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Çok yakında başlayacağımız 
otogaz satışları ile sektöre 
yeni bir soluk getiriyor, 
günden güne büyüyoruz.
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ÇEVRİM	GÜCÜ
POWER OF TRANSFORMATION

Türk modernleşmesinin en önemli 
dinamiklerinden biridir 
demiryolları…
Anadolu modern hayata, bu hayatın 
imkânlarına trenlerle kavuşmuştur.
Şehirler tren istasyonları etrafında 
genişler.
Şehir ticareti canlanır.
Sosyal ve kültürel hayat merkez 
etrafında kendisini geliştirir.
Yegâne ulaşım aracının tren olduğu 
zamanlarda trenler sadece şehirleri, 
sadece insanları birbirine 
bağlamakla kalmaz, ülke ve millet 
bütünlüğü için de önemli görev ifa 
eder.
Trenlerin hasret ve gurbet 
edebiyatımızda özne konumunda 
olmaları ise ayrı konudur.
Türkiye’nin kuruluşu, 
modernleşmesi ve bugünlere 
gelmesinde bu kadar önemli olan 
demiryollarının yarım asırlık ihmale 
uğraması kabul edilemezdi.
Onun için 2002’de kolları sıvadık.
Bu mirasa sahip çıktık.
Yolları yeniledik.
Demiryolu endüstrisini geliştirdik.
Ülkemizi yüksek hızlı trenle 
tanıştırdık.
Yeni hızlı ve yüksek hızlı tren 
hatlarının yapımına başladık.
Bir zihniyet değişimini 
demiryolcularla, yolcularımızla, 
insanımızla birlikte başardık.
Yüksek hızlı trenin değiştirme ve 
dönüştürme gücünü gelecek 
kuşaklar değerlendirecek.
Türkiye yoluna devam ediyor.
İyi yolculuklar.

Binali YILDIRIM
Ulaştırma Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı

Railway is one of the most important 
dynamics of the Turkish 
modernization.
Anatolia has embraced modern life and 
its opportunities through trains.
Cities expand centering around rail 
stations. 
City trade comes to life.
Social and cultural lives develop 
themselves around the center.
When trains are the only means of 
transportation, they do not stop 
connecting only cities and people, but 
also they carry out important missions 
for the unity of our country and nation.
Train being the subject of our longing 
and homesickness literature is a 
different subject.
Neglect of our railways that carries 
great importance in Turkey’s 
establishment, modernization, and 
coming to these days for half century 
couldn’t be accepted.
Therefore, we rolled up our sleeves in 
2002.
We embraced this legacy.
We renewed the lines.
We developed the railway industry.
We had our people meet with high-
speed trains.
We began to build new speed and high-
speed rail lines.
We achieved a transformation of mind 
with our railway workers, passenger, 
and people.
Next generations are going to 
appreciate the power of change and 
transformation of high-speed trains.
Turkey proceeds on its way.
Have a nice trip.

Binali YILDIRIM
Minister of Transportation, Maritime, 
and Communication

vİzyoN / viSiON
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HoŞGELDİNİz / WElCOmE

Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu ağı genişliyor, 
mevcut hatlar yenileniyor; sinyalli, elektrikli 
hale getiriliyor, araç filosu modernize ediliyor, 
“Milli Tren Projesi” ile yerli trenlerin üretilmesi 
için önemli adımlar atılıyor, lojistik merkezler 
kuruluyor. 
Kısaca, demiryolu sektörü gelişiyor. 
Türkiye’nin de çehresi değişiyor. 
Bu değişim, demiryolu sektörünün 
serbestleşme süreci ile yeni bir döneme girdi. 
2013 yılında demiryolunun serbestleştirilmesine 
ilişkin kanunun çıkmasıyla çalışmalara hız 
verildi. 
Bu kanunla, TCDD kamu demiryolu altyapı 
işletmecisi olarak yeniden yapılandırılmakta; 
yük ve yolcu taşımacılığı yapmak üzere 
TCDD’nin bağlı ortaklığı olarak “TCDD 
Taşımacılık A.Ş.” kurulmakta; özel sektörün 
demiryollarında yük ve yolcu taşımacılığı 
yapmasına imkân sağlanmaktadır.
Bu düzenlemelerle demiryolu sektörü tekel 
olmaktan çıkmakta, yerli ve yabancı özel 
girişimcilerin katılımı ile daha dinamik bir hale 
gelmektedir.
Bu çerçevede gereken adımlar UDH Bakanlığı, 
Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü 
tarafından atılmaktadır. 2016 yılında bu 
çalışmalar devam edecek ve hayata geçmeye 
başlayacaktır. 
Yapım maliyeti ucuz, kullanım ömrü uzun, 
petrole bağımlı olmayan, çevre dostu demiryolu 
sisteminin ulaşım ağında etkin hale gelmesiyle 
birlikte yepyeni bir Türkiye ortaya çıkmaktadır. 
Bu Türkiye’de, ülke kaynakları daha verimli 
kullanılmakta, yolcu ve yük taşımacılığı daha 
çağdaş koşullarda yapılmakta, karayolu trafik 
sıkışıklığı azalmakta dolayısıyla petrol 
giderlerinden trafik kazalarına kadar birçok 
konuda pozitif katkılar sağlanmaktadır. 
Yapılan bu çalışmalarla halkımız daha ileri 
demiryolu taşımacılığına kavuşmaktadır.
İyi yolculuklar dilerim...

Ömer YILDIZ
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanı

High speed and speed railway networks are 
expanding; existing lines are being renovated, and 
also being brought into conformity with 
functioning on electric and signalization systems; 
vehicle fleet is being modernized; important steps 
are being taken into producing domestic train 
with the ‘National Train Project’; logistic centers 
are being established.
The railway sector is being developed, in short. 
The face of Turkey is changing.
This change has entered a new period with the 
process of liberalization of our railway sector. 
Our works have been accelerated with the 
introduction of the law on liberalizing our 
railways in 2013. 
Herewith, TRSR is being restructured as an 
infrastructure operator of the public railways; 
‘TRSR Transportation Co.’ is being established to 
carry cargo and passenger as a subsidiary of 
TRSR; the private sector is being given chance to 
transport cargo and passenger.
By means of these regulations, the railway sector 
is freed from being monopolized, becoming more 
dynamic with the participation of domestic and 
foreign private entrepreneurs. 
Within this frame, the Ministry of TMT, General 
Directorate of Railway Regulation, is taking the 
necessary steps. These works are going to 
continue and begin to be materialized in 2016. 
A new Turkey is going to come in sight as the cost 
effective, long lasting, oil free, and environment 
friendly railway system becomes activated. In this 
Turkey, our country’s sources are being used more 
productively, cargo and passenger transportation 
are being conducted under more modern 
conditions, heavy land traffic is being relieved 
and therefore many positive contributions are 
being made to many issues from oil expenses to 
traffic accidents.    
Thanks to these works, our people are embracing 
advanced railway transportation. 
Have a nice trip...

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

SERBESTLEŞME	DEMİRYOLU	KALİTESİNİ	
DAHA	DA	YÜKSELTECEK
LIBERALIZATION IS GOING TO ELEVATE 
THE RAILWAY QUALITY 
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TCDD / TRSR

VAN	GÖLÜ’NDE	ULAŞIM	HIZLANIYOR,	
KALİTE	ARTIYOR

TCDD, VAN GÖLÜ ÜZERİNDE TATVAN-VAN ARASINDA İŞLETİLEN FERİBOTLARI YENİLİYOR.

TRANSPORTATION ACCELERATES, QUALITY 
INCREASES AT VAN LAKE

TRSR REPLACES THE FERRIES THAT OPERATE BETWEEN TATVAN AND VAN ON VAN LAKE.

Türkiye-İran transit demiryolu hattının bağlantısını 
sağlamak üzere; Van Gölü üzerinde Tatvan-Van ara-
sında işletilen dört feribot, daha yüksek hızlı ve daha 
yüksek kapasiteli iki feribotla değiştiriliyor. 

Liman sahaları derinleştiriliyor
Yüksek tonajlı feribotlar için liman sahalarına tarama 
yapılarak Van ve Tatvan liman sahalarının derinliği 
dört metreden sekiz metreye çıkarılacak. Bu kapsam-
da çalışmalar devam ediyor. Yeni feribotların hizmete 
girmesiyle Tatvan- Van arasındaki seyahat süresi 4 
saat 30 dakikadan 3 saat 30 dakikaya düşecek. 
Van Gölü üzerinde halen 9-10 vagon kapasiteli dört 
feribotla günde 1500 ton yük taşınırken 50 vagon ka-
pasiteli iki feribottan ilkinin test sürüşlerine geçtiği-
miz aylarda başlandı. Her iki feribotun test sürüşleri-
nin tamamlanarak tam kapasite ile çalışmaya başla-
masıyla birlikte Tatvan-Van hattında günde 12 bin 
ton yük taşınabilecek ve hattın mevcut taşıma kapasi-
tesi artırılmış olacak. 

Yolcu ve araç taşıyabilecek
237 milyon TL’ye mal olan proje kapsamında imal edi-
lecek feribotlar, yük vagonlarının yanı sıra yolcu aracı 
da taşınabilecek şekilde imal edildi. Tatvan’da imal 
edilen iki adet feribotun test sürüşleri devam ediyor. 
Tarama işlemleri tamamlandığında hizmete sunulacak. 
Yeni feribotlar hizmete girdiğinde, daha hızlı, daha ra-
hat ve daha fazla yük ve yolcu taşınma imkânı sunula-
cak. Bölgenin kalkınmasına da büyük katkı sağlanacak.

The four ferries that operate on Van Lake to enable the 
Turkey-Iran transit rail-line connection between Tatvan 
and Van are going to be replaced with two faster and higher-
capacity ferries. 

Harbor reach deepens
Dredging harbor reach of Tatvan and Van for high tonnage 
ferries, the deepness is going to be increased from four to 
eight meters. Works are being conducted within this frame. 
When the new ferries are put into service, the travel time 
between Tatvan and Van is going to go down to 3 hours and 
30 minutes from 4 hours and 30 minutes. 
As the daily transportation of 1500 tons of cargo with a 
capacity of 9-10 freight cars on Van Lake continues, the test-
drives for the first one of the two new ferries have been given 
start during the recent months. Along with the completion of 
the test-drives for both of the ferries, they are going to begin 
operating at full capacity, enabling the daily transportation 
of 12 tons of cargo on the Tatvan-Van line and increasing the 
existing transportation capacity of the line.      

Able to transport passengers and vehicles also
The ferries that were produced within a project with a cost 
of 237 million TL are able to carry passengers and vehicles, 
also. Test-drives of the two ferries, which were produced in 
Tatvan, continue. They are going to be put into service after 
the dredging process is complete. When the new ferries 
begin to operate, faster transportation of more cargo and 
passenger is going to be possible. This is also going to 
contribute to the development of the region. 
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GÜNCEL / CURRENT

9	ŞUBAT	SİGARAYI	BIRAKMA	GÜNÜ
HER YIL 9 ŞUBAT’I BAŞLANGIÇ GÖREREK SİGARAYI BIRAKAN BİRÇOK İNSAN VAR. 

FEBRUARY 9TH IS THE WORLD SMOKING BOYCOTT DAY
MANY PEOPLE QUIT SMOKING ON FEBRUARY 9, ACCEPTING THIS DAY AS A BEGINNING.

You could also quit smoking by accepting February 9, 
‘World Smoking Boycott Day’, as a beginning and take your 
first step into a healthy life.
Pulmonologist at the Anatolia Health Center Dr. Esra 
Sönmez Duman explains the positive effects of quitting 
tobacco: “Did you know that your heart rate and blood 
pressure are going to return to normal from the first day that 
you quit, and your circulation and lung functions are going 
to get better in just a few weeks? Your risk of a heart attack 
is going to decrease relatively in the first 2 years.”
Duman sorts the steps to put this important decision into 

‘Dünya Sigarayı Bırakma Günü’ olarak kabul edilen 9 Şu-
bat tarihini siz de bir başlangıç kabul edip, sağlıklı yaşama 
ilk adımı atabilirsiniz. 
Anadolu Sağlık Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Esra Sönmez Duman, sigarayı bırakmanın olumlu etkile-
rini, “Kalp hızınızın ve kan basıncınızın ilk günden itiba-
ren normale dönmeye başlayacağını, dolaşım ve akciğer 
fonksiyonlarınızın birkaç haftada düzelme göstereceğini 
biliyor musunuz? Kalp krizi riskiniz ise ilk 2 yıl içinde 
göreceli olarak azalacak.” şeklinde anlatıyor.
Duman, bu önemli kararı hayata geçirmek için izleyeceği-
niz adımları şöyle sıralıyor: “Sigarayı bırakmak için en 

practice: “Write down the most important personal reasons 
for you to stop smoking. Mark a date on your calendar to 
quit and do not change it. Know what to expect during the 
process. Stay away from the environments, and situations 
that might trigger your urge to smoke. Seek help from 
specialists to use a medication that is proven to help quit 
smoking. Nicotine gums or bands might also help. Ask 
support from your friends and family. You failures in the 
past don’t mean that you are going to fail again at your next 
attempt. Do not ever give up on your decision to quit 
smoking.”  

önemli kişisel nedenlerinizi yazın. Sigarayı bırakmak için 
takviminizden bir tarihi işaretleyin ve değiştirmeyin. Si-
garayı bırakma sürecinde sizi nelerin beklediğini bilin. 
Sigara içme isteğinizi tetikleyen sosyal ortamlardan, du-
rumlardan uzak durun. Sigara bırakma tedavisinde etkin-
liği kanıtlanmış ilaçları kullanmak için uzmanlardan yar-
dım alın. Sakız veya bant şeklindeki nikotin tedavisi bı-
rakmanıza yardımcı olabilir. Aile ve arkadaşlarınızdan 
sigara içme isteğinizi önlemek için desteklerini isteyin. 
Bir önceki denemedeki başarısızlık bir sonraki denemede 
başaramayacağınız anlamına gelmez. Bırakma kararlılı-
ğından asla vazgeçmeyin.”
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Geleneksel çağrı merkezi işlevlerinin ötesine geçen AssisTT, 
22 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 



TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

İtalya’nın Roma kentinde bulunan Ponte Milvio; Car-
dinal Consalvi ile Milvio Meydanı’nı birbirine bağla-
yan MÖ 110-109 yılları arasında inşa edilen antik bir 
köprüdür. Yüzyıllar boyunca tarihe tanıklık etmiş Mil-
vio Köprüsü, bugün aşk kilitlerini dünyaya yayan sem-
bol köprü olarak tanınıyor. 

Her şey bir romanla başladı
Her şey İtalyan yazar Frederico Moccia Tre Metri Sopra 
Il Cielo’nun ‘Gökyüzünün 3 Metre Üstünde’ isimli ro-
manının 1992 yılında yayımlanmasıyla başladı. Roman-
da; iki sevgili, Roma’daki Ponte Milvio Köprüsü üzerin-
de aşklarını birbirlerine itiraf ettikten sonra, yanlarında 
getirdikleri bir kilide isimlerini yazar. Aşklarının yaşam 
boyu aydınlık kalması için kilidi köprüye yakın bir sokak 
lambasına asarlar. Aşklarının sonsuza değin sürmesi 
için de kilidin anahtarını köprünün altından geçen Tiber 
Nehri’ne atarlar. Romandan etkilenen birçok çift de aşk-
larını tescillemek için aşk sembollerini köprünün de-
mirlerine asıp, kilitlerini nehre atmaya başlar. 

Romanın etkisiyle Milvio Köprüsü’nde başlayan ge-
lenek, daha sonra tüm dünyaya yayıldı. Şimdilerde 
birçok kentin köprüsünde de bu şekilde aşklarını 
sembolleştiren çiftlere rastlamak mümkün… Paris’te 
Seine Nehri üzerindeki Pont des Arts Köprüsü, 
Köln’de Rhine nehri üzerindeki Hohenzollern Köp-
rüsü, Seul’da N Seul Kulesi’nin terasında bulunan 
Aşk Kilidi ağaçları, Moskova’nın Vodootvodn Kanal 
üzerindeki Aşk Kilidi Ağacı, Çin’de Mount Huang, 
Prag’taki Mala Strana’da bulunan yaya köprüsü, Lu-
byana’da Butchers Köprüsü, New York’ta Broklyn 
Köprüsü gibi…

Köprü zarar görünce kilitler söküldü
Ponte Milvio Köprüsü’ndeki aşk kilitlerinin fazlalığı 
antik köprüyü yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. 
Kent belediyesi de harekete geçerek aşk kilidi geleneğini 
yasakladı ve kilitleri söktü. Aşk, belediye yetkililerini 
dinlemedi tabii… Çiftler yine de Milvio Köprüsü’ne aşk 
sembollerini asmaya devam ediyor. 

ROMA	VE	MİLVİO	KÖPRÜSÜ
MİLVİO KÖPRÜSÜ, AŞK KİLİTLERİNİN DÜNYAYA BURADAN YAYILDIĞI 

SEMBOL KÖPRÜ OLARAK TANINIYOR.

KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS
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Ponte Milvio, which is located in Italy’s Rome, is an 
ancient bridge that connects Cardinal Consalvi and the 
Milvio Square. It was built between 110-109 BC. The 
Milvian Bridge, which has been witnessing history for 
centuries, is known as the place from where the love locks 
tradition spread around the world.

Everything began with a novel
Everything began when the Italian author Frederico 
Moccia Tre Metri Sopra Il Cielo published his novel 
titled “Three Meters Above the Sky” in 1992. In the 
novel, two sweethearts confess their love for one 
another and then write their names on a padlock. For 
their love to remain illuminated for a lifetime, they 
hang it around a lamp post on the bridge; they throw 
the key into the Tiber that runs under the bridge so 
their love will be forever. Ever since, many couples who 
were inspired by the novel hang their love symbols 
around this post on the bridge and throw the keys into 
the river. 

The tradition that began at the Milvian Bridge inspired 
by the novel spread around the world. Nowadays, it is 
possible to come across the couples who want to 
symbolize their love this way on many other bridges in 
many other cities. The Pont des Arts over the Seine in 
Paris, the Hohenzollern Bridge over the Rhine in 
Cologne, Love Padlock trees located at the observation 
deck of N Seoul Tower, The Love Padlock Tree over the 
Vodootvodn Canal in Moscow, Mount Huang in China, 
the pedestrian bridge over Mala Strana in Prague, the 
Butchers Bridge in Ljubljana, and the Brooklyn Bridge in 
New York are among them. 

Padlocks removed due to damage
The weight of all padlocks had the ancient Milvian 
Bridge face the increasing risk of collapsing. The 
authorities decided to remove all padlocks by force. 
Love did not listen to the authorities, of course. Couples 
still keep hanging their love symbols around the Milvian 
Bridge.

ROME AND THE MILVIAN BRIDGE
THE MILVIAN BRIDGE IS KNOWN AS THE PLACE WHERE THE LOVE LOCKS 

TRADITION SPREAD AROUND THE WORLD.

KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS
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CAZ MÜZİĞİN GENÇ YETENEĞİ:
YOUNG TALENT OF JAZZ: 

YETENEĞİ KADAR GÜZELLİĞİ İLE DE DİKKAT ÇEKEN KARSU DÖNMEZ KARİYERİNE; 16 
YAŞINDA AİLESİNİN RESTORANINDA BİR YANDAN GARSONLUK YAPIP DİĞER TARAFTAN 

MÜŞTERİLER İÇİN PİYANO ÇALIP ŞARKI SÖYLERKEN BAŞLAMIŞ.

DRAWING ATTENTION TO HER BEAUTY AS WELL AS HER TALENT, KARSU DÖNMEZ’S CAREER 
HAS BEGUN AT THE AGE OF SIXTEEN WHEN SHE WAS WAITING ON CUSTUMORS, SINGING, 

AND PLAYING PIANO FOR THEM AT THEIR FAMILY RESTAURANT. 

KARSU	DÖNMEZ

ŞEBNEM KIRCI

It seems like we are going to hear Karsu Dönmez’s name 
often in the years to come. The young Dutch talent who is 
originally from Turkey is a pianist, composer, and 
arranger as well as being a singer. Karsu Dönmez is a 
woman of many talents. Her interest in music has begun 
at a young age. She had seen a pianist with long hair on 
TV, when she was a little girl. She was so impressed by the 
pianist and the melody that was played on TV that she 
had a piano when she was eight. We had a chat with the 
rising star Karsu Dönmez for Raillife readers. 

Would you like to tell us your story of music?
My mother and my father wanted me and my sister meet 
with sports and music for our cultural development, 
alongside our school education. We began taking music 
and sports classes when we were 4-5. I remember that I 
wanted to take piano lessons when I was 6-7. It sounded 
out of ordinary to my mother and father, they said, “play 
saz, play flute” (saz: a traditional stringed instrument.) 
They even said, “Take lessons for a year, if you still want it 
afterwards, we will get you a piano.” After one year, I was 
still asking for a piano. They had rented it for a year, and 
they had to make a decision once they realized that I still 
wanted a piano at the end of one year: they were either 
going to get me a piano or they would continue to rent the 
one we had. They decided to use a part of their car savings 
to buy me a piano. I was 8 then. 

Karsu Dönmez adını ileriki yıllarda daha çok duyacağa 
benziyoruz. Türk kökenli Hollandalı genç yetenek, 
şarkıcılığının yanı sıra piyanist, besteci, söz yazarı ve 
aranjör. On parmağında on marifet olan Karsu Dön-
mez’in müzik merakı genç yaşlarda başlamış. Küçük 
yaşta televizyon izlerken uzun saçlı bir piyanist gör-
müş, hem piyanistten hem de çaldığı melodiden etki-
lenen Karsu Dönmez, 8 yaşında bir piyano sahibi ol-
muş. Yükselen yıldız Karsu Dönmez ile Raillife oku-
yucularına özel bir söyleşi gerçekleştirdik.

 Müziğe başlama hikâyenizi anlatır mısınız?
Annem ve babam, kardeşimle benim kültürel anlamda 
gelişmemiz için okul eğitiminin yanı sıra müzikle, 
sporla da tanışmamızı istediler. 4-5 yaşlarındayken 
müzik ve spor kurslarına başladık. Ben 6-7 yaşlarınday-
ken piyano dersi almayı gerçekten çok istediğimi hatır-
lıyorum. Anneme ve babama piyano değişik geldi, ‘saz 
çal, flüt çal’ dediler. Hatta ‘bir sene ders al, o zaman hala 
piyano istiyorsan, alırız’ dediler. Ben bir sene sonra 
yine ‘piyano’ dedim... Piyanoyu bir seneliğine kirala-
mışlardı ve benim bu bir senenin sonunda hala istediği-
mi görünce bir karar vermeleri gerekiyordu: Ya bana 
piyano alacaklardı ya da kiralık piyanoyla devam ede-
ceklerdi. Araba için biriktirmiş oldukları bir miktar 
parayı bana piyano satın almak için verdiler. O zaman 8 
yaşındaydım.
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 When did they get a car?
After 3-4 years. I won a competition called ‘Open 
Podium Performance’ in Amsterdam when I was 15 and 
going to middle school. Later, I returned with an award 
as the Amsterdam’s first place winner from the Holland 
finals. I began to write my first lyrics behind my piano 
when I was 15-16. I went to Rhode Island and enrolled to 
a crammer. I had the opportunity to perform at Carnegie 
Hall after winning the Young Talent of Holland award 
at the age of 17. 

 Then, I guess you began to appear on Dutch media?
Dutch media noticed that. I began to appear on TV-
shows. They made a documentary on me. My first studio 
album was released in 2012. Later, I had concerts in 

Indonesia, Brazil, the United States of America, 
Surinam, Germany, Belgium, Monaco, 

Morocco, and Croatia. I became the 
ambassador or a peacetime 

establishment named as Master 
Peace. I wrote a peace song for 

this establishment.      

 Which jazz festivals did you 
perform in Turkey?
İstanbul Jazz Festival was the 
first one. It was in 2009. 2012 
Alanya Jazz Festival, 2012-2014 

Ankara Jazz Festival, and 2014 
Akbank Jazz Festival followed. I 

participated in North Sea Jazz 
Festival in 2010 and 2013, taking place 

twice in a festival that hosts the world’s 
greatest artists. My room and Quincy Jones’ 

were next to each other. This was an unbelievable experience 
to me as a young person who was 19 or 20. 

 Would you talk about the documentary film that was 
on you?
It was in 2007; I was 17 and working at my father’s 
restaurant. I used to begin singing behind the piano 
sometimes. There, I was trying out the songs that I wrote 
home. One day, I continued waiting on the tables following 
a performance at the restaurant. A woman who was 
eating her dinner her back turned to me liked my 
performance very much. When I was waiting on her she 
asked me, “The CD that was playing was so nice, who is 
the singer?” I said, “No, it was not a CD, I was the one 
who was singing.” She said, “I am a director (Mercedes 
Stalenhoef) and I would like to make a documentary film 
about you.” I was going to high school and I was not 
dreaming of any career, then.   

 Arabayı ne zaman aldılar?
Arabayı da ancak bundan 3-4 sene sonra alabildiler. 15 
yaşında Amsterdam’da ortaokulda ‘açık podyum perfor-
mans’ adlı bir yarışmayı kazandım. Sonra Amsterdam 
birincisi olarak Hollanda finalinden ödülle döndüm. 15-
16 yaşlarında kendi bestelerimi yazmaya başladım piya-
no arkasında. 16 yaşında Rhode Island’a gittim ve hızlan-
dırılmış eğitim aldım. 17 yaşında Hollanda’nın en yete-
nekli gençleri ödülünü kazanarak Carnegie Hall’a gitme 
şansını yakaladım. 

 Hollanda medyasında yer almaya başladınız 
sanırım?
Hollanda medyası bununla ilgilendi ve TV programla-
rında yer aldım. Hakkımda belgesel yapıldı. 2012’de ilk 
stüdyo albümüm çıktı. Ondan sonra Endonezya, 
Brezilya, Amerika, Sürinam, Almanya, 
Belçika, Monako, Fas, Hırvatistan gibi 
ülkelerde konserler verdim ekibim-
le. 2012’de Master Peace adlı barış 
kurumunun elçisi oldum. Bu 
kurum için bir barış şarkısı 
yazdım. 

 Türkiye’de hangi caz 
festivallerinde konserler 
verdiniz?
İlk katıldığım caz festivali İs-
tanbul Caz Festivali. 2009 sene-
siydi. Ondan sonra; 2012 Alanya 
Caz Festivali, 2012-2014 Ankara 
Caz Festivali, 2014 Akbank Caz Festi-
vali. Bunun yanı sıra North Sea Caz Fes-
tivali’nde 2010 ve 2013 yıllarında yer aldım. 
Dünyanın en büyük sanatçılarının katıldığı bir festivalde 
iki kez yer almış oldum. Quincy Jones ile odalarımız yan 
yanaydı. 19-20 yaşlarında biri olarak bu inanılmaz bir 
tecrübeydi benim için.

 Sizinle ilgili çekilen belgesel filmden bahseder 
misiniz?
2007 yılında, 17 yaşındaydım ve babamın restoranında 
çalışıyordum. Arada sırada piyano arkasında şarkı söyle-
meye başladım. Evde bestelemiş olduğum şarkıları orada 
deniyordum. Bir gün yine restoranda kısa bir performans-
tan sonra servise devam ettim. Bir bayan bana sırtı dönük 
olarak yemek yerken, dinlediği müziği çok beğenmiş. Ona 
servis yaparken, ‘çok güzel bir cd koymuştunuz kim söy-
lüyor acaba?’ diye bana sordu. ‘Hayır, o cd değil bendim’ 
dedim. ‘Ben bir yönetmenim (Mercedes Stalenhoef) ve 
senin hakkında bir belgesel yapmak istiyorum’ dedi, o 
zaman liseye gidiyordum, hiçbir kariyer yoktu hayalimde.

RÖPoRTAJ / iNTERviEW

“Annem	ve	
babam	araba	için	

biriktirmiş	oldukları	bir	
miktar	parayı	bana	piyano	satın	
almak	için	verdiler.	O	zaman	

8	yaşındaydım.”

“My mother and father gave me 
their savings for a car, so         

I could get a piano.          
I was 8, then.”
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 What are your new projects?
I have many; my last album was released on September 2015. 
Before that, a single was released. Now, we are working on a 
clip. I had concerts in many cities of Turkey in January.

 How did you come up with the idea of combining 
Turkish tunes with jazz?
We used to listen to different kinds of music at home when I 
was a child: classical, reggae, traditional folk music, Azeri 
songs... When I began to make my own music, I realized that 
I was inspired by Turkish tunes. When I make music, I don’t 
think about how it is going to be. What comes out is up to my 
feelings and psychology at the time. I am open to any kind of 
music. It just might change from time to time.

 What kind of reaction you get about the traditional 
Turkish folk songs that you perform abroad? 
Very nice. Some come to me after a concert and say, “We 
don’t understand your Turkish songs but they affect us 
deeper than others.” Even, when I am on the stage, they ask, 
“Karsu, could you give us information on that song?” 
Recently, I have been performing Barış Manço’s “Tomato, 
pepper, eggplant” -may God have his soul rest in peace- and 
my audiences accompany me. For instance, there were 100 
thousand audiences in one of my concerts and they all 
accompanied me when I was singing it. Most wanted songs 
are Gesi Bağları, Çok Uzaklarda, Gelevera Deresi. These 
affect people deeply.

 Yeni projeleriniz neler?
Birçok projem var; son albüm Eylül 2015’te piyasaya çık-
tı. Ondan önce bir single yayınlamıştım. Şimdi klip için 
yoğun hazırlıklar yapılıyor. Ocak ayında Türkiye’de pek 
çok kentte konserim oldu. 

 Türk ezgileri ile caz yorumu birleştirme fikriniz 
nasıl ortaya çıktı?
Çocukluğumda evde her türlü müzik dinlenirdik: Klasik, 
reggae, türkü, Azeri şarkılar… Ne zaman ki kendim mü-
zik yapmaya ve yazmaya başladım, Türk ezgilerinden 
esinlendiğimi fark ettim. Ben müzik yaptığımda illa şöy-
le veya böyle olacak diye düşünmüyorum. O anki hisleri-
me, psikolojime bağlı. Ben her türlü müziğe açığım. Dö-
nem dönem değişebilir.

 Yurt dışında söylediğiniz türkü yorumlarınız nasıl 
tepkiler alıyor?
Tepkiler çok güzel. Bana konser sonrası gelip, ‘Türkçe 
şarkılarınızı anlamıyoruz fakat bizi daha çok etkiledi’ di-
yorlar. Hatta sahnedeyken bile, ‘Karsu bize bu şarkı hak-
kında bilgi verebilir misin?’ diye soruyorlar. Son zaman-
larda rahmetli Barış Manço’nun ‘Domates, Biber, Patlıcan’ 
şarkısını söylüyorum ve bütün seyirciler bana eşlik edi-
yor. Örneğin konserlerin birinde 100 bin seyirci vardı ve 
burada ‘Domates Biber Patlıcan’ı birlikte söyledik. Bir de 
çok istenilen şarkılar Gesi Bağları, Çok Uzaklarda, Geleve-
ra Deresi… Yani insanları çok etkileyen şarkılar bunlar. 

RÖPoRTAJ / iNTERviEW



0  2  2  raillife ŞUBAT / FeBrUAry 2016

RÖPoRTAJ / iNTERviEWRÖPoRTAJ / iNTERviEW

 You have received a scholarship to study in the USA, 
how did it go?
I was 16, then. The Embassy of the USA to Holland had 
asked someone to represent Holland. I played piano at a 
meeting and I must have made a good impression on them, 
that they called later and said, “We suggest an expedited 

private education in the USA for Karsu.” It was 
a scholarship for three weeks in Rhode 

Island. It was made possible by the Bill 
Clinton Foundation. I went there 

alone. The impression it left on 
me at that age was huge. We 
were up at 7am every day and 
getting busy with singing and 
chorus lessons until 10pm. The 
speakers were impressive. 
There were many other young 
people just like me, from 180 

countries. 

 How did you feel when you were 
at Carnegie Hall for your first 

concert?
I went to New York from Holland along 

with 6 others with the support from the Trust 
Foundation. We got ready in a few days and gave a 

concert. It was unbelievably impressive. We didn’t 
know that the stage was that huge before we went 

there. I was invited there again in 2009 within 
the frame of 400th anniversary events of 
Amsterdam-New York relations to represent 

Holland in a concert that was also 
participated by Liza Minelli, Gladys Knight 

and the Pips, and New York Pop’s.  

 What are your future targets?
We have plans to give concerts in a 

few countries this year. The new 
album is going to be released. 
There will be promotional 

concerts for the album. I keep 
writing new songs, too. 

 Do you have a new album project?
I am so happy because I am going to 

release my second studio album this year. I 
wrote Turkish lyrics for the first time for this 
album. I write lyrics and compose the music. 
Until now, I have only written lyrics in 
English. During my album works, my 
producers said, “Karsu, try it once, you can 
do it” and I did it. I hope you’ll like it.”

 Burs alarak Amerika’da eğitim görmüşsünüz, eğitim 
nasıl geçti?
16 yaşındaydım o zaman. Hollanda’daki Amerikan bü-
yükelçiliği Hollanda’yı temsil edecek birini istemiş. 
Toplantıda piyano çalmıştım ve herhalde etki bırak-
mışım ki, daha sonra telefon açıp, ‘Karsu için özel ve 
hızlandırılmış bir eğitim öngördük Ameri-
ka’da’ demişler. Rhode Island’a 3 haf-
talık bir burstu. Bill Clinton’ın vak-
fının sağladığı bir burs… Gittim 
tek başıma. Tabi o yaşta çok 
büyük bir etki bıraktı bende. 
Her gün saat 7’de kalkıyor-
duk, 22.00’ye kadar şan der-
si, koro dersi… Çok ünlü ve 
etkileyici konuşmacılar var-
dı. 180 memleketten benim 
gibi gençler vardı. 

 Carnegie Hall’de ilk konser 
verdiğinizde neler hissettiniz?
Hollanda’dan 6 gençle Trust Foun-
dation’ın desteği ile New York’a git-
tik. Birkaç gün birlikte hazırlandık ve 
konserimizi verdik. İnanılmaz etkileyiciydi. 
Carnegie Hall’a gitmeden önce kesinlikle bu ka-
dar büyük bir sahne olduğunu bilmiyorduk. 
2009’da Amsterdam-New York ilişkilerinin 
400. senesi etkinlikleri çerçevesinde Hollan-
da’yı temsilen yeniden o muhteşem salonda 
konser vermek için davet edildim. Ve bu kon-
serde Liza Minelli, Gladys Knight and the 
Pips, New York Pop’s ile çok güzel bir 
konser verdik.

 İlerisi için hedefleriniz neler?
Bu sene birkaç ülkede konser ver-
mek için planlarımız var. Yeni al-
büm çıkıyor ve bununla beraber 
gelecek olan albüm turları. Ve de-
vamlı yeni şarkılar yazıyorum. 

 Yeni bir albüm projesi var mı? 
Bu sene ikinci stüdyo albümümü pi-
yasaya çıkaracağım için çok mutlu-
yum. Bu albümde ilk kez Türkçe şarkılar 
yazdım. Ben söz yazıp beste yapıyorum 
ama sözler bu zamana kadar hep İngiliz-
ceydi. Albüm çalışmaları sırasında ya-
pımcılar, ‘Karsu hadi bir dene, yapabilir-
sin’ dediler ve ben de yaptım Türkçe şarkı. 
Umarım beğenirsiniz.

“Bu	sene	ikinci	stüdyo	
albümümü	piyasaya	

çıkaracağım	için	çok	mutluyum.	
Bu	albümde	ilk	kez	Türkçe	

şarkılar	yazdım.”

“This year I am so happy because      
I am going to release my new 
album. I have written Turkish 

lyrics for the first time for 
this album.”
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KIŞIN BAHARI YAŞAYAN KENT:
THE CITY LIVING SPRING IN WINTER: 

İZMİR
İZMİR’İN KIŞIN ORTASINDA BAHARI YAŞAYABİLEN BİR KENT OLDUĞU EFSANE DEĞİLDİR.

İZMİR BEING A CITY THAT CAN EXPERIENCE SPRING IN THE MIDDLE OF WINTER 
IS NOT AN URBAN LEGEND. 



KAPAK / COvER
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Nefesimi tutup İzmir’in bütün 
güzelliklerini bir çırpıda sayabilirim; 

kozmopolitliği, Kordonboyu, bulvar kahveleri, 
faytonları, imbatı, iyot kokusu, Kemeraltı’sı, 

Kültürpark’ı, Karşıyaka’sı, görmüş geçirmiş semtleri, 
palmiyeleri, Pasaport’u, vapurları... Bir de, ılıman iklimi... 
Kışın ortasında baharı yaşayabilen bir kent olduğu efsane 

değildir. Deniz kenarında yürümenin keyfine doyulamayan, 
Ege’nin o çarpıcı kenti, İzmir…

I can hold my breath and count all the beauties of İzmir; its 
cosmopolity, shore of Kordon, boulevard cafes, coaches, sea 
breeze, smell of iodine, Kemeraltı, Kültürpark, Karşıyaka, 

Pasaport, old neighborhoods, palm trees, ferries… Let’s not 
forget its warm climate. İzmir being a city that can 
experience spring in the middle of winter is not an 

urban legend. İzmir is a strikingly beautiful 
Aegean city where you cannot get enough 

of walking along the shore.
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Let’s meet at Kordon for instance at 10 
Every passenger who has been on one of the minibuses of İzmir 
must have heard the following: “May I get off at Sevinç?” 
Giving its name to one of the liveliest stops of İzmir, Sevinç 
Bakery is the place that made the first chocolate and candied 
chestnuts of İzmir and it is still located at the same address for 
almost half century. Elegant people and upper class have 
always frequented this bakery. Today, going to Alsancak or 
Kordon would be enough to understand how outgoing this city 

is. Escapades to Kordon, innocent loves that begin in 
Pasaport, rendezvous at Reyhan Bakery still exist; 

however, the streets of İzmir have been more 
colorful lately. In Kordon, houses used to be 

right next to the water, but the land 
reclamation put some distance in between. 
There is a famous song about Kordon that 
goes as: “Life without you my darling of 
İzmir/ Seemed like it’s hard to me/ At a 

suitable time/ For instance at 10/ Let’s 
meet in Kordon/ Sounded like you said that 

to me...” The new generation doesn’t know 
about the famous melody of Necip Mirkelamoğlu, 

a composer from İzmir, but the popular two lines of it have 
been told all the time by many residents of İzmir.         

Kemeraltı is the heart of the city
If you ask someone from İzmir ‘Where are you from?’ you 
should be prepared, because the person will either say, “I 
am from İzmir,” or “I am from Karşıyaka.” The people of 
the opposite side are proud to be from Karşıyaka (Karşıyaka 
means the opposite side.) It is a different kind of pleasure 
to cross the sea by a ferry as the sun goes down. The heart 

Mesela saat 10’da, buluşalım Kordon’da                                                                                                           
“Sevinç’te indirir misiniz?..” İzmir’in dolmuşlarına 
binen her yolcu, bu cümleyi defalarca duymuştur. İz-
mir’in en canlı duraklarından birine ismini veren, İz-
mir’in ilk çikolatasının, kestane şekerinin yapıldığı 
Sevinç Pastanesi, neredeyse yarım asırdır aynı yerde. 
Şık hanımların, beylerin, İzmir’in kalburüstü tabaka-
sının uğrak yeriydi burası. 
Bugün Alsancak ya da Kordon’a çıkmak, İzmir’in ne 
denli dışadönük bir kent olduğunu anlayabilmek için 
yeterli. Kordon’a yapılan kaçamaklar, Pasa-
port’ta başlayan masum aşklar, Reyhan 
Pastanesi’nde randevulaşmalar hâlâ var 
ama İzmir’in sokakları son yıllarda hızla 
renklendi. Doldurula doldurula, evle-
rin denizden uzaklaştığı Kordon’un 
meşhur bir şarkısı vardır: “Sensiz ha-
yat İzmirli’m/ Zor gibi geldi bana/ Bir 
münasip zamanda/ Mesela saat onda/ 
Buluşalım Kordon’da/ Der gibi geldi 
bana...” İzmirli Bestekar Necip Mirkela-
moğlu’nun ünlü bestesini yeni kuşak bilmez 
ama, en popüler iki dizesi, birçok İzmirli tarafından 
söylenegelmiştir. 

Kentin kalbi Kemeraltı 
Bir İzmirli’ye, nereli olduğu sorulduğunda, hazırlıklı 
olmak gerekir. İki türde cevap verebilir çünkü. Ya, 
“İzmirli’yim.” der ya da, “Karşıyakalı’yım...” Karşı 
yakanın insanları, Karşıyakalı olmaktan gerçekten de 
gurur duyarlar. Günbatarken vapurla Karşıyaka’ya 
geçmek ayrı bir keyiftir. İzmir’in ekonomisinin kalbi 

KAPAK / COvER

LEZZET NOKTASI

İzmir’in ünlü lezzetlerini tadın; 
deniz çipurası, çöp şişi, boyozu, 

gevreği (simit), Kestane Pazarı’nın 
kestanesi... 

TASTE STOP

Taste the famous flavors of İzmir; 
sea bream, grilled lamb on 

wooden skewers, simit, 
chestnuts from the 
Chestnut Bazaar.

Pasaport

KordonGündoğdu Meydanı / Gündoğdu Square
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of the economy of İzmir beats in Kemeraltı. This place 
doesn’t lose anything from its dynamism during the day 
time: pickle sellers, roasted chestnut vendors, sherbet 
makers, coffee shops, spice and cheese shops and many 
more… A tour between Konak and Kemeraltı can tell a lot 
about İzmir. The Konak Square is the center of İzmir. If we 
count step by step, the Clock Tower, the famous sculpture 
of the square, ‘the First Bullet’ monument of the heroic 
journalist of the War for Independence: Hasan Tahsin, the 

small Yalı Mosque from the 18th century, the 
Government Building from the 19th century, 

Ankara Palas Hotel, behind the hotel the 
legendary Elhamra Cinema which is used as 

the building of State Opera and Ballet 
today.

History in history
Water pastry of the Historical Kemeraltı 

Bakery is delicious. The old İzmir photos 
hanging on the walls start nostalgic topics 

among the customers. Your one other reason to 
enter Salepçioğlu Passage other than shopping 

might be the most beautiful mosque located at the other end 
of the passage: the Salepçioğlu Mosque with balconies and 
stairs. Keep looking up. The Başdurak Mosque is on Başdurak 
Street and an iron gate, which is placed between the two 
buildings on this street. These arches between the buildings 
gave its name to Kemeraltı (meaning archway.) You can 
enter to Kestane Bazaar where fishermen, olive shops, pickle 
sellers, bird and spice shops are located by walking behind. 
One of the few restored authentic squares of İzmir, Sivil Ali 
Paşa Square and Şadırvan are located near the Başdurak 

Kemeraltı’nda atar. Kemeraltı, gün içinde curcunasın-
dan hiçbir şey kaybetmez. Turşucular, kestaneciler, 
şerbetçiler, kahveciler, helvacılar, baharatçılar, pey-
nirciler... Bir Konak-Kemeraltı turu, kent hakkında 
çok şey anlatır. Konak Meydanı, İzmir’in merkezi. 
Adım adım; Saat Kulesi, meydanın ünlü heykeli, Kur-
tuluş Savaşı’nın kahraman gazetecisi Hasan Tahsin’in 
‘İlk Kurşun Anıtı’, Konak Meydanı’nı süsleyen 18. 
yüzyıldan kalma küçük Yalı Camii, 19. yüzyılın ortala-
rından kalma Hükümet Binası, bir zamanların şaa-
şalı oteli Ankara Palas, otelin arkasında, bu-
gün Devlet Opera ve Balesi’nin binası 
yani efsanevi Elhamra Sineması… 

Tarihin içinde tarih                                                                                                             
Tarihi Kemeraltı Börekçisi’nin su bö-
reği enfes. Börekleri kadar, duvarla-
rındaki eski İzmir fotoğrafları da ma-
salarda nostaljik konuların açılmasına 
neden oluyor. Salepçioğlu Pasajı’na alış-
veriş harici girmenizin nedeni, pasajın di-
ğer ucundaki, İzmir’in en güzel camisi, bal-
konlu ve merdivenli Salepçioğlu Camii’yi görmek ola-
bilir. Tepelere bakmaya devam edin. Başdurak So-
kak’ta Başdurak Camii ve bu sokakta karşılıklı iki bi-
nayı birleştiren demir bir geçit var. Binalar arasındaki 
bu kemerler, Kemeraltı’na adını vermiş. Arkadan do-
laşarak, balıkçılar, zeytinciler, turşucular, kuşçular ve 
baharatçıların olduğu Kestane Pazarı’na girilir. Başdu-
rak Camii’nin yakınında, Kemeraltı’nın az sayıda res-
tore edilmiş ve otantik kalmış meydanlarından biri 
olan Sivil Ali Paşa Meydanı ve Şadırvanı var. Burada 

KAPAK / COvER

FOTOĞRAF MOLASI

Bir günbatımında 
Asansör’den İzmir’e kuşbakışı 
bakın, bir diğerinde Pasaport 

İskelesi’nde olun. 

PHOTO SPOT

Take a panoramic look at İzmir 
from Asansör at sunset, and 

on another sunset be at 
the Pasaport Pier.

Kemeraltı Börekçisi / Kemeraltı Bakery

Kemeraltı Turşucusu / Kemeraltı Pickle ShopCumhuriyet Meydanı / Cumhuriyet Square
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Mosque. You can take a coffee break here. The cheapest and 
the best fruits and vegetables of İzmir are sold on Havra 
Street. Many synagogues are located on the street and this is 
where its name comes from. Senyora Synagogue was built 
during the period when Jews were expelled from Spain and 
accepted by the Ottomans 500 years ago. You can visit the 
small and colorful souvenir shops, and bookshops at the 
Kızlarağası Inn located in the Hisar Mosque and Meydanlık, 
the liveliest location of Kemeraltı. This nostalgic tour won’t 

be complete unless you drink a cup of tea at the courtyard 
of historical Kızlarağası Inn, which was built in 

1741.                   
Nostalgia of İzmir is something else

Include the Ethographia Museum located in 
Konak to your places-to-see-list. 
Apartment buildings with shops, 
restaurants, and cafes located at their 
entrance levels line from Konak to the 

Cumhuriyet Square and to Yeni Harbor. 
Time to time you come across marble buildings, 

popping up like archive photos. One of them is the 
Atatürk Museum. Muzaffer İzgü and Gazi Kadınlar 

streets that open to Kıbrıs Şehitler Street, which is among the 
most famous streets of İzmir and closed to traffic, are full of 
houses with bay windows that waited for years to be demolished, 
but their luck turned on and they were restored instead. Most of 
them now turned into cafes or restaurants. It would be useful to 
see the Old Buca houses.
Old İzmir Kadifekale is located at the most dominating 
point of the city. You can see the green borders of İzmir Fair 
and Kültürpark. This is where the city breathes among the 
rising apartment buildings. It is a pleasure to walk down to 

bir kahve molası verilebilir. Havra Sokağı’nda, İz-
mir’in en iyi ve ucuz sebze, meyve, balık ve peynirleri 
satılır. Sokağın adı, burada Museviler’e ait, kimisi hâlâ 
ibadete açık birçok sinagogun bulunmasından geliyor. 
Senyora Sinagogu, 500 yıl önce Yahudiler’in İspan-
ya’dan kovularak Osmanlılar tarafından kabul edildiği 
döneme rastlıyor. Kemeraltı’nın en canlı yeri olan 
Hisar Camii ve Meydanlığı’nda Kızlarağası Hanı’nın 
küçük, renkli hediyelik eşya satan dükkanlarını, sa-
haflarını ve antikacılarını gezebilirsiniz. 1741 tarihli 
Kızlarağası Hanı’nın avlusunda çay içmeden 
bu nostaljik tur tamamlanmış olmaz. 

İzmir nostaljisi başkadır                                                                                                     
Konak’ta bulunan Etnografya Müzesi 
de gezi listenizde bulunsun. Konak’tan 
Cumhuriyet Meydanı’na oradan da 
Yeni Liman’a kadar olan bölgede alt 
katları restoran, kafe ve şık mağazalar 
olan apartmanlar sıralanır. Aralarında, 
tek tük, arşivden bir fotoğraf gibi karşınıza 
çıkan mermer evler vardır. Bunlardan biri de 
Atatürk Müzesi. İzmir’in en ünlü caddelerinden biri 
olan, trafiğe kapalı Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne açılan 
Muzaffer İzgü ve Gazi Kadınlar sokakları, seneler boyu 
yıkılmayı beklerken, restore edilerek şansı açılan ve 
çoğunluğu kafe ya da restorana dönüştürülen, cumbalı 
evlerle dolu. Eski Buca evlerini görmekte de fayda var. 
Eski İzmir Kadifekale, kente en hakim noktada. İzmir 
ayaklarınızın altında. Aşağıda, İzmir Fuarı ve Kültür-
park’ın yemyeşil sınırları. Yükselen apartmanların ara-
sında, burası kentin nefes aldığı yer. Kadifekale’den 

AKTİVİTE

İzmir’den bir saat mesafede, 
Foça, Urla, Çeşme ve Kuşadası 
gibi kaydadeğer gezi rotaları 

olduğunu unutmayın. 

ACTIVITY

Don’t forget that there are 
considerable travel distances 

such as Foça, Urla, Çeşme, 
and Kuşadası one hour 

away from İzmir.

Kızlarağası Hanı / Kızlarağası Inn

Havra Sokağı / Havra StreetSevinç Pastanesi / Sevinç Bakery
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Agora from Kadifekale. The best place that reflects the 
Roman period in the city is Agora.

The cultural mosaic of the city and Asansör (Elevator)
Turks, Greeks, Armenians, and Jews have been living in this city 
side by side keeping their traditions, religions, and cultural 
exchange during history. The settlements are usually over the 
rocks because of the spring waters located there. Every house 
had a well in its yard to get water. Later, the water needed for 

the hydraulic system of the Elevator Tower, which would give 
its name to this district, would be provided thanks to 

these springs. A Jewish artisan who used to 
manufacture silk fabrics in Kemeraltı had a 

40-meter high elevator tower built in 1907 for 
the whole neighborhood so their suffering to 
climb up and down the sharp stairs with 
numerous steps every day would be over. The 
elevator works on a hydraulic system. 

Reportedly, thousand people used to use this 
elevator every day. That’s why it turned into a 

profitable business. 
The French singer Dario Moreno who was born on 

302nd Street in the Asansör district was the son of a poor 
family. He used to earn his life by singing at weddings, 
circumcision ceremonies, and receptions. After he became a 
famous singer in France, he never forgot the city where he 
came from. His song titled ‘My Dear İzmir’ that he wrote 
before his death was his will at the same time. “İzmir, my 
sweet and dear town/ Someday, if I die away from you/ they 
shall bring me to you/ But they shall not say, ‘He died,’ as they 
take me to my grave/ they shall say, ‘He is asleep in your 
arms,’/ My dear İzmir.”     

yürüyerek Agora’ya inmek keyifli. Kentte Roma devrini 
en iyi yansıtan yer Agora. 
 
Kentin kültürel mozaiği ve Asansör                                                                                  
Tarih boyunca İzmir’de gelenekleri, ibadet yerleri ve 
kültür alışverişleriyle, Türk, Rum, Ermeni ve Yahudiler 
birarada yaşadılar. Kayalıkların üst kısımlarına yerleşi-
min tercih edilmesinin en geçerli nedeni buradaki kay-
nak sularıydı. Her evin bahçesindeki kuyudan su elde 
ediliyordu. Sonraları bu semte ismini verecek Asan-
sör kulesinin, çalışma sistemi de bu suyla 
mümkün oldu. Kemeraltı’nda ipekli kumaş 
imalatı yapan bir Yahudi esnaf, her gün 
sayısız basamaklı, dik merdivenleri inip 
çıkan mahalleliyi bu eziyetten kurtar-
mak için, 1907’de 40 metre yükseklikte 
ve hidrolik sistemle çalışan bir asansör 
kulesi inşa ettirdi. Anlatıldığına göre, 
her gün bin kişi bu asansörle inip çıkar-
mış. Bu nedenle de kârlı bir işletme haline 
dönüşmüş. 
Asansör semtinde, 302. Sokak’ta doğmuş olan 
ünlü Fransız şarkıcısı Dario Moreno, fakir bir ailenin 
çocuğuydu. Düğünlerde, sünnetlerde hatta gençlerin 
toplantılarında şarkı söyleyerek, hayatını kazanırdı. 
Fransa’da ünlü bir şarkıcı olunca, hiçbir zaman kentini 
unutmadı. Ölmeden önce yazdığı ‘Canım İzmir’ şarkı-
sı aynı zamanda onun vasiyetiydi. “İzmir, tatlı ve sev-
gili şehrim/ Bir gün, şayet senden uzakta ölürsem / 
Beni sana getirsinler/ Fakat mezarıma götürürken 
‘öldü’ demesinler./ ‘Uyuyor’ desinler koynunda.../ 
Tatlı İzmir’im.”

LEZZET NOKTASI

Alsancak’taki Ziraat 
Mühendisleri Odası Lokali, leziz 

mezeleri ve taze balıklarının yanısıra 
kentin en dostane ortamlarından.

TASTE STOP

The Chamber Agricultural Engineers 
Club located in Alsancak is among 

the friendliest environments of 
the city as well as having 
delicious appetizers and 

fresh fish.  

Şirinyer Su Kemerleri / Şirinyer AqueductsAsansör

Agora



MAJNUN AND FERHAD WOULD BE 
INSTITUTIONALIZED IF THEY WERE ALIVE TODAY

DID YOU BEGIN TO FEEL SORROW, SHED TEARS, AND NOT TO THINK OF ANYTHING 
BUT YOUR LOVER? ACCORDING TO SPECIALISTS, YOU ARE EXPERIENCING 

OBSESSIVE LOVE AND YOU SHOULD BE TREATED.

Majnun who crosses the dessert because of his great love for 
Layla; Ferhad who drills through mountains for the love of 
Şirin; Kerem who turns into ashes because he burns inside 
with Aslı’s love... The urge of survival that exists in all of us 
starting from birth terminates itself when the subject is 
love. The person becomes attached to feeling sorrow, 
shedding tears, and spending sleepless nights without eating 
or drinking much uncontrollably. Love, which can sometimes 
give happiness and peace; sometimes increased excitement, 
or sometimes isolates us from the world around, is a 
sickness of the brain according to specialists. 

SAĞLIK / HEAlTH

Leyla’ya duyduğu efsanevi aşkla çöllere düşen Mec-
nun; Şirin’in sevdası uğruna dağları delen Ferhat; 
Aslı’ya duyduğu aşktan için için yanarak kül olan 
Kerem… Her insanın dünyaya gelirken içinde olan 
‘hayatta kalma’ dürtüsü maalesef aşk söz konusu 
olunca silinir gider. Kişi; acı çekmeye, gözyaşı akıt-
maya, uykusuz geceler-yemeksiz günler geçirmeye 
karşı konulmaz bir şekilde kapılır… Bazen mutluluk 
ve huzur veren, bazen heyecanı artıran ve bazen de 
insanı hayattan koparabilen aşk, uzmanlara göre 
beynin yaşadığı bir hastalık. 

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

BUGÜN	YAŞASALARDI	MECNUN	VE	
FERHAT	TEDAVİ	EDİLİRDİ

ACI ÇEKMEYE, GÖZYAŞI AKITMAYA, ‘O’NUN DIŞINDA HİÇBİR ŞEY DÜŞÜNEMEMEYE Mİ 
BAŞLADINIZ? UZMANLARA GÖRE AŞK TAKINTISI YAŞIYORSUNUZ VE TEDAVİ EDİLMELİSİNİZ.
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If it turns into an obsession, treatment is necessary
Prof. Dr. Serdar Dağ who emphasizes that people can do 
anything and give up on everything to be with the opposite 
sex, if they experience obsessive love talks about the disease 
that is named as ‘obsessive compulsive neurosis’: “The state 
of being unable to see anything but love as in the stories of 
Layla and Majnun, Ferhad and Şirin, Aslı and Kerem is 
actually a situation that requires treatment. Today, the 
medicine is able to treat this situation through drugs and 
psychotherapy or methods using them both.”

The center of love is not heart but brain
“If the love is mutual, although the emotions are experienced 
at a high level, they turn to normal after a while. However, if 
the emotions go too far, the person keeps thinking of the other 
all the time, becoming isolated from everything. If the love is 
unrequited and the character of the person is the kind that 
takes everything personally, then this creates a problem.”

Music increases the effects of love
“We become happy or sad with music. As people listen to the 
music that is going to increase their sadness, the effects of 
love increase, and this might turn it into an obsession. We 
suggest listening to the music that would change their moods 
to people who are prone to depression; because it is possible 
to feel happy with the effects of the music that you listen to.”

Balance your relationship with the couple’s therapy
Despite the heavy emotions felt between a man and a 
woman, they might experience relationship problems time 
to time, because they are different from each other. Liv 
Hospital’s Psychiatry Specialist Prof. Dr. Asena Akdemir 

Takıntıya dönerse tedavi şart 
Takıntı haline gelen aşklarda; insanların, karşı cinsle 
birlikte olabilmek için her şeyden vazgeçebildiklerini ve 
her şeyi yapabildiklerini vurgulayan Prof. Dr. Serdar 
Dağ, ‘opsesif kompulsif nöroz’ adı verilen bu hastalıkla 
ilgili şunları söylüyor: “Leyla ile Mecnun, Ferhat ile Şi-
rin, Aslı ile Kerem’in hikâyelerindeki gibi aşktan başka 
bir şey görememe hali; aslında tedavi edilmesi gereken 
bir durum. Tıp bugün ilaçla veya ilaçla beraber psikote-
rapi yöntemleriyle bu tarz hastaları tedavi ediyor.” 

Aşkın merkezi kalp değil beyin
“Eğer aşk karşılıklıysa duygular yükselse de bir süre 
sonra mantıklı bir düzeye gelir. Ancak duygular aşırıya 
kaçarsa, eğer kişi kendisini her şeyden soyutlayıp sa-
dece karşı cinsi düşünür hale gelirse bu takıntıdır. Aşk 
tek taraflı yaşanıyorsa, kişinin karakteri de her şeyi 
kendine dert eden bir özellikteyse sıkıntı yaşanır.” 

Müzik aşkın etkisini artırır 
“Müzikle kederlenir ya da mutlu oluruz. İnsanlar hü-
zünlerini artıracak müzikler dinledikçe de aşkın etkisi 
artar, takıntıya dönüşebilir. Bu yüzden depresyona 
girme eğilimi olan kişilere, onların ruh halini değiştire-
cek müzikler dinlemesini tavsiye ederiz. Çünkü dinle-
diğiniz müziğin beyninize yaptığı etkiyle sevinmeniz 
mümkün.” 

İlişkinizi çift terapisiyle dengeleyin
Kadın ve erkek birbirlerine karşı duydukları yoğun his-
lere rağmen fiziksel ve ruhsal olarak farklı oldukları 
için dönem dönem ilişkilerinde problemler yaşayabi-
lirler. Liv Hospital Psikiyati Uzmanı Prof. Dr. Asena 
Akdemir, çiftlerin çatışmaları ortadan kaldırması için 
şunları anlatıyor: “Sık tartışmalar, evin içindeki geri-
lim, çiftlerde evlilikle ilgili oluşan tatminsizlik hissi, 
iletişimde yaşanılan problemler, kişilerin çift terapisi-
ne başvurması için zemin hazırlar. Türkiye’de genel-
likle insanlar boşanmaya karar verdikleri zaman çift 
terapisi almayı düşünüyor. Oysa bu biraz geç kaldıkları 
anlamına geliyor.”

SAĞLIK / HEAlTH
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Sorunlar başladığında çözüm arayın
“Terapi bu tarz durumlarda maalesef yeterli olmuyor. 
Terapistin de yapabileceklerinin bir süreci var. Biz çift-
lere sorunları ilk çıktığında bir uzmandan yardım alma-
larını öneriyoruz. Sorunlar bittiğinde değil de, ortaya 
çıktığı ilk dönemlerde yardım alındığında ilişki çok 
yıpranmadan, ilişkinin kurtarılma ihtimali daha fazla.“

Kadın güçlendikçe boşanma artıyor
“Aslında eskiden de evliliklerde daima sorunlar yaşanır 
ancak bunlar boşanmayla sonuçlanmazdı. Kadınların 
ekonomik ve sosyal açıdan kendilerini daha güçlü his-
setmeleriyle sorunlu evliliklerin bitmesi fazlalaştı. Eğer 
çok da uygun olmayan bir ilişkiyse boşanılabilir. Ama 
kurtarılacak bir durumdaysa yapılacak çok şey var. 
Eğer çocuklar da varsa çiftler evliliklerini 
yürütmek için daha çok çaba harcıyor.“

Çiftlerin geriliminin yükünü 
çocuklar taşıyor
Aile içinde anne-babayı etkile-
yen durum mutlaka çocukları 
etkiliyor. Liv Hospital İstanbul 
Çocuk Ergen Psikiyatrisi Uz-
manı Dr. Işılay Altıntaş, aile 
içerisindeki gerilimin çocuklara 
yansıması hakkında şunları söy-
lüyor: “Siz ne kadar çocuğunuza 
belli etmediğinizi düşünseniz de 
evde yaşanan en ufak bir sorunu bile 
çocuklar hisseder. Kendi duygularıyla 
meşgul olan anne babanın yüzüne yansıyan bu 
olumsuz durumu çocuklar hemen tanır.”

explains how couples could avoid conflicts: “Often 
arguments, tension in the house, dissatisfaction of 

marriage, communication problems create the 
basis for couples to participate in couple’s 

therapy. Couples usually think of getting 
help when they consider divorce in 

Turkey; however, this is actually too 
late for them.”

Look for solutions the moment you 
experience problems
“Unfortunately, therapy is not 
enough for this type of situations. 

What therapist can do needs to go 
through a process, too. We suggest to 

couples seeking help when their 
problems occur. The possibility to save a 

relationship is much higher when they get help 
the moment problems appear, not when they end.”      

As women gain power, the number of divorces increases
“Actually, people used to experience problems in the past, 
too; however, they did not end in getting divorce. The number 
of divorces increased as women gained economic and social 
independence. If the relationship is not that suitable, divorce 
might be a solution. However, if it can be saved, there should 
be many things to do to save it. If there are kids to consider, 
couples should spend more energy to make their marriage 
work.”  

Children carry the couples’ tension on their shoulders
What affects the couple in the family also affects the 
children. Liv Hospital İstanbul’s Young Adult Psychiatry 
Specialist Dr. Işılay Altıntaş talks about the reflection of 
the tension in the family on children: “No matter how 
much you think that they don’t feel what is going on, they 
do more than you think. In fact, children recognize this 
unfavorable situation which reflects on their parents’ 
faces immediately.”   

“Birbirlerini	sevseler	de	
iki	farklı	insanın	bir	hayat	
yürütmesi	kolay	değil.	Ama	

boşanmayı	düşünmeden	önce	ilişkinizi	
kurtarabilirsiniz.”

“Although, they love each other, it is not 
easy to live together for a life time for two 

different persons. However, before 
thinking of getting a divorce, you 

might want to try saving your 
relationship.”
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Having a child cannot be a rescuer
“Relationships might not go on the same line all the time. 
However, every step taken in the aim of resolving problems 
is going to be guiding your children into the future, 

teaching them how to deal with troubles. 
Unfortunately, children carry the weight of 

couples’ deepening their problems by 
damaging their relationships. Many 

people try to save their failing marriages 
by having a child. However, this makes 
problems much bigger and damages 
their relationship.” 

Children must have a balanced 
relationship with their parents

“A child whose parents fight all the time 
might feel to take one’s side, although you 

didn’t ask for such thing. Having an 
imbalanced relationship with a parent affects the 

development of the child. Children with unhappy parents 
become unhappy. They don’t feel satisfied; they act 
nervously. They might cry often and become fragile. They 
might act like a baby for attention. Let’s not forget that 
their way of expressing themselves are not as developed 
as adults’. Children express their unhappiness through 
their actions.”

Çocuk kurtarıcı olmaz
“İlişkiler her zaman aynı düzeyde iyi gitmeyebilir. 
Ama sıkıntıları aşma konusunda atacağınız her adım, 
çocuklarınızın ilerideki hayatlarında da sorunlarla baş 
etme, çözüm bulma anlamında yol gösterici ola-
caktır. Anne babalarının ilişkiyi yıpratarak 
sorunları derinleştirmesinin yükünü 
maalesef çocuklar taşır. Birçok kişi yo-
lunda gitmeyen evliliklerini çocukla 
kurtarmaya çalışır. Oysa bu hem 
ilişkiyi yıpratır hem de sorunları 
büyütür.”

Çocuklar anne-babayla dengeli 
ilişki kurmalı 
“Anne babası kavga eden çocuk, siz 
ondan istemeseniz bile bir taraf tutma 
ihtiyacı hissedebilir. Çocuğun anne ya da 
babasıyla dengesiz bir yakınlık kurması da büyü-
me sürecini olumsuz etkiler. Yaşadığı evde anne baba-
sı mutsuz olan çocuklar da mutsuz olur. Tatmin ola-
mazlar, sinirli davranırlar. Sık sık ağlayabilir, alıngan-
lık gösterebilirler. İlgi görmek için bebek gibi davrana-
bilirler. Unutmamalıyız ki çocuğun duygularını ifade 
etme yeteneği erişkin kadar gelişmemiştir. Çocuk 
mutsuzluğunu davranışlarıyla gösterir.”

“Her	ailede	sıkıntılar	
yaşanabilir.	Aynı	duygusal	
havayı	soluyan	çocuk	da	bu	
sıkıntılardan	etkileniyor.”

“Every family might go through 
difficult times. Children who 

breathe in the same emotional 
air become affected by 

these troubles.”
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Gastronomi dünyasında yeni trend, her şeyin en sağlık-
lısını ve en doğalını tüketmek… Bu bakış açısı sadece 
sebze, meyve, et, tavuk, süt, peynir ya da balık ürünleri-
ni kapsamıyor. Tükettiğimiz tüm gıdalarda ‘tazelik’ en 
çok dikkat edilen kriter olarak karşımıza çıkıyor. Tazelik 
kavramını fastfood kültürüne taşıyarak, mini burgerler 
ile yepyeni bir konsept yaratan Mini Eatery’de, burger-
ler her gün özel olarak hazırlanıyor. Etler kasaptan gün-
lük olarak alınarak burger köftesi yapılıyor. Bu burgerler 
özel bir reçeteye göre hazırlanan burger ekmekleri ve 
özel soslarla enfes bir lezzete dönüştürülüyor.

Mönü, özel bir tadım gecesinin ardından 
belirlendi
20 Eylül 2015’ten bu yana İstanbul’un en popüler 
semtlerinden Moda’da hizmet veren Mini Eatery, 
Yeditepe Üniversitesi Gastronomi Bölümü mezunu 
iki genç isim tarafından kurulan yeni nesil bir bur-
gerci… Naz Tiryaki, mekânın kurucu ortağı olması-
nın yanı sıra aynı zamanda şefi… Emre Çeri ise hem 
kurucu ortak hem de işletme müdürü olarak görev 

The new trend in the world of gastronomy is producing the 
healthiest of everything in the most natural way. This point 
of view does not only include vegetable, fruit, meat, fish, or 
dairy products. Freshness is the first point to consider when 
consuming foods. At Mini Eatery, creating a new concept 
with their mini burgers by carrying freshness into fast food 
culture, burgers are made daily. They purchase meat and 
make burger patties daily. These patties are turned into a 
delicious feast when complete with burger rolls, prepared by 
a special recipe, and special sauces.    

The menu items were determined during a special 
night of tasting
Mini Eatery, which has been serving since September 20, 2015 
in Moda, among the popular districts of İstanbul, is a burger 
restaurant that was founded by two young names that were 
graduated from Gastronomy Department of Yeditepe 
University. Naz Tiryaki is the chef of the restaurant as well as 
being its founding partner. Emre Çeri works as both the 
manager and the founding partner. Moda lives 24/7. Tiryaki 
and Çeri opened the place called Mini Eatery by thinking that 

YENİ	NESİL	‘BURGERCİ’LER
MINI EATERY, FAST FOOD KÜLTÜRÜNE SAĞLIKLI BİR DOKUNUŞ KATIYOR.

NEW GENERATION BURGER LOVERS
`MINI EATERS` ADDS A HEALTHY TOUCH TO FAST FOOD CULTURE.

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

Mini Eatery’nin kurucu ortağı ve şefi Naz Tiryaki
Founding Partner and Chef of Mini Eatery Naz Tiryaki
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yapıyor. Moda, 7/24 yaşayan bir yer. Tiryaki ve Çeri, 
bu dinamik mekânın ihtiyacına yanıt verecek en hız-
lı ve lezzetli çözümün bir burgerci olacağı ortak pay-
dasında buluşarak, Mini Eatery adlı mekânıaçtı. 
Kendilerini ‘gurme bir büfe’ olarak tanımlayan ikili-
nin en önemli özelliği ise aldıkları gastronomi eğiti-
minin yanı sıra geçmiş tecrübelerinden de faydala-
narak fastfood kültürüne mini burgerleri ile çok daha 
dinamik ve lezzetli bir boyut katmaları… Mönüde ne 
gibi lezzetlerin olacağını netleştirdikten sonra yine 
kendileri gibi yeme-içme sektörünün popüler şefle-
rinden oluşan 70 kişilik bir ekibe özel bir tadım mö-
nüsü hazırlayan Çeri ve Tiryaki, tadıma katılan kişi-
lere verdikleri anket formlarının sonuçlarını analiz 
ederek, en beğenilen ürünlerden oluşan farklı bir 
mönü hazırlamış. Kabak, kırmızı soğan, kişniş, no-
hut ve patates ile hazırladıkları ‘Vejateryen Burger’, 
70 gramlık burger köftesi ve fıstıklı sosla hazırlanan 
‘Şamburger’, acı sosunu özel olarak kendilerinin ha-
zırladığı ‘Acı Burger’ ve ‘Füme Burger’ gibi lezzetleri 
gerçekten de son derece iddialı…

it was the best way to meet the needs of a neighborhood, 
which is lively all the time. The duo that describes the place 
as a ‘gourmet buffet’ adds a dynamic and delicious dimension 
to fast food culture by means of their experiences as well as 
their diplomas. After deciding on the types of foods to take 
place in the menu, they invited a team of over 70 popular 
chefs of the refreshments sector to the restaurant for a 
tasting. They handed out questionnaire forms and later they 
determined the menu items by analyzing these forms. 
Vegetarian Burger prepared with zucchini, red onion, 
cilantro, garbanzo beans, and potato; 70-gram Şamburger 
prepared with a pistachio sauce; Spicy Burger prepared with a 
special spicy sauce, Smoked Burger are assertive.     

Hygiene and freshness are at the forefront
One of the big differences of Mini Eatery from the others is the 
size of their rolls. They are smaller than usual. Saying that they 
created a special concept combining 70-gram of meat and 50-
gram of roll, Emre Çeri states that they sell monthly 4 thousand 
5 hundred burgers in average. Let’s not forget to mention that 
chef Naz Tiryaki studied French cuisine at Le Cordon Bleu in 
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Hijyen ve tazelik ön planda
Mini Eatery’nin en önemli farklarından biri de burger 
ekmeklerinin diğer yerlere göre daha minik olması... 
70 gram et ve 50 gram ekmekten oluşan özel bir kon-
sept yarattıklarını söyleyen Emre Çeri, ayda ortalama 
4 bin 500 adet burger sattıklarını belirtiyor. Mini Ea-
tery’nin şefi Naz Tiryaki’nin Yeditepe Üniversitesi 
Gastronomi Bölümü’nü bitirdikten sonra Londra’daki 
Le Cordon Bleu’da 9 ay Fransız mutfağı eğitimi aldığı-
nı da özel olarak belirtelim…Mini Eatery’de servis 
edilen her şeyin günü gününe hazırlandığını dile geti-
ren Naz Tiryaki, soğan halkası, coleslaw, enginar kalbi 
salatası, croquetas, kızarmış keçi peyniri, kızarmış 
turşu gibi yan ürünlerin de büyük talep gördüğünü 
ifade ediyor. Mini Eatery’de 09:30-12:00 saatleri ara-
sında servis edilecek ürünlerin hazırlıkları yapılıyor. 
Saat tam 12:00’de de mekan müşterilerini ağırlamaya 
başlıyor. Mini Eatery’de Tiryaki ve Çeri dışında 5 ki-
şilik bir ekip görev yapıyor. Bu ekibin en önemli farkı 
ise MSA, USLA gibi kurumlarda eğitim almış genç 
yetenekler olmaları… 
Mutfakta en çok dikkat ettiği kriterin hijyen olduğunu 
önemle vurgulayan Naz Tiryaki, “Mini Eatery’i açık 
mutfak olarak kurguladık. Bu nedenle mutfağın daima 
temiz olmasına büyük özen gösteriyorum. Burada ye-
mek yiyen herkes, burgerlerin nasıl bir ortamda pişti-
ğini net bir şekilde görüyor. Bu hijyenik ortam sayesin-
de çocuklarını büyük bir rahatlıkla buraya getiren aile-
lerin sayısında önemli bir artış gözlemliyoruz. Etimizi 
günlük olarak alıyoruz. Hiçbir şekilde beklemiş ya da 
dondurulmuş ürün kullanmıyoruz.” diyor.

London for nine months after graduating from the Department 
of Gastronomy at Yeditepe University. Emphasizing everything 
that is served in Mini Eatery is prepared fresh daily, Naz 
Tiryaki says side dishes such as onion rings, coleslaw, artichoke 
heart salad, croquetas, grilled goat cheese, and pickles are in 
demand. They make the preparations of the products that are 
going to be served between 9.30 am to 12pm at Mini Eatery. 
The place opens for customers at 12pm. A team of 5 works at 
Mini Eatery except Tiryaki and Çeri. The team members are 
young talents who have received education from establishments 
such as MSA, USLA.  
Emphasizing hygiene as being the most valued point in the 
kitchen, Naz Tiryaki says, “We designed Mini Eatery as an 
open kitchen. That is why I take extra care to keep it always 
clean. Everyone who eats in here sees that the burgers are 
cooked in a clean environment. By means of this hygienic 
environment, we see an increase in the numbers of mothers who 
bring their children here. We purchase hamburger meat fresh 
daily. We don’t use frozen food or products kept in reserve.”

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KiTCHEN

Mini Eatery’nin kurucu ortakları Emre Çeri ve Naz Tiryaki
Founding Partners of Mini Eatery Emre Çeri ve Naz Tiryaki

5’li mini tadım mönüsü Vejetaryen Burger, Şamburger, Füme 
Burger, Acı Burger, Cheese Burger…

Mini sampler menu of 5 Vegetarian Burger, Şamburger, Smoked 
Burger, Spicy Burger, Cheese Burger…
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Fillet of Steak Burger
Ingredients: 40-gram veal fillet of steak, 
caramelized onions, one slice of burger cheese.
Directions: Marinate the steak by spreading olive 
oil on both sides. Add sea salt and black pepper 
to taste. Sear both sides on hot grill. After searing, 
cooking would take about 2-3 minutes. When you 
cut the meat, if it is purple inside, this means it is 
not done yet, but if it is pink, then it is done. Add 
the cheese on top of the meat and wait until it 
melts. Add the caramelized onions after placing 
the meat and cheese on a roll. Cut the burger roll 
into two pieces. Place them on the grill, meat 
sides down. Let the bread get grill marks for 10-15 
seconds. Your burger is ready to serve.

Croquetas
Ingredients: 100 grams of sliced onions, 100 grams of 
thin sliced veal jambon, 150 grams of butter, 2 tbsp of 
olive oil, 300 ml of milk, and 100 grams of flour.
Directions: Melt butter and olive oil in a wok. Later, 
add the onions and sauté. When they become 
caramelized, add the jambon. Taste with salt and 
pepper. When jambon slices become pink, add flour, 
and keep sautéing. Then prepare a thick mixture by 
adding the milk slowly, as if you are preparing 
béchamel sauce. Keep this mixture in a separate 
dish. Cover it tightly with plastic wrap. Let it rest in 
the refrigerator for 2-3 hours. Later, prepare balls for 
about 20 grams. Dip the balls first in eggs then 
breadcrumbs. Deep-fry them. Bon appetit.

Bonfile Burger
Malzemeler: 40 gram dana bonfile, karamelize 
soğan ve bir dilim burger peyniri.
Hazırlanışı: 40 gram dana bonfilenin ön ve arka kısmı-
na zeytinyağı sürerek marine edin. Daha sonra deniz 
tuzu ve karabiberle lezzetlendirin. Eti sıcak ızgaraya 
atarak ön ve arka kısımlarını iyice mühürleyin. 
Mühürleme işleminden sonra etin pişmesi en fazla 2 
ya da 3 dakika sürüyor. Eti kestiğinizde içi morsa 
henüz pişmemiş demektir ama pembe ise istenilen 
kıvama gelmiştir. Pişen etin üzerine burger peynirini 
de ekleyip biraz erimesini bekleyin. Et ve peyniri bur-
ger ekmeğinin üzerine aldıktan sonra karamelize 
soğanı ekleyin. Burger ekmeğini bıçakla ortadan ikiye 
kesin. Daha sonra burger dilimlerini, et kısımları aşağı-
ya gelecek ızgaraya şekilde koyun. 10-15 saniye 
boyunca ekmeğe iz verin. Bu işlemin ardından bonfile 
burger servis edilmeye hazır hale geliyor.

Croquetas
Malzemeler:100 gram doğranmış soğan, 100 
gram ince kıyılmış dana jambon, 150 gram tereya-
ğı, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 300 ml süt ve 100 
gram un.
Hazırlanışı: Tereyağı ve zeytinyağını derin bir tava-
da eritin. Sonra soğanları ekleyip güzelce kavurun. 
Soğanlar diriliğini kaybedip karamelize olduğunda 
ince kıyılmış dana jambonları ilave edin. Tuz ve 
karabiber ile tatlandırın. Dana jambonlar pembeleş-
tiğinde unu ilave ederek iyice kavurun. Sonra da 
tıpkı beşamel sos yaparken olduğu gibi sütü azar 
azar ilave ederek, kıvamlı bir karışım hazırlayın. Bu 
karışımı ayrı bir kaba alın. Üzerini kurumaması için 
sıkı sıkıya streçleyin. Buzdolabında 2 ya da 3 saat 
dinlendirin. Ardından 20 gramlık toplar hazırlayın. 
Bu topları önce yumurtaya sonrasında ise ekmek 
kırıntısına bulayarak yağda kızartın. Afiyet olsun.

NAZ TİRYAKİ’DEN BONFİLE BURGER VE CROQUETAS TARİFİ
FILLET OF STEAK BURGER AND CROQUETAS RECIPES FROM NAZ TİRYAKİ

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KiTCHEN



SU	ÜZERİNDE	MASKELİ	BALO:	
VENEDİK	KARNAVALI

VENEDİK’İN EN İLHAM VERİCİ ZAMANI ‘CARNEVALE’ DÖNEMİDİR. KARNAVAL BU YIL 
23 OCAK- 9 ŞUBAT TARİHLERİNDE YAPILIYOR. 

MASQUERADE AFLOAT: CARNIVAL OF VENICE
THE MOST INSPIRING TIME OF VENICE IS THE ‘CARNEVALE’ TIME. 

THE CARNIVAL TAKES PLACE BETWEEN JANUARY 23 AND FEBRUARY 9 THIS YEAR. 
BERİL ŞEN

GEzİ / TRAvElGEzİ / TRAvEl
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Being called as ‘La Serenissima’ meaning ‘the most serene’ 
with reference to its magnificent and mesmerizing 
character, Venice is a matchless city. You feel speechless 
against the greatness of the palaces and the marble 
churches, built on wooden stakes along the Grand Canal. 
You might think that this city is an engineering wonder 
because it is constructed on marshy swampland. The city 

residents who are aware that Venice is the work of a 
frantic bravery colored the world with the Venice 

red paintings, music, Marco Polo’s spice road 
scents, and boho-chic styles instead of leaving 
this place. You might come across shoemakers 
who make bill shaped shoe toes, chefs who 
prepare gourmet dishes with a passion unique 

to Italians, and musicians who run from 
concert to concert with their cellos from the 

18th century at the narrow passages of the city, 
which has a respectable place in the world thanks to the 

number of the artistic master pieces per square meter.

The most splendid costume party of the baroque period
The most inspiring time of Venice is the ‘carnevale’ time. 
The most flamboyant costume party of the baroque period 
is actually the celebration of the arrival of spring. Venice 
became an important trading town between the 6th and the 
9th centuries as the middleman between west and east that 

Görkemine, bilgeliğine ve büyüleyici karakterine atfen 
‘La Serenissima’ yani ‘en dingin’ olarak anılan Venedik, 
benzeri olmayan bir kent. Büyük Kanal’ın kıyılarındaki 
sarayların ve kazıkların üzerine inşa edilmiş mermer 
kiliselerin ihtişamı karşısında diliniz tutulur. Kentin 
bir çamur yatağının üzerine kurulduğuna bakarak bir 
mühendislik harikası olduğunu da düşünebilirsiniz. 
Venedik’in aslında çılgınca bir cesaretin eseri 
olduğunu bilen kent sakinleri, burayı terk 
etmek yerine dünyayı Venedik kırmızısı 
resimlerle, müzikle, Marko Polo’nun ba-
harat yolu kokularıyla, bohem-şık stille-
riyle renklendirmişlerdir. Metrekareye 
düşen sanatsal şaheser sayısına bakarak 
bugün dünyada hatırı sayılır bir yere sahip 
kentin dar geçitlerinde, kuş gagasını andı-
ran burunlu ayakkabılar yaratan zanaatkarlara, 
İtalyanlar’a özgü o tutkuyla gurme tabaklar hazır-
layan aşçılara ve 18. yüzyıl çellolarıyla konsere koşuş-
turan müzisyenlere rastlarsınız.

Barok devrin en şaşaalı kostüm partisi   
Venedik’in en ilham verici zamanı ‘carnevale’ dönemi-
dir. Barok devrin bu en şaaşalı maskeli, kostüm partisi, 
baharın gelişinin kutlanmasıdır. 6. ve 9. yüzyıllarda ba-
lık ve tuz ihraç eden ve doğu ile batı arasında aracı ro-

ALIŞVERİŞ

Karnaval ruhuna 
girebilmek için                 

Ca’ Macana’dan maske   
satın alabilirsiniz.

SHOPPING 

You can purchase a mask 
from Ca’ Macana to 

enter carnival 
spirit.

GEzİ / TRAvElGEzİ / TRAvEl
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exported fish and salt. Spring meant a time for celebration 
for Venice; because, setting sail was up to the seasons for 
the sailing vessels of Venice. In the past, slaves hiding 
behind masks used to take their masters’ place for only a 
day during the religious holidays celebrated in honor of the 
Saturn God. The carnival takes place between January 23 
and February 9 this year. Ancient Greece, Renaissance, and 

then the festival had taken effect with the birth of 
Commedia dell’Arte, Italian Comedy of Art, at 

the end of the 15th century. In time, San Marco 
has become the center of the carnival and 
visitors who have come from around the 
world have watched the actors on wooden 
platforms, set.

History behind the mask
Today, the symbol of the carnival, ‘Bauta’ used 

to be a folk mask, which the government of Venice 
enforced in the 18th century. Making some politic decisions 
meant including the public in the process. Public had to 
wear these masks during liberal, equalitarian ballots. 
Bauta is also known as the Casanova’s mask in the world. It 
is completely white and covers whole face, except eyes. The 
mask has a protruding nose and it is worn with a tricorne. 
This gives the person who wears it a dark and sneaky 
impression. Moretta and Pantalone are also among the 

lüyle önemli bir ticaret kenti haline gelen Venedik’in 
yelkenlilerinin yolunun açık olması iklimlere bağlı ol-
duğundan bahar, kent için şenlik zamanı demekti. Bu 
yıl 23 Ocak- 9 Şubat tarihlerinde yapılan karnavalda 
geçmişte, Tanrı Satürn şerefine yapılan dinsel bayram-
larda köleler sadece bir günlüğüne, maskelerinin ardına 
gizlenerek efendilerinin yerini alırlarmış. Bu şölen an-
tik Yunan ve Rönesans derken, 15. yüzyıl sonlarında 
İtalyan Orta Oyunu olarak bilinen Commedia 
dell’Arte’nin doğuşuyla etkisini göstermiş. 
Zamanla San Marco Meydanı, karnavalın 
kalbi olmuş ve kurulan ahşap platformlar-
da dünyanın dört bir yanından gelenler 
oyuncuları seyretmiş. 

Maskenin ardındaki tarih
Bugün festivalin sembolü olan ‘Bauta’, 18. 
yüzyılda Venedik yönetimi tarafından uygula-
maya konan, standart bir halk maskesiydi. Bazı politik 
kararlarda, vatandaşların isimsiz olarak bu süreçte yer 
almasına önem verilir, özgür, eşitlikçi ve gizli oylama-
larda bunu giymek mecburi edilirdi. Bauta, Casanova 
maskesi olarak da dünyada en çok bilinen maskedir. 
Tamamıyla beyazdır ve gözler hariç yüzü bütünüyle 
kaplar. Çıkık bir burnu vardır ve üç köşeli şapkayla gi-
yilir, bu da karanlık ve sinsi bir izlenim verir. Moretta 

KAÇIRMAYIN

Karnavalın en şık 
balosu, Palazzo Pisani-

Moretta’da yer alan Ballo       
del Doge.

DON’T MISS

The most elegant masquerade 
of the carnival is Ballo del 
Doge, which takes place 

at Palazzo Pisani-
Moretta.

GEzİ / TRAvEl
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KONAKLAMA

Maske isimli odalarında; 
karnaval karakterleri, kostüm 

partileri temalı freskleri, maskeli 
aplikleri ve Murano cam avizeleriyle 

Locanda Orseolo, atmosferiyle etkileyici 
bir otel.   

ACCOMMODATION

Locando Orseolo is an impressive hotel 
with its ambience and its rooms where 

you can find carnival characters, 
costume party themed murals, 
Murano glass chandeliers, and 

masked appliqués. 

GEzİ / TRAvElGEzİ / TRAvEl

widely used mask types. Moretta, which is oval and usually 
made from black velvet, used to be worn traditionally by 
women during monastery visits. Pantalone used to be worn 
by the players of Commedia dell’Arte to symbolize a trader 
who had wrinkles and a large nose.    

A palace masquerade without quadril 
cannot exist

The festival begins with the ‘La Festa 
delle Marie’ parade that goes through 
the whole city. The parade that 
departs from San Marco goes through 
the streets of Venice, takes place at 
jousting and other fun competitions. 
Masquerades are organized at many 

palaces of the city. The Grand 
Masquerade is usually thrown at the 

Grand Palace. Anyone who knows how to do 
the French dance called quadril and wears the 

appropriate apparel can attend to these balls. Calcio 
storico (a football show from the medieval times, played 
with medieval outfits) matches are played at San Marco. 
Another parade that consists of pompous and splendid 
costumes takes place in here. Fancy boats and gondolas, 
carrying masked passengers advance through the Grand 
Canal. The masquerades that are open to public are not 

ve Pantalone de yaygın maske türlerinden. Oval ve ge-
nelde siyah kadifeden olan Moretta, geleneksel olarak 
kadınlar tarafından manastır ziyaretlerinde takılırdı. 
Pantalone ise Commedia dell’Arte olarak bilinen İtal-
yan orta oyunlarında, bol kırışıklık ve büyük bir burun-
la yaşlı bir tüccarı sembolize ederdi. 

Saray balosu kadril’siz olmaz
Festival, tüm kentte bir geçit olan ‘La 
Festa delle Marie’ ile başlar. San Marco 
Meydanı’ndan hareket eden maskeli 
geçit Venedik’in sokaklarında dola-
şır, mızrak dövüşleri ve diğer eğlen-
celi yarışmalar yer alır. Kentin birçok 
sarayında balo düzenlenir. Büyük 
Maskeli Balo, genellikle Büyük Sa-
ray’da yapılır. Doğru kıyafeti olan ve 
birkaç yüzyıl öncesine ait kadril (Napole-
on’un sarayında rağbet gören bir Fransız dan-
sı) gibi dansları yapabilen herkes bu balolara katıla-
bilir. Calcio storico (ortaçağ kıyafetleriyle o devre ait 
bir futbol gösterisi) maçları San Marco Meydanı’nda 
oynanır. Yine burada en süslü ve dikkat çeken kıyafet-
lerin bir geçidi olur. Maskeli yolcuları taşıyan, alabildi-
ğine süslü kayıklar ve gondollar Büyük Kanal boyunca 
ilerler. Halka açık balolar ucuz değil, kıyafet kiralama-



2015
12FARKLI

PUAN 
TÜRÜNDE

KPSS

TÜRKİYE
BİRİNCİSİ

A GRUBU

2015
P121

KPSS

TÜRKİYE
BİRİNCİSİ

ÖĞRETMENLİK

BİNLERCE MEMUR ATAMASI İLE
REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYORUZ

ATANANLAR LİSTESİ İÇİN
www.ihtiyacakademi.com

ihtiyacakademi ihtiyac_Akademi ihtiyac.akademi ihtiyacakademiofficial



0  4  4  raillife ŞUBAT / FeBrUAry 2016

BİLGİ 

Karnavalın en yetkili 
rehberleri; Consorzio 

Comitato per il Carnevale di 
Venezia, Venezia Marketing&Eventi 

ve Un Ospite di Venezia. 

INFO

The authorized guides of the 
carnival: Consorzio Comitato per il 

Carnevale di Venezia, Venezia 
Marketing&Eventi, and Un 

Ospite di Venezia. 

cheap and if you consider renting a costume that doesn’t 
include shoes and mask, this means that you might be 
facing an expense as much as your travel budget.   

The most beautiful drawing room of the world
A remark attributed to Napoleon calls San Marco ‘the most 

beautiful drawing room of the world.’ The square is 
the heart of the carnival. The most dashing 

feature of the square where St. Mark’s Basilica, 
the Clock Tower, the Campanile, the Doges 
Palace, and the residents of Monastery 
Doges are located is the marbles. A Florian 
cafe, among the stops of the carnival, from 
1720 takes place at the square. The famous 

cafe is also known by its place in history. 
When the Austrians occupied the city within 

the acts of the Vienna Congress in 1814, the 
Venetian patriots retreated to the Florian cafe and 

the invader Austrians settled into the Quadri cafe right 
across. The competition between the two cafes continues 
even today. Florian, which is preferred by writers and artists, 
take you to the carnivals of the 18th century. 
Don’t resist getting lost in Venice. This actually means 
freedom from the tourist crowd. When it is time to go back 
to your hotel, surely you will find an Italian who will lead 
you behind a mask.    

nız gerektiğini de düşünürseniz -ki buna maske ve 
ayakkabı dahil degil- belki de seyahat bütçeniz kadar 
bir masrafla karşı karşıyasınız demektir. 

Yeryüzünün en güzel salonu
Napolyon’un ‘yeryüzünün en güzel salonu’ olarak adlan-
dırdığı San Marco Meydanı, karnavalın kalbi. San 
Marco Kilisesi, Çan Kulesi, Doclar Sarayı, 
Saat Kulesi ve Manastır vekilharçlarının 
evlerinin bulunduğu meydanın en göz alı-
cı özelliği mermerleri. Meydanda karna-
valın duraklarından biri 1720 tarihli Flo-
rian kahvesi var. Sadece atmosferiyle 
değil, kahve, tarihteki yeriyle de ünlü. 
Avusturyalılar 1814’te Viyana Kongresi 
kararları çerçevesinde kenti işgal edince 
Venedikli vatanseverler Florian kahvesine 
çekildiklerinde tam karşıdaki Quadri kahvesine 
de işgalci Avusturyalılar yerleşmiş. İki kahvenin re-
kabeti bugün hala sona ermiş değil. Yazarların ve sanat-
çıların tercih ettiği Florian, karnaval zamanı 18. yüzyıl 
günlerine dönüyor. 
Venedik’te kaybolmaya karşı koymayın. Öncelikle bu, 
turist kalabalığından uzaklaşabilmek demektir. Elbet 
otele dönme vaktiniz geldiğinde, esrarengiz maskelerin 
altından size yol gösterecek bir İtalyan çıkacaktır. 

GEzİ / TRAvElGEzİ / TRAvEl





Many people get rid of stress by spending time in nature 
nowadays. The popular choice of people who would like to 
be one with nature, enjoy their freedom, and do a sportive 
action while doing all that is bicycling. The season is not 
important for a bicycle lover. Besides, what could be more 
fun than pedaling through the colorful leaves on the ground 
in fall, under the shades of snow that turns into a big white 
simplicity in winter, accompanied by the sun that warms 
your heart and dances with the endless tones of green in 
spring and in summer?

Artık pek çok kişi iş hayatının yoğun stresini doğaya yö-
nelerek atmaya çalışıyor. Doğayla iç içe olmak, yalnızlığın 
tadını çıkarmak ve tüm bunları yaparken sportif bir eylem 
içerisinde bulunmak isteyenlerin en popüler tercihi ise 
bisiklete binmek… Bisiklet severler için mevsimin ne ol-
duğu hiç önemli değil. Sonbaharda yerleri süsleyen rengâ-
renk yapraklar arasında, kışın bembeyaz bir sadeliğe dö-
nüşen karların gölgesinde, bahar ve yaz aylarında ise yeşi-
lin binbir tonuyla raks eden ve yüreğinizi ısıtan güneş 
eşliğinde pedal çevirmekten daha keyifli ne olabilir ki?

ÖZGÜRLÜĞÜN	TADINI	PEDALLA	ÇIKARIN

ENJOY YOUR FREEDOM THROUGH PEDALING 

BİSİKLET TUTKUNLARININ TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ EN POPÜLER BİSİKLET ROTALARINI 
RAILLIFE OKUYUCULARI İÇİN ARAŞTIRDIK.

WE SEARCHED FOR THE POPULAR BIKE ROUTES OF BIKING LOVERS IN TURKEY AND 
IN THE WORLD FOR RAILLIFE READERS. 

SELİN AKGÜN

HoBİ / HOBBY
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Popular biking routes of İstanbul
Many organizations such as Cyclers Association, Bicycle 
Association, and Bicycle Lovers with members who love 
biking and see it as a special hobby and a way of life 
operate in Turkey. Bicycle enthusiasts who communicate 

with each other through social media enjoy 
nature and their freedom by organizing 

tours for one or two days to bike 
parkours around Turkey. Moreover, 

some of them take this hobby out 
of our borders and travel to 
biking destinations out of 
country. During the activities 
organized by these clubs, 
participants can take as many 
pictures as they want, hitting 
two birds with one stone. 

They get the opportunity to 
photograph the historical and 

natural beauties that they come 
across on the route.   

Now, let’s take a look at the popular 
biking destinations located in İstanbul. 

The hardship rate of the 3.5-km parkour 
between Kadıköy and Fenerbahçe in the Anatolian Side is 
5 out of 10. This route includes many rest stops. The 
favorite route of the European Side is the Belgrade Forest 
with no doubt. The 16.7-km route can be completed in 1 
hour and 55 minutes. However, keep in mind that this 
parkour is harder than the others are. Its hardship rate is 7 
out of 10. If you prefer being in nature, another pleasant 
destination is the Aydos Forest. The 13-km parkour takes 
about 1 hour and 13 minutes to complete. Its hardship rate 
is 6 out of 10.

İstanbul’un en popüler bisiklet rotaları
Türkiye’de bisiklete özel bir hobi ve farklı bir yaşam 
felsefesi olarak bakan bisiklet severlerin üye olduğu Bi-
sikletliler Derneği, Bisiklet Derneği ya da Bisiklet Aşık-
ları gibi pek çok dernek ve kulüp bulunuyor. Sosyal 
medya aracılığıyla birbirleriyle iletişim kuran bisiklet 
meraklıları, Türkiye’nin dört bir yanındaki 
bisiklet parkurlarına yönelik bir ya da iki 
günlük turlar düzenleyerek doğanın ve 
özgürlüğün tadını çıkarıyor. Hatta 
bazı kişiler bu tutkuyu Türkiye sı-
nırlarının dışına çıkarak yurt dı-
şında da devam ettiriyor. Bu ku-
lüplerin bir diğer önemli özelliği 
ise bisiklet turları çerçevesinde 
bol bol fotoğraf çekilebilmesi… 
Yani bir taşla iki kuş vurulmuş 
oluyor. Bisiklet turlarına katılan 
kişiler, rotaları üzerinde yer alan 
doğal ve tarihi güzellikleri fotoğraf-
lama şansına da sahip. 
Şimdi öncelikle İstanbul’daki popüler bi-
siklet rotalarına bir göz atalım. Anadolu Ya-
kası’nda Kadıköy-Fenerbahçe arasındaki 3.5 kilo-
metrelik parkurun zorluk derecesi 10 üzerinden 5. Bu 
rota içerisinde pek çok mola yeri de bulunuyor. Avrupa 
Yakası’nın en gözde rotası ise hiç kuşkusuz Belgrad Or-
manı… 16.7 kilometrelik parkur, 1 saat 55 dakika sürü-
yor. Ama buranın diğer yerlere göre biraz daha zorlayıcı 
olduğunu hatırlatalım. Bu rotanın zorluk derecesi ise 10 
üzerinden 7. Tercihiniz yeşil alanlar içinde olmaksa bir 
diğer keyifli rota ise Aydos Ormanı. 13 kilometrelik par-
kur, yaklaşık 1 saat 13 dakika sürüyor. Zorluk derecesi 
ise 10 üstünden 6…

HoBİ / HOBBY

Bisiklet	meraklıları,	
Türkiye’nin	dört	bir	

yanındaki	bisiklet	parkurlarına	
yönelik	bir	ya	da	iki	günlük	turlar	

koordine	ederek	doğanın	ve	
özgürlüğün	tadını	çıkarıyor.

Biking lovers enjoy freedom and 
nature by organizing tours for 

one or two days to bike 
parkours located around 

Turkey.
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A different type of adventure from Cappadocia to 
Gökova Bay
If your goal is to participate in out-of-town bicycle tours 
on the weekends, we suggest you to add the following 
destinations to your list. One of the five big bicycle races 
of the world is organized on Cappadocia parkour. The 
parkour that starts from Niğde goes through Avanos and 

Göreme and ends in Ürgüp. You can travel through 
the fairy chimneys as you pass by the villages 

on this 115-km parkour. The parkour, 
which is crossed by a mountain bike, is 

very difficult. 
If your vote is in favor of the Black 
Sea Region, Trabzon-Artvin 
parkour is just for you. Entwining 
green and blue, the bicycle tour 
that you are going to make on the 
Trabzon-Artvin Highway is 230 

km. The third special destination is 
in Hatay. The 40-km climbing track 

located in Yayladağı district of Hatay 
draws attention to its natural beauty. 

The track surrounded by forests on the 
Yayladağı-Antakya Highway is oxygen-rich.  

One other alternative is in Gökova Bay. The 295-km route 
that begins from Bodrum ends in Datça, passing through 
the ancient cities of Caria accompanied by the matchless 
beauty of the bay scene, old windmills that became cultural 
memorials today, and turquoise coves hidden with their 
perfect nature. Marmaris and its surrounding area are 
highly suitable for bicycle tours. This 106-km route 
through the small villages begins and ends in Marmaris at 
where it starts. You breathe in the forest and sea air while 
cycling to Bozburun Peninsula and back.  

Kapadokya’dan Gökova Körfezi’ne farklı bir serüven
Amacınız hafta sonlarında bisiklet turlarıyla şehir dışın-
daki organizasyonlara katılmak ise bu rotaları da listenize 
eklemenizi tavsiye ediyoruz. Dünyanın beş büyük bisik-
let yarışmasından biri Kapadokya parkurunda yapılıyor. 
Niğde’den başlayan parkur boyunca Avanos ve Göre-
me’den geçerek, Ürgüp’e varılıyor. Toplam 115 kilometre 
boyunca köylerden geçip, peribacalarının ara-
sında yolculuk edebilirsiniz. Dağ bisikleti 
kullanılan parkur oldukça zorlu… 
Tercihinizi Karadeniz’den yana kul-
lanacaksınız, Trabzon-Artvin par-
kuru sizin için biçilmiş kaftan. Ye-
şil ile mavinin iç içe geçtiği Trab-
zon-Artvin Karayolu’nda yapaca-
ğınız bisiklet turu, 230 kilometre 
sürüyor. Üçüncü özel bir rota ise 
Hatay’da bulunuyor. Hatay’ın 
Yayladağı İlçesi’ndeki 40 kilomet-
relik tırmanma parkuru doğal güzel-
liği ile dikkat çekiyor. Yayladağı-An-
takya Karayolu’ndaki çevresi ormanlarla 
çevrili parkur, sporcular için adeta bir oksi-
jen deposu. 
Bir diğer alternatif rota ise Gökova Körfezi’nde… Bod-
rum’dan başlayan 295 kilometrelik rota, eşsiz körfez 
manzarası eşliğinde Karia antik kentlerini, şimdi birer 
kültürel anıt olan çok eski yel değirmenlerini ve mükem-
mel doğasıyla gizli kalmış turkuaz koyları geçerek Dat-
ça’da son buluyor. Marmaris ve çevresi de bisiklet turları 
için son derece ideal. Orman ve deniz havasıyla, küçük 
köyleri geçerek keşfedeceğiniz 106 kilometrelik bu rota, 
Marmaris’te başlayıp Bozburun Yarımadası’na ulaşıp, 
tekrar başlangıç noktasına dönmenizle son buluyor.

HoBİ / HOBBY
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Enjoy pedaling out of country
What are the most preferred out of country locations by 
cyclers? Copenhagen, Denmark is at the top of the list. 
Copenhagen, the flattest city of the world, has an 
exemplary substructure for transportation through 
bicycles. Wide and blue bicycle tracks take place in every 
street of the city. The right of way belongs to cyclers 

before pedestrians. 
Second place in the list belongs to 

Amsterdam, Holland. The number 
of bicycles in the city is more 

than the city’s population; 
because, everyone owns 2 or 3 
bikes. Many residents prefer 
going to work by pedaling. 
Someone who would like to 
cycle to Rotterdam from 
Amsterdam can travel 

between the cities at zero risk 
by using the wide bicycle track 

located 5 meters alongside the 
highway.   

The third strategic point is Barcelona, 
Spain. The city well known as being 

entwined with bicycles is a paradise for biking lovers. 
You have the opportunity to travel wherever you want 
in the city by using the non-stop biking routes. The 
fourth important route is Berlin, Germany. It has been 
observed that most working class in Berlin prefers 
biking to and from work. Parks in the city, wide biking 
tracks, and non-stop biking routes that reach to 
surrounding districts reduce the traffic problem and 
offer the opportunity to become one with nature to 
biking lovers.

Yurt dışında bisiklet keyfi
Peki, bisiklet severlerin yurt dışında en çok tercih 
ettiği rotalar nereler? Listenin ilk sırasında hiç şüp-
hesiz Kopenhag/Danimarka bulunuyor. Dünyanın 
en düz şehri olarak öne çıkan Kopenhag, dünyadaki 
tüm ülkeler için örnek oluşturan bir bisiklet ulaşım 
altyapısına sahip. Geniş ve masmavi bisiklet yolları, 
şehrin her sokağında yer alıyor ve trafikte öncelik 
yayalardan önce bisiklet sürücülerinde… 
İkinci sırada ise Amsterdam/Hollanda 
bulunuyor. Şehirdeki bisiklet sayısı, 
şehirde yaşayan insan sayısından faz-
la… Çünkü herkesin 2’şer ya da 3’er 
bisikleti var. Burada yaşayan çoğu 
kişi, işyerlerine bisikletle gelip git-
meyi tercih ediyor. Amsterdam’dan 
Roterdam’a bisikletle gitmek iste-
yen bir kişi, araçlara ait olan yolun 
hemen 5 metre yanında, tarlaların 
içinden giden geniş bisiklet yolunu 
kullanarak sıfır risk ile şehirlerarası 
yolculuk yapabiliyor. 
Üçüncü stratejik nokta ise Barselona/İspan-
ya…  Bisikletle iç içe bir şehir olarak dikkat çeken 
Barselona, bisiklet severler için adeta bir cennet. 
Burada da kesintisiz bisiklet yolları ile istediğiniz 
her yere kolayca gidebilme şansına sahipsiniz. 
4’üncü önemli rota ise Berlin/Almanya… Berlin’de 
de çalışan kesimin işe gelip gitmek için ağırlıkla bi-
sikleti tercih ettiği gözlemleniyor. Şehir içindeki 
parklar, geniş bisiklet yolları ve çevre ilçelere giden 
kesintisiz bisiklet parkurları hem trafik sorununu 
azaltıyor hem de bisiklet meraklılarına doğayla iç içe 
olma fırsatı sunuyor.

HoBİ / HOBBY

Kopenhag,	
Barselona,	Berlin	ve	
Amsterdam,	bisiklet	

meraklılarının	en	popüler	
destinasyonları	arasında	yer	

alıyor.

Copenhagen, Barcelona, Berlin, 
and Amsterdam are among 

the popular destinations 
for biking lovers.
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YETENEĞİ	OLAN	HERKES	YAZAR	
OLABİLECEK

ANYONE WITH TALENT CAN BECOME A WRITER

EN BÜYÜK HAYALİNİZ YAZAR OLMAKSA VE BUNUN İÇİN GEREKLİ YETENEĞE SAHİP OLDUĞUNUZU 
DÜŞÜNÜYORSANIZ, HİKÂYELERİNİZ WATTPAD’DE YAYINLANABİLİR.

IF YOUR BIGGEST DREAM IS TO BECOME A WRITER AND IF YOU THINK THAT, YOU 
HAVE A TALENT, YOUR STORIES CAN BE PUBLISHED ON WATTPAD.

GİRİŞİM / iNiTiATivE

SELİN AKGÜN

Belki de şu an hayalinizi ertelemekten 
çok, hayalinize bir adım daha yaklaştığı-
nız bir dönemin başlangıcı olabilir. Eğer 
kaleminiz kuvvetliyse ve idealiniz başa-
rılı bir yazar olmaksa dünyanın en bü-
yük online okur-yazar platformu olarak 
öne çıkan Wattpad sayesinde milyon-
larca kişi tarafından tanınan ve kitapları 
basılan bir yazar olma yolunda ilk adımı 
atabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey 
kendinize inanmak ve hikâyelerinizi ya 
da romanınızın belli kısımlarını Watt-
pad aracılığıyla paylaşmak…

This might be the time that you come 
one step closer to your dream rather 
than delaying it. If you have a talent 
and your goal is to become a successful 
writer, you might take the first step 
into becoming a writer whose books 
are published and who’s known by 
millions of readers thanks to Wattpad, 
which is the largest online reading and 
writing platform of the world. All you 
need to do is believe in yourself and 
share your stories or the parts of your 
novel through Wattpad. 

0  5  0  raillife ŞUBAT / FeBrUAry 2016



The number of Wattpad fans is over 40 million
 Founded in 2006, Wattpad is a free online platform where 
the users write, discover, and share the stories they write 
about things they enjoy. Within Wattpad, which has over 40 
million users, individuals get the opportunity to spend 

pleasant time in their area of interest and in their 
own time on an entertaining online 

platform. Stories can be published as 
in series on Wattpad. What 

makes this platform different 
is that the user can comment 

on each other’s stories 
interactively. The 
application serves on its 
mobile and internet 
sites in over 50 
languages. Founder 
and CEO of Wattpad, 
Allen Lau states that 
Turkey is their third 

largest market after the 
USA and the Philippines 

in the world. Wattpad 
users in Turkey spend an 

average time of 400 hours on 
this platform monthly. Sharing 

striking worldwide statistics on 
Wattpad, Allen Lau says, “Gutenberg 

invented the printing press 500 years ago, and it is time to 
retire this invention. We would like to create the next 
generation of books. Around the world, over 40 million 
people use Wattpad each month. A new member signs up 
every second. Our worldwide members spend 13 billion 
monthly minutes on Wattpad. An average Wattpad log in is 
30 minutes. Over 150 thousand stories updated and shared 
on Wattpad until today.”    

Wattpad fanatikleri 40 milyonun üzerinde
2006’da kurulan Wattpad, insanların en sevdikleri şey-
lerle ilgili hikâyeler yazabildikleri, keşfedebildikleri ve 
paylaşabildikleri ücretsiz bir online uygulama olarak öne 
çıkıyor. Dünyada yaklaşık 40 milyonun üzerinde üyeye 
sahip olan Wattpad kapsamında, bireyler hem ilgi alan-
larına göre hem de kendi zamanlarına uyan bir 
eğlence platformunda keyifle vakit geçir-
me şansına sahip. Wattpad’de yer alan 
hikâyeler seriler halinde yayınlana-
biliyor. Bu platformun en farklı 
yanı ise Wattpad üyelerinin in-
teraktif bir şekilde hikâyelere 
yorumda bulunabiliyor ol-
maları… Uygulama mobilde 
ve internet sitesinde 50’den 
fazla dilde hizmet veriyor. 
Wattpad’in kurucu ortağı 
ve CEO’su Allen Lau, Tür-
kiye’nin ABD ve Filipin-
ler’den sonra dünyadaki 
üçüncü büyük pazarları oldu-
ğunu belirtiyor. Türkiye’deki 
Wattpad üyeleri ayda ortalama 
400 saatlerini bu platformda geçiri-
yor. Wattpad hakkında dünya genelin-
de çarpıcı istatistikler paylaşan Allen Lau, 
“Gutenberg matbaayı 500 yıl önce icat etti ve ar-
tık bu buluşun emekliye ayrılmasının zamanı geldi. Biz 
kitapların bir sonraki neslini yaratmak istiyoruz. Her ay 
dünyada 40 milyonu aşkın kişi Wattpad kullanıyor. Her 
saniye topluluğa yeni bir insan katılıyor. Dünyanın dört 
bir yanındaki üyelerimiz Wattpad’de ayda 13 milyar da-
kika harcıyor. Ortalama Wattpad oturumu 30 dakika 
sürüyor. Wattpad’de bugüne kadar 150 milyonun üze-
rinde hikâye güncellemesi paylaşıldı.” diyor. 

GİRİŞİM / iNiTiATivE

Wattpad’in kurucu ortağı ve 
CEO’su Allen Lau

Founding Partner and CEO           
of Wattpad Allen Lau
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100 Wattpad stories are published into books in Turkey
Giving different type of information on Turkey, Allen Lau 
makes a comment: “Our users in Turkey whose number 
already reaching to 3 million and increasing rapidly come to 
Wattpad to become a part of the local entertainment. Over 7 
million Turkish story updates have been shared on Wattpad 
until today. We expect to see the popular Wattpad stories to 
become a driving force for entertainment culture in Turkey 

where those stories inspire best-selling novels, prime 
time TV series, and blockbuster movies. Kiraz 

Mevsimi, Kerem Bürsin are among 
popular TV series and names that 

inspire many Wattpad stories. 100 
Turkish Wattpad stories are 

published into books in Turkey. 
Bringing together amateur 
writers and readers at no 
charge, Wattpad where 
stories are written in 
hundreds of categories from 
romance to horror and from 
vampires to crime becomes 
prominent as ‘the Youtube of 

stories.’ Wattpad is a paradise 
where the dreams come true for 

the ones who would like to become 
a writer and have their stories reach 

to millions. You can write in whatever 
category you wish on Wattpad, poem, 

novel, or story. No one interferes with your 
subject, category, style, grammar, or spelling errors. There 

are no rules. You write however you wish.”

Writers who became worldwide phenomenon
It would be useful to remind that Epsilon Publishing that 
published over 10 Wattpad stories into books is one of 

Türkiye’de 100 Wattpad hikâyesi kitaplaştırıldı
Türkiye’ye yönelik farklı bilgiler de veren Allen Lau, 
“Hâlihazırda 3 milyonu bulan ve sayıları hızlı bir iv-
meyle artan Türkiye’deki kullanıcılarımız, yerel eğlen-
cenin bir parçası olmak için Wattpad’e geliyor.Watt-
pad’de bugüne kadar 7 milyonun üzerinde Türkçe hikâ-
ye güncellemesi paylaşıldı. Wattpad’in popüler hikâ-
yelerinin, çok satan romanlara, prime time televizyon 
dizilerine ve gişe hâsılatı kıran filmlere ilham 
verdiği Türkiye’deki eğlence kültüründe 
itici bir güç olmasını bekliyoruz. Ki-
raz Mevsimi, Kerem Bürsin gibi 
popüler film, dizi ve ünlüler, 
platform üzerindeki pek çok 
hikâyeye ilham veriyor. 
Türkiye’de 100 adet Türkçe 
Wattpad hikâyesi kitap-
laştırıldı. Amatör yazar-
larla okuyucuları aracısız 
ve ücretsiz olarak birbi-
riyle buluşturan, roman-
tikten korkuya, polisiye-
den vampir hikâyesine 
yüzlerce türde hikâyenin 
yazıldığı Wattpad, ‘hikâye-
lerin You Tube’u’ olarak öne 
çıkıyor. Wattpad yazar olmak 
isteyen, yazdıklarını geniş kitlelere 
ulaştırmak isteyen hevesli ve amatör 
yazarlar için tam anlamıyla hayallerinin 
gerçekleştiği bir cennet. Zira burada şiir, roman ya da 
öykü, her ne yazmak istiyorsanız onu yazıyorsunuz. 
Seçtiğiniz konuya, türe, kullandığınız dile ya da yaptı-
ğınız dilbilgisi hatalarına karışan yok. Hatta hiçbir ku-
ral yok. Nasıl istiyorsanız öyle yazıyorsunuz.” yoru-
munda bulunuyor.

Wattpad’de	en	çok	
okunanlar;	romantik	aşk	

hikâyeleri,	fantastik	hikâyeler	ve	
bilim	kurgu...	Bu	türlerde	yazarsanız	
daha	fazla	dikkat	çekebilirsiniz.	

The most read categories on Wattpad 
are romantic love stories, fantastic 
stories, and science-fiction. If you 

write in these categories, you 
would draw more 

attention.
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the biggest supporters of the young writers. Wattpad is 
an important step in the aspects of democratizing writing 
and making it public. A significant indicator of it is that 
the writers whose novels became very popular on Wattpad 
and were published by Epsilon come from the small cities 
such as Düzce, Kocaeli, Adana, and Konya more than they 

come from İstanbul, Ankara, and İzmir. The 
target mass of Wattpad is young people 

who are between 13 and 35, mostly 
females. One of the greatest 

stars created by Wattpad is 
Anna Todd who is 25 and 

the spouse of a soldier 
from Texas. Todd, who 
has worked at many 
jobs from waiting 
tables to make-up 
profession, began 
writing as a hobby. 
When she published 
her story about the 

members of her favorite 
music group on 

Wattpad, the number of 
her readers reached to 500 

million. The characters in her 
novel became phenomenon. 

Signing a deal for hundreds of 
thousands dollar to publish her novel 

titled ‘After’ with the famous publisher 
Simon&Schuster, Todd is in the agenda with a sequel 
titled ‘Before’ nowadays. Reaching to 19 million readers 
with her romantic story ‘The Kissing Booth’, published on 
Wattpad, the British writer Beth Reekles who is 19 signed 
a three-book deal with the famous Random House for 
hundreds of thousands dollars.

Dünya çapında fenomen olan yazarlar
Bugüne kadar 10’dan fazla Wattpad öyküsünü kitaplaştı-
ran Epsilon Yayınevi’nin, genç yazarların en önemli des-
tekçilerinden biri olduğunu hatırlatmakta da fayda var. 
Wattpad, yazarlığın demokratikleştirilmesi ve bir ölçüde 
halka inmesi açısından son derece önemli bir adım. Bunun 
en önemli göstergesi ise Epsilon Yayınevi bünyesinde 
kitabı yayınlanan ve Wattpad’de büyük bir çı-
kış yakalayan yazarların İstanbul, Ankara 
ve İzmir’den çok Düzce, Kocaeli, Ada-
na ve Konya gibi şehirlerden geli-
yor olması… Wattpad’in hedef 
kitlesi ise ağırlıklı olarak 13-35 
yaş arası gençler ve çoğunluk-
la da kadınlar… Wattpad’in 
yarattığı en büyük yıldızlar-
dan biri de Teksaslı bir as-
ker eşi olan 25 yaşındaki 
Anna Todd. Garsonluktan 
makyaj uzmanlığına türlü 
işlerde çalıştıktan sonra 
hobi olarak yazarlığa soyu-
nan Todd, hayranı olduğu 
müzik grubunun elemanlarını 
konu alan bir hikâyeyi Watt-
pad’da yayınlayınca, okunma sayısı 
500 milyonu buldu. Romanındaki ka-
rakterler ise fenomen oldu. ‘After’ adlı ro-
manının kitap olarak basılması için ünlü yayınevi 
Simon&Schuster ile yüz binlerce dolarlık bir anlaşma 
imzalayan Todd, şimdi de devam kitabı ‘Before’ ile gün-
demde. Wattpad’de yayınladığı romantik hikâyesi ‘The 
Kissing Booth’ ile 19 milyon okunma sayısına ulaşan 19 
yaşındaki İngiliz yazar Beth Reekles ise ünlü Random 
House yayıneviyle üç kitaplık ve yüz binlerce dolarlık bir 
anlaşmaya imza attı. 

GİRİŞİM / iNiTiATivE

Anna Todd ve Beth Reekles, 
Wattpad’in başarılı yazarları arasında...

Anna Todd and Beth Reekles                  
are among the most successful             

writers of Wattpad.
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Canan Kostüm Dünyası’ndan içeriye girer girmez kendi-
nizi sihirli bir dünyaya adım atmış gibi hissediyorsunuz. 
Çocukluğunuzdan bu yana en sevdiğiniz çizgi film kahra-
manlarının kostümleri süslüyor dört bir yanınızı. Burada 
bir Kızılderili de olabilirsiniz prenses de. Kukuletalı bir 
cadıya da dönüşebilirsiniz taş devri kahramanlarına da. 
Yapmanız gereken tek şey hayal etmek. Çünkü burada 
hayal ettiğiniz her kostüm gerçeğe dönüşüyor.

The moment you enter Canan Kostüm Dünyası (Costume 
World) you feel like you are walking through a magical 
world. You find yourself surrounded by the costumes of the 
many of your childhood cartoon characters. You can become 
an Indian or a princess in here; you can turn into a witch or a 
Flintstone character. All you need to do is to imagine. 
Because every costume you dream in here becomes true. 

BURADA	HAYAL	
ETMENİN	SINIRI	YOK

DON’T LIMIT YOUR 
IMAGINATION IN HERE

KİŞİYE ÖZEL KOSTÜM TASARIMLARINA İMZA 
ATAN KOSTÜM DÜNYASI’NIN SAHİBİ CANAN 
ÖZPINAR, HEDEF KİTLESİNE GÜZEL VE 
AYRICALIKLI OLMAYI VAAT EDİYOR

CANAN ÖZPINAR, OWNER OF THE KOSTÜM 
DÜNYASI WHO DESIGNS TAILOR-MADE 
COSTUMES, OFFERS BEAUTY AND PRIVILEDGE 
TO HER TARGETED CLIENTS.

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI
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Canan Kostüm Dünyası’nın sahibi Canan Özpınar
Owner of Canan Kostüm Dünyası Canan Özpınar
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Bankacılıktan kostüm tasarımcılığına
Bir bankadan emekli olduktan sonra kostüm ve tasarım 
alanına yönelen Canan Özpınar, Canan Kostüm Dünya-
sı’nı 18 yıl önce açtı. 10 yıl Feneryolu’nda hizmet veren 
Özpınar, son 8 yıldır ise Kızıltoprak İstanbul’da hedef 
kitlesini farklı kostüm tasarımlarıyla buluşturuyor.  Bu-
rada sergilenen kostümlerin yüzde 80’i ise Özpınar’ın çi-
zimleriyle hayat buluyor. Özpınar’ın kişiye özel çalışma-
ları sonucunda çizimini ve tasarımını hazırladığı 
kostümler, 4 farklı atölyede dikilerek hazırla-
nıyor. İşe ilk olarak bale kostümü satmak-
la başladıklarını ifade eden Özpınar, 
“Baleye karşı her zaman büyük bir 
sempatim vardı. Kardeşim bale öğret-
meni, kızım ise balerin. Bu nedenle bu 
konseptte bir iş yapmak bana çok daha 
tatmin edici geldi. Bale okullarına yö-
nelik tütü, bale mayosu, bale çorabı gibi 
kostümlerin ardından farklı kostüm tasa-
rımlarına yöneldik. Burada kostüm satın 
alabileceğiniz gibi ihtiyacınıza göre kostüm de 
kiralayabiliyorsunuz. Bize gelen müşterilerimizle hayal 
ettikleri kostümlerin renginden kumaşına, deseninden 
formuna kadar her detayı birlikte şekillendiriyoruz. Yap-
tığımız iş aslında bir nevi konsept danışmanlığı… En çok 
Cadılar Bayramı, yılbaşı, 23 Nisan ve okul müsamereleri-
nin yoğunlaştığı mayıs ayında yoğun oluyoruz.” diyor.

From banking business to designing costumes
Following her retirement from banking business, Canan 
Özpınar picked up an interest in designing costumes. She 
opened Canan Kostüm Dünyası 18 years ago. Serving her 
clients for 10 years in Feneryolu, Özpınar has been 
designing different costumes in Kızıltoprak, İstanbul for 
the last 8 years. Eighty percent of the costumes at her shop 
had found life thanks to her designing skills. Özpınar 

creates her designs following a meeting with her client 
to learn what type of costume is to be designed. 

The costumes are prepared in four different 
tailoring workshops. Stating that they began 

to sell ballet costumes at first, Özpınar 
says, “I always had a great interest in 
ballet. My sister is a ballet instructor, my 
daughter is a ballerina. It was more 
satisfying to work in this area for me. 

Following our work with tutus, ballet suits, 
and ballet stockings in the aim of ballet 

schools, we began to design different costumes. 
You can rent a costume at our shop, as well as 

purchasing one. We shape every detail from color to fabric 
and from pattern to form together with our clients, making 
their dreams come true. What we do is actually concept 
counseling. We get busy mostly before Halloween, New 
Year, April 23, and in May when the school shows are 
organized often.”   

HoBİ / HOBBYzANAAT / CRAFT

“Yaptığımız	
iş	aslında	bir	nevi	

konsept	danışmanlığı…	
En	çok	Cadılar	Bayramı,	
yılbaşı,	23	Nisan	ve	okul	

müsamerelerinin	
yoğunlaştığı	mayıs	ayında	

yoğun	oluyoruz.”
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Kişiye özel hizmet veriliyor
Kostüme yönelik merakın hiç bitmediğini dile getiren 
Canan Özpınar, “Çocuklara da yetişkinlere de keyifle 
hizmet veriyoruz. Kostümlü doğum günü ya da evlilik 
yıldönümü partilerinde giyilmek üzere pek çok özel 
tasarıma imza attık. Çocuk kostümlerinde en çok Spi-
derman, Superman, Elsa-Frozen, Winx, Sindirella, Pa-
muk Prenses gibi kahramanların kostümleri tercih 
ediliyor. Cadı kostümleri de oldukça popüler.” 
yorumunda bulunuyor. 
Kiralama ve satın alma süreci hakkında da 
bilgi veren Özpınar, “Eğer kostümünü-
zün sıfırdan bedeninize göre dikilmesi-
ni istiyorsanız, öncelikle beden ölçü-
nüz alınıyor. Sonrasında tasarım ve 
dikim aşamasına geçiliyor. Kostüm fi-
yatları arzu edilen kumaş ve modele 
göre 100-500 TL arasında değişiyor. Ki-
şiye özel kostüm tasarımlarını en geç 1 
hafta içinde teslim ediyoruz. Taksi ya da 
Amerika’daki Özgürlük Anıtı konseptli kostüm 
tasarımları isteyen farklı müşterilerimiz de oluyor. 1 
yaşından itibaren aslında herkes hedef kitlemiz.” di-
yor. Canan Kostüm Dünyası’ndan yetişkin kostümü 
kiralamak için 50 TL depozito veriliyor. 2 günlük kira-
lama ücreti ise 75 TL. Çocuk kostümleri ise yine 50 TL 
depozitle, iki gün için 50 TL’den kiralanıyor.

Tailor-made service
Expressing the endless interest 
in costume, Canan Özpınar says, 
“We serve both children and adults 
with pleasure. We made many special 
designs for costume birthday parties, or wedding 
anniversaries. Spiderman, Superman, Elsa-Frozen, 
Winx, Cinderella, and Snow White are among the 

popular children’s costumes. Let’s not forget the 
witch costumes.”

Giving information on renting and 
purchasing processes, Özpınar says, “If 

you’d like a tailor-maid costume for 
yourself, we first take your body 
measures. Later, we design and sew. 
Costume prices range between 100 and 
500 TL, depending on the fabric we use. 

We deliver tailor-made designs in one 
week, the latest. We sometimes come 

across clients who order concept designs such 
as Taxi, or the Statue of Liberty. Everyone who is 

one and older is among our targeted mass.” A deposit of 
50 TL is required to rent an adult costume at Canan 
Kostüm Dünyası. Price of a two days costume rental is 
75TL. Same deposit amount is valid for children’s 
costumes and two days children’s costume rental price 
is 50 TL.” 

zANAAT / CRAFT

  
“What we do is 

actually concept 
counseling... We get busy 
mostly before Halloween, 

New Year, April 23, and in 
May when the school 
shows are organized 

often.”  

Canan Özpınar, 
tasarımcı Meliha Duyar 

ve Aslı Ağalday’dan oluşan 
ekibiyle birlikte…

Canan Özpınar and             
her team that consists        

of designers Meliha 
Duyar and Aslı 

Ağalday.
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“Herkes güzel ve ayrıcalıklı olmak istiyor”
Kostüm satın almaktan çok kostüm kiralamaya daha 
çok talep olduğunu belirten Canan Özpınar, trendler 
hakkında ise şu bilgileri veriyor: “2016’da yeni Winx ve 
dans kostümleri gelecek. Modern ve Latin dans kos-
tümlerini daha çok okullar için tasarlıyoruz. Modelleri 
de yine birlikte şekillendiriyoruz. Tütü, dans kostüm-
leri, özel kostüm ve karakter kostümlerini farklı atölye-
ler hazırlıyor. Her birinin uzmanlık alanı farklı… Buraya 
gelen müşterilerimizin en önemli kriteri, güzel ve ayrı-
calıklı olmak. Bu nedenle istedikleri kostümü tasarla-
mak ve müşterilerimizi mutlu etmek, yaptığımız işin en 
keyifli yanı. Müşterilerimizi konsept açısından ağırlıklı 
olarak biz yönlendiriyoruz. 2015’te daha çok 70 ve 80’li 
yılları anımsatan kostüm tasarımlarına talep oldu. 
2014’te Muhteşem Yüzyıl dizisinin etkisiyle hep Os-
manlı dönemi kostümleri siparişleri veriliyordu. Şimdi 
ise Muhteşem Yüzyıl: Kösem dizisinin etkisiyle yine 
dönem kostümlerine yönelik bir dönüş olabilir. Çocuk-
larda ise o dönemde popüler olan çizgi film ve sinema 
karakterleri, kostüm tercihlerinde son derece belirleyi-
ci bir çizgiye sahip. Burada 3 kişilik bir ekibiz. Yüzü açık 
olan her türlü kostümü dikebiliriz. Sadece maskot kos-
tümü yapmıyoruz. Orta vadede ise franchise vererek 
büyümeyi hedefliyoruz.”

“Everyone wants to be beautiful and different” 
Emphasizing the demand being more to rent a costume 
than to purchase one, Canan Özpınar gives information 
on the trends: “Winx and dance costumes are coming 
again in 2016. Modern and Latin dance costumes are 
designed mostly for schools. We shape our designs 
together. Tutu, dance costumes, special costumes, and 
character costumes are prepared in different tailoring 
workshops. Their specialties are different from each 
other. The most important point considered for our 
clients who come to our shop is to be beautiful and 
different. Seeing our clients happy by designing the 
costume that they dream is the most pleasant part of our 
job. We usually advise our clients regarding the concepts. 
In 2015, the demand was more in the aim of the 70s and 
the 80s. In 2014, people usually ordered the Ottoman 
costumes, inspired by the TV series called ‘Muhteşem 
Yüzyıl.’ We expect an increase in the demand of the 
Ottoman costumes again this year because of Muhteşem 
Yüzyıl: Kösem. The strongest determinant in the 
children’s costume is the popular cartoon and movie 
characters of the time. We are a team of three. We can 
make every kind of costume as long as the face shows. We 
do not make mascots. We target to grow by giving 
franchise opportunities in the medium term.” 

HoBİ / HOBBYzANAAT / CRAFT
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Aslımızı yitirdiğimiz için kendi sanatlarımızı bile yaban-
cıların verdiği isimlerle çağırıyoruz. Hat yerine kaligrafi, 
tasvir yerine minyatür diyoruz. Halbuki kelimelerin de 
birer şahsiyeti olduğunu unutuyoruz. ‘Hat’ kelimesinde-
ki açık seçiklik, kesinlik ve güç; ‘kaligrafi’ kelimesinin gi-
rift ve loş havasına uymuyor. Hat mesela mimaride en 
çok camilere yakışır; çünkü cami gibi hat da güneşlidir. 
Kaligrafinin ise kendi gibi kasvetli ve karmaşık yapılara 
yakıştığına şüphe yoktur. 
‘Tasvir’ ile ‘minyatür’ kelimelerinin hikayesi de farklı 
sayılmaz. Tasvir ne kadar ferah ve sade ise minyatür de o 
kadar küçük ve beceriksizdir. Zaten kökenine bakılınca 
minyatürün Rönesans İtalya’sında Latince kitaplarda 
kullanılan küçük illüstrasyonlara verilen ad olduğunu 
görüyoruz. Tasvir ise görselleştirme, resme aktarma, 
görünür kılma gibi anlamlara sahip. Bir şeyi tasvir ederek, 
onu gözün algılayabileceği hale getirmiş olursunuz. Bu-
nun için de bir şeyi iyice anlattığımızda onu kelimelerle 
tasvir etmiş oluruz. Yani minyatür küçültmeyi, tasvir ise 
aksine daha bir gözle görülür hale getirmeyi amaçlar diye-
biliriz rahatlıkla. 

Tasvir yasak mı?
Şimdi gelelim İslam tasvir sanatına ve musavvirlerin en 
büyüğü olan Kemaleddin Bihzad’a…
İslam’da tasvir yasağı; hakkında kitaplar yazılan ama te-
vatürü bilgisinden çok olan bir konu. Biz tevatürü bırakıp 
bilgi kısmını özetleyelim: İslam’da tasvirin yasak olup 
olmadığına dair üç yaygın görüş var. Birinci görüş; İbn 
Abbas, Ebu Hureyre gibi sahabelerden rivayet edilen bazı 
hadis-i şeriflere dayanarak, sureti ve gölgesi olan her var-
lığın tasvir edilmesinin yasak olduğunu ileri sürer. İkinci 
görüş; söz konusu hadislerin sıhhatini sorgularki aklı ba-

We call even our own arts using names given by foreigners, 
because we lost touch with our origins. We use the word 
‘calligraphy’ instead of ‘hat’ and ‘miniature’ instead of ‘tasvir.’ 
We seem to forget that words have personalities, too. The 
clearness, power, and sharpness in the word ‘hat’ doesn’t 
comply with the intricate and dim air of the word ‘calligraphy.’ 
‘Hat’ suits mosques the best in architecture, because ‘hat’ is 
sunny just like mosques are. There is no doubt that ‘calligraphy’ 
suits the complicated and dusky buildings just as itself. 
The story of the words ‘tasvir’ and ‘miniature’ is not different. 
‘Miniature’ is small and clumsy; ‘tasvir’ is bright and simple. 
In fact, when you look at the origin of ‘miniature’ you will 
realize that it is the word that is used to describe small 
illustrations, which used to take place in the Latin books 
during the Renaissance in Italy. The definition of ‘tasvir’ is 
visualization, portraying, and making something visible. By 
‘tasvir’ you make something visible to eye. That is why when 
we explain something in detail using words; we also make a 
‘tasvir.’ We can say with comfort that, ‘miniature’ targets to 
minimize, ‘tasvir’ targets to make things visible to eye.

Is ‘tasvir’ forbidden?
Let’s get to the Islamic art of ‘tasvir’ and the greatest name of 
this art Kemaleddin Bihzad…
Ban of ‘tasvir’ in Islam is a subject that is mostly about 
rumors than facts and many books have been written on it. 
Let’s stop speculating and summarize the information part: 
there are three widespread views in Islam whether ‘tasvir’ 
being forbidden or not. The first one; this one is based on 
some hadiths attributed to the companions of the prophet 
such as Ibn-Abbas and Abu Hureyre; it suggests that ‘tasvir’ 
of every existence with a shadow and form is forbidden. The 
second one; questions the mentioned hadiths which no one 

HAKAN ARSLANBENZER

TARİH / HiSTORY

BİHZAD’I ŞAHSEN NE KADAR AZ TANIYOR, HAYATI HAKKINDA NE KADAR AZ ŞEY 
BİLİYORSAK; ESERLERİNİ DE O KADAR İYİ BİLİYORUZ. BİHZAD’A AİT PEK ÇOK ESER 

TOPKAPI’DA BULUNUYOR.

WE DON’T KNOW MUCH ABOUT BIHZAD’S PERSONALITY AND HIS LIFE, BUT A 
LOT ABOUT HIS WORKS. MANY WORKS OF HIM ARE EXHIBITED AT THE 

TOPKAPI PALACE. 

BAŞKA BİR DÜNYANIN TASVİRİ:
A DESCRIPTON OF ANOTHER WORLD:

BİHZAD
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şında hiç kimse bu görüşü kabul etmez çünkü bu hadisler 
sahihtir. Üçüncü görüş; ki İslam tasvir sanatının özü iti-
bariyle dayandığı görüş budur, inanç ve ibadete konu ol-
madığı sürece tasviri serbest bırakır. Özetle put yapmı-
yorsanız ve Müslümanın ibadetine mani olmayacaksa, 
tasvir-nakış yapmanızın bir sakıncası yoktur.
İslam’da tasvir, Emevilerin yaptırdığı mimari eserlerde 
duvar resimleri ve kabartmalar şeklinde ortaya çıktı. 
Bunlar Helenistik tarzda, yer yer cinselliğe kayan son 
derece serbest şeylerdi. Bu yüzden de Emevi saray haya-
tının dışına fazla çıkmadan harap olup gitti. Müslüman-
ların Helenistik natüralizm ve serbestliği benimsemesi 
mümkün değildi. 
Tasvir ya da nakış denilen İslam resim sanatının asıl do-
ğuşu Abbasi döneminde önce ilmî, sonra edebi eserlerin 
resimlenmesiyle başladı. Grekçeden tercüme edilen tıp 
kitaplarına çizilen basit, tek renk illüstrasyonlar yüz-
yıllar içinde renkli, detaylı, tezhipli tasvire dö-
nüşecekti. 

Bir sanat başkenti: Herat
Irak-Abbasi resimli kitap geleneğiyle 
Orta Asya-Uygur duvar resmi gele-
neği İlhanlılar ve Timurlular dönem-
lerinde İran’da kaynaştı. Herat, Teb-
riz ve Şiraz’ın saraylarında pek çok 
sanatı birden icra eden küçük birer sa-
natçı ordusu istihdam ediliyordu. Bu şe-
hirlerin her biri kendi üslubunu sürdürdüğü 
için, bugün birer sanat okulu olarak anılıyor. 
Timurluların son, Safevilerin ilk çağında yaşayan Bihzad 
adında yetim bir nakkaş, bu sanatı zirveye taşıyacaktı. 
Bihzad’ı şahsen ne kadar az tanıyor, hayatı hakkında ne 
kadar az şey biliyorsak; eserlerini de o kadar iyi biliyoruz. 
Bugün Bihzad’a ait pek çok eser Topkapı Sarayı Müze-
si’nde bulunuyor. Bihzad’ın kesin doğum tarihi bilinme-
mekle birlikte, 1450’de doğduğu yaygın olarak kabul edi-
lir. Yetimdi. Mirek Nakkaş adında önemli bir sanatçının 
koruması altında yetiştiği, büyük Türk şairi Ali Şir Ne-
vai’nin yakın dostu olduğu söylenir. Bihzad’ın yetişme 
çağında Herat hakimi meşhur Hüseyin Baykara’ydı. Bay-
kara sanatçı ve edebiyatçılara sağladığı himayeyle tanı-
nır. Herat, 15. yüzyılın ikinci yarısında bir sanat-edebiyat 
cennetiydi. Ali Şir Nevai doğu Türkçesiyle birer zirve 
olan eserlerini verirken meşhur kitaphane de, birbirinden 
güzel resimli kitap üretimini doruğuna çıkarmıştı. 
İşe yetim bir çırak olarak başlayan Bihzad, Safeviler He-
rat’ı ele geçirdiğinde Baş Nakkaş olarak çalışıyordu. Safe-
vi döneminde yaşı nedeniyle fazla verimli olmadı; zaten o 
dönemden kalma tasvirleri de pek yoktur. Herat Oku-
lu’nun da Bihzad’ın da altın çağı Hüseyin Baykara hima-
yesinde eserler verdiği Timurlular dönemidir. 

with a good mental health would accept this one because the 
hadiths are correct. According to the third one, on which the 
Islamic art of ‘tasvir’ is based in its essence, ‘tasvir’ is free as 
long as it is not the subject of faith and worship. So, if you are 
not making an idol or if you are not going to interfere with 
worshipping of a Muslim, making ‘tasvir’ is not a problem.
‘Tasvir’ in Islam first appeared as murals and embossments 
decorating the architectural structures constructed by the 
Umayyad dynasty. They were in the Hellenistic style and 
obscene in places. That’s why they were ruined before even they 
could reach public, they couldn’t even leave the Umayyad palace 
life. Adopting the Hellenistic naturalism and looseness was 
impossible for Muslims.
The actual birth of ‘Tasvir’, the Islamic art of painting, was first 
through painting scientific works and later literary works. 
Simple black-white illustrations that were drawn in the medical 

books that were translated from Greek have turned into 
colorful, detailed, illuminated art works of ‘tasvir.’

An art capital: Herat
Iraq-Umayyad tradition of illustrated books 
and Central Asia-Uyghur tradition of 
murals merged in Iran during the Ilkhanids 
and Timurids period. In each of the palaces 
of Herat, Tabriz, Shiraz, small armies of 
artists were employed. Each of these cities is 

considered as an art school today, because 
they always kept their unique styles. 

An orphan painter named Bihzad, who had lived 
in the last age of the Timurids dynasty and the first age 

of the Safavids dynasty, would carry this art to its summit. We 
don’t know much about his personality or his life, but we know 
a lot about his works. Today, many of his works are exhibited 
at the Topkapı Palace. The actual birth date of his is not 
known; however, it is widely accepted as 1450. He was an 
orphan. It is said that he was raised under the protection of a 
famous artist named Mirek Nakkaş; he was a good friend of the 
great Turkish poet Ali Şir Nevai. During his youth, Herat was 
ruled by Hüseyin Baykara. Baykara is known with his protective 
manners for artists and literature artists. Herat was an arts 
and literature paradise in the second half of the 15th century. 
As Ali Şir Nevai produced his great works with his eastern 
Turkish, he also had the production of illustrated books to 
reach its summit at the famous book house. 

Bihzad who began to work as an orphan apprentice was 
working as the lead painter when Herat was captured by the 
Safavids. He was not much productive during the Safavids 
period due to his advanced age. However, he doesn’t have 
many works from that period. The golden age of both Herat 
School and Bihzad is the Timurids period when he produced 
works under Hüseyin Baykara’s protection.

TARİH / HiSTORY



0  6  2  raillife ŞUBAT / FeBrUAry 2016

Yavuz’la Şah İsmail’in paylaşamadığı adam
Gelibolulu Mustafa Ali’nin naklettiğine göre, Yavuz 
Sultan Selim Çaldıran Ovası’nda Şah İsmail’i bozguna 
uğrattıktan sonra, meydan harbinden evvel Bihzad’ı bir 
mağaraya saklamış olan Şah, ricat sırasında uğradığı 
mağarada Bihzad’ı bulunca Allah’a hamdeder. O çağda 
şahlar ve sultanlar arasında muharebe meydanlarında 
olduğu gibi şair ve sanatçıları kendi saraylarına çekme 
konusunda da ciddi bir rekabet vardı. Mustafa Ali’nin 
hikayesi, Bihzad’ın nakkaş olarak ne kadar önemsendi-
ğini gösteren bir işaret sayılabilir. Kaldı ki Şah İsmail, 
aynı yıl büyük nakkaşı alıp Tebriz’e götürmüştür. 

Bihzad’a kadar iki üslup vardı
Tasvir veya hurde-nakş denen İslam resim sanatında,-
Bihzad’a kadar iki büyük üslup söz konusudur. Bi-
rincisi, Bağdat veya Selçuklu üslubu olarak 
isimlendirilen, Arap-Türk birleşimi di-
yebileceğimiz, detaysız ve simgesel 
yanı ağır basan, hareket hissi ver-
meyen, sade ve olgun tasvir üs-
lubudur. İkincisiyse doğa ve 
dekorasyon unsurlarına daha 
az önem veren, insan yüzünü 
ise hem detaylı çizen hem de 
insanları hareket halinde res-
meden, gerçekçi denebilecek 
bir perspektif sunan Moğol 
üslubudur ki İlhanlılar himaye-
sinde gelişmiştir. 
Moğol üslubundaki gerçekçilik 
eğilimi kısa sürdü, simgesellik 14. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren ye-
niden hakim olmaya başladı. İlhanlılar dö-
nemine göre İran nakkaşları Timurlular ve Safevi-
ler döneminde figür ve perspektiften ziyade dekorasyon 
ve süslemeye daha çok önem vermeye başladılar. 
Bihzad’la bu yeni üslup zirvesine vardı. Bihzad üslubu-
nu başlı başına bir okul olarak düşünmek mümkündür. 
Bihzad’ın nakşı, ahenkli bir çoğulluk olarak karakterize 
edilebilir. İlk bakışta renk cümbüşünü andıran bu nakış-
lar yakından bakılınca renklerin detayda ne kadar usta-
lıklı ve incelikli biçimde kullanıldığı görülür. Moğol üs-
lubunun epik karakterine nazaran Bihzad için lirik de-
mek mümkün. Çoğunlukla şiir kitaplarını resmettiğini 
de hatırlatalım. Bihzad minyatüre zarafet getirdi. Moğol 
üslubundaki gerçekçilikten esinler alarak bunu Bağdat 
üslubunun simgeselliğiyle birleştirdi. Ortaya hareket 
içeren canlı tasvirler çıktı. Özellikle savaş tasvirleri gö-
rülmeye değerdir.
Sanatının etkisi yüzyıllar süren Bihzad, 1535 veya 1536 
yılında Tebriz’de hayata gözlerini yummuştur.

The man whom Yavuz and Shah İsmail fought over
According to Mustafa Ali of Gallipoli, after Sultan Selim 
‘Yavuz’ defeats Shah Ismail at the Battle of Chaldiran, Shah 
thanks to God for finding Bihzad at the cave where he had 
him hidden before the battle. In that age, there was a great 
competition between the shahs and sultans to attract artists 
and poets into their own palaces. The story told by Mustafa 
Ali can be taken as an indicator of the importance of Bihzad 
as a painter. In fact, Shah Ismail took him to Tabriz in the 
same year. 

There were two styles until Bihzad
In the Islamic art of painting called ‘tasvir’ or ‘hurde-
nakş’ there were two great styles until Bihzad. The first 
one was called Baghdad or Seljuk style, which we can also 

say an Arab-Turk combination. It doesn’t include 
details; it is mostly symbolic with no sense 

of movement, simple and mature. The 
second one is called the Mongolian 

style and it was developed under 
the protection of the Ilkhanids. 

It values nature and decoration 
elements less; uses the human 
face in detail as it pictures 
humans in motion; it offers a 
realistic perspective.  
Tendency to realism was 
lived short in the Mongolian 

style. Symbolism began to 
dominate since the second half 

of the 14th century. The Iranian 
painters began to care about 

decoration and ornamentation more 
than figure and perspective during the 

Timurids and Safavids period compared to the 
Ilkhanids period.  
This new style had reached to its summit with Bihzad. It is 
possible to consider his style as a school itself. His painting 
can be characterized as a harmonized plurality. At first 
look, his paintings resemble colorful blasts; however, when 
they are observed closely, one would realize the use of 
colorful details with great mastery. It is possible to call 
Bihzad lyric compared to the epic characteristics of the 
Mongolian style. Let’s remind that he mostly illustrated 
the books of poetry. Bihzad brought elegance into 
‘miniature.’ He combined his inspirations from the 
realism of the Mongolian style with the symbolism of the 
Baghdad style. Lively paintings with movements came into 
existence thanks to him. His war paintings are especially 
worth seeing. 
The influences of his art lasted for centuries. He died in 
Tabriz in either 1535 or 1536.    





Hüma devlet kuşudur. Efsanevi bir kuştur. Bir tür kar-
tal olduğunu söyleyenler de bulunur. Yükseklerden 
seslenmesi sadece Hüma oluşundan değildir, biraz da 
devlet sözcüğünün bizdeki karşılığındandır. Öyle ya, 
bir kadın ağzından söylenen Hüma Kuşu türküsündeki 
sevgili de devlettir. Yükseklerden seslenir. 
Kol kanat germesiyle, koruyup gözetmesiyle de yüce-
dir bu kuş… Yar koynunda beslenen bir çift sunanın 
ona ihtiyacı vardır. O yüceliğe acizlik, acısını belli etme 
yakışmaz. Acısını ve hasretini içten içe çeker. Ağlaya-
caksa da sevdiği kadın ağlamalıdır. Kirpiklerinin ıslan-
ması yükseklere yakışmaz.
Türkünün ikinci dörtlüğünde sevgiliyi bağ olarak gör-
mesi, söyleyicinin kendisini o bağda gül olmaya layık 
tutması, bir sonraki dize de gülün yanmasının ne kadar 
acı veren bir şey olduğunun vurgulanması hem çekilen 
hasretin derinliğine hem de başımızdaki devlet kuşu-
nun neye karşılık geldiğine göndermedir.

Türküyü (mayayı/uzun havayı) hatırlayalım:
“Hüma kuşu yükseklerden seslenir
Yar koynunda bir çift suna beslenir
Sen ağlama kirpiklerin ıslanır
Ben ağlım (ağlayayım) ki belki gönül uslanır

Sen bağ ol ki ben bahçende gül olim (olayım)
Layık mıdır yanim yanim (yanayım yanayım) kül olim 
(olayım)
Sen efendi ben kapında kul olim (olayım)
Koy desinler bu da bunun kuludur”

Sözlerinin çarpıcılığı kadar ezgisi de içe işleyen türkü; 
kompozisyonuyla, göndermeleriyle, sembolik anlatı-
mıyla, kristalize olmuş estetiğiyle başlı başına bir sa-
nat eseridir.
Türküyü Hulisi Seven derlemiş.
Bir Erzurum türküsü…
Ben Mükerrem Kemertaş’tan dinlemeyi seviyorum.
Siz kimden isterseniz…

Huma is a bird of state. It is godsend. It is legendary. 
Huma is said to be a kind of eagle. He is calling from 
far up because not only it is a bird of state, but also 
because of the meaning of the word of ‘state’ in our 
language. Surely, the lover in the Huma Bird ballad, 
which is the work of a female maker, is the state. He 
calls from far up.
This bird is also supreme with his protectiveness. A 
couple of sheldrakes nourished in his lover’s arms need 
him. Showing his helplessness and his suffering 
wouldn’t fit his supremacy. He lives his pain and his 
longing secretly. If someone is to cry, that should be the 
woman he loves. Wet eyelashes don’t suit the supreme 
ones.  
In the second quadrant of the ballad, seeing the lover as 
a vineyard, the maker finding herself deem worthy of 
being a rose in that vineyard, emphasizing how painful 
is the burning of the rose are the references to both the 
deepness of the longing and what actually the bird of 
state which is in the lead corresponds to. 

“Let’s recall the ballad:
The huma bird calls from far up
A couple of sheldrakes nourished in the lovers arms
Don’t you cry for your eyelashes get wet
Let me cry, so maybe my mind is going to calm down

You shall be a vineyard, so I shall be a rose in your garden
Is it worthy I shall burn and turn into ashes
You shall be my master and I shall become your slave
Let them say she is his slave”

Touching our hearts with its tune as well as its striking 
lyrics, the ballad is a work of art with its composition, 
symbolism, and crystallized aesthetic.
It had been collected by Hulusi Seven.
The ballad is from Erzurum.
I like to listen to it performed by Mükerrem Kemertaş.
You listen to it as you wish...

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

HÜMA	KUŞU	YÜKSEKLERDEN	SESLENİR
SÖZLERİNİN ÇARPICILIĞI KADAR EZGİSİ DE İÇE İŞLEYEN TÜRKÜ; BAŞLI BAŞINA BİR SANAT ESERİDİR.

THE HUMA BIRD CALLS FROM FAR UP
TOUCHING OUR HEARTS WITH ITS TUNE AS WELL AS ITS STRIKING LYRICS, 

THE BALLAD IS A WORK OF ART.

BİR TÜRKÜ DİNLE / liSTEN TO A BAllAD
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HAYDAR ERGÜLEN

TREN yAzILARI / TRAiN ARTiClES

Kitabın kapısını Italo Calvino’nun sözü açıyor: “Kitabın 
içindeki okur, buradaki okur olduğunu iddia etmekte; 
buradaki kitap, kitabın içindeki kitap olmayı istemek-
te…” Bu cümle, ‘Kitaplarımdan Birini Nasıl Yazdım’ kita-
bından alınmış.
Calvino’nun yakınlığı ‘söz’de kalmıyor, kitap yazarın en 
bilinen yapıtlarından birine göndermeyle yola koyuluyor. 
‘Bir Kış Gecesi Eğer Bir Yolcu’, Türkçeye Eren Cendey’in 
çevirdiği bu kitabı da daha perondan hareket eder etmez 
şapkasıyla selamlıyor: “Eğer, bir kış sabahı, trenin bir-iki 
dakikalığına durduğu uzak bir ülkenin taşra istasyonun-
dan binen tek yolcu karşındaki boş koltuğa oturur ve 
çantasından senin yıllar önce yazdığın bir kitabı çıkarıp 
okumaya koyulursa, şaşırma: Bu sahne başka bir yazar 
tarafından senin için yazılmıştı.” (Basit Bir Es, Enis Batur, 
Kırmızı Kedi Yayınları, s.7, Ekim 2015) 
Çok yazan, çok okuyan, çok gezen de dessem mi, yaşamın 
çoğunu yazım olarak geçiren, hangi mevsim sorusunu 
‘yazı mevsimi’ olarak yanıtlayan has yazarların ortak yol-
culuğu, ortak yazısı olarak da okunabilecek bir kitap ‘Ba-
sit Bir Es’. Enis Batur’un kitapla ilgili mikroroman dediği-
ni okumuş muydum bir yerde? Yeni bir tanım olabilir, 
anlatı denilebilir, yol kitabı diye açılabilir, hatta bir elki-
tabı, ama kimin elkitabı? Okurun mu, yazarın mı, yolcu-
nun mu?
Calvino ne diyordu: “Italo Calvino’nun ‘Bir Kış Gecesi 
Eğer Bir Yolcu’ adlı yeni romanını okumaya başlamak 
üzeresin. Rahatla. Toparlan. Zihnindeki bütün düşünce-
leri kov gitsin. Seni çevreleyen dünya bırak belirsizlik 
içinde yok oluversin.”
Okurun aynasından kendini görmek... Acaba yazının 
kendisine, okuma eyleminin ne’liğine ve yapıtta yazarın 
yerine dair anlatılar, bir açıdan da ‘görünmeden görünür 
olma’ hevesi, arzusu, isteğinin yansımaları mıdır? Bir şiir 
atölyesinde genç bir okur, ‘şiir nedir?’ sorusuna ilginç ve 
düşündürücü bir yanıt vermişti, hala düşünüyorum, ‘şiir 
kibirdir’ demişti de, boşta bulunup hemen ‘olur mu öyle 

The book opens its doors by Italo Calvino’s quote: “The 
reader who is in the book pretends to be the living reader; the 
physical book wants to be the book which is in the book.” 
This sentence is quoted from his book titled ‘How I Wrote 
One of My Books.’
Calvino’s sincerity doesn’t remain unfulfilled, the book 
goes on its way with a reference to one of the most known 
books of the author. ‘If on a Winter’s Night a Traveler’ 
greets this book, which is translated into Turkish by Eren 
Cendey, as soon as it departs from the platform: “If in a 
winter’s morning, the only traveler who gets on the train 
from a rural station of a remote land, where the train stops 
only for a few minutes, sits on an empty seat and takes a 
book that you had written years ago out of his bag and 
begins to read it, don’t be surprised: This scene had been 
written by another author for you.” (A Simple Pause, Enis 
Batur, Kırmızı Kedi Publishing, p.7, October 2015)  
‘A Simple Pause’ is a book that can be read as the common 
journey or joint article of the authors who spend most of 
their lives writing, reading, and traveling, and who answer 
the question of ‘which season’ as ‘summer.’ Have I read 
somewhere that Enis Batur called the book a micro-novel? 
It might be a new description, or it can be called as a 
narration, or it can be defined as a road novel, moreover a 
handbook, but whose? Reader’s or author’s or traveler’s?
What Calvino was saying: “You are about to begin reading 
Italo Calvino’s new novel, If on a winter’s night, a traveler. 
Relax. Concentrate. Dispel every other thought. Let the 
world around you fade.” 
Seeing yourself through the mirror of the reader… I wonder 
if narrations about the writing itself, the definition of the 
action of reading, and the place of the author in the work are 
the reflections of the desire of becoming ‘visible without 
showing’ in a way? A young reader at a poetry workshop 
once gave a thought-provoking answer to the question of 
‘what is poetry?’ I am still thinking, he had said ‘poetry is 
arrogance.’ I was taken unawares and had said ‘you don’t 

BASİT	BİR	ES	
BEN BİR ‘TREN YAZARI’ OLARAK, BİR YAZARIN KENDİSİNİ ARAMASINDAN DEĞİL; 

BİR OKURUN BİR BAŞKA OKURU ARAMASINDAN SÖZ ETMEK İSTERİM.

A SIMPLE PAUSE
AS A ‘TRAIN WRITER’, I WOULD LIKE TO TALK ABOUT A READER’S SEARCH FOR 

ANOTHER, NOT AN AUTHOR’S SELF SEARCH.  
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şey?’ deyivermiştim. Demiştim demesine de, kalabalık 
atölyenin bu kez başka bir köşesinden genç bir kız da onu 
destekleyince düşünmeye koyulmuştum. Tanrı da gö-
rünmek istememiş miydi? Öyleyse en çok kendini sakla-
maya çalışan yazar da, kendisinin, benliğinin, imgesinin, 
suretinin nasıl göründüğünü merak etmiyor olabilir miy-
di? Tanrı bile görünmek isterken öyle ya, artık edebiyatın 
tanrısı mevkiinden indirilmiş olan yazarın bunca saklan-
ma çabası da beyhude değil miydi?
Olsun. Beyhude sayılsın. Calvino’dan Enis’e ‘ne çok oyun 
oynuyor bu yazarlar da?’ diye sitemle övgü arası bir cüm-
le kurulsun. Unuttum, her şey sonunda ne olmak içindi? 
Şiir mi, imge mi, su mu, bulut mu, kelime mi yoksa anlam 
mı? Belki de her şey başta ve sonda bir yolculuk olsun 
içindi. İster kahramanın yolculuğu ister sözcüklerin yol-
culuğu.
İşte bir tren boyu Enis’in kat ettiği yoldan, yoksa yol filan 
yok mu gerçekten, insanın kendinden uzaklaştığı mesa-
feye mi yol diyoruz, işte Enis’in ya da yazarın bir tren 
boyu gibi görünen macerasından geriye, yolun geçilen 
değil geçilecek kısmı kalıyor. ‘Buraya nereden geldim?’ 
sorusunun yakıcılığı eşliğinde, bir yazıcı olarak, belki de 
kendini tüm yolcuların ötesinde, üstünde gören kişi de-
meli, kendi yansısını suda, gökte, toprakta değil, yolda 
gören sonsuz yolcunun serüveni kalıyor. 
Bu kitapta yazılanlarla hiç ilgisi yok, ama ben de bir ‘tren 
yazarı’ olarak, bir yazarın kendisini aramasından değil, 
bir okurun bir başka okuru aramasından söz etmek iste-
rim. Oğuz Atay’ın ‘Tutunamayanlar’ı henüz kült değil-
ken, 30 yıl olmuştur, İstanbul-Ankara treninde o kitabı 
okuyan bir kız görmüştüm. Ne kadar heyecanlandığımı 
ve tanışmak için çevresinde hayli dolandığımı itiraf et-
meliyim.
Enis Batur da Eskişehirli ya, sanki Calvino ile Enis trende 
karşılıklı oturmuşlar birbirlerini inceliyorlar çaktırma-
dan, ikisinin de aklında aynı soru, ‘ben bu adamı hangi 
kitaptan tanıyorum?’ 

say!’ That was what I said but a young female reader from 
another corner of the crowded workshop supported his 
thought. So, I had begun to consider. Didn’t God want to 
become visible, too? Therefore, could an author, who wants 
to hide himself the most, wonder how his image and 
consciousness would look? Even when God wants to be 
visible, isn’t the author’s struggle to hide who was removed 
from the position of being the literature God is for nothing?
Let it be! Let it be for nothing! Make a sentence between 
praise and a reproach as ‘These authors are playing too 
many plays from Calvino’s to Enis’.’ I forgot what everything 
was to become at the end. Poem, image, water, cloud, word, 
or meaning? Maybe, everything was to become a journey at 
the beginning and at the end. Whether the journey of the 
protagonist or the words.
Do we call the distance that one inclines from oneself a 
path? Is this what we get from the distance covered by Enis, 
which is as long as a train? Or is there no such thing as a 
path? What is left from Enis’s journey, which looks like as 
long as a train, is the part that is yet to be covered, not the 
part that is already covered. As a writer who is accompanied 
by the provocative question of ‘From where did I get in 
here?’, maybe the person who sees himself above and beyond 
of all the travelers should say that what is left is the endless 
journey of the traveler who sees his reflection on the path, 
not on water, sky, or earth.     
This has nothing to do with what’s written in this book, but 
as a ‘train writer’ I would like to talk about a reader’s search 
for another, not an author’s self search. When Oğuz Atay’s 
‘The Ones Who Cannot Last’ was not a cult yet, it has been 
30 years, I saw a girl who was reading it on İstanbul-Ankara 
train. I have to admit my excitement and my attempts to 
meet her then. 
Since Enis Batur is from Eskişehir, it is as if Calvino and 
Enis are sitting across from each other on the same train and 
trying to study each other, same question in their minds: 
‘From which book I recall him?’ 
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Aslında kitaptan Betül D. D.’nin bütün hayatını okuruz. 
Terapi Günlükleri, bu hayatın terapi seansları merke-
zinde anlatılmasından dolayı koyulmuş bir alt başlık. 
Betül D. D. terapi seansları dolayısıyla iç dünyasına, 
geçmişine doğru bir yolculuğa çıkar. ‘Uzun bir yolculuk’ 
diye belirtir kendisi bunu. Çünkü hangi yara nerede ne 
zaman kimin tarafından nasıl açılmıştır, bunun araştı-
rılması, bulunması, tespit edilmesi ve onarılması için 
yapılan bir yolculuktur bu.
Günümüzde yaşadığımız sorunların birçoğu, hatta tama-
mı geçmişte açılan yaralara dayanır. Bunları biliriz veya 
bilmeyiz fark etmez, onların etkisi her daim kendini gös-
termekte, kişiyi yönlendirmektedir. Bunlar bazen aniden 
parlayan öfkemizde, bazen kırgınlıklarımızda, bezen de 
aşırı üzüntümüzde ortaya çıkar. Nedensiz ağlamalar, si-
nirlenmeler, hiç sebep yokken birinden duyduğumuz 
tiksinti, kendini yalnızlığa çekmek veya sürekli haksızlı-
ğa uğradım duygusu… Bunlar açıklamakta zorlandığımız 
konular arasındadır. Bunları yaşarız, her daim etkisini 
görürüz, fakat temeline inemeyiz. İnmedi-
ğimiz için de hayatımızın değişik saf-
halarında tekrar tekrar etkilerine ma-
ruz kalırız.
‘Benim Yolum’da Betül D. D.’nin ilk 
dikkat çektiği nokta burasıdır. O, 
‘Neden?’ sorusunu sorar, cevabı bul-
mak için de yardıma kendini açık tu-
tar. Terapist Melek Arslanbenzer ar-
kadaşıdır. Terapi seanslarına katıl-
masını teklif eder. Gönülsüzce katıl-
maya başladığı seanslardan sonra 
kendisinde olumlu yönde değişimler 
görür. Betül D. D. kollarını sıvar ve 
amansız bir mücadele içine girer. Mü-
cadele geçmişiyle, kendisiyle, ailesiy-
le ve hayatladır. Tuttuğu günlükler 
mücadelenin bir parçasıdır.

We can actually read the whole life of Betül D.D. in the 
book. The subtitle The Therapy Chronicles is used 
because the book is centered on the therapy sessions of 
this life. Betül D.D. goes on an inner journey through her 
past. She talks about it as ‘A Long Journey.’ Because, 
when and how and by whom the wound was made are not 
certain, so the journey is about finding the answers and 
heal the wound.
Many of our problems we experience today are based on the 
wounds that were made in the past. We either know these or 
don’t, it doesn’t matter, they always affect us and direct us. 
They might appear as sudden outbursts of anger, 
resentment, or excessive sadness. Crying with no reason, 
getting mad, and becoming irritated with someone with no 
apparent reason, becoming isolated, or feeling 
downtrodden... These are actually the things that we have 
hard time explaining. We experience them; we become 
affected by them; however, we need to go deep down to their 
roots. If we don’t, we will keep running into their effects at 

different times of our lives. 
This is the first point that Betül 
D.D. draws attention in ‘My 
Way.’ She asks the question of 
‘Why?’ and opens herself for 
support to find the answer. 
Therapist Melek Arslanbenzer 
is her friend. She offers her 
therapy sessions. She realizes 
that she begins to change in a 
positive way after receiving 
the therapy sessions that she 
attended unwillingly. Betül 
D.D. gets into action and 
begins to fight. Her fight is 
with her past, family, herself, 
and life. The chronicles are a 
part of this fight.  

DUYGULARINIZ	YARA	ALDIĞINIZ	YAŞTADIR
BETÜL D. D.’NİN İLK KİTABI ‘BENİM YOLUM’ KASIM 2015’TE AVANGARD KİTAP’TAN ÇIKTI. 

KİTABIN ALT BAŞLIĞI; TERAPİ GÜNLÜKLERİ... 

YOUR FEELINGS ARE AT THE SAME AGE 
AS YOUR WOUND IS

AVANGARD BOOKS PUBLISHED THE FIRST BOOK OF BETÜL D.D. ‘MY WAY’ IN NOVEMBER 
2015. THE SUBTITLE OF THE BOOK IS THE THERAPY CHRONICLES...

KİTAP ANALİz  / BOOK ANAlYSiS

ÖMER YALÇINOVA
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Önce kendine bak
Benim Yolum’da bir hayatı okuruz; hayat mücadelesini, 
direnişi, iyiye dönük atılımı, araştırmayı. Betül D. D. 
adım adım ilerler. Bir mucize beklentisi içinde değildir. 
Terapi yoluyla, iç dünyasında araştırmalar yapar, ken-
disini düşünür, hislerini analiz eder. Değişik şeyler de-
nemekten çekinmez. Her şeyden önce değişmek gerek-
tiğini, değiştiğinde bütün dünyanın da değişeceğini 
söyler. Başka ifadeyle ‘dünyayı beğenmiyorsan, dünya-
nın insanları çoğu şeye zorladığına inanıyor, bu 
yüzden değişmesi gerektiğini savunuyorsan, 
bu, suçu başkalarına yükleyerek rahatla-
mak anlamına gelir. Oysa başkalarını 
suçlamayı bırakıp, dönüp kendimize 
bakmamız, değişimi kendimizden 
başlatmamız gerektiğini’ belirtir 
Betül D. D. Diğer türlü dünyanın 
değişmesini istemeye hakkımız 
olmayacaktır. 

Yüzleşme
Hamile olduğunu öğrendiğinde ha-
yatının tepe taklak olduğunu sanan, 
ilk anda ne yapacağını bilemeyen, kötü 
bir hamilelik dönemi geçiren, acılı bir do-
ğum gerçekleştiren bir annenin, ‘yeter’ deyip, 
acılarına dönük uyguladığı operasyonu; bu uğurda anne, 
baba, kardeş, eş, arkadaş ve daha kimlerle kimlerle yüz-
leştiğini okuruz Benim Yolum’da. Onda kendimizden 
çok şey buluruz. Betül D. D. Türkiye’de doğan büyüyen 
birisi olarak konuşur. Kesinlikle uzman veya doktor 
havasında değildir. Yazarken düşünür, öğrenir. Okuyu-
cuya bu yüzden içten, düşündürücü ve öğretici bir kitap 
yazar. Hepsinden önemlisi çaresizliğe karşı okuyucuyu 
harekete geçmesi yönünde cesaretlendirir.  
Okuduktan sonra uzun süre etkisinden kurtulamayaca-
ğınız bir kitaptır Benim Yolum.

Look into yourself first
We read a life in ‘My Way’; a fight of life, rejection, 
advancement for the best, and search. Betül D.D. advances 
step by step. She doesn’t expect a miracle. She searches 
within herself through therapy, analyzes her thoughts. She 
is not afraid of trying different things. She says that ‘the 
change is necessary, if you change, the world changes with 
you. In other words, if you don’t like this world, if you 
think that the world is forcing people into doing many 

things, and if you believe that it needs to change 
because of that, this means you are looking 

to relax by blaming things on others. On 
the other hand, we need to stop 

blaming others, stop and look into 
ourselves. The change begins with 
you.’ Otherwise, we won’t have 
the right to ask the world to 
change.  

Confrontation
In ‘My Way’ we read a mother’s 

self-rescue operation from pain, 
her confrontation with her mother, 

father, siblings, friends, spouse, and 
others for this cause, how her world 

becomes upside down when she learns that 
she is pregnant, and how helpless she is, her experience 

with a difficult pregnancy and a painful birth. We find 
many things from ourselves in her. Betül D.D. talks to 
us as a person who was born in Turkey. She doesn’t give 
the feeling of a specialist or a doctor. She thinks and 
learns as she writes. She writes a genuine, thought 
evoking, and educating book for the readers. Most 
importantly, she encourages the readers to take action 
against desperation.
My Way is a book that you won’t soon get over after 
reading it.   

Benim	Yolum’da	bir	
hayatı	okuruz;																										

hayat	mücadelesini,	direnişi,									
iyiye	dönük	atılımı,	araştırmayı.							
Betül	D.	D.	adım	adım	ilerler.

We read a life in ‘My Way’; a fight        
of life, rejection, advancement          

for the best, and search.            
Betül D.D. advances step 

by step.

KİTAP ANALİz  / BOOK ANAlYSiS



SOKAK	MODASI

STREET FASHION

SEZONUN SON STİL PARÇALARI SOKAKLARDA 
BOY GÖSTERİYOR.

MoDA / FASHiON

ESİLE TAN MERAL ERDOĞAN

OVERSİZED BALIKÇI YAKA KAZAK
2016 kışının en trend parçası olarak çıkan oversized balıkçı yaka 
kazakları sokaklarda bolca görüyoruz. Genişlikleriyle neredeyse 
kabanın yerini çoktan aldılar. Öyle bir kurtarıcı parça haline geldi 
ki bazen dış giyim bazen de elbise olarak bile karşımıza çıkıyor. 

Öneri:
•Oversized balıkçı yakalar birçok renk seçeneğiyle karşımıza çıkı-
yor. Ancak en revaçta olan tonların beyaz, ekru ve toprak tonları 
olduğunu unutmayın.  
•Oldukça geniş ve dökümlü oldukları içindar kesimli skinny pan-
tolon ve etekleri kullanarak güzel bir görünüm yakalayabilirsiniz.

OVERSIZED TURTLENECK SWEATERS
We see oversized turtleneck sweaters, the trendiest piece of the 
winter of 2016, on the streets often. Thanks to their width, they 
almost replaced winter coats. They became such rescuers that 
sometimes we see them used as outwear or as a dress.  

Tips:
•We see oversized turtlenecks in many different color options. 
However, don’t forget that the popular colors are white, ecru, and 
earth tones. 
•You can have a good appearance by combining them with 
skinny pants and skirts, because they are wide and loose. 
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Moda sadece podyumlarda 
değil sokaklarda da belirleniyor. 

Günlük yaşantımızın aktığı bu sokaklarda; 
oversized balıkçı yaka kazakları, İspanyol paça 

pantolonları, marsala rengini ve crop top kazakları 
bolca göreceğimiz bir sezon bizleri bekliyor.

İşte sokak modasının son trendleri ve öneriler:

Fashion is not set only on the catwalk but also on the 
streets. A new season that we are going to see oversized 
turtleneck sweaters, flared trousers, color of marsala, 

and crop top sweaters on the streets that our daily 
lives flow through waits for us.  

Here are the latest trends of the street 
fashion and our tips:



MoDA / FASHiON

İSPANYOL PAÇA
Şimdilerde 70’lerin retro akımının yeni-
den modernize edilerek yorumlandığını 
ve ciddi yükselişte olduğunu görmekte-
yiz. 70’li yılların başrolü olan İspanyol 
paçalı pantolonlar sokaklarda bu akımın 
en büyük temsilcisi. Kusurları çok iyi 
kapatan, bacak boyunu uzatan İspanyol 
paçalı pantolonlar bu aralar sokak moda-
sının favorisi.

Öneri:
•İspanyol paça pantolonlarda bu sezon 
en favorisi siyah rengi… Siyah İspanyol 
paça size o kadar çok avantaj ve seçe-
nek sağlıyor ki jeanlerden kumaş panto-
lonlara kadar rahatça bulabileceğiniz 
kurtarıcı bir parça olacak.
•Kısa bacaklıysanız çok geniş ve abartılı 
İspanyol paçalardan uzak durmalısınız. 
Uzun bacaklı olanlar abartılı İspanyol 
paçaları rahatlıkla kullanabilir. Hatta 
uzun bacaklı olanlar kısa paça modası-
nın, İspanyol paçada da moda olduğunu 
unutmasın. 

FLARE
Nowadays, we notice that the retro 
trend of the 70s is back in a modernized 
style and on the rise. Flared pants that 
used to be the main character of the 70s 
fashion are the number one 
representatives of this trend on the 
streets. Hiding the flaws and extending 
the leg length, bell-bottomed trousers 
are the favorite pieces of the street 
fashion recently. 

Tips:
•Black is the favorite color of the season 
when it comes to flared trousers. Black 
bell-bottoms offer you many advantages 
and options that they are going to 
become our rescuers, which you can find 
made from jeans to fabrics. 
•If your legs are short, you should stay 
away from flared pants. People with 
long legs can use them comfortably. 
Moreover, women with long legs… Don’t 
forget that short leg trend is valid for 
flared pants trend, too. 
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CROP TOP KAZAK
Son bir kaç sezondur yaz aylarının 
vazgeçilmezi haline gelen crop 
toplar şimdilerde kış mevsiminin 
gözdesi. Sokaklarda da bolca ter-
cih edilen crop top kazaklar yük-
sek bel pantolonun moda olmasıy-
la daha da tercih edilen bir parça 
haline geldi.

Öneri:
•Crop top kazakları yüksek belli 
pantolonlarla kalem eteklerle 
İspanyol paçalı pantolonlarla kulla-
narak muhteşem bir uyum kazana-
bilirsiniz.
•Crop top kazaklarının üstüne 
kazağınızın aynı renginden uzun 
paltoları giyerek şık bir görüntü 
yakalayabilirsiniz.

CROP TOP SWEATERS 
Crop tops, which have become the 
indispensables of summers for the 
last few years, are the favorites of 
the winter nowadays. Crop top 
sweaters that we see often on the 
streets have become favored 
pieces since high waist pants are in 
fashion.   

Tips:
•You can create a great balance by 
combining crop top sweaters with 
high waist or flared pants or pencil 
skirts. 
•You can have an elegant 
appearance by combining your 
crop top sweater with a long coat, 
matching the color of your sweater. 
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MARSALA
2015’in resmi rengi olan marsa-
la, 2016’da da hükmünü sürdür-
meye devam ediyor. Asil bir ton 
olan marsala rengi sokaklarda 
birçok kombinde başrol oldu 
bile. 2016 yılının başında sokak-
larda da göreceğimiz bu tondan 
bir süre daha vazgeçemeyece-
ğiz gibi duruyor. 

Öneri:
•Marsala rengiyle, bu renge en 
çok yakışan ten ve yeşili kom-
binleyebilirsiniz. Bu sayede 
renklerin arasındaki uyumu ve 
güzell iği yakalayabilirsiniz.
•Marsala rengini kombinleme 
konusunda sıkıntılarınız varsa 
klasik jean mavisinin marsalaya 
çok yakıştığını unutmayın. 

MARSALA
The official color of 2015, 
marsala, continues to dominate 
also in 2016. Marsala, which is a 
graceful color, has already 
become the star of many 
combinations on the streets. It 
seems as if we are not going to 
be able to give up on this color 
for a long time.  

Tips:
•You can combine marsala with 
green and tan that go best with 
this color, catching the harmony 
and beauty of the colors. 
•If you have hard time combining 
marsala, don’t forget that blue 
jeans suit marsala very well. 
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ÖĞRENCİ	EVİ	NASIL	DEKORE	EDİLMELİ?
EVLERİNDEN UZAKTA OKUYAN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ, KONAKLAMAK ÜZERE EV 

KİRALAMAK DURUMUNDA KALABİLİYORLAR. GEÇİCİ OLARAK KULLANILAN BU EVLER 
İÇİN PRATİK DEKORASYON ÖNERİLERİ HAZIRLADIK.

HOW SHOULD YOU DECORATE 
A STUDENT HOUSE?

MANY COLLEGE STUDENTS WHO STUDY AWAY FROM HOME HAVE TO RENT HOUSES TO 
STAY. WE HAVE TIPS TO DECORATE THESE HOUSES THAT ARE USED TEMPORARILY. 

ELA DEMİRCİLER

Öğrenci evleri, birkaç yıl gibi geçici süreliğine kullanılan ve 
az masrafla azami verim alınmak istenilen evler olarak 
standart aile evlerinden ayrılıyor. Aynı odada yatıp yemek 
yemek, sabahlara kadar ders çalışmak ve ziyaretçi olarak 
eve gelen arkadaşlarla partiler düzenlemek öğrenci evleri-
nin olmazsa olmazlarından... Peki, öğrenci evlerini dekore 
ederken nelere dikkat etmeli? İşte bu sorunun yanıtı...

Student houses differ from standard houses as they are 
used temporarily with maximum output at small expense 
in mind. Sleeping and eating in the same room, studying 
and partying until morning with friends are among 
ordinary things done in student houses. What are the 
things to consider when decorating a student house? Here 
is the answer...

DEKoRASyoN / DECORATiON
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DEKoRASyoN / DECORATiON

YATAK OLAN KOLTUK
Öğrenci evlerini fazla para harcamadan fonksiyonelliği ön 
planda tutarak dekore ederken, görselliğe de dikkat 
etmek gerekiyor. Örneğin, bir öğrencinin yatağının hem 
koltuk hem de yatak olması görsellikle birlikte işlevsellik 
de sunuyor. Ayrıca masa olabilen sehpalar, katlanır san-
dalyeler, minderler, portatif askılar öğrenci evlerinin 
olmazsa olmazlarından...

SOFA BED
Caring for visual quality is among the things to 
consider when decorating a student house by keeping 
functionality at the forefront without wasting money. 
For instance, having a sofa bed offers both visual 
quality and functionality. In addition, convertible tables 
and chairs, cushions, and portable stands are necessary 
items to have in a student house. 

YARATICILIK VE PRATİKLİK
Bir öğrenci evi dekore edilirken yaratıcılık ve pratiklik ön 
planda olmalı. Çünkü bu evlerde kullanılan eşyaların bir-
den fazla işlevinin olması gerekiyor. Öğrenci evleri dekore 
edilirken en az eşya ile işlevselliğin yakalanması ve küçük 
alanların verimli kullanılması da olmazsa olmazlar arasında 
yerini alıyor.

CREATIVITY AND PRACTICALITY
Creativity and practicality must be at the forefront 
when decorating a student house, because the 
household items used are supposed to be multi-
functioning. Achieving functionality with the minimum 
amount of furniture and using small spaces at maximum 
output are also important things to keep in mind. 
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DEKoRASyoN / DECORATiON

YER MİNDERİ
Geçici bir süreliğine kullanılacak olan öğrenci evini fazla 
para harcamadan, ancak ihtiyaçlara uygun bir ev şeklinde 
düzenlemek gerekir. Örneğin koltuk takımlarına para har-
camak yerine öğrenci evlerinde yer minderlerini tercih 
edebilirsiniz. Duvardaki kitaplık, kitaplarınızı depolamanıza 
yardımcı olurken aynı zamanda evinize dekoratif bir hava 
da verecektir.

FLOOR CUSHIONS
A student house, which is going to be used for only a 
certain time, must be decorated in a way to suit the 
needs without wasting money. For example, you might 
want to choose floor cushions over a sitting group. 
Bookshelves on the wall can create a decorative 
ambience in your house as they also help you store 
your books. 

AKSESUARIN ÖNEMİ
Özgün tasarımlı tablolar, halılar, saat ve birbirinden ilginç 
aksesuarlar kullanarak öğrenci evi dekorasyonunda farklı-
lıklar yaratmak mümkün. Biraz yaratıcılık ve tasarım, öğren-
ci evi dekorasyonunda fark yaratmanızı sağlar. Örneğin, 
kapı çerçevesini fotoğraflarla, sizi motive edici özlü sözlerle 
veya haberlerle renklendirebilir ve evinizde yaratıcı bir 
dekorasyon hazırlayabilirsiniz.

IMPORTANCE OF ACCESSORIES
It is possible to make a difference in a student house 
by using paintings with unique designs, rugs, clocks, 
and interesting accessories. Some creativity and 
designing skills would help you decorate the most 
functional student house. For instance, you can add 
color to your house by covering the doorframe with 
pictures, motivating quotes, and news. 



raillife ŞUBAT / FeBrUAry 2016       0  9  3

DEKoRASyoN / DECORATiON

TAHTA KASALARI BOYAYIN
Evinizin dekorasyonunda el marifetinizi kulla-
nabilirsiniz. Örneğin tahta kasaları farklı renk-
lerde boyayarak evinizde sehpa veya kitaplık 
olarak kullanabilirsiniz. Genellikle küçük olan 
öğrenci evlerinde alanı işlevsel bir şekilde kul-
lanmak önemlidir. Oturma köşenizin arkasını 
çalışma alanı olarak kullanabilir böylece iki 
odayı bir odada birleştirebilirsiniz.

PAINT WOODEN CASES
You can use your skills at handicraft when 
decorating your house. For instance, you 
can paint wooden cases and use them as 
coffee tables or bookcases. Using the 
space functionally is important in student 
houses. You can use the space behind your 
sitting group as your study area, combining 
two rooms in one. 



GENİŞ	AİLELERİN	GÖZDESİ:	
7	KİŞİLİK	ARAÇLAR

FAVORITE OF THE LARGE FAMILIES: 
7-SEATERS

KALABALIK AİLELER VE HOBİ SAHİPLERİ GENİŞ ARAÇLARI TERCİH EDİYOR. 

CROWDED FAMILIES AND ENTHUSIASTS PREFER LARGE VEHICLES.

Geniş, son derece ferah iç mekânları, zengin dona-
nımları ve gerektiği zaman kullanabilen ikinci koltuk 
sırasıyla 7 kişilik araçların ülkemizdeki satışları da 
hızla yükseliyor. Artık neredeyse her marka bu 
genişleyen pazardan pay kapmayı istiyor. 
İşte Türkiye pazarındaki en popüler 7 kişilik 
araçlar…

The number of sales of the 7-seaters with their large 
indoor space, rich equipment levels, and the second 
seating row that can be used when necessary is rapidly 

increasing in our country. Almost every brand wants 
to receive its share from this growing market. 

Here are the popular 7-seaters of the Turkish 
market... 

ERTUĞRUL ARSLAN

oToMoTİv / AUTOmOTivE



FRANSIZ TARZI KONFOR
Fransız Peugeot’nun 7 kişilik araçlar sınıfındaki güçlü tem-
silcisi 5008, donanım, konfor ve iç mekân genişliğinde son 
derece iddialı. Geçtiğimiz yıl geçirdiği makyaj sonrasında 
otomobilin ön yüzü ve far tasarımı markanın yeni tasarım 
kodlarıyla uyumlu hale getirildi. Sürtünme katsayısı da 
iyileştiren bu tasarım, aracın yan çizgilerinde de devam 
ediyor. Görüş açıları sorunsuz olan araçta, koltukların yan 
destekleri de bir aile otomobili için çok başarılı. Tam oto-
matik şanzımanıyla konforlu ve ekonomik bir sürüş sunan 
otomobil, bu alanda da beğenilen modeller arasında yer 
alıyor. Peugeot 5008’in sunduğu en önemli avantajların 
başında gerektiği zaman devreye alınabilen bagajdaki 2 
koltuk sayesinde 7 kişiye yükselen yolcu kapasitesi oluyor. 
Kullanılmadığı zaman katlandığı yerde hiç fark edilmeyen 
iki koltuk, bagaj hacmini de kısıtlamıyor. Son derece pratik 
şekilde yerlerinden çıkarılabilen iki koltuk, aynı zamanda 
iki yetişkinin rahat edeceği kadar rahat bir alan sunuyor. 
1.6 lt (120 beygir) turbo dizel motora sahip Peugeot 
5008’de, arka koltuklar için ekranlı eğlence sistemi, geniş 
cam tavan gibi çok sayıda özellik de bulunuyor. Aracın 
fiyatıysa 107 bin TL’den başlıyor.

FRENCH STYLE COMFORT
The powerful representative of the French brand Peugeot 
in the 7-seaters class, 5008 is assertive in equipment, 
comfort, and interior space size. Following a modification 
last year, the front face and headlight design of the car 
have become compatible with the brand’s new design 
codes. The new design that betters the coefficient of 
friction continues through the sidelines of the vehicle. The 
vehicle with perfect angles of visibility is also very successful 
as a family car when it comes to side supports of seats. The 
most important advantage that was offered by the vehicle 
is the passenger capacity. The car offers a comfortable and 
economic driving experience thanks to its fully automatic 
transmission, entering the car among the popular models in 
this field, too. Two folding seats that can be folded up when 
needed makes the capacity go up from 5 to 7. These seats 
don’t limit the luggage capacity since they can be hidden 
when not in use. The seats offer enough space for two 
adults to travel in comfort. Peugeot 5008 that comes with 
1.6-lt (120 hp) turbo diesel engine has many features such 
as rear-row entertainment system, and panoramic sunroof. 
The price begins from 107 thousand TL.

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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AYRINTI USTASI SEAT ALHAMBRA
VW çatısı altındaki İspanyol marka Seat’ın 7 kişilik aracı 
Alhambra, her açıdan konfor ve pratiklik düşünülerek 
tasarlanmış bir araç. Geniş ve yüksek yapısı, 7 kişilik değiş-
ken koltuk düzeni ve güvenlik özellikleriyle çok geniş bir 
kesime seslenmeyi başarıyor. Koltuk düzeninin değiştiril-
mesiyle 2.340 lt’ye kadar genişleyebilen iç hacmiyle oto-
mobil ticari araçları kıskandıran bir taşıma alanı sunuyor. 
Ayrıca araca kolayca girilip çıkılmasını sağlayan elektrikli 
yan kayar kapılar, bu sınıfta aranılan ve beğenilen bir 
donanım olarak ön plana çıkıyor. Güvenlik konusunda da 
gelişmiş özellikler sunan Alhambra’da rakiplerinde olduğu 
gibi dokuz adet hava yastığı bulunuyor. Araç, yapılan çar-
pışma testlerinden de 5 yıldız ile ayrılan bir model olarak 
dikkat çekiyor. Doğrudan yakıt enjeksiyonu ve turbo şarj 
özelliğine sahip TSI motora sahip yeni Seat Alhambra, 
Start/Stop sistemi, fren enerjisi geri kazanım sistemi gibi 
teknolojileri sunuyor. Alhambra’da 1.4 TSI (150 beygir) 
benzinli motor DSG otomatik şanzımanla birlikte alınabili-
yor. Aracın satış fiyatıysa 119 bin TL.

MASTER OF FINE DETAILS SEAT ALHAMBRA
The Spanish brand within VW, Seat’s 7-seater vehicle 
Alhambra is a vehicle designed with comfort and 
practicality in mind. Its wide and high structure, 7-seater 
changeable seating arrangement, and safety features 
appeal to a large audience. The vehicle offers a load 
capacity that might expand up to 2,340 lt when the 
seating arrangement is changed. Also sliding electrical 
doors allowing easy access to the vehicle is among the 
required specifications in this class. Offering developed 
safety features, Alhambra has nine airbags just as its 
competitors do. The vehicle got five stars from the crush 
tests and this makes it different from the others. Seat 
Alhambra with a TSI engine that has direct fuel injection 
and turbo charger features offers technologies such as 
Start/Stop system, and break energy recovery system. 1.4 
TSI (150 hp) oil engine can be purchased with DSG 
automatic transmission. The sale price of the car is 119 
thousand TL. 

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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ŞIK VE FONKSİYONEL İTALYAN
İtalyan üretici Fiat’ın 500 ailesinin en büyük üyesi 500L 
Living, şık hatları ve özgün tasarımıyla sınıfının en çok 
tercih edilen 7 kişilik modelleri arasında farklı bir yere 
sahip. Navigasyon, sesle kontrol edilebilen müzik siste-
mi, geniş açılır tavan, geri görüş kamerası, devrilme 
önleyici sistem gibi birçok gelişmiş özelliği bünyesinde 
barındıran otomobil, ailelerin beklentileri düşünülerek 
tasarlanmış. Geniş açılan bagajın altına gizlenmiş iki kol-
tuk, pratik şekilde açıldığında iki kişi için rahat bir otur-
ma alanı oluşturuyor. Kullanılmadığı zaman bagaj zemi-
nine gizlenen üçüncü koltuk sırası, bu sayede yükleme 
alanını da kısıtlamıyor. İkinci koltuk sırasının da ileri geri 
kaydırılması sayesinde aracın pratik iç mekân özellikleri 
daha da yükseliyor. Fiat 500 L Living’de 1.3 lt (85 bey-
gir) ve 1.6 lt (120 beygir) olmak üzere iki turbo dizel 
motor seçeneği sunuluyor. Otomatik şanzıman sadece 
1.3 lt’lik motorda alınabilirken, güçlü 1.6 lt’lik dizelde 6 
ileri manuel şanzıman kullanılıyor. Aracın fiyatıysa 
76.900 TL’den başlıyor.

ELEGANT AND FUNCTIONAL ITALIAN
The largest member of the Italian manufacturer Fiat’s 
500 family, 500L Living has a different place among the 
7-seater models in its class with its unique design and 
elegant lines. The vehicle that offers many developed 
features such as navigation system, voice controlled 
music system, wide sunroof, rear-view camera, and roll-
over protection system is designed with expectations of 
families in mind. Two hidden Fold&Tumble seats create 
seating for two when they are unfolded. The third row of 
seating that can be hidden inside the luggage 
compartment when not in use does not limit the loading 
space. The second seating row that can slide back and 
front makes interior design much more practical. Fiat 
500L Living offers two turbo diesel engine options as 
1.3-lt (85 hp) and 1.6-lt (120 hp.) Automatic transmission 
comes only with 1.3-lt engine as the powerful 1.6-lt diesel 
engine uses 6-forward speeds. The price of the vehicle 
begins from 76,900TL. 

oToMoTİv / AUTOmOTivE

raillife ŞUBAT / FeBrUAry 2016       0  8  1



SINIFIN İLK KURUCULARINDAN
Avrupa pazarında 7 kişilik araçların ilk temsilcilerinden 
olan Opel Zafira, bu alanda kendisine özel bir yer 
açmayı başaran bir model. Markanın genel tasarım 
anlayışıyla uyumlu bir yüze sahip Zafira, sınıfındaki 
diğer modeller gibi geniş aileler tarafından büyük talep 
görüyor. Üçüncü koltuk sırası ve değiştirilebilir oturma 
düzeninde Zafira çok pratik ve iddialı özellikler sunu-
yor. Geniş aileler kadar hobi tutkunlarının da gözdesi 
Zafira’da, değiştirilebilir koltuk yapısı sayesinde, sörf 
tahtası, dalış tüpleri gibi eşyalara da yeterince yer 
bulunuyor. Navigasyon, açılır tavan, kabin içi eğlence 
sistemleri de Zafira’nın öne çıkan özellikleri olarak dik-
kat çekiyor. Opel Zafira Tourer’de, 1.6 lt (136 beygir) 
dizel ve 1.4 lt (140 beygir) turbo benzinli motor seçe-
nekleri sunuluyor. Otomatik şanzıman sadece benzinli 
motorda satın alınabiliyor. Aracın fiyatıysa 92 bin 
TL’den başlayıp, en üst motor ve donanım seçeneğin-
de 108 bin TL’ye kadar yükseliyor.

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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AMONG THE FOUNDERS OF THE CLASS
Opel Zafira, which is among the first representative of the 
7-seaters in the European market, is a model that achieved 
to open a special place for itself in this area. Having a face 
that suits the brand’s general understanding of design, Zafira 
is in great demand by the large families, just as the other 
models in its class are. The third row of seating and 
changeable seating arrangement are Zafira’s powerful and 
practical features. Being the favorite of large families as well 
as enthusiasts, Zafira has space for surfboards, diving tubes, 
or many other staff thanks to its changeable seating 
arrangements. Navigation, sunroof, cabin entertainment 
systems are among the other features that make Zafira 
prominent. Opel Zafira Tourer comes with 1.6-lt (136 hp) 
diesel and 1.4-lt (140 hp) turbo oil engine options. Automatic 
transmission only comes with the oil engine. The price of the 
car begins from 92 thousand TL and goes up to 108 
thousand TL when the highest level of equipments and 
engine are chosen.





KIŞ	İÇİN	TEKNOLOJİ
SOĞUK GÜNLERDE YANINIZDA OLACAK BU TEKNOLOJİ HARİKALARIYLA, 

HAYATINIZA RENK KATIN.

TECHNOLOGY FOR WINTER
ADD COLOR TO YOUR LIFE WITH THESE TECHNOLOGICAL WONDERS DURING 

COLD WINTER DAYS. 

Hayatımızı kolaylaştıran teknolojik ürünler, soğuk 
kış ayları boyunca da ihtiyaçlarımızı gidermek üzere 
hazır olacak. Kombimizi tasarruf ettirecek akıllı kit-
ler, uzun kış gecelerini keyifli hale getirecek oyun di-
züstüleri ve daha birçok ürünle tanışmanın vakti gel-
di. İşte ürünlerden bazıları:

Technological products that ease our lives are going to 
work for our comfort during cold winter days. It is time to 
meet with products such as smart locks enabling us to 
make savings on our gas bill, gaming laptops turning our 
long winter days into pleasant times, and many more. 
Here are some of them:

AYTUN ÇELEBİ

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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MACERALARINIZI KAYIT EDİN
DJI OSMO
Drone cihazlarıyla sükse yapan DJI, bu selfie çubuğuna 
benzeyen kamerasıyla da büyük ilgi toplayacak. Android 
mobil cihazları önizleme ekranı ve paylaşım sistemi olarak 
kullanan Osmo, 4K çözünürlükte video çekiyor. Üç eksen-
li elektrikli görüntü sabitleyici ile titremeleri önlüyor ve 
aksesuarları sayesinde otomobil, bisiklet gibi taşıtlara da 
kolayca takılabiliyor.

RECORD YOUR ADVENTURES
DJI OSMO
Making a splash with its drone device, DJI is going to draw 
interest with this camera resembling a selfie stick. Using 
android mobile devices as a sharing system and a preview 
screen, Osmo shoots videos with 4K resolution. It prevents 
shaking by means of its 3-axis electric image stabilizer. It 
can be attached easily to vehicles such as car and bicycle 
thanks to its accessories.

BİR MOBİLYA OLARAK TELEVİZYON
SAMSUNG SERIF TV 
Karda kışta sokaklarda perişan olmaktan hoşlanmıyorsa-
nız, evde oturup bir şeyler izleyebilirsiniz. Samsung’un 
yeni televizyonu, kavisli ekrana ya da süper ince bir çerçe-
veye sahip TV’lerden değil ama misafirlerinizi etkileyecek 
bir tasarıma sahip. Fransız tasarımcılar Ronan ve Erwan 
Bouroullec ile hazırladığı Serif TV, 40 inç, 32 inç ve 24 
inçlik modelleriyle ve bir mobilyayı andıran çerçeveli tasa-
rımıyla oturma odanızda yer almayı bekliyor. 

TELEVISION AS FURNITURE
SAMSUNG SERIF TV
If you don’t like being miserable outdoors in winter, you 
can watch TV at home. The newest TV of Samsung is 
not one with a curved screen or a super thin frame, but 
has an impressive design. French designers Ronan and 
Erwan Bouroullec designed Serif TV. Resembling 
furniture with its design and its 40-inch, 32-inch, and 
24-inch screen models, this TV waits for taking place in 
your living room.  
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DAHA GÜVENLİ BİR SÜRÜŞ İÇİN
LIVALL BLING HELMET
Otonom otomobillerin çağında, bisikleti de 
ellerinizi bırakarak sürmek istemez misiniz? 
LED aydınlatmadan Wi-Fi hoparlöre kadar 
birçok özelliği bulunan bu kask, yardıma ihti-
yacınız olduğunda da devreye girebiliyor. 
Üzerindeki 80 adet LED lamba karanlıkta 
kolayca fark edilmenizi ve gidona yerleştire-
ceğiniz düğmelere bastığınızda, kaskın arka-
sından dönüş sinyali verebilmenizi sağlıyor. İç 
kısımdaki stereo hoparlör müzik çalarken, 
rüzgâr geçirmez mikrofonu ile arama yapabi-
lirsiniz. Düştüğünüzü de algılayıcı yardımıyla 
fark eden kask, yardım ışıklarını yakıyor ve acil 
durum listesindeki kişileri arıyor.

FOR A SAFER RIDING EXPERIENCE 
LIVALL BLING HELMET
Wouldn’t you want to ride your bicycle hands-
free in this age of autonomous vehicles? This 
helmet that offers many features from LED 
lighting to Wi-Fi speakers also steps in when 
you need help. The 80-LED lamps located on 
it allows you to be easily noticed in dark and 
give a turn signal when you press a button that 
you can place on the handlebar. As the stereo 
speakers play music, you can place phone calls 
using its wind-proof mike. The helmet that can 
pick up your fall through a sensor turns on the 
assistance lights and calls the numbers in your 
emergency list.  

OYUNLARA İNCELİK GELDİ
MSI GS40 6QE PHANTOM
Evde geçen zamanınızda biraz eğlenmek 
isterseniz kendinizi bilgisayar oyunlarına kap-
tırabilirsiniz. Ancak oyun dizüstüleri hem kalın 
hem de hantal yapılarıyla, alıştığımız dizüstü-
lerden farklı. MSI GS40 6QE Phantom ise 14 
inçlik ince yapısıyla ilk bakışta insanı şaşırtıyor. 
4K görüntü çıkışına sahip cihaz, Intel’in en yeni 
nesli olan 6. Nesil Core i7 işlemcisi, NVIDIA 
GeForce GTX 970M ekran kartıyla oyunları dur 
durak bilmeden oynamanızı sağlayacak.

SLIMNESS SURROUNDS GAMES
MSI GS40 6QE PHANTOM
If you would like to enjoy your free time spent 
home, you might lose yourself in the virtual 
world of computer games. However, gaming 
laptops are much different from the usual 
laptops with their thick and heavy looking 
structures. MSI GS40 6QE Phantom amazes one 
at the first look with its 14-inch slim design. The 
device with a 4K display output is going to keep 
you playing non-stop thanks to its 6th generation 
Core i7 processor, which is the latest generation 
of Intel, and its NVIDIA GeForce GTX 970M 
screen card.  
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YAKIT MASRAFINDAN KISIN
COSA AKILLI KOMBİ KİTİ
Türkiye’de akıllı ev konseptinin öncülerinden Nuvia’nın 
geçtiğimiz yıl kullanıcıyla buluşturduğu Cosa Akıllı Kombi 
Kiti sayesinde, giderek artacak doğalgaz faturaları artık 
kâbus olmaktan çıkıyor. Yeni nesil akıllı kablosuz oda ter-
mostatı Cosa Akıllı Kombi Kiti; kullanıcıları, ‘kombiyi dışarı 
çıkarken ya da uyurken kapatmalı mı, kısmalı mı?’ derdin-
den kurtarmakla kalmıyor, doğru kullanımla tasarruf edil-
mesini sağlıyor. İyi bir kullanımla doğalgaz tüketiminde ve 
faturalarda yüzde 30’lara varan yüksek bir oranda tasarruf 
sağlayan Cosa, sadece bir yıl içerisinde satın alma parasını 
amorti etmiş oluyor.

SAVE ON YOUR GAS BILL
COSA SMART BOILER KIT
Nuvia, among the pioneers of smart home concept in 
Turkey, is going to stop our increasing gas bills becoming 
a nightmare by means of its Cosa Smart Boiler Kit. New 
generation wireless smart room thermostat Cosa Smart 
Boiler Kit does not stop only rescuing its users from the 
trouble of whether turning off the boiler or just turning 
it down a little when leaving home or sleeping, but it 
also saves money if you use it properly. Cosa, enabling 
30 percent of savings on your gas bill and natural gas 
consumption with a proper use, amortizes itself in only 
one year.

SABAH KAHVENİZ HAZIR
LUNA SMART MATTRESS COVER
Bu dört farklı boydaki akıllı yorgan kılıfı; nabız, nefes 
alma ritmi ve vücut sıcaklığınızı ölçebiliyor. Uyku 
fazlarınızı da takip eden kılıf, Apple Health ve belirli 
fitness izleme cihazlarıyla da uyumlu. Böylece günlük 
egzersiz, beslenme alışkanlıklarınızı uyku verileriyle 
birleştiriyor. Daha sonra da yatağın iki tarafını farklı 
ama kişiler için ideal sıcaklığa getiriyor. Hatta bir 
adım öteye giderek, sabah uyandığınızda Wi-Fi des-
tekli kahve makinesini çalıştırabiliyor.

YOUR MORNING COFFEE IS READY
LUNA SMART MATTRESS COVER
This smart mattress cover that comes in four different 
sizes measures your rhythm of breathing and body 
temperature. The cover that follows up your sleep 
patterns is compatible with Apple Health and some 
certain fitness applications. Therefore, it combines 
your daily exercise and nutritional habits with your 
sleep data. It can also bring its two sides to different 
temperatures ideal for the persons. It even goes one-
step further and it turns on your Wi-Fi supported 
coffee machine so your morning coffee is ready 
when you wake up. 
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AJANDA / AGENDA

CAN BONOMO
Alternatif 
müziğin önemli 
ismi, 3 Şubat’ta 
Ankara IF 
Performance 
Hall’de sahne 
alıyor.

The important 
name of 
alternative 
music is on the 
stage at 
Ankara IF 
Performance 
Hall on 
February 3.

ŞEBNEM 
FERAH
Türk Rock 
Müziği’nin 
önemli sesi, 
13 Şubat’ta 
İstanbul 
Bostancı 
Gösteri 
Merkezi’nde...

The significant 
voice of 
Turkish Rock 
Music is at 
İstanbul 
Bostancı Show 
Center on 
February 13.

MELİS DANİŞMEND
Şarkı yazarı ve müzisyen, 11 Şubat’ta Ankara 

IF Performance Hall’de…

The songwriter-composer is at Ankara IF 
Performance Hall on February 11.

CHRIS DE BURGH
“The Lady in Red”, “Don’t Pay the Ferryman”, “A Spaceman 
Came Travelling”, “The Traveller” gibi klasiklerin sahibi, 28 

Şubat’ta İstanbul Ülker Sports Arena’da…

The maker of the classics such as “The Lady in Red”, “Don’t 
Pay the Ferryman”, “A Spaceman Came Travelling”, and “The 
Traveller” is at  İstanbul Ülker Sports Arena on February 28.

FUNDA ARAR
Pop müziğin 
güçlü sesi, 12 
Şubat’ta 
Ankara Jolly 
Joker’de sahne 
alıyor.

The powerful 
voice of 
popular music 
is at Ankara 
Jolly Joker on 
February 12.

CÜNEYT 
ERGÜN
Sıra dışı şarkı 
sözleri ile bilinen 
şarkıcı; 17 
Şubat’ta 
Eskişehir SPR 
PUB 
Sahnesi’nde...

The singer who 
is recognized 
with his 
extraordinary 
song lyrics is on 
the stage of 
Eskişehir SPR 
PUB on 
February 17.
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KÖTÜ KEDİ ŞERAFETTİN
GÖSTERİM TARİHİ - OpEninG dAY:
5 Şubat 2016 - February 5, 2016

YÖnETMEn - diREcTOR: 
Mehmet Kurtuluş, Ayşe Ünal

SESLEndİREnLER - VOICED BY
Demet Evgar, Okan Yalabık, Uğur Yücel, Ayşen Gruda, 
Ahmet Mümtaz Taylan

Tür - GEnRE:  
Animasyon, aksiyon, komedi - Animation, action, 
comedy

FİLM ÖZETİ: Alelade bir mart sabahı, kedilerin en 
fenası Kötü Kedi Şerafettin, kadim yancıları Fare Rıza 
ve Martı Rıfkı ile mangal hazırlığı yapmaktadır. Ne var 
ki evdeki hesap çarşıya uymaz…

SYnOpSiS: In an ordinary March morning, the worse 
of cats, Bad Cat Şerafettin, and his archaic sidekicks 
Mouse Rıza and Sea Gull Rıfkı are in preparation for a 
barbeque. However, things don’t go as planned.

DEADPOOL
GÖSTERİM TARİHİ - OpEninG dAY:
12 Şubat 2016 - February 12, 2016

YÖnETMEn - diREcTOR:
Tim Miller

OYuncuLAR - cAST:                                                  
Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Gina Carano, Ed 
Skrein, T.J. Miller 

Tür - GEnRE:                                                         
Bilim kurgu, aksiyon, fantastik - Science-fiction, action, 
fantasy

FİLM ÖZETİ: Kanser olduğu ortaya çıkan Wade 
Wilson’ın bilinen tedavi yöntemleri dâhilinde hayatta 
kalma ihtimali yoktur. Ancak Weapon X adlı bir 
program, onu eski hayatına kavuşturabilir. 

SYnOpSiS: There is no hope of survival for the cancer 
patient Wade Wilson within known treatment 
methods. However, a program called WeaponX can 
give her life back to her.  

SİNEMA / CiNEmA
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
Bertan Kodamanoğlu

Resimdeki
oyuncu

İnsan başı,
kelle

Yasadışı
kazanç

Bilimin bir
dalı

Tasa,
kaygı,
üzüntü

Dua

Suudi
Arabistan
başkenti

Jeolojide
katman

Muharrer,
sözlü
karşıtı

Bir çiçek

Mürekkep
balığının
bir türü

Az açmak

Hayvan
damı

Porselende-
n yapılan

Kol, pazı

Yatak altı
sandığı

Vahşi

Nazik
Kaynak

Küçük lüle
durumunda
kıvrımlı saç

Soğuk
içilen bir
içecek

İthalat

Işık

Dirayet
Şiir yazan İki kişili

topluluk

Lübnan
plakası İşaret, iz Bilgili

kimse
Hükümdar

yönetimind-
e halk

Fala bakan
kimse

Kalıtımsal
öge

Bir bağlaç

Komünikas-
yon

Bir göz rengi

Eden, yapan,
işleyen

Duvar içinde
bırakılan

oyuk
İçinden

çıkılması güç
durum

Umar Şaka

Bahçe
duvarı

Genişlik

Tespih
başlığı

Kavuna
benzer bir

meyve
Ateş

durumunda
kömür

Temiz

Sapları
odunsu bir

bitki
Dışı kabuklu
yemiş türü,

koz
Geyikgillerde-

n bir av
hayvanı
Bir şeyi

yapabilme
gücü

Cennet ile
cehennem
arasındaki

bir yer

İşte emir
veren
kimse

Uzağı iyi
göremeyen

Böcekler

Ayakkabı
çekeceği

Lezzet,
zevk

Randıman

Kısaca Milli
İstihbarat
Teşkilatı

Garanti,
güvence

Sözün
kısası Gösteriş

Utku
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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.

ANEMİ
ARTVİN

BARIŞSEVER
CANSİPARANE

DAİRE
ETKİN
ETNİK

GEÇİMSİZLİK
HAKİM

İKTİDAR
KANİŞ

KANSER
MALTEPE
PIRASA

SAKSI
SİVAS
TAKKE
TASARI

TİCARETHANE
ULUSAL
YOĞUN
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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 ]

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

Resimdeki
oyuncu

İnsan başı,
kelle Y Yasadışı

kazanç

Bilimin bir
dalı K Tasa,

kaygı,
üzüntü G Dua

Suudi
Arabistan
başkenti Y Jeolojide

katman T Muharrer,
sözlü
karşıtı

Bir çiçek Y Mürekkep
balığının
bir türü

K A F A Az açmak

Hayvan
damı A R A L A M A K

Porselende-
n yapılan

Kol, pazı S E R A M İ K Yatak altı
sandığı B A Z A

C E N A H Vahşi Y A B A N I L
Nazik M Kaynak

Küçük lüle
durumunda
kıvrımlı saç P I N A R Soğuk

içilen bir
içecek K O L A

K İ B A R İthalat D I Ş A L I M
Işık

Dirayet N U R Şiir yazan Y İki kişili
topluluk A

Z E K A Ş A İ R
Lübnan
plakası R L İşaret, iz Bilgili

kimse
Hükümdar

yönetimind-
e halk K Fala bakan

kimse

Kalıtımsal
öge

Bir bağlaç G E N A R İ F
V E Komünikas-

yon İ Bir göz rengi

Eden, yapan,
işleyen E L A

Duvar içinde
bırakılan

oyuk
İçinden

çıkılması güç
durum

N İ Ş F A İ L
B E L A Umar Y Şaka C
Bahçe
duvarı

Genişlik

Tespih
başlığı E N

Kavuna
benzer bir

meyve
Ateş

durumunda
kömür

P Temiz P
Sapları

odunsu bir
bitki

Dışı kabuklu
yemiş türü,

koz
Ç A L I

Ç İ T
Geyikgillerde-

n bir av
hayvanı
Bir şeyi

yapabilme
gücü

K A R A C A Cennet ile
cehennem
arasındaki

bir yer A İşte emir
veren
kimse

Uzağı iyi
göremeyen

Böcekler M İ Y O P Ayakkabı
çekeceği

Lezzet,
zevk K E R A T A

H A Ş E R A T Randıman V E R İ M
Kısaca Milli
İstihbarat
Teşkilatı

Garanti,
güvence

M İ T Sözün
kısası Y A N İ Gösteriş A F İ

T E M İ N A T Utku Z A F E R

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

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

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

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

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

9 1 5 4 3 2 6 8 7
4 7 3 9 8 6 1 2 5
6 2 8 7 5 1 3 9 4
2 5 6 8 7 4 9 3 1
3 4 1 6 2 9 5 7 8
7 8 9 5 1 3 2 4 6
5 9 4 3 6 7 8 1 2
1 6 7 2 9 8 4 5 3
8 3 2 1 4 5 7 6 9
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[ 7 FARK / FiND THE 7 DiFFERENCES ]
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Vodafone
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Vodafone’un global gücüyle 4.5G hızı 
çok yakında sizinle.
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gösterilen yerler 5 kıtayı temsil etmek amacıyla kullanılmıştır. Detaylı bilgi: vodafone.com.tr
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