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WE CONNECT CONTINENTS BY IRON NETS

0

0

6

Dünyada ülkelerin gelişmişlik düzeyinin
belirgin göstergelerinden biri ulaşımdır.
Yüksek teknolojili, konforlu, kolay ve ucuz
ulaşım yollarınız yoksa tarımda, sanayide
ve ekonomide gelişmeniz, öne çıkmanız
mümkün değildir. Ulaşım yolları arasında
ekonomik olanların başında demiryolları
gelmektedir. Çünkü demiryolları ile çok
fazla yükü ucuza taşımak mümkündür. Ticaretin gelişmesi ve üretilen malların hızlı
ve kolayca el değişmesini sağlamada demiryolları önemli bir araçtır.
Bu bilinçle hareket ederek yıllarca ihmal
edilmiş olan demiryollarını ayağa kaldırmak için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2003 yılından bugüne kadar demiryollarına 2015 yılı fiyatlarıyla 42 milyar TL
yatırım yaptık.
Yurtiçinde yolcu ve yük taşımalarında demiryolunun payını artırmaya çalışırken, kıtalararası ticareti geliştirmeye yönelik de
dev projelerimiz hizmete alınmak için gün
sayıyor. Herkesin malumu olduğu üzere 29
Ekim 2013’te Marmaray’ın açılışını yaptık.
Marmaray, Asya ile Avrupa arasındaki ilk
demiryolu ağ bağlantısıdır. Yapımı devam
eden 3. köprüde de demiryolu var. Köprü tamamlandığında Asya ile Avrupa kıtaları arasındaki ikinci demiryolu bağlantısını gerçekleştirmiş olacağız. Bu bağlantının üçüncüsünü de Çanakkale köprüsüyle sağlayacağız.
Tarihi Demir İpekyolu’nun da yapımı kesim kesim devam ediyor. Tamamlandığında, Pekin’den Londra’ya kesintisiz demiryolu ulaşımı sağlanacaktır. Bunlardan en
önemlisi
olan
Türkiye-Gürcistan
(Kars-Tiflis) demiryolunun yapımı sürdürülmektedir.
Bu kapsamda saymak ve açıklamakla bitiremeyeceğim projelerle ülkemizi demirağlarla örmekle yetinmeyip, kıtaları demirağlarla birleştiriyoruz.
İyi yolculuklar…

Transportation is one of the significant
indications of a country’s development level.
If you don’t have high-tech, comfortable,
convenient, and cheap means of
transportation, it would be impossible for a
country to develop or become prominent in
agriculture, in industry, and in economy.
Among the means of transportation, railway
is the economic one, because it is possible to
carry large loads much cheaper by railway.
Railway is an important tool in the
development of trade, and at shipping goods
conveniently and fast.
The work is under way to raise our railways
that have been neglected for so many years.
Since 2003, we have invested in our railways
for 42 billion TL in the currency of 2015.
As we try to increase the share of our railways
in passenger and freight transportation, our
major projects for developing continental trade
count the days to begin operating. As we all
know, we have begun operating Marmaray on
October 29, 2013. Marmaray is the first rail
connection between Asia and Europe. The third
bridge, which its construction continues on, is
going to have a lane reserved for rail line. When
it is completed, we would be materializing the
second rail connection between Asia and
Europe. We are going to provide the third
connection via Çanakkale Bridge.
The construction of the historical Iron Silk
Road continues in parts. When it is completed,
we are going to be providing nonstop railway
connection from Beijing to London. The most
important among them is the Turkey-Georgia
(Kars-Tbilisi) rail line, which is still under
construction.
Within this context, we are not just stopping
at developing railways in our country via so
many major projects that we cannot even
begin to count in here, but we are also
connecting continents by iron nets.
Have a nice trip...

Feridun BİLGİN
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı

Feridun BİLGİN
Minister of Transport, Maritime Affairs and
Communication
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Dünya etrafında 1.95 tur attı ve
yoluna tam hız devam ediyor.

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

444 91 19

e.huawei.com/tr

e.turkey@huawei.com

HOŞGELDİNİZ / Welcome

DEMİRYOLUNDA HER MEVSİM BAHAR…
EVERY SEASON IS SPRING FOR RAILWAYS…
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Demiryolunda değişim ve gelişim devam
ediyor.
Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatları inşa
ediliyor, mevcut sistem modernize ediliyor, ileri demiryolu sanayisi gelişiyor.
2015 yılında işletmeye alınması hedeflenen,
Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice-Adana
hızlı tren projesinin Konya-Karaman kesiminde yüzde 59 ilerleme sağlandı.
Bu kesim bittiğinde, DMU setleri ile 1 saat
13 dakika olan seyahat süresi 40 dakikaya
inecek. Proje tamamen hayata geçtiğinde
ise; Ankara-Karaman 2 saat 10 dakikaya,
Eskişehir-Karaman 2 saat 50 dakikaya,
Konya-Ulukışla arası 1 saat 30 dakikaya,
Konya-Adana 3 saate düşecek.
Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatlarında
hızlı, konforlu, rahat bir yolculuk yapılırken, bu hatlarda yük trenlerinin de işletilmesi için çalışmalar devam ediyor.
Tüm bu projeler, uluslararası demiryolu
koridorlarının geliştirilmesi için de büyük
önem arz ediyor. Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu hatlarının Edirne’den Kars’a, Habur’a, Antalya’ya, Mersin’e İzmir’e, Trabzon’a kadar ulaştığı bir Türkiye, bölge ülkelerinin kalkınmasına da çok önemli katkılar sağlayacaktır.
Marmaray’la iki kıta arasında kesintisiz
demiryolu ulaşımını sağlayan Türkiye, Avrupa ile Ortadoğu ve Uzakdoğu arasındaki
önemli bir demiryolu koridoru oluşturmaktadır. 2015’de işletmeye alınması planlanan Kars-Tiflis-Bakü demiryolu hattı ile
yepyeni bir dönem başlayacak, etki alanındaki bölgelerde ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşimi artıracaktır.
Demiryolu sektörünün geliştiği bir Türkiye daha güçlü bir hale gelecek ve stratejik
önemi artacaktır.
Güvenli ve zaman tasarrufu sağlayan
YHT’lerle keyifli yolculuklar…

Development and change continue for railways.
High-speed and speed train lines are being
constructed; the existing system is being
modernized; the advanced railway industry is being
developed.
An advancement of 59 percent is ensured at the
construction of Konya-Karaman section of the
Konya-Karaman-Ulukışla-Yenice-Adana highspeed train line project that was targeted to begin
operating in 2015.
When this section is completed, the travel time that
is 1 hour and 13 minutes by DMU sets is going to be
down to 40 minutes. When the project is completely
materialized the travel times are going to be down to
2 hours and 10 minutes between Ankara-Karaman;
2 hours and 50 minutes between Eskişehir-Karaman;
1 hour and 30 minutes between Konya-Ulukışla, and
3 hours between Konya-Adana.
While the passengers are going to be enjoying the
fast, comfortable, and convenient travel on highspeed and speed lines, the work to operate freight
trains on these lines is under way.
These projects also carry utmost importance in the
development of the international railway corridors.
Our country is going to contribute to the
development of the countries in the region when
our high-speed and speed railway lines reach from
Edirne to Kars, to Habur, to Antalya, to Mersin, to
İzmir, and to Trabzon.
Turkey that ensured the nonstop railway
transportation between the two continents via
Marmaray creates an important railway corridor
between Europe and Middle East and Far East. A
new period is going to begin with Kars-TbilisiBaku railway line, which has been targeted to begin
operating in 2015, by increasing the economic,
cultural, and social interactions in the regions.
Our country with a developed railway sector is
going to become more powerful and increase its
strategic importance.
Have a nice trip on HSTs that are safe and
timesaving...

Ömer YILDIZ
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim
Kurulu Başkanı

Ömer YILDIZ
Director General of the Turkish State Railways
and Chairman of the Board
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ANTALYA HIZLI TREN KENTİ OLACAK
ANTALYA IS GOING TO BE A HIGH-SPEED TRAIN CITY
Turizmde dünya markası olan Antalya’nın ulaşım çeşitliliği artırılıyor. Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Lütfi Elvan, Antalya’da katıldığı toplantıda, şehre
Yüksek Hızlı Tren müjdesi verdi.
Lütfi Elvan, Antalya’yı hızlı tren kenti yapmaya kararlı
olduklarını, iki ayrı hat üzerinde çalışıldığını söyledi. Elvan’ın bir diğer müjdesi de havacılık alanında oldu. Elvan,
Türk Hava Yolları’nın Ankara - Antalya arasında doğrudan uçuşlara başlayacağını duyurdu. Antalya - Alanya
Otoyolu ihalesine de bu yıl çıkılacağını belirten Elvan,
“Antalya’yı şantiyeye dönüştüreceğiz. Antalya’yı dünyaya örnek, marka bir şehir yapacağız.” diye konuştu.

Konya-Antalya arası 2 saate düşecek
Antalya’nın inanılmaz bir potansiyeli bulunduğunu, bunu
daha güçlü konuma getireceklerine işaret eden Elvan, Antalya ile Burdur’un arasının kısalacağını, Muğla ile olan bölünmüş yoldaki eksiği tamamlayacaklarını, Antalya-Mersin
arasını bölünmüş yolla bağlayacaklarını kaydetti.
Elvan, Konya ile Antalya’yı Beyşehir üzerinden bağlayacaklarını dile getirerek, iki şehrin arasının 2 saate düşeceğini belirtti. Antalya ile Eskişehir arasında hızlı tren yapımının yetişirse 2015, yetişmezse 2016’da başlayacağını
bildiren Elvan, Antalya’nın batı kısmına havaalanı yapılması için de kapsamlı bir çalışma yürütüleceğini anlattı.
İkİncİ akıllı kent Antalya

Lütfi Elvan, Karaman’dan sonra Türkiye’nin
ikinci akıllı kentinin de Antalya olacağını
belirtti.
The second smart city is Antalya

Lütfi Elvan stated that the second smart city
of Turkey would be Antalya following
Karaman.
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The variety of means of transportation is going to be
increased in Antalya, which is well known around the world
at tourism. The previous Minister of Transportation,
Maritime, and Communication Lütfi Elvan has given the
news of High-Speed Train to the city during a meeting that
took place in Antalya.
Lütfi Elvan said that they were determined to build HighSpeed Train lines in Antalya and they were working on two
different lines. His other news was about aviation. Elvan
has announced that the Turkish Airlines would begin to
operate direct flights between Ankara and Antalya. Also
announcing that the new Antalya-Ankara Highway project
is going to be put out to tender this year, Elvan said, “We
are going to turn Antalya into a construction site. We are
going to set Antalya as an example to the world.”

The travel time between Konya and Antalya is
going to be down to 2 hours
Elvan who pointed the incredible potential of Antalya and
making it stronger stated that the distance between Antalya
and Burdur would become shorter, the repairs on the divided
road section between Muğla would be completed, and a
divided road would connect Antalya and Mersin.
Elvan who explained that Konya would be connected to
Antalya over Beyşehir said that the travel time between
the two cities would be down to two hours. He also stated
that the construction of high-speed train lines would
begin in 2015 or 2016 and explained that an extensive work
would be carried on to build an airport in the eastern part
of Antalya.

TCDD / ENVIRONMENT

BAŞKENTİN KALBİNE YENİ YAŞAM MERKEZİ…
A NEW LIFE CENTER FOR THE HEART OF THE CAPITAL
Ankara merkezli olarak inşa edilen çekirdek yüksek hızlı
demiryolu hatlarının hizmete girmesiyle birlikte demiryolu taşıma payı önemli oranda artıyor. TCDD, artan
yolcu sirkülasyonuna ve ihtiyaçlarına cevap vermek üzere mevcut garlardan farklı olarak yeni nesil YHT garları
inşa ediyor.
Bu kapsamda; mekânsal kapasite ve büyüklük olarak ihtiyacı karşılamaktan uzak, Ankara’daki mevcut gar binasının yanına 2014 yılında YHT Garı’nın yapımına başlandı.
30 metre yüksekliğinde, 178 bin metrekare kapalı alan ve
bodrum katlar dahil toplam 8 kattan oluşan YHT garında,
3 adet peron ve 6 adet hızlı tren hattı olacak. Ankara YHT
Garı, ilk etapta günlük 20 bin, ilerleyen zamanda ise günlük 50 bin yolcuya hizmet verecek.

The share of our railways in transportation is increasing
significantly with the opening of Ankara centered core highspeed train lines. TRSR is building new generation HST
terminals differently from the existing ones to answer the needs
of increased number of passengers and the circulation.
Within this concept, the new HST terminal construction
began in 2014 right next to the existing terminal in Ankara,
which cannot answer all the needs because of its size and
capacity. The new terminal is going to consist of three
railway platforms and six high-speed train lines. The terminal
is going to have eight stories, 178 thousand square meters of
usage area, and thirty meters of height. Terminal is going to
serve twenty thousand daily passengers at first and fifty
thousand daily passengers later on.

Yaşam merkezi olacak

It is going to be a life center

Yeni gar, sadece ulaşım amaçlı değil, aynı zamanda gerek Ankaralılara gerekse yolculara; dükkanlar, iş ofisleri, sinema ve çok maksatlı salonlar, kafeler, lokantalar,
ile hizmet vererek, toplumsal ve kültürel yaşamın merkezi olacak.

The new terminal is not only designed for transportation
purposes; it is also going to serve the people of Ankara and
the passengers with its shops, offices, movie theaters, cafes,
restaurants, and multipurpose halls and become a center of
cultural and social life.
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Eskİ gar korunuyor

The old terminal is kept

Yeni Yüksek Hızlı Tren Garı inşa edilirken,
mevcut gar binası ve etrafındaki tesisler
tarihe duyarlı planlama yaklaşımı ile korundu.
Yeni bir cazibe merkezi olarak fonksiyonel bir
planlama ile yeniden yapılandırıldı. YHT Garı
için günümüz mimari anlayışını yansıtan,
şehrin dinamizmini simgeleyen bir proje
geliştirildi.

While the new High-Speed Train Terminal is being
built, the existing terminal building and its
surrounding facilities are kept within sensitive
planning approach. It is restructured as a new
attraction center with a functional planning. A
project that reflects the today’s architectural
understanding and symbolizes the dynamism of
the city has been developed.
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ÇEVRE / ENVIRONMENT

KARA ADA’NIN SAHİPSİZ HAYVANLARI
KORUMA ALTINDA
THE HOMELESS ANIMALS OF DARK ISLAND
ARE UNDER PROTECTION

İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında bulunan Kara Ada’da
(Eşek Adası-Goni Adası) bulunan sahipsiz hayvanlar, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından koruma altına alındı.
6 bin 695 dekar büyüklüğündeki Kara Ada’da sahipsiz
eşekler, melez keçi, tavşan, yılan, keklik, yırtıcı kanatlı ve
su kuşu türleri yaşıyor.

The homeless animals that inhabit Dark Island (Donkey
Island-Goni Island) that is located offshore in Izmir’s
Çeşme district are now under the protection of the Ministry
of Forestry and Water Affairs. Homeless donkey, mixed
goat, rabbit, snake, partridge, predatory and aquatic bird
species inhabit the Dark Island, which has a 6 thousand and
695 decare of land surface.

Veteriner kontrolü
Veterinary examination

Bakanlık, Kara Ada’da çeşitli sebeplerle sahipsiz
kalmış eşekler başta olmak üzere, adada bulunan bütün hayvanların korunması maksadıyla Pro Animale Derneği Türkiye
Temsilciliği ile daha önce yaptığı protokolü süresinin bitmesi üzerine yeniledi.
Çeşme’de imzalanan protokol çerçevesinde adada yaşayan 44 adet sahipsiz eşek
ve 60 adet melez keçinin bakımı, beslenmesi, kısırlaştırması ve tedavileri yapılacak. Ayrıca protokol ile iki koruyucu veteriner düzenli olarak bu hayvanların koruyucu
hekimliğini yapacak. Sahipsiz hayvanların hayatlarını tehlikesiz ve rahat bir ortamda sürdürmeleri için adada
sabit bir görevlinin bulunması da sağlanacak.

The Ministry renewed the contract that was
signed with the Agency of the Pro Animale
Association in Turkey to ensure the
protection of the animals that inhabit
the island, mainly the mistreated
donkeys.
As part of the contract that was signed
in Çeşme, 44 homeless donkeys and 60
mixed goats that populate the island are
going to continue to receive care,
sterilization, and treatment. Also, two
preventive veterinarians are assigned for their
preventive treatments. A staff is going to be assigned for
their safety and convenience on the island.

Yiyecekler kayıklarla geliyor

Food comes by boats

Geçmişte adaya terk edilen hayvanların üremesi sonucu
çoğalan ve sahipsiz kalan bu hayvanlar için yiyecekler
adaya kayıklar vasıtasıyla getiriliyor ve görevli tarafından
bu hayvanlar besleniyor.

In the past, many animals were abandoned on the island
and their numbers are increased ever since. After the food is
brought to the island by boats for those abandoned animals,
the staff in charge feeds the animals.
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HABER / NEWS

YILIN EN İYİ FOTOĞRAFLARI
SAHİPLERİNİ BULDU
THE BEST PHOTOS OF THE YEAR AWARDS
MET THEIR OWNERS

Dereceye giren diğer kareler…
Other photos that were ranked...

Yılın Fotoğrafı
The Best Photo of the Year

Anadolu Ajansı’nın ilkini düzenlediği ‘Istanbul Photo
Awards 2014’te en iyi haber fotoğrafları ödüle layık görüldü. Dünyaca ünlü fotoğrafçıların jüride yer aldığı
yarışmada, yılın fotoğrafının yanı sıra haber ve spor
fotoğrafı dallarında tekil ve seri kategorilerinde ilk üçe
giren fotoğraflar belirlendi. İlk kez düzenlenmesine rağmen dünya genelinde yoğun ilgiyle karşılanan yarışmaya 100’ü aşkın ülkeden yaklaşık 12 bin fotoğraf ile başvuruldu.

The best news photos were awarded within the ‘Istanbul
Photo Awards 2014’ that was organized for the first time by
Anadolu Agency. In the competition that many renowned
photographers took place as the jury members the best
photo of the year and the top three photos in singular and
serial categories of news and sports categories were selected.
Despite being organized for the first time, the competition
draw great attention around the world by receiving 12
thousand photo applications from over 100 countries.

Ebola salgını en iyi fotoğraf

Ebola outbreak is the best photo

Yarışmada, Avustralyalı fotoğrafçı Daniel Berehulak’ın
The New York Times için Liberya’daki Ebola salgını sırasında çektiği fotoğraf, uluslararası jüri tarafından
‘Yılın Fotoğrafı’ ödülüne layık görüldü.

As the Photo of the Year, the international jury awarded the
photo taken for the New York Times by the Austrian
photographer Daniel Berehulak during the Ebola outbreak
in Liberia.

Fotoğraflar sergilenecek

The photos are going to be exhibited

‘Istanbul Photo Awards 2014’te ödüle layık görülen fotoğraflar, önümüzdeki aylarda ülkemizde ve yurt dışında
sergilenecek. Kazanan fotoğraflarla hazırlanacak albüm ise
bir basın toplantısı ile tanıtılacak. Fotoğrafların Çin Şangay Fotoğraf Merkezi’nde ve Perpignan’da düzenlenecek
haber fotoğrafları festivali “Visa pour l’Image”da sergilenmesi amacıyla da hazırlıklar sürdürülüyor.

The award winning photos of the Istanbul Photo Awards
2014 are going to be exhibited in our country and abroad. The
album, which is going to present the award winning photos, is
going to be promoted by a press meeting. The preparations to
exhibit the photos in China Shanghai Photograph Center and
in the news festival named “Visa pour l’Image” that is going
to be organized in Perpignan continue.
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

EDİNBURG VE WILLIAM WALLACE ANITI
İSKOÇLARIN KORUYUCUSU OLARAK ADLANDIRILAN WALLACE’IN GÖRKEMLİ HEYKELİ
EDİNBURG KALESİ’NDE YER ALIYOR.
TÜRKAN BALABAN

İskoç halk kahramanı William Wallace, Mel Gibson’ın
oynadığı Cesur Yürek filmiyle akıllarımıza kazındı. Kral
Edward zamanında İngilizlere karşı yürütülen direnişlere
önderlik eden William Wallace’ın gotik tarzda yapılan
anıtı İskoçya’nın Edinburg kentinin biraz dışında Sterling
bölgesinde yer alıyor.
İngilizlerin sayıca üstün olmasına rağmen Sterling Köprüsü’nde yapılan meydan muharebesini İskoçların kazanması üzerine savaşa önderlik eden William Wallace
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adına buraya anıt yapılarak adı ve savaşı ölümsüzleştirilmiştir.
İskoçların koruyucusu ve ordunun lideri olarak onurlandırılan Wallace’ın görkemli bir heykeli ayrıca Edinburg
Kalesi’nde yer alıyor.

1 milyon ziyaretçi
Milattan önce 600 yılında yapılan Edinburg Kalesi sadece İskoçya’nın değil, dünyanın da en ünlü ve muhteşem kalelerinden birisi olarak gösteriliyor. Yaklaşık 700 yıllık bir süre boyunca binalar çıkılan süslemeler yapılan ve yeniden düzenlenen kaleyi, her yıl yaklaşık bir milyon kişi ziyaret ediyor.
Edinburgh Kalesi’nin bulunduğu konumdan bütün şehir
manzarasını seyretmek mümkün. Bu arada saat 13.00’da orada olursanız, Edinburgh Kalesi’nde bulunan bir toptan her
gün saat tam 13:00’da yapılan “One O’Clock Gun” atışına da
tanıklık edebilirsiniz.
Ahşap çatısı görülmeye değer olan kaleyi gezerken eski dönemlerde kralların yaşadığı, yemek yediği ve uyuduğu bölümleri de görebilirsiniz.

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

EDINBURGH AND THE WILLIAM
WALLACE MONUMENT

THE GUARDIAN OF SCOTLAND, WALLACE’S MAGNIFICENT STATUE IS LOCATED
AT THE EDINBURGH CASTLE.
The Scottish hero William Wallace was imprinted on our
minds with Braveheart, which is a movie that
was starred by Mel Gibson. The gothic
style monument of William Wallace
who was leading the rebellion
against the British during the
reign of King Edward is located
at Stirling region outside of
Edinburgh in Scotland.
Although, the Scottish were
outnumbered by the British
at the battle of the Stirling
Bridge, the Scottish that were
led by William Wallace won
and to honor his name and
their battle a monument was
built there.
Another magnificent statue of
William Wallace who was honored as
the guardian of Scotland and the leader of
the army is also located at the Edinburgh Castle

One million visitors
The Edinburgh Castle which was built in 600 BC is
pointed as one of the most famous and
magnificent castles of the world. The
castle is visited approximately by one
million visitors each year. The
structure had been restored and
annex buildings had been
constructed for approximately
seven hundred years.
It is possible to see the whole
city where the Edinburgh
Castle is situated. If you
happen to be there at 1 pm, you
can witness the ‘One O’Clock
Gun’ shot that is shot by the
cannon in Edinburgh Castle every
day at exactly 1 pm.
When you are touring the castle with its
amazing wooden roof, you can also see where the
kings had lived and eaten and slept.
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GÜNCEL / CURRENT

ANNEMİZ, CANIMIZ…

ANNELERİN, ANNE ADAYLARININ, KORUYUCU ANNELERİN VE TÜM KADINLARIN GÜNÜ KUTLU OLSUN.

OUR DEAR MOTHERS
HAPPY MOTHER’S DAY TO ALL MOTHERS, EXPECTANT MOTHERS, FOSTER MOTHERS, AND WOMEN.
SEÇİL SAĞLAM

Yakın tarihe bakıldığında, Anneler Günü ilk olarak Amerika’da 1872 yılında Julia Ward Howe tarafından barışa
adanan özel bir kutlama günü olarak benimsendi. Kadının
yapıcı ve hayat veren enerjisinin barışa adanan gün ile
özdeşleşmesi elbette tesadüf değil. 1907 yılında ise Philadelphia’da annesinin ölüm yıldönümü olan
mayıs ayının ikinci pazarının ‘Anneler
Günü’ olarak kutlanması adına Ana
Jarvis bir kampanya başlattı. Bu öneri kısa bir süre içinde benimsendi
ve 1914 yılında resmi bir açıklama
ile ulusal bir gün olarak kutlanmaya başlandı.
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When we look at the recent history, we see that the first
Mother’s Day was celebrated in the USA as a special day
that was dedicated to peace by Julia Ward in 1872. It was
not a coincidence that the constructive and refreshing
female energy was identified with a day that was dedicated
to peace. Ana Jarvis had launched a campaign to
celebrate the second Sunday of May, which was
the day that her mother died, as the Mother’s
Day in Philadelphia in 1907. This proposal
was adopted in short time and the day
was begun to be celebrated as a national
day in 1914 following an official
statement.

GÜNCEL / CURRENT

Farklı tarihlerde kutlanıyor

Celebrated in different dates

Hala pek çok ülkenin Anneler Günü tarihleri farklı…
Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ve mayısın ikinci
pazarında kutlama yapan ülkeler arasında Singapur,
Uruguay, Ukrayna, Filipinler, Almanya, Kolombiya,
Çin, Tayvan, Avustralya, Brezilya, Belçika, İtalya, Hong
Kong, Bulgaristan, Şili, Küba, Hırvatistan gibi ülkeler
bulunuyor.
Arnavutluk, Romanya, Kırgızistan, Karadağ, Azerbaycan gibi ülkeler ise ‘Kadınlar Günü’ olan 8 Mart tarihinde Anneler Günü de kutlanıyor. Katar, Birleşik Arap
Emirlikleri, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn, Filistin, Umman
gibi Ortadoğu ülkeleri Ekinoks tarihi olan 21 Mart tarihinde Anneler Günü’nü kutluyor.

Still, many countries celebrate the Mother’s Day in different
dates. Singapore, Uruguay, Ukraine, Philippines, Germany,
Colombia, China, Taiwan, Australia, Brazil, Belgium, Italy,
Hong Kong, Bulgaria, Chili, Cuba, Croatia, and our country
are among the countries that celebrate the Mother’s Day on
the second Sunday of May.
The countries such as Albania, Romania, Kirghizstan,
Montenegro, and Azerbaijan celebrate the Mother’s Day
on March 8, which is also the Women’s Day. Some Middle
Eastern countries such as Qatar, United Arab Emirates,
Jordan, Kuwait, Bahrain, Palestine, and Oman celebrate
the Mother’s Day on March 21, which is the equinox.

Some celebrates in winter
Kış aylarında kutlayan da var
Bahar aylarının dışında istisna tarihlerde kutlayan ülkeler arasında, Rusya, İran ve Endonezya yer alıyor.
Rusya’da kasım ayının son pazar günü kutlanıyorken,
İran’da 16 Aralık tarihinde, Endonezya’da ise 22 Aralık’ta kutlanıyor.

Bir gün asla yetmez
Doğanın en büyük mucizelerinden ve hediyelerinden
olan annelik, elbette bir gün ile sınırlı değil. Annelik bir
ömür boyu süren ve daimi olan, tüm kavramları kapsayacak kadar engin bir sevgi, şefkat ve fedakârlıkla dolu,
yaşamın devamını, hayatın döngüsünü sağlayan en değerli, en özel ayrıcalıklardan ve duygulardan biri.
Bu vesile ile tüm annelerin, anne adaylarının, biyolojik
annesi kadar yoğun bir sevgi ve şefkati evlat edindiği
çocuğuna gösterebilen koruyucu annelerin ve tüm kadınların Anneler Günü’nü kutluyoruz.

Russia, Iran, and Indonesia are among the countries that
celebrate it on exceptional times out of spring. It is
celebrated on the last Sunday of November in Russia; on
December 16 in Iran; and on December 22 in Indonesia.

One day is never enough
Motherhood, which is the greatest gift and miracle of
nature, cannot be limited to only one day. Motherhood is
for a lifetime. It is one of the most valuable privileges and
sensations that maintain life, and life cycle, filled with
devotion, compassion, and love.
We take the opportunity to wish a happy Mother’s Day to
all mothers, expectant mothers, foster mothers who show
their compassion, love, and devotion to their foster children
as a biological mother would do, and women.

Türkİye’de İlk kez…

Türkiye’de ilk kez 9 Mayıs 1955’te
kutlanan Anneler Günü’nün kökeninin
Sümerlere kadar dayandığı düşünülüyor.
First time in Turkey...

The Mother’s Day was celebrated for the
first time on May 9, 1955 in Turkey. It is
believed that the roots of the Mother’s
Day go back to Sumerians.
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RÖPORTAJ / INTERVIEW

TÜRK TİYATROSUNUN ‘YENİLMEZ’ SAVAŞÇISI
‘INVINCIBLE’ ACTOR OF THE TURKISH THEATRE

AHMET YENİLMEZ

“ALLAH’A HAMDOLSUN İNANMADIĞIM HİÇBİR İŞİN İÇİNDE OLMADIM. HEPSİNDEN ZEVK
ALDIM, HEPSİ BENİM SANAT HAYATIMA RENK KATTI.”
“THANK GOD THAT I HAVE NEVER BEEN IN A PLAY THAT I HAVEN’T HAD FAITH IN IT.
I HAVE ENJOYED THEM ALL; THEY HAVE ADDED COLOR TO MY ARTISTIC LIFE.”
TARIK ÖZDEMİR
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RÖPORTAJ / INTERVIEW

Türk tiyatrosunda milli ve geleneksel değerleri öne çıkaran eserleriyle tanıdığımız ünlü oyuncu Ahmet Yenilmez,
aynı zamanda gerçek bir savaşçı. Sağlığını kaybetmesine
rağmen mücadelesinden vazgeçmeyen Yenilmez, son iki
yılda ülkeyi bir uçtan bir uca dolaşarak ‘Mehmet Akif Ersoy’ ve onun temsil ettiği ruhu anlattı binlerce izleyiciye.
Televizyon ekranlarında başarılı karakterlere hayat veren
ve bugünlerde TRT Türk’te yaptığı programla dikkat çeken alan Ahmet Yenilmez ile Türk tiyatrosu ve sanatını
konuştuk.

The well-known actor of the Turkish theater who is
recognized by his works that highlight our national and
traditional values Ahmet Yenilmez is a real fighter as well.
Despite he has lost his health, he has never given up the
fight. For the last two years, he has been across the country
to tell thousands of people about ‘Mehmet Akif Ersoy’ and
his spirit that he has been portraying.
We have talked to Ahmet Yenilmez, who portrays successful
characters on TV and draws attention to the show that he
makes for TRT Turk, about the Turkish theater and art.

Mehmet Akif’le yolculuğunuz çok keyifli ama bir o
kadar da zorlu oldu. Bize bu yolculuktan bahsedebilir
misiniz?
Hayalimde Mehmet Akif’i oynamak vardı. Uğur Uzunlar
çok güzel bir oyun yazdı. Edirne’den Hakkâri’ye
biz bu oyunları oynadık. Oyunumuzun
sahnelenmesi 200’ü buldu. Sağlığımızı yitirdik ama vazgeçmedik.

Your journey with Mehmet Akif Ersoy has been
pleasant and compelling at the same time. Can you tell
us about this journey?
I had a dream of playing Mehmet Akif. Uğur Uzunlar had
written a beautiful play. We have played it from Edirne
to Hakkâri. It was staged about 200 times. We
have lost our health, but never given up.

Mesleği sadece
televizyon ekranından ibaret
görürsen o akıntıya kendini
kaptırırsın. Ben öyle görmedim.
Benim asıl mesleğim tiyatro.

I think that you encounter
situations that give you hard
time when you are performing
your art. What was the reason
that pushed you to choose the
hard way when there were
easier ways?
We live in the Anatolian
If you boil our profession down to
geography where the first bloods
the TV screen, you might lose
of brothers were spilt. There
should
be a price to pay to perform
yourself in that current. I didn’t
arts in this land. Sometimes you
feel that way. My actual
cannot pay the price, sometimes you
profession is theatre.
stumble and look for a hand to hold;
somehow, you go on with it. Despite all the
fight that I have given, I still consider myself as
a person who couldn’t achieve to experience all of his
desires. During a recent illness, I have realized that how much
my body has been frayed. I had a 58 cm long open wound that
couldn’t be stitched for a year and a half. I had to live with it.
However, when you make a decision like that, you have to pay
a big price, but you don’t have to explain it to anyone.

Sanatınızı ortaya koyarken
sizi zorlayan durumlarla
karşılaştığınızı
düşünüyorum. Kolay
yollar varken zor olanı
seçmenizin nedeni neydi?
Anadolu coğrafyasında,
kardeş kanının ilk düştüğü
topraklarda yaşıyoruz. Bu
topraklarda sanat yapmanın
da elbet bir bedeli olacaktır.
Bu bedeli kimi zaman taşıyamıyorsunuz, kimi zaman tökezliyorsunuz, tutunacak bir dal arıyorsunuz
ama bir şekilde devam ediyorsunuz. Tüm
mücadeleme rağmen yine de ben heveslerini
tam olarak yaşayamamış bir insanım. Yakın zamanda geçirdiğim rahatsızlıkta da bedenimin ne kadar yıprandığını
gördüm. Karnımdaki 58 cm’lik dikiş bir buçuk yıl dikilemedi açık yara ile gezdim. Ancak böyle bir tercihiniz varsa
bedeli ağır oluyor ama kimseye de hesap vermiyorsunuz.
Geleneksel Türk sanatları sizce hak ettiği değeri
görüyor mu?
Dünyaya ilham kaynağı olan, sanat adına ilk yapıtların
bulunduğu bu coğrafyada bizim geçmişe dayanan sanat
dallarımızda bir reddi miras yaşandı. Görsel sanatların
anası tiyatrodur, müziktir. Bizim bu iki alanda da yapılanmamızı Almanlar yapmıştır. Müzik mekteplerinde 1978 e
kadar Türk Halk Müziği bölümü yoktu. Ülkemizdeki şu
anda sayısı 27’yi bulan konservatuvarların hiçbirisinde
geleneksel Türk Tiyatrosu bölümümüz yok.

Do you think the traditional Turkish arts get the
attention that they deserve?
Branches of arts have experienced a denial of heritage in
this geography where the first works of art that inspired the
world were found. The mother of visual arts is theater; it is
music. The Germans assisted us to reorganize in these two
fields. A Turkish Folk Music department didn’t exist in
music academies until 1978. A traditional Turkish Theater
department doesn’t exist in conservatoires that their
number reaches to 27 countrywide.
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RÖPORTAJ / INTERVIEW

Canlandırdığınız karakterlerden sizi en çok etkileyeni
hangisiydi?
Allah’a hamdolsun inanmadığım hiçbir işin içinde olmadım. Hepsinden zevk aldım, hepsi benim sanat hayatıma
renk kattı. Ama Ekmek Teknesi’ndeki Celal rolü hiçbir
oyuncuya nasip olmayacak bir roldü. Her oyuncunun da
kolay kolay altından kalkacağı bir rol değildi.

Which one of the characters that you have played were
you impressed by the most?
Thank God that I have never been in a play that I haven’t
had faith in it. I have enjoyed them all, they have added
color to my artistic life. However, playing as ‘Celal’ in
Ekmek Teknesi was great. Not any player could pull off that
role properly.

Mehmet Akif’le arasında nasıl benzerlikler
kuruyorsunuz?
Mehmet Akif’le aynı gün doğmuşuz mesela sonradan farkettim (20 Aralık). Fotoğraflara baktığımda da kendimi
ona benzetiyorum. Artık onunla bir karma yaşıyor haline
geldim. Deli Yürek’ten sonra Kurtlar Vadisi’nden teklif
geldi, kabul etmedim, çünkü üzerime yapışacaktı. Allah’tan araya Ekmek Teknesi girdi. Bunu biraz da kendin
ayarlayacaksın. Mesleği sadece televizyon ekranından
ibaret görürsen o akıntıya kendini kaptırırsın. Ben öyle
görmedim. Benim asıl mesleğim tiyatro.

Do you find any similarities between Mehmet Akif and
yourself?
I have noticed that we were both born on the same date
(December 20.) When I look at our photographs, I find
resemblances. I feel as if this is karma. Following Deli
Yürek, I had an offer to play in Kurtlar Vadisi, but I refused
it, because I thought that the character would be associated
with me. Thank God that Ekmek Teknesi came to my rescue.
You should arrange things accordingly. If you boil our
profession down to the TV screen, you might lose yourself in
that current. I didn’t feel that way. My actual profession is
theatre.

Uzun zamandır dizi sektöründe sizi görmememizin
nedeni neydi?
Sektöre hâkim olduğunu düşündüğüm bir kast sistemi
var. Bu sisteme entegre olamadığım için mevcut yapılan
işlerin içinde beni oynatmayacaklarının farkındaydım.
Ben de zaten kendi işlerime yönelmiştim.
Kendinizi hangi ekolün temsilcisi olarak ifade
edersiniz?
Ben kendimi geleneksel tarzın devamı olarak görüyorum.
Gayretimiz de geleneksel tiyatro tarzıyla çağdaş tarzı birleştirmek üzerine kurulu. Tuncel Kurtiz de bunu amaçlayan bir büyüğümüzdü.
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Why didn’t we see you for a long time in the TV drama
series sector?
I think, there is a caste system that dominates the sector. I
am aware of that I am not going to be able to take part in the
existing projects since I am not integrated with the system.
My hands are already full with my own works.
Which ecole do you think you represent?
I see myself as the continuation of the traditional style. I
try to combine the traditional style with the modern
style. Tuncel Kurtiz was like our father who had also
aimed this.

KAPAK / cover

BİBERİ ACI, VAATLERİ TATLI BİR KENT:
A CITY THAT ITS PEPPERS ARE HOT BUT ITS PROMISES ARE SWEET:

ŞANLIURFA

“URFA BÜYÜKTÜR ALINMAZ / DİBİ MERMERDİR DELİNMEZ / URFA’NIN
ÇİĞ KÖFTESİ / HİÇBİR YERDE BULUNMAZ.”
“URFA IS GRAND DOESN’T GET OFFENDED / ITS BOTTOM IS MARBLE DOESN’T GET
PUNCTURED / URFA’S ÇİĞ KÖFTE / CANNOT BE FOUND ANYWHERE.”
BERİL ŞEN
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ayhan altun
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Balıklıgöl’ün kutsal atmosferi özellikle günbatımında büyüleyici.
Abraham’s Pool, is fascinating especially during sunset.

Urfalı cömerttir. Komşusuyla, çay, şeker, tuz, neyi varsa,
hepsini paylaşır. Ama büyük zahmetlerle evinde yaptığı
isota gelince, gözünü kırpmadan, ‘valla kurban, az bişey
kalmıştı, onı da kifte (çiğ köfte) yaptığ kalmadı, kusura bakma’ cevabını verebilir. Evlerin camlarında hep aynı yazı: Bu
evde biber çekilir. Urfalı için biber önemlidir. Makbul olan
ev isotudur ve yapması hiç de kolay değildir. Her yerden
biber alınmaz, her evin biberi de yenmez. Koca İsotçu Pazarı, çiğ köfteye hizmet eder. Yukarıdaki satırlardaki gibi,
türküler Urfa’nın çiğ köftesine değinmeden edemez.

Kutsal ve huzurlu
Etrafına huzur veren bir göl kenarında beslenen kutsal
balıklar, güneşin taşlarına altın renk verdiği serin camiler, minarelerin etrafında uçan güvercinler, kokulu gül
bahçeleri, bir mağaranın duvarlarında yankılanan dualar... Kutsal bir havası var... Şanlıurfa, Mezopotamya’nın
en eski yerleşimlerinden. Tek tanrılı dinler ile çok tanrılı
dinlerin önemli merkezlerinden biri. Müslüman, Musevi
ve Hıristiyanlar’ın, birlikte sahip çıktıkları, ayrıcalığı
olan bir kent. Bu üç din tarafından da tanınan Hz. İbrahim’in burada doğup yaşadığına inanılması, Urfa’nın bu
dinlerin toplulukları tarafından kutsal sayılarak ziyaret
edilmesinin en önemli sebebi. Hz. Eyyüp, Hz. Şuayp, Hz.
Elyasa gibi peygamberlerin yaşadığı Urfa, ‘Peygamberler
Kenti’ olarak anılıyor.

Osmanlı geleneğine açılan kepenkler
Eski bir gelenektir; her sabah saat altıda, esnaf, Sipahi Pa-
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The people of Urfa are generous. They share what they have
with their neighbors. However, when it comes to isot (dried
and fermented hot peppers unique to Urfa) that they have
made with great toil at home, without even thinking for a
second they might say ‘may God be my witness that there was
so little left and we used it for çiğ köfte (an appetizer prepared
with raw meat and hot peppers) sorry.’ This sign can be seen
hanging on the windows of many homes: Peppers are milled in
this house. Peppers are important for the people of Urfa.
Home made isot is appreciated more, but hard to make.
Peppers are not to be purchased from anywhere and any
pepper from any house is not to be eaten. The Grand Isot
Bazaar serves to çiğ köfte. Just as the above written sentences
do, all of their folk songs mention çiğ köfte.

Devine and peaceful
It has a divine atmosphere with the blessed fish eating in a
peaceful lake, the cool mosques that the sun turns their
stones into gold, the doves that fly around the minarets,
the fragrant rose gardens, the prayers that echo on the
walls of a cavern… Şanlıurfa is among the oldest
settlements of Mesopotamia. It is one of the significant
centers of both monotheistic and polytheistic religions. It
is a city favored by all Muslims, Jews, Christians… One
important reason that Muslims, Christians, and Jews visit
Urfa is that according to these three religions, St. Abraham
was born and lived in this city. Urfa, where prophets such
as Eyyup, Şuayp, Elyasa had lived, is also known as “The
City of the Prophets.”
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Urfa’nın pazarlarında, isotu hakkında çok efsaneler anlatılır ama yararlı bilgi; makbul olan ev isotudur.
In the markets of Urfa many legends about Urfa’s red pepper are told but one useful information is; home made red pepper is the best.

zarı’nın kapısında toplanır ve kepenklerini açmadan önce
Shutters open to an Ottoman tradition
It is an old tradition that each morning at 6 am, the
dua eder. Kepenkler açılınca, İsotçu Pazarı, Gümrük Hanı,
shopkeepers gather at the Sipahi Bazaar’s gate and pray
Kürkçü Hanı, Aşağı Çarşı, Tütüncü Pazarı, Kazzaz (Bedesbefore rolling up the shutters. Once they are up, many
ten), Hüseyniye, Sarraç, Attar, Boyahane, Keçeci, Kavafbazaars that have centuries-old names such as İsotçu Bazaar,
hane gibi asırlık isimlerini hâlâ taşıyan birçok çarşı hareGümrük Inn, Kürkçü Inn, Aşağı Bazaar, Tütüncü Bazaar,
ketlenir; demirciler, bakırcılar, ikinci el elektronik eşya
Kazzaz (Bedesten), Hüseyniye, Sarraç, Attar, Boyahane,
satanlar, lokantacılar, patronlar, çıraklar iş başı yapar.
Keçeci, and Kavafhane come to life; ironmongers,
Osmanlı’dan kalma bir ticaret merkezi Urfa Çarşısı.
coppersmiths, second-hand electronic sellers,
İçiçe geçmiş çarşıları, birkaç metrekarelik
restaurant workers, bosses, labors begin to
dükkanları, emektar esnafı ve atmosfeÇARŞI-PAZAR
work. The Urfa Bazaar is an old Ottoman
riyle, Anadolu’nun en ünlülerinden.

Gümrük Han

Çarşılar Urfa’nın ruhu; Gümrük
Hanı, İsot Pazarı, Kazzaz (Bedesten)
Çarşısı, Hüseyniye Çarşısı, Sipahi Çarşısı,
Kürkçü Pazarı ve Kuşçu Pazarı...  

trade center. It is among the most
famous ones of Anatolia with its
interlaced bazaars, shops that are
only a few square meters, old and
faithful shopkeepers, and ambience.

Tarihi Urfa’nın kalbi, 16. yüzyıla ait
bir kervansaray olan Gümrük Hanı’nda atar. Bir tarafta avludaki kıBAZAARS
raathanenin kürsülerine oturmuş,
Bazaars are the spirit of Urfa; Gümrük
bu egzotik ortamın sarhoş ettiği tuGümrük Inn
Inn, İsot Bazaar, Kazzaz (Bedesten)
The heart of the historical Urfa
ristler, diğer tarafta sardığı tütünü,
Bazaar, Hüseyniye Bazaar, Sipahi
Bazaar, Kürkçü Bazaar, and
beats in Gümrük Inn, which is a 16th
tavla oynarken keyifle tüttüren ve
Aviculturist Bazaar.  
century caravansary. The men of Urfa
mırra içen Urfalı erkekler... Bir tür kıwho smoke their newly wrapped tobacco
raathane pazarıdır burası. Bir milyara kawith pleasure on one side, the tourists, sitting
dar alıcı bulabilen tesbihler, fiyatı 150 milyoon the stands of the coffee house, who are
na varan Van yapımı, gümüş tütün tabakaları, antimesmerized by the exotic ambience on the other… This
ka saatler, yüzükler masaların üzerine, çayların yanına diplace is a kind of coffee house bazaar. They place the
zilir ve alıcı bekler. Gümrük Hanı’nın üst katı ise başka bir
rosaries that can find buyers for up to one billion, madedünyadır. Çocuklar dikiş diker, genç delikanlılar pantolon
in-Van silver tobacco boxes that their price goes up to 150
ütüler, herkes öğle vakti yere gazete açıp fırından yeni çıkmillion, antique clocks, and rings on the stand next to the
mış tenceredeki patlıcan kebabını paylaşır.
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Bakırcılar Çarşısı’nın turizm açısından popülerliği her geçen gün artmasına rağmen gelenekselliğini korumayı başarabilmiştir.
Though the popularity of the Coppersmiths’ Market increases with tourism every day, it has succeeded keeping its traditional atmosphere.

Hüseyniye Çarşısı

tea glasses and wait for buyers. The upstairs of the Inn is

another world. Children stitch, young men press pants,
Buranın bakırları, siyahlaşmış tonozlu taş handan içeri
everyone shares the eggplant kabob, which comes out of
süzülen ışığın altında dövülür. Çobanlar ve Araplar, sothe oven hot, on the newspapers that are laid on the floor
ğuktan korunmak için, Kürkçü Hanı’nda aba yaptırırlar.
at lunchtime.
Zikr edenlere, mevlud okuyanlara oğlak derisinden def,
çocuklara oyuncak, davulculara gerçek davul satılır.
Tezgahlarda hiram dokunur. Kavafhane’deki
Hüseyniye Bazaar
The copper is pounded under the light that leaks
onlarca Singer’de, kumaşını getirene şip
from the dusty stone structure. Shepherds and
şak pantolon dikilir. Kadınlar, Suriye
GÖRÜN
Arabs have abas made for themselves at
ve Uzakdoğu’dan gelen renkli, simli
Arkeoloji Müzesi’nde,
Kürkçü Inn for protection from the cold.
parlak kadifelere hayranlıkla baNeolitik ve Tunç dönemine ait taş
Also, tambourines made from kid leather,
karlar. Anadolu ile Arap Yarımave pişmiş toprak eserler sergileniyor.
toys, and real drums are sold at this
daları’nı birbirine bağlayan geçiş
place. Workers weave rugs on stands. If
yolları üzerindeki Urfa’ya köyDON’T MISS
you bring your own fabric, you can have a
lerden alışveriş için gelen kadınStone and earthenware works from
pair
of pants sewn for you in a breeze at
ların Arap ipeğinden giysileriyle
Neolithic and Bronze Age are
Kavafhane.
Women stare the fancy velvets
yüzlerindeki dövmeler, dikkat çedisplayed at the Archeological
Museum.
that are exported from Syria and Far East
kicidir.

Kuşçu olan adamdır
Urfalı genç ve orta yaşlı erkeklerin çoğu,
her hafta birisinin evinde, Sıra Geceleri düzenler,
dertleşir, çalıp söyler. Erkeklerin bir başka özellikleri
de gökyüzüne bakarak yürümeleridir. Kentin minarelerinin arasından gruplar halinde süzülen güvercinleri
seyrederken, akıllarından bir an önce eve varıp, terastan kendi kuşlarını uçurmak geçiyordur. Urfa’nın en
tedavi edilemez hastalığıdır, kuşçuluk. ‘Kuşçu olmayan
adamdan sayılmaz’ derler buralarda. Erkek çocukları,
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with admiration. The women that come from
neighboring villages to shop in Urfa, which is
located on the passageways that connect Anatolia
and the Arabian Peninsula, draw attention with their face
tattoos and their clothes made from Arabian silk.

An aviculturist means a real man
Most of the young and middle-aged men of Urfa play, sing,
and chat during sıra nights that are organized alternately by
one of them each week. One characteristic of the men of
Urfa is that they usually walk looking up the sky. While

KAPAK / cover

Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı yerde, etrafı Gölbaşı bahçeleriyle çevrili Halil- ür Rahman Camii, sıcak Urfa günlerinde adeta bir sığınaktır.
Halil- ur Rahman Mosque, where Abraham was thrown into the fire, surrounded by Gölbaşı gardens, is like a sanctuary in the hot climate of Urfa.

they watch the pigeons that fly around the minarets in
flocks, they have only one thing in their mind and it is to go
home as soon as possible to fly their own birds. This is the
incurable condition of Urfa. People say, ‘If you are not an
aviculturist, you are not a man,’ around here. Boys grow up
by buying and selling birds. When you walk through the
Arşınlayarak Urfa
feathers that float in the air, you realize that you’ve
Ulu Camii, Şanlıurfa Kalesi, Halil-ür Rahman
arrived in Aviculturist Bazaar. Doves are traded at
(Balıklıgöl), Rizvaniye Camii, Halil-ür
the shops in here.
Rahman Camii, Ayn Zeliha Gölü, Urfa
FOTOĞRAF
turunun olmazsa olmazlarıdır. AnNOKTASI
cak kenti gerçek anlamda gezmek
Urfa inch by inch
Camiler ve göllerle birlikte              
You must see the Ulu Mosque, the
isteyenler için, iki anahtar kelikent manzarasını seyretmek için         
Şanlıurfa Castle, Halil-ur Rahman
me daha var: Eski sokaklar ve
Urfa Kalesi’ne yapılan 15 dakikalık
(Balıklıgöl,) the Rızvaniye Mosque,
çarşılar... Buralarda kutsal satırmanışa değer.
and Ayn Zeliha Lake during an Urfa
zanları beslemek için yarışan
tour. However, two key locations exist
turistlere değil, daha çok UrPHOTO SPOT
for
the ones who want to see the town
fa’nın geçmişine tanık olmak
Watching the landscape of the town
with its mosques and lakes is worth
in its full meaning: the old streets and
isteyenlere rastlarsınız. Camiclimbing for 15 minutes to the
bazaars. You don’t run into the tourists
lerin, muhteşem taş işçiliğinin
Urfa Castle.
who want to feed the sacred fish in here,
görülebildiği konakların ve yok olbut the ones who want to witness the history
manın eşiğindeki zanaatlerle, köhne
of Urfa. Walking around the inns that look ratty
ama ruhu olan hanların arasında dolaşbut full of spirit, mansions that were built with
mak, eski bir mahalledeki bir fırında tepsi
amazing masonry, and mosques, seeing trays of eggplant
tepsi patlıcan kebabı pişirildiğini görmek ya da evlerin
kabob that is cooked at the neighborhood oven or watching
damlarından uçurulan güvercinlerin kentin minareleri
the birds that were freed from one of the rooftops are
arasından süzüldüğünü seyretmek, daha eti kemiği olan
going to allow you witness a much significant Urfa. Then,
bir Urfa’yı tanımanızı sağlayacaktır. İşte o zaman Uryou are going to realize that Urfa is a town that its peppers
fa’nın biberi acı ancak vaatleri tatlı bir kent olduğunun
are hot, but its promises are sweet.
farkına varacaksınız.
kuş alıp satarak büyür. Havada uçuşan tüylerin arasında ilerlerken, Kuşçu Pazarı’na geldiğinizi anlarsınız.
Dükkanlar, bu işin ticaretini yapar, güvercin alır ve satarlar.
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SAĞLIĞINIZI YAZA HAZIRLAYIN

YAĞLANAN VE YORULAN BEDENİNİZİ, KURUYAN CİLDİNİZİ, PSİKOLOJİNİZİ
GÜÇLENDİREREK YAZA BAŞLAYIN.

PREPARE YOUR HEALTH FOR SUMMER
START SUMMER BY STRENGTHENING YOUR TIRED AND FATTENED BODY,
DRY SKIN, AND PSYCHOLOGY.
TÜRKAN BALABAN
İLLÜSTRASYON: MERAL ERDOĞAN

Uzun bir kış mevsimini geride bıraktık. Bu dönemde
beslenme şekli, hareketsiz kalma, soğuklar sebebi ile
vücudumuz yağlanmış, cildimiz-saçlarımız kurumuş
ve psikolojimiz bozulmuş olabilir. Tüm bu sorunlarımızı çözebilmek ise elimizde… Uzmanlarımızın önerilerini dikkate alın.
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We have left a long winter behind. Our bodies might have
fattened, our skin and hair might have become dryer, and we
might have become mentally depressed because of
malnutrition, inactivity, and cold weather during the winter
season. Resolving these matters is possible. Pay attention to
the recommendations of our specialists.

SAĞLIK / HEALTH

BESLENME VE EGZERSİZ

NUTRITION AND EXERCISE

Kışın yanlış beslenme sonucu yorulan, yağlanan ve kuruyan vücudu canlandırmak için ufak beslenme tüyolarına
ihtiyaç duyuluyor. Acıbadem Etiler Tıp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmanı Melis Torluoğlu, yaza girerken metabolizmanızı canlandıracak özel önerilerde bulunuyor:

Some small nutrition tips are necessary to refresh our bodies
that become tired, fattened, and dried due to malnutrition
during the winter season. Acıbadem Etiler Medical Center
Diet and Nutrition Specialist Melis Torluoğlu gives special
tips to refresh our metabolism when entering summer:

Kan şekeriniz hemen yükselmesin

Don’t let your blood sugar increase rapidly

Şeker oranı yüksek gıdalar tüketildiğinde, kan şekerinde
ani yükselme ile birlikte düşmeye de neden olacağı
için yorgunluk, bitkinlik ve daha çok ve çabuk
acıkma eğrisi yaratabiliyor. Bu nedenle
yaza hazırlık evresinde makarna, pilav,
börek, poğaça, çikolata, pasta gibi glisemik indeksi yüksek besinlerden
uzak durulması gerekiyor.

Her sabah kahvaltı şart
Gece boyu düşen kan şekerini dengelemek, metabolizmayı hızlandırmak adına kahvaltı önemli…
Yaz öncesi verimli kilo kaybı sağlamak isteyenlerin düzenli olarak
kahvaltı etmeleri ve peynir, yumurta, zeytin, ceviz, tam buğday ekmeğini
bu öğünde yemeleri gerekiyor. Börek,
poğaça gibi kahvaltılar ise kesinlikle tavsiye edilmiyor.

İyi uyuyun, geceleri zamanı geri sarın

When foods that contain high amounts of sugar are
consumed, we might feel the hunger sooner, and
feel fatigue due to the rapid changes of our
blood sugar. Therefore, we need to stay
away from foods with a high glycemic
index such as pasta, rice, pastry,
chocolate, and cake during the
preparation for summer phase.

Don’t skip breakfast
Eating breakfast every morning is
important to balance your blood
sugar that drops during night and
to accelerate your metabolism. The
people who want to lose weight
before summer should eat breakfast
regularly. They should have cheese,
egg, olive, walnut, whole wheat bread at
this meal. They don’t suggest eating
pastries and bakery products.

Sleep well; take a step back in time at nights

Vücudu onarma sürecinden sorumlu olan melatonin hormonu, geceleri aktif olarak görev yapıyor ve yaşlanma
karşıtı etki gösteriyor. Az veya kısıtlı salgılandığında ise
vücutta yağlanma oluşuyor. Yapılan çalışmalar 5 saat
uyuyan bir bireyin 8 saat uyuyan bir bireyden yüzde 56
oranında daha az yağ kaybettiğini gösteriyor.

Melatonin hormone, which is responsible to repair our
body, is on duty at nights and shows anti-aging effects.
When it is released in insufficient amounts, your body
fattens. Researches show that an individual who gets 5
hours of sleep loses 56 percent less fat than an individual
who gets 8 hours of sleep.

Egzersiz hobi değil yaşam şekli

Exercising is not a hobby; it is a life style

Kas kitlesinin kuvvetlendirilmesi, hormonların daha aktif
bir şekilde çalışabilmesi, sindirim sistemi sağlığı ve ideal bir
vücut bileşimi adına Dünya Sağlık Örgütü (WHO) sağlıklı
bir bireyin haftalık 150 dakika egzersiz yapmasını öneriyor.

World Health Organization suggests 150 minutes of exercising
weekly to strengthen our muscular system, to help the release
of hormones in a more active way, for the health of our
digestive system, and an ideal body composition.

Hangİ egzersİz ne kadar kalorİ yakıyor?

Which exercise burns how many calories?

Ata binmek: 30 dakikada 145 kalori
Futbol oynamak: 30 dakikada 250 kalori
Tenis oynamak: 20 dakikada 120 kalori
Yüzmek: 20 dakikada 145 kalori
Bisiklete binmek: 30 dakikada 140 kalori
Dans etmek: 20 dakikada 110 kalori
Voleybol oynamak: 15 dakikada 55 kalori

Horseback riding: 30 minutes 145 calories
Playing football: 30 minutes 250 calories
Playing tennis: 20 minutes 120 calories
Swimming: 20 minutes 145 calories
Riding bicycle: 30 minutes 140 calories
Dancing: 20 minutes 110 calories
Playing volleyball: 15 minutes 55 calories

(70 kg. yetişkin bir birey baz alınmıştır)

(Based on a 70 kg. adult individual)
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Aşırı terlemenİn önüne geçİn

Yaz aylarında artan terleme, kişinin yaşamını
olumsuz etkiliyor. Bu sorun, yarım saatlik ve
ağrısız botoks uygulaması ile kolaylıkla
çözülebiliyor. Uygulamanın etkisi, 1 hafta
içinde görülüyor.
Prevent excessive perspiration

The level of perspiration increases during
summer and effects our lives negatively. This
problem can be solved with an application of
painless Botox that takes only half an hour.
The effects of the application can be seen in
one week.

TAPTAZE BİR CİLT

REVITALIZED SKIN

Kış mevsiminde soğuk, rüzgâr gibi olumsuz hava koşulları ve
havanın nem oranının azalması cildin canlılığını yitirerek soluk ve mat görünmesine yol açıyor. Eğer yaz için bakımlarınızı
henüz yapmadıysanız Acıbadem Atakent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Selda Yıldırım önerilerde bulunuyor:

Unfavorable weather conditions during winter cause drops
on humidity rates; therefore, our skin loses its freshness and
looks dull. If you haven’t done your skin treatments for
summer yet, read the recommendations of Acıbadem Atakent
Hospital Dermatology Specialist Dr. Selda Yıldırım:

Güneşten mutlaka korunun

Protect from the sun

Ciltte oluşan kırışıklıkların, cilt yaşlanmasının ve kahverengi
lekelerin yüzde 90 nedeni güneş. Kışın kullanılan nemlendirici
yüz bakım kremlerinin yazın kullanımı uygun değildir. Yaz
aylarında 50 faktörlü bir kremin günlük olarak kullanılması
gerekiyor. Kremin yanı sıra mutlakla gölge alanları tercih edin,
şapka takın ve UV filtreli güneş gözlükleri kullanın. Solaryumdan ve güneşlenmekten kaçının; unutmayın ki sağlıklı
bronzlaşma yoktur.

The reason behind getting wrinkles and dark spots on our
skin, and skin aging is the sun by ninety percent. Moisturizing
skin creams that are used in winter are not eligible to be used
in summer. You should use a daily moisturizing cream with
SPF 50 during summer. Also, choose to stay in shaded areas,
wear a hat, and use UV filtered sunglasses. Avoid solariums
and getting suntan; do not forget that there is no such thing
called getting a healthy suntan.

Kimyasal peeling ile cildinizi yenileyin

Renew your skin with chemical peeling

Leke oluşumuna yatkın ve lekeli cilt yapısına sahipseniz, her
yaz mevcut lekeler biraz daha derinleşecektir. Yaza girmeden
bunları tedavi ettirebilirsiniz. Kimyasal peeling, cildi canlandırmak, ölü hücrelerden ve lekelerden arındırmak için yapılabilecek uygulamalardan biri… Bu tedavide deriye cildin soyulmasına neden olan bir asit uygulanıyor. Böylece ciltteki lekeler açılıyor ve gözenekler temizleniyor.

If your skin is prone to forming dark spots, the existing spots
are going to be intensified in time. You can treat them before
entering summer. Chemical peeling is one of the treatments
that is made to revitalize your skin, to remove dry and dead
skin cells, and to clear dark spots. During the treatment, an
acid to peel the skin is applied. This application lightens the
dark spots and cleans the pores on your skin.

Saç bakımınızı ihmal etmeyin

Don’t ignore your hair treatment

Kış aylarında saçlarda nem dengesi bozuluyor. Yaz aylarında havuz, deniz suyu ve güneşin etkisiyle saçlarda kuruma
ve yıpranmalar daha da artıyor. Bu nedenle uygun şampuan
tercihi, düzenli nem maskesi, saçları için güneş koruma
spreyi ve hafif bere kullanımı önemli. Ayrıca daha sağlam
saçlar için yaza girmeden 1-2 seans saç mezoterapisi de
uygulanabilir.

Our hair loses its moisture balance during winter. Dryness
and wear of hair caused by pool water, seawater, and the sun
increases. Choosing a proper shampoo, applying moisturizing
masks regularly, using sun protection spray for hair, and
using a light cap are important. Also, one or two applications
of hair mesotherapy for strong hair before entering summer
might be beneficiary.
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GÜÇLÜ PSİKOLOJİ

STRONG PSYCHOLOGY

Yoğun geçen kış mevsiminde evlere kapanan ve çoğu vaktini kapalı ortamlarda geçirenler güneşli güzel günlerle
beraber canlanmaya başlıyor. Acıbadem International
Hastanesi’nden Psikolog Yard. Doç. Dr. Ferahim Yeşilyurt, havaların insan psikolojisi üzerindeki etkisini şu
şekilde anlatıyor:

The people, who spend their time indoors during the busy
winter, begin to come alive with the nice sunny days.
Acıbadem International Hospital’s Psychologist Assistant
Prof. Dr. Ferahim Yeşilyurt explains the effects of weather
conditions on people’s psychology:

The happiness hormone
Mutluluk hormonu
“Açık ve güneşli havaların yaşandığı
yaz mevsiminde güneş ışığının artmasına bağlı olarak ruh sağlığımız da iyi yönde etkileniyor.
Güneşli havalarda mutluluk
hormonu olan seratonin
hormonu daha fazla salgılanıyor. Bu da kendimizi daha enerjik ve
mutlu hissetmemize
yol açıyor.”

Aşırı sıcak
isteksizlik yapar
“Sıcaklık arttıkça ise isteksizlik de yoğun yaşanıyor. İnsanlar kapalı,
yağmurlu ve bunaltıcı havalarda isteksiz, enerjisi azalmış, morali olumsuz etkilenmiş,
içe dönük ve karamsar bir tablo çizebilirken, aşırı sıcaklarda ise çabuk
sinirlenme, çatışma artışı, yorgunluk ve isteksizlik görülebiliyor. Açık, temiz ve bol güneşli bir
havanın insanları pozitif etkilediği ve enerji artışıyla morali de yükselttiği söylenebilir. Ancak bu ısı artışı insan
bedeninin uyum yapmakta zorlandığı 40 derecelere yaklaştığında uyum sorunları yaratmaya başlayabiliyor. Bu
nedenle aşırı sıcaklar çalışma isteksizliğini beraberinde
getirebiliyor.”

“Our mental health is affected in a positive
way due to the increase in the amount
of sunlight that we become
exposed during summer. The
happiness
hormone
serotonin is released more
on sunny days. This
causes us to feel
energized
and
happier.”

Excess heat
causes aversion
“When
heat
becomes excessive,
aversion
is
experienced stronger.
Overcast and rainy
weather make people feel
avers,
less
vibrant,
depressive, withdrawn, and
pessimistic; as the heat increases
excessively, conflicts increase and
people feel avers, tired, and quick
tempered. We can tell that clear and sunny
weather affects people positively and increases their
energy and morale. However, when this increase of air
temperature becomes closer to 40 degrees, which is hard
to adjust for people, we begin to experience compliance
problems. Therefore, excessive heat might bring
unwillingness to work in its wake.”

Yaza daha mutlu gİrebİlmek İçİn özel önerİler

Special tips to enter summer happier

Güneşin etkili olmadığı saatlerde kısa yürüyüş ya da
spor yapın
Aşırı sıcaklarda çalışıyorsanız sık sık mola verin
Rahat ve pamuklu kıyafetleri tercih edin
Sıvı alımını artırın, sık sık su için
Sosyalleşin
Kısa tatiller yapın
Serin duş alın
En sıcak saatlerde dışarıya çıkmayın
Öğle vakti kısa uykular planlayın

Take short walks or exercise when the sun is not
effective
Take breaks often if you are working in excess heat
Choose comfortable cotton clothing items
Increase liquid intake; drink plenty of water
Get socialized
Take short vacations
Take cold showers
Don’t go out when it is too hot
Plan to take short naps around noon
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STRES AZALTAN BESİNLER

HER AN ELİMİZİN ALTINDA OLAN BESİNLERDEN BAZILARI STRESİ AZALTMADA
OLDUKÇA ETKİLİ…

STRESS REDUCING FOODS

SOME OF THE FOODS THAT WE KEEP AT OUR FINTERTIPS ARE HIGHLY EFFECTIVE
AT REDUCING STRESS.
ELA DEMİRCİLER

İş yaşamındaki zorluklara şehir hayatının koşturmacası da
eklenince stres kaçınılmaz son oluyor. Oysa insanların streslerini yönetmeleri düşünüldüğü kadar da zor değil. Stresinizi
yönetmenin yolu; bunu kolaylaştıran gıdaları tüketmekle
mümkün… Diyetisyen-Yaşam Koçu Gizem Şeber, stres yönetimine destek sağlayan besinleri şöyle sıralıyor:

Stress becomes an inevitable end when the rush of urban life is
added to the difficulties of business life. However, managing
stress is not as hard as we think. It is possible to manage your
stress through consuming foods that make it easier.
Dietitian-Life Coach Gizem Şeber lists the foods that support
stress management:

ACI BİBER: Günlük beslenmede en çok yer alması gere-

HOT PEPPER: It is among the foods that should be

ken yiyecekler arasında bulunuyor. İçerdiği kapsaisin pigmenti, ısı veriyor ve metabolizmayı hızlandırıyor. Mutluluk veren endorfin hormonunun salgılanmasını da hızlandırıyor. Acı biberi çorbalarınıza, sebze yemeklerinize, et,
tavuk sote gibi yiyeceklerinize ekleyebilir veya baharat
olarak kullanabilirsiniz.

included in our daily meals the most. Hot peppers contain a
pigment called capsaicin, which accelerates the metabolism
and heats the body. It also accelerates the release of
endorphin, the happiness hormone. You can add fresh hot
peppers into soups, stews, and sautés or use hot pepper
flakes as a spice.

BİTTER ÇİKOLATA: Mutlu edici etkisi herkes tara-

DARK CHOCOLATE: Chocolate, which its happiness

fından bilinen çikolata, stres yönetimine yardımcı besinler arasında yerini alıyor. Öğleden sonra atıştırması olarak
20-30 gram bitter çikolata tüketilmesi öneriliyor. Çikolata
tüketerek hem seratonin salgılayarak daha mutlu hissedeceksiniz, hem de kalp sağlığınıza destek vereceksiniz.

effect is well known, is among the foods that support stress
management. Consumption of 20-30 grams of chocolate daily
as an afternoon snack is suggested. You are going to feel
happier and support your heart health by eating chocolate and
releasing serotonin.
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KURU BAKLAGİLLER: Öğlen ve akşam
yemeği arasındaki zaman diliminin uzunluğu
arada kan şekerinin düşmesine, kişinin
kendisini daha gergin ve sinirli hissetmenize yol açabilir. Kuru fasulye, nohut,
barbunya gibi sindirimi zor olan karbonhidratları içeren kuru baklagiller, kan şekerinizin daha uzun süre dengede kalmasını sağlayarak gerginliğinizi azaltır.

DRIED LEGUMES: The long
period between lunch and dinner
might cause low blood sugar and
feeling tense and nervous. The
dried legumes such as navy beans,
chickpeas, and pinto beans that
contain complex carbohydrates
reduce your tension by keeping
your blood sugar balanced for long
periods.

KURUYEMİŞLER: Kan şekerinin düştüğü, açlık hissinin arttığı saatlerde kuruyemişler
imdada yetişiyor. Özellikle öğleden sonra atıştırması
için sağlıklı alternatifler olarak gösteriliyor. Birçok çeşidi,
vücutta mutluluk hormonu olarak adlandırılan seratonin
hormonunun salgılanmasına yardımcı oluyor. Aynı zamanda E vitamini ve magnezyum mineralinden zengindirler.

KİVİ: Gün boyunca hava, su, yiyecek, içecek gibi kaynaklardan birçok toksin alıyoruz. Bunları vücudumuzdan atmak için de
antioksidanlara ihtiyaç duyuyoruz. C vitamini bu konuda öne çıkıyor. Kivi, düşük
şeker içeriği, düşük kalorisi ve yüksek C
vitamini içeriği ile vücudunuzu toksinlerden arındırmaya ve gevşemenize yardımcı
olacak besinler arasında yerini alıyor.

DRIED NUTS: Dried nuts run to our
rescue during the hours that our blood sugar
level drops down and our feeling of hunger increases.
They are healthy alternatives as afternoon snacks. Many of
them help the release of serotonin hormone. They are also
rich in vitamin E and magnesium.
KIWI: We get toxins from many
sources such as foods, beverages,
air, and water. We need
antioxidants to remove those
toxins from our system. Vitamin
C is the best one. Kiwi is among
the foods that would detoxify
your system and help you relax
with its rich vitamin C, and low
calorie, low sugar content.

ARPA: Günlük beslenmede
pek yer almayan bu tahıl, B vitamininden zengin, yavaş sindirilen ve kan şekerini daha
uzun süre dengeleyebilen bir
besin olarak öne çıkıyor.
Özellikle öğle ve ikindi
öğünlerinde tercih edilmesi
öneriliyor. Çorbalara ilave
edilebileceği gibi haşlaması,
lapası da yapılıp günlük beslenmeye dâhil edilebilir.

BARLEY: This grain that doesn’t take much
place in our daily meals is rich in vitamin B. It becomes
digested slowly and balances blood sugar for longer periods
than others do. Its consumption is suggested especially at
lunch and dinner. We can include barley in our daily meals by
using it in soups and stews.
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ÜNLÜ YUNAN ADALARINDA
BİR KEYİF KILAVUZU...

MYKONOS VE SANTORİNİ, POPÜLERDİR, TURİSTİKTİR VE PAHALIDIR. YİNE DE BU
ADALARA GİTMEK İÇİN BİRÇOK NEDEN VARDIR.
BERİL ŞEN

Geleneksel bir mekanda, Yunan müziği dinlemek istemiştim.
Mykonos ve Santorini gibi Yunanistan’ın bu en popüler adalarında gurmelere layık restoranlardan sofistike sanat galerilerine her şey vardı ancak canlı Yunan müziği yoktu. Allahtan komşu da bizim gibi kapı önünde müzik yapmaktan
hoşlanıyordu da ara sokaklarda yürürken o tanıdık çilingir
sofrasına ve ezgilere rastladım. Birkaç dost spontan olarak
biraraya gelmiş, hem çalıyor hem de söylüyordu. ‘Komşudur’
dediler aralarına aldılar, oynatmadan da bırakmadılar.

Mykonos ve Santorini, popülerdir, turistiktir ve pahalıdır.
Yine de bu adalara gitmek için birçok neden vardır. Santorini coğrafyası; Mykonos ise özgür ruhuyla cezbeder. Plajlarıyla da ünlü bu adalarda estetik ve sanat, seyahat keyfini bir başka boyuta taşır. Ünlülerin uğrak yeri alışveriş
mekanları da cabası.
İşte komşu adalar için, hem mavi bir tatil peşinde olanların hem de gurmeler ve sanatseverlerin ilgisini çekebilecek bir keyif kılavuzu:

A PLEASURE GUIDE FOR THE FAMOUS
GREEK ISLANDS
MYKONOS AND SANTORINI ARE POPULAR, TOURISTIC, AND EXPENSIVE. HOWEVER,
THERE ARE STILL MANY REASONS TO VISIT THESE ISLANDS.
I just wanted to listen to Greek music at a traditional place.
The most popular islands of Greece such as Mykonos and
Santorini had everything from wonderful restaurants to
sophisticated art galleries; however, there was no live Greek
music. Thank God, that the people of our neighboring
country love to make live music in front of their doors just
as we do, so I could listen to some familiar tunes while
walking along the streets. A few friends were both playing
and singing together spontaneously. They took me in as a
‘neighbor’ and had me play and sing with them.
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Mykonos and Santorini are popular, touristic, and
expensive. However, there are many reasons to visit these
islands. Santorini with its geography and Mykonos with its
free spirit are tempting. Aesthetics and arts carry the joy of
travel to another dimension in these islands that are also
famous with their beaches. Let’s not forget the shopping
centers that are frequently visited by celebrities.
Here is a pleasure guide for the neighboring islands that
would grab attention of art lovers, gourmets, and the people
who are after a blue voyage:

GEZİ / TRAVEL
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MYKONOS
Beyaz boyalı taş sokakları ve yel değirmenleriyle Mykonos, ‘rüzgarların adası’dır. Rüzgarların tasaları alıp götürdüğüne öyle inanılır ki, belki de bu yüzden Mykonos,
Yunan adaları içinde en çılgınların adasıdır. Plajları,
restoranları, mağazaları ve sanat galerileri lüks ve şıktır.
Dünya ünlülerinin yatlarıyla demir attıkları, restoranlarında deniz mahsülleri yiyip, mağazalarından alışveriş
ettikleri bir marka haline gelmiştir Mykonos. Geleneksel
yaşamın izlerine rastlamak kolay değildir belki ama arka
sokaklar sizi her zaman samimi birkaç yüze ve mütevazı
mekanlara çıkartır.

With its stone pavements painted to white and windmills,
Mykonos is the island of the winds. It is believed that the
winds carry away the worries. Maybe that is why Mykonos
is the craziest among the Greek islands. It is fancy and
elegant with its beaches, restaurants, shops, and art
galleries. The island has become a brand that celebrities
drop anchor in its waters, eat at its restaurants, and shop at
its shops. It may not be easy to see the traces of the
traditional life in Mykonos, but you can always see friendly
faces and modest places on the back streets.

The beaches in Mykonos
Mykonos’un plajları
Adanın plajlarına karadan ya da denizden ulaşım mümkün. Ornos
Plajı’ndan dolmuş tekneler kalkıyor. Adanın en ünlüleri arasında
Paraga, Agrari, Aghios Ioannis,
Super Paradise ve Aghios Sostis
plajları sayılabilir.

It is possible to reach the beaches of the island
through air or sea. Share boats depart from
KONAKLAMA
the Ornos Beach. Paraga, Agrari, Aghios
Önündeki kumsalı masmavi
Ioannis, Super Paradise, and Aghios
manzaralar sunan, konumuyla
revaçta Saint John, Mykonos’un resort
Sostis are among the most famous
tarzı lüks otellerinden.
beaches of the island.

ACCOMMODATION
Sightseeing at the island
Saint John is a luxurious resort hotel
You might run into a few small museums
that offers a blue landscape with its
while walking on the streets of the island
Ada gezintileri
private beach right in front of it
in
the evenings. Don’t ask ‘what is a
Bir akşamüstü adanın sokaklarınand the place is pretty popular
thanks to its location in
museum doing at a leisure island?’ These
da yürürken, ufak bir iki müzeyle
Mykonos.
museums help you look at the island from a
karşılaşmanız muhtemeldir. ‘Eğlence
different perspective: The Maritime Museum,
adasında ne müzesi?’ demeyin. Bu müzewhich displays boat models unique to the island, and the
ler adaya başka bir perspektiften bakmanızı sağhouse that was endowed to the island by faithful Lena. The
lar. Adaya ait tekne modelleri ile avlusunda devasa bir
house used to belong to a 19th century middle class family.
deniz feneri bulunan Denizcilik Müzesi ve 19. yüzyılda
Don’t miss the enchanting ruins and the museum at the
ortasınıf bir aileye ait, inançlı Lena’nın bağışladığı ev...
Delos island, where Apollo and Artemis were born. You can
Ayrıca günübirlik bir tekne yolculuğuyla Apollo ile Artetake a day-trip to the island by boat.
mis’in doğum yeri olan Delos Adası’ndaki büyüleyici kalıntılar ve müze de kaçırılmaz.

Fit for gourmets
Gurmelere layık
Deniz mahsülleri denince, Mykonos’un restoranlarına
rakip az bulunur. Dar bir sokaktaki, sempatik balık ta-
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It is hard to compete with Mykonos restaurants when it
comes to seafood. Many traditional restaurants such as
Kounelas, a fish tavern located on a narrow street, Porto

GEZİ / TRAVEL

Mykonos, bir
eğlence adasıdır
belki ama daracık
sokakları gündüz
de sürprizler vaad
eder.
Mykonos might be
a leisure island,
but its narrow
streets offer sweet
surprises during
daytime.

vernası Kounelas, plaj manzaralı mütevazı kafe Porto
Ornos Rest., Yunan spesiyaliteleri sunan Bakalove,
komşunun ünlü souvlaki’si için Kalammmakia Grill
House gibi bir çok geleneksel lokanta var. Bunların yanısıra Türkler’in de rağbet ettiği Koursaros, adanın en güzel avlularından birine yayılmış Familia, denize nazır
Alegro da listenizde bulunsun.

Ornos Restaurant, a modest place with a beach view,
Bakalove that makes Greek specials, Kalammakia Grill
House, famous with its souvlaki, take place at the island.
Besides those, add Koursaros, a popular restaurant among
the Turkish people, Familia, which has a great courtyard,
and Alegro with a sea view to your list.

An island where celebrities shop
Ünlülerin alışveriş adası

Let aside the sophisticated shops that their fame get

beyond the borders of Greece, even staring at the colorful
Mykonos’ta ünü Yunanistan’ı aşan şık ve sofistike dükshop windows is pleasant in Mykonos. When we say
kanlar bir yana, mağaza dekorasyon ve tasarımlarını inshopping, we don’t only mean shopping for
celemek bile başlı başına bir keyif. Alışveriş
clothing items. The Greek jewelry designs
derken bu sadece kıyafetle sınırlı değil. Yuare also famous. Among all the luxury,
nanistan’ın mücevherleri de ün salmış.
ARAÇ KİRALAMA
there is always place for the traditional;
Bu kadar lüksün içinde geleneksele de
Mykonos’ta araç ve scooter
Mykonos is well known with its
yer var; Bodrum misali, Mykonos da
kiralamak için Apollon Rent A
handcrafted boats. Visit Kostas,
el yapımı sandallarıyla ünlü. GeleCar (www.apollonrentacar.com),    
Rabias, and Sandals’ to see them.
neksel olanları, Kostas Rabias ve
son derece güvenilir bir isim.
Sandals’da.

Churchill’in kurabiyeleri

RENT A CAR
Apollon Rent A Car (www.
apollonrentacar.com) is a highly
reliable name to rent a car
or a scooter in
Mykonos.

Tarihi 1921’e dayanan, eski toprak,
ödüllü bir pastane... Adaya özgü spesiyal şekerlemeleriyle ünlü Skaropoulos, merkeze 1.5 km mesafede. Winston
Churchill tarafından övgüye layık görülmüş
şekerlemeleri bile var. Bademli tatlı ‘amygdalota’ ya da
Churchill’in sevdiği bademli kurabiyeler, özellikli
ürünleri.

Churchill’s cookies

It is an award winner bakery, which its
history goes back to 1921. Skaropoulos
that is famous with its special candies is
1.5 km away from the center. Winston
Churchill had praised bakery’s candies. Their
specialties are ‘amygdalota,’ which is a dessert
made with almonds, or Churchill’s favorite, almond
cookies.

Don’t say ‘such art works for an island!’
‘Bir adada böyle sanat olur mu?’ demeyin
Bazı galeriler yaz için Atina’dan adaya taşınıyorlar ve birçoğu bir yaz destinasyonundan ummayacağınız kadar çarpıcı sanat eserleri ve tasarımlar sergiliyor. Ünlü Yunanlı
sanatçıların eserleri Scala Gallery’de sergilenirken, Rarity
Gallery, The Big White Gallery ve Efimerides de adanın en
estetik ve zihin açıcı galerileri olarak dikkat çekiyor.

Some galleries move from Athens to the island for the
summer, many of them display striking art works and
designs that you wouldn’t expect to see at a leisure
destination. While the famous Greek artists’ works are
displayed at Scala Gallery; Rarity Gallery, The Big White
Gallery, and Efimerides grab attention as the aesthetic and
mind opening galleries of the island.
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SANTORINI
Sahildeki şezlonglara uzanıp klasik müzik eşliğinde günbaIt is impossible not to become mesmerized by the beauty of
Santorini, while watching the sunset, laying on a lounge chair,
tımını seyrederken, Santorini’nin sırrıyla büyülenmemek
and listening to classical music. Santorini is a dream sanctuary
elde değil. Rengarenk kayalıkları, rengini gökyüzünden
for some with its colorful rocks, red and black beaches along
çalmış denizinin kıyılarındaki kırmızı ve siyah kumsalthe sea that’s stolen the color of the sky, snow-white
ları, kar beyazı kubik yerleşimleri ve mavi kubcubic settlements, and the Byzantine churches
beli Bizans kiliseleriyle, Santorini, kimileri
KONAKLAMA
with their blue domes, despite the strong
için, turizmin tüm etkilerine rağmen haAdını ‘mağara ev’ anlamına
effects of tourism. Let aside the architecture
yallerdeki ‘sığınılacak ada’dır. Adanın
gelen ‘canaves’ten alan Canaves
of the island, which is both preserved and
korunmakla birlikte estetize edilmiş
Oia Hotel & Suites, Yunanistan’ın        
aestheticized, Santorini achieves to be
mimarisi bir yana, Santorini hem doğal
en lüks 25 otelinden biri…  
both natural and extraordinary.
hem de olağanüstü olmayı başarır.

Görkemli günbatımı

ACCOMMODATION
Canaves Oia Hotel & Suites,
‘canaves’ means ‘cave home’ in
Greek, is among the most
luxurious 25 hotels of
Greece.

A magnificent sunset

Adadaki en muhteşem günbatımı,
Oia’da. Adeta kalabalık bir ayine dönüşüyor. Manzaralı, romantik ve şık oteller
de burada. Oia’nın beyaz mermer caddesinde, restoranlar, kafeler, seramik atölyeleri, takı
dükkanları ve butikler sıralanıyor.

The most gorgeous sunset in the island
is at Oia. It almost turns into a crowded
ceremony. The elegant and romantic hotels
with the best view are in here. Restaurants,
cafes, ceramic workshops, jewelry shops, and
boutiques line up along the white marble street of Oia.

Kartal yuvasında

At eagle’s nest

Adanın başkenti Fira, sonsuz bir maviliğin ortasındaki volkana bakan yan yana inşa edilmiş ve kayalara oyulmuş evleri, kiliseleri ve otelleriyle, bulunduğu yamaçtan limana

The capital of the island, Fira, connects to the harbor from
the hillside where it is located through a road with 600 steps
and a telfer. It is possible to climb down the steps on
donkeys. Fira houses that are carved into rocks side by side
face the volcano in the middle of the eternal blue.

History under the ashes
The inspiration of Plato’s Atlantis story… You can see the
city of Akrotiri that was conserved under the ashes of the
volcano for centuries, and you can visit the Prehistoric
Thera Museum in Fira to see the frescos and ceramics.

Flavors with view
The restaurants in Santorini are striking not only with their
flavors but also with their locations. Watch the blue behind
the sunset at Feredini Restaurant. Ammoudi Restaurant,
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Santorini’nin sıradışı
coğrafyası ve sokakları
benzersiz bir seyahat keyfidir.
Santorini is a pleasant
destination with its
extraordinary geography
and streets.

dik, 600 basamaklı bir yol ve teleferikle bağlanıyor. Merdivenlerden eşeklerle inmek mümkün.

Küllerin altındaki tarih
Plato’nun Atlantis hikayesinin esin kaynağı... Yüzyıllar
boyunca volkanın küllerinin altında kalarak korunan
Akrotiri kentini gezebilir, buradaki yaşama ait fresk ve
seramikleri ise Fira’daki Prehistorik Thera Müzesi’nde
görebilirsiniz.

Manzaralı tadlar
Santorini’de restoranlar sadece gurmelerin ilgisini çekebilecek tadlarıyla değil konumlarıyla da çarpıcı. Feredini Restaurant’da günbatımının hemen ardındaki maviliği izleyin.
Limandaki Ammoudi Restaurant, Yunanlılar’ın deniz ürünleri ve balık pişirmedeki yeteneklerini sergiler.

which is located at the harbor, shows off the talent of the
Greek people at cooking seafood and fish.

Fish therapy
Balıklı terapi

Spa therapy with fish suits this classy island.

AKTİVİTE
The fish remove the dead skin cells from
Bu klas adaya balıklarla spa terapisi yakıKatamaran turlarında,
your feet at Kissing Fish. It is relieving
şır. Kissing Fish’te suda dinlendirilen
volkandan çıkan termal su, Kırmızı
to know that the fish don’t have teeth;
ayakları mıncıklayan balıklar deriyi
Kumsal ve Beyaz Kumsal’da yüzdükten
they don’t bite, they kiss.
ölü hücrelerden arındırıyorlar. Bilsonra, teknede barbekü iştah açıcı.
menizde yarar var; balıkların dişleri
yok, ısırmıyor, öpüyorlar.
From hand crafted puppets to
ACTIVITY

El yapımı kuklalardan
ikonalara

After swimming at the Red Beach, the
White Beach, and in the thermal waters
of the volcano, having a barbecue on
the boat during the catamaran
tours is savory.

Adanın görsel olarak şenlikli dükkanlarından biri, Anthemion… El yapımı
kuklaların satıldığı dükkanda, merakınızı
gideren karizmatik satıcının sohbeti de burada
zaman geçirmeyi anlamlı kılıyor. Bir ada evinin salon ve
mutfağından dönüştürülen Anemi Artcrafts’te, zeytin
ahşabı, cam ve seramikler satılıyor. İkona atölyesinde,
İstanbul’dan gelen ahşap kapıların üzerine Bizans ve Rus
ikonaları boyayan Dimitris Koliousis, aynı zamanda adanın en ünlü kilisesi Panagia Episkopi’nin de yaratıcısı.

icons

Anthemion is one of the colorful
shops of the island. The chat with its
charismatic sales person who satisfies
your curiosity makes the time spent here
meaningful. Hand crafted puppets are sold at
the shop. Olive wood, glass, and ceramic items are
sold at Anemi Artcrafts, which was turned into a shop from
an island house’s kitchen and living room. Dimitris
Koliousis, who paints Byzantine and Russian icons on
wooden doors that are imported from İstanbul at the icon
workshop, is also the creator of the most famous church of
the island, Panagia Episkopi.

raillife MAYIS / MAY 2015

0

4

7

HOBİ / HOBBY

GEÇMİŞİN İZLERİNİ SÜREN
BİR KOLEKSİYONER
CONSULTA YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMRE BURÇKİN, FERMAN, KLASİK OTOMOBİL VE
MEKANİK SAATLERDEN OLUŞAN GENİŞ BİR KOLEKSİYONA SAHİP.

A COLLECTOR TRACING THE PAST
CHAIRMAN OF THE BOARD OF CONSULTA EMRE BURÇKİN OWNS A WIDE COLLECTION THAT
CONSISTS OF IMPERIAL ORDERS, CLASSIC CARS, AND MECHANICAL CLOCKS.
SELİN AKGÜN
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Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Emre Burçkin
Chairman of the Board of Consulta Independent
Auditing and Certified Public Accounting
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Emre Burçkin expresses that his curiosity to collect had
started at a young age with collecting football player
cards that used to come with Zambo gums and then in
time it had turned into a different kind of passion.
Burçkin who dotes on each piece in his collection and
tries to preserve them the best way possible
thinks that collecting is a privileged
passion. We talked to Emre Burçkin
about his imperial order, clock,
Kol ve cep
classic car, painting, and antique
saatleriyle başlayan
item collections.
bu tutku, 1800’lü
Chairman of the Board of
Consulta Independent Auditing
yıllardan kalma mekanik
and Certified Public Accounting
saatlerin koleksiyonunu
Emre Burçkin who expresses the
yapmaya başlamam ile
importance of having an orderly
life
to find the balance between
farklı bir boyut
business and personal lives says,
kazandı.
“The most important criteria for a
man to reach success is to have an orderly
marriage life. Your spouse should work.
Don’t tire yourself by adopting principles on how
many days a week you must socialize. You should keep
your social life in order after you become specialized in a
certain field in your business life.”

Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Yönetim Kurulu Başkanı Emre Burçkin, çocukluk
yıllarında Zambo sakızlarından çıkan futbolcu resimleri ve gazoz kapaklarını toplayarak başlayan koleksiyon
merakının ilerleyen dönemde farklı bir tutkuya dönüştüğünü ifade ediyor. Koleksiyonunda yer alan
her bir parçaya gözü gibi bakan ve en iyi
şekilde muhafaza etmeye çalışan Burçkin, koleksiyonerliğin ayrıcalıklı bir
tutku olduğunu düşünüyor. Emre
Burçkin ile ferman, saat, klasik otomobil, tablo ve antika eşya koleksiyonları hakkında konuştuk.
İş ve özel yaşam arasında denge
kurabilmek için düzenli bir hayat
stiline sahip olmak gerektiğini dile
getiren Consulta Bağımsız Denetim
ve Yeminli Mali Müşavirlik Yönetim
Kurulu Başkanı Emre Burçkin, “Bir erkeğin başarılı olmasının en önemli kriteri
düzenli bir evliliğe sahip olması. Mutlaka çalışan bir eşiniz olmalı. Haftada kaç gün sosyalleşmeniz

Passion for cars and clocks
There are approximately 200 thousand imperial orders in
Emre Burçkin’s house and office. Many Ottoman court
orders and acquittals are among them. Another hobby of
Burçkin is cars. Burçkin who explains that his first car was
a 1959 model convertible Fiat coupe designed by
Pininfarina says, “The car that I had sold in 1976 is being
displayed at Koç Museum today. Later, I have bought
different types of cars. I own about nine classic cars. A
1977 model special design Mercedes coupe, a 1951 model
convertible Singer, and a 1964 model Spitfire are among
my favorite classic cars.”

Owns thirty mechanical clocks
Emre Burçkin who also has a curiosity for wrist and pocket
watches says, “This passion that began with collecting
wrist and pocket watches took on a new dimension when I
began to collect mechanical watches from the 1800s. I
own about thirty mechanical watches.”

Makes his own repair work

Emre Burçkin’in 9’a yakın klasik otomobili bulunuyor.
Emre Burçkin owns about nine classic cars.
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Emre Burçkin who mentions that he keeps magnifying
glasses in different sizes on his desks both in his office and
in home remarks that he keeps them at his fingertips all
the time in order to see the antique items in detail.
Burçkin emphasizes that he also makes the repair works of

HOBİ / HOBBY

gerektiğine dair prensipler koyarak, kendinizi çok fazla
yormamalısınız. İş hayatında belli bir noktada uzmanlaştıktan sonra sosyal ilişkilerinizi düzgün tutmalısınız.” diyor

Otomobil ve saat tutkusu
Koleksiyoner kişiliğiyle öne çıkan Emre Burçkin’in
evinde ve ofisinde yaklaşık bin 200 adet ferman bulunuyor. Bunların içinde Osmanlı mahkeme kararları ve
beraatlar bulunuyor. Burçkin’in bir diğer hobisi de
otomobiller…İlk otomobilinin Pininfarina’nın dizayn
ettiği üstü açık, iki kişilik, 1959 model bir Fiat olduğunu ifade eden Burçkin, “1976’da sattığım bu otomobil,
bugün Koç Müzesi’nde sergileniyor. Daha sonrasında
hep farklı otomobiller aldım. 9’a yakın klasik arabam
var. 1977 model, özel iki kişilik Mercedes, 1951 model
üstü açık bir Singer, 1964 model Spitfire en sevdim klasik arabalarım arasında yer alıyor.” diyor.

30 mekanik saati var
Kol ve cep saatlerine karşı da özel bir tutku besleyen
Emre Burçkin, “Kol ve cep saatleriyle başlayan bu tutku,
1800’lü yıllardan kalma mekanik saatlerin koleksiyonunu
yapmaya başlamam ile farklı bir boyut kazandı. 30’a yakın
mekanik saatim var.” yorumunda bulunuyor.

Tamir işlemini de kendisi yapıyor
Hem ofisindeki hem de evindeki çalışma masasında farklı
boyutlarda büyüteçler bulundurduğunu dile getiren Emre
Burçkin, antika eşyalarının detaylarını tüm ayrıntılarıyla
görebilmek adına büyüteçlerini yanından ayırmadığını belirtiyor. Saat koleksiyonunda yer alan modellerin tamirini
de özel olarak kendisinin yaptığını vurgulayan Burçkin, bu
koleksiyonda yer alan modellerin bazılarının ancak saraylarda görülebileceğine de dikkat çekiyor. Burçkin,
bin metrekarelik deposunun yarısının klasik
eşya koleksiyonu ile dolu olduğunun da
altını çiziyor.

Balık tutuyor

Saat koleksiyonunda nadide eserler yer alıyor.
His clock collection consists of rare items.

the watches in his collection. He draws attention
to some models that could only be seen at
royal palaces. He highlights that half of
his one thousand square meters storage
This passion
area is filled with his classic items
that began with
collection.

collecting wrist and
pocket watches took on
a new dimension when
I began to collect
mechanical watches
from the 1800s.

Doğduğu günden bu yana her yaz
Kınalıada’ya gittiğini söyleyen
Emre Burçkin, “İki yaşından bu
yana denizle haşır neşirim. Yüzmeyi çok seviyorum. 12.50 metrelik
bir motor yatım var. Fırsat buldukça
balığa çıkmaktan büyük keyif alıyorum. Özellikle yaz aylarında her hafta
sonu balık tutmaya giderim. Ofisimin üst
katında kendime ait küçük bir spor salonu
oluşturdum. Haftada en az bir kez spor yapmaya
çalışıyorum.” diyor.

Goes fishing

Mentioning that every summer he
goes to Kınalıada since he was
born, Burçkin says, “I’ve loved the
sea since I was two. I love swimming.
I have 12.5 meters long motor yacht. I
enjoy fishing when my schedule yields.
Especially in summer, I go fishing every
weekend. I created a small gym in the upstairs
of my office floor. I try to exercise at least once a
week.”
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BAŞARISINI İNOVATİF ÜRÜN
GRUPLARINA BORÇLU
E-TİCARET SİTESİ SEFAMERVE, ALINDA İZ BIRAKMAYAN ŞAL BONESİ VE EŞOFMAN GİBİ
İHTİYACA YÖNELİK İNOVATİF ÜRÜNLERLE ÖNE ÇIKIYOR.

SHE OWES HER SUCCESS TO AN
INNOVATIVE PRODUCT RANGE

E-COMMERCE SITE SEFAMERVE BECOMES PROMINENT WITH INNOVATIVE PRODUCTS SUCH
AS SCARF CAP THAT DOESN’T LEAVE ANY MARK ON FOREHEAD AND SPORTSWEAR.
SELİN AKGÜN

The first and only e-commerce site to enter Red Herring
Global Top 100, Sefamerve’s member count is over four
million. The brand that draws attention with its successful
social media applications has offices in Marrakesh and
Holland as well. The brand delivers to fifty-five countries
in five continents. The founders of Sefamerve are the
chairman of the board Mehmet Emin Okur and the founding
partner of the brand Oya Okur Erciyeş. We talked to the
Okur siblings about the brand’s vision for the future.
The brand was born by a discovery that was made by
Oya Okur Erciyeş who returns to Turkey after
having studied fashion design and living
for twelve years in Canada. She had
Oya Okur
realized that the hijab fashion was
Erciyeş: “İşin içine
missing some important things.
Mehmet Metin Okur who
girdikçe tesettür
supported his sister and prepared
modasına yönelik
the infrastructure of Sefamerve
ihtiyaçları keşfederek hedef
created an e-commerce brand
that
is known not only in Turkey
kitlemize bu ihtiyaçları
but also abroad along with Oya
karşılayan tasarımlar
Okur Erciyeş in only two years.
sunmaya başladık.”
Sefamerve that is placed among the
top hundred start-up businesses of
Europe targets to reach one million dollar
of revenue in the coming three years.
Chairman of the Board Mehmet Metin Okur who
emphasizes that Sefamerve offers a different life style to
its targeted mass through the social media applications
and innovative product ranges says, “We perform a
detailed work regarding the product ranges that are
planned to be offered on our e-commerce site. Our goal
is to create the perception of a transparent brand. We
have reached over four million members through

Red Herring Global Top 100’e giren ilk ve tek e-ticaret
sitesi olan Sefamerve’nin üye sayısı 4 milyonu aştı. Başarılı sosyal medya uygulamalarıyla dikkat çeken markanın, İstanbul dışında Fas ve Hollanda’da da ofisleri bulunuyor. 5 kıtaya ve 55 ülkeye aktif gönderim yapılıyor.
Sefamerve sitesinin kurucuları ise yönetim kurulu başkanı olarak öne çıkan Mehmet Metin Okur ile markanın
kurucu ortağı Oya Okur Erciyeş… Aynı zamanda ağabey-kardeş olan Mehmet Metin Okur ve Oya Okur Erciyeş ile markanın gelecek vizyonu hakkında
konuştuk.
Sefamerve markasının temelleri 12 yıl
Kanada’da yaşadıktan sonra moda
tasarımı eğitimi alıp Türkiye’ye
dönen Oya Okur Erciyeş’in tesettür modasına yönelik önemli
eksiklikleri keşfetmesiyle atılıyor. Bu konuda kız kardeşine
destek veren ve Sefamerve sitesinin altyapısını hızlandıran
Mehmet Metin Okur, Oya Okur
Erciyeş ile 2 yıl içinde sadece
yurt içinde değil, yurt dışında da
tanınan bir e-ticaret markası yaratıyor. Avrupa’nın en başarılı ilk 100
start up girişimi arasında yer alan Sefamerve, önümüzdeki 3 yıl içinde 1 milyar dolar
ciroya ulaşmayı hedefliyor. Sefamerve’nin hem sosyal
medyadaki uygulamaları hem de yenilikçi ürün gruplarıyla
hedef kitlesine farklı bir yaşam tarzı sunduğunu dile getiren yönetim kurulu başkanı Mehmet Metin Okur, “E-ticaret sitemizde satılması planlanan ürün gruplarına yönelik
titiz bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Şeffaf bir marka algısı
oluşturmak amacıyla yola çıktık. Facebook sayfamız aracı-
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Sefamerve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Metin Okur ve Kurucu Ortak Oya Okur Erciyeş
Chairman of the Board of Sefamerve Mehmet Metin Okur and Founding Partner Oya Okur Erciyeş

lığıyla 4 milyonu aşkın üyeye ulaştık. Üyelerimiz kendi
içinde sosyalleşmeye başladı. Hedef kitlemizin yaş ortalaması ise 18-35 arasında değişiyor.” diyor.

6 ay boyunca etek satamadılar

facebook. Our members have become to socialize with
each other. The average age of our targeted mass is
between 18 and 35.”

They couldn’t sell skirts for six months
Founding Partner of the brand Oya Okur
Erciyeş expresses how the brand has become
distinct with its design line: “The hijab
Oya Okur
clothing companies send us their
Erciyeş: “After entering
models and we choose the ones we
like among them and send them to
this business and finding
production. We ran into problems
out the needs of the hijab
with their sleeves, skirt heights, and
fashion, finally we have begun
sometimes with their arms.
Moreover,
we had experienced a
to present the designs that
period that we couldn’t sell any
fulfill the needs of our
skirts for six months. In time, we have
targeted mass.”
begun to discover the needs of the hijab
fashion and offer the designs to meet the
needs of our targeted mass. We have had
extensive meetings with the manufacturing
companies about the type of products that we wanted.
We design innovative products such as scarf cap that doesn’t
leave any mark on forehead and sportswear.”

Sefamerve Kurucu Ortağı Oya Okur Erciyeş ise markanın tasarım çizgisiyle
nasıl farklılaştığını şu sözleriyle
ifade ediyor: “Bize tesettür firmalarından modeller geliyor.
Aralarından beğendiklerimizi
ürettiriyoruz. Kiminin yakası,
kiminin kolu, kimisinin de
etek boyu ile ilgili sorunlar yaşadık. Hatta 6 ay boyunca hiç
etek satmadığımız bir dönem
oldu. İşin içine girdikçe tesettür
modasına yönelik ihtiyaçları keşfederek hedef kitlemize bu ihtiyaçları karşılayan tasarımlar sunmaya
başladık. Üretici firmalarla nasıl ürünler
istediğimize dair kapsamlı toplantılar yaptık.
Alında iz bırakmayan şal bonesi ve eşofman gibi ihtiyaca
yönelik inovatif ürünler tasarlıyoruz.”
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Ayda 250-300 bin adet ürün satılıyor
Standardın dışına çıkarak 105 cm uzunluğa sahip etekler
satmaya başladıklarını ve 105 cm’lik eteği piyasaya sunar
sunmaz 36 bin adet sattıklarını vurgulayan Mehmet Metin Okur ise, “10 bin farklı ürün grubumuz bulunuyor ve
ayda yaklaşık 250-300 bin adet ürün satılıyor. Yurt dışı
satışların ciroya katkısı ise yüzde 18 civarında. Ama sipariş adedi olarak bakarsak yüzde 12-13’lerde. En çok
talep gören ürünler ise eşarp ve şal modellerimiz. Her
gün 7-8 bin adet yeni ürün giriyor. Hedef kitlemizin
önemli bir kısmını İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve
Bursa gibi illerdeki müşterilerimiz oluşturuyor.” yorumunda bulunuyor.

Tesettürlü sporculara sponsor olacaklar
2013’e göre 2014’te ciroda yüzde 50 büyüme gerçekleştirdiklerini ifade eden Mehmet Metin Okur, gelecek hedefleri hakkında şu bilgileri veriyor: “2016 Olimpiyatları’nda
17 tane tesettürlü sporcuya sponsor olacağız. Şu anda bu
sporcular için kıyafet tasarlıyoruz. Türkiye’den sonra
Avrupa, Kuzey Afrika, Uzak Doğu ve Amerika’da büyümeyi hedefliyoruz. Bize okul, devre mülk, otel yapmak,
helal ödeme, kozmetik, helal connect gibi farklı teklifler
geldi. Yatay büyümeye gitmeden, coğrafi büyümeye yöneldik. Fas ve Hollanda’da ofis açtık. Yeni hedefimiz Endonezya ve Malezya… Avrupa’da ise en çok Fransa’ya
satış yapıyoruz.”

En çok eşarp ve şal modelleri ilgi görüyor.
Scarf and shawl models are the most popular.

They sell 250-300 thousand items per month
Mehmet Metin Okur highlights that they went beyond the
standards and began to sell skirts with one hundred and
five centimeter of height, and the minute they have offered
them on their e-commerce site, they sold thirty-six
thousand of them and he adds, “We have ten thousand
product range and we sell approximately 250-300 thousand
items per month. The contribution of the foreign sales to
our revenue is around eighteen per cent. However, if we
look at it as the number of sales, it is around twelve to
thirteen per cent. Most wanted products are scarves and
shawls. Seven to eight thousand new models are uploaded
every day. Most of our targeted clients live in İstanbul,
Ankara, İzmir, Antalya, and Bursa.”

They are going to sponsor the athletes in hijab

Alında iz bırakmayan şal bonesi ve eşofmanlara da talep büyük.
The demand for scarf cap that doesn’t leave a mark on forehead
and sportswear is grand.
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Mehmet Metin Okur who expresses that compared to 2013,
a growth of revenue at a rate of fifty per cent has taken place
in 2014 gives the following information: “We are going to
sponsor of seventeen athletes in hijab at the 2016 Olympic
Games. We are designing garments for them now. We are
targeting to grow in Europe, North Africa, Far East, and
America besides Turkey. We had received different types of
proposals such as building schools or hotels, or investing in
cosmetics, halal pay, and halal connect. We aimed towards
geographical growth, without going for horizontal growth.
We have opened offices in Marrakesh and Holland.
Indonesia and Malaysia are our new goals. We make the
most sales to France in Europe.”

ZANAAT / CRAFT

KUMLU TUVALLERE GİZLENMİŞ
HAYATLAR…
RESİM ÇALIŞMALARINDA KUMDAN FAYDALANAN ZEYNEP ERDİNÇ, YAŞANMIŞLIKLARDAN VE
BİREYİN KENDİNİ SORGULAMA ÇABASINDAN BESLENİYOR.

LIVES THAT ARE HIDDEN ON SANDY
CANVASES
ZEYNEP ERDİNÇ WHO USES SAND AT HER PAINTING IS NURTURED BY LIFE EXPERIENCES
AND ONE’S STRUGGLE TO QUESTION ONESELF.
SELİN AKGÜN

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik
Bölümü mezun olan Zeynep Erdinç, üniversitede okurken
açtığı seramik atölyesi aracılığıyla uzun yıllar seramik sanatıyla ilgilendiğini belirtiyor. 1982’den 1991’e kadar seramik
çalışmalarına ağırlık veren Erdinç, daha sonra sanat kariyerinde farklı bir dönüm noktasına geldi. Kendisini Kadıköy
Yeldeğirmeni’nde yer alan atölyesinde ziyaret ettiğimiz
Erdinç, seramik çalışmalarından resim çalışmalarına yönelme hikâyesini şu şekilde anlatıyor: “1991’den bu yana ise
resimle iç içeyim. Ayrıca resim dersi aldım. Zamanla resimlerim de seramik eğitimimle doğru orantılı olarak seramik
gibi olmaya başladı. Resim diliyle bir şeyler yapmaya çalışırken, içimdeki seramikçinin kendini gösterdiğini fark
ettim. Resim çalışmalarımda, derinlik yaratan katmanlar
yaratabilmek adına kumla çalışmaya başladım. Kum, seramik geçmişimden ötürü zaten tanışık olduğum bir malzeme. Kumu aslında ince bir sıva gibi kullanıyorum. Tuval
üzerine duvarlar fikriyle yola çıkmıştım. Prehistoryaya yakın ilgi duyuyorum. Mağara ve kaya resimlerine yönelik
özel bir ilgim var. İnsanın yaratma eylemiyle ilgilenirken,
bu yüzyılda yaşamanın bireysel ağırlığını da sorgulamaya
başladım. Bu nedenle geriye giderek, o yaratma eylemine, o
kültürel yaşantıya ‘şimdinin’ algısıyla bakmak istedim. Bu
çalışmalarda dokulu bir malzemeyi nasıl yaratacağımı analiz ederken, kumla çalışmaya karar verdim.”
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FERHAT MAKASÇI

Zeynep Erdinç who had her degree from Marmara
University Fine Arts Faculty Ceramics Department
states that she had worked with ceramics for long years
by means of the ceramic workshop that she had opened
when she was still studying. Erdinç who had focused on
ceramics between 1982 and 1991 had come to a different
turning point in her career. Erdinç whom we visited at
her workshop located in Kadıköy, Yeldeğirmeni told us
her story about how she changed her direction from
ceramics to painting, “I’ve focused on painting since
1991. I’ve also taken painting lessons. In time, my
paintings began to resemble my ceramic works. I have
realized that the ceramic artist within me began to show
herself. I began to work with sand on my paintings in
order to add deepness through layers. I am familiar
working with sand because of my history with ceramics.
I actually use sand as a thin coating. My original idea
was the walls on canvas. I have great interest in
prehistory. My special interest is rock and cave paintings.
I began to question the personal burden of living in this
century while I was paying my attention to the creativity
of humans. So, I wanted to go back and look at that
creativity and cultural life with today’s perception.
When I was analyzing how to create a textured material,
I decided to work with sand.”

ZANAAT / CRAFT
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Yalınlıktan ve doğadan besleniyor

She is nurtured by plainness and nature
Zeynep Erdinç who had an exhibition called Under/Surface
between December, 20 and January 11, 2014 at the Gallery
Ark says, “I had joined the exhibition with about 20 works.
I had focused on different types of surface works for the
each work. As a result of working both on and under
the surface, I was able to create works that
emphasize time and point present at the
same time. What I actually wanted to
Bundan sonra
achieve was to create a hesitant
büyük bir duvar
environment. I desired to open an
alternate door that can be created by
şeklinde ya da bütün
the observer’s own view, imagination,
parça ilişkisi
and experiences. My works have a
çerçevesinde konseptli
layered structure. They have a bottom
surface, and the perception of on and
işlere devam
under the surface. They all reflect the
edeceğim.
setup that I had created in my mind
stylistically and substantially with success. I
focus on the process, not on the result. My
action had me aim for the plainness while allowing me
to avoid categorization that I dislike.”

20 Aralık-11 Ocak 2014’te Galeri Ark’ta Yüzey/Altı adlı
bir sergi açan Zeynep Erdinç, “Bu sergiye 20’ye yakın
eserimle katıldım. Her bir eserde farklı yüzey çalışmalarına odaklandım. Yüzeyin üstündeki ve altındaki çalışmalar neticesinde hem zamana vurgu yapan hem
de şimdiyi gösteren işler çıktı ortaya. Aslında yapmak istediğim şey, ikircikli bir ortam yaratmaktı. Bakanın, kendi durduğu yerden, kendi birikimlerinden,
kendi imgelerini oluşturabileceği
farklı bir kapı açmak istedim. Çalışmalarımdaki bu katmanımsı yapının, o dip yüzeyin, yüzey altı ve
yüzey üstü algısının biçimsel ve
içerik olarak kendi zihnimde yarattığım kurguyu başarılı bir şekilde anlattığını düşünüyorum. Sonucu değil,
süreci önemseyen biriyim. Dolayısıyla bu
eylem, beni daha da yalın olana yönlendirdi ve
aslında hiç sevmediğim bu kategorileştirme olaylarından kaçma olanağı tanıdı.” diyor.

Kaya ve mağaraları inceledi

She observed the rocks and caves

Bundan sonraki çalışmalarında kumu katmanlarından

Erdinç who mentions that she is going to use less sand on
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Zeynep Erdinç, resim çalışmalarında kum aracılığıyla zengin katmanlar yaratıyor.
Zeynep Erdinç creates rich layers in her paintings by using sand.

layers at her following works and make the background
more visible tells about her source of inspiration, “When
I was observing the rock and cave paintings, I felt the
excitement caused by the effects of the wind, sand, and
time on humans and their traces. A movement that is in
harmony with nature draws attention here. Some lines are
deep and some are not, so we understand from
that a certain time has passed. In a controlled
manner, I try to make people feel that my
work is a surface or a trace that is an
I am going to
uncontrolled work of both human and
continue working on
nature.”

azaltarak kullanacağını, zemini daha görünür kılacağını
belirten Erdinç ilham kaynağını şöyle anlatıyor: “Kaya ve
mağara resimlerini incelerken; rüzgârın, kumun ve zamanın, insana ve onun izlerine etkisi beni heyecanlandırdı.
Burada doğa ile birlikte gerçekleşen bir hareket göze çarpıyor. Bazı çizgilerin altta ya da üstte olma halinden aslında belli bir zamanın geçtiğini anlıyoruz. Eserlerimde kontrollü bir şekilde kontrolsüz olmuş, doğa ve insanla birlikte yapılmış bir
iz ya da yüzey olduğunu hissettirmeye
çalışıyorum.”

Kumu rastgele serpmiyor

large pieces in the shape
of a wall or on works
within the frame
of meronymy
concept.

3 yıldır kumla çalışan Zeynep Erdinç, nasıl bir tekniğe sahip olduğunu ise şöyle özetliyor: “Bugüne kadar yaptığım her iş seramikle bağlantılı olduğu için dokusal bir yapıya sahip. Tuval üzerine tuval kolaj çalışmaları da yaptım. Yıkıcılığı, yıpratıcılığı biraz
da insan olmayı sorgulamak adına başlayan bu
süreç, beni kumla ilgili çalışmalar yapmaya yönlendirdi. Tuval üzerine önce alttan görünmesi gereken zemini
çalışıyorum. Resimlerim genellikle monokromdur. Zemini attıktan sonra yapıştırıcı işin içine giriyor ve üze-

She doesn’t pour sand just
randomly

Working with sand for the last three
years, Zeynep Erdinç summarizes her
technique: “Each work that I have
made until today has a textured
structure since each was connected with
ceramics. I have made collage works on canvas.
The course that began to question destructiveness,
abrasiveness, and being human directed me working with
sand. I work on the background first. My paintings are
usually monochrome. After completing the background
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Erdinç, her eserinde farklı bir yüzey çalışmasına odaklanıyor
Erdinç focuses on alternate surface works in each painting.

work, I apply the binding agent and then I pour the sand
using my hands. I use tools such as trowel or hacksaw
to shape the texture. This procedure is the
most significant part of my work. What
is important here is not to pour the
sand just randomly, but how you
Çalışmalarım,
direct the procedure, your
kendi katmanlarımıza,
attitude, and your experiences
kendi bilmiş hallerimize,
are. I create the outline,
harmony, stylistic mechanism
kanonik ve hiyerarşik bakış
of the work before I begin to
açımıza yöneliktir.
paint the background. Later,
I wait for it to dry. I act
spontaneously when I paint.
My works are about our layers,
Then,
I check the work for
our know-it-all attitudes,
smears or unclear images that
our canonical and
might occur following this type
of processes. I don’t even remember
hierarchical views.
how many layers my works have. It is
not easy to paint the works with multiple
layers. If I am able to catch the stylistic balance
on the background after pouring the sand, painting it
becomes easier. This type of work is completed at least
in one month.”

rine elimle kumu döküyorum. Dokuya şekil verebilmek
için mala ya da demir testeresi gibi malzemeler kullanıyorum. Çalışmalarımın en önemli kısmını
da bu süreç oluşturuyor. Burada önemli
olan kumu rastgele serpmek değil. Bu
sürece nasıl bir yön verdiğiniz,
tavrınız ve birikiminiz önem kazanıyor. Alttaki zemini boyamadan önce çalışmanın çizgilerini, armonisini ve biçimsel
düzeneğini oluşturuyorum.
Daha sonra da kurumasını
bekliyorum. Boyamaya geçerken ise spontan davranıyorum. Daha sonra gerekli kontrolleri yapıyorum. Bu tip çalışmaların ardından bazen lekeler ve
belirsiz imgeler ortaya çıkıyor.
Yaptığım resimlerde kaç katman olduğunu hatırlamıyorum bile… Çok katmanlı
çalışmaları boyamak ise hiç kolay değil.
Kumu attığımda zeminde istediğim biçimsel dengeyi
sağlayabilmişsem, boyaması daha kolay oluyor. Bu tip
bir çalışma en az 1 ay sürüyor.”
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Ayda 9,90 TL’den
başlayan taksitlerle
Casper T10 ve N210 kampanyaları 30 Temmuz 2015 tarihine kadar, Casper T27 kampanyası ise 30 Ağustos 2015 tarihine kadar geçerlidir. İş Avantaj Biz 100/200/300/
600/1.000/1.500/2.000/3.500 veya İş Avantaj Her Yöne 100/200/300/600/1.000/1.500/2.000/3.500/5.000 veya Esnafa Özel 100/250/450/750/Özgür veya Profesyonele Özel
100/200/300/600/1.000/1.500 tarifelerinden birinde yer alan, Türk Telekom’un en az 6 aydır aktif kurumsal gerçek veya tüzel kişi mevcut telefon hizmeti abonesi olan,
kampanyaya başvuru tarihinden başlamak üzere en geç 50 (gün) öncesine kadar, daha önce cihaz kampanyalarından yararlanmış ve her türlü kampanya taahhüdünü
bozacak iş türü ile kampanyadan ayrılmamış olanlar kampanyadan yararlanabilir. Gerçek abone ise TCKN bazında, tüzel abone ise VKN bazında son 12 ay içerisinde Hat
Toplama veya Alma Haberli Mektup hareketi görmemiş olmak, Müşterinin aktif abonelikleri içerisinde en eski tesis tarihli olanına ait toplam ödenmiş fatura sayısının en
az 6 ve toplam ödenmiş fatura tutarının en az 200 TL olması, Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise VKN bazında PSTN ödenecek taksit faturası bulunmamak,
Gerçek abone ise TCKN bazında, Tüzel abone ise müşteri ID bazında Son Ödeme Tarihi geçmiş borcu olmamak, Kampanya giriş anında kara liste veya gri listede
bulunmamak, Hat dondurma listesinde olmamak, Kampanya başvuru dönemi içerisinde aynı hat ile herhangi bir tablet, bilgisayar veya cep telefonu kampanyasından
yararlanmıyor olmak, Şüpheli alacaklı listesinde olmamak, Türk Telekom Ofis veya Bayilerine başvurmak, Detay alınamayan santraller kapsamında bulunmamak, UMTH
veya STH abonesi olmamak gerekmektedir. Kampanya 24 aylık Abonelik Taahhüdü içermektedir. Taahhüdün ihlal edilmesi durumunda Taahhütname’de yazan İhlal
Halinde Ödenecek Ücret aboneye yansıtılır. Damga Vergisi Aboneye aittir. 1 (Bir) adet sabit hat başına 1 (Bir) adet Ürün talebinde bulunabilir. Casper Via T27 Kampanyası
kapsamında bir Abone maksimum 5 (Beş) adet, Casper Via T10 ve Casper N210 Kampanyaları kapsamında ise bir Abone maksimum 3 (Üç) adet Ürün alabilir. Kampanya
stoklarla sınırlıdır. Ayrıntılı bilgi 444 4 564 ve ttkurumsalurunler.turktelekom.com.tr’de.
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Tarİhtekİ İlk sultan:
GAZNELİ MAHMUT
SULTAN 30 NİSAN 1030’DA VEFAT ETTİĞİNDE İSLAM’IN O TARİHTEKİ EN BÜYÜK
DEVLETİNİ MİRAS OLARAK BIRAKIYORDU.

The first sultan in history:
MAHMUT OF GHAZNI

WHEN THE SULTAN HAD PASSED AWAY ON APRIL 30, 1030, HE HAD LEFT BEHIND
THE GREATEST ISLAMIC STATE AS HIS LEGACY.
HAKAN ARSLANBENZER

Devletlerin yönetim şekillerine bakılarak İslam tarihini, dolayısıyla Türk tarihini de üç kısma bölmek mümkün görünüyor. Birincisi, halifeler dönemidir ki adı üstünde Medine,
Şam veya Bağdat yahut Dört Büyük Halife ile onlardan sonra
gelen Emevi veya Abbasi halifelerinin bütün İslam dünyasına
hükmetmesi anlamı taşır. Bu dönemde oluşan kurumsal yapı
daha sonraki İslam devletlerine de model olacaktır.
İkinci dönem Gazneliler Devleti ile başlayan sultanlık dönemidir. Bu dönemde Haçlı Seferleri İslam dünyasını tahrip
etmiş, Abbasi halifeliği iyice güçten düşmüş, Kuzey Afrika’da ortaya çıkan Şii Fatımi Hanedanı halifeliğini ilan etmiş;
böylece bir merkez kaybı olmuş, dağınıklık ortaya çıkmıştır.
Sultanlığın toparlayıcı etkisi kendini çok çabuk gösterdi.
Önce İslam toprakları belli büyük devletlerin hâkimiyetini
tanıdı; daha sonra ise Haçlılar sökülüp atılarak fetihler kaldığı yerden devam etti. Bundan dolayıdır ki sultanlık dönemi
bin seneden uzun sürebilmiştir.
Üçüncü dönemse Osmanlı saltanatının lağvedildiği
1923’te başlayan ve bugün de içinde olduğumuz ulus-devlet dönemidir.

By looking at the forms of governments, it seems we can divide
the history of Islam into three periods. The first one is the period
of the caliphs, which implies the domination by the caliphs of
Medina, Damascus, Baghdad, or the Four Caliphs, and the
caliphs of the Umayyad or the Abbasids over the Islamic world.
The organizational structure that was created during that period
would present a model for the following Islamic states.
The second one is the period of the sultanate that began with the
Ghaznevids. During that period, the crusades had destroyed the
Islamic world, the caliphate of Abbasid had been weakened, the
Shia Fatimid Dynasty had declared its caliphate; these events had
caused to lose focus and had created a mess. The unifying effect
of the sultanate had shown itself sharply. At first, the Islamic
lands had recognized the domination of some certain big powers;
later on, the crusades had been extirpated and the conquests had
been resumed. That is why the period of the sultanate had lasted
for over thousand years.
The third one, during which the Ottoman reign was abolished, is
the period of the nation-state that began in 1923 and continues
today.

Asalet sahibi bir köle

A slave from a royal blood

Gazneli Mahmut, 2 Kasım 971’de bugünkü Afganistan’da,
Kabil’in güneyine düşen Gazne şehrinde dünyaya geldi. Tam
adı Abdülkasım Mahmud, resmi unvanı sultan, sıfatı Yeminü’d-Devle, aile ismi veya soyadı İbn Sebük Tegin’dir. Babası Ebu Mansur Sebük Tegin, Samaniler Devleti’ne bağlı bir
memluk komutanıydı, yani köle askerdi. Mahmut’un annesi
ise asil bir Fars ailesine mensup bir prensesti.
Buhara merkezli Samani Devleti zayıflayınca, Sebük Tegin
977 yılında kendi memleketi Gazne’de hâkimiyeti ele geçirip
fiili olarak bölgeyi idare etmeye başladı.
Burayı biraz açmak gerekir. Sebük Tegin adından da anlaşılacağı gibi Türk ırkından bir kölemen, yani profesyonel askerdi. Arapların Asya içlerine yaptığı seferlerde ele geçirilen

Mahmut of Ghazni was born on November 2, 971 in today’s
Afghanistan at the city of Ghazni that is located in the southern
part of Kabul. His full name was Abdülkasım Mahmud; his title
was Yeminü’d-Devle; his family name was İbn Sebük Tegin. His
father, Ebu Mansur Sebük Tegin, was a mameluke commander
that was under the command of the Samanid Empire, in other
words; he was a slave warrior. His mother was a princess coming
from a royal family of Fars.
With the weakening of the Samanid state, Sebük Tegin took over
the power in his motherland Ghazni in 971 and began to govern
the region.
This part might need some clearing. Sebük Tegin was a
professional soldier with Turkish origins. Many tribes were taken
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kabilelerin güçlü kuvvetli erkek çocukları Müslüman mücahitler olarak yetiştirilmek üzere alınıyordu. Tıpkı Osmanlı
Devleti’nin Yeniçerileri gibi... Bir fark varsa o da Yeniçeriler
bazen isyan etseler bile daima Osmanlı sultanının kapıkulu
olmaya devam ettikleri halde, Osmanlılardan yüzyıllar önce
ortaya çıkan Asyalı kölemenlerin zayıf hanedanları yıkarak
birçok defa devlet kurmuş olmalarıdır. Gazneliler de işte bu
kölemen devletlerinden biriydi.

Sultan olacak çocuk
Kendisi için kaleme alınan pendnameye göre Sebük Tegin,
“Barsahlılar” boyundan bir Türk olup Samaniler ülkesine
gulam yani kölemen olarak geldiğinde Müslüman olmuştur.
Sebük Tegin Samanilerin hâkimiyetinden çıkıp Gazne ve
çevresinde kendi devletini kurunca oğlu Mahmut’u varis
olarak yetiştirecekti. Mahmut, iyi yetişmiş sultanların ilk
örneği kabul edilebilir. Savaşta gösterdiği cesaret, ülkesini
yönetme becerisi gibi siyasi üstünlüklerinin yanı sıra, Mahmut oldukça dindar bir yöneticiydi ve sanat ve kültüre de
büyük önem veriyordu.
Sebük Tegin’in Gazne’de fiili bir bağımsızlık ele geçirmesine
rağmen Mahmut’un başarılarına kadar Gazneliler Devleti
resmiyette Samanilere bağlı bir devletçik mesabesindeydi.
Mahmut henüz babası hayattayken hem babası hem Samaniler adına birçok savaş kazandı. Samani emiri, Horasan’ı yani
bugünkü Batı İran’ı kontrol altına almayı başardığı için Mahmut’a “Seyfü’d-Devle” (Devletin Kılıcı) sıfatını verdi.

Kılıç, gül ve seccade
Mahmut, asil bir aileye mensup olduğu ve iyi ellerde yetiştirildiği halde başarılarını buna borçlu sayılmaz pek. Babaları
997’de öldüğünde tahta önce kardeşi İsmail geçmişti mesela.
Mahmut her yönden İsmail’e üstün olduğu için ona önce ülkeyi ikiye bölüp birlikte yönetmeyi teklif etti. İsmail kabul
etmeyince de iki kardeş savaştılar ve Mahmut bu savaştan
galip çıkarak babasının yerine Gazze emiri oldu.
Bazı yöneticiler için tahtı veya koltuğu ele geçirmek siyasetin başlıca amacıdır. Bazıları içinse sadece bir araç…Gazneli
Mahmut’un asıl hikâyesi de kardeşini alt edip Gazne emiri
olmayı başardığı zaman başladı. Önce, tahta çıkmadan ettiği
yemini yerine getirip Müslüman Karahanlılarla barış yapma,
İslam’a karşı çıkan Hindistanlılarla ise savaşma yönünde bir
politika benimsedi. Hayatı boyunca az çok sadık kalacağı bu
politika, Gazneli Mahmut’u hem çok başarılı kıldı hem de
sonraki yüzyılların model yöneticisi olmasını sağladı.
Karahanlılarla savaşmayıp Hindistan’a sefere çıkma fikri
fazlasıyla işe yaradı ve hem geniş topraklar Gazne’ye katıldı
hem de Mahmut’un emir olarak şöhret ve meşruiyeti güçlendi. Müslümanlar 10. yüzyılın sonu ile 11. yüzyılın başında
hem bir düşünce bunalımı içindeydiler hem de maddi olarak
da yoğun bir çatışmaya maruz kalmışlardı. Çoğunlukla sadece belli büyük şehirler ile bu şehirlerin çevresini elinde tuta-

over during the campaigns that were run by the Arabs through
Asia; strong boys of those tribes were taken as slaves to be raised
as Muslim fighters. This was exactly what the Ottomans did to
janissaries. If there is a difference between the two, it must be
that the janissaries had rebelled against the reign sometimes, but
they still kept being the household troops of the Ottoman sultans;
however, the Asian mamelukes, which existed centuries before
the Ottomans, abolished many weakened dynasties and
established their own. The Ghaznevids was among these
mameluke states.

A child to become a Sultan
According to his book of ethics, Sebük Tegin was a Turk from
the ‘Barsahlılar’ tribe and he was converted to Islam when he
came to the land of the Samanids as a mameluke. Sebük Tegin
had raised his son Mahmut as his heir after establishing a new
state in Ghazni and its vicinity following their freedom from the
Samanid’s rule. Mahmut can be accepted as the first example of
the sultans that was brought up well. Mahmut was a religious
ruler and he appreciated arts and culture. His bravery in battles
and his great skills in governing were also among his political
traits.
Despite, Sebük Tegin declared his independence in Ghazni,
until Mahmut’s great achievements, the Ghazni State was
officially treated as an associated state of the Samanids.
Mahmut had won many victories for his father and for the
Samanids when his father was still alive. The Emir of the
Samanids honored Mahmut who was able to take Khorasan,
today’s western Iran, under control with the “Sword of the
State” attribute.

Sword, rose, and prayer rug
Although, Mahmut was a member of a royal family and he was
raised well, he didn’t owe his success to those. For instance, when
their father died, Mahmut’s brother İsmail ascended to the throne
first. Since Mahmut was superior to his brother in every way, he
suggested dividing the land and governing them together; however,
his brother didn’t accept this proposal. So, two brothers fought.
The victory was Mahmut’s and he became the Emir of Ghazni.
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bilecek kadar bir güce sahip olan emirler, birleşip düşmana
karşı savaşacaklarına yer yer düşmanla da iş birliği yapıp
birbirlerini, dolayısıyla da masum halkı vuruyorlardı. Mahmut gibi dindar, incelik sahibi, aynı zamanda gözünü budaktan sakınmayan kabiliyetli bir emirin Müslümanların lehine
siyaset yürütmesi takdirle karşılanıyordu.

For some, the main rule of the politics is to take over the throne.
However, it is only a tool for some others. The real story of
Mahmut of Ghazni began after he won the battle against his
brother and became the Emir of Ghazni. First, he kept his promise
to himself, adopted the policy of making peace with the Muslim
Karakhanids and went to fight with the Indians who were against
Islam. This policy, which he would keep most of his lifetime, made
him successful, and ensured him to become a model for the rulers
to come in the following centuries.
The idea of not to fight with the Karakhanids and campaigning to
India worked; expansive lands were added to Ghazni and Mahmut’s
power and fame were strengthened. Muslims were overwhelmed in
thoughts during the end of 10th century and the beginning of the
11th century; they were also experiencing financial conflicts. The
emirs who had power only enough to keep some certain big cities
and their surroundings under their rule were harming the innocent
civilians; sometimes they were even fighting alongside their
enemies against each other instead of joining their powers. Policies
adopted for the benefit of Muslims by a religious, courteous, and
fearless ruler such as Mahmut were appreciated.

İslam, Hindistan’da
Mahmut, Hindistan’a otuz yıl süresince on yedi sefer düzenleyerek bölgenin kuzey ve batı kısımlarını ele geçirmeyi başardı. Bu hem askeri hem dinî bir başarıydı. Zira Mahmut
buraları ele geçirmekle kalmayıp İslam’ın yerleşmesini de
sağlıyordu. Direniş gösteren racalara karşı seferlere devam
ederek Hindistan’ın batısında Hinduluğun ve raca hâkimiyetinin zayıflayıp İslam ve Gazne idaresinin güçlenmesini teminat altına aldı.
Mahmut mecbur kaldıkça Karahanlılar, Harezmliler gibi diğer Müslüman Türk hanedanlarla da savaşıyordu ama birinci
tercihi Müslümanlarla mümkünse sulh, Müslüman olmayanlarla mümkünse harpti diyebiliriz. Bu politika, sonraki
yüzyılların birçok başarılı devletini de etkileyecekti. Osmanlıların da Hıristiyan topraklarını karşı daima savaş, Müslüman topraklarını ise mümkünse barış yoluyla ele geçirerek
büyüdüklerini ve mevzi kazandıklarını hatırlamak lazım.

Islam in India
Mahmut achieved to take over the northern and western parts
of India during the seventeen campaigns in thirty years. It was
a military and religious success, because Mahmut didn’t only
capture these lands, he also ensured that Islam was adopted
there. He kept campaigning against the rajahs that were
resisting. He made certain that Islam and the Ghazni State
became stronger by weakening the rajah domination and
Hinduism in the west of India.
He was fighting against the Muslim Turk Dynasties such as
the Karakhanids, and the Khwarezms when he had to; however,
his first choice was to fight against the non-Muslim and make
peace with the Muslims when it was possible. This policy
would affect many successful states in the centuries to come.
We should remember that the Ottomans too had taken over
non-Muslim lands by fighting battles and Muslim lands by
offering peace and this was how they grew and gained power.

Sultan ve şair
Gazneli Mahmut 30 Nisan 1030’da vefat ettiğinde İslam’ın o
tarihteki en büyük devletini miras olarak bırakıyordu. Bir
diğer ve içkin mirası ise putperestlere ve batınilere karşı
Ehl-i Sünnet anlayışı merkezindeki İslam’ı yayma azmi ve
başarısıydı. Son olarak, Mahmut’u miğferli zırhlı bir başkomutan olduğu kadar sanatı himaye eden zevk sahibi bir sultan olarak resmetmek gerekir.
İslam edebiyatlarının en büyük destanı olan Şehname’yi
meşhur şair Firdevsi’ye sipariş edip yazdıran Gazneli Mahmut’tur. Sultanla şair arasındaki ilişkiye dair birçok menkıbe
var. Bunların hangisi doğru, hangisi uydurma bilinmez; ama
Mahmut’un himayesinde Firdevsi’nin kaleme aldığı Şehname çok önemli bir yazılı miras olarak ortadadır.
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Sultan and poet
When the sultan passed away on April 30, 1030, he had left
behind the greatest Islamic state as his legacy. One other
legacy of his was the tenacity to spread Islam and his success
at it. Mahmut was a commander-in-chief in his armor, but at
the same time, he was a sultan who appreciated arts and had a
good taste.
Mahmut of Ghazni ordered the greatest epic of the Islamic
literature, Şehname, to the famous poet Firdevsi. Many anecdotes
exist regarding the relation between the Sultan and the poet. We
cannot tell which is true or which is not; however, it is clear that
Firdevsi’s Şehname that was written under the auspices of
Mahmut of the Ghazni is a very important written legacy.

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

GÜNLERİN TRENİ

HER GÜNÜN BİR TRENİ VARDIR. MESELA PAZAR TRENİ KAYIP TRENDİR,
NE ZAMAN KALKAR, NERDEN KALKAR, NE ZAMAN VARIR…

TRAIN OF DAYS
THERE IS A TRAIN FOR EVERY DAY. FOR INSTANCE, SUNDAY TRAIN IS THE MISSING TRAIN,
WHEN IT DEPARTS, WHERE IT DEPARTS, WHEN IT ARRIVES...
HAYDAR ERGÜLEN

Pazartesi treninde olmak ne harikulade bir duygudur. Tıpkı okuldan kaçmanın sevinci gibi… Gizli değil düpedüz
apaçık bir sevinç. Ha okuldan kaçmışsın ha pazartesiden.
İkisinde de yetkiye, baskıya, seni sistemli bir biçimde düzene uydurmaya çalışan ideolojik aygıtlara karşı çıkmanın, onların boyunduruğundan kurtulmanın erinci var.
Pazartesi de devletin değil ama tabiatın sisteme bir armağanı. Eh doğrusu sistemle işbirliği yaptığı için de pazartesiden ötürü hayli kırgınım ona: Küs tabiat!

Such a great feeling is being on a Monday train. Just like the
joy of skipping school... Not a secret but a sheer and obvious
joy... Whether you skip school or Monday... Both have the
peace of standing against the authority, pressure, ideological
means that force you into the order systematically, and
escaping their domination. Monday is not the government’s
but the gift of nature to the system. Well, since it was in
cooperation with the system, I am somewhat upset with it
because of Monday: Cross nature!

Salı treni fazla uzağa gitmez sanki

Seems as if the Tuesday train doesn’t go so far

Nedense böyle bir duygu verir insana. Sirkeci’den Haydarpaşa’ya kadar gider sözgelimi. Vapur gibi. İnsan pazartesi
her türlü çılgınlığı yapar da salı günü kendine gelir. Bir evi,
işi, okulu, ailesi, arkadaşları, sorumlulukları ve sevdikleri
olduğu gelir aklına. Eh o zaman da fazla uzağa gidemez, gidemeyiz değil mi? Salı treni tam bizliktir yani, şehir insanına göredir. 9’dan 5’e treni… Sabah gider, akşam döner.

I don’t know why, but it always makes one to feel that way. For
instance, it goes from Sirkeci to Haydarpaşa as a ferry does.
One does all kinds of crazy things on a Monday and pulls round
on Tuesday, remembering the loved ones, home, job, school,
family, friends, and responsibilities, and cannot go too far, we
cannot, right? Tuesday train is just for us, urban people. 9 to 5
train… It leaves in the morning, returns in the evening.

Çarşambanın treni ıslıklıdır

Wednesday train whistles

Islık çala çala gider, keyfi yerindedir. Tuzu kuru olması
şart değildir bunun için, Orhan Veli’nin “Dalgacı Mahmut”una benzer: “İşim gücüm budur benim/Gökyüzünü
boyarım her sabah/Hepiniz uykudayken/Uyanır bakarsınız ki mavi.” Onun vazifesi de şarkı söylemek, şiir mırıldanmak, çarşambayı maviye boyamak, yeryüzünü gökkuşağına çevirmektir. Islığı da armağandır.

It goes whistling, enjoying it. It doesn’t have to be well-off
to do that. It resembles Orhan Veli’s “Shirker Mahmut”:
“My job is this / I paint the sky every morning / When you
are all asleep / You wake up to see that it is blue.” Singing
songs, muttering poems, painting Wednesday to blue,
turning the earth into a rainbow are its duties. Whistling
is its gift.
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Perşembe treninde nedense bir gizem bulunur

Thursday train is mysterious for some reason

“Şark Ekspresinde Cinayet” perşembe mi işlenir bilmiyorum ama çocukluğumda TRT radyosundaki, ‘Gece Tiyatrosu’ydu sanıyorum, kimi oyunlar beni çok korkuturdu.
Perşembe akşamlarıydı. Belki de polisiye, korku, gerilim
edebiyatı sevmememin nedeni de budur. Yeter ki tren olsun perşembe treniyle de gitmeye razıyım. Sonra da Bay
Perşembe romanı geldi aklıma. G. K.Chesterton’un bu
‘esrarengiz’ kitabını okuyarak yolculuk edersem, belki
perşembe trenine de, perşembe edebiyatına da alışırım
kim bilir!

I don’t know if “The Murder in the Orient Express” was
committed on a Thursday but some plays of “The Night
Theater” show on the TRT radio used to scare me a lot
when I was a child. They were on Thursday nights. Maybe,
this is why I like thriller, horror, and crime literature. As
long as it is train, I can even settle with going on a Thursday
train. Then, I remembered The Man Who Was Thursday.
Maybe, I can get used to Thursday literature if I travel
while reading that ‘mysterious’ novel by G.K. Chesterton!

Is there room for Friday train?
Cuma trenine yer var mı?
Çünkü cuma trenine tek kişilik bilet bulunsa da, insan o
trende neredeyse tüm geçmişi, anıları, aşkları, ayrılıklarıyla yolculuk eder. Buluşma, kavuşma ve ayrılık
istasyonlarından bir bir geçer. İstanbul’da
Kadıköy yakasındaki metronun ‘Ayrılık Çeşmesi’ diye bir istasyonu var.
Herkes gibi beni de kederlendirir.
Ayrılığa su verdiğimiz yer orası
her halde. Büyüsün, çiçek açsın,
ayrılık ağacı olsun diye...

Cumartesi treni biraz
ıssızlar treni midir ne?

Although, only one available ticket can be found for Friday
train, one travels on that train with almost all memories,
past experiences, love affairs, and separations. One passes
from each station: meeting, uniting, and separation.
Metro has a station named as ‘Ayrılık
Çeşmesi’ (The Fountain of Separation) in
Kadıköy, İstanbul. It saddens me as it
does everyone. It must be where we
water separation. So, it can grow,
blossom, and then become a
separation tree.

Is Saturday train for the
lonesome ones or what?

Yalnızlar rıhtımı gibi. Öyle ya
cumartesi şehrin günüdür ve
yalnızlar o gün daha yalnızdır.
Çünkü şehir daha şehirdir. Ve cumartesi daha cumartesidir. Cuma
gecesinin zalimliğiyle hiçbir şey karşılaştırılmaz ama cumartesinin şımarıklığı
da akıl alır gibi değildir. Sanıyorum bunda hepimizin suçu var. Cuma gecesinin bu kadar zalim, cumartesi
gününün bu kadar şımarık olması biraz da bizim kabahatimiz. Canım kardeşim.

It is as if the pier of lonesome
ones. Saturday is the day of the
city and the lonesome ones are
lonelier that day. Because, the city is
more of a city that day and Saturday is
more of a Saturday. Nothing can be
compared to the cruelty of Friday nights;
however, the brattiness of Saturday is staggering. I
think we all have played our part in this. It is somehow our
fault, that Friday is that cruel and Saturday is that bratty,
my dear brother.

Pazar treni dönüş treni

Sunday train is return train

Yatılı okula, kışlaya, birliğe dönüş. O trenlerin ağırlığı,
koyuluğu hiçbir şeyde, hiçbir yerde yoktur. Cumartesinin o yarısı gölgeli yalnızlığı bile karnaval duygusu uyandırır bunun yanında. Yalnızca pazar trenlerinde mesafe
ve zaman yoktur, hatta menzil, varılacak yer de yoktur.
Sanki hepsi aynıdır, yatılı okul, kışla, nereye gidileceğinin de önemi yoktur. Pazar treni kayıp trendir, ne zaman
kalkar, nerden kalkar, ne zaman varır, içinden kimler
iner, onların yolunu gözleyen var mıdır? Belki de hayalet
trenlerdir pazar trenleri. Kimsenin kimseye görünmediği
ve kimsenin gözünün kimseyi görmek istemediği trenler. Sis ekspresi.
Sekizinci günün treni nerede kaldı?

Return to boarding schools, military posts, and barracks.
No other place or thing is that dark and that heavy as those
trains are. Even the semi-shadowy loneliness of Saturday
evokes high spirits next to that. Only Sunday trains don’t
have distance and time; moreover, they do not have a
destination, or a place to arrive. It is as if they are all the
same, and where they go, boarding school, military post,
doesn’t carry importance. Sunday train is the missing train.
When it departs, where it departs, when it arrives, who gets
off, who waits for them… Maybe, Sunday trains are ghost
trains. Trains that no one in them wants to see anyone and
no one gets to be seen by anyone. Fog express.
Where has the eighth day’s train been?
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ŞAİRANE YAZILMIŞ PORTRELER

İKİ YÜZ’DE MEHMET AYCI’NIN HÜSNÜ ZANNIYLA KARŞILAŞIRIZ. O İNSANLARI İYİ
YÖNLERİYLE ELE ALMAYA ÇALIŞIR.

POETICALLY WRITTEN PORTRAITS
WE COME ACROSS MEHMET AYCI’S WISHFUL THINKING IN THE TWO FACES. HE TRIES TO
DEAL WITH THE GOOD SIDES OF PEOPLE.
ÖMER YALÇINOVA

Mehmet Aycı şairdir. Bununla birlikte ona denemeci diyebileceğimiz kadar kendine özgü bir düzyazı üslubu ve tarzı
geliştirmiştir. Mehmet Aycı yeni kitabı İki Yüz’de (2015,
Cümle Yayınları) sanki bu iki yönünü birleştirmek ister.
Kişileri, yalnızca bir denemecinin kıvırabileceği kadar şümullü ve toparlayıcı ve yalnızca bir şairin yakalayabileceği
kadar imgesel, kısa ve öz ele alır.
İki Yüz’de 246 adet portre yazısı vardır. Mehmet Aycı
spektrumunu geniş tutar. Hayatta olanlar, olmayanlar, şairler, yazarlar, yayımcılar, dergi editörleri, kitapçılar veya
türkücüler… Onun kamerasından kaçmaz. O, hayat odaklı, sevgi ve saygıya
dayanan bir bakış yakalar. Değişik açılardan ele aldığı kişiye dönük ardı ardına flaş patlatır. Portresini yazdığı kişilerin belki hiç kimsenin dikkatini çekmeyen ya da herkesin bildiği, gördüğü
ama ifade edemediği yönlerini aydınlatır. Birkaç kelime veya tamlamayla, karşısındakinin karakter çizgilerini ortaya
çıkarır. Onları tanıyan, tanımayan herkes için, ilginç, zihinde hemen canlanan
tasvirlerdir bunlar. Bunlar, bir biyografi, roman veya hikayedeki tasvirlere
benzemez. Yalnızca bir şiirde karşılaşabileceğimiz cinsten benzetme ve betimlemelerdir. Aycı, bu noktada şairliğini kullanır. Onları işleyip, ayrıntılarıyla aktarırken, konuyu derleyip toparlarken denemeciliğini konuşturur.

Mehmet Aycı is a poet. On the other hand, he has developed
a unique prose writing style, so we can call him an essayist.
Mehmet Aycı seems as if he wants to combine these two
sides of him in his new book called The Two Faces (2015,
Cümle Publishing.) He deals with individuals as fictional
and brief as a poet can catch, and as broad and summarizing
as an essayist can manage.
The Two Faces consists of 246 portraits. Mehmet Aycı
keeps his spectrum wide: the ones alive
or not, poets, authors, publishers,
magazine editors, book publishers, or
folk singers… His camera doesn’t miss
any of them. He catches a frame that is
focused on life, love, and respect. He
hits his camera’s flash back to back
from different angles to the person
whom he is working on. He illuminates
the sides of people that maybe no one
has ever noticed before or has been
noticed by some but couldn’t be
expressed. He reveals the character
identification with a few words or
phrases. These depictions are
interesting and easy to visualize for
anyone whether they recognize the
character or not. They are not similar
to depictions that you would read in a
story, in a novel, or in a biography. They are the kind of
depictions that you can only read in a poem. Aycı uses his
poetry skills at this point. He uses his essayist skills when
narrating them in detail and summarizing his subject.

İnsanların iyi yönleri
İki Yüz’de Aycı’nın hüsnü zannıyla karşılaşırız. O insanları
iyi yönleriyle ele almaya çalışır. Sanki onda, insanı insan
yapanın, yalnızca iyi yönleri olduğu ya da insanı en iyi şekilde tanımanın sadece ona dönük iyi bir bakışla mümkün
olacağına dönük bir inanç vardır. Bunun hem bakan hem de
bakılan kişide olumlu etkileri olabilir. İyi yönleri görüp ön
plana çıkardığımız kişiye karşı sevgi ve saygımızda artış
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The good sides of people
We come across Aycı’s wishful thinking in The Two Faces.
He tries to work with the good sides of people. He believes in
what makes a human is only the good sides of that person, and
the best way to know a person is only possible through seeing
the good sides of that person. This might have positive effects
on both sides. When we only see the good sides of a person, we

KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

Mehmet Aycı

Duygu yoğunlaşması

might realize that our love and respect for that person
increase and we get to know that person closer. We also
might realize that these good sides that we have brought up in
that person when they were just about to die because they
were never appreciated before might develop more and even
strengthen. This is actually the view of Islam. Our prophet
Muhammed tells that not the characters of the people but
their actions are supposed to be criticized. One might
understand that only the good sides of people are supposed to
be emphasized. The qualities that we might describe as bad
are supposed to be attributed to their actions, not to their
personalities. The person being emphasized can only be
encouraged to do good by this way. Doing the opposite might
cause the person to be filled with hate.

İki Yüz’de bir de Aycı’nın portresini yazdığı her kişiyle
ayrı bir duygu ve düşünce yoğunlaşması içine girdiğini
söyleyebiliriz. Bazı kişileri anlatırken özlem, bazılarında
ayrılık acısı, bazılarında hürmet, hüzün… Yani sanki Aycı
her kişide ayrı bir düşünceyle birlikte yaşadığı bir duyguyu yazmıştır. Çünkü bir insan, diğer bir insanı anlatırken
ister istemez kendinden, yaşadıklarından bir şeyler katar.
Karşıdakini anlamlandırması, anlaması, tanıması ve tanımlaması da buna bağlıdır. Başka bir ifadeyle insanları
kendimizden yola çıkarak, onlarla aramızdaki benzer veya
farklı yönleri dikkate alarak konumlandırır, belirli bir anlam dünyası içinde değerlendiririz. Bu yüzden İki Yüz’de
okuyucuları bekleyen şeylerden bir tanesi de; bütünlüklü
bir anlam dünyasından parçalardır.

We can also tell that Aycı becomes involved emotionally with
each person that he portrays in The Two Faces. You feel the
longing in some of his portraits, and the sadness or respect in
some others... It is as if Aycı writes a separate thought with a
feeling that he has experienced in each biography. Because,
when a person writes about another, he unwillingly adds
things from himself or his experiences. Attributing a meaning
to the other person or describing the other person depends on
that. We position people by comparing our differences and
likes in a certain world of meaning. For this reason, one of the
things that expects the readers in The Two Faces is the pieces
of an entire world of meaning.

olduğunu, belki onu daha yakından tanıdığımızı fark ederiz.
İyi yönlerini ortaya çıkardığınız kişide, o yönlerin daha da
geliştiğini, serpildiğini, belki takdir edilmediği için sönmeye yüz tutan özelliklerinin yeniden güçlendiğini görebiliriz.
Bu, aslında Müslümanca bir bakıştır. Çünkü Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed (SAV), kişilerin şahsını değil
fiillerini eleştirmek gerektiğini söyler. Bundan şahsa ait iyi
yönlerin dile getirilebileceği, hatta getirilmesi gerektiği
anlaşılabilir. Kötü denilen sıfatlar ise şahsa değil, onun eylemlerine yüklenilmelidir. Ele alınan kişi ancak bu şekilde
daha iyiye yönlendirilebilir, teşvik edilebilir. Diğer türlüsü
karşıdaki kişinin nefretini doğurabilir.

Emotional intensity
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ÇOCUK MODASI
ÇOCUĞUNUZA KIYAFET ALIRKEN YAŞLARINI
GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURUN. HIZLI VE BASİT
GİYDİRİLEN RAHAT KIYAFETLER SEÇİN.
ESİLE TAN

Çocuk modasının ciddi bir pazara
dönüştüğü dönemlerdeyiz. Birçok önemli
marka, en az büyük modası kadar hatta
daha da önem vererek çocuklar için de
tasarım yapmaya başladı. Ancak bu
tasarımların çocuklara uygun olup
olmadığı tartışmalı çünkü günümüz çocuk
modası, aşırı süslü, abartılı parçalardan
oluşuyor. Oysa kıyafetlerin çocukları
engelleyen değil özgür ve rahat bırakan
doku ve tasarımda olması gerekiyor.
Uzmanlar çocukların gelişimlerine zarar
veren ve hareketlerine kısıtlama getiren bu
tasarımlara mesafeli olunması gerektiği
konusunda uyarıyor.
Ebeveynlerin çocuk kıyafeti seçerken
dikkat etmesi gereken hususlar şöyle:

CHILDREN’S FASHION
CONSIDER YOUR CHILD’S AGE WHEN
PURCHASING CLOTHES. CHOOSE CLOTHING
ITEMS THAT ARE SIMPLE AND EASY TO DRESS.
Today, the children’s fashion has become a significant market.
Many important brands have begun to design children’s
clothing as well. However, the appropriateness of these
designs for children is arguable, because children’s fashion
consists of excessively fancy garments nowadays. Yet, those
garments are supposed to be designed in such a way that won’t
limit their motions. The specialists warn parents about the
designs that prevent children from moving freely and harm
their developments.
Here are some important issues that should be considered
when selecting garments for children:
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TİŞÖRT
Kız ve erkek çocuklarının en temel
kıyafeti olan tişörtler aynı zamanda
onların içinde en rahat edecekleri
parçadır. Ancak zararlı kimyasal
maddeler içeren baskılı tişörtlere
dikkat edilmelidir. Tişörtalırken
kimyasal kokusu olup olmadığına
bakılmalıdır. Hafif nemli bir elle
tişörtün üzerindeki baskıya dokunup,
elde boya maddesi kalıp kalmadığı
kontrol edilmelidir.

T-SHIRT
The simplest garments for boys and
girls are t-shirts. They feel themselves
very comfortable in them. However,
watch out for the printed ones
because they might contain harmful
toxics. When you are purchasing
t-shirts, check for a chemical smell.
Moist your hand and touch the print
on the t-shirt to see if any ink residue
is going to rub off on your hand.

AYAKKABI
Ayak gelişimi için çok önemli olan ayakkabılar,
çocuğun tam ayak ölçüsüne göre ve ergonomik
olmalı. Kız çocukları için topuklu ayakkabılardan,
erkekler için ise zımbalı, ağır, giyilmesi zor ipli
ayakkabılardan kaçınılmalı. Çünkü bu tip ayakkabılar,
henüz gelişmekte olan ayak yapısı için tehlike
oluşturduğu gibi kendi kendilerine giyinmeyi
öğrenmelerine de engel olabilir.

SHOE
Shoes, which are important for
development of their
feet, should be
ergonomic and in the
correct size. High heels
for girls, and shoes with studs and shoes that
are heavy and hard to tie for boys should
be avoided. These types of shoes could
present danger for their feet structure,
which is still developing, and they
might delay children from
learning how to wear their shoes on
their own.
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ELBİSE
Elbiseler kız çocuklarının
vazgeçilmez giysileri
arasında yer alıyor. Ancak
özellikle şifon gibi
kumaşların kullanıldığı
elbiseler, giyilmesi zor olan
çok detaylı elbiseler
çocukları zorlayabilir. Elbise
seçerken, terden koruyacak
pamuklu kumaşlar, rahat
ettirecek tasarımlar tercih
edilmeli.

DRESS
Dresses are among the
indispensables for girls.
However, the dresses that
are made out of fabrics such
as chiffon might be hard to
carry for them. Selecting
cotton fabrics and
comfortable designs is a
good idea when it comes to
choose a dress.

AKSESUAR
Çocukların aksesuar düşkünlüğü kimi zaman
yetişkinlerden bile daha fazla olabiliyor. Şapka, gözlük,
takı ve çantalarla araları iyi olan çocuklara aksesuar
seçerken dokularına, gözlükler için sağlık kuruluşu
onaylı olup olmadığına bakılmalı; aksesuarın görünüşü
değil çocukların rahatlığı ve sağlığı dikkate alınmalıdır.

ACCESSORY
Sometimes children might be fond of accessories
more than adults are. When choosing accessories for
children who like hats, sunglasses, jewelry and bags,
check for their textures, fabrics, and if selecting
sunglasses check for their health department
approval. Not their looks but their comfort level and
safety should be considered first.
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PANTOLON
Skiny pantolonlar ve kalın
denimler, çocuklara en fazla
uyarlanan büyük kıyafetleri
arasında yer alıyor. Pantolon
seçimlerinde yumuşak
kumaşlar ve onları rahat
ettirecek kesimler tercih
edilmeli. Çocukların vücut
gelişimlerini engelleyebilecek
tasarımlardan kaçınılmalı.

PANTS
Skinny pants and thick
denims are among the
garments that are designed
the most often for children.
Soft fabrics and comfortable
models should be chosen for
children. The designs that
might harm their physical
development should be
avoided.
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BALKON VE BAHÇEDE
DEKORASYON MEVSİMİ

KEYİFLİ BİR YAZ GEÇİRMEK İÇİN BALKON VE BAHÇEYİ DÜZENLEME TÜYOLARI...

THE SEASON TO DECORATE BALCONIES
AND GARDENS

TIPS TO ORGANIZE YOUR BALCONIES AND GARDENS TO SPEND A PLEASANT SUMMER.
ELA DEMİRCİLER

Yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde bahçe ve balkonları
yeniden düzenleyip dekore etme zamanı da geldi. Yazın
güneşli güzel havasının tadını çıkarmak için siz de balkonlarınızda ve bahçenizde hoş sürprizler hazırlayabilirsiniz.
Balkonunuzda ve bahçenizde farklı ışıklandırma fikirleriyle akşamlarınıza renk katabilirsiniz. Örneğin ağaçları,
duvarları farklı ışık hareketleri ile süsleyebilirsiniz.
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It is time to redecorate the balconies and gardens since
the summer is around the corner. You might want to
make small touch-ups to your balconies and gardens if
you’d like to make the most of the summer sun and air.
You can add color to your evenings with different
lighting ideas. You can create luminous effects on
trees and walls.

DEKORASYON / DECORATION

ÇİÇEKLERİN BÜYÜSÜ
Sıcak yaz akşamları evde oturmaktan bunalanlar kendilerini balkona ya da bahçeye atıyor. Rengârenk
çiçekler, onların mis gibi kokuları, led aydınlatmalarla kendinize oluşturduğunuz küçük ama huzurlu bir
ortam içinde hoş vakitler geçirebilirsiniz. Yemeklerinizi burada yiyebilir, kitabınızı okuyabilir zevkle dekore
ettiğiniz balkonunuzun keyfini çıkarabilirsiniz.

MAGIC OF FLOWERS

People who swelter indoors during hot summer evenings find themselves on their balconies or at their yards.
You can spend your leisure time at small but peaceful environments that are created just for you and your
loved ones filled with colorful flowers, their pleasant fragrant and led lightning. You can have your meals on
your balcony that you’ve decorated with great taste, read a book there, and get the pleasure out of it.
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KANDİL VE MUM
Balkonunuzu ve bahçenizi kandiller, mumlar,
hayvan figürlerinden oluşan aksesuarlarla,
vazolarla renklendirebilirsiniz. Suyun
sakinleştirici sesini ve görüntüsünü bahçenizin
dekorasyonunda mutlaka kullanın. Küçük bir
çeşme veya minik bir havuz olsun fark etmez;
su, bahçenizde size huzur verecektir.

LAMPS AND CANDLES

You can color your balcony or yard with lamps,
candles, or accessories that consist of animal
figures. Use the calming effects of the water
sights and sounds in the decoration of your
garden. Whether it is a small fountain or a
decorative pool, water at your garden is going
to offer you tranquility.

BALKONDA NELER OLMALI?

•
•
•
•

Küçük balkonlarda katlanabilir masa ve sandalyeler
Duvarlara asılan saksı çiçekleri
Geniş balkonlarda oturma grubu
Renkli aydınlatmalar

WHAT A BALCONY SHOULD HAVE?

•
•
•
•
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Folding chairs and tables for small balconies
Hanging flower pots
Seating groups for large balconies
Colorful lighting
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KÜÇÜK
BALKONLARA
ÖZEL
‘Balkonum küçük, oraya bir
şey sığdıramam’ diyorsanız
bunun için de fikirler var.
Katlanabilir ya da
gizlenebilir masalar ve
sandalyelerle, dikey
bahçeler ve küçük
balkonunuzu daha geniş
gösterecek canlı renklerle
hoşbir ortam
hazırlayabilirsiniz.

SPECIAL FOR SMALL
BALCONIES

If you say that you have a
small balcony and you
cannot fit much into it, we
have ideas just for you. You
can have a nice
environment by using
folding chairs and tables,
and lively colors that would
make your balcony look
larger.

SANDALYE, OTURMA GRUBU
Küçük balkonlarda oturmak için sandalye seçmek en doğru
tercih. Geniş balkonlara ve bahçelere oturma gruplarının ve
salıncakların rahatlığını taşıyın. Bahçenizi veya verandanızı
dekore ederken yer döşemesinde dış mekân kullanımına uygun
bir halı veya kilim tercih ederek daha sıcak bir hava katabilirsiniz.

CHAIR, SEATING GROUP

Chairs are the correct options to use on small balconies. Carry the
comfort of large seating groups and hammocks to your spacious
balconies and yards. When you are decorating your yard or patio,
you might want to add some color to the ambience by choosing
an outdoor rug.
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

LÜKSÜ YENİDEN TANIMLAYAN
MAYBACH TÜRKİYE’DE
MERCEDES’İN LÜKS VE PRESTİJİ YENİDEN TANIMLADIĞI ARACI MAYBACH S-SERİSİ,
AVRUPA İLE AYNI ANDA TÜRKİYE PAZARINA DA SUNULDU.
ERTUĞRUL ARSLAN

Mercedes’in lüksü yeniden tanımladığı ve sınıfının zirvesine oynamayı planladığı yeni modeli Maybach, ülkemiz
pazarındaki yerini aldı. Konfor, güvenlik ve kullanılan
yüksek teknolojiler alanında markanın bütün birikiminin
sergilendiği Mercedes Maybach S-Serisi, 5 metre 45 santimetre uzunluğu ve 3 metre 37 santimetre mesafesiyle diğer S-Serisi araçlardan 20 cm daha büyük. Ayrıca arka kapısının 66 mm kısaltılmasıyla arka koltukların kapı çizgisinin gerisinde kalarak gizlilik ve ayrıcalık hissi yaratıyor.
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Kızıl ötesi görüyor
Standart Maybach S-Serisi bile barındırdığı ileri teknoloji sayesinde konfor ve güvenlik açısından çıta yüksekliğini belirleyen bir otomobil. Yayaları algılayıp 50 km/s
hıza kadar otomatik fren yapan, Pre-Safe® Plus sistemi,
direksiyon yardımcısı ve start/ stop fonksiyonu bulunan DISTRONIC PLUS, kızıl ötesi görüş sistemi, gece
görüş yardımcısı PLUS gibi teknolojiler araçta standart
olarak bulunuyor.

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

REDEFINING LUXURY,
MAYBACH IS IN TURKEY
MERCEDES’ MAYBACH S-CLASS THAT REDEFINES LUXURY AND PRESTIGE IS IN THE TURKISH
MARKET SIMULTANIOUSLY WITH THE EUROPEAN MARKETS.

The new model of Mercedes that redefines luxury and plays
for the top of its class Maybach took its place in our country’s
market. Combining the whole experience of the brand in
comfort, safety, and high technology fields, Mercedes
Maybach S-Class is 20 cm larger than the other vehicles in
the S-Class with its 5 m 45 cm length and 3 m 37 cm
wheelbase. The vehicle also offers the sensation of privacy
and privilege with its now 66 mm shorter back passenger
doors allowing the back seats to remain behind the door line.

Detects infra-red
Even the standard Maybach S-Class is a vehicle that defines
the height of the bar in the aspects of comfort and safety
thanks to the high technology that it features. The
technologies such as Pre-Safe® Plus system that detects
pedestrians and automatically breaks up to 50 km/h,
DISTRONIC PLUS that offers steering aid and start/stop
function, infra-red vision system, night vision aid Plus
come as standard features of the vehicle.
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Ses sistemi
Otomobilin özel şoförlü kullanım için ideal olan yeni
ses seviyesi kontrol sistemi ise ön tarafta oturanların
arka taraftaki yolcularla iletişim kurmasını kolaylaştırıyor. Bu kapsamda Burmester® son teknoloji 3D surround ses sistemi benzersiz bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor. Mercedes-Maybach S-Serisi’nin arka kapılarındaki yüksek frekanslı hoparlörler ise çok yönlü
ve spiral hareket etme özellikleri ile sesi yolcuya doğru
yöneltilebiliyor. Fiyatlarsa en az özellikleri kadar yüksek, 1 milyon TL’den başlayıp en üst versiyonda 1.3
milyon TL’ye kadar çıkıyor.

Sound system
The new volume control system of the vehicle, which is
ideal for chauffeur usage, makes the communication
between the chauffeur and the rear seat passengers easier.
Burmester® latest technology 3D surround sound system
offers a unique audio-visual experience. The high
frequency speakers that are located in the rear doors can
direct the sounds toward the passengers thanks to their
ability to move multi-directional and spiral. The prices
are as high as their features; they start from 1 million TL
and go up to 1.3 million TL.

İki güçlü motor
Mercedes S-Serisi S500 ve S600 olmak üzere iki farklı benzinli motora sahip versiyonla satışa sunuldu. Mercedes-Maybach S 500’de 4.663 cc hacimli, çift turbolu V8 (455
beygir) motor kullanılırken, S 600’de 5.980 cc V12 (530 beygir) motor var. Her iki motor da 9 kademeli yeni 9G-TRONIC otomatik şanzımanla birlikte satın alınabiliyor. Her iki
motor da aracı sadece 5 saniyede 100 km/s hıza ulaştırırken,
son hız 250 km/s’de elektronik olarak sınırlanıyor.

Two powerful engines
Mercedes S-Class has been offered for sale in two versions as S
500 and S 600 in two different petrol engine options. MercedesMaybach S 500 comes with 4.663 cc, twin turbo V8 (455 hpw)
engine, and S 600 comes with 5.980 cc, V12 (530 hpw) engine.
Both engines can be purchased with 9-gear new automatic
transmission called 9G-TRONIC. Both engines can have the
vehicle reach to 100 km/h speed in 5 seconds. Full speed of the
vehicle is limited electronically at 250 km/h.
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

Modern lüks
Mercedes-Maybach S-Serisi’nin iç tasarımı, trend belirleyici ayrıcalıkla, stili ve üstünlüğü bir arada sunuyor. Araç,
modern lüksü benzersiz bir şekilde hayata geçiriyor. Şoför
kullanımına özel olarak tasarlanmış Mercedes-Maybach
S-Serisi’nde arka koltuktaki yolcular, lüks bir salon tarzında
modern bir lüks ile çevreleniyor ve maksimum genişlik ile
ferahlık duygusu hissediliyor. Mercedes-Maybach S-Serisi’nin iç mekânında ön koltuklar arasındaki nappa deri kaplı
kol dayanağı üzerine işlenmiş Maybach armaları dikkat çekiyor. Ön panelde yer alan IWC tasarımı analog saat ise Mercedes-Maybach S-Serisi’ne yakışan iç tasarımı tamamlıyor.

Modern luxury
The interior design of Mercedes-Maybach S-Class offers a
combination of style and superiority, and trend-setting privileges.
The vehicle materializes the modern luxury in a unique way.
Mercedes-Maybach S-Class is especially designed for chauffeur
usage. The rear seat passengers feel the maximum comfort and
roominess embraced by modern luxury. Maybach emblem, which
is embedded on the nappa leather armrest between the front
seats, draws attention in the interior. IWC design analog clock,
which is located on the front panel, completes the design that
suits Mercedes-Maybach S-Class interior.

Kütüphane sessizliğinde iç mekân
Mercedes’in yeni konfor gemisinde, doğal olarak kabin
içindeki sessizlik ve rahatlığa büyük önem verilmiş. Maybach S-Serisi’nin, sahip olduğu yalıtım sayesinde dünyanın en sessiz aracı S-Coupe’den dahi daha sessiz olduğu
vurgulanıyor. Araç içinde rüzgâr ve araç sesi yok denecek
kadar az duyuluyor ve özellikle arka koltuktaki yolcular
maksimum konfor seviyesinde ideal bir dinlenme ve çalışma ortamında seyahat etme imkânı buluyor.

An interior as silent as a library
It is natural to emphasize the silence and comfort
inside the cabin since it is the new comfort pioneer of
Mercedes. Another highlight is that Maybach S-Class
is more silent than the most silent vehicle of the world
S-Coupe. It is almost impossible to hear the wind or
engine noise inside the vehicle. Especially the back seat
passengers could enjoy to rest or work in the maximum
comfort level.
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TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

BAŞKA BİR GERÇEKLİK MÜMKÜN!
SANAL GERÇEKLİK, SONUNDA HAYATIMIZA GİRİYOR.
OYUNLAR, BİLGİYE ERİŞİM VE EĞİTİMİ BAŞTAN AŞAĞI DEĞİŞEBİLİR.

ANOTHER REALITY IS POSSIBLE!
VIRTUAL REALITY IS FINALY IN OUR LIVES. GAMES, ACCESSING DATA, AND EDUCATION
SYSTEM MIGHT BE FULLY CHANGED.
AYTUN ÇELEBİ

Ekranlara bakmanın yeni bir yolu değil. Kafanıza, ucundan
kablolar uzanan bir başlık taktığınızı bilerek otururken,
beyniniz, uzayın derinliklerinde ya da dünyanın görmediğiniz
bir köşesinde olduğuna inanabilir. 90’ların başından bu yana
birçok denemeye konu olan Virtual Reality (Sanal GerçeklikSG), yeni nesil cihazlar ve yazılımlarla bilim kurgu
filmlerinden çok, günümüzün dünyasına ait duruyor.
SG cihazları artık sadece üniversitelerin içinde ya da
şirketlerin araştırma geliştirme departmanlarında değil.
Satışa sunulmuş ve yakında sunulacak olan cihazları
sonraki sayfalarda görebilirsiniz:
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This is not a new way to look at screens. While you are sitting
aware of wearing a device with cables on your head, you mind
might believe in that, you are at a far place of the galaxy or in
a remote corner of the world. Virtual Reality (VR) that was
subjected to many experiments from the 90s look like it is
belong to our time with the new generation devices and
software more than it does to the futuristic movies.
VR devices are not only available at universities or at the
research and development departments of companies
anymore. Here you can find out more about the VR devices
that are on sale or going to be on sale soon:

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

FİLMLER VE OYUNLAR YOLDA
SG alanındaki yeni bir gelişme, film endüstrisinin
kalbi olan Hollywood’dan geldi. New Deal Studios
adlı bir şirket bir süredir 360 derece çekilmiş kısa
filmler üzerinde çalışıyor. New Deal Studios, 360
derecelik çekim yapabilen bir kamera üreten Jaunt
VR adlı bir Silikon Vadisi şirketiyle işbirliği kurmuş.
Çekimler, Jaunt’un ürettiği yazılımla birleştirilerek
360 derecelik görüntüler hâline getiriliyor.

MOVIES AND GAMES ARE ON THE WAY
We’ve heard a new development in VR sector from
the heart of movie industry, Hollywood. New Deal
Studios has been working on capturing 3D 360-degree
short films for a while now. New Deal Studios joined
forces with a Silicon Valley company named Jaunt VR
that manufactures cameras that can capture 3D
360-degree images. They process the videos by the
help of the software that was produced by Jaunt in
order to convert them into 3D 360-degree high
definition videos.

SONY PROJECT MORPHEUS
PlayStation 4 ile çalışan bu sanal gerçeklik başlığı, 2016
yılının ilk yarısında piyasaya çıkacak. Prototip
modeldeki 5 inçlik LCD ekranın yerine, 5,7 inçlik OLED
bir ekran olacak. Bu ekranın seçilme sebebi hareketli
sahnelerdeki izleri kaldırmak ve 3D oyun keyfini
artırmak için 120 Hz desteklemesi olmuş.
The VR headset that works with PlayStation 4 is going
to be presented to the market in the first half of 2016.
The product is going to have a 5.7-inch OLED screen
instead of 5-inch LCD screen that the prototype has.
This screen was selected to remove the marks from the
action scenes and to increase the pleasure of 3D
gaming experience with the support of 120Hz.

HTC VIVE
Oyun stüdyosu Valve’in Steam adlı oyun dağıtım
arayüzünü destekleyen HTC Vive, Barselona’da
düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde (Mobile
World Congress) tanıtıldı. PC’ye bağlanan Vive,
Steam oyunlarıyla çalışıyor. İçerisinde 70 adet
algılayıcı bulunan, 360 derece kafa izleme özelliği ve
90 Hz tazeleme hızına sahip olan cihaz, hareketleri
de takip eden bir kumanda ile gelecek, böylece
oyunlarda ateş etmek, hareket etmek ve karşınıza
çıkan nesnelerle etkileşim kurmak mümkün olacak.
HTC Vive that supports the distribution interface of
Steam, a game by the game studio Valve, was
promoted during the Mobile World Congress that
was held in Barcelona. Vive that connects to PC
works with Steam games. The device that has
360-degree head tracking and 90 Hz refreshing
speed comes with a remote that controls motions to
make firing, moving, and interactions with objects
possible during gaming.
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SAMSUNG GEAR VR
Firmanın sanal gerçeklik dünyasına girişi Oculus Rift
destekli bir cihazla oldu. Samsung Galaxy Note 4 ya
da Samsung Galaxy S6 telefonun işlemcisini ve
ekranını kullanan cihaz, micro USB bağlantısına
sahip. Şimdilik ABD’de yayımlanan Milk VR adlı
video içerik ve oyun mağazasına sahip olan Samsung
Gear VR, 199 dolar fiyatla satılıyor.
The Company’s entrance to the VR world happened
through a device supported by Oculus Rift. The
device that uses Samsung Galaxy Note 4 or Samsung
Galaxy S6 processor and screen has micro USB
connection. Samsung Gear VR has Milk VR video
content and game shop, which are launched in the
USA, and the device is offered at 199USD for now.

OCULUS RIFT
SG histerisini başlatan cihaz olarak nam salan Oculus
Rift, 21 yaşındaki Palmer Luckey adlı bir mühendis
tarafından kurulan Oculus firması tarafından üretiliyor.
Kickstarter adlı kitle fonlama sitesinde başlayan proje,
birçok kişinin katılımıyla desteklendi ve sonunda
Facebook şirketi 2 milyar dolara satın aldı. Rift,
bilgisayara DVI ve USB yuvalarından bağlanıyor ve
kafa hareketlerini takip ederek her göz için ayrılmış
olan iki ekranında 3D görüntü ortaya çıkartıyor.
Crescent Bay kod adlı son model, 360 derece
perspektifin yanı sıra, Full HD görüntü de sunuyor.
Ayrıca önceki modele göre daha hassas kafa takibi
sağlayabiliyor, böylece en ufak hareketleri bile algılıyor.
Rift, 350 dolara satılıyor.
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Oculus that was founded by a 21-year-old engineer
named Palmer Luckey manufactures Oculus Rift, which
is known as the one that started the whole VR-mania.
The project that began with a kit called Kickstarter on a
funding web site was supported by many and finally
was bought by Facebook for two billion dollars. Rift is
connected to computer via DVI and USB and presents
unique and parallel images for the each eye through
custom head tracking technology. The latest model
called Crescent Bay offers 360-degree perspective
besides the Full HD view. The custom head tracking
technology is more developed on this new model, so
the device doesn’t miss to track even the smallest
motion. Rift is sold at 350USD.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

MICROSOFT HOLOLENS
SG ve Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality)
konseptlerini bir araya getiren HoloLens,
benzerlerinden daha eğlenceli şeyler yapabilmenizi
sağlıyor. Örneğin Mars’ta yürüdüğünüzü görürken,
aslında evinizin oturma odasında ilerliyor olabilirsiniz.
Xbox’ta kullanılan Kinect tarzı bir teknolojiyle jest ve
ses komutlarını algılayan başlık, yatay ve dikeyde
120 derecelik görüş açılarına sahip. Bir PC bağlantısı
kurmanıza gerek yok, çünkü içerisinde Windows 10
işletim sistemi dahil ve entegre pil ile çalışıyor.
HoloLens, 2016 yılında piyasaya çıkacak.

HoloLens that combines VR and Augmented Reality
allows users to do more fun things than the similar
products. For instance, while you see yourself walking
on Mars, you might actually be walking in your living
room. The headset that picks up the gesture and
voice commands through a technology similar to
Xbox’s Kinect has 120-degree horizontal and vertical
view angles. You don’t need a PC connection because
it comes with a Windows 10 processing system and
works on an integrated battery. HoloLens is going to
be on sale in 2016.

GOOGLE CARDBOARD
Her ne kadar basit dursa da, SG pastasından bir
dilim almak isteyenler için oldukça uygun. 25 dolar
fiyat etiketine sahip Google Cardboard, adından da
anlaşılacağı gibi mukavvadan üretilmiş bir sanal
gerçeklik başlığı. İçerisine yerleştireceğiniz bir akıllı
telefonu görüntü birimi yapan cihaz, telefonun
sunacağı özellikler ile sınırlı.
No matter how simple it looks, it is suitable for the
people who would like to get a VR device. Google
Cardboard has a price tag for 25USD. The VR headset
is manufactured out of cardboard as its name gives it
away. The device, which uses the smart phone that
you need to place inside of it as a visual unit, is limited
with the features that your smart phone has to offer.
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[ ajanda / AGENDA ]
KARSU
Caz, blues, soul,
funk ve Türk
Müziği’ni
harmanlayan
Karsu 14 Mayıs’ta
İstanbul
Babylon’da sahne
alıyor.
Karsu who
combines Jazz,
blues, soul, funk,
and Turkish music
is going to be at
İstanbul Babylon
on May 14.

ONEREPUBLIC
“Apologize”, “If I Lose Myself” ve “Counting
Stars” parçalarının sahibi, ABD’li pop-rock grubu
OneRepublic, 30 Mayıs’ta Volkswagen Arena’da
sahne alacak.
The American rock group OneRepublic,
performer and composer of “Apologize,” “If I
Lose Myself” and “Counting Stars,” is going to
be at Volkswagen Arena on May 30.

DAVID GARRETT
Yaşayan en önemli keman
virtüözlerinden David Garrett, 20
Mayıs’ta Haliç Kongre Merkezi’nde
hayranlarıyla buluşacak.
One of the most
important living violin
virtuosos David
Garrett is going to
meet his fans at
Haliç
Convention
Center on
May 20.

ANATHEMA
1990 yılında kurulan dünyaca ünlü
progressive rock grubu Anathema,
23 Mayıs’ta Garajistanbul sahnesinde
hayranlarıyla buluşacak.
The progressive rock group
Anathema, which was formed in
1990, is going to meet the fans at
Garajistanbul on May 23.
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[ SERGİ / EXHIBITION ]

DÜALİTE HEYKEL SERGİSİ
Serdar Kaynak’ın sergisi, 06 - 30 Mayıs 2015 tarihleri arasında Galeri Selvin’de ziyaret edilebilir.

DUALITY SCULPTURE EXHIBITION

Serdar Kaynak’s exhibition can be viewed at Gallery Selvin between May 6 and May 30

FIRÇAM
KÂĞITLARIM
Yeldeğirmeni Sanat, 02-08
Mayıs tarihleri arasında
Nihan Büyüksezer’in “Fırçam
Kağıtlarım” kolaj sergisini
ağırlıyor.

MY BRUSH MY
PAPERS

Yeldeğirmeni Art is going
to host Nihan Büyüksezer’s
“My Brush My Papers”
collage exhibition between
May 2 and May 8.

ANNELER
GÜZELLİKLER
KARMA SERGİ
Ürün Sanat Galerisi’nde
2-13 Mayıs tarihleri
arasında “Anneler
Güzellikler” isimli karma
sergi izlenebilir.

MOTHERS
BEAUTIES KARMA
EXHIBITION

The karma exhibition
named “Mothers
Beauties” can be visited
at Ürün Art Gallery
between May 2 and
May 13.
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[ sİnema / cınema ]
SAN ANDREAS FAYI

SAN ANDREAS

FİLM ÖZETİ
Kötü şöhreti ile bilinen San
Andreas Fayı’nın kırılması ile 9
şiddetindeki bir depremle
Kaliforniya sallanır. Bir arama
kurtarma pilotu ve artık araları
pek de iyi olmayan eşi, Los
Angeles’tan San Fransisco’ya, tek
kızlarını kurtarmak için yola
çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları
bu tehlikeli yolculuk, henüz
sadece bir başlangıçtır.

SYNOPSIS
After the infamous San
Andreas Fault finally gives,
triggering a magnitude 9
earthquake in California, a search
and rescue helicopter pilot and
his estranged wife make their
way together from Los Angeles
to San Francisco to save their
only daughter. But their
treacherous journey north is only
the beginning.

SON BİR DANS

ONE LAST DANCE

FİLM ÖZETİ
Genç bir iş kadını olan Özlem
ve eşi Tolga görünüşte birbirini
seven bir çifttir. Özlem, aslında
eşinin en yakın arkadaşı olan Emre
ile evlilik dışı bir ilişki
sürdürmektedir. Zamanla Özlem,
Tolga ve Emre, yaşadıkları olaylar
üzerinden intikam, saldırganlık,
kabalık, güven-güvensizlik, ilişki,
arkadaşlık ve aşk kavramlarını
sorgulamak zorunda kalacaktır.

SYNOPSIS
The young business woman
Özlem and her spouse Tolga are
seemingly a loving couple. In fact,
Özlem is having an affair with her
husband’s best friend, Emre.
Özlem, Tolga, and Emre are going
to have to question the notions
such as revenge, aggression,
asperity, faith, distrust,
relationship, friendship, and love
through their experiences in time.

Gösterim tarihi: 29 Mayıs 2015
Yönetmen: Brad Peyton
Oyuncular: Dwayne Johnson,
Carla Gugino, Alexandra
Daddario, Ioan Gruffudd
Tür: Aksiyon, gerilim

Gösterim tarihi: 22 Mayıs 2015
Yönetmen: Sümeya Kökten
Oyuncular: Tayanç Ayaydın, Hilal
Sönmez, Memet Işık
Tür: Dram, gerilim
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Opening date: May 29, 2015
Director: Brad Peyton
Cast: Dwayne Johnson, Carla
Gugino, Alexandra Daddario, Ioan
Gruffudd
Gender: Action, thriller

Opening date: May 22, 2015
Director: Sümeya Kökten
Cast: Tayanç Ayaydın, Hilal
Sönmez, Memet Işık
Gender: Drama, thriller

[ sİnema / cınema ]
MAD MAX: FURY ROAD

MAD MAX: FURY ROAD

FİLM ÖZETİ
Çalkantılı geçmişi, Mad Max’i
hayatta kalmak için en iyi yolun
yalnız olmak gerektiğine
inandırmıştır. Yine de, Furiosa adlı
liderlerinin peşinde çorak
topraklardaki savaş ortamından,
sürekli kaçarak hayatta kalmaya
çalışan bir grubun arasına sürüklenir.

SYNOPSIS
Haunted by his turbulent
past, Mad Max believes the
best way to survive is to
wander alone. Nevertheless,
he becomes swept up with a
group fleeing across the
wasteland in a war rig driven
by an elite imperator, Furiosa.

TERKEDİLMİŞ

DESOLATED

FİLM ÖZETİ
Suriyeli göçmen bir ailenin
organ mafyası ile yaşadığı dramı
anlatan film, 9 kişinin hayatlarının
kesiştiği yasa dışı bir operasyonu
konu alıyor.

SYNOPSIS
The movie tells the tragedy of
a Syrian family that gets in trouble
with the organ mafia. It is about
an illegal operation during which
the lives of nine people intercept.

Gösterim tarihi: 15 Mayıs 2015
Yönetmen: George Miller
Oyuncular: Tom Hardy,
Charlize Theron
Tür: Aksiyon

Gösterim tarihi: 27 Mart 2015
Yönetmen: Korhan Uğur
Oyuncular: Levent Ülgen, Hakan
Vanlı, Neriman Uğur, Kyamran
Agabalaev, Konul Nagiyeva
Tür: Dram
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Opening date: May 15, 2015
Director: George Miller
Cast: TomHardy,
Charlize Theron
Gender: Action

Opening date: March 27, 2015
Director: Korhan Uğur
Cast: Levent Ülgen, Hakan Vanlı,
Neriman Uğur, Kyamran
Agabalaev, Konul Nagiyeva
Gender: Drama

[ Çengel Bulmaca / Crosswords ]
Bertan Kodamanoğlu

Yoksul,
fakir

Öğle ile
akşam
arası

Toy

Resimdeki
oyuncu

Bir suçu
bağışlama

Bir zeka
oyunu

Militarizm
yanlısı olan

Becerisi
olmayan

Yüce

Bir nota
Engerek
yılanı
Müsavi
Güç,
derman

Arap
alfabesinin
ilk harfi

Primat
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Bir yağış

Ahırdaş

Çoktan beri
var olan
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Bol ve
güçlü çıkan

Zeybek

Üç kenarı
olan

Zinde

Konaklama
işletmesi

Kuram

Gümüş imi

Körpe

Hısım

Sayı
boncuğu
Afrika'da
ülke

Huzur

Argoda
dikiz

Faizle para
alıp veren
kuruluş

Dikme, dik
durma

Taşıt lambası
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şehri
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diğer adı

Ceylan
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Orta
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Zabıt

Değin

[ Sözcük Avı / Word Search ]

[ Çapraz Bağlar / Cross Lines ]

ACENTE

İMPARATORLUK

ROZET

AFOROZ

İSKOÇYALI

RÖTAR

ALTAY

İŞLEM

SAHUR

ÇARPI

KARINCA

SUARE

EVİTA

KETUM

TEKEL

FASIL

NERGİS

ULAMA

İMBİK

PUTPEREST

VOTKA

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.

raillife MAYIS / MAY 2015
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9
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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

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

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

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

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

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

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

[ ÇÖZÜMLER /
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Yoksul,
fakir

Resimdeki
oyuncu

Primat

Cezayir
müziği

Küp
biçiminde
oyun aracı

Sevinç

Kırmızı
Ahırdaş

N E
K
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Bir mevsim

Bol ve
güçlü çıkan

Zinde

Körpe

Gümüş imi
Sayı
boncuğu

T A
B
F A
K
T Ü
S

Faizle para
alıp veren
kuruluş

Taşıt lambası

Ukrayna
başkenti

Deriden çıkan
sık uzantılar

Gönderme

0

9

4
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P İ
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Ş E
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R
Ü
N Ç
A G
Z E
Ç
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R
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Y
A H U
E V K
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Öğle ile
akşam
arası

Toy

Bir suçu
bağışlama

Yüce

Arap
alfabesinin
ilk harfi

Layık, uygun

Yedirip
içirme

Ampul
takılan yer

Çemberin
çevresinin
çapına oranı

Başlangıç

Kokmuş
hayvan ölüsü

Üç kenarı
olan

D
B
R A
E
M E C
İ A Ş E
Y
İ R
İ P T İ
K
E S
İ
Ö Z

Bir zeka
oyunu

Becerisi
olmayan
Engerek
yılanı
Müsavi

Güç,
derman

İstenilen
nitelikte

Gelir

Bir yağış

Çoktan beri
var olan

Hülasa,
ekspoze

Konaklama
işletmesi

Kuram

Afrika'da
ülke

İçinden
çıkılması
güç durum

Uzun boylu
ağaç

Argoda
dikiz

Dikme, dik
durma

İstanbul
ilçesi

Bir İran
şehri

Ceylan

Zabıt

O
Hısım

B
A
E R K
L A R
A H A
A B
U T A
Doğu
Anadolu'da
bir nehir
Huzur

Alfabenin
diğer adı

Militarizm
yanlısı olan
Bir nota

F
A
Nezir

A
D
A
K
Zeybek

M
İ
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İ
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R
İ
S
T

E
F
T E L
Ö
İ
R A S
E T E
M
B A D
E C E
N A K

Orta
öğretim

Âdet

Akkuş

Tende leke

raillife MAYIS / MAY 2015

Değin

Solutions ]
6
5
8
2
3
7
1
9
4

1
3
7
4
8
9
5
6
2

9
4
2
1
6
5
3
8
7

2
9
3
7
4
1
6
5
8

8
7
6
3
5
2
9
4
1

4
1
5
6
9
8
7
2
3

5
2
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7
3
4
1
6

7
8
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5
1
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2
3
9

3
6
1
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7
5

2
7
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3
4

3
6
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4
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1

5
8
4
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9
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1
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9
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4

8
7
2
5
6
3
4
9
1

1
3
9
7
4
8
6
2
5

6
4
5
2
1
9
3
8
7

4
9
1
3
8
5
7
6
2

2
6
8
9
7
1
5
4
3

3
5
7
6
2
4
9
1
8

2
9
1
5
7
8
6
4
3

8
7
5
3
6
4
2
1
9

4
3
6
2
1
9
7
5
8

6
4
9
1
3
7
8
2
5

1
5
8
4
2
6
3
9
7

7
2
3
8
9
5
1
6
4

5
6
7
9
8
2
4
3
1

9
1
2
7
4
3
5
8
6

3
8
4
6
5
1
9
7
2

1
9
5
2
4
3
8
6
7

3
7
2
8
1
6
4
5
9

8
4
6
9
7
5
3
1
2

6
8
7
3
2
1
9
4
5

4
1
9
5
6
7
2
8
3

2
5
3
4
9
8
1
7
6

5
6
4
1
3
2
7
9
8

9
2
8
7
5
4
6
3
1

7
3
1
6
8
9
5
2
4

5
8
6
9
1
7
2
3
4

4
2
1
3
8
5
9
6
7

7
3
9
6
4
2
5
1
8

2
6
8
4
7
1
3
9
5

9
4
3
8
5
6
1
7
2

1
7
5
2
9
3
8
4
6

8
1
7
5
6
9
4
2
3

3
9
4
7
2
8
6
5
1

6
5
2
1
3
4
7
8
9

YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ

Yenilikçi
demiryolları

SİNCAN

Geleceğe yolculuk
ANKARA - İSTANBUL
POLATLI

BOZÖYÜK

BİLECİK

ARİFİYE

SAPANCA

İZMİT

GEBZE

12:36

13:07

07:23

06:00

06:17

09:20

09:37

09:56

10:48

12:15

12:32

12.51

13.43

14.35

14:52

15:58

19:00

19:17

20:23

PENDİK

GEBZE

İZMİT

06:30

06:46

07:17

10:30

10:46

11:17

11:06

12:06
17:15

PENDİK

www.inkamedya.com 20150126

12:45

13:01

13:32

14:00

14:16

14:47

19:10

19:26

19:57

ARİFİYE

BİLECİK

BOZÖYÜK

11:47

BOZÖYÜK

06:50

08:37

17:55

19:42

BİLECİK

20:00

ARİFİYE

SAPANCA

22:50

21:00

GEBZE

İZMİT

07:30

07:46

08:17

17:45

18:01

18:32

Yenilikçi
demiryolları

SAPANCA

ARİFİYE

19:02

BİLECİK

SİNCAN

10:11

10:26

06:45

07:02

08:55

09:12

14:19

14:34

15:04

15:23

16:11

16:32

16:47

11:15

11:32

13:30

13:47

16:10

16:27

PENDİK

18:20

18:37

10:21

11:03

21:25

21:42

21:30

22:12

17:54

GEBZE

İSTANBUL - KONYA
PENDİK

15:45
16:02 16:21
Yenilikçi
17:55
18:12 18:31
20:40
20:57 21:16
demiryolları

SİNCAN

13:58

İZMİT

BOZÖYÜK

20:06

10:06

11:45

20:25

22:04

19:18
22:04

18:10
20:00

18:58
20:48

19:18

19:33

12:03

22:08

22:49

07:53
09:58
14:03

07:53

11:16

18:27

21:46

07:38
09:43
13:48

07:06

10:57

13:10

Geleceğe yolculuk
KONYA - İSTANBUL

07:18
09:23
13:28

06:47

16.09

16:38

17:08

06:30
08:35
12:40

06:30

12:51

15:17

SİNCAN

10:40

17:45

POLATLI

POLATLI

13.20

15.27

09:06

POLATLI

09:48

İSTANBUL - ANKARA
SAPANCA

SİNCAN

23:04

Yenilikçi
demiryolları

POLATLI

POLATLI

21:08 21:23
Yenilikçi
demiryolları
SİNCAN

08:24

06:30

07:36

07:50

08:11

09:32

10:38

09:00

10:06

10:26

10:41

12:54

11:20

12:45

12:55

14:07

15:13

13:40

15:06

15:21

17:49

15:50

17:10

17:25

20:03

18:50

20:16

20:31

23:04

21:15

22:35

22:50

18:57

14:46
19:56

Geleceğe yolculuk

Geleceğe yolculuk

Geleceğe yolculuk

Yenilikçi

[ 7 fark / Find the 7 Differences ]
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