yöntemlerdir. Tip 2 diyabeti olan ve insülin kullananlarda bu tür ameliyatları yapıyoruz. Bu yöntemde mide
20-30 cc kalacak kadar bölünür ve bu kısım barsağa
bağlanır. Hastalar iyi kilo verir, ama asıl ilginci ameliyattan çıkar çıkmaz hastalar büyük oranda insülin ve
diğer ilaçlardan kurtulur. Diyabeti düzeltici etkisinden
dolayı bu tür ameliyatların giderek daha düşük indeksli
hastalarda da kullanılması yönünde görüşler vardır.
Doç. Dr. Osman Yıldırım
Adres: Tunalı Hilmi Cad. 114/44 Çankaya-Ankara
Tel: +90 312 4667771 Cep: +90 538 3152089
Facebook: doc.dr.osman.yildirim
Instagram: drosmanyildirim61
http://www.osmanyildirim.dr.tr
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Şehir parkı (Eymir, Şafak, Seğmenler Mahalleleri)
Yemyeşil doğasıyla ailelere, çocuklara, yetişkinlere ve
yaşlılara hitap edecek şekilde yapımına devam edilen Şehir Parkı’nda her yaştan ziyaretçiye uygun aktivite olanakları bulunacak. Çocuklar için macera parkı, köprülü
ada, kamp ve oyun alanlarının yanı sıra doğal hayatı öğrenme ve pentatlon alanıyla ağaç oyun evleri yer alıyor.

“GÖLBAŞIMIZ’IN
ÖNCELİKLİ
İHTİYAÇLARINI
GÖZ ÖNÜNDE
BULUNDURDUK”
GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI FATİH
DURUAY: “BÜYÜYEN VE GELİŞEN
GÖLBAŞI İÇİN YENİ PROJELER İLE
GÖLBAŞI’NIN BÜYÜMESİNE KATKI
YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ.”
Başkent’in gözde ilçesi Gölbaşı’nda bugüne kadar yapılan çalışmalarda, her zaman Gölbaşı’nın
öncelikli ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduklarını ifade eden Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih
Duruay, şunları söyledi: “Projelerimiz, vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde
düşünüldü. Bu bölgenin bir ferdi olduğumuz için,
bölge sakinleri ile aramızdaki ilişki, projelerimizin daha isabetli ve yerinde olması konusunda
bizi cesaretlendirdi. Göreve geldiğimizden bu
yana farklı projeler ile bu istekleri gerçekleştirmeye çalıştık. Bundan sonra da büyüyen ve gelişen Gölbaşı için yeni projeler ile Gölbaşı’nın büyümesine katkı yapmaya devam edeceğiz.”
Başkan Duruay, ilçede yapılan projeleri detaylı
olarak paylaştı:

Eymir Aile Yaşam Merkezi
İnşası süren Eymir Mahallesi Sosyal Tesis Binası Projesi,
Gölbaşı Aile Yaşam Merkezi ismiyle, ailelere sosyal imkânları ile gerçek bir yaşam alanı olarak hizmet verecek. Tesis
üç bölümden oluşacak. A Blok’ta kapalı havuz ve fitness
merkezi, B Blok’ta çok amaçlı salon, C Blok’ta ise derslikler,
ofisler, sergi alanı, restoran ve kafeterya bulunuyor.

Seğmenler Pazar Yeri
Yapımına devam edilen Seğmenler Mahallesi Pazar Yeri,
her yaştan semt sakininin farklı nedenlerle ziyaret edeceği
ve sosyal iletişimi güçlendirecek bir merkez olacak. Projenin zemin katında açık pazar yeri ve Zabıta Müdürlüğü’nün
yanı sıra, kadın ve erkek mescitleri bulunuyor. Pazar yerinin üst katında ise modern, çok amaçlı bir salon yer alıyor.

Mogan Gölü

Semt Sahaları

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle hayata geçirilen bu proje kapsamında ilgili bakanlıklar, Büyükşehir Belediyesi ve Gölbaşı Belediyesi’nin ortak
çalışmasıyla Mogan Gölü temizlenecek. Gölün temizliği
sırasında ortaya çıkan balçık ise başka alanlarda gübre
olarak kullanılacak.

Semt sahaları, Mahmatlı, Subaşı, Örencik, İncek ve
Şafak mahallelerinde yapımı tamamlandı. Önümüzdeki süreçte ise sahası olmayan diğer mahallere de proje
kapsamında spor sahaları inşa edilecek. İnşa edileceksahalar, 22X45 metre ebatlarında suni çim zemine sahip yapıdadır.

İncek Park

Cephe Yenileme

İncek Parkı Projesi, Kızılcaşar Mahallesi sınırları içerisinde İncek Bulvarı ile Bağlar Caddesi kesişimindeki alana
yapılmaya başlanmıştır. Projenin amacı, yemyeşil alanı,
anıtı, pergolesi, süs havuzu ve açık hava spor alanlarıyla
bölge sakinlerinin huzurlu vakit geçirmelerini ve sakinliğin tadını çıkarabilecekleri bir ortam sağlamaktır.

Bu proje ile Gölbaşı yeni bir görüntüye kavuşuyor.
2015- 2016 yıllarında toplam 318 binanın cephesini
yeniledik. Proje sayesinde Gölbaşı yeni ve modern bir
görünüme sahip olacak. Proje kapsamına giren binalara
mantolama da yapılıyor. Böylece doğalgaz ve enerji tasarrufu sağlanacak.

Kültür Merkezleri (Tulumtaş ve Bağiçi Mahalleleri)

Mevlana Spor Merkezi

Kültür merkezi olmayan mahallelere yapılması planlanan
proje yaklaşık 700 metrekarelik alana sahip olacak. Kültür
merkezlerimiz Ankara’nın geleneksel mimarisini yaşatmak adına Ankara Evi şeklinde yapılacak. Tesislerde çok
amaçlı salon, kurs odası, muhtar odası, gelin odası ve açık
teraslar bulunacak.

Mevlana Spor Kompleksi, Mevlana Parkı içerisinde yapılacak. Kompleks içinde yüzme havuzu, fitness merkezi,
sauna ve hamam, derslikler ile çocuk oyun ve bakım birimleri bulunuyor. Yüzme havuzunda, antrenman ve eğitimler yapılacak. Fitness bölümünde, özel ve grup egzersiz
salonları ile aletli spor birimleri bulunuyor.

www.ankaragolbasi.bel.tr

GEZİ / TRAVEL

Hanedanların En Güzel
FRANSA’DAN HİNDİSTAN’A, DÜNYANIN EN GÜZEL SARAYLARINDA,
KRAL VE KRALİÇELERİN YAŞAMINA MİSAFİR OLUN.

The M o s t Beau t ifu l Dy na s t ic P a la ce s
SEE THE MOST BEAUTIFUL PALACES OF THE WORLD FROM FRANCE TO INDIA
WHERE KINGS AND QUEENS USED TO LIVE.
BERİL ŞEN

Edebiyattan sinemaya, sanatın birçok dalına konu olmuş, dünyanın görkemli, tarihi sarayları, yansıttıkları
yaşam, şahit oldukları hikayeler, dekorasyon ve atmosferleriyle günümüzde turizmin en büyük kozu. Fransa’dan Hindistan’a, dünya hanedanlarının en görkemli
saraylarını sizin için seçtik. Krallara ve kraliçelere layık
bir gezinti dileriz...
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The historical and magnificent palaces of the world that have
become backgrounds to many art works from movies to
literary works are among the greatest touristic destinations
with the lives they reflect, stories they have witnessed,
decorations, and atmosphere. Our selection consists of the
most magnificent dynastic palaces of the world from France
to India. We wish you a trip fit for kings and queens…

GEZİ / TRAVEL

Fransa / France

VERSAİLLE ŞATOSU
Tur otobüslerinden akın akın inen ve hedefine doğru
ilerleyen turist kalabalığı sizi şoka uğratmazsa, XIV.
Louis ve 20 bin saray mensubunun yaşadığı, ülkenin
bu en büyük sarayı, dünyaca ünlü Versaille Şatosu,
sizi de hayranlık içinde bırakacaktır. Paris’e trenle 20
dakika mesafedeki saraya eşlik etmek üzere, sıfırdan
yeni bir başkent yaratılmış. Sarayın inşasını planlayanlar, devasa binalar ve
Champs-Elysees’den daha geniş bulvarlar hayal etmişlerdi.
İhtilalde zarar gördü
Fransız İhtilali sırasında, köylülerin öfkeyle içeri dalmasına rağmen, bugün büyük
çapta yapılan restorasyon sayesinde ziyaretçiler Güneş Kralı ve sarayının atmosferini fazlasıyla hissedebiliyor. Saray, sadece
Güneş Kralı’nın ikametgahı değil aynı zamanda Fransız hükümetinin, 1682-1789
ve tekrar 1871-1879 yıllarında yeni yönetim merkeziydi. Baloların yapıldığı Aynalı
Salon, resmi bölüm, özel kullanıma ait yapılar, çarpıcı
süslemelere sahip çeşme, bahçe ve labirentvari bahçe
peyzajları karşınıza çıkacaktır. Marie Antoinette’in sarayın kaotik hayatından kaçıp, kendini bir çoban kızı
olarak hayal ettiği rustik kulübe Hameau de la Reine ile
başka bir dünyanın kapıları açılacaktır. Bir gününüzü
saray ve civarında geçirmeyi göze alarak gidin.

PALACE OF VERSAILLES
If the crowds that disembark the tour buses locked to the
target do not shock you first, you will become amazed by the
world’s largest palace famous Château de Versailles where
Louis the XIV and the 20 thousand royal members lived. A
new capital had been created from the beginning to
accompany the palace, which is 20 minutes away from Paris
by train. Those who planned the construction
of the palace had imagined giant buildings
and larger boulevards than Champs-Elysees.
Damaged during the revolution
Although it was intruded by the angry mob
during the French Revolution, thanks to the
renovations done at large scales, the visitors
can feel the Sun King and the atmosphere of
his palace greatly today. The palace is not
only the place where the Sun King used to
reside, but it was also the new control center
of the French government between 16821789 and 1871-1879. The Hall of Mirrors
where the balls were held, official section,
private chambers, fountain with striking engravings,
gardens, and garden mazes will welcome you. A door to a
different world is going to open up for you with the Hameau
de la Reine, the Rustic retreat where Marie Antoinette
pretended herself as a shepherd’s daughter to escape the
chaotic palace life. Before visiting, consider committing to
spend the whole day at the palace and its surroundings.
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HAWA MAHAL
Bir zamanların ‘Krallar Ülkesi’, Hindistan’ın kuzey bölgesi Rajasthan’ın kalbindeki Pembe Şehir Jaipur, sarayıyla göz doldurur. 1799’da Mihrace Sawai Pratap Singh, son
derece fotojenik Hawa Mahal Sarayı’nı (Rüzgarların Sarayı) sarayın hanımlarının görünmeden temiz hava alıp,
alt kısımdaki sokağı seyretmeleri için yaptırmış.
Binayı pencereler serinletiyor
Tam 953 penceresinden batı rüzgarlarının girebildiği
bu beş katlı ilginç yapının pencereleri bir oda genişliğinde olduğundan rüzgar içeriye girerek, kolaylıkla
binayı serinletiyor. Hizmetkarlar pencerelerin kafeslerine su atıp gelen rüzgarı daha da serinletmeye çalışırlarmış. Gündoğumu ya da günbatımında bambaşka
bir görüntüye bürünen pembe kumtaşı sarayın 1000
pencereli cephesi petek desenli ve yapı Krishna’nın
tacına benzetilmiş. En yukarıdan kafesli pencerelerden Jaipur’un muhteşem görüntüsünü kaçırmayın.

Hindistan / India
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HAWA MAHAL
India was called the ‘Land of the Kings’ once upon a time. The
Pink City located in the heart of Rajasthan in India’s northern
region is a feast for the eyes thanks to this palace. Maharajah
Sawai Pratap Singh ordered the construction of the highly
photogenic Hawa Mahal Palace (Palace of Winds) for the use of
the women of the royal household, so they could go outdoors for
fresh air and observe the street while unseen from the outside.
Windows cool the building
This interesting five-storey structure, where only the western
breezes can enter through its 953 windows, is chilled by the
wind easily because each window is as big as a room. Servants
used to try to make the place cooler by wetting the window
grates. The facade with 1000 windows of the pink sandstone
palace that disguises into another appearance at sunsets and
sunrises is honeycomb figured and resembles the crown of
Krishna. Do not miss to see the mesmerizing landscape of
Jaipur from the top through the grated windows.

GEZİ / TRAVEL

Ispanya / Spain

ELHAMRA SARAYI
Granada’nın havasından geçilmez. Ardında yükselen
muhteşem Endülüs’ün en yüksek dağları Sierra Nevada
ile Elhamra Sarayı, gizemli, dar kıvrımlı arnavutkaldırımı sokaklarıyla eski Müslüman mahallesi Albayzin ve
şair Federico Garcia Lorca’nın geride bıraktıkları Granada’yı vazgeçilmez yapmaya yetiyor da artıyor bile.
Albayzin’in seyir terasından, günbatımında bir zamanların ‘Kırmızı Saray’ı Elhamra’yı kaçırmayın. Yılda iki
milyonu bulan ziyaretçi sayısıyla Elhamra Sarayı, İspanya turizminin en güçlü mıknatısı.
Sarayın adı ‘kırmızı’ anlamına geliyor
Sarayın ismi, Arapça’dan kırmızı sözcüğünden türetilmiş. Bunda güneş batarken kule ve surların üzerine vuran kırmızılığın payı olabilir. Sarayın üzerinde durduğu
tepenin ismi de La Colina Roja yani ‘Kızıl Tepe’. Sarayın
yapılış tarihi, 1238, yaptıran Nasriler’in ilk kralı Ibn
el-Ahmar. Sülale, Garanada’ya gelen son Müslüman
hanedan Beni Ahmarlar yani Kırmızı Oğulları. Nasri
krallarının yazlık sarayı Generalife, yani sarayın bahçesi, saray kadar efsanevi. Arapça kökenli ve anlamı ‘yükseklerdeki cennet’.

ALHAMBRA PALACE
Granada is a dashy place. Sierra Nevada, the highest mountains
of Andalusia, and the Al Hamra Palace that rise above the
town, mysterious looking narrow cobble stone streets, the old
Muslim neighborhood Albayzin and the legacy of poet Federico
Garcia Lorca are enough to make Granada indispensible. Do
not miss to view the ‘Red Palace’ the Alhambra at sunset from
the observation terrace. The Alhambra with the number of
visitors reaching up to two million annually is the most
powerful magnet of the Spain’s tourism.
The name of the palace means ‘red’
The name of the palace is derived from red in Arabic. The
redness that captures the towers and walls during the sunset
might have its share on this. The name of the hill where the
palace is settled is La Colina Roja, meaning ‘Red Hill.’ The
palace was constructed in 1238; it was ordered by Ibn alAhmar, the first king of Nasrids. The dynasty is the last
Muslim one to settle in Granada, Banu al-Ahmar, which
means ‘Sons of the Red.’ The summer residence of the Nasrid
Kings, Generalife, which is the garden of the palace, is as
legendary as the palace itself. The word has Arabic origins and
it means ‘heaven aloft.’

raillife ARALIK / DECEMBER 2016

0

4

7

GEZİ / TRAVEL

TOPKAPI SARAYI
Payitaht İstanbul’un kalbi Topkapı Sarayı’nın göz kamaştırıcı hazinesi bazıları için bu saraya gelmek için tek
nedendir. Özellikle de dünya çapında sarayın ününe ün
katan Kaşıkçı Elması… Topkapı Hançeri’nin de bulunduğu hazineye uzunca bir süre ayırmakta yarar var. Sarayı ziyaret edenler, genellikle Avrupa sarayları gibi
geleneksel bir saray beklentisi içindedir. Oysa Topkapı,
bu anlamda hiçbir kategoriye girmez.

TOPKAPI PALACE
The breath taking treasures of the Topkapı Palace, which is the
heart of the capital city İstanbul, is the only reason to visit this
place for some; especially the Kaşıkçı Diamond that contributes
to the fame of the palace worldwide. You should reserve plenty
of time for the treasure that includes the Topkapı Dagger as
well. The visitors of the palace get into the expectation of
seeing a traditional palace like the ones in Europe. However,
the Topkapı doesn’t enter any category in this aspect.

Osmanlı’nın tarihine ışık tutuyor
Topkapı, Sultan II. Mehmet tarafından inşa ettirilen
ve 1470’ten itibaren farklı sultanların yaptırdığı birçok değişiklik ve eklemelerle bugünkü halini almış.
Sarayda dolu dolu bir gün geçirmek mümkün. Zamanında nüfusu 5 bine kadar ulaşmış sarayın, Harem,
Mutfaklar, Hazine, Has Oda bölümleri ve bahçeleri
kaçırılmamalı. Sadece mimarisi, Osmanlı sanatı süslemeleri, porselenleri ve çinileriyle değil aynı zamanda şahit olduğu olaylarla da Osmanlı tarihine ışık tutan önemli bir saray.

Illuminates Ottoman history
The Topkapı that was built by the order of Sultan Mehmet the
II has taken its final state through the many changes and
additions ordered by different sultans since 1470. It is possible
to spend a whole day at the palace. The palace that was
inhabited by five thousand people once is a place not to miss
visiting, especially the gardens, the Harem, Kitchen, and
Treasury sections. The Topkapı is a significant palace that
illuminates Ottoman history by means of the events that took
place in here, as well as its architecture, Ottoman artwork
engravings, porcelains, and tile works.

Türkiye / Turkey
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ADVERTORIAL

KONYA ŞEB-İ
ARUS’A HAZIR
İSLAM DÜNYASI TURİZM
BAŞKENTİ KONYA,
HAZRETİ MEVLANA’NIN
743. VUSLAT YILDÖNÜMÜ
ULUSLARARASI ANMA
TÖRENLERİNDE 7-17
ARALIK ARASINDA ON
BİNLERCE YERLİ VE
YABANCI MİSAFİRİ
AĞIRLAYACAK.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
Hz. Mevlana’yı anma ve anlama programlarında esas
amacın şehir açısından bir geleneği, bir manayı, bir
manevi hizmeti yerine getirmek, yaşatmak ve bunu
gelecek kuşaklara aktarmak olduğunu söyledi.
Bugün insanlığın büyük bir buhran içinde olduğunu
ve bu buhrandan kurtulmak için çareler aradığını
kaydeden Başkan Akyürek, “Terörün, dini, inancı,
rengi yoktur. Ruhlardaki anarşi devam ettiği sürece
yeryüzünde terörle birlikte birçok huzursuzluk da
artarak devam edecektir. Çare, Hz. Mevlana’nın ifade
buyurduğu, temsil ettiği manada gizlidir. Bizler Türkiye insanı olarak yeryüzüne bu reçeteyi sunabilecek
imkânlara, değerlere sahip konumdayız. Hz. Mevlana
İslam’ın aydınlık yüzüdür. Hz. Mevlana İslam’ın barış, sevgi, kardeşlik dini olduğunu ifade eden, onu
temsil eden bir anlayışa sahiptir. O nedenle Hz. Mevlana’yı anma programlarının, Vuslat Yıldönümü etkinliklerinin bu açıdan da sadece katılımcılar için
değil, tüm insanlık için birer mesaj olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, bu yılki
programlarda daha geniş kitlelere ulaşmak istediklerini ifade ederek, “Gelen misafirlere Konya kültürünün, Selçuklu medeniyetinin temsilcisi olduğumuzun
aktarılması ve Konya’dan memnun ayrılmalarını sağ-

lamamız gerekiyor. Şeb-i Arus programına Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın ve diğer devlet büyüklerimizin teşrifi Konya adına çok büyük bir nimet
oluyor. Bunun değerini bilmek gerekir. Gereken ilgiyi
göstermeli ve programlara halk olarak sahip çıkmalıyız.” dedi.
7- 17 Aralık tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi
Mevlana Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek törenler,
7 Aralık’ta Sevgi ve Hoşgörü Yürüyüşü ile başlarken
sema törenleri, sergiler, konferanslarla dolu dolu geçecek.

HOBİ / HOBBY

KUŞ KADAR
ÖZGÜR OLMAK
İSTEYENLERE…
KENDİSİNİ RÜZGÂRIN AKIŞINA
BIRAKARAK, GÖKYÜZÜNÜN
YAKIN ŞAHİDİ OLMAK İSTEYENLER
İÇİN TÜRKİYE’NİN EN POPÜLER
YAMAÇ PARAŞÜTÜ ROTALARINI
ARAŞTIRDIK.
SELİN AKGÜN

FOR THOSE WHO
WANT TO BE AS FREE
AS A BIRD…
WE RESEARCHED THE MOST POPULAR
PARAGLIDING ROUTES FOR THOSE
WHO WANT TO LET THEMSELVES GO
WITH THE WIND AND OBSERVE THE
SKY CLOSELY.

Türkiye’de yamaç paraşütçülüğü hızla gelişiyor. Bunun
en önemli nedeni ise ülkemizin uçuşa çok elverişli noktalara sahip olması… Sadece Türkiye’nin değil, dünyanın da en iyi uçuş noktalarından biri sayılan Ölüdeniz,
Antalya-Kaş, Denizli, Isparta, Erzincan, Eskişehir, Erzurum, İzmir, Bolu ve Akşehir gibi illerimiz yamaç paraşütüne son derece uygun bir atmosfere sahip.
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Paragliding is quickly advancing in Turkey. The most important
reason is that our country has spots very suitable for flying...
Some of our provinces which host a very suitable atmosphere
for paragliding such as Ölüdeniz, Antalya-Kaş, Denizli,
Isparta, Erzincan, Eskişehir, Erzurum, İzmir, Bolu and Akşehir
are considered to be not only the best in Turkey, but some of
the best paragliding spots in the world.

HOBİ / HOBBY

Fuji Dağı / Fuji Mountain

Türkiye’de 1990’lı yıllarda popülerleşti
Hayatınıza adrenalin katacak yeni heyecanlar peşindeyseniz, yamaç paraşütünü mutlaka denemelisiniz. 1970’li
yılların sonlarına doğru uçuş yapmaktan hoşlanan özel
pilotlar, yapısı sabit ve ağır olmayan, çok daha esnek ve
hafif bir hava aracı arayışına girdi. Bu konuya öncülük
eden birkaç havacı, paraşütlerle yamaçlardan uçuş denemelerine başladı. Çok geçmeden limit hızdaki açılış şokunun doğurduğu aşırı yüksek gerilimlerin daha yavaş ve
daha yumuşak olan yamaç kalkışlarında ortaya çıkmadığı
fark edildi ve değişik malzemelerden daha büyük boyutlarda paraşütlerin işe yarayabileceği düşünüldü.

It became popular in Turkey during the 1990s
If you are looking for new excitements that will add adrenaline
to your life then you should absolutely try paragliding. Private
pilots, who enjoyed flying during the late 1970s, got into the
search of an aerial vehicle, which had a stable but light
structure that was more flexible and light. A few aviators who
were leading in this field started trying to fly parachutes down
slopes. The extremely high tension created by the opening
shock at the speed limit did not appear during the slower and
softer slope take-offs. And after this was noticed, larger
parachutes were made with different materials thinking that it
could help with this problem.

Üniversite kulüpleri popülerleştirdi
Bu veriyi değerlendiren bazı üreticiler, hava geçirgenliği
olmayan kumaşlardan daha geniş yüzeyli paraşütler üretmeye başladı. Çok geçmeden ucuzluğun ve basitliğin en
son teknoloji ile birleştirildiği ‘yamaç paraşütçülüğü’
adıyla bilinen yepyeni bir spor dalı doğdu. 1980’li yıllarda
yamaç paraşütçüleri düzenli olarak tepelerden havalanmaya başladı. Rengârenk kanatlar, bütün kıtaların tepelerinde görülmeye başladı. Japonya’daki Fuji Dağı ve Himalayalar’daki Everest zirvesinden uçuşlar gerçekleştirildi.
Türkiye’de ise yamaç paraşütü sporu, 1990’lı yılların başlarında Fethiye Ölüdeniz bölgesindeki Babadağı’nın yabancı pilotlar tarafından keşfedilmesi ile tanındı ve ilk
olarak üniversite kulüplerinde aktif olarak başladı.

University clubs made it more popular
Some producers that took advantage of this data started the
production of wider parachutes made with cloths that had no
air permeability. In short time, a new sports branch called
‘paragliding’ was born as the combination of cheapness and
simplicity with the latest technology. During the 1980s
paragliders started regularly taking off from peaks and hills.
Colorful wings started being visible on top of all the
continents. Flights were carried out from Fuji Mountain in
Japan and from the peak of Everest Mountain located in the
Himalayas. Paragliding was recognized in Turkey during the
1990s when foreign pilots discovered the Babadağı area
located in the Ölüdeniz region of Fethiye and was first
actively started by university clubs.

Öğrenme süreci hızlı
Bugün Ölüdeniz Babadağ, dünyanın en önemli uçuş bölgelerinden biri olarak kabul ediliyor ve her yıl yüzlerce yabancı pilotu ağırlıyor. Türkiye’de bu sporla ilgilenen 2 bini aşkın pilot bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Yamaç
paraşütçülüğünün bu kadar popüler olmasındaki en önemli kriterlerden biri de öğrenme sürecinin diğer hava araçlarından hem daha kolay hem de hızlı olması. Türkiye genelinde yamaç paraşütü eğitimi veren 40’ın üzerinde üniversite kulübü olduğu dikkat çekiyor. Üniversite kulüpleri
dışında birçok dernek ve kurs da bulunuyor.

The learning process is fast
Today, Ölüdeniz Babadağ is accepted as one of the world’s
most important flight areas and hosts hundreds of foreign
pilots every year. There are more than two thousand pilots
in Turkey who are enjoying this sport and this number
increases every day. One of the most important reasons of
paragliding being this popular is that its learning process is
much faster and easier than other aerial vehicles. An
interesting fact is that more than 40 university clubs in
Turkey teach paragliding. In addition, a number of
associations and courses teach this sport.
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Önce teorik eğitim veriliyor
Pilotaj hatalarında ve bunun doğurduğu sonuçlarda alınan eğitimin büyük paya sahip olduğu asla unutulmamalı. Eğitimin güvenilir eğitmenler tarafından ve güvenli
malzemelerle yapılması gerekiyor. Yamaç paraşütü eğitimi önce teorik eğitimle başlıyor. Teorik eğitimde; malzeme bilgisi, aerodinamik, uçuş tekniği, makro ve mikro
meteoroloji ile ilgili bilgiler veriliyor. Teorik eğitimden
sonra öğrenciler yer eğitimine geçiyor. Yer eğitimleri,
öğrencinin durumuna göre 1-3 gün arasında sürüyor. Yer
eğitimini bitiren öğrenciler, önce 30-40 metre yükseklikteki tepelerden 20-30 civarı başlangıç uçuşu gerçekleştiriyor. Başlangıç eğitimi biten öğrenci artık yüksek
irtifa eğitimine hazır hale geliyor. Başlangıç eğitimi tüm
koşullar uygunsa ortalama 5-10 gün sürüyor.

First theoretical training is given
It should not be forgotten that the training given play a big
role in pilot errors and their consequences. The training
must be given by trustworthy trainers and with safe
materials. Paragliding training first begins with theoretical
training. During the theoretical training, information about
the materials, aerodynamics, flight techniques and macro &
micrometeorology is given. After theoretical training
students start ground training. Ground training takes about
1-3 days depending on the status of students. Students who
finish ground training, first begin with about 20-30 flights
over the 30-40 meter high hills. Students who complete the
beginner training are now ready for high altitude education.
Beginner training takes about 5-10 days if all conditions are
appropriate.

EN POPÜLER YAMAÇ PARAŞÜTÜ ROTALARI / THE MOST POPULAR PARAGLIDING ROUTES

Fethiye

Erzincan

Denizli

Kayseri

Adıyaman
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KURUMSAL
GİRİŞİMCİLERİNİZİ
KEŞFEDİN
DAHA İNOVATİF BİR YÖNETİM STİLİNE SAHİP
OLMAK İSTEYEN MARKALAR, KURUMSAL
GİRİŞİMCİLİĞE YATIRIM YAPIYOR.
SELİN AKGÜN

Girişimci olmak için tek şart kendi işini kurmak mı? Bir
şirkette çalışıyorken de girişimci olunabilir mi? Standartların dışına çıkıp çok daha inovatif bir yönetim
vizyonu ile ilerlemek isteyen markalar, çalışanlarının
çok daha yaratıcı olabilecekleri bir ekosistem tasarlıyor.
Bu sayede üretim, motivasyon, kârlılık, verimlilik ve
sürdürülebilirliği yükselten yeni iş fikirleri hayata geçiyor. Kurumsal girişimcilik kültürünün şirketlerde nasıl
bir dönüşüm başlattığını araştırdık.

DISCOVER
YOUR CORPORATE
ENTREPRENEURS
BRANDS THAT WANT TO HAVE MORE
INNOVATIVE MANAGEMENT STYLES
ARE INVESTING IN CORPORATE
ENTREPRENEURSHIP.
Is establishing your own business the only condition to
become an entrepreneur? Can you become an entrepreneur
while working at a company? Brands that want to progress
with a much more innovative management vision that is
outside of normal standards are designing an ecosystem
where their employees can be much more creative. New
business ideas that will increase motivation, profit,
production, productivity and sustainability can become a
reality thanks to that. We researched the kind of the
transformation that the corporate entrepreneurship culture
started in companies.
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Steve Jobs

Çalışanlarınızı iyi analiz edin
Kurumsal girişimcilik kavramını gerçek anlamda popülerleştiren kişinin Steve Jobs olduğu dikkat çekiyor.
1985 yılında Newsweek Dergisi’ne kurumsal girişimcilik hakkında bir makale yazan Steve Jobs, büyük kurumlar için inovasyon yapmanın ve yeni iş modelleri tasarlamak gibi konuların önemi arttıkça, kurumsal girişimciliğin de yıldızının yükseleceğini vurgulamıştı. Dünyada 3M, General Electric, Loreal ve Intel gibi markaların
yönetim vizyonlarında uzun yıllardır destekledikleri
kurumsal girişimcilik kültürünün Türkiye’de ise son 5
yıldır markaların radarında olduğu gözlemleniyor.
Aidiyet duygusunu pekiştiren, yaratıcılığı artıran, farklı
ve inovatif fikirlerin şirket genelindeki ekipler tarafından
yaratılıp hayata geçirilmesi sürecini hızlandıran kurumsal girişimcilik kavramının yıldızı hızla yükseliyor. Şirket
bünyesinde çalışan kişilerin önerileri doğrultusunda gerekli fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra uygulamaya geçen ürün ve hizmetler, kurumlara faaliyet gösterdikleri sektörlerde çok daha rekabetçi bir duruş kazandırıyor. Bu noktada yapılması gereken en önemli şey
ise kurumsal girişimcileri tek tek tespit etmek…
Fikir yönetimine odaklanılmalı
Tarih boyunca Thomas Edison’dan King Croesus’a, Jeff
Bezos’tan Steve Jobs’a kadar tüm girişimcilerin yeni
fırsatlardan faydalanma becerisine sahip oldukları dikkat çekiyor. Netflix, Spotify, Skype, AirBnB, BuzzFeed,
Uber, BlaBlaCar, FitBit, MPesa ve Kickstarter gibi yeni
girişimler, yenilikçi şirketlerin oyunun kurallarını nasıl
değiştirebildiğini ve iş dünyasını nasıl tam kalbinden
vurabileceklerini gösterdi. Türkiye’nin ilk Kurum İçi
Girişimcilik ve Inovasyon Konferansı’nı düzenleyen
ASO Company Kurucusu ve Genel Müdürü Aylin Olsun, inovasyon kültürünün uzun soluklu bir yolculuk
olduğunu belirtiyor.
Olsun, başarılı bir inovasyon programının nasıl işlemesi
gerektiği hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Öncelikle
hangi sorunların çözümlenmesi gerektiğini belirlemek

Analyze your employees well
It is remarkable that the person who really popularized the
concept of corporate entrepreneurship is Steve Jobs. Steve Jobs
who wrote an article about corporate entrepreneurship in the
Newsweek Magazine in 1985 pointed out that as the importance
of topics such as being innovative and designing new business
models increase, so would the star of corporate entrepreneurship.
It has been observed that the corporate entrepreneurship culture
that has been supported for years all over the world by the
management visions of brands such as 3M, General Electric,
L’Oreal, and Intel has been in the radar of brands in Turkey for
the last 5 years.
The star of the concept of corporate entrepreneurship, which
increases the speed of the process of the creation and
materialization of the different and innovative ideas that
consolidate the sense of affiliation and increase creativity by
the teams throughout the company, continues to rise with
speed. After the completion of the feasibility works in the aim
of employees’ recommendations, the services and products,
which are put into practice, earn a much more competitive
stance in the sector in which the company functions. At this
point, the most important thing to do is detecting the
corporate entrepreneurs one by one...
Idea management must be focused
It is an interesting fact that throughout history all
entrepreneurs from Thomas Edison to King Croesus and
from Jeff Bezos to Steve Jobs had the skill of benefiting
from new opportunities. New initiatives such as Netflix,
Spotify, Skype, AirBnB, BuzzFeed, Uber, BlaBlaCar,
FitBit, MPesa and Kickstarter have displayed how the
innovative companies could change the rules of the game
and how they could shoot the business world right in the
heart. Aylin Olsun managing partner of the ASO
Company who organized Turkey’s first Innovation and
Intra-preneurship Conference states that the culture of
innovation is a long journey.
Olsun gives the following information on how a successful
innovation program should operate: “First you must

Aylin Olsun
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Richard Branson

ve bu soruna yönelik çözümler üretmek gerekiyor. Liderlik ve girişimcilik programları ile ilerleyen şirketlerde serbest bir ortamın yaratılmış olması, kültürel değişim sürecini hızlandırıyor. Ortak bir hikâye yaratılıyor,
çalışan motivasyonu artıyor, fizibilitesi yapıldıktan
sonra öne çıkan yeni ürün ve hizmetler kuruma farklı
bir katma değer katıyor. Türkiye’de çalışan sayısının
çok fazla olduğu şirketlerde inovasyona yönelme eğilimi daha yüksek. Inovasyon yolculuğu en az 2-3 yılı
kapsıyor. Önemli olan bu yolculuğa başlamaktır. Fikirleri nasıl toplayıp hayata geçirmeniz gerektiğini bilmelisiniz.”
Kurumsal girişimcilik farklı bir unvan değil
Türkiye’de ve dünyada başarılı kurumsal girişimcilik
projelerine imza atan şirketlere bir göz atalım. Hayat
tarzını değiştiren ‘m-pesa’ para aktarma hizmetine
imza atan Vodafone; 20 milyon kişiye sunulan mikro-sigorta çalışmasıyla Allianz; Hack Günü’nde geliştirilen Facebook ‘Beğendi’ butonu, bu konuya dair verilebilecek en başarılı örnekler arasında yer alıyor.
Kurumsal girişimciliğe yatırım yaparak çok daha farklı
bir konuma ulaşan global markaların üst düzey yöneticilerinin yorumları da, bu ekosistemin önemini açıkça
yansıtıyor. Virgin Group’un kurucusu Richard Branson,
“Virgin, fırsatları yakalamaya çalışan, bu fırsatları geliştiren ve çoğu zaman alışılmışın aksi yönde çabalayan
bir grup girişimci olmasaydı, bugün çatısı altında barındırdığı 200 şirketten oluşan büyük bir gruba dönüşemezdi.” diyor.
Kurumsal girişimciliğe yönelik farklı bir tanım da Accenture Development Partnerships Kurucusu Gib Bulloch’tan geliyor. Bulloch, “Bence kurumsal girişimcilik
kendi içinde bir görev değildir. Veya hiçbir şirket organizasyon şemasında görülmeyecektir. Yeni bir bölüm,
departman veya iş unvanı değildir. Aksine kurumsal
girişimcilik bir zihniyet, davranış veya tutumdur. Her
türlü kurumsal fonksiyonda veya bireyde görülebilecek
bir bakış açısıdır.” yorumunda bulunuyor.
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determine which problems need to be solved and then
produce solutions for them. In companies, which advance
through leadership and entrepreneurship programs, a free
environment will speed up the cultural exchange process. A
common story is created, the moods of the employees
increase, after the feasibility is done the new products and
services that come forth add a difference to the company. In
companies with a large number of employees in Turkey, the
tendency to steer towards innovation increases. The journey
of innovation takes at least 2 to 3 years. The important
thing is to begin this journey. You need to know how to
collect ideas and turn them into reality.”
Corporate Entrepreneurship is not a different title
Let’s take a look at some companies that have signed under
successful corporate entrepreneurship projects in Turkey and
in the world. Some of the most successful examples of this
subject would be Vodafone that signed under the ‘m-pesa’
money transfer service, which changes our life style; Allianz,
with their micro-insurance project, which was offered to 20
million people; the ‘Like’ button of Facebook, which was
developed on Hack Day, which was developed as a side project.
The comments of senior managers of global brands, which
have reached a much different position by investing in
corporate entrepreneurship, also reflect the importance of
this ecosystem. Founder of the Virgin Group Richard Branson
says, “If Virgin wasn’t a group entrepreneur that was trying
to catch and develop opportunities, and swim against the
current on the contrary of everyone, it couldn’t turn into this
big group that has 200 companies under its roof today.”
A different definition for corporate entrepreneurship comes
from founder of Accenture Development Partnerships, Gib
Bulloch. Bulloch makes the following comment: “In my
opinion, corporate entrepreneurship is not a task within
itself. Or it will not be seen on any company’s organizational
charts. It is not a new department, section or title. On the
contrary, corporate entrepreneurship is a mentality, or an
attitude. It is a vision that can be seen on any individual or in
any corporate function.”

Gib Bulloch

ZANAAT / CRAFT

EL EMEĞİ, GÖZ
NURU: DERİ SANATI
RA LEATHER ART İSİMLİ ATÖLYESİNDE DERİ
ÜRÜNLER TASARLAYAN RAMAZAN ATAR,
BUGÜNLERDE EN ÇOK ATATÜRK’ÜN
İMZASININ BULUNDUĞU, TÜRK BAYRAKLI
TAKILARIN SATIŞINI YAPIYOR.
SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

HANDICRAFT:
ART OF LEATHER
RAMAZAN ATAR, WHO DESIGNS LEATHER
PRODUCTS AT HIS WORKSHOP NAMED RA
LEATHER, MAKES THE MOST SALES FROM
JEWELRY THAT HAS THE TURKISH FLAG AND
ATATURK’S SIGNATURE.
Ramazan Atar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan belgeli
bir güzel sanatlar ustası. 1992 yılından bu yana deri takılar, hatıra defterleri gibi ürünler tasarlayıp, el emeği
ile bu özel kullanıma hazır hale getiriyor.
Ramazan Atar’ın sanata yatkınlığı her sanatçıda olduğu gibi çocukluk yıllarına dayanıyor. Henüz ilkokula
başlamadan resim yapan Atar’ın okul hayatı da resim
dalında derece yaparak geçti. Liseyi bitirdikten sonra
üniversitede işletme eğitimi almaya başlayan Ramazan Atar, bu mesleğin kendisine göre olmadığını düşünerek, ahşap, deri ürün tasarımı konusunda çalışmalarını yoğunlaştırdı. 28 yaşında RA Leather Art
ismi ile kendi atölyesini kurdu. Ankara, Yenimahalle’deki mütevazı atölyesinde özgün eserler tasarlamaya başladı.
Modanın yön verdiği takı tasarımı işinde modası hiç
geçmeyen deri malzemesi ise Atar’ın özel çalışma alanı
oldu. Takı konusunda aranılan bir isim haline geldi. Bu
süreçte Atar’ı zorlayan konu ise her el sanatları ustasının yaşadığı, Uzak Doğu’dan gelen ucuz, emeksiz ürünler oldu. Çin, Malezya gibi ülkelerden ucuza getirilen
takılar, Atar’ın işini de etkiledi. Ancak her emek isteyen
işte olduğu gibi, Atar’ın ürünleri fabrikasyon ürünlerden ayrılmayı başardı.
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Ramazan Atar is a fine arts master who was licensed by the
Ministry of Culture and Tourism. He has been designing
leather products such as accessories, journals since 1992.
The tendency for art that Ramazan Atar had begun in his
childhood, just as any other artist’s. The school life of Atar,
who started making pictures before elementary school, mostly
passed by getting degrees in art. Ramazan Atar later began to
receive his business education in university after graduating
from high school. Soon, he decided that it was not for him and
began focusing on wooden and leather product design works.
He founded his own workshop named RA Leather Art when he
was 28 years old. He then started designing original pieces in
his humble workshop located in Ankara, Yenimahalle.
The leather material, which never lost its popularity in the
jewelry design sector that is dominated by the trends,
became Atar’s special working field. He became a name that
was searched for in the jewelry sector. During this process,
the thing that was compelling for Atar, as it is for all
handicraft masters, were the cheap, effortless products
coming from Far East. The jewelry, which was brought from
countries such as China and Malaysia, also affected Atar’s
work. However, as it happens in every business that requires
effort, Atar’s products achieved to show their differences
from fabricated products.

ZANAAT / CRAFT

Ramazan Atar, mütevazı atölyesinde tek başına çalışıyor.
Ramazan Atar works in his humble workshop alone.

Atatürk’ün imzası çok satılıyor
Gelen talebe göre atölyesinde yüzlerce siparişi tek başına yetiştirmeye çalışan Ramazan Atar, aralık ayı boyunca 10 bin civarında deri bileklik üretti. Atar, 10 bin deri
bileklik üretimi ile ilgili şunları söylüyor: “Ben perakende çalışmıyorum. Toptancılar piyasadan gelen talebe
göre gelip bana sipariş veriyor. Bu ay 10 bin adet bileklik
siparişi geldi. İstenilen model ise, Mustafa Kemal Atatürk’ün imzasının bulunduğu bileklik, Göktürk Alfabesi
ile ‘Türk’ yazılı bileklik ile Türk bayrağının bulunduğu
bileklik modelleri. Bu sıralarda gençler en çok bu ürünlere ilgi gösteriyor. Dolayısıyla bana da bu tür siparişler
geliyor. Bunların kalıpları hazır olduğu için kolaylıkla bu
sayıda siparişi bir ayda yetiştiriyorum.”

Ataturk’s signature has large sales
Ramazan Atar, who tries to deliver too many orders in his
workshop all by himself, produced approximately ten
thousand leather bracelets during December. Atar talks
about his production of ten thousand bracelets: “I don’t
work in retail. Wholesalers give me orders according to the
demand on the market. I received 10 thousand orders this
month. The desired models were bracelets with Ataturk’s
signature, bracelets that have the word ‘’Turk’’ inscribed
on them in the Gokturk alphabet, and models with the
Turkish flag on them. Recently young people show the
most interest in products like these. That is why I receive
such orders. Since the molds of these are ready I can easily
deliver such an amount of orders.”

Sosyal medyadan meslektaşları ile görüşüyor
Tüm dünyada kendisi gibi deri üzerine çalışan birçok sanatçı olduğunu belirten Atar, bu meslektaşları ile sosyal
medyadan iletişim halinde olduğunu, ürünlerinin fotoğraflarını birbirleri ile paylaştıklarını anlatıyor. Almanya,
İngiltere, Polonya, Rusya gibi birçok ülkeye de tasarımlarını gönderdiğini dile getiren Atar, buralara takıdan çok
deri kaplamalı hatıra defterleri, telefon kılıfları, deri giydirilmiş şişeler gibi özel ürünlerini gönderdiğini söylüyor.

He communicates with his colleagues on social media
Atar, who states that there are a number of artists such as him
who work on leather, says that he is in communication with his
colleagues on social media, and that they share pictures of their
designs with each other. Atar who says that he also sends his
designs to many countries such as Germany, England, Poland,
and Russia also says that he sends special products such as
leather journals, phone cases, and leather wrapped bottles to
these countries more than he sends jewelry.
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He wants to work with historical shows
Tarihi dizilerle çalışmak istiyor
Lately, nothing makes artisans of the leather business
Deri işindeki ustaların yüzlerini bu dönemlerde tarihi dismile as historical shows do. The accessories and war
ziler güldürüyor. Muhteşem Yüzyıl, Diriliş gibi dizilerde
apparatus used in shows like Muhteşem Yüzyıl and Diriliş
kullanılan aksesuarlar, savaş aletleri el sanatları ustalarınare procured from handicraft masters. Ramazan Atar
dan temin ediliyor. Ramazan Atar da dizi yapımcılarının
states that show producers will turn to him after seeing his
ürünlerini görmeleri halinde kendisine yöneleceklerini
work. Especially leather armor, accessories worn on the
belirtiyor. Özellikle, deri zırhlar, darbelerden korunmak
arms for protection against hits are in Ramazan
için kollara takılan aksesuarlar Ramazan Atar’ın
Atar’s personal interest area. Atar, who also
özel ilgili alanında bulunuyor. Deri bileklik
devotes his time for such accessories
gibi günlük üretimin dışında bu tür aksebesides his daily productions such as
suarlara vakit ayıran Atar, halihazırda
“Yerli-yabancı bütün
leather bracelets, is aiming to keep
satışlarını yapamasa bile bu konuhis creativity sharp in this area.
daki yaratıcılığını köreltmemeyi
tarihi dizileri, hangi
Atar says, “I follow all foreignhedefliyor. Atar, “Yerli-yabancı
aksesuarları, nerelerde
domestic historical TV shows so I
bütün tarihi dizileri, hangi aksekullandıklarını öğrenebilmek için
can learn where they used the
suarları, nerelerde kullandıklarıtakip ediyorum.”
certain accessories.”
nı öğrenebilmek için takip ediyorum.” diyor.
“I follow all foreign-domestic
A dream of a shop in the Aegean
historical TV shows so I can
Even if he works in a such peaceful
Ege’de bir dükkân hayali
learn where they used the
environment as his workshop,
Her ne kadar atölyesinde huzurlu
certain accessories.”
Ramazan Atar’s dream is opening a shop
bir ortamda çalışsa da Ramazan
in the Aegean… Atar who wants to sell his
Atar’ın hayali, Ege’de bir dükkân açown products with his own signature in his own
mak… Toptancılara satış yapmak yerine,
shop as an artist instead of selling the items he
bir sanatçı olarak kendi ürünlerini, kendi imzası
produced to wholesalers is planning to display the special
ile sattığı bir dükkân isteyen Atar, bugüne kadar kendihand-made products that he has been keeping for himself in
sine sakladığı çok özel el yapımı ürünlerini burada serthere. He is especially keeping the accessories that he made
gilemeyi planlıyor. Özellikle, doğaçlama olarak yaptığı
improvisationally such as journals, wall and table clocks, and
aksesuarları, özel yapım hatıra defterlerini, el yapımı
one special jewelry box, which took him 3 years to complete,
duvar ve masa saatlerini, 3 yılda tamamladığı mücevher
for his own shop.
kutusunu kendi özel dükkânı için saklıyor.

0

6

2

raillife ARALIK / DECEMBER 2016

TARİH / HISTORY

Progresif bir âlim

A progressive scientist:

Fahreddin Razi

1149’DA, SELÇUKLU BAŞKENTİ
REY’DE, İLİM VE İRFANLA
YOĞRULMUŞ BİR EVE DOĞAN
FAHREDDİN, İLKÖĞRENİMİNİ
BABASINDAN ALMIŞTIR.

FAHREDDİN RAZİ WHO WAS BORN
TO A HOUSE MADE FROM SCIENCE
AND WISDOM IN REY, THE SELJUK
CAPITAL, IN 1149 RECEIVED
HIS PRIMARY EDUCATION
FROM HIS FATHER.
HAKAN ARSLANBENZER

Âlim var allame var. Âlim belli bir ilme vakıf kişi demek.
Allame ise tek başına bir ilimler hazinesi demek. İslam
tarihi boyunca gelip geçen âlimleri saymak mümkün değil. Bugün de âlimlerimiz çok. Allame deyince ise elimiz
böğrümüzde kalıyor. 17. yüzyıldan beri “allame” sözü ya
mübalağa yahut istihza.
Âlim oğlu âlim
İslam’da ilim geleneği dendiğinde aile bağı, soy zinciri
gibi jeneolojik bir devamlılık ilişkisi anlaşılmaz; hoca-öğrenci ilişkisi anlaşılır. İlim zincirinin küçük büyük halkalarını oluşturan ulema, genellikle taşra kökenli fakir aile
çocuklarıdır. Ahlak, merak ve kabiliyetleri sayesinde
kendilerini kabul ettirmişlerdir.
Yaşadığı 12. yüzyıldan günümüze kadar İslam düşüncesini etkilemeye devam eden allamelerden Fahreddin
Razi de taşra kökenli, eskiden zenginken zamanla fakirliğe düşmüş bir ailenin çocuğu olduğu halde babasının
meşhur ve saygın bir âlim oluşu bakımından şanslıydı.
Razi yer yer “İbnü’l-Hatib” yani “Hatibin Oğlu” olarak
da anılır ki bu, babası Ziyaeddin Ömer’in Selçuklu Devleti’nin başkentinde meşhur bir hatip olması nedeniyledir. Ziyaeddin Ömer hem iyi bir hatip hem de usta bir
yazardı. Eşari kelamına dair eser yazmıştır; aynı zamanda derviştir.
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There is scientist and there is ‘allame’. Scientist means a
person who is engaged in and has expert knowledge of a science.
‘Allame’ means a learned person who is the treasure of many
sciences all alone. Counting the names of all scientists who had
lived during the history of Islam is not possible. Today, we also
have many scientists. However, when we say ‘allame’ today, we
don’t know how to react, because the word of ‘allame’ that has
been used since the 17th century is only exaggeration or irony.
A scientist who is the son of a scientist
A tradition of science means the teacher-student relation in
Islam, not the genealogic continuity such as family ties or
bloodline. Ulemas who form the rings of the science chain
usually came from poor rural families. They were accepted
because of their good manners and talents.
Fahreddin Razi had also rural origins. He was among the
‘allames’ who has been influencing the Islamic thought since
the 12th century, which was when he had lived, until today.
Although, he was the child of a family that used to be wealthy
but later became poor, he was lucky because his father was a
respectable and famous scientist. Razi is called “Ibn-ul Hatib”
at times, meaning “The Orator’s Son” because his father
Ziyaeddin Omar was also a famous orator in the capital of the
Seljuk State. Ziyaeddin Omar was a good writer. He was also a
dervish who wrote about Ash’ari kalam.

TARİH / HISTORY

1149 tarihinde, Selçuklu başkenti Rey’de, bir anlamda
ilim ve irfanla yoğrulmuş bir eve doğan Fahreddin, doğal
olarak ilköğrenimini babasının dizi dibinde gördü. Ne
yazık ki babasını on altı yaşında kaybedince ise başkenti
terk ederek ilim yolculuğuna başladı.

Fahreddin Razi who was born to a house made of science and
wisdom in Rey, the Seljuk Capital, in 1149 received his
primary education from his father. Unfortunately, he lost his
father when he was sixteen and left the capital to go on a
journey of science.

Akli ve nakli ilimlerde parlak bir kariyer
Fahreddin Razi, gençliğinde Kur’an, hadis ve fıkıh gibi
nakli ilimleri de kelam ve felsefe gibi akli ilimleri de
önemli hocalardan tahsil etmekle allame sıfatını en
baştan hak etmiştir. Daha sonraki yıllarda yazdığı
eserlerin yüzyıllar sürecek etkisini biraz da büyük âlimin bilme iştahında ve belli bir ekolün devamı olmakla
yetinmemesinde aramak lazım. Gerçekten de Razi,
felsefeyle kelamı, tasavvufla Kur’an ve hadis bilgisini
eserlerinde bağdaştırmış; bu yüzden de bazı konularda
görüşlerini zaman içinde değiştirmiştir. Razi’yi tek bir
görüşle özetlemek progresif tavrı nedeniyle zordur.
Aynı nedenle üstattan yararlanma kanalları da çoktur.
Belki de en iyisi Fahreddin Razi’yi satır satır, cümle
cümle okumaktır. Osmanlı medreselerinde uzun yüzyıllar okutulan Fahreddin Razi eserlerinin bugünkü
Türkçeye pek çevrilmemiş olması ise vahim bir kusurumuzdur.
Sağlam bir Eşari ve Şafii olduğu halde, Razi’nin İşraki,
sufi, filozof, hatta Şii hocalardan ders tahsil etmesi özellikle dikkat çekiyor. En çok mücadele ettiği Hanefi ve
Maturidi ekolün ise kendisinden yüzyıllar boyu istifade
etmiş olması ise kaderin cilvelerinden olsa gerek. Razi
Orta Asya’nın Hanefileriyle ciddi mücadele etmiş bir
âlim. Neticede Hanefiliğin kılıcı olan Osmanlılar, Razi’yi
medreselerinde baş tacı ettiler ki üstada yönelik ilgi ve
saygı Türkiye’de bugün de devam ediyor.

A shining career in life sciences and theology
Fahreddin Razi had deserved the title of ‘allame’ at the
beginning during his years of youth by learning the life
sciences such as kalam and philosophy and the sciences of
religion such as Qur’an, hadith, and jurisprudence from
significant teachers. We must search for the reason of
influencing others for centuries with his works in his thirst for
knowledge and his wish not to settle down with only being the
continuity of a certain movement. In fact, Razi had combined
philosophy with kalam, Sufism with hadith and Qur’an in his
works; therefore, his ideas on certain subjects had changed in
time. Summarizing Razi only with one of his ideas would be
hard due to his progressive behavior. The channels to use his
ideas are plenty for the same reason. Maybe, it would be for
the best to read him line by line. Fahreddin Razi’s works’,
which had been studied in the Ottoman madrasahs for
centuries, not having been translated to today’s Turkish is a
gloomy fault of us.
Although, he was a resolute Ash’ari and Shafii, Sufi,
philosopher, and illuminationist teachers taught him. This
draws attention. Hanafi and Maturidi movements that he
fought the most benefited from him for centuries and this must
be a twist of fate. Razi is a scientist who had got into a serious
fight with the Hanafis of Central Asia. The Ottoman Empire
that was the sword of Hanafism treated Razi with great respect
in their madrasahs. The respect and interest in him continue in
Turkey even today.

İki düşman kardeş
Razi’nin özel hayatına ait birçok ilginç anekdot arasında
kardeşi Rüknettin’le olan mücadelesi dramatiktir. Ziyaeddin Ömer iki oğlunu da âlim yetiştirmişti. Ne var ki
kendisi vefat edip oğulları yetişkin yaşlara erişince ağabey-kardeş arasında tatsız bir münakaşa aldı yürüdü.
Rükneddin kendinden daha parlak ve meşhur olan kardeşi Fahreddin’e hücum etmekten bir an geri durmamanın
bedelini zindana kapatılmakla ödedi. Fahreddin Razi gibi
bir büyük âlimin kendisini aralıksız tenkit eden ağabeyini
Harzemşah sultanına şikâyet ederek hapsettirmesi bizi
bugün şaşırtıyor.
Fahreddin’in agresif bir tarafı olduğuna kuşku yok. Eserlerinde de halka yaptığı vaazlarda da çokça yüklendiği
Kerrami ekolüyle arasında birçok tatsız hadise geçtiğini
ilim tarihi kaydediyor. Düşünsel bir anlaşmazlığın senben kavgasına dönüşmesine gerçi biz alışkınız; ama bin
yıl öncenin allame-i cihanına yakıştıramıyoruz elbette.

Two hostile brothers
Among the many interesting anecdotes on Razi’s private life,
his battle with his brother Rukneddin is the most dramatic one.
Ziyaeddin Omar had raised both of his sons as scientists.
However, after his death when his sons had reached adulthood,
an unpleasant disagreement between the two brothers had
taken place. Rukneddin had paid the price of not hesitating to
assault his brother even for a moment by being imprisoned. A
great scientist’s request from the Khwarazmshahs’ sultan to
imprison his own brother for his series assaults on him confuses
us today.
There is no doubt that Fahreddin had an aggressive side. Many
unpleasant events between him and the Kerrami movement
that he kept criticizing both in his works and during his
speeches made in public are written in the history of sciences.
We are used to see an intellectual conflict turning into an ego
fight; however, we do not find it fit for an ‘allame’ of the world
who lived thousand years ago.
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Hem telif hem cedel
Razi’nin felsefe, tasavvuf, fıkıh, kelam gibi farklı vadileri eserlerinde bağdaştırdığını söylemiştik. Öte
yandan, az evvel de söylediğimiz gibi üstat son derece
mücadeleci bir karakter de arz ediyor. Hadislere sıkı
sıkıya bağlı olup hadislerin aşırı yorumlarıyla halkı
etkilemeye çalışan Kerramiler, Fahreddin Razi’nin
mücadele ettiği yegâne grup değildi. Üstat aynı zamanda Mutezile, Hanbeliyye, Hanefiyye ve Maturidiyye gibi birbiriyle ilişkili veya birbirine zıt amel ve
itikat mezheplerini de yoğun eleştiri bombardımanına tutuyordu. Bunların her birine mensup insanlarla
mutlaka darbı mesel olmuş bir hikâyesi var. Belki de
bu yüzden mezarının bir köye defnedilmesine vasiyet
etti. Onu dinden çıkmakla itham edenler mezarına
zarar verebilir endişesi taşıyordu.
Fahreddin Razi’nin yaratılış, kader, Allah’ın sıfatları,
varlığın özellikleri, bilginin kaynağı ve elde edilme
yolları gibi temel konularda, yaşadığı Maveraünnehir
bölgesinin hâkim ekolleriyle yani Hanefi ulemasıyla
sert tartışmaları olmuştur. Razi, cedelci kişiliği ile
yüksek zekâ ve bilgisi sayesinde rakiplerinin görüşleri arasındaki tutarsızlığı yakalayarak onları tartışmada mağlup etme yoluna gidiyordu. Eserlerinde bu
tartışmalara kendi yer vermesinden anladığımız, tartışmayı gerekli, hatta kaçınılmaz gördüğüdür. Çoğu
zaman Eşari-Şafii âlimi olarak söz alan üstat bu ekolün büyüklerinden Gazali’yi dahi eleştirmekten çekinmiyordu.
“Sarih akılla sahih nakil çelişmez.” Razi’ye ait bu söz,
onun akli ve nakli ilimleri bağdaştırma çabasının en
veciz ifadesi diyebiliriz. Bu bağdaştırma çabasının
merkezini kelam sahasında verdiği eserler oluşturur.
Razi bugün de en temelde kelamcı olarak anlaşılıyor.
Fıkha dair eserleri de olmakla birlikte kelami eserleri
ve tefsiri eserinin çekirdeğini oluşturur.
Bugünden bakarak söyleyecek olursak Fahreddin Razi
adeta ikinci bir Gazali’dir. Gazali gibi o da hakikat
gördüğü akıl-nakil tutarlılığı dışındaki bütün görüşleri ve bu görüşleri ileri süren ekolleri eleştirmekten
geri durmuyordu. Gazali nasıl ki filozofları eleştirmek için bile olsa felsefeden yararlarmışsa, Razi’nin
felsefe ilgisi onun bıraktığı yerden gelişerek devam
etmiştir. Razi, filozoflara karşı olduğu halde, uygun
gördüğünde İbn Sina’nın görüşlerinden etkilenebilecek kadar da komplekssizdi.
İlginç husus, bütün akılcılar gibi Fahreddin Razi’nin
de ömrünün sonunda tek hakikat kaynağı olarak
Kur’an’ı işaret etmesidir. Bu, bize göre, Razi’nin
progresif görüşlerini ileri sürerken iyi niyetli olduğunun delili olarak anlaşılmalı. Görüşleri değişse de niyeti daima halisti.
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Reconciliation and debate
We have said that Razi combines different sciences such
as philosophy, jurisprudence, and kalam in his works. On
the other hand, he had an extremely challenging character.
Kerramis who had tried to influence people by using the
exaggerated interpretations of the haddiths to which they
were unduly attached were not the only group that
Fahreddin Razi was fighting with. He was also bombarding
Mutezile, Maturidiyyah, Hanafiyyah, and Hanbaliyyah
sectarians, which are related or opposite practices and
faiths, with his criticism. He had a grim story with many
members of these sectarians. Maybe, that was why he
wished to be buried in a village cemetery. He was worried
that the people who were accusing him with abandoning
his religion would harm his grave.
Fahreddin Razi had harsh arguments with the Hanafi
ulemas of the Ma wara’ al-Nahr region on basic subjects
such as the creation, faith, the attributions of Allah, the
characteristics of the existence, the source of
information and the ways to obtain it. Razi was
defeating his opponents by catching the contradictions
between their ideas thanks to his intellect and
argumentative character. He gives place to these debates
in his works, so we can tell that he sees arguing necessary
and even inevitable. As a learned person of Ash’ari and
Shafii, he didn’t even hesitate to criticize Ghazali who
was among the great representatives of the Ash’ari and
Shafii movements.
“A clear mind doesn’t contradict with a correct
conveyance.” This aphorism that belongs to Razi is the
briefest expression of his struggle to combine life sciences
and theology. The center of this struggle consists of his
works in the field of kalam. Razi is understood as a
person of kalam even today. His works of kalam,
jurisprudence form the core of his work of tafsir.
If we look past from today, we can tell that Fakhruddin
Razi was the second Ghazali. He did not hesitate to
criticize all ideologies and the movements that came up
with those ideologies except the consistency between
mind and conveyance that he considered as real, just as
Ghazali did. The way Ghazali used philosophy to
criticize philosophers was picked up by Razi where
Ghazali left and developed further. Although, Razi was
against philosophers, he was free of complexities enough
to become influenced by Ibn Sina’s ideas when he
thought that it would be proper.
An interesting fact, just as all other rationalists did,
Fahreddin Razi did point Qur’an as the only source of
truth at the end of his life. According to us, this should
be taken as the proof of his good intentions as he was
suggesting his progressive ideas. Although, his ideas had
changed in time, his intention was still pure.

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

AĞZI KÖPÜKLÜ ATLAR…
BU TÜRKÜ, SAMİMİYETİN, MEYDAN OKUMANIN, HER TÜRLÜ RİYAKÂRLIKTAN VE
BOYUN EĞMEDEN UZAK YAŞAMANIN ANITLAŞMIŞ HALİDİR.
MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

Başlıkta olduğu gibi… Koşmaktan yorulmayan
Arap atı vadilerden iniyor, tepeleri çıkıyor,
ovalarda rüzgâr gibi esiyor, tekrar tepelere
tırmanıyor, adeta başı sonu belli estetik bir
kompozisyon içerisinde koşuyor, koşuyor,
koşuyor…
Hep aynı ahenkte değil, yerine göre yavaşlayarak,
hızlanarak, bastığı toprağı incitmeyerek, nal
sesleri de aynı ahenk içerisinde, dereleri geçiyor,
ormanlık alanlardan, ağaçlar arasından bir ceylan
gibi süzülerek…
Bir kavga türküsü bu… Epik halk edebiyatı
ürünlerinin şaheserlerinden biri… Selçuklular
döneminde, bundan altı asır önce, Batı Anadolu’ya
yerleşen Avşarların türküsü… Bey olmanın,
toprağı sahiplenmenin getirdiği inanılmaz özgüven
hem sözlerde hem ezgide seziliyor.
Orta Anadolu’nun insanı doğrudan bıçaklayan
bozlakları yanında Afşar Beyleri türküsü, aynı
acıyı taşımasına rağmen, keserken acıtmayan bir
ince bıçak gibi sadece kalbinizde değil, bütün kılcal
damarlarınızda, bütün hücrelerinizde acıdan bir
coğrafya çiziyor.
Dinlerken duymuyorsunuz o acıyı çünkü bu
işlemin, bu işlemenin güzelliği karşısında, özellikle
ezginin ruhunuzu zehirli bir sarmaşık gibi sarması
karşısında teslim oluyorsunuz. Asla teslim
olmayan, asla boyun eğmeyen bir Oğuz Boyu’nun
hikâyesi teslim alıyor sizi…
“Adını Sevdiğim Avşar Beyleri” türküsünden
bahsediyoruz.
İki çeşitlemesi var.
“Adını sevdiğim Avşar Beyleri
Sana da bir vezirlik yakışıp durur
Topla dizginini gözet kendini
Dost ile düşmanın bakışıp durur”
Burdur’dan derlenen bu türküyü Ruhi Su notaya
aktarmış.
Asıl, Talip Özkan’ın Denizli’den derlediği, ilk
dörtlüğü aynı olan çeşitlemesini dinlemeli:
“Adını sevdiğim Avşar beyleri
Sana bir vezirlik yakışıp durur
Topla dizginleri tanı kendini
Karşıda düşmanlar bakışıp durur
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Avşar beyi der ki gelsin göreyim
O da nasıl yiğit imiş bileyim
Armağan isterse canlar vereyim
Candan başka armağanım yok benim”
Özellikle son iki dize, samimiyetin, meydan
okumanın, her türlü riyakârlıktan ve boyun
eğmeden uzak yaşamanın anıtlaşmış halidir.
Altı asırlık bu türküyü en iyi Talip Özkan çalıp
söylüyor. Bizden söylemesi.

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

HORSES WITH FOAMING MOUTHS...
THIS BALLAD IS THE MONUMENTALIZED STATE OF SINCERITY, DEFIANCE, LIVING
AWAY FROM ANY KIND OF HYPOCRISY AND RESIGNATION.

Just as it is in the title... The Arabian horse that is not
tired of running climbs down the valleys and up the
hills, blows like the wind, climbs up the hills again, runs,
and runs as if he is in an artistic composition with a
beginning and an end.
His rhythm does not remain the same; slows down and
accelerates at times, without hurting the ground; clops
follow the same rhythm, crosses the creeks, runs
among the woods and the trees like a gazelle...
This is a ballad of fight. A masterpiece among the
epic folk literature works... A ballad of the
Afshars that had settled down in Western
Anatolia six centuries ago during the Seljuks
period… The sense of this incredible selfconfidence, which is the outcome of the
ownership of the land, is felt through the
lyrics and the tune.

Besides the folk songs of Central Anatolia that stabs
people directly, the ballad of Afshar Beys draws a
geography that consists of pain not only in your heart but
also in all of your capillaries and cells as a thin knife that
doesn’t hurt as it cuts, although it delivers the same pain.
You don’t feel the pain as you listen to it, because the
resignation comes as you are captured by the beauty of
the process where the tune wraps you up like a poison
ivy vine. Suddenly, you are taken captive by a story of an
Oghuz tribe that never resigns or submits.
We are talking about the “Loving Their Names, the
Afshar Beys.”
It has two variations.
“Loving their names the Afshar Beys
Being a vizier keeps suiting you
Hold the reins look out for you
Your friends and enemies keep staring at each other”
This ballad that was collected from Burdur was
composed by Ruhi Su.
You should listen to the variation that was collected by
Talip Özkan from Denizli. The first stanzas are the
same.
“Loving their names the Afshar Beys
Being a vizier keeps suiting you
Hold the reins know you
Your enemies keep staring across
The Afshar Bey says let him come so I see
So I know how brave is he
If he wants a gift I will give him souls
I don’t have another gift but soul”
Especially the last two lines are
the monumentalized states of
sincerity, defiance, living away
from any kind of hypocrisy and
resignation. Talip Özkan
performs this six centuries old
ballad the best. We are telling
you.
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YOLU YAZMAK
YOL, İNSANIN HALİDİR. İNSANIN İÇİNDEDİR. YOLA ÇIKMAK,
İNSAN İÇİNE ÇIKMAKTIR; İNSAN, İÇİNE ÇIKAR.

WRITING A PATH

PATH IS A STATE OF HUMAN. IT IS IN HUMAN. GOING ON A PATH MEANS GOING
OUT IN PUBLIC, HUMAN GOES OUT IN HUMAN.
HAYDAR ERGÜLEN

Bilmiyoruz tabii neyi yazdığımızı? Yazıp yazmadığımızı
da bilmiyoruz. Bunlar bizim yazımız mı ya da bütün
yazımız belli mi? Bundan sonra ne yazacağımız, ne kadarını yazacağımız hepsi biliniyor mu?
Hurufi ilminde her harf bir yoldur. Hurufi ilmi, hurufat
deyip geçmeyin, matematik gibi insanı müptela eden
hem zorlu, bana kalsa hem de zorunlu, sonunda da insanı bahtiyar eden bir sanattır. Güzel olan bir yanı da, insan nasıl hurufi olduğunu bilmez, bilen de söylemez.
Sanırım her ilmin sırları olduğu gibi, hurufiliğin de, yani
harfleri yol bilenlerin, kılavuz belleyenlerin de sırları
vardır. Vardır ama bu sırlar kendilerinden saklanmıştır.
Diyeceğim sır içinde sırdır bu.
Sır deyince de fazla üzerine gitmek olmaz. Sır aralanmaz, yaralanmaz, ama insan yaralanır bundan. Hem
harfin, yazının sırrını ele geçirmek mümkün mü? Böyle
kalması, sırrın her yazıda duyumsanması, o hazla yola
çıkılması daha güzel değil mi?
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We do not know what we are writing, of course. We do not
know whether we write or not. Are these our writings or is
the whole article already determined? Do we even know
what we are going to write next or how much of it?
In hurifizm, each letter is a path. Hurufism is an art that
captivates souls like mathematics that is hard, and if you
ask me, that is imperative and makes people happy at the
end. Do not underestimate it. Another beautiful aspect of it
is that no one knows how they become a hurufi. Those who
know won’t tell how. I guess, hurufizm, in other words,
accepting letters as paths and guides, has its own secrets
just as any other science does. These secrets are hidden on
their own. So, it is a secret within another.
You should go easy on a secret. A secret cannot be hurt or
unveiled but a human can. Is it possible to capture the secret
of letters or writings? Letting them be, sensing the secret in
writing, going on your path with this pleasure… Wouldn’t
that be more beautiful?

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

Yola çıkmak, yazıya çıkmak. Başka yazılarımda da benzer cümlelere rastlayabilirsiniz. Demek ki ikide bir insanın bunu kendisine de söylemesi gerekiyor. Bilmiyorum belki de yoldan sapma ya da yazıdan çıkma
kaygısıdır. Yol gibi yazının da nereye gideceğini bilemeyiz çünkü. Yol da başını alıp gidebilir yazı da… Gitsinler gitsinler de beni de unutmasınlar! İnsan hem
yolsuz hem yazısız ne yapar? Yazı yabanda kalır yolsa
sapada.
Belki de bu yüzden insan yola çıkarken yanına fazla şey
almamalı, yükü az olmalı, kendisi yeğin olmalı ki, yolda
usul usul dolsun. Yol bu, insanın bazen gözleri dolar
bazen de sözleri. Gözyaşı da bir hurufi alfabesi gibi açılır
yeri geldiğinde, yazı da mahmurluğundan uyanır gözü
açılır. Yolda yazı, yazıda yol. Sanki bir bahçe denizler,
dağlar, göller, çöller aşıyordur, birazdan arş-ı ala’ya çıkacaktır ve bundan bir mavilik kazanacaktır, mavi bir
alfabede okunacaktır.
Böyle böyle yazıya da göksel bir nitelik yakıştırır insan,
yeryazıdan gökyazıya bir kazı çalışması başlatır. Yalnızca yol kazılmaz yazı da kazılır. Altından yine yol çıkar.
Yol, insanın halidir. İnsanın içindedir. Yola çıkmak, insan içine çıkmaktır; insan, içine çıkar. Yol, ne zamandır
peki? Durduğun zaman da yola dâhildir ama düşünüp
durduğun zaman, yazıp durduğun zaman, sevip durduğun zaman. Bodrumluların güzel şivesiyle, ‘durupduruken’ değil yani! Ama madem o tatlı şiveyle söylenmiş,
biz de bu hoş söyleyişi boş çevirmeyelim, yabana atmayalım ve diyelim ki; ‘durupduruken’ de durupdurmaz
ya insan, bir şeyler yapar elbette. Ne yapar peki? Ne
yapmaz ki?
İnsan bu. Gözü yoldadır hep, gönlü gözü olur da dalar
yola. Gitmemek olmaz. Gitmek, çıkmak, dönmek, hazırlanmak, yeniden gitmek... Yoksa dünya nasıl geçecek? Öyleyse durupduruken de durmuyordur aslında
insan. Geçmişe duruyordur belki, yitiklere, gidenlere
duruyordur, onların anılarına, sözlerine, yüzlerine duruyordur. En çok da çocukluğa duruyordur. Yazının
durduğu yer de çocukluktur. Harflerin dönüp dolaşıp
durduğu yer de.
Çocukluk, bu dünyanın cenneti... Belki de dünyaya
gelmiş olmanın tek ödülü. Öyle ya çocukluk ve aşk da
olmasa insan dünyaya niye gelsin ki? Doğrusu fazla bir
sebep yok. Dünyayı bir çile yeri olarak görüyorsanız
sorun yok. Kim bilir belki de dünya hayatı iki bölümdür, ilk bölümü çocukluk, ikinci bölümüyse çile.
Yoldayız, durupduruken de, yazıpduruken de, düşünüpduruken de, gelip gidip duruken de insan yoldadır. Çocukluğu unutmamak için yazıyoruz, yazmak için yola çıkıyoruz, yola çıkmak için çocukluğa dönüyoruz, çocukluğa dönünce de harfler denizine dalıp sözcükler çıkarıyoruz. Onlarla kendimizi ve başkalarını sevmek istiyoruz.

Going on a path, going on writing. You might run into
similar expressions in my other articles. In this case, one
should keep telling that to himself. I do not know, maybe
this is a state of anxiety not to get out of the path or the
writing. We do not know where the writing is going to take
us, just as we do not know where the path is going to take us.
The path might go on its own, so as the writing. Let them go,
but do not let them forget about me! What would one do
without a path or writing? The writing would go wild and
the path would become remote.
Maybe, one shouldn’t pack so many things before going on a
path, keep the load light, keep it good so you can be loaded
slowly on the path. This path would sometimes fill one’s
eyes with tears and sometimes would fill one with words.
Tears open up sometimes as a hurufi alphabet and the
writing wakes up from a sleep and opens up its eyes. There
is path in writing, and writing in path. As if, it is crossing
gardens, seas, mountains, lakes, and deserts to go up to the
ninth heaven and will gain a blueness there and will be read
in a blue alphabet.
Human ascribes celestial features to writing, starts a
dig from earth-writing to celestial-writing. Not only
paths, but also writings can be dug. Path comes to light
from under once again. Path is a state of human. It is in
human. Going on a path means going out in public,
human goes out in human. Path, when is it? It is when
you stop, when you keep thinking, when you keep
writing, when you love. It does not happen all of a
sudden! What would anyone not do all of a sudden,
some things of course. What kind of things? What
wouldn’t one do? We are talking about a human. A
human’s eyes are always on path, staring at it. Not
going is unacceptable. Going, leaving, returning,
preparing, going again… How else would life go on?
Therefore, human doesn’t stop all of a sudden. Maybe,
human stops for the past, the lost ones, their memories,
their words, their faces. For childhood the most. Where
writing stops is where the childhood is. Where the
letters stop is where the childhood is.
Childhood is the heaven of this world… Maybe, it is the only
reward of coming to this world. If it wasn’t for love and
childhood, why would anyone want to come to this world. If
you see the world as a place of suffering, than there is no
problem. Who knows, maybe, the worldly life has two
sections, the first one is childhood and the second one is
suffering.
We are on a path as we stop, as we write, as we think, as
we keep going and coming. We write not to forget
childhood, we go on a path to write, we go back to
childhood to go on a path, when we go back to childhood
we dive into the sea of letters to get the words out. We
want to love others and ourselves through them.
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MODERN SANATIN DOĞUŞU
SİMMEL’İN ÜÇ MAKALESİNE YER VERİLMİŞ ‘MODERN KÜLTÜRDE ÇATIŞMA’DA…
ÜÇÜ DE BİRBİRİNDEN İLGİNÇ VE UFUK AÇICI DENEMELERDİR.

BIRTH OF MODERN ART

SIMMEL’S THREE ARTICLES TAKE PLACE IN ‘CONFLICT IN MODERN CULTURE’... EACH ONE
OF THE ESSAYS IS MORE INTERESTING AND STIMULATING THAN THE OTHER.
ÖMER YALÇINOVA

Modernizm, kısıtlı alanlara hapsedilen sanatın, her
alanda kendini gösterecek şekilde kurtarılmasıdır.
Postmodernizm bunun daha ileri bir aşamasıdır. Ölçü
ve kaidelerin bütünüyle reddedilmesi anlamına gelir.
Sergide rastladığımız bir klozet sanat eseri olarak oraya bırakılmıştır. Veya izmarit ve küllerle dolu bir küllük, postmodern sanatın örneklerinden biridir.
Daha yüzlerce örnek verilebilir. Sanat akımları konusuna girilebilir, onların her biriyle
ilgili yüzlerce fikir öne sürülebilir.
Fakat bunun kuramıyla ilgili konuşmak, diğer ifadeyle genel ilkelerinden söz etmek kolay değildir.
Bu noktada Georg Simmel’in
(1858-1918) önemiyle karşılaşırız.
Georg Simmel modern sanatın,
forma karşı geldiğini, oysa önceki
dönemlerde sanatın belirli formların değişmesiyle, yani yeni formların ortaya çıkmasıyla kendini gösterdiğini, modern sanatta ise ilk
defa formun kendisine dönük bir
tepkinin gelişip, sanatın o şekilde
icra edilmeye çalıştığını belirtir.
Fakat ister klasik, isterse de modern sanatta olsun, genel bir ilke
vardır: Çatışma. Çatışma belki
modern ve postmodern dönemlerde daha da ayyuka çıktı ve sanatın
ta kendisi olmaya başladı. Klasik dönemde ise içten içe
yürütülen çatışma bu kadar belirleyici değildi. Belki de
sanat olarak algılanmıyordu. Çatışma içinde bir süreklilik esas alınıyordu klasik dönemde. Modernizmde ise
hiçbir form içine girmek istemeyen modern insan, çatışmayı formların reddi, sürekliliğin sonu; öncekinden, geçmişten, klasik ve alışılagelenden bütünüyle
vazgeçiş anlamında kullanıldı.
Simmel için, ‘modern sanatın ilk sosyoloğu’ tabirini
kullananlar haklıdır. Postmodernizmde bile halen
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Modernism is the rescue of art that is captive in limited
space so it can show itself in every field. Postmodernism is
the more advanced level of it. It means the rejection of all
standards and principals. A closet that we come across at
the exhibition was left there as a piece of art. An ashtray full
of cigarette butts and ash is an example of postmodern art.
Hundreds of examples can be given. We may enter the
subject of art movements and share hundreds of ideas for
each one. However, talking about its
theory or its general principals is not
easy. At this point, we realize the
importance of Georg Simmel (18581918.) Georg Simmel expresses that
modern art is against all forms; however,
in the earlier periods, art has showed
itself by the transformation of some
certain forms, in other words, by the
appearance of new forms. He suggests
that for the first time in modern art, art
is performed by the development of a
reaction towards the form itself.
Whether classic or modern, there is a
general principal in art: confliction.
Confliction climbed to the top in the
modern and postmodern periods and
slowly started to become the art itself. In
the classic period, the confliction that
was conducted silently was not that
indicative. Maybe, it was not being
comprehended as art. Continuity was taken as a basis
within confliction in the classic period. The modern human
who didn’t want to fit in any forms in modernism used
confliction as the rejection of forms, the end of continuity,
the complete renunciation of the past, previous, classic, and
ordinary.
Those who use the expression of ‘the first sociologist of
modern art’ for Simmel are right. His analysis is still valid
in postmodernism. Everything that transforms from life to
soul and from soul to culture gains new forms. Form doesn’t

KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

onun yaptığı çözümleme geçerliliğini sürdürmektedir.
Hayattan tine, tinden kültüre dönüşen her şey yeni
formlar kazanır. Form değişmez ama hayat değişir.
Hayatla kültür arasında çatışmanın kaynağı bu değişimle değişmezliktir. Çatışmayı kültür kelimesinin
geçtiği her alanda düşünebiliriz. Çünkü bilim, medenî
kanunlar, anayasalar, teknoloji ve din de belli formlardan ibarettir. Zamanla hayat, içine dolacağı başka
formlar bulacaktır. Modernizmde bu döngü hızlanmıştır denilebilir. Klasik dönemde ise daha yavaş ilerleme
göstermiştir. Çünkü ilerleme ve değişim modernizmin
başlıca ilkelerindendir.
Bunun en bariz örneği, modadır. Simmel, teorisi için
aradığı bütün örnekleri modada bulur. Moda üzerinden
teorisini açıklamakla kalmaz, modanın anlamı ve insanlarda oluşturduğu psikolojiyi çözümlemeye yeltenir. Ortaya kültür alanında yakaladığı ilkeler gibi halen
geçerliliği devam eden analizler çıkar.
Simmel modanın insan psikolojisindeki hangi ikiliklerden kaynaklandığına dikkat çeker. Örneğin modanın bir yandan benzerliğe dönük olduğunu; diğer yandan biricikliğe duyulan ihtiyacı giderdiğini söyler.
Simmel’e göre bir şeyin yaygınlaşması bilinenin aksine
modanın ölümüdür. Dolayısıyla burası modanın değişmeye başlayacağı, yeni formlar arayacağı noktadır.
Simmel’in üç makalesine yer verilmiş ‘Modern Kültürde Çatışma’da (2013, İletişim Yayınları). Üçü de
birbirinden ilginç ve ufuk açıcı denemelerdir.

change but life does. The source of the conflict between life
and culture is the invariance and the transformation. We
can think of confliction in every field that may include the
word of culture in it, because science, civil law, constitution,
technology, and religion consist of certain forms. Life would
find other forms to fill in time. We can say that this cycle
has become faster in modernism. It had shown a slower
advancement in the classic period, because advancement
and transformation are the primary principles of modernism.
Fashion is the most obvious example to that. Simmel finds
all examples that he was searching for his theory in fashion.
He does not stop at explaining his theory over fashion; he
attempts to analyze its meaning and the psychology that
fashion forms in people. The analyses like the principles he
had captured in the field of culture that are still valid arise.
Simmel highlights the dualities of the human psychology
that are the sources of fashion. For instance, he says that
fashion aims in the direction of similarity on one hand; as he
suggests that fashion satisfies the need of uniqueness on the
other. According to Simmel, for one thing becoming
widespread is the death of fashion, contrary to the common
belief. Therefore, this is the point where fashion begins to
transform and look for new forms.
Simmel’s three articles take place in ‘Conflict in Modern
Culture’ (2013, İletişim Publishing.) Each one of the essays
is more interesting and stimulating than the other.

YAZARIN KITAPLIĞI
THE LIBRARY OF THE AUTHOR
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raillife ARALIK / DECEMBER 2016

0

7

3

MODA / FASHION

2016-2017
PALTO MODELLERİ

YENİ SEZONDA PALTOLAR FARKLI RENKLERLE VE
TASARIMLARLA KALPLERİ DOLDURMAYA GELİYOR
Bu sezonda da paltolar en güzel stilleri ile her tarz ve yaşa hitap ediyor.
Yeni sezon palto modelleri ile tarzınızdan fedakârlık etmek zorunda
kalmayacak; hem kendinizi soğuklardan koruyup hem de modern bir çizgi
çizeceksiniz. İşte bu sezonun öne çıkan palto modelleri ve öneriler:
ESİLE TAN

MERAL ERDOĞAN

2016-2017 COAT MODELS

COATS ARE COMING TO FILL OUR HEARTS
WITH DIFFERENT DESIGNS AND COLORS
IN THE NEW SEASON.
Coats are appealing to all styles and ages in this season, too. You
won’t have to compromise your style with this season’s coat
models as you will be able to both protect yourself from
the cold weather and show off your modern style.
Here are the prominent coat models of
the season and our tips:

DÜĞMELİ PALTO

COATS WITH BUTTONS

Düğmeli paltolar kış mevsiminin klasiği haline geldi. Herkesin severek
kullandığı model, bu sezonda da
kendine yer buluyor. Her iki bölümde de yer alan düğmeli paltoların
yanı sıra tek tarafı düğmeli ya da
yan yana 2 adet ve alt alta 3 adet
olacak şekilde 6 düğmenin olduğu
paltolar da bulunuyor. Bu paltoların
rengi genelde siyah ve gri olsa da
kahverengi, beyaz ve mavi renkleri
de oldukça moda.

Coats with buttons have become
the classics of the winter season.
This model, which is popular
among everyone, finds a place
for itself in this season too.
Models with single or double file
in two or three rows of buttons,
making the number of buttons
six, can be seen often. The
popular colors are usually black
and gray; however, brown, white,
and blue are also in demand.

0

Öneri:

Tips:

• Düğmeli paltolarda en
asil duran ve bu modele
en yakışan renk siyahtır.
• Çalışan kadınlara ve
business tarza en çok
giden model düğmeli
paltolardır.

• The color that suits the
buttoned models is
black which makes this
model look elegant.
• This model suits
working women the
best.
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TüylüPalto
TÜYLÜ PALTO
Bu sezonun en trend paltosu tüy detaylı modeller
olacak. Tüyler ya tamamen paltoları kaplayacak
ya da kol kısmını veya boyunları süsleyecek.
Tüyler, soğuk havalardan korumanın yanı sıra
zengin ve asil bir görünüm kazanmanızı sağlayacak. Bu paltolara en çok yakışan renkler siyah, gri
ve kahverenginin her tonudur.

Öneri:
• Her tarafı tüylerle kaplı paltoları bu
sezon sıkça genç kızlarda göreceğiz.
Yumuşacık ve sıcacık tutan bu paltolar
özellikle ekru rengiyle genç kızlara çok
yakışıyor.
• Özel davetlere giderken feminen, şık
ve zengin bir görünüm kazanmak istiyorsanız simsiyah bir kombin yaparak
üstünüze boynu tüylü ve beli kuşaklı
paltoları alabilirsiniz.

FAUX FUR COATS
The trendiest models of this season will have faux
fur details. The faux fur details are going to cover
the entire coat or only decorate the sleeves or
collars. Faux fur presents an elegant and luxurious
look besides protecting you from the cold
weather. Black, gray, and all shades of brown suit
these models.

Tips:
• Young girls will often wear these coats
that are entirely covered with faux fur.
Being soft and keeping warm, these
models suit young girls the best
especiwally in the color of ecru.
• If you would like to gain a feminine
elegant and a rich appearance when
you are going to special events, you
can combine all black pieces from
head to toe and take a belted coat
with faux fur collar details.
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KemerliPalto
KEMERLİ PALTO
Kemerli paltolar tam da feminen görünmek isteyen kadınlara göre…
Bel kısmında yer alan uzun kemer detayı ile dikkatleri toplayan ve bu
şekilde paltonun iki yakasını bir araya getirerek ortaya şık bir görünüm
ortaya çıkaran bir modeldir. İki türlü kemerli palto modeli vardır. İlki
kabanın kendi kumaşından olan kurdele şeklinde bağlanan model bir
diğeri ise ayrı bir kemer aksesuarı ile bağlanan modeldir. Kemerli
modele en çok yakışan renk ekru ve sütlü kahvedir.

Öneri:
• Kemerli modeller feminen gözükmenin yanı sıra belinizi ortaya çıkartarak
sizin daha ince görünmenizi sağlar.
• Fazla kilolarınız varsa ve boyunuz
fazla uzun değilse paltonun kendi
kumaşından olan kuşakları kullanarak daha ince bir görünüm kazanabilirsiniz.
• Uzun boylu ve ince bir fiziğe sahipseniz belinizi ortaya çıkartmak için
paltonuzdan ayrı, deri detaylı, farklı
renkli kemerleri kullanarak çok hoş
ve tarz bir görünüm sağlayabilirsiniz.

BELTED COATS
Belted coats are just for the women who
would like to look feminine. These models
draw attention to the long belt detail that
brings the two sides of the coat together,
presenting a stylish appearance. There are
two types of belted coat models. The first
model has a belt that is made from the coat’s
own fabric and it is tied around the belly just as
a bow tie. The second model uses a separate
belt, which is not made from the coat’s own
fabric. Ecru and light brown suit the belted
models the most.

Tips:

• Belted models will make you look
thinner and feminine as well by
highlighting your belly.
• If you are overweighed and not so
tall, you can gain a thinner look by
using a belt that is made from the
coat’s own fabric.
• If you have a tall and thin
appearance, you can capture a nice
style and appearance by using a
belt with leather details and in a
different color from your coat.
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DEKORASYON / DECORATION

AKILLI DEKORASYON DÖNEMİ
AKILLI PERDELER, TELEFON ŞARJ EDEN KOLTUKLAR YAŞAMIMIZIN
ÖNEMLİ BİR PARÇASI HALİNE GELDİ.

THE SMART DECORATION ERA
SMART CURTAINS AND PHONE CHARGING COUCHES HAVE BECOME AN
IMPORTANT PART OF OUR LIVES.
ELA DEMİRCİLER

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dekorasyonlar da
akıllandı. Evinizde kullandığınız akıllı perdelerden
telefon şarj eden ve bluetooth bağlantılı koltuklara
kadar akıllı ürünler, dekorasyonların parçası haline
geldi. Dekorasyon trendleri de tıpkı moda gibi sürekli değişiyor. Teknolojiyle üretilen kumaşlar ve çok
fonksiyonlu mobilyalar karşımıza çıkıyor. Bu gerçekten yola çıkarak ev dekorasyonunda öne çıkan teknolojileri mercek altına aldık...
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With the advancing technology, decoration pieces have
become smarter. Smart products from smart curtains to
Bluetooth connected couches, which can charge your phone,
have become parts of home decorations. The decoration
trends frequently change just as the fashions trends do. We
are now facing with things such as fabrics produced with
advanced technology and multi-functional furniture. We
have put under the scope the technologies that come to
prominence in home decoration based on this reality...

DEKORASYON / DECORATION

MASA İÇİNDEKİ CD
Günümüz dekorasyonlarında bilgisayarlar artık mobilyalara entegre edilebiliyor. Örneğin, bir düğmeye basarak CD kasasının ahşap masanın içinden çıkmasını sağlayabiliyorsunuz.
Yine aynı şekilde bilgisayar ekranı
mobilyanın içinden yükselebiliyor.
HIDDEN CD RACK INSIDE DESK
In today’s decoration ideas, computers
can be integrated with furniture. For
example, by only pressing a button,
you can release the CD rack out of
wooden desk. In the same prospect,
your computer screen can rise from
inside the furniture piece.

YOKOLAN TV
Salonlarındaki televizyon, müzik seti
ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlerin
dekorasyonu bozduğunu düşünenlerin imdadına yine teknolojik tasarımlar yetişiyor. Örneğin televizyon ünitelerinde kullanılan bir sistem sayesinde evinize misafiriniz geldiğinde
dev ekran plazma, ahşap televizyon
ünitesinin içine girerek kayboluyor.
DISAPPEARING TV
Yet again technology comes to the
rescue of those who think that
technological products such as
televisions, stereo systems, and
computers ruin the decoration style.
For example, thanks to a system
used with television units, when your
guests arrive, your giant plasma
screen disappears inside your
wooden television unit.

ALEV ALMAYAN KUMAŞ
Ev dekorasyonunda yangını körükleyen ürünler koltuk ve perdeler oluyor. Son yıllarda gelişen teknoloji ile
yangın güvenliği yüksek ürünler üretilmeye başlandı. Özellikle koltuklarda, yanmaz kumaşlar üretiliyor.
FIREPROOF FABRICS
In home decoration, usually upholstery
and curtains are the products that
cause the sudden spread of fire. In the
last few years, products with high fire
safety standards have begun to be
produced thanks to the advanced
technology. Fireproof fabrics are being
produced especially for upholstery.
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KABLO KÂBUSUNA SON
Teknoloji her yerde olduğu gibi ev dekorasyonunda da
varlığını kanıtladı. Son yıllarda mobilya sektörü modadan
ve teknolojiden hızla ilham alıyor. Çoğumuzun evinde
kâbusumuz olan kablolar, mobilyalarda bulunan özel
bölmelere saklanıyor ve bu şekilde evimizin dekorasyon
bütünlüğü bozulmuyor.

AN END TO THE WIRING NIGHTMARE
As it does everywhere, technology has proved its existence
also in home decoration. In the last few years, the furniture
sector has been heavily inspired by fashion and technology.
Wires and cables, which are nightmares to most of us, are now
hidden in secret compartments inside the furniture pieces, thus
not spoiling the entirety of our house decorations.

ŞARJ EDEN KOLTUK
Geçmişte havalimanı, otel lobisi gibi alanlarda talep
gören şarj üniteli ve internete bağlı mobilyalar evlerde de kullanılmaya başlandı. Telefon şarj eden, bluetooth bağlantılı koltuklar artık evlerimizde. Cep telefonları ve bilgisayarlarınızı oturduğunuz yerden şarj
edebilirsiniz.

CHARGING UNIT COUCH
Furniture with charging units and internet connection
features that are highly demanded in areas such as airports
and hotel lobbies in the past have started being used in
homes now. Couches that charge phones and have Bluetooth
connection are now in our homes. You can now charge your
phones and computers as you sit.
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

YERLİ SEDANLARDA SAVAŞ BAŞLADI
TÜRKİYE PAZARININ EN BÜYÜK OYUNCULARI YERLİ SEDANLAR, SATILAN MODELLERİN
NEREDEYSE YÜZDE 60’INI OLUŞTURUYOR.

THE BATTLE AMONG THE DOMESTIC
SEDANS HAS BEGUN
THE BIGGEST PLAYERS OF THE TURKISH MARKET DOMESTIC
SEDANS MAKE UP ALMOST 60 PERCENT OF THE
SOLD MODELS.
ERTUĞRUL ARSLAN

Tam bir sedan otomobil cenneti olan ülkemizde, satılan
modeller içinde en büyük payı bu sınıf alıyor. Geniş bagaj
hacimleri, büyük ailelere uygun iç mekânlarıyla Türk
tüketicilerin gözdesi olan C sınıfı sedanların payı yüzde
60’lara yaklaşıyor. Bu sınıfta mücadele eden yerli üretim
sedanların tümü yenilenip, gelişmiş özellikleri, şık tasarımları ve yeni motorlarıyla müşterileri etkilemek için
yola çıktı. Türkiye’nin en çok satan otomobili olmak için
de kıyasıya bir rekabete giren yeni modeller arasında
başlayan savaş önümüzdeki yıl kızışacak.
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In our country, which is a complete sedan haven, this class
takes the biggest share in the total number of sold models.
The C class sedans, which are the favorites of the Turkish
consumers, take almost 60% of the share thanks to their wide
luggage capacity, and interior suitable for large families. All
of the domestically produced and completely renewed sedans
fighting in this class have taken the roads to impress
customers with their advanced features, stylish designs, and
new engines. The battle between the new models to become
the most sold model of Turkey will heat up next year.

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

THE NEW HONDA CIVIC RAISED THE BAR

YENİ HONDA CIVIC İDDİASINI YÜKSELTTİ
Honda’nın Gebze fabrikasında 19 yıldır üretilen Civic
Sedan’ın 10’uncu nesli, iddialı tasarımıyla bayilerdeki yerini
aldı. Baştan aşağı yeniden tasarlanan ve bugüne kadar üretilen en sofistike ve sportif Civic sedan olarak öne çıkan
otomobil, 75 bin 740 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
Yeni modelde, Premium, Elegance ve Executive adlı üç
farklı donanım seviyesi bulunuyor. Civic Sedan’da ilk etapta
125 HP üreten 1.6 litrelik benzinli motor görev yaparken
LPG’li seçenekle de satın alınabilecek.
Yeni Civic Sedan’da manuel şanzımanın yanı sıra tamamen
yenilenen CVT teknolojili otomatik şanzıman da tercih edilebiliyor. Yeni Civic Sedan silueti ile sportif karakterini gözler önüne seriyor. Önceki nesil ile kıyaslandığında daha
geniş, daha uzun ve daha alçak olan yeni Civic Sedan kısa
ön ve arka aks uzantılarıyla sportif bir duruş sergilerken
gergin hatlar yüksek aerodinamik verimliliği destekliyor.
Otomobilin motor ailesine önümüzdeki yılın ilk aylarında 1.5
lt, 182 beygirlik turbo benzinli ve 2018’den itibaren 1.6 lt
hacimli 196 beygir gücünde dizel ve 9 ileri otomatik şanzımanlı versiyon eklenecek. Yeni Honda Civic’in 75 bin
TL’den başlayan fiyatı, en üst versiyonda 95.850 TL’ye
kadar yükseliyor.

The 10th generation of the Civic Sedan that has been
produced in Honda’s Gebze factory for 19 years has taken
its place in dealers with its new assertive design. This
completely redesigned automobile, which comes forth as
the most sportive and sophisticated sedan ever made, is
sold at prices beginning from 75,740 TL. There are three
different equipment levels in this new model: Premium,
Elegance, and Executive. The Civic Sedan will have a 1.6liter gasoline engine that produces 125 HP at first, later the
LPG option will also be offered.
As well as the manual transmission option, the new Civic
Sedan also comes with an automatic transmission option
with completely renewed CVT technology. The new Civic
Sedan silhouette displays its sportive character. When
compared to the previous generation, the new Civic Sedan
is wider, longer, and lower. It also displays a sportive stance
with its short front and rear axle extensions as the taut lines
support high aerodynamics efficiency. A 1.5-lt 182 HP turbo
gas engine in the first months of next year, a 1.6-lt 196 HP
diesel engine, and 9-forward auto-transmission engine as
of 2018 will be added to the automobile’s engine family.
The new Honda Civic’s price, which begins from 75
thousand TL, goes as high as 95.850 TL for its top version.
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

7 YIL ARADAN SONRA DÖNDÜ
Renault Bursa fabrikasında üretimi 7 yıl aradan sonra
başlayan Megane Sedan, pazara iddialı bir giriş yaptı.
Megane Sedan, ağabeyi Talisman’a benzeyen hatları,
zengin donanımı ve gösterişli tasarımıyla çıtayı yükseltiyor. Türkiye’de sınıfının en çok satan otomobili olmak
için de mücadele edecek. C Sınıfı’nda mücadele edecek
Megane Sedan, 4.6 metre boyu ve 1.44 metre genişliğiyle sınıfının en büyük otomobillerinden biri. Bu boyutlarıyla yolcularına geniş bir yaşam alanı sunan otomobil, 580
lt bagaj hacmiyle de dikkat çekiyor.
Yükseltilen donanım seviyesiyle de daha iddialı olan
model, 7 ve 8.7 inç geniş ekranı, konfor, güvenlik ve
eğlence donanımlarıyla da sınıfındaki çıtayı belirlemeye
aday. Türkiye’de Megane Sedan; Joy, Touch ve Icon
olmak üzere 3 ekipman seviyesi ve 2 benzinli, 4 dizel
motor seçeneği olmak üzere 6 farklı motor ile satılacak.
Başlangıç fiyatı 62.600 TL olan otomobilin, 1.5 lt dizel ve
EDC otomatik şanzımanlı en üst versiyonun fiyatıysa
96.750 TL olarak açıklandı.
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IT RETURNED AFTER A 7 YEAR BREAK
The Megane Sedan, which its production resumes at the
Renault Bursa factory after a seven-year break, made an
assertive entry into the market. The Megane Sedan raises
the bar with its lines, rich equipment, and flashy design that
resemble the Talisman’s. It will also fight to be the most
sold automobile of its class in Turkey. The Megane Sedan,
which will fight in the C Class, is one of the biggest
automobiles of its class with its 4.6-meter length and 1.44meter width. The automobile, which offers a wide living
space for its passengers with its dimensions, also draws
attention to itself with its 580-lt baggage volume.
The model, which becomes even more assertive with its
increased equipment level, is also a candidate to set the bar
for the best vehicle in its class with its 7 and 8.7-inch wide
screen, comfort, security and entertainment equipment. In
Turkey, the Megane Sedan will be sold with 3 different
equipment levels: Joy, Touch and Icon; and with 2 gasoline,
4 diesel engine options to make up a total of 6 different
types of engines. As the starting price of the automobile
was determined as 62.600 TL, the price of the top version
with 1.5-lt diesel and EDC automatic transmission was
announced to be 96.750 TL.

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

DİZEL OTOMATİK EN BÜYÜK KOZU
Yerli sedanlar arasında önemli bir paya sahip Fiat Egea
Sedan, en son 1.6 dizel motor ve otomatik şanzıman
seçeneğiyle elini daha da güçlendirdi. 120 beygir güç
ve 320 Nm tork üreten 1.6 litrelik MultiJet motor ve 6
ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla donatılmış Fiat
Egea Sedan, Fiat ürün gamının bu kombinasyona sahip
ilk ürünü. Sunduğu kesintisiz vites değişimi ile sürüş
konforunu arttıran çift kavrama şanzıman aynı zamanda performansı da üst seviyeye taşıyor. 200 km/s son
hıza sahip olan dizel otomatik Egea Sedan, 0-100 km/s
hızlanmasını 9.8 saniyede tamamlıyor.
Sunduğu ortalama 3.9 litrelik yakıt tüketimiyle de dikkat
çeken model oldukça geniş bir iç alan sunuyor. 5 kişinin
rahatlıkla seyahat edebileceği yaşam alanının yanı sıra
520 litre bagaj hacmi ile de kalabalık aileler ve uzun yolculuklar için gerekli yükleme alanı Egea’nın farkını ortaya
koyuyor. Urban ve Lounge donanım seviyeleri ile tercih
edilebilecek olan Fiat Egea Sedan’ın dizel otomatik versiyonu 77 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.

DIESEL AUTOMATIC IS ITS BIGGEST
TRUMP CARD
The Fiat Egea Sedan, which has an important share among
the domestic sedans, made its hand even stronger with its
latest 1.6 diesel engine automatic transmission option. The
Fiat Egea Sedan, which has been equipped with a 1.6-liter
MultiJet engine that generates 120 HP and 320 Nm torque
and a 6-speed dual-clutch automatic transmission, is the
first product in Fiat’s product range to have this
combination. The dual-clutch transmission, which offers
continuous gear change while increasing comfort, carries
its performance to a higher level at the same time. The
diesel automatic Egea Sedan, which has a 200 km/h
maximum speed, can go from 0 to 100 in 9.8 seconds.
The model, which also attracts attention with its average
3.9-liter fuel consumption, offers a quite wide interior. Next
to a living area where 5 people can comfortably travel, it
also has a 520-liter baggage volume to put forward the
Egea’s difference by offering the required storage area for
crowded families and long trips. The diesel auto version of
the Fiat Egea Sedan, which has an Urban and Lounge
equipment level to choose from, will be sold for prices
beginning from 77.400 TL.
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TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

GÖKLERİN YENİ HÂKİMİ DRONE’LAR
TELEFONLA VE TABLETLE YÖNETİLEBİLEN DRONE’LAR, ÇARPIŞMA ÖNLEME, 4K ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ
KAMERA GİBİ GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER TAŞIYOR.

DRONES, NEW MASTERS OF THE SKIES
DRONES THAT CAN BE PILOTED VIA PHONES AND TABLETS HAVE ADVANCED FEATURES
SUCH AS COLLISION AVOIDANCE AND 4K RESOLUTION CAMERAS.
AYTUN ÇELEBİ

İnsansız hava araçları, son dönemin en çarpıcı teknoloji oyuncakları arasında başı çekiyor. Özellikle kamerası olan drone modelleri, diğerlerine göre daha fazla
ilgi çekiyor. Bu cihazları mobil uygulamanın yanı sıra,
ekranlı kumandalarıyla uçurabilirsiniz. Dâhili pil ile
şarj olan cihazlar, özel gövdeleri ile bir yere çarpma
gibi durumlarda da zarar görmüyor. Uzun mesafeden
yönetilebilmeleri ve çarpışma önleme özellikleri ile
isterseniz bir başka drone ile yarış yapabilir, isterseniz
de sizi takip edecek bir rota çizebilirsiniz.
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Unmanned aerial vehicles have been the top stunning
technological toys recently. Especially drones with
cameras attract more attention than the other drones do.
You can fly these devices via mobile apps or a remote
controller with a screen. These devices that have
rechargeable built-in batteries don’t get damaged easily
thanks to their special bodies. You can have your drone
race with another, or follow the route that you drew via
the features such as being remote controlled and having a
collision avoidance system.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

DJI PHANTOM 4
Hızlı uçuşu, kaliteli kamerası ve kolay kontrolü ile piyasaya
çıktığından bu yana büyük ilgi çekmeyi başaran Phantom 4,
beş adet kameraya sahip. Bu sayede çevresinin 3 boyutlu haritasını çıkartıyor ve çok yakınında bir nesne olduğunu fark
ettiğinde, yavaşlıyor, duruyor ya da nesnelerin etrafından uçuyor. Ana kamerası Full HD’nin dört katı olan 4K çözünürlükte
kayıt yapabiliyor. Çevreyi haritalayabilmesi, bir kaza anında ya
da pili bitmeden önceden GPS ile belirlenen bir konuma gitmesini sağlıyor. Telefon bağlanabilen uzaktan kumandası da
hem kameradakileri görmenizi sağlıyor hem de kontrolü
kolaylaştırıyor.
The Phantom 4, which has been able to draw great attention
since its release on the market, with its quick flight, high
quality camera and easy control features, has 5 cameras.
Thanks to those cameras, the device creates a 3D map of its
surrounding area and slows down, stops, or flies around a
nearby object when it notices one. The main camera can
record in 4K, a resolution that is 4 times higher than HD. Its
ability to map its surroundings allows it to go to a location by
GPS, which is predetermined, during an accident or before the
battery dies. Its remote controller, which can be connected to
a phone, allows you to view the shooting, while making it
easier to control it.

YUNEEC Q500-4K
Android işletim sistemli bir cihaz içeren özel kumandasıyla da
yönetilebilen Yuneec, bu 5,5 inçlik ekrandan çektiği görüntüleri rahatça görüntülüyor. Ancak, sizi uyaralım; biraz boylu
poslu bir cihaz. Bu sebeple ve pervanelerinin hassasiyeti sebebiyle açık hava için daha uygun.
4K videoların yanı sıra, Full HD’de ağır çekim
video çekebilmesiyle dikkat çeken drone’un
yanında yedek batarya ve sağlam bir taşıma
çantası da geliyor. GPS desteği ile uçan
cihaz, yeni başlayanlar için kolay uçuş moduna da sahip.

PARROT BEBOP
Oldukça kolay bir kullanım ile öne çıkan Bebop,
diğerleri kadar yükseklere çıkamasa da, titremeyen videolar çekebiliyor. Çok büyük olmayan
ebatlarıyla ev içinde de uçurulabilen Bebop, tablet ya da telefonla yönetilebiliyor. Uygulaması ile
otomatik uçuş planlarını destekleyen bu drone,
Full HD video kayıt edebildiği gibi JPG biçimli
fotoğraflar da çekebiliyor. Ayrıca kapsamlı
kumandası gibi farklı aksesuarlar satın alarak, sonradan uçuş keyfinizi de artırmanız mümkün.

The Bebop, which comes to prominence with its
very easy controls, can record judder free videos,
although it cannot fly as high as the other drones
can. The Bebop, which can be flown indoors
because of its small dimensions, can be piloted via
phone or tablet. This drone, which supports
automatic flight plans through an application, can
take JPG photographs, just as it can record Full
HD videos. It is also possible to increase your
flight pleasure by purchasing other accessories
such as an advanced controller.

The Yuneec, which can also be piloted via its special
controller that has a device, which works on an Android
operating system, easily displays the images that it captures
through its 5.5-inch screen. However, let us warn you: it is a
large-proportioned device. It is more suitable for outdoors for
this reason and because of the sensitivity of its propellers. The
drone that draws attention to itself with its ability to record 4K
videos and slow motion videos in Full HD, comes with a
replacement battery and a carrying case. The device, which flies
with GPS support, has an easy flight mode for beginners.
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AJANDA / AGENDA

ŞEB-İ ARUS TÖRENLERİ
Yüzyıllardan bu yana süren
sevgi ateşinin sahibi Hz.
Mevlâna’nın 743. Vuslat
Yıldönümü, 07-17 Aralık
2016 tarihleri arasında
Konya’da gerçekleştiriliyor.
Sema törenleri, konserler,
sempozyumlar, sergilerin
yer aldığı dolu dolu bir
program, bu yıl da Mevlana
tutkunlarını Konya’da
buluşturuyor.
ŞEB-İ ARUS
CEREMONIES
The 743rd Ultimate Union
Anniversary of Rumi, the
deliverer of the fire of love
for centuries, will take place
in Konya between the dates
of December 7 and 17, 2016.
The programme will present
Sema ceremonies, concerts,
symposiums, and
exhibitions and have the
followers of Rumi meet in
Konya.
For detailed information:
www.konyakultur.gov.tr
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Resul Dindar
Samsun Hayal Kahvesi

10

Birsen Tezer
Ankara Oops! Live

10

Levent Yüksel
Bursa Jolly Joker

16

Özdemir Erdoğan
Ankara ODTÜ KKM

17

Kalben
Kahramanmaraş Hayal Kahvesi
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Antalya State Symphony Orchestra
Antalya Kültür Merkezi
Antalya Cultural Center

8

YAVUZ BİNGÖL
‘Yavuz Bingöl ile Bin
Yılın Ozanları’ etkinliği
24 Aralık’ta İstanbul
CRR Konser
Salonu’nda
gerçekleşecek.
The event titled
‘Yavuz Bingöl ile Bin
Yılın Ozanları’ will take
place in İstanbul CRR
Concert Hall on
December 24.
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SİNEMA / CINEMA

REİS
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
09 Aralık 2016 / December 9, 2016

ÂŞIK: AŞIĞIN GÖZÜ KÖRDÜR

YÖNETMEN - DIRECTOR:
Hüdaverdi Yavuz

GÖSTERIM TARIHI - OPENING DAY:
30 Aralık 2016 / December 30, 2016

OYUNCULAR - CAST:
Ufuk Bayraktar, Abidin Yerebakan, Orhan Aydın,
Özlem Balcı

YöNETMEN - DIRECTOR:
Bilal Babaoğlu

FİLM ÖZETİ: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın yaşam hikâyesinden esinlenerek
hazırlanan film, küçük bir çocuğun, ailesinin
yaşadığı toplumsal drama şahit oluşunu; ileride
hak ve hürriyetlerin korkusuz temsilcisi olacak bir
dünya liderine dönüşünü anlatıyor.

OYUNCULAR - CAST:
Meltem Miraloğlu, Emirhan Kartal, Uğur Aslan,
Yeliz Şatıroğlu
FİLM ÖZETİ: Büyük halk ozanı Aşık Veysel’in
hayatından esinlenilerek senaryolaştırılan filmde
Kör Veysel’in Aşık Veysel olma hikâyesi
anlatılıyor.

SYNOPSIS: The movie that is based on President Recep
Tayyip Erdoğan’s life tells the story of a little boy who
witnesses the social drama that his family faces and his
transformation into a world leader who will become a
fearless representative of rights and freedom.

Kasap Havası
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Sen Benim Herşeyimsin
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SYNOPSIS: The movie, which is inspired by the
great folk poet Aşık Veysel’s life, tells the story of
Kör Veysel’s transformation into Aşık Veysel.

Tereddüt
Clair Obscur

One: Bir Star Wars Hikayesi
16 Rogue
Rogue One: A Star Wars Story 16

Kartopu Savaşları
Snowtime
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAN KODAMANOĞLU

İlan
Resimdeki
oyuncu

Antalya
ilçesi

Boya renk
sistemi

Asya'da bir
ülke

Sanat eseri
sergilenen
salon

El işi

Bir şeyi
hakeden

Tren

Hayvanın iç
organları

İskambilde
birli
Kansız
Kalın
biçilmiş
uzun tahta

İcat eden
kişi

Şehzade
eğitmeni

Kabiliyet

Maznun

Büyümüş
tiroit bezi

Otlak

Aylak
Çatı
malzemesi

Sporda sayı

Voltamper
(kısa)

İveğen

Yerli
yerinde

Stronsiyum
imi

Kuşun
ağzındaki
uzantı

Misafir

Belden aşağı
giyilen kadın
giysisi

Asya
kıtasında
bir ülke

Aralığı az
olan
Liberya
plaka kodu

Afrika'da bir
ülke

Çağdaş

Sual

Konutlar
topluluğu

Temiz

İsviçre'de
bir şehir
Fişin
sokulduğu
yuva

Düzen
Bir ilimiz
Bir tür
şekerleme

Ziyan

Holmiyum
simgesi
Haftanın
beşinci
günü

Bir işi
yapma
Başkalarına
karşı saygılı
davranan

Öğrenim
görmüş

2

Kötü etkiyi
başka etki
ile yok etme

Yüz, çehre
Orman
bekçisi

9

Açığa çıkmış

Acımasız,
gaddar

Yüce

0

Yeryüzü
parçası

Sergen

Lezzetli tatlı
su balığı

Donuk, mat

Hayvan
damı

İnce halat
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Ekin biçme
aracı

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

AHKAM
ANTET
CANAN
DOĞAL
EŞANLAMLI
HANGİ
İMKAN

JETON
KAPKARANLIK
KAVGA
KIRAAT
KRİMİNOLOJİ
LAVAŞ
LEZİZ

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

LİRET
MEKANİZMA
MÜKELLEF
PANSİYON
SAFHA
SAĞLAM
TELEFON

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

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

KOLAY

ORTA

ZOR

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

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

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

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

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

Bir işi
yapma

Başkalarına
karşı saygılı
davranan
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SOLUTIONS ]
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