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TÜRKİYE	RAYINDA…
TURkEY	IS	ON	RAILS…
2002’de yola çıkarken milletimize 
bir söz vermiştik: Türkiye yüksek 
hızlı trenle buluşacak, milletimizin 
özlemi sona erecekti.
Sadece yüksek hızlı tren yolları 
yapmakla kalmadık.
Pek çok alanda demiryollarında 
yarım asırlık ihmali telafi ettik.
Yerli bir demiryolu endüstrisinin 
temellerini attık.
Türkiye demiryolu endüstrisinde 
pek çok malzemeyi yerli olarak 
kendisi üretir hale geldi.
İhmale maruz kalan, yenilenmeyen 
mevcut demiryollarımızı yeniledik.
Milli sinyal ürettik.
Şimdi mevcut demiryollarımızı bir 
program dâhilinde elektrikli ve 
sinyalli hale getiriyoruz.
Modern ipek demiryolu 
koridorunun kayıp halkalarını inşa 
ettik.
Organize sanayi bölgelerini, üretim 
merkezlerini demiryollarına 
bağladık, bağlıyoruz.
Demiryollarımızın çıtasını 
yükselttikçe, milletimizin beklenti 
çıtası da yükseldi.
Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu 
ağında, 2023’e kadar belli başlı 
büyükşehirlerimiz bir koridor 
oluşturacak şekilde birbirine 
bağlanıyor.
Bütün bunlarda Hükümetimizin 
olduğu kadar demiryolcularımızın 
emeği var.
Milletimizin duası ve desteği var.
Özellikle demiryolu ulaşımını 
kullanan yolcularımıza ayrıca 
teşekkür ediyorum.
İyi yolculuklar.

Binali YILDIRIM
Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı

We have made a promise to our nation 
when we were starting off in 2002: 
Turkey is going to meet with high-speed 
trains, ending our nation’s longing for 
them. 
We didn’t stop at only building high-
speed train lines. 
We compensated for the neglect of 
railways that lasted for half century in 
many fields. 
We laid the foundations of a domestic 
railway industry.
Turkey has become to a position where 
she can manufacture many supplies 
domestically for our railway industry.  
We have renewed our existing railways 
that were neglected.
We produced the national signal.
Now, we are going to make our existing 
railways signalized and working on 
electricity. 
We have built the lost links of the 
modern Silk Road corridor. 
We connected organized industrial 
zones and production centers through 
railways and we continue.
As we increased the bar for our railways, 
our people increased the bar for their 
expectations.
Our major metropolitan cities are going 
to be connected to each other to form a 
corridor by speed and high-speed 
railways until 2023.   
All of these are made possible through 
the efforts of our government as well as 
our railway workers. 
And the prayers and supports of our 
nation.
I especially thank to our passengers who 
use our railway transportation. 
Have a nice trip.

Binali YILDIRIM
Minister of Transportation, Maritime, 
and Communication

vİzyoN / viSiON
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Vodafone’un 5 kıtadaki 
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 Türkiye’de
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HoŞGELDİNİz / WElCOmE

2015 yılında da demiryolu sektörünü daha ileriye 
götürmek için çalıştık.
Hafızalarımızı tazelersek:
Mevcut ve açılması planlanan YHT hatlarında 
kullanılmak üzere Almanya’ya sipariş verilen ve 
test sürüşleri tamamlanan 7 adet Çok Yüksek 
Hızlı Tren’den ilki, TÜVASAŞ tesislerinde tur-
kuaza boyanarak Ankara-Konya hattında hizmete 
sunuldu. Hem konforu hem rengiyle yolcularımı-
zın büyük beğenisini kazandı. 
1932’de inşa edilen 378 km’lik Samsun-Sivas (Ka-
lın) hattının modernizasyonu projesini başlattık. 
AB fonlarıyla yapılan proje tamamlandığında yol-
cu trenlerinin hızı saatte 80 kilometreye çıkacak, 
bu sayede Samsun-Sivas arasındaki seyahat sü-
resi 9,5 saatten 5 saate düşecek. Proje ayrıca yük 
taşımacılığına da büyük katkılar sağlayacak. Mo-
dernize edilen diğer bir hat ise Irmak-Kara-
bük-Zonguldak… İlk etapta Karabük-Zonguldak 
kesimi tamamlanarak halkımızın hizmetine su-
nulacak. 
Diğer taraftan, ilk milli elektrikli lokomotifimiz 
E1000’i raylara indirmenin gururunu yaşadık. 
TCDD, TÜBİTAK MAM ve TÜLOMSAŞ ortaklı-
ğı ile yürütülen proje, 4 yıllık çalışmayla gerçek-
leştirildi. Modern sürüş konforuna sahip elekt-
rikli lokomotifin tüm laboratuvar, yazılım ve alt 
yapı çalışmaları, fabrika ve yol testleri, prototip 
üretimi yüzde 100 yerli olarak gerçekleştirildi.
Tabi ki sadece bunlarla yetinmedik:
Ankara-İzmir, Ankara-Sivas YHT, Bilecik-Bursa 
ve Konya-Karaman HT hatlarının inşası; konvan-
siyonel hatlarımızın ve araç parkımızın yenilen-
mesi ve modernizasyonu; Milli Tren Projesi; Milli 
Sinyal Sistemi ve lojistik merkezler kurulması 
çalışmalarını da sürdürdük. 
YHT, ana hat, bölgesel hat ve banliyö hatlarımız-
da her geçen gün altyapısı, araç filosu, hizmet ka-
litesi ile daha iyiye, daha güzele ulaşmanın mutlu-
luğunu yaşadık. 
Demiryolu sektörü 2016’ya büyük umutlarla ve 
yeni projelerle giriyor. Bu vesile ile tüm yolcuları-
mızın yeni yılını kutluyor, sağlık ve huzur diliyo-
rum. 
İyi yolculuklar.

Ömer YILDIZ
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanı

We worked to advance our railway industry in 2015, 
too. 
If we are to refresh our memories:
The first of the seven Super High-Speed Trains to be 
used on our existing HST lines and on the ones to be 
opened is painted turquoise in TÜVASAŞ facilities 
and put into service on Ankara-Konya line. It won the 
recognition of our passengers with its color and 
comfort. Trains were ordered from Germany and their 
test drives are complete. 
We started the modernization project of 378 km long 
Samsun-Sivas (Kalın) line, which was built in 1932. 
When the project, which was made possible by EU 
funds, is complete, the speed of the passenger trains 
are going to go up to 80 km, allowing the travel time 
between Samsun and Sivas go down to 5 hours from 
9.5 hours. The project is also going to contribute to 
freight shipment. Another line, which was modernized, 
is Irmak-Karabük-Zonguldak. At first, we are going 
to complete Karabük-Zonguldak section of the line 
and put it into service. 
On the other side, we experienced the pride of 
completion of our first electric locomotive E1000. The 
project that was conducted with the partnerships of 
TRSR, TÜBİTAK MAM, and TÜLOMSAŞ is the 
product of 4 years of hard work. All laboratory, 
software, and substructure works, factory and road 
tests, and prototype production of the electric 
locomotive that enables modern driving comfort are 
made 100 percent domestically. 
We did not stop there:
We also conducted the building of Ankara-İzmir, 
Ankara-Sivas HST, Bilecik-Bursa, and Konya-
Karaman Speed Train lines; renovation and 
modernization of our conventional lines and vehicle 
park; National Train Project; National Signal System 
and establishing logistic centers. 
We have experienced the joy of attaining better 
service quality, train fleet, and substructure on our 
HST, main, regional, and suburban lines. 
Our railway industry is entering 2016 with great hopes 
and new projects. I am taking this opportunity to wish 
a happy New Year to our passengers, in health, and in 
peace.    
Have a nice trip.

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

2015’E	VEDA	EDERKEN…
AS	WE	SAY	GOODBYE	TO	2015
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Geleneksel çağrı merkezi işlevlerinin ötesine geçen AssisTT, 
21 şehir, 25 lokasyonda yaklaşık 10.000 çalışanı ile müşterilerine 
çok yönlü çözüm sunan bir call center şirketidir.

ÇAĞRI YANITLAMA  MÜŞTERİ ELDE TUTMA  DIŞ ARAMA
BACKOFFICE HİZMETİ  SOSYAL MEDYA TAKİBİ  TELEFONDA SATIŞ
DANIŞMANLIK HİZMETLERİ  TAHSİLAT HİZMETİ  KALİTE ve SÜREÇ
YÜZ YÜZE ve SAHA HİZMETİ  LOKASYON KİRALAMA  PERSONEL ve ALTYAPI TEMİNİ

AssisTT bir 
Türk Telekom iştirakidir.

/AssisTTkurumsal www.assistt.com.tr/AssisTTkrmsl 



HABER / NEWS

MARMARAY	2017’DE	HİZMETE	GİRİYOR
BAKAN BİNALİ YILDIRIM, MARMARAY’I HİZMETE SUNMAK İÇİN 

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ. 

MARMARAY	IS	GOING	TO	BE	PUT	INTO	SERvICE	IN	2017
MINISTER BİNALİ YILDIRIM SAID THAT THEY HAVE BEEN WORKING NIGHT AND 

DAY TO PUT MARMARAY INTO SERVICE.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldı-
rım, Marmaray’ın devamı olan Pendik-Ayrılık Çeşme ve 
Kazlıçeşme-Halkalı banliyö hatlarında incelemelerde bu-
lundu. Bakan Yıldırım, Pendik-Ayrılıkçeşme ve Kazlıçeş-
me-Halkalı Banliyö hatlarının süratle hizmete alınacağını 
söyledi. Hattın tamamlanabilmesi için çok ciddi çalışma-
lar yapılması gerektiğini ifade eden Yıldırım, alt yapı, üst 
yapı, sinyalizasyon ve elektrifikasyon işlerinin saptandı-
ğını anlattı. Yıldırım şu bilgileri verdi: “Projenin tamam-
lanması için ciddi çalışmalara ihtiyaç var. Onlarca karayo-
lu alt-üst geçidi, menfezler, viyadükler, tüneller ve istas-
yonlar, istasyon sayısı 38, her iki yakada. Bu istasyonların 
yapımı, istinat duvarları yapımı, menfez yapımı, karayo-
lunun alt-üste alınma konusu, yayalar için alt-üst geçit-
ler, bütün bunları topladığımızda önemli sayılabilecek 
miktarda sanat yapısı, özellikli sanat yapısı var. Bu işleri 3 
vardiya, gece gündüz çalışarak, bir an önce tamamlayıp 
İstanbulluların hizmetine sunmak istiyoruz.”
Marmaray’ın devamı niteliğindeki banliyo Pendik-Ayrı-
lıkçeşme ve Kazlıçeşme-Halkalı hattının yapımının sür-
düğünü belirten Yıldırım, “Ankara’dan gelen hızlı tren 

Minister of Transportation, Maritime, and Communication 
Binali Yıldırım inspected that Pendik-Ayrılık Çeşme, and 
Kazlıçeşme-Halkalı suburban lines, which are the continuation 
of Marmaray. Minister Yıldırım stated that Pendik-Ayrılık 
Çeşme, and Kazlıçeşme-Halkalı suburban lines are going to be 
put into service as soon as possible. Yıldırım, who said that 
serious amount of works are being done to complete the line, 
explained that substructure, superstructure, signalization, and 
electrification works need to be done. Yıldırım gave the 
following information: “We need to work very hard to complete 
the project: tens of highway under and over passes, culverts, 
viaducts, tunnels, and 38 stations, on both sides of the city. 
Building of these stations, retaining walls, culverts, and 
passenger passes, the matter of building the highway either 
over or under, when we accumulate these all together it means 
important specific art work. We want to complete all these 
works as soon as possible to put into service of the people of 
İstanbul. We are working in three shifts night and day.” 
Yıldırım, who stated that the construction works of Pendik-
Ayrılık Çeşme and Kazlıçeşme-Halkalı lines continue, said, 
“As it is well known, high speed train that departs from Ankara 
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arrives to Pendik, which is 25 km. In the European side of the 
city, the suburban line that will depart from Kazlıçeşme to 
arrive to Halkalı is 20 km. Gebze-Pendik line was complete. 
When we add these all up, it comes to 63 km.”      

It will be complete in 2017
Stating that when the project is complete, the travel time 
between Gebze and Halkalı is going to be 105 minutes, Yıldırım 
said the following regarding the completion date of the project: 
“We see this project as an important one with no pause on the 
west and east line. If everything goes well, we are targeting to 
complete the project before 2017 ends. Everything is ready 
hopefully.”

11 million tons of cargo will be shipped yearly
Freight shipping is also going to be done by Marmaray. 
Marmaray is going to be able to carry over 11 million tons of 
cargo yearly. Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe 
Metro connections of Marmaray will be done from Üsküdar 
Station at the end of 2016. Marmaray already works integrated 
with two metro lines at Yenikapı Station, a tramway line at 
Sirkeci, and Kadıköy-Kartal Metro line at the Ayrılık Çeşmesi. 
When the metro lines that their constructions are being 
conducted by İstanbul Metropolitan Municipality are 
complete, 10 Marmaray stations in total will be working 
integrated with urban rail lines. The projects are close to being 
done. When Marmaray is complete, the ratio of rail 
transportation to the urban transportation in İstanbul is going 
to go up to 28 percent from 12 percent.    

Marmaray is the intersection of Europe and Asia
The project that takes place on the international rail lines 
transportation corridor of the Europe-Asia line is going to 
create an important part of both national and international 
railway network by working integrated with Ankara-İstanbul, 
Halkalı-Kapıkule (Border), Kars-Tiflis-Bakü, Edirne-Kars, 
and other speed and high speed rail line projects.

HABER / NEWS

bilindiği gibi Pendik’e kadar geliyor, burası 25 kilometre. 
Avrupa yakasında ise Kazlıçeşme’den başlayıp Halka-
lı’ya kadar devam edecek banliyö hattı var, burası 20 ki-
lometre. Gebze-Pendik hattı daha önce bitmişti. Onu da 
ilave ettiğimizi zaman 63 kilometre oluyor.” dedi.

2017’de tamamlanacak
Proje tamamlandığında Gebze’den Halkalı’ya ulaşımın 
105 dakikada sağlanacağını aktaran Yıldırım, projenin 
bitiş tarihine ilişkin şunları söyledi: “Bu projeyi herhan-
gi bir duraksama olmadan doğu-batı aksında çok önemli 
bir proje olarak görüyoruz. Her şey yolunda giderse, 2017 
bitmeden tamamlamayı hedefliyoruz, inşallah bunun 
için her şey hazır.”

Yılda 11 milyon ton yük taşınacak
Marmaray ile sadece yolcu değil, yük taşımacılığı da ya-
pılacak. Marmaray, yılda 11 milyon tondan fazla yük ta-
şıma kapasitesine sahip olacak. Halihazırda, Yenikapı 
İstasyonu’nda 2 metro hattı, Sirkeci’de tramvay hattı, 
Ayrılık Çeşmesi’nde Kadıköy-Kartal metrosu ile enteg-
re olan Marmaray’ın 2016 yılı sonunda Üsküdar İstasyo-
nu’nda Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe 
Metro bağlantısı sağlanmış olacak. İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi’nce inşa edilen ve projeleri tamamlanmak 
üzere olan metro hatları bitirildiğinde toplam 10 Mar-
maray istasyonu, kent içi raylı sistemlerle entegre olarak 
hizmet verecek. Marmaray bütünüyle tamamlandığında 
İstanbul kent içi ulaşımında raylı sistemin payı yüzde 
12’den yüzde 28’e çıkacak.

Marmaray Avrupa ve Asya’nın kesişim noktası
Avrupa-Asya aksındaki uluslararası demiryolu ulaşım 
koridoru üzerinde yer alan proje, Ankara-İstanbul, Hal-
kalı-Kapıkule (Hudut), Kars-Tiflis-Bakü, Edirne-Kars 
ve diğer yüksek hızlı ve hızlı demiryolu projeleriyle en-
tegre olarak gerek ulusal gerekse uluslararası demiryolu 
ulaşım ağının önemli bir kesimini teşkil edecek.



GÜNCEL / CURRENT

2016’YA	MERHABA
DOSTLUĞU, KARDEŞLİĞİ, YARDIM SEVERLİĞİ, KOMŞULUĞU YAŞAMA VE YAŞATMA VAKTİDİR…

WELCOME	2016
IT IS TIME TO HELP EACH OTHER, EXPERIENCE AND SUPPORT FRIENDSHIP AND PEACE...

Our calendars now show 2016. We experience the excitement of 
entering a new year. Specialists emphasize the importance of 
new dates for new beginnings. 
We have left 2015 behind with its sweet and bitter memories. 
We can look at what’s left behind only to take lessons from it. 
It is time to refresh ourselves and experience friendship, peace, 
and helping each other all over again in this age that everything 
is measured materially and technology is developed at an 
unprecedented pace.
The specialists emphasize the importance of determining 
new goals with every new beginning and reaching to them 
in the aspect of human psychology. However, it wouldn’t 

Takvimler artık 2016’yı gösteriyor. Yeni bir yıla girmenin 
heyecanı yaşanıyor bugünlerde. Uzmanlar, yeni başlan-
gıçlar için yeni tarihlerin önemli olduğunu belirtiyor. 
Acısıyla, tatlısıyla 2015 yılını geride bıraktık. Geride bıra-
kılana ancak ders almak amacıyla bakılabilir. Vakit kendi-
mizi yenilemenin, zamanın olumsuzluklarını değil; tek-
nolojinin baş döndürücü hızla geliştiği ve her şeyin madde 
ile ölçüldüğü bu çağda; dostluğu, kardeşliği, yardım se-
verliği, komşuluğu yeniden yaşama vaktidir. 
Uzmanlar her yeni başlangıçta insanların kendilerine 
yeni hedefler koyduğunu, bu hedefleri gerçekleştirme-
nin insan psikolojisi açısından çok önemli olduğunu 
belirtiyor. Ancak tutturulamayan hedefler için de üzül-

be right to worry or become weary of life because of the 
missed targets. People should give themselves new chances 
repeatedly.   

Popular new year’s resolutions 
Quitting unhealthy habits, taking steps to a healthy eating, 
making new beginnings in personal lives, making changes in 
business lives are among the most popular New Year’s 
resolutions. Materializing these resolutions is up to the 
motivation of the person. Let 2016 become a new beginning 
that enables you reach your goals with the support from your 
friends and family.  

menin, hayata küsmenin doğru olmadığına, insanların 
kendilerine tekrar tekrar şans vermesi gerektiğine dik-
kat çekiyor. 

En çok alınan kararlar
Yeni yılların başlangıcında; zararlı alışkanlıkları bırak-
mak, sağlıklı beslenme için adımlar atmak, özel yaşantıda 
yeni başlangıçlar yapmak, iş hayatında değişiklikler yap-
mak en çok alınan kararlardan… Bu kararların hayata ge-
çirilmesi ise tamamen kişinin motivasyona bağlı. Sizi 
olumlu etkileyecek yakınlarınızdan, arkadaşlarınızdan 
destek alarak belirlediğiniz hedeflere ulaşmak için 2016 
yeni bir başlangıç olsun.
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Dünya etrafında 1.95 tur attı ve 
yoluna tam hız devam ediyor.

 444 91        e.huawei.com/tr     e.turkey@huawei.com19

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..

Huawei Dijital Demiryolu Çözümü’yle 
işlerinizi hızlı takip edin. 
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TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

Osmanlı dönemi konut dokusunu günümüze kadar ko-
ruyan bir yer olan Cumalıkızık, Bursa’nın Yıldırım ilçe-
sine bağlı bir mahalle... Uludağ’ın eteklerinde daracık 
taş sokakları, orijinal dokusunu yitirmemiş otantik ev-
leri ve köy havasını koruyan atmosferiyle Cumalıkızık, 
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunuyor.
Osmanlı’nın erken dönem sivil mimari örneklerine ev 
sahipliği yapan köyün kuruluşu 1300’lü yıllara dayanıyor.  
Uludağ etekleri ile vadiler arasında sıkışıp kalan köylere 
‘kızık’ adı verilmiştir. Diğer kızık köylerindeki köylüle-
rin eskiden cuma namazı için toplandığı yer olduğundan 
bu köyün ‘Cumalıkızık’ adıyla anıldığı söylenir. Bir baş-
ka söylence de, Osman Bey’in köyün kurulduğu günün, 
cuma günü olması sebebiyle bu köye ‘Cumalıkızık’ adını 
vermiş olduğudur.
Köy meydanında, köyün geçmişine ait eşyaların sergi-

lendiği bir de müze bulunuyor. Cumalıkızık Etnografya 
Müzesi, köyün ve civar yerlerin tarihini öğrenmek açı-
sından oldukça önemli.    

Film platosu
İlk günkü gibi orijinal dokusunu çok iyi korumuş olan 
Cumalıkızık’ta dizi ve film çekimleri de yapılıyor. 
Evlerin özelliği taş, ahşap ve kerpiçten yapılmış, iki kat-
lı yapılardan oluşması. Osmanlı dönemindeki evlerin en 
belirgin özellikleri, pencerelerdeki kafes ve cumbalardı. 
Cumalıkızık evleri de bu yönünü koruyor. Evlerin kapı-
ları ahşaptan ve iki kanatlı… Üzerlerindeki demir tok-
maklar da yerli yerinde…
Yaklaşık 150 hanede hayatın sürdüğü evler yeşil, mor, 
sarı, mavi ve kırmızı renkleriyle ziyaretçilerine tarihin 
koridorlarındaymış gibi hissettiriyor.

BURSA	VE	CUMALIKIZIK
KURULUŞU 1300’LÜ YILLARA DAYANAN CUMALIKIZIK, OSMANLI SİVİL MİMARİSİNİ 700 YILDIR 

YAŞATAN EVLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR.

KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS
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Cumalıkızık that has kept the housing style of the Ottomans 
until today is a neighborhood within the borders of Bursa’s 
Yıldırım district. Cumalıkızık remains in UNESCO’s World 
Heritage List with its narrow stone alleys in the shoulders of 
Uludağ, authentic houses that haven’t lost their originality, 
and the ambience that keeps rural life alive. 
The village that hosts the examples of the earliest period civil 
architectural style of the Ottomans was established in the 1300s. 
The villages that were squashed between the shoulders of 
Uludağ had been named as ‘kızık.’ It has been told that this 
village is named as ‘Cumalıkızık’ (cuma means Friday in 
Turkish) because this village was the one where the villagers 
also from the surrounding villages used to gather for the Friday 
prayers. Another myth tells that Osman Bey gave this name to 
the village because it was established on a Friday. 
There is a museum at the village square that exhibits the 

historic village items. Cumalıkızık Ethnographical Museum is 
important in the aspect of discovering history of the vicinity 
and the village.    

Film set
TV series and movies are shot in Cumalıkızık. The original 
structure of the village still remains.
The village houses are two-storied structures that are made of 
stone, wood, and adobe. The most significant attributes of the 
Ottoman period houses were their window cages and bay 
windows, which Cumalıkızık houses reflect. Main entrance 
doors of houses are two-winged and wooden. The iron handles 
on them are still intact. 
About 150 purple, green, yellow, blue, and red homes that are 
occupied by villagers make the visitors feel like they are 
walking through the halls of history. 

BURSA	AND	CUMALIkIZIk
ESTABLISHED IN THE 1300s, CUMALIKIZIK ATRACTS ATTENTION TO ITS HOUSES THAT 

KEEP THE OTTOMAN’S CIVIL ARCHITECTURAL STYLE ALIVE FOR 700 YEARS. 

KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS
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TÜRK HALK MÜZİĞİ’NİN EMEKÇİSİ: 
HARDWORKING SINGER OF TURKISH FOLK MUSIC:

HAYATINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK YAPARAK, İSTANBUL’DAN KAÇIP ANTALYA’YA 
YERLEŞEN SANATÇI, KARARINDAN OLDUKÇA MEMNUN…

THE ARTIST WHO HAS MADE A RADICAL CHANGE IN HIS LIFE BY LEAVING İSTANBUL 
AND SETTLING IN ANTALYA IS SO HAPPY WITH HIS DECISION.

SÜMER	EZGÜ

NAGEHAN AYDIN

Although, we don’t see Sümer Ezgü on TV recently, his 
fans didn’t forget him. Ezgü, among the significant 
names who contribute to Turkish Folk Music in recent 
years, works on an important project targeting to 
combine both symphonic and Anatolia’s ethnic musical 
instruments during these days. Ezgü reserved time for 
Raillife readers in his busy schedule and answered our 
questions.

Sümer Ezgü her ne kadar bu sıralar ekranlarda gözük-
mese de; hayranları kendisini unutmuş değil. Türk 
Halk Müziği’ne son yıllarda katkı veren en önemli 
isimlerden biri olan Ezgü, şimdilerde senfonik orkest-
ralarla, Anadolu’nun etnik müzik enstrümanlarını bir 
araya getirmeyi hedefleyen önemli bir proje üzerinde 
çalışıyor. Ezgü yoğun çalışmaları arasında Raillife 
okurlarına vakit ayırarak, sorularımızı yanıtladı.
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 “Sümer Ezgü ve Süper Çocuklar” ve “Electro 
Türkü House” ve son olarak da “Hakiki Angara 
Havaları” adı ile bir yıl içinde 3 albüm çıkardınız. 
Oldukça verimli olmanıza rağmen, sizi ekranlarda 
çok göremiyoruz. Sebeplerini paylaşır mısınız?
Aslında ekrana çıkıyorum ama o kadar çok televizyon 
var ki denk gelmek biraz zor. Ulusal kanallar, haber 
sonrası dizilerle kapatılmış durumda. Gündüz kadın 
programlarında soğan doğrayan aşçıbaşımıza ‘sırada-
ki türkü’ tadında fon müziği olmaya mı, ya da evlen-
dirme programlarına mı katılsamne dersiniz? (Gülü-
yor.) Yani televizyonlarda müzik programları yok. 
Ancak uygun tematik kanallara çıkıyorum ve denk 
geldikçe de seyircimizle buluşuyoruz. Ama üretmek 
ve halkımızla paylaşmak yeni dinamikler ya-
ratma yolunda durmak yok. Biz kısa 
mesafeci değil, maratoncuyuz!

 Yaşamınızda değişiklik 
yapıp, Antalya’ya 
yerleşme konusundaki 
kararınız nasıl gelişti? 
İstanbul çok kalabalık 
ve yaşanmaz hale gel-
di. Trafik ömür tüke-
tiyor. Ayakta kalma 
mücadelesi, yaşam 
kalitesi kadar üre-
timde verimi de etki-
liyor. Motoru yokuşta 
bağırtmaktansa düz 
yolda sürmek daha man-
tıklı. Doğup büyüdüğüm 
Akdeniz’e Torosların etek-
lerine göçtük. Yaşam kalite-
miz birden arttı, kendimize daha 
çok zaman ayırdığımız gibi iş verimi 
de arttı. Müzik tarihinde örneği pek olma-
yan biçimde bir yılda üç albüm yaptım. Artık ya-
şam mobil... İlla İstanbul’da yerleşik yaşamak gerek-
miyor. Ulaşım rahat konserlerime ve  her yere bura-
dan gidiyorum.

 Bu albümlerden bahsedelim mi?
İlk olarak anaokulu ve ilkokul çağındaki çocuklarımız 
için “Sümer Ezgü ve Süper Çocuklar” adında albümü 
piyasaya çıkardık. Oğlum Ozan ve arkadaşlarıyla Mil-
li Eğitim Bakanlığı’nın da tavsiye ettiği albümde; Tin 
Tin Tinimini Hanım, Kalenin Bedenleri, Leblebi Koy-
dum Tasa, Horozumu Kaçırdılar gibi ve esprili teker-
lemeli türküleri düetler, rock altyapı ve sipsi, zurna, 
bağlama, cura gibi öz çalgılarımızla çocuklara sunduk. 

 You have released three albums titled “Sümer Ezgü ve 
Süper Çocuklar” (Sümer Ezgü and Super Kids), “Electro 
Türkü House” (Electro Folk House), and “Hakiki Angara 
Havaları” (Real Ankara Tunes) in one year. Even though, 
you were very productive, we don’t see you on TV much. 
Would you like to share with us the reasons for that?
I actually appear on TV; however, there are so many TV 
channels and it is somewhat hard to keep up with all and catch 
me when I am on. Public channels reserve their prime time for 
drama series. Daytime is reserved for dating shows. Do you 
think I should appear in one? (laughter) So, there are no music 
shows on TV. However, I appear on some channels with 
appropriate themes and meet with my fans when they turn on 
that channel at the right time. There is no stopping on the way 

to produce, create new dynamics, and share these 
with our people. We are not just runners, 

but marathon runners!

 How did you make the 
decision to change your 

life and settle in 
Antalya?
İstanbul has become too 
crowded to live. Traffic 
is terrible. Struggling 
to earn your life affects 
the quality of your life 
as well as your 
productivity. Driving 
your car on a smooth 

road rather than up the 
hill would be much 

smarter. We have migrated 
to the shoulders of Taurus 

Mountains, where I was born 
and raised. Our quality of life was 

increased immediately. Suddenly, I was 
able to spend more time for myself and this 

increased my productivity. I have released three albums 
in one year, which is a rare event to see in the history of 
music. Now, life is mobile… Living in İstanbul is not 
necessary. Transportation is convenient. I go all my concerts 
from here. 

 Shall we talk more about your albums?
First, we have released an album for pre-school and 
elementary school children: “Sümer Özgü ve Süper 
Çocuklar.” In the album that is recommended by the 
Department of National Education, we present fun songs, 
duets for children with my son Ozan and his friends, 
accompanied by our ethnic musical instruments over a rock 
music background.
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 You have also a folk song remix album!
Yes, after this one, I have made a folk song remix album 
thanks to Hakan Kara and his arrangements. The album is 
called “Electro Türkü House.” It is prepared for places such as 
hotels, nightclubs, and pubs that need a background music 
that communes traditional and modern music and for people 
who don’t know much about our folk songs such as young 
people and tourists. We combined the electronic music sounds 
of the world’s famous musicians such as Martin Garrix and 
David Guetta with our folk songs.

 Your third album, called “Hakiki Angara Havaları,” is 
precious. Can you say that it was worth your work? 

Since it was the right work, yes; it will always have a worth 
and it won’t be temporary. I don’t think you 

mean whether I filled my pockets with 
money or not. Nowadays, purchasing 

an album is only for the ones who 
are big on it. We uploaded the 

album online. I sang to the 
tunes of real Ankara folk 

songs such as the ones 
that used to be sung by 
the Seymens who 
welcomed Atatürk in 
the shoulders of Dikmen 
during our war for 
independence, not the 
ones that use slang. We 

recorded the clip called 
Hüdayda in Ankara. 

Coming to Ankara with a 
team of 25 to record a clip in 

Hamamönü, located at the 
center of Ankara, requires a high 

budget. However, Seymens of the 
Ankara Club and the people of Ankara 

supported us by appearing in the clip. These 
types of works are going to gain more power with the sponsors 
that believe in their culture. Being a follower is nice; however, 
our culture needs financial support. We are going to continue 
to produce and present what we believe is good for the future 
of our children.

 Do you think that folk song performances in Turkey 
and in the world are losing their popularity and each 
style gives way to popular music? How do you see the 
state of our folk music?
Folk music breathes among our people just like Ankara’s 
gyro or grill, Arabaşı, navy bean stew, and kabob in clay 
pot. If it is not on display, then it means that it needs 
financial support and sectorial organization. However, we 

 Bir de türkü remix albüm yaptınız!
Evet, hemen ardından sevgili Hakan Kara’nın aranj-
manlarıyla bir türkü remix albümü yaptım. Turistler, 
kulüpler, oteller, eğlence yerleri ile türkülere uzak 
olan gençler ve geleneksel ve modern birleşimi fon 
müzik ihtiyacı olan mekânlar için “Electro Türkü 
House” isimli albüm çıkardım. Martin Garrix, David 
Guetta gibi Dünya Elektronik Müzisyenlerinin soun-
du ile türküleri birleştirdik. 

 Hakiki Angara Havaları ismi ile yaptığınız 3. albüm 
çok değerli. Karşılığını bulduğunu söyleyebilir 
misiniz?
Doğru bir iş olduğu için evet; karşılığı daima olacak 
ve gelip geçici olmayıp dinlenecek. Cebi-
min parayla dolup dolmadığını kas-
tetmiyorsunuz sanırım. Albüm 
satışları sadece meraklısına 
artık… Ama biz dijital alana 
da yükledik. Argo sözle-
rin, pornografik beste-
lerin değil; Atatürk’ü 
kurtuluş döneminde 
Dikmen sırtlarında 
karşılayan Seymen-
lerin, Ankara halkı-
nın “Hakiki Angara 
Havaları”nı okuduk. 
Hüdayda klibini An-
kara’da çektik. İstan-
bul’dan 25 kişilik ekip-
le Ankara’nın göbeği 
Hamamönü’nde klip yük-
sek maliyet. Ama Ankara 
Klübü Seymenleri ve halkımız 
klipte yer alarak büyük destek ve 
moral verdi. Bu çalışmalar kültürüne 
inanmış sponsorların destekleriyle daha 
güç bulacaktır. Tebessüm ve mutlulukla takip de gü-
zeldir ama ülkemizin kültürü, maddi destek  ister. Biz 
iyi olduğuna inandığımızı; çocukları ve gençleri de 
düşünerek, üretip hep geleceğe sunacağız.

 Dünyada ve Türkiye’de yerel müziklerin icrasının 
azaldığını, her tarzın popüler kültüre boyun eğdiğini 
düşünüyor musunuz? Halk müziğimizin durumu 
nedir?
Yerel müzikler tıpkı tarhana çorbası, kuru fasulye, An-
kara döneri, Arabaşı, Ankara tava, testi kebabı gibi 
halkın içinde yaşıyor. Vitrinde yeterince yoksa demek 
ki kendi parasal gücünden ve sektörel organizasyonun-
dan yoksun. Ancak herşeye rağmen günümüzde yerel 
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can say that folk music is appreciated more today, because 
it is unique and the people’s own. My album gets to be 
clicked in serious number of times. Young musicians should 
make good recordings and definitely share them online and 
keep them on display. 

 Do young people show interest in Turkish folk music? 
What do you think of the future of young people 
especially who were raised in this field? 
They should get together to build their own music groups. 
They had better have a full command of every style as well as 
the one that they master. They should have a rich knowledge 
of music culture. If they study our folk songs, that would be 
useful for them. Their performance would be much powerful 
after listening to the original performances and understanding 
why that folk song was composed at the first place.    

 What do you think of the different covers of our folk 
songs? Should there be a limit? 
Different covers would be okay as long as the original 
meaning and lyrics are kept. If you think that, it fits well 

müziklerin değeri daha iyi anlaşıldı diyebiliriz. Çünkü 
özgün ve halkın kendisi… İnternette çok ciddi tıklanı-
yor. Genç müzisyenler iyi kayıtlar yapmalı ve mutlaka 
sanal âlemde ve vitrinde yer almalıdır. 

 Gençlerin ilgisi var mı Türk müziklerine? Özellikle 
bu alanda yetişen gençlerin geleceğini nasıl 
görüyorsunuz?
Kendilerine güvenip bir araya gelsinler kendi gruplarını 
kursunlar. Onlara pompalanan tek yanlı müziklerin dı-
şında her şeye hâkim olsunlar. Müzik bilgilerini kısır 
değil zengin donatsınlar. Bu  arada türküleri iyi etüt 
ederlerse daha doğru olur. Orijinal yorumları dinleyip, o 
türkünün neden yakıldığını kavrayınca yorumları da 
güçlü olacaktır. 

 Türkülerin yeniden, farklı formlarla 
yorumlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Sınır 
ne olmalı yeniden yorumlamada?
Özü, sözü bozmadıkça farklı yorumlar iyidir. Yakıştı-
rabiliyorsanız sorun yok. Ama farklı formda okuduğu-
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“Yerel	müzikler	tıpkı	tarhana	çorbası,	kuru	fasulye,	Ankara	döneri,	Arabaşı,	
Ankara	tava,	testi	kebabı	gibi	halkın	içinde	yaşıyor.”

“Folk	music	breathes	among	our	people	just	like	Ankara’s	gyro	or	grill,	Arabaşı,	
navy	bean	stew,	and	kabob	in	clay	pot.”
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then no problem. However, we should remember that a folk 
song is a collective musical work embraced by our people and 
its musical and lyrical elements shouldn’t be spoiled for a 
new cover.  

 Music competitions are popular around the world and 
time-to-time new talents come up. Do you have any 
advice for them? 
The people with good voices who participate in these 
competitions become well known in no time and this 
creates a danger. If they cannot meet this recognition by 
producing new and popular songs and if they don’t have 
the funds to support their needs, they find themselves in 
depression.    

 Do you have a new project?
I’ve been working on a great project! I am going to commune 
our ethnic instruments and symphonic orchestras. There will 
also be dancing. I target giving concerts in and out of our 
country. I am also going to release the DVD and CD records 
of live performances of this project. 

nuz türkünün halkın benimsediği anonim bir müzik 
eseri olduğunu, ‘yenilik yapıyorum’ diye melodik ve 
sözsel öğelerinin kuşa çevrilmemesi gerektiğini unut-
mamak lazım. 

 Müzik yarışmaları tüm dünyada çok popüler, zaman 
zaman yerel müzikleri icra eden başarılı sesler de 
çıkıyor. Bu gençlere tavsiyeleriniz var mıdır?
Bu yarışmalara katılan çok iyi sesli arkadaşlar tanınır 
hale geliyor ve bir tehlike başlıyor. Tanınırlığı karşıla-
yacak üretim yapamazlar ve ihtiyaçlarını karşılayacak 
maddi getirileri olamazsa bunalıma düşüyorlar. 

 Yeni bir çalışmanız var mı?
Şimdi çok güzel bir proje üzerinde çalışıyorum! Senfo-
nik orkestralarla bizim etnik sazlarımızı bağlamamız, 
zurnamız, sipsimiz, kabak kemanemizi, curamızı hatta 
köylü çalgıcıları bir araya getiriyorum. Danslar da ola-
cak ve gerek yurtiçi, gerek yurtdışı sahnelerini hedefle-
yen bir çalışma içindeyim. Bunun canlı sahne kaydının 
DVD ve CD’sini de çıkaracağım.
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“Üretmek	ve	halkımızla	paylaşmak	yeni	dinamikler	yaratma	yolunda	durmak	
yok.	Biz	kısa	mesafeci	değil,	maratoncuyuz!”

“There	is	no	stopping	on	the	way	to	produce,	and	create	new	dynamics,	and	share	
these	with	our	people.	We	are	not	just	runners,	but	marathon	runners!”
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BERİL ŞEN LEVENT ÖZ
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Kazdağları (Mount Ida) with “Thousand springs” is a special 
region with its clear air, water, summits that radiates 
positive energy, unique nature, and villages entwined with 
ancient cultures. Longing for home comes back to life in 
Mount Ida. Aroma of the herbs, flavor of the cheeses, color 
of the olive oil, aliveness of the marketplace, and the smooth 
nature of the North Aegean villagers create an irresistible 
driving force for one to return to self. 

Marketplace, feast
“The sun goes down, yuruk lies down...” Yuruks, Romans, and 
Turkmens compose the locals and they like to be up early then 
go home at sunset. Witnessing this unity at the marketplace 
and enjoying their pleasant chats are inevitable. A marketplace 
is set everyday in the region, sometimes more than one: in 
Burhaniye on Mondays, in Edremit on Wednesdays, in Havran, 
Küçükkuyu, and Ayvacık on Fridays, in Altınoluk on Saturdays, 
and in Akçay on Sundays. The villagers sell the herbs that they 
pick from Mount Ida’s summits: champignons, chicory, 
mustard, wild garlic, mushrooms, asparagus, and parsley and 
many more. The tastiest of the cottage cheeses, pot cheese that 
is rested underground for 8-9 months, butter, grape leaves, 
grapes from Mount Madra during vintage season, grape 

“Bin pınarlı” Kaz Dağları, temiz havası suyu, pozitif ener-
ji veren zirveleri, kendine özgü doğası ve eski kültürlerle 
yoğrulmuş köyleriyle özellikli bir bölge. Kaz Dağları’nda o 
toprak özlemi yeniden canlanıyor. Otun kokusu, peynirin 
tadı, zeytinyağının rengi, pazarların canlılığı ve Kuzey Ege 
köylüsünün yumuşak mizacı, insanda aslına dönmek için 
karşı konulmaz bir itici güç yaratıyor. 

Çarşı pazar, şenlik
“Güneş batar, yörük yatar…” Yörük, Roman ve Türkmen-
ler’den oluşan yöre halkı erkencidir, günbatımıyla da evleri-
ne çekilirler. Bu birlikteliği pazarlarda görmek ve sohbetle-
rinden keyif almak kaçınılmazdır. Bölgede her gün bir, hatta 
birden çok halk pazarı kurulur. Pazartesi Burhaniye, çarşam-
ba Edremit, cuma Havran Küçükkuyu ve Ayvacık, cumarte-
si Altınoluk ve pazar Akçay. Kaz Dağları’nın doruklarından 
toplanan özlemek filizleri, yabani mantar, yabani sarımsak, 
kuzugöbeği, gaymacık, yabani kuşkonmaz, hindiba, eşek 
helvası, hardalotu, yaban maydanozu, gelincik ve daha neler 
neler. Lor peynirinin en lezizi, 8-9 ay toprak altında çömlek-
te bekletilen testi peyniri, deve sucukları, tereyağ, asma 
yaprakları, bağbozumu zamanı Madra Dağı’ndan üzümler, 
şıralar, üzüm pekmezi, incir pekmezi, odun ateşinde yapıl-
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molasses, fig molasses, pepper and tomato paste, country 
bread, dried tomatoes, wild thyme, and pine mushrooms...   

Legendary beauty of nature and villages
The excitement of the olive harvesting and joy of the Aegean 

women end the silence of Mount Ida. Flux of creeks in 
winter creates falls. Sabahattin Ali turned the 

hopeless love of Hasan from Zeytinli village and 
Emine from Yüksek Oba village into a story 

named Hasan Boğuldu. The story takes its 
name from the lagoon called Hasanboğuldu, 
which is near the Sutüven Falls located at 
the border of Mount Ida National Park. 
Water falls from 17 meters at the Sutüven 

Falls. The stones that were used to build the 
houses of Adatepe village, which is settled on a 

rocky plot, where the Turkish and Greek families 
who ranch and live in harmony had been quarried and 

engraved by stonemasons before the Republic. You should see 
the Adatepe Olive Oil Factory & Museum in Küçükkuyu. 
Yeşilyurt, which is among the prettiest villages of the Aegean, 
has kept the characteristics of rural life. It would be a good idea 
to get warm at one of the thermals in Güre, after a nice walk.      

mış biber ve domates salçası, köy ekmeği, kuru domates, 
değerli bir tür mantar olan çam melkisi, yabani kekik... 

Doğası ve köyleri dillere destan
Kaz Dağları’nın sessizliği zeytin hasadının canlılığı ve 
neşeli Egeli kadınlarıyla son bulur. Kışın derelerin su-
ları coşar ve şelaleler oluşur. Kazdağı Milli Parkı 
sınırlarındaki 17 metreden dökülen Sutüven 
Şelalesi’nin hemen yakınındaki Hasanbo-
ğuldu adlı göletin hikayesi, Sabahattin 
Ali’nin de Hasan Boğuldu adıyla öykü-
leştirdiği, Zeytinli köyünden Hasan ile 
Yüksek Oba köyünden Emine’nin umut-
suz aşkıdır. Cumhuriyet öncesinde, zey-
tin ve hayvancılıkla uğraşan Türk ve Rum 
ailelerinin birlikte yaşadığı, kayalık bir ara-
ziye kurulu Adatepe köyünün evlerinin yapıl-
dığı taşlar, yakındaki taş ocaklarından çıkarılmış 
ve geleneksel taş ustaları tarafından işlenmiş. Küçükku-
yu’daki Adatepe Zeytinyağı Fabrikası & Müzesi de gezil-
meli. Ege’nin en güzel köylerinden Yeşilyurt’ta hâlâ köy 
yaşamını sürüyor. Güre’deki termallerde ısınmak bir yü-
rüyüşün ardından iyi bir fikir olabilir. 

FOTOĞRAF 
NOKTASI 

Zeus’un sunağından geriye 
pek bir şey kalmamışsa da, 
karşı günbatımını seyredin.

FOTO SPOT
Although nothing much left of 

the Zeus Altar, watch the 
sunset there. 
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Trekking through the endemics
The Aegean climate, which is warmer than the Marmara’s, 
dominates Mount Ida. It is easy to access the altitudes 
where it snows the most. It is possible to do trekking at 
many areas of the mountain, accompanied by a good 
guide of course. This route passes by creeks, valleys, stone 
houses, and local museums. Stops along the route are 
taken usually at coffee houses surrounded by sycamores. 
Sausage, cheese, and halvah are the main treats of picnics. 
Mount Ida is well known with the endemic plants and 
healing herbs. Picking fresh thyme, sage, and mint is a 
must. The most significant tree of the region is Ida Fir, 
which is what the Horse of Troy made of. Mount Ida is the 
only place in the world that it grows.    

Museums of faith and idealism
Between Edremit and Akçay, an interesting olive oil 
museum takes place next to the fourth generation olive oil 
factory of Evren Ertür. This is where one can become 
enlightened about olive and olive oil. You can see many 
items related to olive and olive oil exhibited at the museum 
from olive oil production systems from different periods to 
an imperial order of success given to Evren Bey’s 

Endemikler arasında trekking
Kaz Dağları’nda Marmara’dan daha ılıman olan Ege ik-
limi hakimdir. İyi kar alan yüksekliklere ulaşmak ise 
kolaydır. Bölgede bilinçli bir rehberle dağın birçok böl-
gesinde trekking yapmak mümkün. Bu güzergahlarda 
dere vadilerinden, taş evlerden ve yöre müzelerinden 
geçilir. Yürüyüşlerde çınarlı kahvelerde mola verilir. 
Sucuk-ekmek, peynir ve helvayla piknik yapılır. Kaz 
Dağları endemik bitkileri, şifalı otlarıyla ünlüdür. Ke-
kik, adaçayı, nane toplanır. Bölgenin en önemli ağacı, 
Kazdağı Göknarı, ünlü Truva Atı’nın yapıldığı ağaç da 
bu. Endemik olarak dünyada sadece Türkiye’de ve yal-
nız Kaz Dağları’nda yetişiyor. 

İnancın ve idealizmin müzeleri
Edremit ile Akçay arasında, dördüncü nesil Evren Er-
tür’ün zeytinyağı fabrikasının hemen yanında ilginç 
bir zeytinyağı müzesi var. Burası zeytin ve zeytinyağı 
üzerine aydınlanmanın yeri. Müzede farklı dönemlere 
ait zeytinyağı üretim sistemlerinden Evren Bey’in de-
desine padişah tarafından verilmiş başarı fermanına, 
yüz yirmi yıllık kağıt sabundan sabun kalıplarına, zey-
tinyağı üzerine farklı dönemlere ait birçok ilginç eşya 

AKTİVİTE 
Yürüyüş sevenler, 

emekli avukat İskender 
Bey ve oğlu Deniz’e 

katılabilirler.

ACTIVITY

Walking fans can join retired 
lawyer İskender Bey and 

his son Deniz.
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grandfather by the Sultan, and from 120-year-old paper 
soap to soap molds. Private Ethnographical Gallery of 
Tahtakuşlar Village is another small museum that is 
unique to Mount Ida. There are nine Turkmen villages 
within the borders of Edremit. Villagers are educated and 
attached to their traditions. Turkmen people who come 

from Central Asia settle in the Taurus since they 
cannot live away from forests. Their mastery 

at woodwork is well recognized. That’s why 
they are called as ‘Woodworkers.’ This 
place, which is famous internationally, 
received a special award from UNESCO 
and it is also the first private 
ethnographical gallery of a village.

A story of homecoming and taste
A sharp turn without return might be a life 

changing event once you come to Mount Ida, 
just like the life of Erhan Şeker who created 

Zeytinbağı from a piece of land with only two olive trees 
whereas he was working in textile sector in Bursa. Erhan 
had one of his dreams become true in here, his first 
cookbook: “A Delicious Story from Mount Ida.” Most 

görebilirsiniz. Kaz Dağları’na özgü bir başka küçük 
müze de Tahtakuşlar Köyü Özel Etnografya Galerisi. 
Edremit’e bağlı dokuz Türkmen köyü var. Halk aydın, 
aynı zamanda da geleneklerine bağlı. Orta Asya’dan 
gelen Türkmenler, ormansız yaşayamadıklarından 
Toroslar’a yerleşirler. Ağaç işlerinde ustadırlar, bu 
yüzden de “Tahtacı Türkmenler” ya da 
“Tahtacılar” diye anılırlar. Burası, ulus-
lararası üne sahip, BM Unesco ödüllü, 
Türkiye’nin ilk özel köy etnografya 
galerisi. 

Bir toprağa dönüş ve lezzet öyküsü
Kaz Dağları’na bir kez gelince insan 
hayatı, dönüşü olmayan bir manev-
rayla değişebiliyor. Bursa’da tekstil-
ciyken üzerinde iki zeytin ağacı bulunan 
bir toprak parçasından Zeytinbağı’nı yara-
tan Erhan Şeker’inki gibi. Erhan, burada hayal-
lerinden birini gerçekleştirdi; ilk yemek kitabı: “Kaz 
Dağları’ndan Bir Lezzet Öyküsü”. Bir şef olarak Er-
han’ın en önemli özelliği de zaten, bölgenin kendine 
özgü ürünlerini ve yemek kültürünü, dünya mutfakla-

ALIŞVERİŞ 
Zeytinli köyündeki 

Esen Kardeşler’in erken 
hasat zeytinyağı, zeytinleri, 

lor peyniri, karadut reçeli leziz. 

SHOPPING
Esen Brothers’ early harvest 

olive oil, olives, cottage cheese, 
and blackberry jam at 

Zeytinli Village are 
delicious.
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important characteristic of Erhan as a chef is that he was 
able to create a unique cuisine combining unique produce 
and food culture of the region and his special touch that is 
inspired by the world cuisines. He grows many seeds from 
around the world from Mexico to Vietnam in his garden. 
He also grows over ten different kinds of tomatoes in his 
garden. He makes his own cheese from raw milk and 
vinegar from Bayramiç apples. He organizes cooking 
lessons during spring and fall, sharing not only the secrets 
to his delicious dishes but also the things that he has 
learned about food culture, history, and mythology.

The giant sycamore of the Turkish Cinema
A ship’s deck which looks belong to a scrap heap remains in 
the yard of Zeytinbağı. It has drawings of the painter Muzaffer 
Akyol. And a poem: “I saw a ship in my dream/ Its branches 
olive trees/ Its wings are phoenix/ It made fun of waves and 
flew over the mountain/ I asked what its cargo was/ It gave 
me a modest answer/ I carry love/ I carry ever blooming roses/ 
I carry Tuncel Kurtiz.” Tuncel Kurtiz, the actor whom we had 
lost last year, left İstanbul behind, settled in here, and passed 
away. He referred to İstanbul with this quote: “My only 
solution is to leave this city.”

rından da ilham alan, kendine has dokunuşuyla birleş-
tirip özgün bir mutfak ortaya çıkarabilmiş olması. 
Bahçesinde Vietnam’dan Meksika’ya, dünyadan deği-
şik bölgelerinden çeşit çeşit tohum yetiştirir. Bahçe-
sinde on çeşitten fazla domates vardır. Çiğ sütten 
kendi peynirini, Bayramiç elmasından sirkesini yapar. 
İlkbahar ve sonbaharda yemek kursları verir, yalnızca 
yaptığı güzel yemeklerin sırlarını değil, yemek kültü-
rü, tarih ve mitoloji üzerine okuyup öğrendiklerini 
paylaşır.
  
Türk Sineması’nın dev çınarı
Zeytinbağı’nın bahçesinde hurdaya çıkmış bir gemi 
güvertesi durur. Üzerinde ressam Muzaffer Akyol’un 
çizimleri var. Bir de şiir: “Düşümde bir gemi gördüm/ 
Dalları zeytin ağacı/ Kanatları Anka kuşu/ Dalgalarla 
dalga geçti, uçtu dağın tepesine/ Yükün nedir diye 
sordum/ Mütevazı yanıt verdi;/ Aşk taşırım, meşk 
taşırım/ Yediveren gül taşırım/ Tuncel Kurtiz’i taşı-
rım”. Geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz oyuncu Tuncel 
Kurtiz, “Tek çarem var, gitmek bu şehirden.” dediği 
İstanbul’u geride bırakıp buraya yerleşmiş ve hayata 
buradan veda etmişti.
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Vücudumuzda bağışıklık sistemini kontrol eden gen-
ler, kış aylarında daha aktif hale geliyor. Bu sayede 
vücudumuz enfeksiyonlarla daha güçlü mücadele edi-
yor. Özellikle mevsimler arası sıcaklık farklılıkları 
fazla olan ülkelerde bu genetik değişimler daha belir-
gin oluyor. 22 bin gen üzerinde yapılan bir inceleme-
de, kış aylarında genlerin yaklaşık dörtte birinde akti-
vitenin arttığı görülmüş. İltihap hücreleri beklenen-
den fazla aktif hale geldiğindeyse bazı hastaların 
olumsuz etkilendiği tespit edilmiş. Bu hastaların ba-
şında kalp rahatsızlığı olanlar geliyor. Uzman doktor-
lar kış aylarında kalp hastalarının dikkat etmesi gere-
ken noktaları anlatıyor:

The genes that control our immune system become more 
active during winter. This enables our body to fight with 
infections in a more powerful way. This genetic change 
becomes more significant in the countries where higher 
temperature changes between the seasons are experienced. 
A research, which was done on over 22 thousand genes, 
showed that this activity rate is increased almost in one 
fourth of the genes during winter. During the research, it 
was determined that when infected cells became active, the 
patient began experiencing discomfort. Major part of these 
patients was suffering from cardiovascular diseases. The 
specialists explain the things that the patients of 
cardiovascular diseases should beware in winter:    

DON’T	LET	YOUR	HEART	GET	COLD	IN	WINTER
CARDIOVASCULAR DISEASES ARE AMONG THE MAJOR CAUSES OF DEATH IN 

TURKEY AND IN THE WORLD. COLD WEATHER INCREASES THE RISK. THE 
SPECIALISTS HIGHLIGHT THE PREVENTIVE WAYS.  

SAĞLIK / HEAlTH

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

KIŞIN	KALBİNİZ	ÜŞÜMESİN
KALP DAMAR HASTALIKLARI DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ÖLÜM SEBEPLERİNİN 
BAŞINDA… SOĞUK HAVADA İSE BU RİSK ARTIYOR. UZMANLAR KORUNMA 

YÖNTEMLERİNE DİKKAT ÇEKİYOR
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Highlighting that winter triggers heart attacks, Cardiology 
Specialist Assoc. Prof. Dr. Alp Burak Çatakoğlu explains 
the ways to prevent heart attacks and reduce the risks: “Our 
bodies need more energy in cold weather. Our pulse and 
blood pressure tend to increase, increasing the pressure on 
heart. These factors trigger heart attacks in people who are 
prone to cardiovascular diseases by increasing the stress on 
their hearts. Since our mobility decreases in cold weather, 
we experience weight gain, an increase on our cholesterol 
levels, and changes on our hormone levels.”

Do not go outside without a hat and gloves
“You should begin your day slow. Blood 

pressure is usually higher in the 
mornings. If you begin your day slow 

and away from stress, your blood 
pressure and pulse adapt themselves 
much better to the hectic day ahead 
of you. Decreasing heat loss as you 
go out in cold weather is necessary. 
Head and hands are where the most 

heat loss occurs, so we protect them 
by using hats and gloves. Instead of 

wearing one thick layer of clothing, 
wearing a few thin layers of clothing would 

prevent heat loss effectively.”      

Reduce smoking; get pneumonitis shot
“Smoking in cold weather is a dangerous act since it increases 
the rhythmic contraction of the heart veins. Quitting alcohol 
is also important for the hearth health. Our bodies tend to 
gain weight in winter, so watch your nutrition. Getting flu 
and pneumonitis shots for the people over the age of 65 and 
who are known to have cardiovascular diseases decreases the 
risk of heart attack. Getting flu increases the pressure on 
heart since these people are more sensitive.” 

Kış ayının kalp krizini tetiklediğine dikkat çeken Kardi-
yoloji Uzmanı Doç. Dr. Alp Burak Çatakoğlu, kalp krizi-
ni azaltma ve korunmanın yollarını şu şekilde ifade 
ediyor: “Soğuk havada vücudumuzun daha fazla enerji-
ye ihtiyacı vardır. Nabız ve tansiyon artma eğilimine 
girer, dolayısıyla kalbin üzerindeki yük artar. Kalp-da-
mar hastalığına yatkın kişilerde bu faktörler kalp üze-
rindeki stresi arttırarak kalp krizini tetikler. Soğukta 
vücudumuzun hareketliliği azaldığından vücutta kilo 
artışı ve kolesterollerde artış gözlenir, hormon düzeyle-
rinde de değişiklikler olur.”

Şapka ve eldivensiz çıkmayın 
“Güne yavaş başlamak gerekir. Tansiyon 
özellikle sabah saatlerinde daha yüksek-
tir. Güne yavaş ve huzurlu başlanırsa 
tansiyon ve nabız değerleri kendini 
gün içindeki koşturmacaya daha rahat 
adapte edecektir. Soğuk havaya çıkar-
ken vücuttan ısı kaybını azaltmak ge-
rekir. En çok ısı kaybı baş ve ellerden 
olduğu için bir şapka ve eldiven ile kişi 
kendini korumalıdır. Kalın tek tabaka kı-
yafet giymek yerine ince birkaç tabaka kı-
yafet yine ısı kaybını engellemekte etkilidir.”

Sigarayı azaltın, zatürre aşısı olun
“Soğuk havada sigara içmek kalp damarlarının büzüş-
mesini arttıracağı için oldukça tehlikelidir. Alkol tüke-
timini de bırakmak kalp sağlığı için önemlidir. Kış ayla-
rında kilo almaya daha meyilli olunduğu için beslenme-
ye dikkat edilmelidir. Özellikle 65 yaş üstünde veya bi-
linen kalp-damar hastalığı olan kişilerde grip aşısı ve 
zatürre aşısının yapılması kalp krizi riskini azaltır. Bu 
kişiler daha hassas olduğundan dolayı, grip kalp üzerin-
deki yükü arttıracaktır.”

SAĞLIK / HEAlTH

	En	çok	ısı	kaybı	baş	
ve	ellerden	olduğu	için	bir	
şapka	ve	eldiven	ile	kişi	
kendini	korumalıdır.	

Head	and	hands	are	where	the	
most	heat	loss	occurs,	so	we	

protect	them	by	using	
hats	and	gloves.	
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Kalp, kadınları ilk sırada vuruyor
Kalp krizi tüm dünyada ve ülkemizde ölümlerin ilk se-
bebi olup kadınların yüzde30’u direk kalp krizinden, 
yaklaşık yarısı da kalp damar hastalıklarından hayatını 
kaybediyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Kara-
bulut, 40 yaş üzeri kadınlarda ilk ölüm sebebi olan kalp 
rahatsızlıklarına karşı şu uyarılarda bulunuyor:

40 yaş üzeri risk altında
“Kadınlarda menopoz sonrası risk belirgin olarak artsa 
da, menopoz öncesi de kalp krizi oranı her sene yükseli-
yor. Erken menopozda kalp krizi 
riski 2 kat artarken, sigara, şiş-
manlık, yüksek tansiyon ve 
stres kadınlarda erken yaşlarda 
görülen kalp krizleri için temel 
sebeplerden. Özellikle doğum 
kontrol hapı kullanan kadınlar-
da sigaranın zararlı etkileri be-
lirgin şekilde artıyor. Üstelik 
kalp krizi geçiren kadınlarda 
ölüm oranı erkeklere nazaran 
yaklaşık yüzde 10-20 oranların-
da daha yüksek.”

Yorgunluk ve sırt ağrısına 
dikkat
“Soğuk havalar özellikle kadın-
larda gizli kalmış kalp hastalığı 
sinyallerini daha kolay ortaya 
çıkarabiliyor. Kış aylarında yaza 
göre kalp krizi oranlarında yüz-
de 50 artış saptanırken, ocak 
ayında temmuza oranla 2 kat 
daha fazla kalp krizi gelişiyor. 
Özellikle kadınlarda yaz döne-
minde olmayan ve soğuk havada 
gözlenen eforla gelişen göğüs 
ağrısı ve sırt ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve bitkinlik hali, 
bulantı ve baygınlık hissi, nefes darlığı ve çarpıntı kalp 
hastalığını düşündürmelidir.”

Kilo vermek önemli
“Yüzde 5-10’luk kilo kaybı dahi kalpte olumlu etki yap-
maya yetecektir. Bel çevresi, 88 cm altında tutulmalı-
dır. Gecelik 7-8 saat arası düzenli ve kaliteli uyku kalp 
sağlığını koruyacaktır. Gülmek, stres hormon seviye-
lerinde azalma yaparak kalbin üzerindeki yükü azaltı-
yor. Pozitif düşünmek ve kendine güven de kalp sağlı-
ğını korumada faydalı. Sosyal programlar, sakin yürü-
yüşler, yoga ve pilates gibi aktiviteler ile vücudumuz 
ve kalbimiz stresten arınıyor.”

Heart diseases hit women the most
Heart attack is the major cause of death in Turkey and in 
the world. Thirty percent of women die because of heart 
attacks, and almost fifty percent of women die because of 
cardiovascular diseases. Cardiology Specialist Assoc. Prof. 
Dr. Ahmet Karabulut warns against the risk of heart attacks, 
which is the major cause of death in women over forty:

Above 40 is under risk
“Although, the risk increases in postmenopausal women 
more specifically, the risk still increases each year in 

premenopausal women. As 
the risk doubles in case of 
early menopause, smoking, 
obesity, high blood pressure, 
and stress are among the 
factors causing heart attacks 
at early ages. The harmful 
effects of smoking in women 
who use birth control pills 
increase specifically. 
Moreover, the death rate in 
women because of heart 
attacks is ten to twenty 
percent more compared to the 
death rate in men.”   

Beware fatigue and back pain
“Cold weather causes the 
signals of hidden heart 
diseases in women come to 
surface more easily. Fifty 
percent increase is recorded 
in the number of heart attack 
cases in winter compared to 
summer. The rate is doubled 
in January compared to July. 
Especially in women, chest 

and back pain that don’t occur in summer but develop with 
exertion in winter, fatigue, tiredness, nausea, shortness of 
breath, and palpitation should bring up the concern of a 
heart disease.”

Losing weight is important
“Even five to ten percent weight loss would create positive 
effects on the heart. Waist circumference should be kept 
under 88 cm. A good night’s sleep for seven or eight hours also 
protects the heart health. Laughing reduces stress on heart by 
reducing the level of stress hormone. Thinking positive and 
self-confidence are beneficial for the heart health. Social 
activities, pleasant walks, yoga, Pilates, and similar activities 
reduce the level of stress on our hearts and bodies.” 

Soğuk	havalar	özellikle	kadınlarda	gizli	
kalmış	kalp	hastalığı	sinyallerini	daha	

kolay	ortaya	çıkarabiliyor.	

Cold	weather	causes	the	signals	of	
hidden	heart	diseases	in	women	come	

to	surface	more	easily.
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Mideniz için değil kalbiniz için yiyin 
Sigara içmek, alkol tüketimi, yüksek yağlı beslenme, fizik-
sel olarak aktif olmamak kalp-damar hastalıklarında risk 
faktörlerini artıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Müge Gü-
zey, hayatınızda yapacağınız değişikliklerle kalp-damar 
hastalıklarından korunabileceğinizi ya da hastalığının sey-
rinin iyileşmesini sağlayabileceğinizi şöyle anlatıyor:

Doymuş yağı azaltın
“Kalp-damar hastaları veya hastalık riski taşıyanların he-
defi; doymuş yağ miktarını azaltmak, çoklu doymamış yağ 
asitlerinden omega3 ve omega 6 
içeren besinlere yer vermek ol-
malıdır. Tereyağı, kuyruk yağı 
gibi yağların tüketimini sınırla-
mak, süt, yoğurt ve peynir gibi 
besinleri yağsız ya da yarım 
yağlı olarak tercih etmek, kır-
mızı etin görünür yağını ayırıp 
pişirmek ve haftada 2 kereden 
fazla tüketmemek, sakatatlar-
dan uzak durmak atılabilecek 
adımlardır.”

Balık ve keten tohumu tüketin
“Balıktaki EPA; ceviz, keten to-
humu ve semizotundaki alfa-li-
nolenikasit kalp dostu olan 
omega3 yağ asidi çeşitleridir. 
Yeterli omega3’ü sağlamak için 
haftada 2-3 kez ızgara ya da bu-
harda pişmiş balık tüketilmeli, 
günde 2 adet ceviz, 1 tatlı kaşığı 
keten tohumu salatalara veya 
yoğurda karıştırılarak yenmeli-
dir. Basit şekeri de azaltmalı, 
şeker içeren hazır meyve suları, 
gazoz gibi gazlı içecekleri tü-
ketmemelisiniz. Tam tahıllı ekmek, bulgur, kuru baklagil 
de tüketilmesi gereken besinlerden olmalıdır.”

15 dakika egzersiz bile faydalı 
“Bisiklet, yürüyüş, yüzme ve tenis gibi aerobik aktiviteler 
oksijen kullanım miktarını artırarak kalp ve kan damarları-
nın sağlığını korur. Egzersiz damar sağlığını koruyan iyi 
kolesterol (HDL) düzeyini artırır, kan basıncını düşürür, 
enerji harcayarak vücut ağırlığının kontrol altında olması-
nı sağlar, insülin-kan şekeri dengesini sağlar, stresle başa 
çıkmayı kolaylaştırır. Haftada en az 150 dakika orta şiddet-
te egzersizi hedeflemelisiniz. Başlangıçta 10-15 dakika ile 
başlayın, dayanıklılığınız artıkça ilerleyen zamanlarda 30 
dakika ve üzerine çıkın.”

Eat for your heart not for stomach
Smoking, drinking alcohol, eating fatty foods, and 
inactivity increase the risk of getting cardiovascular 
diseases. Nutrition and Diet Specialist Müge Güzey 
talks about how you can protect yourself against the 
cardiovascular diseases or better the course of disease 
with small changes in your life:

Reduce the consumption of saturated fats
“The goal of the people who suffer from cardiovascular 
diseases or who have the risk of getting one should be 

reducing the consumption of 
saturated fats, eating foods with 
omega-3 and omega-6 that are 
among the poly unsaturated 
fatty acids. Amount of butter 
intake should be limited; nonfat 
or semi-skimmed milk, yogurt, 
and cheese should be preferred; 
separate fat from red meat 
before cooking and don’t 
consume more than twice a 
week; stay away from specialty 
meats.” 

Consume fish and flax seeds
“EPA in fish, walnut, flax seed, 
and alpha-linolenic acid are 
among the omega-3 fatty 
acids. Consuming grilled or 
steamed fish 2-3 times a week, 
or 2 walnuts or 1 dessert spoon 
of flax seed a day is necessary 
to get enough omega-3. 
Amount of simple sugar intake 
should be reduced and 
processed fruit juices and 
sodas that contain sugar 

should not be consumed. Whole grain bread, bulgur, dried 
legumes are among the items of the must-consume list.”  

Even 15 minutes of exercise is beneficial
“Aerobic activities such as bicycling, walking, swimming, 
and playing tennis increase the amount of oxygen intake, 
protecting the cardiovascular health. Exercising 
increases the level of HDL, lowers blood pressure, 
enables control of the body weight by using energy, 
balances blood sugar and insulin levels, helps to deal 
with stress. You should target for at least 150 minutes of 
medium intensity workouts weekly. Begin with 10-15 
minutes of exercising and increase it to 30 minutes or 
more as your stamina increases in time.”   

SAĞLIK / HEAlTH

Balıktaki	EPA;	ceviz,	keten	tohumu	ve	
semizotundaki	alfa-linolenikasit	kalp	dostu									

olan	omega3	yağ	asidi	çeşitleridir.

EPA	in	fish;	walnut,	flax	seed,	and																	
alpha-linolenic	acid	are	among	the																

omega-3	fatty	acids.

raillife OCAK / JAnuAry 2016       0  3  3



ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KiTCHEN

Eğer İtalyan mutfağına karşı büyük bir ilginiz varsa, o 
zaman Göztepe İstanbul’da Mayıs 2015’ten bu yana 
hizmet veren Due Forni’yi mutlaka denemelisiniz. 
Neden mi? Çünkü mutfakta, işine büyük bir tutkuyla 
bağlı olan, titiz mi titiz İtalyan bir şef var. Due For-
ni’nin Executive Şefi Giuseppe Usai ile mutfakta en 
az iki saat geçirdik. Balık ve etlere sanki çocuğuymuş-
çasına büyük bir özenle yaklaşan, spesiyallerini ser-
vis edeceği sosları hazırlarken, neyin eksik olduğunu 
daha tadına bile bakmadan, kokusundan anlayan Usai, 
mutfakta adeta harikalar yaratıyor.

Farklı bir lezzet maratonu
Due Forni, Türkçe’de ‘çift fırın’ an-
lamına geliyor. Mekândan içeri 
girer girmez dikkat çeken iki 
büyük taş fırın, Due Forni’yi 
bu anlamda çok daha farklı 
kılıyor. Bunun en önemli ne-
deni ise dumanı tüten pizza 
ve özel ekmeklerin bu özel 
taş fırınlarda pişerek, masal 
tadında bir lezzet bombardı-
manına dönüşmesi… Pizzala-
rın, müşterilerin gözünün 
önünde hazırlanması da oldukça 
keyifli dakikalara sahne oluyor. 
Açık ve kapalı olmak üzere toplam 870 
metrekarelik bir alanda hizmet veren Due 
Forni’de kahvaltıyla başlayan lezzet maratonu, 
sabah 09:00’dan gece 24:00’e kadar devam ediyor. Due 
Forni’nin mönüsünde yer alan lezzetler gerçekten de 
tok olanı acıktıracak bir kombinasyona sahip. Orman 
meyveli pannacotta, yeşil limon dondurmalı mereng, 
adaçayı ile marine edilmiş ızgara antrikot, zeytin ve 
badem ile kaplanmış somon fileto, balkabaklı, acı bi-
berli ve biberiyeli risotto, baharatlı dana salamı, kuru-
tulmuş domates ve gorgonzola peynirli kapalı pizza 
calzione… Müthiş bir görsel sunumla servis edilen bu 

If you are big on Italian kitchen, then you should definitely 
try Due Forni that is in service since May 2015 in İstanbul, 
Göztepe. Why? Because; they have a great Italian chef in 
the kitchen, who is committed to do his job with passion. 
We spent at least two hours in the kitchen with Due 
Forni’s Executive Chef Giuseppe Usai. Approaching fish 
and meat with care as if they are his children, smelling 
what’s missing in a sauce while preparing it without even 
tasting it, Usai works miracles in the kitchen. 

A different kind of marathon 
Due Forni means ‘double ovens’ in Turkish. 

The moment you enter the restaurant, two 
stone ovens grab your attention, 

making the place different. Pizzas 
and special breads that are baked 

in these ovens turn into a 
delicious feast in your mouth. It 
is also a pleasure to watch the 
pizza preparation and baking 
process. Customers enjoy those 
moments. The place that serves 
on a 870 square meters of indoor 

space opens at 9 am for breakfast 
and closes at midnight. The menu 

has great combinations to make 
even the ones who are full feel hungry. 

Pannacotta with forest fruits, meringue 
with lime ice cream, grilled rib steak marinated 

with sage, fillet of salmon coated with olive and 
almonds, risotto with pumpkin, hot peppers, and rosemary, 
spicy veal salami, calzones with dried tomatoes and 
gorgonzola cheese. We became friends with the architect of 
these specialties that are presented magnificently as soon 
as we met. The most important factor that doubles the 
number of regulars of Due Forni is the style of Usai, 
grabbing attention with ‘the real Italian of the neighborhood’ 
slogan, that combines fresh seafood with the unique 
characteristics of the Italian kitchen.      

38	YILDIR	AŞKLA	YEMEK	YAPIYOR
DUE FORNI’NİN İTALYAN EXECUTIVE ŞEFİ GİUSEPPE USAİ, “BENİM İÇİN 

HAZIRLADIĞIM HER TABAK, ÇOCUĞUM GİBİDİR. YAPTIĞIM İŞ İSE HAYATIM.” DİYOR.

HE	COOkS	WITH	LOvE	FOR	38	YEARS
ITALIAN EXECUTIVE CHEF OF DUE FORNI’S GİUSEPPE USAİ SAYS, “EACH PLATE THAT I 

PREPARE IS LIKE MY CHILD. MY JOB IS MY LIFE.”

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI
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“Hazırladığım	
yemek	reçeteleri	aynı	
olsa	da	sunumlarda	

değişiklik	yapmaktan	büyük	
keyif	alıyorum.”

“Although	the	recipes	remain	
the	same,	I	like	to	make	

changes	in	their	
presentations.”



ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KiTCHEN

Due Forni’nin Executive 
Şefi Giuseppe Usai

Due Forni’s Executive Chef 
Giuseppe Usai
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özel lezzetlerin mimarı İtalyan Executive Şef Giuseppe 
Usai ile tanışır tanışmaz, arkadaş olduk. ‘Mahallenin 
gerçek İtalyanı’ sloganıyla dikkat çeken Due Forni’nin 
müdavim sayısını kat be kat artıran en önemli unsur 
ise Usai’nin taze deniz ürünlerini İtalyan mutfağının 
kendisine özgün karakteriyle yorumlayıp hedef kitlesi-
nin beğenisine sunması…

Birçok ülkede çalıştı
İtalyanların kendine has misafirperver üslubuyla bizi 
karşılayan Giuseppe Usai, Raillife için ahtapot salatası, 
fileto levrek, keçi peyniri dolgulu ve porçini mantarı sos-
lu dolgulu ravioli, kuzu incik, calzione pizza ve çok özel 
bir İtalyan tatlısı olan semi freddo al toroncino affogatto 
al caffe gibi birbirinden özel spesiyaller hazırladı. Şu an 47 
yaşında olan Usai, çocukluğundan beri mutfakla haşır 

Worked at many countries
Giuseppe Usai who welcomes us with the well-known 
hospitality of the Italians prepared his specials for Raillife 
readers: octopus salad, fillet of sea bass, ravioli stuffed with 
goat cheese and porcini mushroom sauce, lamb shanks, calzone, 
and a special Italian dessert semi freddo al toroncinoaffogatto 
al caffe. Usai, at the age of 47, says that he has been in the 
kitchen since his childhood. Originally, from Sardines, 
Giuseppe Usai received education for two years from a special 
establishment that serves as a hotel by day and as a school by 
night. Later, he worked as an executive chef at special 
restaurants in different regions of Italy, London, and Budapest.      

Differentiates each dish with his presentation
Leading a team of 16 in the kitchen, including the pizza 
station, at Due Forni, Giuseppe Usai answered our 

Malzemeler: 200 gram levrek, 4 adet bebek patates, 80 gram brokoli, 25 ml zeytinyağı, 1 diş sarımsak, 2 kaşık 
un, 1 adet chili biberi, 6 adet çeri domates, 10 gram file badem, 2 dilim limon, 1 su bardağı önceden pişirilmiş 
domates sosu, 8-10 adet kapari, 1 dal taze kekik, 1 dal rozmari, 2 yaprak fesleğen, tuz ve beyaz biber.
Hazırlanışı: Levrek filetoyu unlayıp zeytinyağında önlü, arkalı kızartın. Ayrı bir tavaya zeytinyağı ilave edin. 
Sonra sırayla sarımsak, chili biber, çeri domates, kapari, rozmari, taze kekik, limon dilimleri ve domates sosu-
nu ekleyin. Bu sos tüm aromalarıyla harmanlanınca ayrı bir yerde kızarttığınız levreği bu karışıma ilave edin. 
Tuz ve beyaz biberle tatlandırın. Ayrı bir tencerede haşladığınız brokoli ve baby patateslerle servis etmeden 
önce levreğin üzerini kavrulmuş file badem ile süsleyin. 

Ingredients: 200 grams of sea bass, 4 baby 
potatoes, 80 grams of broccoli, 25 ml of olive oil, 
1clove of garlic, 2 tbsp of flour, 1 chili pepper, 6 
cherry tomatoes, 10 grams of sliced almonds, 2 
slices of lemon, 1 cup of cooked tomato sauce, 
8-10 capers, 1 stem of fresh thyme, 1 stem of 
rosemary, 2 leaves of basil, salt and white pepper.
Preparation: Fry the fillet of sea bass in olive oil 
after flouring the fish. Add some olive oil in a 
separate wok. Add garlic, chili pepper, cherry 
tomatoes, capers, rosemary, fresh thyme, lemon 
slices, and tomato sauce. When all the flavors of 
this sauce are combined, add the fillet of sea 
bass into this mixture. Taste with salt and white 
pepper. Decorate the fish with the almond slices 
that you roasted before serving with boiled 
broccoli and baby potatoes.

EXECUTIVE CHEF GIUSEPPE USAI’S RECIPE FOR 
FILLET OF SEA BASS (FOR ONE)

EXECUTIVE ŞEF GIUSEPPE USAI’DEN FİLETO LEVREK TARİFİ (1 KİŞİLİK)

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KiTCHEN

0  3  6  raillife OCAK / JAnuAry 2016



neşir olduğunu söylüyor. Aslen Sardinyalı olan Giuseppe 
Usai, iki yıl boyunca gündüz otel, akşam ise okul olarak 
faaliyet gösteren özel bir kurumda eğitim aldı. Daha son-
ra İtalya’nın farklı bölgelerinde, Londra ve Budapeşte’de-
ki özel restoranlarda executive şef olarak görev yaptı. 

Her yemeği sunumlarıyla farklılaştırıyor
Due Forni’de mutfakta ve pizza istasyonuyla birlikte 
toplamda 16 kişiye liderlik eden Giuseppe Usai’ye resto-
randa bir gününün nasıl geçtiğini sorduk ve şu yanıtı al-
dık: “Sabah 10:00 gibi restorana geliyorum ve akşam 23:00 
gibi işimiz bitmiş oluyor. Sabah ilk işim, öğle servisi 
öncesinde tüm istasyonları kontrol etmek ve eksik kalan 
bir şey olup olmadığını gözlemlemek… Balık, et, sebze, 
tatlı, makarna kısacası aklınıza gelen her spesiyalin ön 
hazırlığının mükemmel bir şekilde yapılıp yapılmadığını 
gözden geçiriyorum. Servis esnasında en çok dikkat etti-
ğim şey ise lezzetin, sıra dışı bir görsel sunumla servis 
edilmesi… Benim için hazırladığım her tabak, çocuğum 
gibidir. Burada büyük bir aile gibiyiz. Vaktimizin önemli 
bir kısmını birlikte geçiriyoruz. Bu nedenle ekipte en 
ufak bir gerginlik olmamasına önem veriyorum. İyi ileti-
şim, mutlu ekipleri de beraber getirir. En yoğun servis 
zamanlarında çılgın bir tempo oluyor. Zamana karşı ya-
rışıyorsunuz ve çok hızlı olmanız gerekiyor. Ama o tem-
poyu atlattıktan sonra da içinizi derin bir huzur ve mut-
luluk kaplıyor. Mevsime özel sebzeleri, farklı et, balık, 
makarna ve pizza spesiyalleriyle kombine etmeyi ve ya-
ratıcı olmayı seviyorum. Yaptığım iş benim hayatım ve 
her yeni güne büyük bir mutlulukla başlıyorum. Hazırla-
dığım yemek reçeteleri aynı olsa da sunumlarda değişik-
lik yapmaktan büyük keyif alıyorum. Böylelikle sık sık 
bizi tercih eden müşterilerimize, sunumlarımızdaki de-
ğişikliklerle keyifli sürprizler yapabiliyoruz.”

question regarding how he spends his day at the 
restaurant, “I come to the restaurant around 10am and 
leave around 11pm. First, I check and control all the 
stations before lunchtime and see if we need anything. I 
make sure that everything is prepared in the perfect way 
for each special on the menu from fish to meat and from 
dessert to pasta. What I care the most during service is to 
create an extraordinary way for presenting the meals. 
Each plate that I prepare is like my child. We are like a 
one big family in here. We spend most of our time 
together. So maintaining a friendly relation among our 
team members is important to me. Good communication 
brings along a happy team. During the busy service hours, 
our pace becomes crazy. We race against time and we 
should be fast. As we leave behind that pace, peace 
envelopes us. I like to be creative and combine seasonal 
vegetables with different meat, fish, pasta, and pizza 
dishes. My job is my life and I begin each day with great 
happiness. Although the recipes remain the same, I like 
to make changes in their presentations. This surprises 
our regular customers who visit us often.”

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KiTCHEN

Ahtapot salatası     Octupus salad 

Kuzu incik     Lamb shanks 

Porçini mantarı soslu ravioli

Ravioli with porcini mushroom sauce 

    Özel bir İtalyan 
tatlısı olan ‘semi 
freddo al toroncino 
affogatto al caffe’ 

    A special Italian 
dessert ‘semi 
freddo al 
toroncinoaffogatto 
al caffe’

Calzione     Calzone 
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Where would you like to be when mountains are covered 
with snow? Skiing is among the most pleasant nature 
sports. Mountains in Turkey have remarkable ski tracks. 
For instance, Sarıkamış, which is among the ski centers 
that host many difficult winter conditions, is among the 
bests of the world by means of its snow quality and 
tracks. However, if you have been skiing in Turkey for 
long years, you might be looking for new ski destinations, 
hills, and tracks. It would be useful to discover nature in 
Europe, then. 

Dağlar karla kaplandığında nerede olmak istersiniz? 
Doğada yapılan en zevkli sporlardan biri kayak. 
Türkiye’nin dağlarında yabana atılmayacak kayak 
destinasyonları var. Mesela, en kara kışlara ev sahipliği 
yapan kayak merkezlerinden biri olan Sarıkamış, kar 
kalitesi ve pistleriyle dünyanın en iyileri arasında yer 
alıyor. Ancak eğer yıllar boyu karış karış Türkiye 
dağlarında kaymışsanız ve farklı dağlar, eğimler, pistler 
arıyorsanız, Avrupa’nın doğasını keşfetmekte yarar 
var demektir. 

KAYAKÇILAR	
İÇİN	AVRUPA	
KAYAK	
DESTİNASYONLARI
KAYAK SPORU İÇİN TÜRKİYE DAĞLARI 
DIŞINDA FARKLI DAĞLAR, EĞİMLER, PİSTLER 
ARIYORSANIZ, AVRUPA’NIN DOĞASINI 
KEŞFETMEKTE YARAR VAR.

EUROPEAN	
SkI	DESTINATIONS	
FOR	SkI	LOvERS
IF YOU ARE LOOKING FOR DIFFERENT 
MOUNTAINS, HILLS, AND TRACKS FOR 
SKIING, EXCEPT THE TURKISH MOUNTAINS, 
IT WOULD BE USEFUL TO DISCOVER NATURE 
IN EUROPE.

BERİL ŞEN

GEzİ / TRAvElGEzİ / TRAvEl

0  3  8  raillife OCAK / JAnuAry 2016



GEzİ / TRAvEl

A clAssIc At skIIng
Europe has many world famous ski centers. Chamonix 
is one of the first ski centers of France. Since the day 
that the locals looked up and saw Mont Blanc (the 
highest mountain of Western Europe,) this place has 
become a ski center. Later, it became a winter sports 
center, which identifies with skiing. Chamonix is not a 
beautiful town, but it is very lively. It has an eclectic 
architecture; however, no one comes here for its 
architecture. It suits mostly adventurist ski lovers. Its 
geography has been the background to many major 
motion pictures. Long tracks, reliable snow, hills, 
sharp ski tracks attract skiers here.

KayaKta bir KlasiK   
Avrupa, dünyaca ünlü kayak merkezlerine sahip. Fran-
sa’nın ilk kayak merkezlerinden biri, Chamonix... Yer-
liler yükseklere bakıp Mont Blanc’ı (Batı Avrupa’nın en 
yüksek dağı) gördükleri günden beri burası bir dağcılık 
merkezi olmuş. Ardından da kayak sporuyla, klasikle-
şen bir kış sporları merkezi haline gelmiş. Chamonix 
güzel bir kasaba değil ama son derece canlı. Eklektik bir 
mimarisi var ancak kuşkusuz buraya kimse mimarisi 
için gelmiyor. Chamonix daha çok macera peşindeki 
kayakçılara hitap ediyor. Coğrafyası sayısız kez filmle-
re sahne oldu. Uzun mesafeler, güvenilir kar, tepeler, 
dik kayak parkurları buraya müdavimleri topluyor. 

LEZZET MOLASI
Chamonix’te	otantik	bir							

Fransız	deneyimi	için	açık	havada	
istridye	mekanları	var.	

TASTE STOP
Oyster	stands	are	located	in	
Chamonix	for	an	authentic	

French	experience.	
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alpler’e bir baKış 
Yedi kayak pistinin merkeze en yakın olanı Le Brivent. 
Orta seviye için La Flighre, ülkenin en iyilerinden. Bu iki 
popüler bölge teleferikle birbirine bağlanıyor. Grands 
Montets, dünyanın en iddialı kayak pistlerinden biri 
olarak anılıyor. 3048 metreye çıkan teleferikten sonra 
eğer bacaklarınıza ve ciğerlerinize güveniyorsanız, 121 
basamak sonra gözlem terasından Alpler’in en iyi man-
zarasını görebilirsiniz. Aiguille Verte ve Dru Needles, 
son derece dik. Les Houches ve Le Tour gibi pistler daha 
kolay. Ziyaretçiler farklı türlerdeki kayak pass’larından 
yararlanabiliyorlar. ChamSki Pass, tüm liftlerde ve 21 
kilometrelik Chamonix Vadisi otobüslerinde geçerli. 
Daha gezgin turistler, sınırın Fransız tarafındaki 13 re-
sortta, 200 liftte ve İtalya tarafındaki Courmayeur’da 
geçerli Mont-Blanc Pass’ı tercih ediyorlar. 1066 metre-
den başlayıp 3840 metrede sona eren bir macera için 
Aiguille du Midi’ye (Mont Blanc üzerinde bir dağ) çıkan 
teleferiğe binmeyi göze almalısınız. 

A look At the Alps
Le Brevent is the closest to the center among the seven ski 
centers. La Flegere is among the bests of the country for 
intermediates. These two popular areas are connected to 
each other by cable car. The Grands Montets is among the 
world’s largest and most popular ski centers. If you can climb 
up 121 steps, following a trip for 3048 meters by cable car, 
you can adore the best view of the Alps from the observation 
deck. Aiguille Verte and Dru Needles are extremely steep. 
Tracks such as Les Houches and Le Tour are easier. Visitors 
take advantage of different types of ski passes. For instance, 
Cham Ski Pass is valid at all lifts and buses for 21 km long 
Chamonix Valley tour. Tourists who’d like to explore the 
surroundings prefer Mont-Blanc Pass which is valid at 13 
resorts and 200 lifts located at the French side of the border 
and at Courmayeur located at the Italian side. You should 
run the risk to ride on a cable car that climbs up to Aiguille du 
Midi (a mountain at Mont Blanc) for an adventure that 
begins at 1066 meters and ends at 3840 meters.
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Ustaların zirveleri   
Fransa’nın ve Avrupa’nın en iyileri arasında, kayak usta-
larının en gözde destinasyonlarından Val d’Isere var. Val 
d’Isere ve komşusu Tignes, Fransız kayağını efsanevi ya-
pan bütün özellikleri birarada yaşatıyor. Merkezdeki Val 
Village kasabası, gösterişli bir çarşının, otellerin ve dağ 
restoranlarının olduğu canlı bir kasaba. Pistler, her türlü 
seviyeye hitap ediyor. Liftlerin içinde ultra modern olan 
iki hızlı yeraltı treni de var. Pissaillas Buzulu’nda yazın 
bile kayak yapmak mümkün. Ancak iklim değişikliği ne-
deniyle buzulun erimesi büyük endişe yaratıyor. Üç ana 
bölge var: Le Bellevarde, Alpler’deki en iyi kar rampası 
olan Face de Bellevarde ile övünüyor. La Solaise güneşli 
ve kolay bir pist. Col d’Iseran’ın ise yükseklerde, harika 
manzaralar eşliğinde, bakımlı alan ve pist dışı alanları var. 
Pist dışı alanların rehbersiz denenmesi tehlikeli olabilir.

summIts of the mAsters
Val d’Isere is among the bests of France and Europe and the 
most popular destinations of the ski masters. Val d’Isere and 
its neighbor Tignes consist of all the features that make skiing 
in France legendary. Val Village located at the center is lively 
with a magnificent bazaar, hotels, and mountain restaurants. 
Tracks suit the skiers from all levels. Two high-speed ultra-
modern underground trains take place among the lifts. Glacier 
du Pissaillas makes skiing possible even in summer. However, 
melting of the glacier due to the global warming is worrisome. 
There are three main regions. Le Bellevarde is proud of having 
the best snow ramp of the Alps: Face de Bellevarde. La Solaise 
is an easy sunny track. Col d’Iseran has well maintained tracks 
with great landscapes at high altitudes. The place also offers 
out of track zones to ski; however, they should not be tried 
without guidance since it might be a dangerous attempt.   
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Manzarası değer
Toz kristal karı ve bir kez deneyenin bir daha dilinden dü-
şürmediği iyi pistleri olmasaydı da İsviçre’nin önemli ka-
yak merkezlerinden biri olan Zermatt’ı olağanüstü manza-
rası için görmeye değerdi. Bu etkileyici zirve büyüleyici bir 
fon. Uzun vadinin sonundaki bu ıssız kasaba, araçların gi-
remediği ilk kayak merkeziydi. Bugün buraya trenle varılır, 
ziyaretçiler ve eşyaları geleneksel atlı kızaklarla ya da daha 
modern elektrikli arabalarla götürülürler. Zermatt’ta, 40 
lift için ve farklı bölgelerde kullanabileceğiniz bir pass ge-
çerli. Kolay, orta seviye ve ileri seviye pistler Sunneg-
ga-Blauherd-Rothorn bölgesinde. Schwarzsee-Trockner 
Steg-Klein Matterhorn, en etkileyici bölgeler. En yüksek 
liftin olduğu yerde, 360 derecelik panoramada efsanevi 
Matterhorn görmeye değer manzaralardan sadece biri. 
Ayrıca orta ve iyi seviyede kayanlar için pistler var. Aynı 
pist, daha ustaları, Plateau Rosa’ya götürür. Buradan dikey 
olarak, 1430 metre aşağıya, Italya’daki Cervinia’ya doğru 
kaymak mümkün. Çoğu kayak tutkunu, burasının Alp-
ler’de, iki ülkede birden kayak deneyiminin yaşandığı en 
ideal bölge olduğu konusunda hem fikirdir.

A lAndscApe to dIe for
Even if it didn’t have excellent snow conditions and well-
known tracks, Zermatt, among the important ski centers 
of Sweden, would be still worth visiting for its extraordinary 
landscape. This impressive summit creates a mesmerizing 
background. The remote town at the end of the long valley 
was the first ski center that vehicles couldn’t enter. Today, 
visitors arrive in this town by train and they are taken to 
their hotels by traditional horse sleighs or a bit more 
modern electric cars. One pass goes for 40 lifts in different 
regions of Zermat. Sunnegga-Blauherd-Rothorn regions 
have tracks for all levels. Schwarzsee-Trockner-Steg-
Klein Matterhorn are the most impressive regions. You 
can watch the legendary panorama where the highest lift is 
and Matterhorn is only one of the breathtaking views... 
There are also tracks for intermediate and advanced level 
skiers. The same track takes the advanced skiers to Plateau 
Rosa. From here, it is possible to ski down for 1430 meters 
vertically to Cervinia in Italy. Most ski lovers agree that 
this is the ideal location to experience skiing in two 
countries at the same time in the Alps.
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FOTOĞRAF MOLASI
Zermatt’taki	tarihi	Gornergrat	
treni,	sizi	sadece	iyi	bir	kayak	
noktasına	değil	ayrıca	tepedeki	
istasyondan	müthiş	bir	seyir														

noktasına	taşır.	

PHOTO SPOT
The	historical	Gornergrat	train	in	
Zermatt	does	not	only	take	you	to	a	
ski	point,	but	also	to	a	wonderful	

watch	point	at	the	station,	
located	at	the	top.	 
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snowboard ve gençliğin tercihi
Alpler’de daha bol karı ve etkileyici dağları olan kayak 
merkezleri olabilir. Ancak Avusturya’da bulunan Kitz-
bühel, Tiroller’in güzelliği, canlılığı ve önemli bir kavşak 
kentine kolay ulaşımıyla özel yerini korur. Karayoluyla 
Salzburg’a 80, Münih’e 120 km mesafede olan Kitzbü-
hel’de haftasonu için gelen kalabalığın yanısıra, tatilci-
ler de vardır. Burası geleneklerine bağlı Avrupalılar’ın 
yanısıra gece hayatına öncelik veren genç kayakçıları ve 
snowboardcuları da çeker. Kayak okulu uluslararası bir 
üne sahip olan Kitzbühel, üç kayak merkezinin bulundu-
ğu geniş bir vadide yer alıyor. Bunlar, Jochberg-Pass 
Turn, Kitzbühlere Horn ve Hahnenkamm... Dünya Ku-
pası’yla akıllarda kalan Hahnenkamm pisti dik ve zorlu-
dur. Kitzbühel’in, Kitzbüheler Horn ve Bichlalm gibi 
daha kolay kayak bölgeleri de vardır.

snowboArdIng And the choIce 
of young people
There may be more exciting or impressive ski centers at 
the Alps; however, the offer of an easy access to an 
important crossroad city, the beauty, and the liveliness 
of Kitzbühel, Tiroller located in Austria must be special. 
Kitzbühel, which is 80 km to Salzburg and 120 km to 
Munich, hosts the weekend crowds as well as vacationers. 
This location attracts traditional Europeans as well as 
young skiers and snowboarders who like nightlife. 
Kitzbühel, which its ski school has an international fame, 
is located at a wide valley that is also the home of three 
ski centers: Jochberg-Pass Turn, Kitzbühlere Horn, and 
Hahnenkamm. Hahnenkamm track, where the World 
Cup was held, is hard and steep. The tracks at Kitzbüheler 
Horn and Bichlalm are easier.

AKTİVİTE
Aiguille	du	Midi’deki	dramatik	

manzaranın	yanısıra	buradan	kayak,	
kaya	tırmanışı	ve	tandem	paraşüt	

yapmak	mümkün.	

ACTIVITY
Tandem	parachute	jumping,	skiing,	
and	rock	climbing	in	Aiguille	du	
Midi	are	possible	as	well	as	
watching	the	great	view.	
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iyi pistler, otantiK KonaKlaMa 
Batı Avusturya’daki Arlberg de kayak sporu için önemli 
bir bölge. Beş pitoresk kasabaya ve onları birbirine bağla-
yan yaklaşık 85 lifte ve kayak pistlerine verilen isim bu. St 
Anton en büyükleri. Dik yamaçlarda bulunan şalelerden 
(dağ evleri) başlayan liftleri var. Genç ve gözüpek kayakçı 
ve snowboardcular arasında popüler. Valluga, dik zirvesi 
ile Arlberg’in en meydan okuyan bölgesi. Arlberg’deki en 
otantik atmosferi ve en ucuz otelleri olan küçük köy Stu-
ben. Lech ve Zürs diğer merkezlerle bağlantılı olsa da 
onlardan çok uzak. Olağanüstü bir güzelliğe sahip bu 
yerlerde klasik şaleler Arlberg’in üzerine adeta bir kuş 
yuvası gibi konmuşlar. İki merkez de lüks atmosferi ve 
Alpler’in stiline uygun beş yıldızlı otelleriyle ünlü. Bu 
köylere en yakın, Madlock, Trittkopf ve Kriegerhorn gibi 
dağların her seviyede kayakçılar için pistleri var. 

good trAcks, AuthentIc AccommodAtIon
Arlberg, located in Western Austria, is an important region 
for skiing. Arlberg composed of five picturesque towns, 
approximately 85 lifts, and the ski tracks that connect those 
towns to each other. They have lifts that start from chalets 
located on the steep shoulders. Those lifts are popular among 
the ones who are looking for high adrenaline. Valluga is the 
most challenging region of Arlberg with its steep summit. 
You can find the most authentic ambience, and the cheapest 
hotels in Stuben, which is a small village. Lech and Zürs are 
far although they are connected to the other centers. Classic 
chalets are nestled over these places with extraordinary 
beauty in Arlberg. Both centers are famous with their five 
star hotels and luxurious ambience. The closest mountains to 
these villages such as Madlock, Trittkopf, and Kriegerhorn 
have tracks for skiers from all levels.

GEzİ / TRAvEl
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It is a game for two. For some, it is love; for some, it is dance; 
and a different kind of martial art for the rest... As emotions 
begin to float in the air, the rhythm of music envelopes you. 
Your steps accelerate. You enjoy being able to control your 
body the way you wish. Philosophy of capoeira, which 
originates from Brazil, is based on defense not on fight. 
Capoeira that gives the chance to control both your mind and 
body at the same time is actually a different type of meditation.    

İki kişilik bir oyun. Kimine göre aşk, kimine göre dans, ki-
mine göre ise farklı bir savunma sanatı… Duygular havada 
uçuşurken, müziğin ritmi içinize işliyor. Adımlarınız hızla-
nıyor. Bedeninizi istediğiniz gibi kontrol etmenin keyfini 
çıkarıyorsunuz. Brezilya kökenli capoeira felsefesi dövüş-
meye değil, savunmaya dayanıyor. Bedeninize ve zihninize 
aynı anda hakim olabilme fırsatı sunan capoeira, aslında 
farklı bir meditasyon olarak öne çıkıyor.

SELİN AKGÜN

HoBİ / HOBBY

BIRAKIN	BEDENİNİZ	
RİTME	AYAK	UYDURSUN

LET	YOUR	BODY	
MOvE	TO	THE	BEAT

MÜZİK, RİTM, SAVUNMA VE DANS ÖĞELERİNDEN 
OLUŞAN CAPOEIRA İLE BEDENİNİZİN SINIRLARINI 

KEŞFETMENİN TAM ZAMANI…

IT IS TIME TO DISCOVER THE LIMITS OF YOUR BODY 
WITH CAPOEIRA THAT COMBINES THE ELEMENTS OF 

MUSIC, RHYTHM, DEFENSE, AND DANCE.
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The road to freedom
How would you like to play chess as you let your body move 
to the beat? Today, most important part of capoeira that is 
practiced officially in 48 countries of the world is music. 
The foundations of capoeira were laid in the 17th century. 
The African slaves who had been brought from Angola to 
Bahia (Salvador) region of Brazil had begun to protect each 
other by using capoeira. For those slaves who laid the 

foundations of capoeira in Brazil it was the road to 
freedom and this has become a unique life 

philosophy in centuries. Later, it pervaded 
in Latin America, Europe, Australia, 

and Asia. Today, we see that, 
capoeira is a popular hobby, 

which is accepted worldwide. In 
Brazil, capoeira is taught in 
schools, clubs, almost 
everywhere, even in the army. 
Later, ‘capoeira regional’ style 
was developed. Actually, we 
must think of capoeira as an 

idea of life not as a sport. It 
doesn’t have anything to do with 

kung fu or karate. How comfortable 
you are with the moves you make 

carries great deal of importance; 
because, you can only move to the beat of 

capoeira when you assimilate music and 
philosophy. You cannot practice capoeira without the 
African originated instruments such as berimbau, 
atabaqui, pandeiro, agogo, and reco-reco. Berimbau, 
determining the form and speed of the game, is one of the 
most important symbols of capoeira.

You begin to discover your inner world
The elements of dance, rejection, dialog, and aesthetic 
commune with rhythm. The practitioners of capoeira are 

Özgürlüğe giden yol
Kendinizi müziğin ritmine bırakarak, bedeninizle satranç 
oynama ne dersiniz? Bugün dünyanın 48 ülkesinde resmi 
olarak yapılan capoeira’nın en önemli parçası müzik… 
Capoeira’nın temellerinin ise 17’nci yüzyıl’da atıldığı dik-
kat çekiyor. Angola’dan Brezilya’nın Bahia (Salvador) 
bölgesine getirilen Afrikalı köleler, birbirlerini capoeira 
yaparak korumaya başlamış. Brezilya’da capoeira’nın kö-
kenlerini yaratan köleler için capoeira; ‘özgürlüğe giden 
yol’ olarak kabul görmüş ve yüzyıllar içinde 
kendine özgü bir yaşam felsefesi haline 
gelmiş. Bu akım daha sonra Latin 
Amerika, Avrupa, Avustralya ve 
Asya’ya yayılmış. Bugüne geldi-
ğimizde ise capoeira’nın son de-
rece popüler bir hobi olduğu ve 
dünya çapında kabul gördüğü 
gözlemleniyor. Brezilya’da ca-
poeira artık hemen hemen her 
yerde, okullarda, kulüplerde, 
hatta orduda bile öğretiliyor. 
Daha sonra da ‘capoeira regio-
nal’ stili gelişmiş. Aslında capoe-
ira’ya spor olarak değil hayat felse-
fesi olarak bakmak gerekiyor. Bunun 
karate ya da kung fu ile hiçbir alakası 
yok. Yaptığınız hareketleri içinize ne kadar 
sindirebildiğiniz oldukça önemli. Çünkü müziği 
ve felsefeyi özümseyebildiğiniz takdirde capoeira’nın rit-
mine ayak uydurabiliyorsunuz. Afrika kökenli berimbau, 
atabaqui, pandeiro, agogo ve reco-reco gibi enstrümanlar 
yoksa capoeira yapamazsınız. Oyunun şeklini ve hızını 
belirleyen berimbau, en önemli simgelerden biri… 

İç dünyanızı keşfetmeye başlıyorsunuz
Dans, isyan, diyalog ve estetik öğeleri ritimle bütünleşi-
yor. Capoeira yapanlara ‘capoerista’ deniyor. Oyun, 

HoBİ / HOBBY

Capoeira	yapmak	hem	
reflekslerinizi	geliştiriyor	

hem	de	konsantrasyonunuzu	
güçlendiriyor.	Hareketler	müzikle	
yapıldığı	için	ritim	duygunuz	da	

gelişiyor.

Practicing	capoeira	develops	your	
reflexes	and	strengthens	your	ability		
to	focus.	Since	the	movements	are	

accompanied	by	music,	it	
develops	your	sense	of	

rhythm,	too.		
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called ‘capoerista.’ The game begins inside the circle named 
‘roda.’ The elements of roda begin to play capoeira music. 
The two players inside the circle begin the game with the 
fundamental moves called ‘ginga.’ They move following 
certain styles to certain rhythms. This game is called ‘jogo.’ 
These moves are practiced within certain traditional rules 
accompanied by certain rhythms. This includes the 
orchestra. It is based on the moves of offense and defense 
that are practiced during the game accompanied by music.

Styles are different
Both sides try to achieve physical supremacy over each other. 
Everyone has a different style. Although, the game includes 

offensive foot and 
leg moves, the 
other party 
doesn’t block 

them. The players 
concentrate on the 

techniques to avoid 
the attacks in the most 

suitable way. In time, you 
begin to be called with different 

names in accordance with your 
characteristics. How does it affect your 

condition? This art begins to transform itself into 
a life style for the people who begin to practice it. Your 

sense of rhythm begins to develop and you begin to 

‘roda’ adı verilen bir çemberin içinde başlıyor. Rodayı 
oluşturanlar, capoeira müziğini çalmaya başlıyor. Çem-
berin içindeki iki oyuncu, ‘ginga’ adı verilen temel hare-
ketlerle oyuna başlıyor. Çemberin ortasına geçen iki kişi 
ise belli stil ve ritimlerde dansını gerçekleştiriyor. Kar-
şılıklı yapılan bu oyuna ‘jogo’ adı veriliyor. Bu hareket-
ler belli ritimler eşliğinde ve töresel kurallarla gerçekle-
şiyor. Aynı zamanda orkestrayı da içinde barındırıyor. 
Müzik eşliğinde gerçekleşen saldırı ve savunma hare-
ketleri temel alınıyor. 

Stiller farklı
Rakipler birbirlerine ağırlıklı olarak fiziksel üstünlük 
sağlamaya çalışıyor. Herkesin farklı bir stili var. Ayak ve 
bacak hareketleriyle saldırıya geçilse de kar-
şı taraf blok oluşturmuyor. Saldırıdan en 
uygun şekilde kaçma tekniklerine ağırlık 
veriliyor. Zamanla karakteristik özelliklerini-
ze göre farklı isimlerle anılmaya başlıyorsu-
nuz. Peki capoeira yapmak nasıl bir kondis-
yon sağlıyor? Her şeyden önce bu alanla ilgi-
lenmeye başlayan kişiler için bu dans bir 
hayat biçimine dönüşüyor. Ritim duy-
gunuz gelişiyor ve iç dünyanızı keşfet-
meye başlıyorsunuz. Uygulama ve 
öğrenme sürecinde maksi-
mum efor harcanıyor. 
Geniş hareket imkânı 

HoBİ / HOBBY

     Çemberin içindeki iki oyuncu, ‘ginga’ adı verilen 
temel hareketlerle oyuna başlıyor. 

    Two players inside the circle begin the game with 
the fundamental movements called ‘ginga.’ 

Berimbaus
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discover your inner world. Maximum effort is spent during the 
process of learning and applying. Your body gains high 
coordination skills and becomes flexible because playing the 
game requires making wide movements. 500 to 800 calories 
may be spent during one hour of game play. 

The most important capoeira studios
1-Dans Buluşma İstanbul: The Italian master practitioner 
of capoeira Giuseppe Pasqualini’s student Berk Zaloğlu is 
among the assertive instructors in this field. Reservation is 
necessary to participate in a capoeira class.  
2- Capoeira Youth and Sports Club Assembly: The 
assembly that has capoeira studios in İstanbul, Ankara, 
Samsun, Mersin, Kayseri, İzmir, Adana, Karaman, Sakarya, 
Sivas, Konya, and in Moskov organizes events and shows. 
3-Capoeira İzmir: To enroll the lessons organized in the 
Grand Sports Hall of Aegean University, there is not a 
certain deadline. You can enroll anytime you wish.  
4-Grupo de Capoeira da Angola İstanbul: The studio 
that offers many events and workshops has special groups 
for children. Studios for children are located in Elmadağ 
and Beşiktaş. Adult lessons are organized in Elmadağ. 
5-Axe Capoeira Türkiye: As an establishment within the 
Ankara Capoeira Assembly, the studio offers special lessons 
for kids in Kızılay. They have branches located in Ankara 
Kızılay, Etimesgut, Hacettepe University, Yenidoğan as 
well as locations in İstanbul Beşiktaş and Avcılar, Bursa 
Osmangazi, and Şanlıurfa.

sayesinde vücut esniyor ve yüksek koordinasyon kazanı-
yor. 1 saatte 500-800 kalori harcanabiliyor. 

Türkiye’deki en önemli capoeira kursları
1-Dans Buluşma İstanbul: İtalyan capoeira ustası Giu-
seppe Pasqualini’nin öğrencisi olan Berk Zaloğlu, bu ko-
nudaki en iddialı eğitmenlerden biri… Capoeira sınıfının 
oluşması için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.
2- Capoeira Gençlik ve Spor Kulübü Derneği: İstanbul, 
Ankara, Samsun, Mersin, Kayseri, İzmir, Adana, Kara-
man, Sakarya, Sivas, Konya ve Moskova’da capoeira 
kursu bulunan dernek, faal olarak etkinlik ve gösteriler 
düzenliyor. 
3-Capoeira İzmir: Ege Üniversitesi Büyük Spor Salo-
nu’nda gerçekleştirilen kurslara kayıt için belli bir zaman 
aralığı yok. İstediğiniz zaman gidip kayıt yaptırabiliyor-
sunuz. 
4-Grupo de Capoeira da Angola İstanbul: Çeşitli etkin-
lik ve atölyelerin yapıldığı kursta, çocuklar için özel grup-
lar da bulunuyor. Çocukların çalışma alanları Elmadağ ve 
Beşiktaş’ta bulunuyor. Yetişkinlerin antrenmanları ise 
Elmadağ’da yapılıyor. 
5-Axe Capoeira Türkiye: Ankara Capoeira Derneği ku-
ruluşu olan kursta Kızılay’da çocuklara özel gruplar da 
yer alıyor. Ankara Kızılay, Etimesgut, Hacettepe Üniver-
sitesi, Yenidoğan’da verilen eğitimler yanı sıra İstanbul 
Beşiktaş ve Avcılar, Bursa Osmangazi ve Şanlıurfa’da da 
şubeleri bulunuyor.

    Dans, isyan, diyalog 
ve estetik öğeleri ritimle 
bütünleşiyor.

    Elements of dance, 
rejection, dialog, and 
aesthetic communed 
with rhythm.

HoBİ / HOBBY
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YENİ	NESİL	YOLCULARA	
ULAŞMA	REHBERİ

ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE ÇOK DAHA FARKLI BİR KONUMA ULAŞMAK İSTEYEN 
KURUMLARIN YAKIN GELECEKTE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ SATIN ALMA DENEYİMİ 

YARATMAYA ODAKLANMALARI GEREKİYOR.

A	GUIDE	TO	ACCESS	NEW	GENERATION	
PASSENGERS

THE ESTABLISHMENTS THAT WISH TO ACHIEVE A BETTER POSITION IN THE 
TRANSPORTATION SECTOR MUST FOCUS ON CREATING PERSONALIZED PURCHASING 

EXPERIENCE IN THE NEAR FUTURE.

GİRİŞİM / iNiTiATivE

SELİN AKGÜN
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The new report of Amadeus company titled ‘Traveler Groups 
of the Future 2030: Making Travel More Attractive’ offers 
clues for travel companies regarding how to keep up with 
passenger demands that are going to change in time. 
According to the report, the first step to access new generation 
passengers is creating a ‘personalized purchasing experience.’ 
The six new traveler profiles, on which the companies that 

operate in the transportation sector must 
focus, are simplicity searchers, reward 

hunters, social capital seekers, 
cultural purists, ethical 

travelers, and obligation 
meeters.

Written by the research 
company Frost & 
Sullivan on behalf of 
Amadeus Information 
Technologies Group, 
the report titled 
‘Traveler Groups of the 

Future 2030: Making 
Travel More Attractive’ 

guides the travel companies 
about how to handle the 

demands and needs of the six 
new traveler groups that are 

expected to appear in 2030. According to 
the report, demands, behaviors, and values of the 

passengers are going to define them more than demographic 
information in the near future. This brings the necessity of 
utilizing different types of data, especially the data that 
comes from the social media, in order to create purchasing 

experiences appropriate for personalized 
needs.  

Inspiration and information channels  
Another important headline of the 

report is that the personalized 
product and service packages 

Amadeus şirketinin ‘Geleceğin Gezgin Grupları 2030: 
Seyahati Daha Cazip Hale Getirmek’ adlı yeni raporu, 
seyahat firmalarının, yolcuların yıllar içinde değişecek 
talep ve ihtiyaçlarına nasıl ayak uydurması gerektiğine 
dair önemli ipuçları veriyor. Rapora göre yeni nesil yol-
culara ulaşmanın bir numaralı adımını, ‘kişiselleştiril-
miş satın alma deneyimi’ yaratmak oluşturuyor. Ulaş-
tırma sektöründe faaliyet gösteren markaların odaklan-
ması gereken 6 yeni gezgin profili ise ‘rahatlık 
arayanlar’ (simplicity searchers), ‘ödül avcıla-
rı’ (reward hunters), ‘sosyal medyacılar’ 
(social capital seekers), ‘kültür meraklı-
ları’ (cultural purists), ‘etikçiler (ethi-
cal travellers) ve ‘zoraki gezginler’ 
(obligation meeters) olarak sıralanı-
yor.
Amadeus Bilgi Teknolojileri Grubu 
adına, araştırma şirketi Frost & 
Sullivan tarafından kaleme alınan 
‘Geleceğin Gezgin Grupları 2030: 
Seyahati Daha Cazip Hale Getirmek’ 
raporu, seyahat şirketlerine 2030 yılı 
itibariyle ortaya çıkması beklenen altı 
yeni gezgin grubunun talep ve ihtiyaçla-
rını nasıl karşılayacakları konusunda yol 
gösteriyor. Rapora göre yakın gelecekte yolcu-
lar demografik ölçütlerden ziyade değerleri, davra-
nışları ve talepleri üzerinden tanımlanacak. Bu nedenle 
ulaştırma sektöründe faaliyet gösteren kurum ve mar-
kaların kişisel ihtiyaçlara uygun satın alma deneyimleri 
yaratabilmek için farklı verilerden özellikle de sosyal 
medya bilgilerinden yararlanması gerekiyor.

İlham ve enformasyon kanalları
Raporda öne çıkan bir diğer önem-
li başlık ise kişiselleştirilmiş ürün ve 
hizmet paketlerinin, seyahat sağlayı-
cı ile yolcu arasındaki kesintisiz 
iletişim ve sorunsuz satın alma 

GİRİŞİM / iNiTiATivE
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Seyahat	tarzı,	yeni	
teknolojiler	ve	artan	satış	
kanalları	sayesinde	2030’a	

kadar	farklı	bir	boyut	kazanacak.

Traveling	style	is	going	to	gain	a	
different	dimension	until	2030	by	
means	of	new	technologies	and	

the	increasing	number	of	
purchase	platforms.



GİRİŞİM / iNiTiATivE

are going to shape the traveling style of the future during the 
process of uninterrupted communication and trouble-free 
purchasing. The sales channels that are going to surface 
following this structuring are the channels of ‘inspiration,’ 
offering more inclusive experience (smart phones, tablets, and 
virtual reality head gear) and used for exploring, and the 
channels of ‘information’ focusing on buying with summarized 
content (smart watch, virtual reality, and service robots.)

The ever-rising star of data
In the light of these developments, data is going to become the 
most important resource of the establishments that organize 
different travel programs. The companies that collect the 
most valuable data and use them in the most different way are 
going to remain one-step ahead of their competitors. The 
report titled ‘Traveler Groups of the Future 2030: Making 
Travel More Attractive’ offers innovative tips about how the 
experience of a travel is going to become more personalized 
under the influence of the new data collecting techniques and 
technologies in the coming ten years. BT Strategic Marketing 
Director of Amadeus Air Lines Robert Sinclair-Barnes makes 
the following comment: “The work named ‘Traveler Groups 
of the Future 2030: Making Travel More Attractive’ has the 
characteristics of continuation of the report titled ‘Traveler 
Groups of the Future 2030: Understanding the Traveler of 
Tomorrow’ defining the six new ‘types’ of travelers published 
by Future Foundation. The report offers practical advice for 
airlines and supplementary service providers on how to 
prepare for the new passenger groups that are to appear in the 
near future and how to appeal to them during the nine phases 
of a travel. Understanding the evolution of the passenger 
demands and their buying behaviors is going to help airlines 

sürecinde geleceğin yolculuk biçimini şekillendireceği… 
Bu yapılanmanın ardından ortaya çıkacak satış kanalları-
nı; daha kapsayıcı bir tecrübe sunan ve keşif amacıyla 
kullanılacak ‘ilham’ kanalları (akıllı telefon, tablet, sanal 
gerçeklik başlığı) ile özet içerikle satın almaya odaklanan 
‘enformasyon’ kanalları (akıllı saat, sanal gerçeklik gözlü-
ğü ve hizmet robotları) olarak ikiye ayırmak mümkün…

Verinin yıldızı giderek yükseliyor
Bu gelişmeler ışığında veri, farklı seyahat programları 
kurgulayan kurumların en önemli kaynağı haline gele-
cek. En iyi veriyi toplayan ve bu verileri en farklı şekilde 
kullanan firmalar rekabette bir adım öne çıkacak. ‘Gele-
ceğin Gezgin Grupları 2030: Seyahati Daha Cazip Hale 
Getirmek’ adlı rapor, yeni veri toplama teknoloji ve 
tekniklerinin de etkisiyle seyahat tecrübesinin önümüz-
deki 10 yılda nasıl daha da kişisel hale gelebileceğine 
yönelik inovatif tüyolar sunuyor. Amadeus Hava Yolu 
BT Stratejik Pazarlama Direktörü Robert Sinclair-Bar-
nes, konuyla ilgili şu yorumda bulunuyor: “Geleceğin 
Gezgin Grupları 2030: Seyahati Daha Cazip Hale Getir-
mek isimli çalışma, Future Foundation’ın bu yıl yayınla-
dığı ve 2030 yılı itibariyle ortaya çıkacak yeni altı gezgin 
‘türü’nü tarif eden ‘Geleceğin Gezgin Grupları 2030: Ya-
rının Gezginini Anlamak’ raporunun devamı niteliğin-
de… Bu rapor, hava yollarına ve tamamlayıcı hizmet su-
nan şirketlere, yeni ortaya çıkacak yolcu gruplarına nasıl 
hazırlanmaları gerektiği ve seyahatin dokuz aşamasında 
da onlara nasıl hitap edeceklerine ilişkin pratik tavsiye-
ler sunuyor. Sonuçta, yolcuların talepleri ve satın alma 
davranışlarının evrimini anlamak, hava yolu şirketleri ve 
diğer seyahat firmalarının yeni nesil yolculara daha iyi 
hizmet sunmalarına yardımcı olacak.”

    Amadeus Hava Yolu BT Stratejik 
Pazarlama Direktörü Robert Sinclair-Barnes

    BT Strategic Marketing Director of 
Amadeus Air Lines Robert Sinclair-Barnes
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and other travel companies to serve their new generation 
passengers better.”   

Traveler groups of the future
Senior BIT Advisor of Frost & Sullivan Lawrence Lundy 
highlights the necessity of building a buying experience that 
meets the needs of the new generation passengers so the 
companies that sell travels can turn into establishments that 
offer different experiences to their clients. Social capital 
seekers, among the traveler profiles that are going to become 
prominent in 2030, are going to be inspired by the social 
media and expect personalized service from companies as they 
plan their travels. Those travelers who are open to new 
services in every minute of their travels are going to share the 
data that they have with pleasure. They are going to be able to 
use the new technologies with ease. Ethical travelers are going 
to coordinate their travel programs through a point of view 
that is environmentalist and socially responsible. Cultural 
purists are going to build their travel on discovering different 
cultures and their life styles. Obligation meters reflect a 
profile that usually travels for business. Time is important to 
them and being at the right place at the right time is going to 
gain more importance. Simplicity searchers are going to value 
transparency more than ever when they plan their travels. In 
the near future, brands that structure their communication 
studies in accordance with these groups are going to shine.     

Geleceğin gezgin grupları
Frost & Sullivan Baş BİT Danışmanı Lawrence Lundy 
ise şirketlerin seyahat satan firmalardan müşterilere 
deneyim sunan kurumlara dönüşebilmeleri için yeni 
nesil yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir satın 
alma deneyimi kurgulaması gerektiğinin altını çiziyor. 
2030’da öne çıkacak olan gezgin profillerinden ‘sosyal 
medyacılar’, seyahatlerini planlarken sosyal medya ağ-
larından ilham alacak, şirketlerden de yüksek oranda 
kişiselleştirilmiş hizmet bekleyecek. Seyahatlerinin 
her anında yeni hizmetlere açık olan bu gezginler, ken-
dilerine öncelik gösterilmesi için ellerindeki verileri 
memnuniyetle paylaşacak. Hizmet robotları ve sanal 
gerçeklik uygulamaları gibi yeni teknolojileri de rahat-
lıkla kullanabilecekler. ‘Etikçiler’, seyahat programla-
rını tamamen sosyal sorumluluk ve çevreci bir bakış 
açısıyla koordine edecek. ‘Kültür meraklıları’, seyahat-
lerini farklı kültürleri ve yaşam tarzlarını keşfetmek 
üzerine kurgulayacak. ‘Zoraki gezginler’, genelde iş 
amaçlı seyahat eden bir profili yansıtıyor. Bu grupta 
yer alan kitle sınırlı bir zamana sahip. Onlar için doğru 
yer ve zamanda olmak daha da önem kazanacak. Son 
grupta yer alan ‘rahatlık arayanlar’ ise seyahatlerini 
programlarken, şeffaflığa her zamankinden çok değer 
verecek. Yakın gelecekte, iletişim çalışmalarını bu altı 
profile göre yapılandıran markalar açık ara öne çıkacak.

GİRİŞİM / iNiTiATivE
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Latince ‘terra’ (toprak) ve ‘arium’ (ortam) kelimelerin-
den oluşan ‘teraryum’, cam fanuslar içinde farklı bir 
bitki yetiştirme yöntemi olarak öne çıkıyor. 1900’lü 
yıllarda Londra’da yaşayan botanik meraklısı Dr. Nat-
haniel Bagshaw Ward’ın keşfiyle başlayan bu uygulama, 
bugün son derece popüler bir zanaata dönüştü. Ward, 
kavanoz dibinde kalan toprakların, mucizevi bir şekilde 
yeşillendiğini görünce, iklim koşullarından ötürü yetiş-
tiremediği bazı bitkileri cam kavanozlar içinde mikro 
ekosistemler kurarak canlı tutmayı başarmış. Bu tekni-
ğin İstanbul’daki en başarılı temsilcisi ise Bee Design & 
Flower Shop...

Terrarium that is the combination of the Latin words of ‘terra’ 
(soil) and ‘arium’ (environment) is a glass bell that is used for 
keeping and observing of different plants. The discovery of 
botanic lover Dr. Nathaniel Bagshaw Ward who used to live in 
London during the 1900s has transformed into a popular craft. 
Ward saw that the soil left inside the bottom of a jar turned to 
green miraculously. Later, he achieved to keep some plants 
alive, which he couldn’t grow before because of the climate 
conditions, by setting micro ecosystems inside glass jars. Bee 
Design & Flower Shop is the most successful representative of 
this technique in İstanbul.    

HoBİ / HOBBYzANAAT / CRAFT

DOĞAYI	
TASARIMA	
DÖNÜŞTÜREN	
DOKUNUŞLAR

TOUCHES	THAT	
TRANSFORM	NATURE	
INTO	DESIGN

CAM FANUSLAR İÇİNDE FARKLI BİR BİTKİ 
YETİŞTİRME YÖNTEMİ OLAN ‘TERARYUM’LA; 
DOĞA, YAŞAM ALANLARINA TAŞINIYOR.

GLASS BELLS THAT ENABLE KEEPING AND 
OBSERVING DIFFERENT PLANTS CALLED 
TERRARIUMS CARRY NATURE INTO OUR 
LIVING SPACES.

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI
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zANAAT / CRAFT

Bee Design & 
Flower Shop’un 
Kurucu Ortağı 
Zeynep Alp

Founding Partner 
of Bee Design & 
Flower Shop 
Zeynep Alp
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Doğaya dönüş konsepti
Bir yıl önce Gözde Vural, İrem Aker ve Zeynep Alp 
tarafından Kızıltoprak Kadıköy’de kurulan Bee Design 
& Flower Shop, çok farklı bir tasarım konseptine sa-
hip. 3 kurucu ortağın en önemli özelliği ise farklı sek-
törlere yönelik deneyimlerini Bee Design & Flower 
Shop çatısı altında birleştirerek, dinamik bir sinerji 
yaratmaları… Gözde Vural iç mimar, İrem Aker grafik 
tasarımcısı ve Zeynep Alp ise başarılı bir editör. Üç 
kurucu ortağın bir araya gelmesiyle hayata geçen Bee 
Design & Flower Shop, hem bireysel hem de kurumsal 
müşterilere açık-kapalı teraryum eğitimleri veriyor. 
Aker, Alp ve Vural’ın düzenlediği kurumsal works-
hop’lara Turkcell, Garanti Bankası, İKSV, Pfizer, Fi-
nansbank, H&M gibi markalar büyük ilgi gösteriyor. 

Kapalı teraryum workshop’larına başlandı
Yeşili, daha doğrusu doğayı tasarıma dönüştüren bir 
marka olduklarını ifade eden Zeynep Alp, doğayı yaşam 
alanlarına taşıyarak farklı bir konsepte imza attıklarını 
vurguluyor. Kuru bitkilerden kitap ayracı, doğal sabun-
lardan ise farklı hediyelik eşyalar tasarladıklarını belir-
ten Zeynep Alp, teraryum workshop’larıylada orijinal 
bir çizgi yakaladıklarının altını çiziyor. Teraryumun 
kapalı bir cam fanus içerisinde farklı bir ekosistem ya-

Back to nature concept
Founded by Gözde Vural, İrem Aker, and Zeynep Alp one 
year ago in Kızıltoprak, Kadıköy, Bee Design & Flower 
Shop has a very different design concept. The most 
important characteristic of the three founding partners 
is their creation of a dynamic synergy by combining their 
experiences in different sectors under the roof of Bee 
Design & Flower Shop. Gözde Vural is an interior 
architect; İrem Aker is a graphic designer; and Zeynep 
Alp is a successful editor. Materialized by the union of 
these three founding partners, Bee Design & Flower Shop 
offers open and closed terrarium workshops for both 
individual and corporate clients. Brands such as 
Turkcell, Garanti Bank, İKSV, Pfizer, Finansbank, and 
H&M show great interest in the workshops organized by 
Aker, Alp, and Vural. 

Closed terrarium workshops began
Expressing that they are a brand that transforms nature 
into design, Zeynep Alp emphasizes that they sign under 
a different concept by carrying nature into our living 
spaces. They design bookmarks using dried plants and 
different gift ideas using natural soaps. She also 
highlights that they attained an original line with their 
terrarium workshops. Explaining a terrarium being a 

HoBİ / HOBBYzANAAT / CRAFT
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Teraryum 
yapmadan 

önce bir drenaj 
hazırlanıyor.

Drainage is prepared 
before making a 

terrarium.



ratma prosesi olduğunu söyleyen Alp, “Normal koşul-
larda yetiştiremeyeceğiniz bitkileri farklı bir ekosistem 
yaratarak, cam bir fanus içerisinde yetiştirebiliyorsu-
nuz. Minimalist detayların öne çıktığı teraryum tasa-
rımları tercih ediliyor. Kendi atölyemizde 9 kişilik 
workshop’lar düzenliyoruz. Daha fazla kişi başvurursa, 
anlaşmalı olduğumuz yerlerde atölye çalışması yapıyo-
ruz. Kurumsal workshoplar’da ise 100 ya da 150 kişiye 
kadar eğitim verebiliyoruz. Açık teraryum çalışmaları 
artık herkesin öğrendiği ve deneyimlediği bir sürece 
dönüştü. Bugün ise kapalı teraryum workshop’ları re-
vaçta… Kapalı ve açık teraryum arasında ciddi farklar 
var. Kapalı teraryumlarda sukulent yani kaktüsler yok. 
Kapalı teraryumlarda neme dayanıklı bitkilerin olması 
gerekiyor. Kapalı teraryumun kapağını kapattıktan 
sonra tasarımınız sonsuza dek yaşayabilir. Ekosistemi-
nizi ona göre tasarlayabiliyorsunuz.” diyor.

Üç çeşit toprak kullanmak gerekiyor
Bugün pek çok kişinin teraryum eğitimi verdiğini ama 
bitkilerin hayatta kalması için gerekli tüyoların katılım-
cılarla paylaşılmadığını dile getiren Zeynep Alp, açık te-
raryum workshop’larının içeriğini şöyle anlatıyor: “Te-
raryum workshop’ları 2.5 saat sürüyor. İlk başta teraryu-
mun ne anlama geldiğini anlatıyoruz. Sonrasında bitki-

project to create a different ecosystem in a glass bell, 
Alp says, “You can grow the plants that you cannot 
under normal conditions in a glass bell by creating a 
different ecosystem. Terrarium designs with minimalist 
details are popular. We organize workshops for up to 
nine people in our studio. If more people want to enroll 
our workshops, we make arrangements at contracted 
facilities. For our corporate clients, we can arrange 
workshops for up to 150 people. Open terrarium works 
have become a process that everyone learns and 
experiences now. Today, closed terrarium workshops are 
popular. There are serious differences between open and 
closed terrariums. Closed terrariums don’t contain 
cactus. You must place moisture resistant plants inside 
closed terrariums. Once you close the lid of your closed 
terrarium, your design can live forever. You can design 
your ecosystem accordingly.”

Three types of soil must be used      
Stating that today many people offer terrarium training but 
don’t share the necessary tips to keep the plants alive, 
Zeynep Alp explains what the open terrarium workshops 
contain: “Terrarium workshops take 2.5 hours. At first, we 
explain what it means. Later, we give information on how to 
plant the plants. The second phase of the workshop is where 

zANAAT / CRAFT
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lerin nasıl ekilmesi gerektiğine dair bilgiler veriyoruz. 
İkinci aşama ise süsleme kısmı… Katılımcıların önünde 
uzun bir masa oluyor ve bu masada kuru bitki-
lerden taşlara, kozalaklardan midye kabuk-
larına kadar pek çok dekoratif ürün 
bulunuyor. Üçüncü ve en önemli 
kısım ise teraryum bakımı… Bu-
rada hazırlanan teraryumun na-
sıl daha uzun ömürlü olabilece-
ğine dair bakım önerileri akta-
rılıyor. Teraryum yapmadan 
önce bir drenaj hazırlanmalı. 
Altına taşlar konarak, hava 
boşlukları yaratılmalı. Daha 
sonra üzerine 3 farklı toprak 
türü eklenmeli. Teraryuma 
standart toprak konmuyor. 
Funda toprağı, torf ve perlit top-
raklarından birer oran konuyor. 
Perlit, topraktaki fazla suyu emiyor ve 
bitki suya ne zaman ihtiyaç duyarsa o za-
man o suyu salıyor. Toprağı koyduktan sonra 
bitki dikiliyor. Bitki ile toprak arasında 1 cm’lik fark ya-
ratmak gerekiyor. Bitkiyi nemden uzak tutmak için altını 
mutlaka bir taşla ya da kumla kapatmak gerekiyor.”

they learn how to decorate their terrariums. The participators 
sit around a long table full of decorative objects such as dried 

plants, stones, pinecones, and seashells. The 
third and most important phase is the 

maintenance. We explain how to 
maintain the terrariums prepared 

in here so they will last for a long 
time. Drainage should be 
prepared before making a 
terrarium. Stones are placed 
at the bottom of the glass 
bell to create air holes. Later, 
a mixture of three types of 
soil is added on top of them. 
We don’t use standard soil in 

terrariums. One measure of 
each peat moss, vermiculite, 

and perlite is used to make this 
mixture. Perlite observes the excess 

water in soil; whenever the plant 
needs water, perlite releases it. The plant 

is planted after the soil is added into the 
terrarium. Creating a layer for 1 cm between the plant 

and the soil is needed. It is necessary to place stones or sand 
underneath the plant to keep it moist free.”

HoBİ / HOBBYzANAAT / CRAFT
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“Kapalı	
teraryumlarda	neme	

dayanıklı	bitkilerin	olması	
gerekiyor.	Kapalı	teraryumun	

kapağını	kapattıktan	sonra	tasarımınız	
sonsuza	dek	yaşayabilir.”

“Closed	terrariums	must	contain	
moisture	resistant	plants.	Once	you	

close	the	lid	of	your	closed	
terrarium,	your	design	may	

live	forever.”





İbn Hacer el-Heytemi’ye göre, Hanefilik mezhebinin 
kurucusu ‘haniflerin’ yani temiz bir imana sahip olanla-
rın babası olduğu için Ebu Hanife’dir. 699 yılında Ku-
fe’de doğmuştur. Köken olarak Fars olduğu yahut Türk 
olduğu söylenir. Kesin olan şey, etnik Arap olmadığıdır. 
Ebu Hanife dünyaya geldiği sıra Kufe tıpkı komşusu 
Basra gibi İslam’ın önde gelen ilim ve medeniyet şehir-
lerinden biriydi. Mekke ve Medine, Rasulullah ve asha-
bının hatıralarıyla mübarek topraklar olarak yerini ko-
rurken Şam Emevi saltanatının başkenti hüviyetiyle si-
yasi merkezi işgal ediyordu. Hem coğrafi olarak hem de 
mana itibariyle din ve siyaset arasındaki bu mesafe ve 
gerilimin tam ortasında ise Kufe ve Basra yer alıyordu.
Ebu Hanife ticaretle uğraşan zengin bir ailenin çocuğuy-
du. Gençliğinde kendisi de bir süre doğrudan ticaretle 
meşgul oldu. İlim öğrenmeye ve yaymaya kendini vak-
fettikten sonra da ticaretini ortaklar aracılığıyla sürdür-
dü. Bunun iki nedenle büyük önemi var. Birincisi, ticaret 
sayesinde Numan bin Sabit (Ebu Hanife) hayatın ve in-
sanların tam içindeydi. Bu sayede de soyut, insansız 
düşüncelere yönelmeyip İslam hukuk düşüncesinde çı-
ğır açtı. Barışçı, Müslümanlar arasındaki çatışmalarda 
taraf olmayan, şiddeti desteklemeyen, çözümcü ve mu-
tedil bir mezhep inşa etti. 
İkincisi, ekonomik refah içinde yaşadığı için sultanların 
tekliflerini geri çevirip devlet görevi kabul etmemeyi 
başardı. Bu yüzden de hem Emeviler hem de Abbasiler 
döneminde sıkıntılar çekti, hapsedildi, işkence ve haka-
rete maruz kaldı. Ebu Hanife’yi ‘İmam-ı Azam’ yani 
imamların en büyüğü yapan etkenlerden biri inanca ve 
hukuka ait meselelerde gösterdiği üstün muhakeme ye-
teneği ise bir diğeri de güç sahiplerine karşı gösterdiği 
dirayettir. 

According to Ibn Hacer el-Heytemi, Abu Hanifa is the 
founder of Hanafism since he was the father of the ones with 
a clear belief. He was born in Kufa in 699. He is either a 
Turk or a Pers. He is not an ethnic Arab that is for sure. 
When Abu Hanifa was born, Kufa was among the civilized 
cities of Islam, as its neighbor Basra was. As Mecca and 
Madinah kept their importance as the sacred grounds since 
our prophet and his relatives lived there, Damascus became 
the center of politics as the capital of Umayyad dynasty. 
Kufa and Basra was right in the middle of this tension and 
distance between religion and politics both in the aspects of 
geographical and literary meanings.
Abu Hanifa was the son of a wealthy family who engaged in 
trade. During his youth, he engaged in trade for some time. 
After he devoted himself to learn sciences, he continued his 
business through his partners. This is important for two 
reasons. First, Numan bin Sabit (Abu Hanifa) was a part of 
life and society by means of trade; he didn’t tend towards 
abstract thoughts. He marked an era in Islamic law. He 
built a sectarian that is pacifist, solver, and conservative 
and that doesn’t support violence, that doesn’t become a 
party to conflicts among Muslims.   
Second, he achieved to refuse the official position offers 
from sultans since he was already living in wealth. Because 
of this, he was jailed, tortured, and affronted during the 
both Umayyad and Abbasid reigns. If one of the reasons 
what made him called ‘the Great Imam’ is his outstanding 
discernment for matters related to faith and law, one other 
is his wisdom to powerful people.

A bright young man
Abu Hanifa was a beloved person who drew attention with 
his intelligence during his youth. The scholars that he knew 

HAKAN ARSLANBENZER
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EBU HANİFE GENÇLİĞİNDE ÇEVRESİ TARAFINDAN SEVİLEN, ZEKÂSININ 
PARLAKLIĞIYLA DİKKAT ÇEKEN BİR İNSANDI. TANIDIĞI ÂLİMLER ONA İLİM TAHSİL 

ETMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLÜYORDU.

ABU HANIFA WAS A BELOVED PERSON WHO DREW ATTENTION WITH HIS 
INTELLIGENCE DURING HIS YOUTH. THE SCHOLARS THAT HE KNEW KEPT 

TELLING HIM THAT HE MUST STUDY ISLAMIC SCIENCES. 

ÇOĞUNLUĞUN İÇİNDE BİR DAHİ: 

A	GENIOUS	AMONG	THE	PLURALITY:	ABU	HANIFA
EBU	HANİFE
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Parlak bir genç
Ebu Hanife gençliğinde çevresi tarafından sevilen, zekâ-
sının parlaklığıyla dikkat çeken bir insandı. Tanıdığı 
âlimler ona ilim tahsil etmesi gerektiğini söylüyordu. 
Sonunda ulemanın tavsiyesine uymaya karar verdi ve 
önce akaid ve cedel ilimlerini öğrendi. Akaid, İslam 
inanç esaslarının bilimidir. Cedel ise tartışmada herke-
sin doğruluğunu kabul ettiği önermeleri kullanarak ra-
kibini susturmak anlamına gelir. 
Ebu Hanife’nin çağında bu ikisi popüler ve kritik bilim-
lerdi. Fetihler yoluyla çok büyük nüfus grupları İslam’a 
girmiş; dolayısıyla da İslam’ı anlamada yer yer uçurum 
denebilecek farklılıklar ortaya çıkmıştı. Peygamber ve 
ilk halifeler gibi merkezi manevi otorite artık yoktu. 
Emevi halifeleri böyle bir otoriteye asla sahip değillerdi. 
İş âlimlere kalmıştı. 
Genç akaid ve cedel âlimi Numan bin Sabit, Kufe ve 
Basra’da birçok tartışmaya girdi. Müslüman çoğunlu-
ğun görüşlerini bu görüşleri inkâr edenlere karşı sa-
vunuyordu. Muhakeme gücü ve kıyas yeteneğiyle göz 
dolduruyordu. 
Genç üstadın akaidden fıkha yani İslam hukuku 
sahasına geçmesiyle ilgili birçok rivayet var. 
Bunlardan birine göre bir kadının boşan-
mayla ilgili sorusuna cevap veremeyen 
Numan bin Sabit, kadını Hammad bin 
Ebu Süleyman’a gönderdi. Bu olay 
genç âlimin toplumun ihtiyacını ve 
kendisinin eksiğini fark etmesine yol 
açtı. Yirmi iki yaşında Hammad’ın 
ders halkasına devam etmeye ve fıkıh 
öğrenmeye başladı. Böylece âlimler 
arasındaki soyut tartışmaların ötesine 
geçerek İslam toplumunun kalbine yöneldi.

İçtihat kapısı
Peygamberimiz Hakk’a kavuştuktan sonra Müslüman-
lar ihtiyaç oldukça içtihat etmeye başladılar. İçtihat, 
hukuken hüküm olmayan bir konuda delillere yaslana-
rak yeni hüküm kurmak veya eski bir hükmü değiştir-
mek demektir. Bugün Yargıtay kararları içtihat kabul 
edilir mesela. Demek ki içtihat, kanunun nasıl uygula-
nacağı konusunda son nokta oluyor.
Müslümanların kanununun ne olduğu Ebu Hanife za-
manında bir tartışma konusuydu. Neye ve nasıl inan-
mak gerektiğini öğrenip öğreterek yola çıkan genç âlim, 
İslam hukukuna yönelerek, Müslüman çoğunluk için 
içtihat kapısı haline geldi. Zamanla iki ilmi birleştirerek 
bugün Hanefi mezhebi dediğimiz inanç, düşünce ve ey-
lem bütünlüğünü geliştirdi. Bugün Kur’an-Sünnet-İc-
ma-Kıyas şeklinde formüle ettiğimiz dört temeli belir-
lemede Ebu Hanife’nin merkezi bir rolü olmuştur.

kept telling him that he must study Islamic sciences. 
Eventually, he decided to take their advice. He first studied 
akaid and cedel. Akaid is the science of Islamic rules of 
faith. Cedel means to squelch the opposition during an 
argument by using suggestions that are accepted correct by 

everyone.
These two were popular and critical sciences 

during Abu Hanifa’s era. Large populations 
accepted Islam by means of conquests; 

therefore, differences that can be called as 
huge gaps in understanding Islam 
appeared in places. A central spiritual 
authority such as a prophet or a caliph did 
not exist any longer. Umayyad caliphs 
never had such authority. It was up to 

Islamic scholars.
Young akaid and cedel scholar, Numan bin 

Sabit entered into many arguments in Basra and 
Kufa. He was defending the Islamic majority’s ideas 

against the ones who were rejecting them. He was making a 
strong impression on everyone with his discernment and his 
talent at comparing.
Many rumors are told regarding the young scholar’s 
transposition from akaid to the field of Islamic law. 
According to one of them, Numan bin Sabit who cannot 
answer a question of a woman about divorce sends the 
woman to Hammad bin Abu Suleiman. This event allowed 
him to realize his lack of knowledge and the needs of 
society. At the age of 22, he began to learn Islamic law from 
Hammad. Therefore, he was able to go beyond the abstract 
arguments between the scholars and aim for the heart of 
Islamic society. 

Door to jurisprudence
After our prophet united with God, Muslims begin to 
appeal to ‘içtihat’ as needed. ‘İçtihat’ means rendering 
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Ebu	Hanife,	
Müslüman	çoğunluk	
için	içtihat	kapısı												
haline	geldi.

Abu	Hanifa	became	a	door	
to	jurisprudence	for	the	

Muslim	majority.	



Kıyas, burada anahtar kelime... Kıyas yahut rey, Kur’an, 
Sünnet ve İcma ile belirlenmemiş hususlarda Müslü-
man âlimlerin saydığımız bu üç temelin işaret ettiği 
hükümlerle karşılaştırma yaparak kendi bireysel görüş-
lerini ileri sürme hürriyeti demektir. Bazılarının Hanefi 
mezhebini modern Avrupa akılcılığına yakın görmeleri-
nin nedeni de budur.
Aslında kıyas veya reyin mucidi Ebu Hanife 
değildir. Irak okulu veya Hammad bin Ebu 
Süleyman Okulu ve birçok âlim rey yo-
luna başvuruyordu. Ne var ki reyi 
sistematize eden Ebu Hanife’dir. 
Bunda onun akaid ve cedel ilimle-
rindeki parlak geçmişinin ve dene-
yiminin rolü olduğuna inanıyorum. 

İlmin kapısı
Ebu Hanife ilim öğrenir ve öğretir-
ken medreseler inşa edilmemişti, 
mahkemeler ise henüz kurumlaşmış de-
ğildi. Var olduğu kadarıyla kurumlaşmaya 
kendisi uzak durdu ve sivil hayatın ta içinde, 
Müslüman halk çoğunluğunun kalbinde yaşamayı, dü-
şünmeyi, ilim öğretmeyi tercih etti. 
Onu bir dağ pınarına benzetebiliriz. İçtihat edebilecek 
seviyede kırk öğrenci yetiştirdiği söylenir. Yüzyıllar 
içinde Hanefilik mezhebi sayısız âlimin çabasıyla o ka-
dar çok yayıldı, o kadar çok sayıda ilim eseri yazıldı ki 
Ebu Hanife’nin öğrencileri ve mezhebine bağlananlar bir 
deniz kadar çoğaldılar. 
Bugün Müslümanların çoğu Hanefi’dir. Şahsen bunun 
en önemli nedeninin mezhebin kurucusu olan İmam-ı 
Azam’ın insan ve hayatı son derece önemseyen, haya-
tın gerçeklerini inkâr etmeyen, bireyleri soyut tartış-
malara kurban etmeyen tutumunun rol oynadığını 
düşünüyorum. Siyasi çalkantıların ortasında Ebu Ha-
nife, Müslüman halka ilaç oldu ve bu da yüzyıllardır 
devam ediyor desek yeridir. 

judgment about a subject, which is not legally in force, 
based on evidence or changing an old verdict. For instance, 
today, the decisions of the Supreme Court are accepted as 
‘içtihat.’ Therefore, ‘içtihat’ is the end point on how the 
law is going to be enforced.
Traits of the Muslims’ law were a matter of debate during 
Abu Hanifa’s time. The young scholar who started off by 
learning in what to believe and teaching it became a door 
to ‘içtihat’ for the Muslim majority after aiming for 
Islamic law. Combining the two sciences in time, Abu 
Hanifa developed the unity that consists of thoughts, 
actions, and believes, which we call Hanafism today. Abu 
Hanifa played the main character to determine the four 
fundamentals that we formulate as Quran-Sunnah-
Consensus-Analogy.
Analogy is the key word in here. Analogy means the liberty 
of the Muslim scholars to suggest their personal ideas on 
subjects that are not defined by Quran-Sunnah-Consensus 
by comparing them with the verdicts that are pointed by 
these three fundamentals. This is why some see Hanafism 

close to the modern European rationality.
In fact, the founder of analogy was not Abu 

Hanifa. School of Iraq, School of Hammad 
bin Abu Suleiman, and many scholars 

were already practicing it. However, 
Abu Hanifa was the one who 
systemized it. I believe his bright 
knowledge in akaid and cedel played 
an important role in this. 

Door to science
When Abu Hanifa was studying and 

teaching Islamic sciences, madrasahs 
had not been built; courthouses had not 

been institutionalized. During his existence, 
he kept his distance from becoming an institute, 

preferring to live, think, and teach in the heart of Muslim 
majority and civilian life.   
We can compare him to a mountain spring. It has been 
told that he raised about forty students at a level to 
‘içtihat.’ Hanafism pervaded in centuries thanks to the 
efforts of numerous scholars; many Islamic science works 
were written. Abu Hanifa’s students and the number of 
people who chose Hanafism multiplied. 
Today, the majority of Muslims are Hanafi. I think the 
biggest reason is his attitude that cares for humans and 
life, accepts the facts of life, and does not victimize 
individuals to abstract arguments. The Great Imam 
Abu Hanifa was like a medicine to Muslim community 
in the middle of political turmoil and it wouldn’t be 
wrong if we’d said that this has been continuing for 
centuries. 
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Ebu	Hanife,	
Müslüman	halk	

çoğunluğunun	kalbinde	
yaşamayı,	düşünmeyi,	ilim	

öğretmeyi	tercih	etti.

Abu	Hanifa	chose	to	think,	
teach	sciences,	and	live	in	the	

hearts	of	the	Muslim	
majority.





Kadın dilinden söylenen türkülerin en içlilerinden biridir 
“Horoz Havada Horoz” türküsü… Ezgisi, edası, kıvamı, 
adeta sıradan bildiğimiz kelimeleri büyülü bir güzelliğe 
daldırıp çıkararak yeniden anlamlandırıyor.
Horoz’un “er” olmasıyla beklenenin “yâr” olması arasın-
daki koşutluk, horozun bir “ev kuşu” olmasıyla pekiştiri-
lirken, gurbete giden evinden ayrılmak durumunda kalan 
erkeğin sesinin hala evde olması da “sesi yuvada horoz” 
dizesinde vurgulanıyor.
Horozla özdeşleştirilmiyor elbette sevgili, sabahın se-
her vaktindeki horoz ötüşünün kadında yarattığı daya-
nılmaz özlemin sevgilide de yaşandığı bilgisini tamam-
lıyor türkü… 
Bu türkü bir “halay” türküsü… Bir oyun olan hayatın 
içinde, kendi acılarından alabildiğine estetik bir “oyun 
havası” çıkarmak büyük milletlerin harcıdır. Böylesine 
rafine bir türkü ise az bulunur cinsten…
Uzatmayalım…

Türkü şöyle:
Horoz havada horoz
Sesi yuvada horoz
Sesine kurban olam
Yâri uyar da horoz

Horozlar öter oldu
Hasretlik yeter oldu
Bu seneki ayrılık
Ölümden beter oldu.

Bir avuç sözcükle bir sanat eseri, bir edebiyat ve musiki 
eseri inşa eden milletimizin evrenle ve eşya ile bütünle-
şik; doğal çevreyle aynı dili konuşurken yeni bir iç dil ya-
ratan enginliği gerçekten hayret vericidir.
Türkü, bir Eğin Türküsü…
Ahmet Kayıkçı tarafından Kemaliye’den derlenmiş.
Ben Latife Eraslan’dan dinlemeyi seviyorum.
Tercih sizin…

“Rooster in the Air Rooster” is among the most touching ballads 
that is made by a female. Its tune, its nature, and its consistency 
are almost dipping the words that we all know of in a mesmerizing 
beauty, having them gain new senses. 
‘Rooster’ is a male and ‘darling’ who’s gone away is male. This 
parallelism between the two is supported by rooster’s being a 
‘home bird.’ According to the ballad maker, the voice of her man 
who’s gone away is still feels as if it can be heard in home and this 
is emphasized with the verse of ‘Its crow still echoes in the coop.’  
She doesn’t identifies her man with a rooster, of course; the 
ballad completes the information of that the man also experiences 
the same kind of longing that hurts the woman when she hears 
the crows at sunrise.  
This is a ‘halay’ (a folk dance) ballad. Only great nations can achieve 
to create an aesthetic ‘dance tune’ from their sufferings in this game 
of life. The possibility of finding a ballad refined this much is small. 
Let’s keep it short!

Here is the ballad:
Rooster in the air rooster
Its crow still echoes in the coop
For God’s sake
Warn my darling

Roosters begin to crow
Enough with this longing
This year’s separation 
Has been worse than death 

In touch with the universe and objects, the depth of our 
nation’s people who combine art, literature, and music in the 
same work using a handful of words and who create an inner 
language although they speak the same language with nature 
is stunning.
The ballad is originated from Eğin.
Ahmet Kayıkçı collected it from Kemaliye.
I like to listen to this ballad performed by Latife Eraslan.
The decision is yours.

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

HOROZ

ROOSTER

BU TÜRKÜ BİR “HALAY” TÜRKÜSÜ… BİR OYUN OLAN HAYATIN İÇİNDE, 
KENDİ ACILARINDAN ALABİLDİĞİNE ESTETİK BİR “OYUN HAVASI” ÇIKARMAK 

BÜYÜK MİLLETLERİN HARCIDIR.

THIS BALLAD IS A ‘HALAY’ SONG. ONLY GREAT NATIONS CAN ACHIEVE 
TO CREATE AN AESTHETIC ‘DANCE TUNE’ FROM THEIR SUFFERINGS IN 

THIS GAME OF LIFE. 

BİR TÜRKÜ DİNLE / liSTEN TO A BAllAD
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HAYDAR ERGÜLEN

TREN yAzILARI / TRAiN ARTiClES

Özdemir Asaf’ın “Kalın İstasyonu” şiirini bilir misi-
niz? Elbette adının ima ettiğinin tam tersine ince mi 
ince, hüzünlü mü hüzünlü bir şiirdir. Hem de kısacık: 
“Kalın istasyonu müdürü,/Hasan Kalabalık/... /Kalın 
istasyonu hareket memuru,/Hasan Kalabalık/... /Kalın 
istasyonu gişe memuru,/ Hasan Kalabalık/... /Bir ak-
şam memurlarını,/Akşam yemeğine çağırdı./Yenildi, 
içildi geç vakitlere kadar./Hikâyeler anlatıldı/Kalın is-
tasyonu müdürünün evinde/o gece yatıya kalındı.” 
Asaf’ın bu şiiri  1955’de yayımlanan ‘Dünya Kaçtı Gö-
züme’ kitabında yer alır.
Bu şiirin, daha doğrusu şiire konu olan istasyonun 
öyküsünü bilir misiniz? Ben bu yaz öğrendim. 1936’da 
yapılan, nerdeyse 80 yaşındaki Kalın İstasyonu Si-
vas’ta. Sivas bilindiği gibi Eskişehir’le beraber, Türki-
ye genelindeki demiryolu ağları üzerinde önemli bir 
köprü görevini görüyor. İstasyon Sivas’ta hat üzerin-
de çalışır durumdaki 15 istasyondan biri ve kent mer-
kezine 30 km mesafede. Bozkırın ortasında yer alan 
hattaki en küçük istasyon olma özelliğini de taşıyor 
öte yandan.
Özdemir Asaf’ın, Damlacık köyü mezrasında bulunan 
istasyona uğrayıp uğramadığı bilinmiyor. Eskiden civar 
köylülerin bilet almak için geldiği ve tren beklediği is-
tasyon, bugün yalnızca gelen trenlerin sevk ve idaresiy-
le ilgileniyor. Bunların da hemen hepsi yük treni... Za-
man zaman gelen kimi posta trenleriyle Ankara’ya, İs-
tanbul’a yolculuk edenler olsa da, tek tük.
Eskiden istasyonun müdürü, hareket memuru, gişe me-
muru, kısacası her şeyi olan Hasan Kalabalık gibi treni 
ve yolcusu da kalabalık olan istasyonda şimdi ne Hasan 
Kalabalık var ne de başka bir kalabalık… Ama istasyon o 
kadar da ıssız değil. Adı Hasan Kalabalık olmasa da, es-
kiden tek görevlinin çalıştığı Kalın İstasyonu’nda bugün 
6 görevli var. Her gün en az 2 görevli vardiya sistemiyle 
çalışıyor. Şiire konu olan kişiyle aynı adı taşıyan bir gö-
revli de var, hareket memuru Hasan Güler.

Do you know the poem titled “The Kalın Station” (kalın 
means thick in Turkish) written by Özdemir Asaf? It is 
actually a fine and sad poem on the contrary of what its 
name implies. It is short, too: “Manager of the Kalın 
Station/ Hasan Kalabalık/… /Dispatcher of the Kalın 
Station/ Hasan Kalabalık/… / Ticket agent of the Kalın 
Station/ Hasan Kalabalık/… / One night, he invited all the 
officers for dinner/ Foods were eaten, drinks were drunk/ 
Stories were told, until late night/ all stayed overnight at 
the house of the manager of the Kalın Station.” This poem 
by Asaf takes place in his “Dünya Kaçtı Gözüme” (There is 
a World in My Eye) which was published in 1955.
Do you know this poem or the story of this station, which 
is the background of this poem? I learned it this summer. 
Almost 80 year-old Kalın Station, which was built in 1936, 
is in Sivas. Along with Eskişehir, Sivas functions as a 
bridge between the railway networks in Turkey. The 
station is one of the 15 working stations on the line in 
Sivas and it is 30 km away from the city center. It is also 
the smallest station on the line that is located in the 
middle of the moorland. It is not known, if Özdemir Asaf 
did stop at this station, located where the arable land of 
Damlacık village is. The station, where villagers used to 
come to buy tickets and wait for trains, is only 
administrating the arriving trains today. Almost all of 
them are freight trains. Occasionally postal trains come 
and they transport passengers, too; however, the number of 
passengers that travels to Ankara or İstanbul is only few.          
There are neither crowds nor Hasan Kalabalık (kalabalık 
means crowded in Turkish) at the station now, which used 
to be crowded with passengers, trains, and manager-
dispatcher-ticket-agent Hasan Kalabalık once upon a 
time; however, the station is not that desolate. None of 
them may be named Hasan Kalabalık, but a team of six 
works at the station today. They work in shifts. The 
dispatcher’s name is same as the person who is the subject 
of the poem: Hasan Güler.   

“KALIN	İSTASYONU”	
KALIN İSTASYONU, BOZKIRIN ORTASINDA YER ALAN HATTAKİ EN KÜÇÜK 

İSTASYON OLMA ÖZELLİĞİNİ TAŞIYOR.

“THE	kALIN	STATION”	
THE KALIN STATION IS THE SMALLEST STATION ON THE LINE, WHICH IS LOCATED 

IN THE MIDDLE OF THE MOORLAND.
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Tren istasyonu ve yalnızlık…
Elbette ironik bir şiir Özdemir Asaf’ınki. Pek çok başka 
şiiri gibi... Ama durum her zaman ironik olmayabilir. 
Tren istasyonlarına yalnızlık pek yakıştırılır. İstasyon, 
gar, tren şiirlerine bakın, hep bir ıssızlık, yalnızlık, 
hüzün kokar o şiirler. O trenlerle o garlardan geçilip 
güneşli günlere, mavi saatlere, sarı gündüzlere ve kır-
mızı akşamlara gidilse de, garlar hüzünlüdür, ne kadar 
kalabalık olsa da insana tenha gelir, yalnızca ken-
disi gidiyormuş gibi gelir.
Kim bilir belki Asaf’ın şiirini gidenler için 
de yeniden yorumlamak gerekir. Tıpkı 
Kalın İstasyonu’nun her şeyi olan, 
aslında yalnızı, kimsesizi olan Ha-
san Kalabalık gibi bazı yolcuların 
da soyadlarını ‘yalnızlık’ koymak 
gerekir. Çünkü onlar bir yalnızlık-
tan bir başka yalnızlığa doğru git-
mektedir. Yalnız gitmektedir. 
Uğurlayanı, el sallayanı, gözyaşı 
dökeni de yoktur onun, onların... 
Yalnız bir yolcudur. Yolu da yalnızdır 
gecesi de, geçtiği şehirler de... ‘Yalnız 
Bir Avcıdır Yürek’; Carson McCullers’ın bu 
yürek yakan romanı gibi yürek de yalnızdır ama 
avcı mıdır, sanmam. Yalnız yürek avcı mı olurmuş? 
Kalabalıkla yalnızlığın neredeyse aynı olduğu, kimin 
yalnız kimin kalabalık olduğunun bilinmediği haller. 
Nedense yalnızlığı en çok duyuran yer de, havaalanları 
değil, otobüs terminalleri hiç değil, vapur iskeleleri 
kesinlikle değil, çoğunlukla tren garları, istasyonlardır. 
Acaba insanın halinden, derdinden en iyi anlayan araç 
tren sayıldığı için mi? Belki de bu kadar yalnızı, derdi, 
gamı taşısa taşısa tren taşır, gam yükünü, insan kahrı-
nı, çilesini tren çeker, diyedir.
“Yine gam yükünün kervanı geldi/trenler de ahşaptır 
turnalardan ötürü…” diye bundan mı denmiştir acep?

Train station and loneliness...
Özdemir Asaf’s poem is of course a lonely one. Just as many 
others of his are… But the situation may not always be as 
ironic. Loneliness goes to train stations. Look at poems about 
stations, terminals, or trains… They all stink with loneliness, 
sorrow, remoteness. Although, one passes through those 
terminals on a train to arrive to sunny days, happy times, and 
red sunsets; terminals are sorrowful. No matter how crowded 

they are, they still feel like lonely. You feel like you are 
the only one who is leaving. 

Who knows, maybe it is time to reinterpret 
Özdemir Asaf’s poem for the ones who 

are leaving. Maybe, some passengers 
must be named as ‘loneliness’ just 
as the person in his poem. Because, 
they travel from one loneliness to 
another. They travel alone. They 
don’t have anyone who waves 
hands or cries behind them. They 

are lonely passengers. Their ways, 
their nights, the cities they pass by 

are even lonely to them. ‘The Heart is 
a Lonely Hunter’; the heart is lonely but 

is it a hunter just as in this heartbreaking 
novel of Carson McCullers? I do not think so. 

Could a lonely heart be a hunter?
States where loneliness is still loneliness even in crowds and 
no one knows who is lonely and who is crowded… Somehow, 
not airports, bus or ferry terminals, but train stations or 
terminals where we feel lonely the most. I wonder, if this is 
because trains are the vehicles that understand our human 
nature the best. Maybe, it is because we assume that only 
trains could carry this many lonesome, trouble, sorrow, only 
trains could endure this much burden.
I wonder if this is why this line was sung in one ballad “Once 
again the train of burden came/ trains are wooden because 
of demoiselle cranes.” 
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Hasan	Kalabalık	gibi	
treni	ve	yolcusu	da	kalabalık	

olan	istasyonda	şimdi	ne	Hasan	
Kalabalık	var	ne	de	başka	bir	

kalabalık…	

There	are	neither	crowds	nor		
Hasan	kalabalık	at	the	station	
now,	which	used	to	be	crowded	

with	passengers															
and	trains.



Cemal Kafadar üç uzun, bir kısa makalesinin bulunduğu 
‘Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken’ (4. Basım, 2012, Me-
tis Yayınları) isimli kitabına, “…Okuyacağınız yazıların 
her biri şaşkınlık ürünüdür.” diyerek başlar. İnce eleyip 
sık dokuyan tarih araştırmacıları için Osmanlı halen 
hayret uyandırıcı ayrıntılarla do-
ludur. Yeter ki Osmanlılara biraz-
cık önyargılardan ve ideolojik 
yönlendirmelerden kurtularak 
yaklaşalım. O zaman Osmanlıların 
bugüne kadar yüzeysel, herhangi 
bir kanıta dayandırılmadan, çoğu 
zaman suçlayıcı ve küçümseyici 
genellemelerle ele alındığını fark 
ederiz. Cemal Kafadar’ın şaşkınlı-
ğı bu yüzdendir. ‘Kim Var İmiş Biz 
Burada Yoğ İken’, her şeyden önce 
Osmanlı tarih yazıcılığına temel-
den getirilen eleştirilerle, böyle 
bir tavrın yanlışlığını ortaya koy-
mak için yazılmış gibidir.

Doğru bilinen yanlışlar…
Cemal Kafadar bir ideolog değil, 
söylediği her sözün sağlam belge 
ve araştırmalara dayanmasına 
dikkat eden bir tarihçi ve bilim 
adamı. Ulaştığı ve incelediği bel-
geler, onun örneğin Yeniçeri oca-
ğının bozulmasına dair öne sürülen, ‘Yeniçerilerin ti-
carete bulaşması, mülk edinmek uğruna askeri vazife-
lerinden geri kalması, Osmanlılarda otobiyografik 
eserlerin bulunmadığı veya Osmanlıların dış dünyaya 
tamamen kapalı olduğu…’ gibi tezlerin ne kadar afaki 
kaldığını gösterir. Oysa Yeniçeriler duraklama dönemi 
diye işaret edilen 16. yüzyıl sonundan önce de ticaretle 
uğraşmışlardır. Üstelik yalnızca Yeniçeriler değil Os-

Cemal Kafadar begins to his book titled ‘Who Has Been in 
Here While We were not’ (4th Edition, 2012, Metis 
Publishing) by stating that, “…Each essay that you are going 
to read is a production of confusion.” Ottoman is still full of 
many astonishing details for scrutinizing historians. If we 

approach the Ottomans without our 
prejudices and ideological guidance; 
then, we will realize that the 
Ottomans have been treated 
superficially, based on no evidence, 
most of the time through accusing 
and insulting generalizations until 
today. That is why Cemal Kafadar 
is confused. As if ‘Who Has Been in 
Here While We Were Not’ is 
written to prove the wrongness of 
such behavior against the core 
criticism for the Ottoman 
historiography before anything else.   

False facts…
Cemal Kafadar is not an ideologue, 
but a historian and a scientist who 
cares to base each word of his on 
concrete documents and research. 
The documents that he has accessed 
and examined regarding the spoiling 
of the Janissary organization show 
how groundless were the arguments 

on the involvement of the Janissaries in trade and the 
negligence of their military tasks in order to purchase 
property, the absence of biographical works in the Ottomans 
or the Ottomans’ detachment from the world. In fact, the 
Janissaries were involved in trade before the end of the 16th 
century, which is pointed as the period of stagnation. 
Moreover, not only the Janissaries but also many 
administrators and military men among the royal officials 

ÖMER YALÇINOVA

AYRINTILARDA	GİZLENMİŞ	OSMANLI
CEMAL KAFADAR BİR İDEOLOG DEĞİL, SÖYLEDİĞİ HER SÖZÜN SAĞLAM BELGE VE 
ARAŞTIRMALARA DAYANMASINA DİKKAT EDEN BİR TARİHÇİ VE BİLİM ADAMI…

THE	OTTOMAN	HIDDEN	IN	THE	DETAILS
CEMAL KAFADAR IS NOT AN IDEOLOGUE, BUT A HISTORIAN AND A SCIENTIST WHO CARES 

TO BASE EACH WORD OF HIS ON CONRETE DOCUMENTS AND RESEARCH. 

KİTAP ANALİz  / BOOK ANAlYSiS
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manlı saray erkânından birçok yönetici ve asker tica-
retle uğraşmıştır. Dolayısıyla Yeniçeri ocağının bozul-
masına dair genel geçer bir kabul olarak öne sürülen bu 
madde aslında sanıldığı kadar etkili ve geçerli değildir.
Kafadar, 16. yüzyılda ticaret için gittiği Venedik’te öl-
dürülen Hüseyin Çelebi’den söz eder. Tabii onun ön-
cesinde daha bir sürü Osmanlı tüccarından örnek ve-
rir. O kadar çok örnek verir ki bu kadar yoğun bir itha-
lattan sonra Osmanlıların nasıl ecnebi ülkelere karşı 
kapalı olduğu düşünülmüş diye hayrete düşmemek 
elde değildir. Hüseyin Çelebi, Ayaşlı sof tüc-
carıdır. Venedik’te öldüğünde amcası 
onun mal varlığını, Müslüman tanıklar 
huzurunda satar, borçlarını öder, ce-
nazesini kaldırır. Bunları da kayıt 
altına aldırır. Ankara’dan yola çı-
kan Müslüman Türk bir esnaf, Ve-
nedik’e sof satmaya giderken ya-
nına neler alır? Kafadar bu listede-
ki eşyalardan Osmanlı’nın dış tica-
retine dair ipuçları yakalar ve yo-
rumlar. Çünkü bu yolculuk, ustalaş-
madan yapılabilecek türden değildir.

Diğer yayınları 
Cemal Kafadar’ın,‘Osmanlılarda otobiyografik eser 
var mıdır?’ sorusunu tartıştığı “Ben ve Başkaları” ve 
“Üsküplü Asiye Hatun’un Rüya Defteri” gibi makale-
lerinden, iktisadi olandan kültüreli, edebi olandan si-
yasiyi çıkarmak gibi ince bir bakışı; şahıs, belge, kanıt 
ve olaylara çok boyutlu bakmak gibi bir kaygısı vardır 
diyebiliriz. “Üsküplü Asiye Hatun’un Rüya Defteri”;  
Osmanlı kültürüne dair kodlarla örülmüş, herkesi şa-
şırtacak kadar renkli ve ilginç bir çalışmadır. Cemal 
Kafadar, ‘Kim Var İmiş Biz Burada Yoğ İken’de bu tür 
iktisadi olduğu kadar kültürel konularda da erinip es 
geçilmiş birçok örgüyü çözmeye çalışır. 

were involved in trade, then. Therefore, this argument, 
which is brought forward as a valid acceptation, is in fact 
disappointing and not reliable.    
Kafadar talks about Hüseyin Çelebi who was killed in 
Venice where he went for trade in the 16th century. He also 
gives examples of many other Ottoman traders. He gives 
too many examples that one begins to question how anyone 
could think that the Ottomans were detached from the 
world after numerous imports. Hüseyin Çelebi is a mohair 

trader from Ayaş. After he dies in Venice, his uncle 
sells his assets before the Muslim witnesses, 

pays for his debts, and buries him. He has 
someone to record all these actions. 

What would a Muslim Turkish trader 
who is on his way to sell mohair in 
Venice pack? Kafadar finds some 
clues in this list of items related to 
foreign trade behaviors of the 
Ottomans and he interprets them, 
because this journey is not the kind 

that one can overcome before 
mastering it.        

Other publications
By looking at his articles titled “Me and 

Others” and “The Dream Book of Asiye Hatun of 
Skopje” where he questions ‘Is there any autobiographic 
work in the Ottomans?’ we can tell that Cemal Kafadar 
has a fine view that arrives in what is cultural from what is 
financial and in what is political from what is literary; also 
he has a concern to evaluate persons, documents, and 
events in a multidimensional way. “The Dream Book of 
Asiye Hatun” is an interesting and colorful work, which 
spins the codes of the Ottoman culture in a way to 
astonish everyone. Cemal Kafadar tries to untie the 
financial and cultural knots that are omitted until today 
in “Who Has Been in Here While We Were Not.” 

KİTAP ANALİz  / BOOK ANAlYSiS
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Cemal Kafadar

Cemal	Kafadar,	
iktisadi	olduğu	kadar	

kültürel	konularda	da	erinip								
es	geçilmiş	birçok	örgüyü	

çözmeye	çalışır.

Cemal	kafadar	tries	to	untie	
the	financial	and	cultural	
knots	that	are	omitted	

until	today.	



Women’s passion for jewelry is a well-known fact. 
Jewelry, which is as old as human history, has 
significance for mothers and daughters since they are 
the souvenirs of great memories. Today, jewelry that 
appeals to women from every class because of their 
designs continues to draw attention in every occasion 
as well as the women who wear them. 
Below are today’s prominent jewelry designs:  

Kadınların mücevher tutkusu bilinen bir gerçektir. 
İnsanlık tarihi kadar eski olan mücevherler, anne-
lerden kızlara ve torunlara uzanan; özel anıları ha-
tırlatan önemli bir değerdir. Günümüzde de tasa-
rımlarıyla her kesime hitap eden mücevherler; taşı-
yan kişiyi stil sahibi yaptığı gibi girilen her ortamda 
dikkatleri üzerine çekmeye devam etmektedir.
İşte günümüzde öne çıkan mücevher tasarımları:

GÜNÜMÜZ	MÜCEVHER	MODASI
MÜCEVHER TASARIMCILARI, ZARAFETTE PÜSKÜLLERDEN, ASİLLİKTE 

FİYONKLARDAN, MARJİNALLİKTE SANAT VE TARİHTEN, EGZOTİK MÜCEVHERLERDE 
İSE HİNDİSTAN’DAN İLHAM ALDI.

TODAY’S	FASHION	JEWELRY	
TASSELS AT ELEGANCE, BOWTIES AT GRACE, ARTS, AND HISTORY AT MARGINALITY, 

AND INDIA AT EXOTIC JEWELRY INSPIRED JEWELRY DESIGNERS THIS SEASON. 

MoDA / FASHiON

ASİL FİYONK
Aristokratların vazgeçilmezi olan fiyonklara, yakalara 
bağlanan kurdelelerde, ince topuklu ayakkabılarda 
bolca yer verildiğini görmekteyiz. Eskimeyen bir stil 
olan bu fiyonklar, şimdilerde mücevherlerde yeniden 
modernize edilerek her yaşa hitap ediyor.

Öneri:
•Broşların yeniden ivme kazandığı bu dönemde, fiyonk 
formlu broşlardan edinerek kıyafetinize tarz katabilirsi-
niz. 
•Asil ve etkileyici olmak istiyorsanız kraliyet ailelerinin 
en gözde parçası olan fiyonk taşlı yüzükleri kullanabilir-
siniz. 

GRACEFUL BOWTIE
We see that bowties, indispensible for aristocrats, are 
used to decorate stilettos and ribbons that are used as 
neckties. Bowties, which is a style that never gets old, 
appeal to every age now after being modernized and 
used to ornament jewelry. 

Tips:
•During this season that brooches became popular 
once again, you might want to purchase a brooch 
shaped as a bowtie to add style to your clothing.
•If you’d like to look impressive and graceful, you can 
wear a bowtie ring, which is popular among the royal 
families.   

ESİLE TAN MERAL ERDOĞAN
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MoDA / FASHiON

PÜSKÜL
Neredeyse bütün kıyafet, 
çanta ve ayakkabılarda 
bolca kullanılan 
püsküllerden uzaklaşma 
vakti çünkü sahne artık 
mücevherlerin... Püskülü 
bohem stilinden uzaklaştırıp 
zarafet ile buluşturan püskül 
mücevherler, uzun ince altın 
zincirlerle kadınları etkisi 
altını alacak.

Öneri: 
•Kullanacağınız 
mücevherlerde püsküllerin 
hareketine ve zarafetine en 
çok yakışan kıyafetin ipek 
gömlekler olduğunu 
unutmayın.
•Püsküllerin en çok yakıştığı 
küpeleri, balıkçı yaka 
kazaklarla kombinleyerek 
tüm dikkati küpelerinize 
çekebilirsiniz.

TASSEL
It is time to leave behind the 
tassels ornamenting almost all 
clothing, bags, and shoes 
because now the stage 
belongs to jewelry. Tasseled 
jewelry that communes tassel 
with grace as it keeps them 
away from their bohemian 
style is going to hypnotize 
women. We will often see 
them worn around long and 
thin gold chains. 
Tips:
•Don’t forget that silk blouses 
go best with the movement of 
tassels, which take place in the 
design of the jewelry that you 
are going to wear. 
•If you’d like to draw attention 
on your tasseled earrings, 
combine them with roll neck 
tops. 

püskül
tassel

raillife OCAK / JAnuAry 2016       0  7  1



MoDA / FASHiON

MARJİNAL
Mücevherlerde asilliğe, zarafet 
ve gösterişe yer veren 
tasarımcılar marjinalleri de 
unutmadı. Eşsiz tasarımlarıyla 
dikkat çeken marjinal 
mücevherlerin tasarımları, 
sanattan ve eski çağlardan 
alındı. Mücevherlere farklı bir 
bakış açısı getiren marjinal 
takılar, sevenlerini oldukça 
mutlu edecek. 

Öneri:
•İlhamını sanattan alan en 
önemli akım olan pop art, 
şimdilerde mücevherlerde 
görülmekte. Sanatı seviyor ve 
kullandığınız takılarla insanlara 
bir şeyler anlatmak istiyorsanız 
pop art takılar tam size göre. 
•Tarihe ve özellikle Yunan 
mitolojisine ayrı bir ilginiz 
varsa Yunan tasarımcıların 
mücevherlerini mutlaka takip 
etmelisiniz.

MARGINAL
Designers who emphasize grace, 
elegance, and vanity in their 
jewelry designs didn’t forget the 
marginal ones. The matchless 
designs of the marginal jewelry 
that draws attention are inspired 
by arts and ancient ages. The 
marginal jewelry offering a 
different point of view to jewelry 
is going to make its admirers 
satisfied.

Tips:
•Pop art, an important trend that 
is inspired by arts, is seen often 
in jewelry designs now. If you like 
arts and want to give a message 
through your jewelry, pop art 
jewelry is for you. 
•If you are interested in history 
and the Greek mythology, you 
should follow the designs by the 
Greek designers.

MARJİNAL
marginal
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MoDA / FASHiON

EGZOTİK
Bu sezon tasarımcıların en 
önemli ilham kaynakları arasında, 
doğunun aromasını içeren 
büyüleyici mirasıyla Hindistan ön 
plana çıkıyor. Mücevherde; 
makrana mermeri, oymalı zümrüt, 
sarı dövme altın gibi sonsuz 
seçenek sunan Hindistan, 
tasarımcıların ilgisini epey çekmiş 
durumda. 

Öneri:
•Doğunun coşku ve abartısını 
sizlerde seviyorsanız avize 
küpeleri ya da saç bantlarına 
takılan elmas broşları tercih 
edebilirsiniz.
•Taktığınız mücevherin 
Hindistan’ı da yansıtmasını 
istiyorsanız, ülkenin ulusal kuşu 
olan ve birçok renk seçeneği de 
sunan tavus kuşu yelpazesini 
mutlaka denemelisiniz.

EXOTIC
Among the most important 
inspirational resources of the 
designers in this season, India 
becomes prominent with its 
mesmerizing legacy that contains 
the flavors of the East. India that 
offers endless possibilities such as 
makrana marble, engraved emerald, 
and beaten yellow gold grabs 
attention of jewelry designers.

Tips:
•If you like the excitement and 
extravagancy of the East, you 
might want to prefer the chandelier 
earrings and diamond brooches 
that are worn around hair bands. 
•If you want the jewelry that you 
wear to reflect India, you should try 
the fan of peacock, which comes in 
many color options, since peacock 
is the national bird of India.

egzotik
exotic
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FENG	SHUİ	İLE	HUZURLU	EVLER...
KALABALIKTAN KAÇARAK SIĞINDIĞINIZ EVİNİZDE FENG SHUİ İLE HUZURLU ORTAMLAR 

YARATABİLİRSİNİZ. YATAK ODASINDAN ÇOCUK ODASINA KADAR HUZURLU BİR EV 
DEKORE ETMENİN TÜYOLARI...

PEACEFUL	HOMES	THANkS	TO	FENG	SHUI
AT THE END OF A HECTIC DAY, YOU LOOK FOR A SANCTUARY. NOW, YOU CAN 
CREATE A PEACEFUL ENVIRONMENT AT HOME THANKS TO FENG SHUI. HERE ARE 

OUR TIPS TO DECORATE A PEACEFUL HOME...

DEKoRASyoN / DECORATiON

ELA DEMİRCİLER

Evlerimiz huzur 
bulduğumuz, dinlendiğimiz 
mekânlar… Kimi zaman ise 

dekorasyonda yapılan yanlışlar, 
yuvanızda rahat etmenizi engelleyebiliyor. 
Feng shui’ye göre yapacağınız dekorasyonla 

evinizde huzur çemberi oluşturmak mümkün. 
Peki, bu nasıl olacak? İşte sorumuzun yanıtı: 

Our homes are special places to us since we rest and 
find peace in them. Sometimes, a few mistakes 

made while decorating them might cause us 
discomfort. It is possible to create a peaceful 

ambience at home according to feng shui.  
How are we supposed to do that? 

Here is the answer:  
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DEKoRASyoN / DECORATiON

ÇOCUK ODASI
Odayı sıcak pastel renklerde boyayıp 
huzurlu, sakin ve uyumaya uygun bir 
mekân yaratın. Geceleri aksiyon figürlü 
oyuncakları ortadan kaldırın. Aile 
resimlerinizi odaya koyup güvende 
hissetmesini sağlayın.
Çocukların rahat uyuyabilmesi için 
uyurken, odadaki aynaları örtün. 
Aynalar, odayı uyanık tutarlar... 
Çocuklarınız aynı odayı paylaşıyorsa, 
dolap, masa ya da raf gibi her biri için 
ayrı bir noktayı dekore edin. Böylece 
çocuklarınızın başkalarının alanlarına 
saygı göstermeyi öğrenmelerini 
sağlarsınız.

CHILD’S ROOM
Create an environment that 
supports sleeping in peace and 
quiet by painting the walls in warm 
pastel tones. Free the room from 
action figure toys at nights. Place 
your family photos in the room so 
your child feels safe. 
Cover the mirrors in your child’s 
room, if there are any, to enable a 
comfortable sleep, because mirrors 
keep the room awake. If your 
children are sharing the same room, 
decorate separate corners for each 
of them such as shelf, desk, or 
closet. This way you will be 
teaching them to respect each 
other’s privacy.

MİSAFİR ODASI
Misafir odasını diğer 
odalarınız gibi rahat, 
sıcak ve güzel yapın. 
Bu odayı hep açık 
bırakın, arada bir 
ziyaret edip 
camlarını açın. 
Odanın 
kullanılmayan eşya 
deposuna 
dönüşmesine izin 
vermeyin ve düzenli 
olarak temizleyin.
 
GUEST ROOM
Prepare a cozy and 
comfortable room 
just like the other 
rooms in your 
house. Keep the 
door to this room 
always open. Visit 
this room time to 
time; open its 
windows; let the 
fresh air in. Do not 
let yourself turn 
this room into 
storage. Keep it 
clean.  
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DEKoRASyoN / DECORATiON

OTURMA ODASI
Oturma odasında aktif bir enerji 
sağlamak için sarı, turuncu gibi sıcak 
renkler kullanılmalı. Kırmızı renk 
oturma odalarında çok yoğun 
kullanılırsa, ciddi tartışmalara ve aile 
bireyleri arasında sorunlara sebep 
olabilir.
Enerjinin rahat dolaşabilmesi, mekânın 
daha rahat hale gelmesi için eşyaların 
birbirinden ayrık tutulması gerekir. 
Dinlenmek için pastel renkler, neşeli 
ortam için sıcak renkler kullanılmalı.

LIVING ROOM
If you’d like to create an active 
energy in your living room, you 
should use warm colors such as 
yellow and orange. If you use red 
heavily, this might cause serious 
arguments and trouble between the 
family members. 
Separating furniture each other has 
the energy circulate freely and 
makes the ambience more 
comfortable. You can choose pastel 
colors for the rooms that you’d like 
to rest in them and warm colors to 
create fun environments.

BEKÂR ODASI
Yatağın dolu olduğu izlenimini 
veren pelüş oyuncaklardan, 
bebeklerden ve egzersiz 
yastıklarından kurtulun. 
Yalnızlığı simgeleyen sanat 
eserlerini odanızda tutmayın. 
Bunların yerine çiftleri, çiçekleri 
ve çoklu şeyleri temsil eden 
sanat eserlerini asın.
Mum, vazo ve kitapları çiftler 
halinde odanızın sağ uzak bir 
köşesine koyun. Bu alan, 
odanızdaki aşk ve evlilik 
alanıdır. Yatağınızın iki yanına 
da komodin ve lambalar 
koyarak odayı biriyle 
paylaşıyormuş gibi yapın...

BED SITTING ROOM
Get rid of dolls, exercise 
pillows, or stuffed animal toys 
that give the feeling of the 
bed is occupied. Don’t keep 
art works that represent 
loneliness in the room. 
Instead, use art works that 
represent plurality, flowers, 
and couples. 
Place candles, vases, and 
books in couples at the far 
right end of the room. This 
space is the love and 
marriage corner of your room. 
Pretend as if you are sharing 
the room by placing bedside 
stands and lamps on the two 
sides of the bed. 
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DEKoRASyoN / DECORATiON

YATAK ODASI
Yatak odası, evin arka tarafında ve geniş bir oda 
olmalıdır. Egzersiz aleti, masa, bilgisayar ve diğer 
‘aktif’ eşyalardan arındırılmalı. Bunları odanızda 
tutmanız gerekiyorsa yatağınızdan uzağa koyun, 
kullanmadığınızda üzerini örtün.
Yatağınızı cereyanlı ve sakin olmayan cam önüne 
koymayın. Kapıyı görecek şekilde yerleştirip sakin bir 
alana sahip olun. Ayrıca sivri köşeleri olmayan, rahat 
mobilyalar seçin. Yatağınızın altındaki her şeyi kaldırın. 
Yatağınızın altındaki şeylerin chi’leri (tüm canlıların 
içindeki evrensel yaşam gücü) bütün gece sizi etkiler.
Sıcak ve romantik bir yer haline getirmek için sıcak 
renkler, romantik müzikler, yumuşak çarşaflar ve 
kokulu mumlar kullanın. Yatağın iki yanına geniş ve 
çekici komodinler koyun.

BEDROOM 
Your bedroom should be a large room located at the 
rear part of your house. It should be free of ‘active’ 
furniture such as desk, computer, and exercise 
equipment. If you must keep them in your bedroom, 
then place them as far from your bed as you can, and 
keep them covered when they are not in use. 
Place your bed where you can see the door and away 
from the window where it is drafty or it might be too 
eventful to have a peaceful area. Choose comfortable 
furniture with no pointy corners. Remove everything 
placed under your bed. The ‘chi’ (vital force of life) of 
the things under your bed affects you all night.
Use warm colors, romantic music, soft linens, and 
scented candles to create a warm and romantic 
ambience. Use wide and attractive bedside stands.
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Ülkemiz otomotiv pazarında, müşteri kitlesinin büyük bir 
bölümünü kadın kullanıcıların oluşturduğu modellerin sa-
yısı artıyor. Rahat yapıları, şık tasarımları ve otomatik 
şanzımanları sayesinde bu modeller kadınların gönlünü 
çelmeyi başarıyor. İşte kadın sürücülerin gözdesi arabalar: 

The number of models that the large part of their customer 
profile consists of the female drivers increases in our country’s 
automotive market. These models steal the hearts of women 
with their comfortable structure, elegant design, and automatic 
transmission. Here are the favorite cars of female drivers: 

oToMoTİv / AUTOmOTivE

KADINLARIN	
GÖZÜ	BU	

OTOMOBİLLERDE
OTOMOBİL ARTIK KADINLARIN DA 

VAZGEÇİLMEZİ… 
PEKİ, KADINLAR HANGİ 

ARABALARI BEĞENİYOR?

WOMEN	
HAvE	EYES	

FOR	THESE	CARS
CARS ARE INDISPENSIBLE FOR WOMEN, 

TOO... WHICH CARS ARE THEIR 
FAVORITES?

ERTUĞRUL ARSLAN
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TASARIMDA İTALYAN STİLİ
İkonik tasarımıyla dikkat çeken Fiat 500 modeli, sevimli 
hatları ve yollarda bakışları üzerine toplayan tasarımıyla 
tam bir İtalyan otomobili. Kadınlar tarafından tercih edilen 
model, geçtiğimiz yıl yenilenerek ülkemiz pazarında da 
satışa sunuldu. Görüntüsünde radikal değişikliklerin yapıl-
madığı otomobil, donanım ve teknik olarak geliştirildi. 
Geleneksel stile bağlı kalınarak aracın ön ve arka kısımları-
nın tasarımı değiştirilirken, yenilenen Fiat 500’ün dış tasa-
rımı, 1957 yılındaki klasik modelin geleneklerine uygun ayırt 
edici özellikleri taşımaya devam ediyor. Renk paletinde ise 
mercan kırmızısı ve bordo renginin yanı sıra yedi adet pas-
tel, bir adet üç kat ve beş adet metalik olmak üzere 13 
gövde rengi bulunuyor. Dualogic otomatik şanzımanın 
vites geçişleri çok net ve sarsıntısız gerçekleşiyor. Bu da 
sürüş konforunu önemli derecede yükselten geliştirmeler 
olarak dikkat çekiyor. 1.2 lt hacimli, 69 beygirlik benzinli 
motora sahip otomobilin başlangıç fiyatıysa 49.900 TL.

ITALIAN STYLE IN DESIGN 
Fiat 500, grabbing attention with its iconic design, is 
exactly an Italian car with its nice features. The model 
that is popular among women is offered for sale in our 
county after being renewed last year. Although, the 
exterior design of the vehicle didn’t go through radical 
changes, the technology and equipments of the vehicle 
are developed. The front and back design of the car is 
changed but the traditional design is kept. The exterior 
design still carries the distinctive features of the 1957’s 
classic model. Color spectrum includes 13 body colors 
including coral red, and red as well as 7 pastels, 1 three-
layer, and 5 metallic colors. Gear shifting of the 
dualogic automatic transmission is sharp and smooth. 
This increases the driving comfort. Starting price of the 
car with 69 hp 1.2-liter oil engine is 49.900 TL.

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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KÜÇÜK SEVİMLİ MİCRA
Kadın otomobilleri denilince akla ilk gelen modellerden 
biri de Nissan Micra. Sevimli hatları, küçük ebatlarına 
karşın, sunduğu geniş iç mekânıyla Micra ülkemizde de 
kadınların tercihlerini belirliyor. Ön ve arka tasarımı 
tamamen yenilenen yeni Nissan Micra’da, Nissan Connect 
Multimedya Sistemi ve Park Asistanı özellikleri bulunu-
yor. Canlı iç ve dış renkleriyle de dikkat çeken otomobil-
de, multimedya sistemi, USB+AUX girişleri ve son tekno-
loji geniş ekranlı dokunmatik navigasyon sistemi eklendi.
Yeni Nissan Micra’nın en üst versiyonunda 3 silindirli 1.2 
litrelik direkt enjeksiyonlu, benzinli ve supercharge’lı 
DIG-S motoru kullanıldı. Sınıfının en üst teknolojisine 
sahip olan 98 beygir gücündeki motor, dizelleri aratma-
yan ekonomi sağlıyor. 100 kilometrede 4,4 litre tüketen 
çevreci motorla birlikte otomatik şanzıman da alınabili-
yor. Nissan Connect Multimedya Sistemi, akıllı anahtar, 
start-stop düğmesi, otomatik katlanan ısıtmalı yan ayna-
lar, park asistanı, park sensörleri, cam tavan ve süet 
görünümlü koltuk kaplamaları bulunan Micra’nın fiyatı 
43.950 TL’den başlıyor.

CUTE AND COMPACT MICRA
Nissan Micra is among the models that come to mind first 
as a woman’s car. Micra that has cute lines, compact size, 
and spacious interior determines the women’s choice in 
our country. Nissan Micra, which its front and back designs 
are completely renewed, comes with Nissan Connect 
Multimedia System and Park Assistant. Multimedia system, 
USB+AUX inputs, and innovative technology wide touch 
screen navigation system are added to the vehicle that 
draws attention with its lively interior and exterior colors. 
3-cylinder DIG-S oil engine with supercharge and 1.2-liter 
direct injection is used in the highest version of the new 
Nissan Micra. 98-hp engine that has the highest technology 
in its class enables fuel economy as good as a diesel 
automobile can. The environmentalist engine that 
consumes 4.4 liters of gas per 100 km can be purchased 
with automatic transmission. The price of Micra that offers 
Nissan Connect Multimedia System, smart key, start-stop 
button, automatically folding heated side mirrors, park 
assistant, parking sensors, moon roof, and suede-looking 
upholstery starts from 43.950 TL.   

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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HONDA JAZZ TEKRAR GELDİ
Japon üretici Honda’nın ithalatı 2 yıldır yapılmayan mode-
li Jazz, yeni versiyonuyla birlikte satışa sunuldu. Müşteri 
profilinde kadın kullanıcıların önemli bir pay aldığı Jazz, 
58 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip. Honda’nın 
çok yönlü kullanım özellikleriyle kendini kanıtlamış olan 
küçük sınıftaki popüler temsilcisi; iç mekân genişliği, çok 
yönlülüğü ve bünyesinde barındırdığı teknolojilerle B seg-
menti hatchback sınıfının son derece iddialı bir modeli. 
Dünyanın dört bir yanında 7 farklı tesiste üretilen Honda 
Jazz, 1.3 litrelik benzinli motoru, CVT otomatik şanzıman 
opsiyonu ve üç farklı donanım seçeneğiyle Türkiye’de de 
satılmaya başlandı. Yeni Jazz da, daha önceki iki neslinde 
olduğu gibi çok yönlü ve esnek iç hacim özelliklerini sür-
dürürken yenilikçi teknoloji ve yakıt ekonomisiyle verimli 
olmayı başarıyor. Yeni neslinde önemli bir gelişme kayde-
den Honda Jazz’ın uzunluğu önceki versiyona göre 95 
mm, dingil mesafesi ise 30 mm arttırılırken yeni platform-
la birlikte gerçekleşen bu boyut artışı daha geniş bir 
yaşam alanı olarak değerlendirilmiş.

HONDA JAZZ RETURNS 
The new version of Jazz, Japanese manufacturer’s model 
that has not been imported for the last two years, is 
presented for sale. The large part of its customer profile 
consists of the female drivers, Jazz has price tags, starting 
from 58 thousand TL. The popular representative of Honda 
in the compact class that has proved itself with multi-
function driving features is an assertive model of B 
segment hatchback class by means of its multi-functionality 
and the technologies that it embodies. Honda Jazz, which 
is manufactured in seven different facilities around the 
world, is offered for sale with its 1.3-liter oil engine, optional 
CVT automatic transmission, and three different levels of 
equipment options in Turkey, too. The new Jazz too 
accomplishes to be efficient thanks to its innovative 
technologies and fuel economy as it was in two generations 
before. The length of Honda Jazz that its new generation 
shows significant development is increased by 95 mm, as 
its wheelbase is increased by 30 mm compared to its 
predecessor. This increase is utilized as interior space.  

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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FRANSIZ EFSANESİ 208
Peugeot’nun en çok satan modellerinin başında gelen 
208, kadınların da ilk tercihlerinden. Canlı renk seçenek-
leri, tutumlu motoru ve pratik özellikleriyle 208’i yolları-
mızda her geçen gün daha fazla görüyoruz. Kapsamlı bir 
makyajdan geçirilen otomobilde standart LED 3D farlar, 
ışıldayan OrangePower gibi yepyeni renkler ve yeni kişi-
selleştirme aksesuarları dışında park yardım asistanı gibi 
yeni özellikler eklenmiş. Ön tasarım, araca daha keskin 
bir bakış kazandıran yeni çift renkli farlar, siyah ve krom 
maskeler ve teknolojik LED’li ışıklı imza ile vurgulanıyor. 
Peugeot tarzının sembolü aslan pençesi arka farlar, 208 
gamının tümünde sunuluyor. İç mekanda da yeniliklerin 
bulunduğu otomobilde, yenilikçi kokpit tasarımı, geniş 
dokunmatik ekran dikkat çekiyor. Güçleri 68 ile 92 bey-
gir arasında değişen benzinli ve dizel motorlardan olu-
şan geniş bir seçeneğin sunulduğu Peugeot 208’de 
otomatik şanzıman da satın alınabiliyor. Otomobilin 
fiyatıysa 43.500 TL’den başlayıp, motor ve donanım 
seviyesine göre 62.000 TL’ye kadar yükseliyor.

FRENCH LEGEND 208
Among the most sold models of Peugeot, 208 is also 
among the first choices of women. We see 208 on our 
roads more often with its vivid colors, economic 
engine, and practical features. New features such as 
LED 3D headlights, shining Orange Power, and park 
assistant are added to the vehicle, which is gone 
through an extensive modification. The new dual-
color headlights that add a sharper look to the car, 
black and chrome masks, and signature LED light 
technology highlight the front design. The symbol of 
Peugeot style, lion’s paw tail lights are offered at all 
models of 208 line. The car that also went through 
inside renovations draws attention with its innovative 
cockpit design, and wide touch screen. Peugeot 208 
can be purchased with automatic transmission and its 
oil and diesel engine options are offered between 68 
and 92 hp. Its price begins from 43.500 TL and goes 
up to 62.000 TL depending on engine and level of 
equipment options.    

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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4K	TV	ALMAK	İÇİN	EN	İYİ	ZAMAN
FİYATLARI DÜŞEN VE FULL HD’NİN 4 KATI ÇÖZÜNÜRLÜK SUNAN ULTRA HD TV SATIN 

ALMAK İSTİYORSANIZ SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ.

THE	BEST	TIME	TO	BUY	A	4k	Tv	
IF YOU’D LIKE TO BUY AN ULTRA HD TV THAT OFFERS 4 TIMES THE RESOLUTION OF FULL HD 

AT REDUCED PRICES, YOU MIGHT WANT TO REVIEW YOUR OPTIONS. 

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY

Artık Full HD devri bitti. 4K yayınlar dünyada 
olduğu kadar, ülkemizde de gündeme gelmeye 
başladı. Birçok üreticinin farklı modellerini 
arka arkaya çıkardığı Ultra HD ya da 4K tele-
vizyonlar, en gelişmiş akıllı TV özelliklerinin 
yanı sıra, 3D ve kavisli ekran gibi yeni tekno-
lojileri de en iyi şekilde kullanıyor. Çözünür-
lüğün artması ekran boyutunun da büyümesi-
ni sağlarken, siyahlar konusunda daha başarı-
lı olan OLED gibi görüntü teknolojileri de 
karşımıza çıkıyor. Lafı fazla uzatmayalım, sizi 
TV seçimlerimizle başbaşa bırakalım...

Time of Full HD is over. 4K broadcasting has 
become popular in our country as well as 
around the world. Ultra HD or 4K televisions 
that are marketed by many manufacturers 
back to back in different models utilize the 
best of smart TV features as well as the new 
technologies such as 3D and curved screen. 
As increased resolution enables the use of 
larger screens, we also come across visual 
technologies such as OLED that are successful 
when it comes to black. Let’s cut it short and 
leave you with our TV selections...

AYTUN ÇELEBİ
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TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY

ANDROİD’Lİ GÖRSEL ŞÖLEN: 
SONY KD-75X9405C
Ekran: 75 inç, düz
Çözünürlük: 3840 x 2160 piksel
Panel teknolojisi: Triluminos
Akıllı TV: Android
Aydınlık ve karanlık görüntüler arasındaki farkı belirginleş-
tirmek için X-tenden Dynamic Range teknolojisini kullanan 
Sony, Triluminos ekran ile benzerlerinden daha geniş bir 
renk gamına sahip. Bu da özellikle canlı görüntülerin ben-
zersiz bir şekilde ekrana gelmesini sağlıyor. ClearAudio+ 
ile çok kanallı bir sinema ses sistemine benzer ses çıkışı 
sağlayan TV, Android işletim sistemi ile hem telefon, tab-
let gibi cihazlarla uzaktan kolayca yönetiliyor hem de bu 
sistemi kullananların aşina olduğu uygulamaları ekrana 
taşıyor. Elbette 75 inçlik ekranı da büyük bir oturma oda-
sına sahip olanlar için ideal...

A VISUAL FEAST WITH ANDROID: 
SONY KD-75X9405C
Screen: 75 inch, flat
Resolution: 3840 x 2160 pixel
Panel technology: Triluminos
Smart TV: Android
Sony that uses X-tenden Dynamic Range technology to 
emphasize the difference between bright and dark 
pictures has a wider color range than its competitors 
thanks to its Triluminos screen. This enables vivid pictures 
appear on the screen incomparably. The TV that offers 
audio output similar to multichannel movie sound system 
through ClearAudio+ can be controlled easily by a phone 
or tablet that runs on Android operating system and 
carries the applications, with which the people who use 
this system are familiar, to screen. Its 75-inch screen is 
ideal for large living rooms.  
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TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY

TV’NİN GELECEĞİ OLED’DE: 
LG 65EF950V
Ekran: 65 inç, düz
Çözünürlük: 3840 x 2160 piksel
Panel teknolojisi: OLED
Akıllı TV: webOS 2.0
Derin siyahlar, gerçeğe yakın renkler ve tertemiz görüntüler 
izlemek istiyorsanız, 33 milyon renkli pikselden oluşan bu 
TV’yi inceleyin. webOS işletim sistemini TV’ye uyarlayan 
LG, böylece internete bağlanarak sosyal medya hesapları-
nıza erişmenizi, sevdiklerinizle görüntülü ve sesli görüşme 
yapabilmenizi, video hizmetlerinden yararlanabilmenizi 
sağlıyor. Pasif 3D teknolojisi kullanan TV ile ağır ve hantal 
3D gözlükler olmadan da evinizin rahatlığında filmlerin key-
fini çıkartabilirsiniz. Çok kanallı ses sistemi ve OLED tekno-
lojisi ile ses ve görüntü sinemayı aratmayacak.

OLED IS THE FUTURE OF TV: LG 65EF950V
Screen: 65 inch, flat
Resolution: 3840 x 2160 pixel
Panel technology: OLED
Smart TV: webOS2.0
If you’d like to view the purest blacks, most brilliant 
colors and clearest images, take a look at that TV, 
which consists of 33 millions of colored pixels. LG that 
bases TV on web OS allows users to connect internet 
to access their social media accounts, make video and 
phone calls. You can enjoy watching movies without 
the need of 3D glasses at the comfort of your home 
thanks to this TV that uses passive 3D technology. 
Sound and picture qualities with multichannel audio 
system and OLED technology are not going to make 
you look for a movie theater experience. 
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KAVİSLİ EKRANDA İDDİALI: 
SAMSUNG UE65JS9500
Ekran: 65 inç, kavisli
Çözünürlük: 3840 x 2160 piksel
Panel teknolojisi: LED arka aydınlatmalı
Akıllı TV: Tizen
Samsung, kavisli ekran teknolojisi ile havalı bir cihaz yarat-
manın yanı sıra, görüntü deneyimini de değiştirmek istiyor. 
Her açıdan görüntüye eşit mesafede olmanızı sağlayan 
ekran, nano kristal teknolojisi ile renkleri ve görüntüleri can-
landırıyor ve kontrastı yükseltiyor. UHD Upscaling teknolo-
jisi de daha düşük çözünürlüklü içerikleri 4K’ya çıkartarak 
yüksek çözünürlükten sonuna kadar faydalanmanızı sağlı-
yor. Smart Hub özelliği ile internetten hizmet veren birçok 
içerik sağlayıcıyla ortak çalışan Samsung, akıllı TV özellikle-
rini de kendi işletim sistemi Tizen ile evinize taşıyor.

ASSERTIVE AT CURVED DISPLAY: 
SAMSUNG UE65JS9500
Screen: 65 inch, curved
Resolution: 3840 x 2160 pixel
Panel technology: LED backlight
Smart TV: Tizen
Samsung desires to change the picture experience 
as well as creating a cool device with curved 
display technology. The perfect display from all 
angles creates the widest viewing angles with no 
loss of contrast or distortion of color with nano-
crystal technology. Samsung that cooperates with 
many content providers offering online services 
through its Smart Hub feature carries the smart 
TV features to your home using its own operating 
system Tizen.  

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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AJANDA / AGENDA

AHMET 
KANNECİ
Ünlü gitarist, 19 
Ocak’ta Ankara 
Erimtan Müzesi 
Konser Salonu’nda 
sahne alacak.

The famous 
guitarist is going 
to be on the 
stage of Ankara 
Erimtan 
Museum’s 
Concert Hall on 
January 19.

ANADOLU ATEŞİ /ANATOLIAN FIRE
Grup, “15. Yıl Özel Gösterisi” ile 22 Ocak’ta İstanbul Atatürk Kültür Sanat ve 

Kongre Merkezi’nde...

The group is going to perform their “15th Anniversary Special Show” at the İstanbul Atatürk 
Culture Arts and Convention Center on January 22. 

MABEL MATİZ 
Türk pop müziğine yepyeni bir anlayış getiren 

sanatçı, 24 Ocak’ta İstanbul Bostancı 
Gösteri Merkezi’nde...

The artist who brings a new understanding 
to Turkish popular music is at İstanbul Bostancı 

Show Center on January 24.

İREM DERİCİ
Sevilen sanatçı, 15 Ocak’ta Jolly Joker 

Ankara’da sahne alıyor.

Beloved artist is at Jolly Joker Ankara on 
January 15.

YALIN 
Pop müziğin güçlü yorumcusu, 23 Ocak’ta İzmir 

Arena Sahnesi’nde…

The great performer of popular music is at İzmir Arena 
Stage on January 23.

0  8  8  raillife OCAK / JAnuAry 2016



AJANDA / AGENDA

KARSU
Genç yetenek, yeni albümü 
Colors’ın tanıtım konserleri 
kapsamında 21 Ocak’ta Antakya 
Meclis Kültür Sanat Merkezi 
sahnesinde...

The young talent is going to 
take the stage at Antakya 
Assembly Culture and Arts 
Center on January 21, within 
the scope of the promotional 
concert series for his new 
album titled Colors.

BURAY
Müzik listelerinin yeni 
ismi, 21 Ocak’ta Jolly 
Joker İstanbul’da…

The new name of 
the music lists is at 
Jolly Joker İstanbul 
on January 21.

MAVİSAKAL
Türk Rock 
Müziği’nin kült 
grubu, 29 
Ocak’ta Hayal 
Kahvesi Bursa’da 
sahne alıyor.

The cult group 
of Turkish rock 
music is going 
to perform at 
Hayal Kahvesi 
Bursa on 
January 29.
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OSCAR GUZMAN
Gitar ustası, 9. Uluslararası Ankara Flamenko 
Festivali kapsamında 23 Ocak’ta MEB Şura 

Salonu’nda…

The guitar virtuoso is going to perform at MEB 
Şura Hall within the scope of the 9th International 

Ankara Flamenco Festival on January 23.



COLONIA
GÖSTERİM TARİHİ - OpEninG dAY:
08 Ocak 2016 - January 8, 2016

YÖnETMEn - diREcTOR: 
Florian Gallenberger

OYunculAR - cAST:  
Emma Watson, Daniel Brühl, Michael Nyqvist, August 
Zirner, Richenda Carey

Tür - GEnRE:  
Dram - Drama

FİlM ÖZETİ: 1973’te Şili’de gerçekleşen hükumet 
darbesi esnasında ülkede bulunan hostes Lena ve 
fotoğrafçı Daniel çifti, bir anda kendilerini sokak 
çatışmaları ve diktatörlüğün baskısı arasında bulur

SYnOpSiS: During the coup that took place in Chile in 
1973, flight attendant Lena and her photographer 
boyfriend Daniel find themselves in the middle of 
street fights and the pressure from the dictatorship. 

HEIDI
GÖSTERİM TARİHİ - OpEninG dAY:
15 Ocak 2016 - January 15, 2016

YÖnETMEn - diREcTOR:
Alain Gsponer

OYunculAR - cAST:                                                  
Bruno Ganz, Katharina Schüttler, Maxim Mehmet, 
Hannelore Hoger, Jella Haase

Tür - GEnRE:                                                         
Aile - Family

FİlM ÖZETİ: Alplerde, büyük babası ile birlikte yaşayan 
Heidi’nin bildiğimiz hikâyesi… Heidi bu kez çizgi film 
karakteri olmaktan çıkıyor.  

SYnOpSiS: The well-known story of Heidi who lives in 
the Swiss Alps with his grandfather... Heidi this time is 
not an animated character.

SİNEMA / CiNEmA
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
Bertan Kodamanoğlu

Resimdeki
oyuncu

Manzume
Eğilim Soyut

Savunma

Kalsiyum
Mali işler Niğde ilinin

bir ilçesi
İçinde

bulunduğu-
muz galaksi

Toy

Üslup, tarz

Osmiyum
imi

Futbol

Aracı
kuruluş

Küçük
sermaye

sahibi

Kardeş eşleri

Haykırma,
bağırma

Kortej Soru

El giysisi

Çizgi

Amerikan
Uzay

Araştırma
Merkezi

Lityum imi

Bir ay

Çok az
konuşan,

sessiz

Kamu
İktisadi

Teşekkülü

At yavrusu

Bir kişi
tarafından

çalınan müzik

Dert, keder Tesirli,
müessir

Duyum,
hasse

Dört
mevsimden

biri

Para çekme
makinesi

Vücudun
dinlenme hali

Mısır'da
piramitlerin
olduğu yer

Mersin'in
eski adı Boyut

Geniş atkı
Belirti,
alamet

Kankurutan

Bir kış
sebzesi,
kelem

Askerin su
kabı Mızrap

Tat alma
organı

Bir nota

Arının yaptığı
besin

Anormal kişi

Yeterli
Ticaret malı

Sürüp
gitme

Güç simgesi
değnek

Asya'da bir
sıradağ

Hak

Erler

Aykırılık

Ayak giysisi
Hayvan
yiyeceği Fecir

Söylenti,
dedikodu

Bilip ayırmak,
seçmek

İşitme organı

Boğa güreşi
alanı

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

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

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

[ ÇAPRAz BAĞLAR / CROSS liNES ][ SÖzCÜK AvI / WORD SEARCH ]

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

1 Each square should include a cross line.
2 Each number shows how many lines 
 crosses over it. 
3 Cross lines cannot create a closed shape.

AKSEKİ
ANLAM
ARITIM
ASLAN
BALYA

BİTPAZARI
CİRİT

ÇAĞRI
ESASLI
KEFEN
KUBBE
LİRİK

LÜTFEN
MEVSİM

MİNİK
NEZAKETEN

ODALIK
PROBLEM
REALİST
SALEP

TRANSFORMATÖR

raillife OCAK / JAnuAry 2016       0  9  3



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

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

[ SUDoKU / SUDOKU ]

[ ÇÖzÜMLER /  SOlUTiONS ]

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

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

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

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

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

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

Resimdeki
oyuncu

Manzume B Eğilim T Soyut M Savunma

Kalsiyum D Mali işler F Niğde ilinin
bir ilçesi B İçinde

bulunduğu-
muz galaksi

Ş İ İ R Toy

Üslup, tarz A C E M İ Osmiyum
imi

Futbol O S
Aracı

kuruluş R Küçük
sermaye

sahibi

Kardeş eşleri E S N A F Haykırma,
bağırma N A R A

A C E N T E Kortej A L A Y Soru M
El giysisi

Çizgi E L D İ V E N Amerikan
Uzay

Araştırma
Merkezi N A S A

H A T Lityum imi

Bir ay L İ Çok az
konuşan,

sessiz S U S K U N
Kamu

İktisadi
Teşekkülü K İ T At yavrusu

Bir kişi
tarafından

çalınan müzik T A Y
Dert, keder A Tesirli,

müessir E S O L O
E L E M Duyum,

hasse P Dört
mevsimden

biri L
Para çekme

makinesi

Vücudun
dinlenme hali A T M D U Y U
U Y K U Mısır'da

piramitlerin
olduğu yer

Mersin'in
eski adı A Boyut

Geniş atkı
Belirti,
alamet

Kankurutan İ Z G İ Z E
Ş A L Bir kış

sebzesi,
kelem

Askerin su
kabı Ç Mızrap B

Tat alma
organı

Bir nota D İ L Arının yaptığı
besin

Anormal kişi B Yeterli K Ticaret malı

Sürüp
gitme M E T A

F A Güç simgesi
değnek

Asya'da bir
sıradağ A S A Hak

Erler A D A L E T
Aykırılık

Ayak giysisi M U H A L E F E T Hayvan
yiyeceği Z Fecir

Ç O R A P Söylenti,
dedikodu R İ V A Y E T

Bilip ayırmak,
seçmek

İşitme organı T A N I M A Boğa güreşi
alanı A R E N A

K U L A K Bütünüyle T A M A M E N

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR
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[ 7 FARK / FiND THE 7 DiFFERENCES ]
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