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YERLİ VE MİLLİ
MOTOR ÜRETMENİN
GURURUNU YAŞIYORUZ
2003’ten sonra Hükümetlerimiz, demiryollarını
sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin en önemli
halkalarından biri olarak görmüş ve demiryolu
yatırımlarına büyük önem vermiştir.
14 yılda demiryolu sektörüne 54,7 milyar TL’nin
üzerinde yatırım yaptık. 2003’te 10 bin 959 km
olan demiryolu ağını 12 bin 532 kilometreye çıkardık. Ülkemizi Avrupa’nın 6’ncı dünyanın
8’inci yüksek hızlı tren kullanan ülkesi yaptık.
Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve
Konya-Eskişehir-İstanbul olmak üzere 3 güzergâh ile bin 213 km YHT hat uzunluğuna ulaştık.
YHT’ler ile yaklaşık 30 milyon yolcu taşıdık.
Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir ve
Ankara-Kırıkkale-Yozgat-Sivas Yüksek Hızlı
Tren Hatları ile Bursa-Bilecik, Konya-Karaman,
Mersin-Adana-İncirlik-Toprakkale ve Karaman-Ereğli-Ulukışla Hatları olmak üzere 6 güzergâhta yüksek hızlı tren ve hızlı tren hattı inşaatlarımız devam ediyor.
Ayrıca artan demiryolu yatırımlarımız, milli üretim politikalarının benimsenmesi, kamu ihalelerinde yüksek yerlilik oranlarının istenmesi Türkiye’deki demiryolu sanayisinin ve yan sanayisinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Artık demiryolu sektöründe kullanılan tüm ekipmanları
kendimiz üretiyoruz. Yüksek hızlı trenlerimizi
de kendimiz üretmek için çalışmalar yapıyoruz.
Eskişehir TÜLOMSAŞ tesislerinde tamamen
yerli dizel motorunu üretmenin gururunu yaşıyoruz. “TLM6V185” adıyla 6 silindirli yaklaşık
700 kW gücünde geliştirilen dizel motorumuz,
tüm testlerden başarı ile geçmiştir. TÜLOMSAŞ,
motorun seri üretimine geçebilecek durumdadır.
Yeni nesil olarak ortaya çıkan bu dizel motor; güç
ve özellik olarak ülkemizin küçük motor konseptini karşılayabilecek düzeydedir. Tank motoru
gibi savunma sanayi projeleri için de bir sinerji
oluşturacaktır.
İlk milli dizel motorumuz daha güçlü ve bölgesinde lider bir Türkiye için önemli bir adım olmuştur. Türkiye’yi motor üretiminde küresel
oyuncular ligine sokacak ve ekonomimize katkı
sağlayacaktır. Çalışmalarımızı burada bırakmayacak. Her daim yeni nesil motorlar için teknolojimizi geliştireceğiz.
İyi yolculuklar.

0

0

6 raillife MART / MARCH 2017

Ahmet ARSLAN

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Minister of Transportation Maritime and Communication

WE EXPERIENCE THE PRIDE OF
PRODUCING THE INDIGENOUS AND
NATIONAL ENGINE
Our Governments have considered the railways as one of the most significant
links of the sustainable development moves and given great importance to the
railway investments after 2003.
We have invested over 54.7 billion TL in the railway sector in 14 years. We
have increased the length of the railway network, which was 10,959 km in
2003, to 12,532 km. We have made our country the sixth to operate highspeed trains in Europe and the eighth in the world.
We have reached the HST line length of 1,213 km with three routes namely,
Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, and Konya-Eskişehir-İstanbul.
We have transported approximately 30 million passengers by HSTs. The
HST and speed train line constructions are being conducted in 6 routes
namely, Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir, and AnkaraKırıkkale-Yozgat-Sivas High-Speed Train Lines and Bursa-Bilecik, KonyaKaraman, Mersin-Adana-İncirlik-Toprakkale, Karaman-Ereğli-Ulukışla
lines.
In addition, our increasing railway investments, adopting national production
policies, requesting high indigenousness rate in public procurements have
contributed to the development of the railway industry and its sub-industry
in Turkey. We now produce all equipments used in the railway sector on our
own. We are conducting works to produce our own high-speed trains.
We are experiencing the pride of producing completely indigenous diesel
engine at the Eskişehir TÜLOMSAŞ facilities. The diesel engine that is
named “TLM6V185” and developed with 6 cylinders and 700 kW power has
passed all tests with success. TÜLOMSAŞ is in a state that is able to begin
mass production of the engine.
This diesel engine that appears as the new generation is in a level to meet the
small engine concept of our country in terms of power and features. It would
be creating a synergy for the defense industry projects such as tank engine.
Our first national diesel engine has become an important step for Turkey that
is more powerful and the leader in its region. It will have Turkey enter in the
global players’ league in engine production and contribute to our economy.
We will not end our works at this. We will always be working on developing
our technology.
Nice travels.
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DEMİRYOLU
MEDENİYETTİR
2003 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği
ve direktifleriyle başlayan, ülkemizi modern demir ağlarla örme seferberliği, tüm hızıyla sürüyor.
Mevcut hatlarımızı sürekli tren trafiğine hazır
tutmak, her biri kendine özgü mimarisi olan istasyonlarımızda başlayıp trenle devam eden yolculukları emniyet ve huzur içerisinde tamamlamaları için kar kış, gece gündüz demeden çalışıyoruz.
Görevimiz sadece mevcut hatlarımızı işletmekten ibaret değil. Aynı zamanda susuzluktan çatlayan toprakların suya hasret kaldığı gibi trenin
yolunu gözleyen vatandaşlarımızı trenle tanıştırmaktır. Zira demiryolu, icat edildiği günden beri
hep medeniyetin ölçüsü olmuştur.
Bu bilinç ve sorumluluklarımızla büyük metropoller arasında yüksek hızlı, önemli merkezler arasında hızlı ve diğer bölgelerimize de yeni konvansiyonel demiryolları inşa ediyoruz.
Çetin coğrafya koşullarına rağmen, en ileri teknolojiyi kullanarak sabırla ve inatla dağları deliyor, nehirlere köprüler kuruyoruz.
Hizmete açtığımız hatlardan başka seyahat sürelerini önemli ölçüde aşağıya çekecek Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas yüksek hızlı tren (YHT)
projelerinde çalışmalarımız geceli gündüzlü devam ediyor.
Bursa-Bilecik, Konya-Karaman-Ulukışla ile
Adana-Mersin hızlı tren (HT) projelerimiz de
aynı hızla devam ediyor.
Dost ve kardeş ülkelerimize örnek olabilecek şekilde çalışmalarını yürüttüğümüz inşaat, ihale ve
proje aşamasındaki YHT ve HT projelerimiz,
Mimar Sinan Uluslararası Proje Olimpiyatları
kapsamında düzenlenen “Mühendislik, Mimarlık
ve Şehircilikte Kıta Aşan Projeler” kategorisinde
“Haydar Aliyev Yılı Ödülü”ne layık görüldü.
Uluslararası camiada ülkemizin ve teşekkülümüzün prestijini artıran bu gelişmenin ardından Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından TCDD adına, Teşekkülümüz adına şahsıma
“İpek Yolu Medeniyetleri Üstün Hizmet Nişanı
Ödülü” verildi
1856’dan günümüze kadar bu ülkenin yükünü
taşıyan TCDD’ye verilen bu ödül, aynı zamanda
Türkiye’nin geleceğine dair güvenin akdidir.
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İsa APAYDIN

TCDD Genel Müdürü
Director General of TCDD

RAILWAY MEANS CIVILIZATION
The mobilization to build an iron network all over our country, which
began under the leadership and instructions of our Honorable
President in 2003, goes on with speed.
We are working night and day to keep the existing lines ready for the
train traffic at all times and to make sure that the journeys that begin
in our stations, each with a unique architectural design, and continue
on trains are done in safety and peace.
Our duty is not only about operating the existing lines. It is to have
our citizens, who long for trains just as an arid land longs for the rain,
meet with train at the same time. Because railway has always been the
extent of civilization since the day, it was invented.
We are building high-speed rail lines between metropolitans, speed
train lines between important centers, and new conventional rail lines
in other regions with this consciousness and responsibility in mind.
Despite the hard geographical conditions, we are digging tunnels
through the mountains and building bridges over the rivers with
patience and determination, using advanced technology.
Other than the lines that were inaugurated, our work in Ankara-İzmir
and Ankara-Sivas high-speed train (HST) projects that will reduce
the travel times significantly go on night and day.
Bursa-Bilecik, Konya-Karaman-Ulukışla, and Adana-Mersin speed
train projects (ST) also go on with fast speed.
Our HST and ST projects, which are at construction, procurement,
and project stages, that are being conducted in a way to set examples
for the friendly nations were deemed worthy of the “Haydar Aliyev
Year Award” in the “Projects beyond Continents in Engineering,
Architecture, and Urbanism” category that was organized within the
scope of Mimar Sinan International Project Olympics.
Following this development that increased the prestige of our country
and organization among the international circle, I personally received
the “Silk Road Civilizations Outstanding Service Award” on behalf of
our organization TCDD from the Union of Engineers and Architects
of the Turkic World.
This award that was given to TCDD that has been carrying the load of
this country since 1856 also means the credentials of Turkey’s future.

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

HOŞGELDİN BAHAR
Eksilere düşen hava sıcaklıkları, kar, buz artık gerilerde
kaldı. Havaya, suya, toprağa cemreler düştükçe içimiz
de ısınmaya başladı. “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır” denilse de mart, ilkbaharın ayak seslerinin
duyulduğu, mis gibi kokusunun yayıldığı, göçmen kuşların karşılandığı, doğanın canlandığı bir ay... Artık her
yerde düğün bayram tadında sevinç başladı.
Demiryollarında ise her mevsim bahar… Kar nedeniyle
karayolu araçları yollarda kalırken, uçaklar havaalanlarında bekletilirken, garlarımız yolcularımızla dolup taştı.
Yüksek hızlı, anahat, banliyö trenlerimizle en çetin hava
koşullarında vatandaşlarımızı sevdiklerine, işine gücüne, okuluna, hastanesine kavuşturmaya devam ettik.
Çocuklarımızın yarıyıl tatilinde gönül rahatlığı içinde
tatile gitmelerini sağladık. Geçen yılın aynı dönemine
göre; Ankara- İstanbul hattında taşınan yolcu sayımızda yüzde 18, tüm YHT hatlarımızdaki yolcu sayımızda
yüzde 7 artış oldu.
Diğer taraftan, yedi kent merkezine doğrudan, üç kent
merkezine otobüs ve bir kent merkezine YHT+tren
bağlantısıyla toplam 12 il ve Türkiye nüfusunun yüzde
40’ına hizmet veren yüksek hızlı trenlerimize yeni setler katıldı. YHT filosunun artmasıyla birlikte, sefer sayılarını da artırmak için çalışmalarımız tamamlanmak
üzere… Baharda daha fazla YHT seferi hizmetinizde
olacak.
Hükümetimizin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ile araç filomuz büyüdükçe her geçen gün artan
yolcu taleplerini daha rahat karşılayabiliyoruz. TCDD
Taşımacılık AŞ, tren işletmeciliğini dünya standartlarında yapmak için 10 bin personeli ile canla başla çalışmaktadır.
Teknoloji harikası YHT’de güvenli, konforlu yolculuklar dilerim.
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Veysi KURT

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü
TCDD Transport Inc. General Director

WELCOME SPRING
We have left the minus air temperatures, snow, and ice
behind. As the three radiations from the sun to the air, the
water, and the earth begin to fall, we begin to feel the warmth.
Although the famous proverb says, “Never cast a clout until
May is out,” March is a month that we hear the footsteps of
spring, smell its beautiful fragrance, welcome the migrating
birds, and watch the reanimation of nature... Joy is everywhere!
Every season in railways is spring. As the means of ground
transportation were stuck on roads and the airplanes were
delayed due to snowy conditions, our terminals were packed
with passengers.
We went on with having our citizens unite with their loved
ones, arrive to hospitals, or to their jobs, schools by means of
our high-speed, mainline, and urban trains even under the
hardest weather conditions. We enabled our children to go on
their vacations in safety during the winter break. There is an
18 percent increase in the number of our passengers that were
transported in Ankara-İstanbul line compared to the same
period of last year; there is a 7 percent increase in the number
of our passengers in all YHT lines.
On the other side, new sets were joined to our high-speed
trains that serve to 12 cities and to 40 percent of the Turkey’s
population via direct connections to seven city centers, bus
connections to three city centers and YHT+train connection
to one city center. Along with the growth of YHT fleet, our
works to increase the number of trips are about to conclude.
Many more YHT trips will be at your service in spring.
As our vehicle fleet grows thanks to the support of our
Government and our Honorable President, we can meet with
the demands of our passengers that increase rapidly every
passing day. TCDD Transport Inc. keeps up the good work to
have our rail transportation reach the world standards with its
ten thousand staff members.
I wish you safe and comfortable travels by the state of the art
YHT.
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Vodafone 4.5G’ye gelin,
takılmadan HD video
izleyin
Vodafone

hediye
Kampanyaya katılmak için

3G fiyatına 4.5G Vodafone’da

4BUCAKG

4545

YouTube uygulamasında HD video ile test edilmiştir.
Kampanyadan Ocak ayı içerisinde 4.5G’yi deneyimlemeyen aboneler faydalanabilir.
Kampanyadan, 15 Şubat - 15 Mart 2017 tarihleri arasında, faturalı ve faturasız 4.5G uyumlu cihaz ve SIM kartı bulunup, 1-31 Ocak 2017 tarihleri arasında 4.5G
ağı üzerinden internet kullanmamış olan bireysel aboneler faydalanabilir. Kampanya başvurusu için abonelerin 4BUCAKG yazıp 4545’e SMS göndermesi
gerekmektedir. SMS ile başvuruda bulunup 4.5G telefon ayarlarını yapan abonelerin 1 ay geçerli 5 GB yurtiçi internet hediyeleri 7 gün içerisinde hatlarına
tanımlanacaktır. 4.5G teknolojisi, IMT-Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve
uyumlu SIM kartlar ile faydalanılabilir. 4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan
siteye göre değişebilir. 4.5G aboneliği için ek bir ücret gerekmemektedir ve 3G ile bir fiyatlandırma farkı bulunmamaktadır. Detaylı bilgi: 4bucakg.com

HABER / NEWS

TÜRKİYE’NİN İLK 5G
MÜKEMMELİYET MERKEZİ KURULDU
TÜRK TELEKOM’UN ARAŞTIRMA VE GELIŞTIRME ALANINDA FAALIYET GÖSTEREN IŞTIRAKI
ARGELA TARAFINDAN TASARLANAN VE MILLI 5G TEKNOLOJILERININ GELIŞTIRMESI
AMACIYLA FAALIYET GÖSTERECEK OLAN 5G MÜKEMMELIYET MERKEZI AÇILDI.

TURKEY’S FIRST 5G CENTER OF EXCELLENCE IS ESTABLISHED
DESIGNED BY ARGELA, TÜRK TELEKOM’S SUBSIDIARY THAT IS ACTIVE IN THE R&D
FIELD, 5G CENTER OF EXCELLENCE THAT WILL OPERATE TO DEVELOP THE
NATIONAL 5G TECHNOLOGIES IS ESTABLISHED.
5G teknolojilerinin geliştirilmesinin yanında, milli iletişim
teknolojilerinin kalbi olacak projelerin geliştirilmesinde etkin rol oynayacak Türkiye’nin ilk “5G Mükemmeliyet Merkezi” Türk Telekom ve Türk Telekom iştiraki Argela’nın
ortak girişimi ile Ankara’da açıldı. Türkiye’nin ilk 5G mükemmeliyet merkezi niteliğinde olan ve dünya standartlarında bir laboratuvar olarak tasarlanan Merkez, Türkiye’nin
5G üzerine teknoloji üreten ve ihraç eden bir ülke olması
yolunda milat sayılabilecek bir adım olarak nitelendiriliyor.
5G Mükemmeliyet Merkezi’nin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım 5G konusunda yapılan çalışmaları da
değerlendirdi. Başbakan Yıldırım, 2015 yılında 4G ile zaman
kaybetmemek için 5G’ye geçmek kararı verdiklerini hatırlatarak ara kademe olarak 4.5G ile işe başladıklarını ve şu
anda da 5G’ye hazırlık çalışmalarını açılışı yapılan mükemmeliyet merkezinde başlattıklarını söyledi.
Törene katılan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan ise, yapılan her işte, atılan her adımda yolun,
bilgiye ve bilişime çıktığını belirterek, bilginin üretilmesi,
paylaşılması ve bilgiye erişimdeki hızın yüksek olması nedeniyle insanlığın adeta bir bilgi taarruzuyla karşı karşıya
olduğunu söyledi.
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In addition to the development of 5G technologies, Turkey’s
first “5G Center of Excellence” that will play an active role in
the development of projects to be the heart of national
communications technologies was opened in Ankara with the
joint venture of Türk Telekom and Türk Telekom’s subsidiary
Argela. Designed as a world-class laboratory, Turkey’s first
center of excellence is considered as a milestone towards
having Turkey become a country that produces and exports 5G
technology.
Speaking at the inauguration of 5G Center of Excellence,
Prime Minister Binali Yıldırım also made comments on the
work done on 5G. Prime Minister Yıldırım said that they
decided to switch to 5G in 2015 not to lose time with 4G; they
started to work with 4.5G as a transitional stage; and now they
are starting the 5G preparations at the center of excellence
opened.
Minister of Transport, Maritime Affairs, and Communications
Ahmet Arslan said that humanity is being bombarded with
information in a way, because of the fast access to information
and the high speed of producing and sharing information and
stated that information and knowledge emerge in every work
done and in every step taken.

TCDD

GENEL MÜDÜR’E ÖNEMLİ ÖDÜL
TCDD GENEL MÜDÜRÜ İSA APAYDIN, “İPEKYOLU MEDENİYETLERİ ÜSTÜN
HİZMET NİŞANI ÖDÜLÜ” SAHİBİ OLDU.

AN IMPORTANT AWARD TO THE GENERAL DIRECTOR
TCDD GENERAL DIRECTOR İSA APAYDIN HAS BECOME THE OWNER OF THE
“SILK ROAD CIVILIZATIONS OUTSTANDING SERVICE AWARD.”
“2016 Haydar Aliyev Yılı Mimar Sinan Uluslararası
Proje Olimpiyatları” final projelerinin tanıtımı, Türk
Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından
Ankara YHT Gar The Ankara Otel’de gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın,
Türk Dünyası ülkeleri ile köprü görevi üstlenecek demiryollarına 2003 yılından itibaren 60 milyar TL gibi
önemli miktarda yatırım yapıldığını söyledi.
Türk Dünyası ülkeleriyle son yıllarda önemli gelişmeler
yaşandığına değinen Apaydın, “Modern Demir İpek Demiryolu olarak adlandırılan Kars-Tiflis-Bakü demiryolunun bu yıl içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır.
Söz konusu proje ile Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri arasındaki kesintisiz demiryolu sağlanmış olacaktır. Ayrıca Tarihi İpek Yolu yeniden canlanacaktır.” dedi.
Ödül takdimi
Final Projelerinin açıklanmasının ardından Apaydın’a,
“İpekyolu Medeniyetleri Üstün Hizmet Nişanı ödülü”
verildi. Teşekkür konuşması yapan Apaydın, “Biz 30 bin
kişilik Devlet Demiryolları ailesi olarak, ülkemizin 2023
hedeflerine ulaşılması için gece gündüz demeden gayret ve
özveri ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” dedi.
Toplantıda ayrıca, Yüksek Hızlı Tren projeleri de, “Mühendislik, Mimarlık ve Şehircilikte Kıta Aşan Projeler”
kategorisinde “Haydar Aliyev Yılı Ödülü”ne layık görüldü.

The presentation of the “2016 Haydar Aliyev Year Mimar
Sinan International Project Olympics” final projects was
realised by the Union of Engineers and Architects of the Turkic
World at Ankara YHT Terminal The Ankara Hotel.
TCDD General Director İsa Apaydın, who spoke at the
meeting, said that railway sector, which has been considered to
serve as a bridge between the Turkic countries and has been
accepted as the state sector since 2003, and a significant
amount of investment such as 60 billion TL has been made in
the railways so far.
Referring to the recent developments in the relations between
the countries of the Turkic World, Apaydın said, “KarsTbilisi-Baku rail line, which is called the Modern Iron Silk
Railway, is planned to be opened this year. With this project,
an uninterrupted railway connection between Georgia,
Azerbaijan, and Central Asian Turkic Republics will be
provided. In addition, the Historic Silk Road will be revived.”
Award presentation
After the final projects were announced, Apaydın was awarded
“The Silk Road Civilizations Outstanding Service Award.”
Apaydın extended a vote of thanks and said, “We, as the State
Railways family of 30,000, will work day and night with devotion
and great efforts to have our country reach its targets for 2023.”
In the meeting, High-Speed Train projects were also deemed
worthy of the “Haydar Aliyev Year Award” in the category of
the “Projects beyond Continents in Engineering, Architecture,
and Urbanism.”
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Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Caddesi No: 39 Balgat / Çankaya / ANKARA
0312 284 65 60
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TCDD TAŞIMACILIK / TCDD TRANSPORT

TREN BİLETİ ALMAK İÇİN BİRÇOK SEÇENEK VAR
TREN BİLETİ ALMAK İÇİN TCDD TAŞIMACILIK GİŞELERİNİN YANI SIRA
TERCİHLERİNİZE GÖRE BİRÇOK ALTERNATİF BULUNUYOR.

MANY OPTIONS ARE AVAILABLE TO PURCHASE TRAIN TICKETS
DEPENDING ON YOUR PREFERENCES, MANY ALTERNATIVES ARE AVAILABLE AS WELL AS THE
TCDD TRANSPORT BOX OFFICES FOR PURCHASING TICKETS.
Demiryolu taşımacılığının serbestleşmesi ve rekabete
açılması ile tren işletmecisi olarak tanımlanan TCDD Taşımacılık, yolcu taşımacılığının kalitesini artırmak, yolcuların kolay ve hızlı bir şekilde bilet almaları için seçeneklerini artırıyor.
Tren bileti almak için TCDD Taşımacılık gişelerinin yanı
sıra tercihlerinize göre birçok alternatif bulunuyor.
Online bilet
TCDD Taşımacılığın web sitesinde yolcutasimacilik.tcdd.
gov.tr adresine giriş yaparak E-Bilet Sisteminden online
bilet alınabiliyor. Bu yöntemle bilet alındığında tekrar gişelere gidip bilet kestirilmesine gerek yok. Seyahat sırasında bilet kontrol noktalarında soyadının söylenmesi,
elektronik postaya gelen bilgileri, görevlilerin kontrol etmesi yeterli oluyor.
Çağrı merkezi, mobil uygulamalar, acenteler, PTT şubeleri…
Ayrıca; 444 82 33 numarası ile çağrı merkezinden ve Mobil
Uygulamaları ile bilet satın almak çok kolay hale geldi.
TCDD Taşımacılık tarafından yetkilendirilen bilet satış
acenteleri de bilet satın almak için uğrayabileceğiniz yerler
arasında…
Diğer kolaylık ise, PTT Şubeleri… Sisteme dâhil edilen
PTT şubelerinden bilet işlemleri (satış, iade, değişiklik)
gerçekleştiriliyor. Bunların yanı sıra, internet ve mobilden
bilet alan yolculara tarifeye ek yüzde 3 oranında indirim
yapılıyor.
Gişe dışı satış artıyor
Tüm bu kolaylıklardan yararlanan yolcular, her geçen yıl
gişe dışı satışlarını daha çok tercih etmeye başladı. 2016
yılında gişe dışı satışlar YHT yolcusunda yüzde 67’ye ulaştı.
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TCDD Transport, which is defined as the train operator with
the liberation and the marketization of the railway transport,
increases the options to buy tickets easily and quickly to extend
the quality of passenger transport.
Depending on your preferences, many alternatives are available
as well as TCDD Transport box offices for purchasing tickets.
Online ticketing
You can get online tickets through the E-Ticket System by
logging on to the website of TCDD Transport: yolcutasimacilik.
tcdd.gov.tr. After your online purchase, there is no need to go
to the booth to receive your printed ticket with this method.
During the trip, it is enough to tell your last name and the
information that was sent to your e-mail to the officers at the
ticket check points.
Call center, mobile applications, agencies, PTT branches...
Also, it has become very easy to purchase tickets through
Mobile Applications and the call center by dialing 444 82 33.
The agencies that were authorized to sell tickets by TCDD
Transport are also among the places you can visit to buy
tickets.
Another convenient place to go is the PTT branches. Ticket
operations (sales, returns, change) are carried out at the PTT
branches that were included in the system. Also, passengers
who purchase their tickets through internet and mobile are
given an additional 3% discount on the tariff.
The sales out of the box offices increase
Passengers who benefit from all these conveniences have
started to prefer sales out of the box offices every passing year.
In 2016, the rate of this type of sales reached the 67 percent of
the YHT passengers.

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS
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BUDAPEŞTE VE ZİNCİRLİ KÖPRÜ

375 METRE UZUNLUĞUNDA VE 16 METRE GENİŞLİĞİNDE OLAN BU ASMA KÖPRÜ,
BUDAPEŞTE’NİN MUTLAKA GİDİP GÖRÜLMESİ GEREKEN YAPILARINDAN…
TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

Macaristan’ın Başkenti Budapeşte’de, Tuna Nehri’ne doğru yürüdüğünüzde sizi kentin simgesi olan Zincir Köprüsü
(Szechenyi Chain Bridge) karşılar. Aslında Budapeşte,
aralarından Tuna Nehri’nin geçtiği, Buda ile Peşte adlı iki
yerleşim biriminden oluşurmuş daha önce ve bu iki yeri
birbirine bağlayan ilk köprü de Zincirli Köprü olmuş.
1842-1849 yılları arasında Kont Istvan Szechenyi tarafından yaptırılan köprüye, asma zincirleri bir gerdanlığı andırdığından, Zincirli Köprü adı verilmiş.
375 metre uzunluğunda ve 16 metre genişliğinde olan bu
asma köprü, Budapeşte’nin mutlaka gidip görülmesi gereken yapılarından... Tuna Nehri’nin üzerine kurulu bu güzel
yapı, 4 ayağını süsleyen, 4 adet oturan aslan heykelinden
ötürü halk arasında Aslanlı Köprü olarak da adlandırılıyor.
Asma köprünün her iki tarafında duran birer çift aslan
köprüye nöbetçilik yapıyor. İkinci Dünya savaşı esnasında

yıkılmış olmasına rağmen 1949 yılında aslına uygun olarak
yenilenen köprü, yaz aylarında üzerinde düzenlenen bazı
kültürel faaliyetler sebebiyle bazen trafiğe kapatılıyor.
Aslanların dilleri nerede?
Yapımının ardından yaşanan bir de hüzünlü bir hikâyesi
var Zincirli Köprü’nün. Rivayete göre, köprü ilk yapıldığında, mimarı İngiliz William Clark, eğer köprü bittiğinde
bir hata olursa, kendisini öldüreceğini söyler. Bu sözünün
ağırlığı ile köprüyü hatasız yapmaya gayret eder. Gün gelir,
köprü biter ve tüm halk tarafından incelendiğinde, köprüde hiçbir mimari ve statik hata bulunmaz. Ancak, bir çocuk, aslanların dillerini yutup yutmadıklarını sorar. Bunun
üzerine, aslan heykellerinin dillerinin bulunmadığı görülür
ve köprüyü yapan mimar William Clark’ın sözlerini hatırlayan heykeltıraş, Tuna Nehri’ne atlayarak, intihar eder.

BUDAPEST AND THE CHAIN BRIDGE
THIS DRAWBRIDGE THAT IS 375 METERS LONG AND 16 METERS WIDE IS ONE OF THE
STRUCTURES IN BUDAPEST THAT SHOULD ABSOLUTELY BE VISITED.
When you walk towards the River Danube in Budapest, the
capital of Hungary, you will be welcomed by the Szechenyi
Chain Bridge, which is the symbol of the city. Actually,
Budapest consisted of two different settlements named Buda
and Pest on opposing sides of the River Danube; the Chain
Bridge was the first to connect the two. The bridge that was
constructed between the years of 1842 and 1849 by the order
of Count István Széchenyi was named as the Chain Bridge
because of its suspension chains, which resembled a necklace.
This suspension bridge, which is 375 meters long and 16
meters wide, is one of the structures in Budapest that should
absolutely be visited. This beautiful structure, which spans the
River Danube, is also known as the Lions Bridge among the
locals because of the 4 sitting lion statues that decorate the
bridgeheads. The lion duos, which are located at both ends of
the suspension bridge, guard the structure. The bridge was
destroyed during the Second World War and reconstructed

faithfully in 1949. It is closed to traffic for some cultural
activities done during the summer months.
Where are the lions’ tongues?
The bridge also has a sad story, which occurred after the
completion of the bridge. According to rumors, when the bridge
was first constructed the English Architect William Clark
swore that he would commit suicide if there were any mistakes
upon the completion of the bridge. He commits to making the
bridge flawless with these words. When the day finally comes
and the bridge is completed, all of the populace inspects it, and
no architectural or static errors are found. However, a child
then asks if the lions swallowed their tongues. Thereupon, it is
realized that the lion statues have no tongues. Upon
remembering the words of the architect of the bridge William
Clark, the sculpture of the statues commits suicide by throwing
himself off the bridge and into the River Danube.
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AİLEDEN TİYATROCU:

Behzat Uygur
THEATER RUNS IN THE FAMILY:

“BABAMIZIN MİRASIYLA BİRLİKTE YAKLAŞIK 70 YILDAN BERİ PERDESİNİ
KAPATMAYAN DÖRT BEŞ TİYATRODAN BİRİYİZ.”

“OURS IS ONE OF THE FOUR OR FIVE THEATERS THAT DIDN’T DRAW THE CURTAIN ON IT
FOR ABOUT SEVENTY YEARS, INCLUDING OUR FATHER’S LEGACY.”
EYLÜL GÜLYURT
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Türkiye’nin en önemli tiyatro sanatçılarından olan
Behzat Uygur’la 27 Mart Dünya Tiyatro Günü vesilesi
ile bir araya geldik. Tiyatro sanatçısı bir anne-babanın,
yine 5’i de tiyatrocu olarak yetişen çocuklarından biri
olan Behzat Uygur’dan, 70 yıldan bu yana kapanmayan
perdeyi ve Uygur Tiyat-rosu’nun maaile tiyatroculuk
hikâyelerini dinledik.

We got together with Behzat Uygur, one of the most
significant actors of the Turkish theater, on the occasion of
‘March 27 World Theater Day’. We listened to the story of
a theater that didn’t draw the curtain on it for seventy years
and the Uygur Theater’s stage journey as the whole family
from Behzat Uygur, who is one of the five children of
theater player parents who raised them all to be on stage.

Uygur Tiyatrosu kaç yılında, nerede kuruldu?
1990 yılında, Kocamustafapaşa Çevre Tiyatrosu’nda kuruldu. Tiyatroda pazartesi günleri hariç her gün oyun
vardı. O dönem gazeteler yeni bir moda çıkarmış, ilaveler
vermeye başlamıştı. Süheyl’le birlikte babama, ‘pazartesi
günleri de sahne boş kalmasın, ilave tiyatro yapalım’ dedik. Genç Uy-gurlar Tiyatrosu adıyla kendi tiyatromuzu
kurduk. Babamızın mirasıyla birlikte yaklaşık 70 yıldan
bu yana perdesini kapatmayan dört-beş tiyatrodan biriyiz. Türkiye’nin en tarihi tiyatrosuyuz.

When was the Uygur Theater established and where?
It was established at the Kocamustafapaşa Çevre Theater in
1990. A play was on every day at the theater, except Mondays.
Newspapers had started a new trend then and began to
include extras. Süheyl and I told our father ‘Let us put on an
extra play on Mondays so the stage won’t be empty’. We
established our own theater under the name of Young Uygurs
Theater. Ours is one of the four or five theaters that didn’t
draw the curtain on it for seventy years, including our
father’s legacy. Ours is the historical theater of Turkey.

Babanız oyunlarını Türkiye’nin
birçok şehrine taşırken onunla
birlikte turnelere gider miydiniz?
Bizimki turnelere gitmekten öte
bir şeydi. Beş kardeşiz, beşimiz
de turnelerde doğduk. Adana,
Samsun, Antakya… Annem hamilelik dönemlerini hep sahnede geçirmiş.

Did you used to go on the tours with
your father as he was taking his plays
“Beş kardeşiz,
to many cities in Turkey?
beşimiz de turnelerde
Ours was beyond going on the tours
with him. We are five siblings; all
doğduk. Adana, Samsun,
of us were born on tours: Adana,
Antakya… Annem hamilelik
Samsun, Antakya… My mother
dönemlerini hep sahnede geçirmiş.”
had spent all her pregnancies on
the stage.

“We are five siblings and all of us
were born during tours: Adana,
Samsun, Antakya... My mother
had spent her pregnancies
on the stage.”

İlk defa kaç yaşınızda
sahneye çıktınız? Hangi
roldeydiniz?
1960’lı yılların sonuydu. Babam
benden Cibali Karakolu oyununda
çaycı çocuğu oynamamı iste-mişti. ‘sahneye çıktığında sana, kimin oğlusun, diye soracağım, sen de Nejat Uygur’un oğluyum, diyeceksin’
dedi. Çıktım ve söylediklerini yaptım. ‘Şu komiklik
yapmaya çalışan adamın oğlu mu? Çık dışarı!’ diye azarladı beni. İlk tuluatım oydu.

When was the first time that
you went on the stage? What
was your part?
It was the end of the 1960s. My father
asked me to play the boy who served tea
in the play called Cibali Police Department.
He said, ‘When you go on the stage I will ask you
whose son are you and you will answer me as I am Nejat
Uygur’s son’. I did what he told me to. He snapped at me
yelling ‘Son of that man who thinks he is funny? Get out of
here!’ and this was my first act.

Süheyl Uygur’un haricinde diğer kardeşleriniz de
tiyatrocu olmayı denemiş miydi?
Nejat Uygur’un bütün çocukları, hatta gelinleri bile
mutlaka birkaç kez sahneye çıktı ama sonunda Süheyl’le ikimiz kaldık. Süha da Şehir Tiyatroları Genel
Sanat Yönetmenliği görevini yürütüyor.

Did your other siblings, except Süheyl Uygur, try to
become players?
All children of Nejat Uygur, even his daughter-in-laws
went on the stage at least for a few times; however, there
was only Süheyl and I at the end. Süha works as the General
Art Director of the City Theaters.

Başka bir iş yapmayı hiç denemediniz mi?
Ağzım laf yapıyor diye bana bir tencere firmasının pazarlama işini önermişlerdi. Bir gün kızgın bir müşteriye
ters cevap verdiğim için kovuldum! Tiyatrodan başka,

Did you ever try another profession?
I was offered once the marketing job of a cooking pot
company since I have a way with words. I was fired for
talking back to an angry customer. I wanted to have
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para kazanabileceğim bir işim olsun istedim ama olmadı. Eskiler de hep böyle öğüt verirdi.

something else other than theater but it never happened.
The old-timers used to advice that, too.

Tiyatroculuğun yanında başka işler de yapmak
gerekiyor mu, yoksa tiyatroya olan talebin eskiye
nazaran arttığını söyleyebilir miyiz?
Ne yazık ki söyleyemeyiz. Eskiden oyunlar haftanın her
günü oynanırdı ama artık bir ya da iki gün oynanıyor ve
gişesi iyi olan tiyatrolar bir elin parmaklarını geçmiyor.
Ne zaman ki Avrupa’daki gibi yoğun programlar yaparız, işte o zaman, ‘talep arttı’ diyebiliriz.

Do you think it is necessary to do other jobs besides
acting or is the demand for theater increased compared
to the past?
Unfortunately, we cannot say that. The plays used to be
performed every day; however, they are only played once or
twice weekly now. The number of theaters that make well at
the box office is not more than a few. When we begin to
have busy programmes just as it is in Europe, then we can
say that the demand is increased.

Sizin tiyatronuzun da krizleri oldu mu?
Perdeyi kapatmanın daha kârlı
Did your theater also experience crisis?
olacağını düşündü-nüz mü hiç?
Did you ever consider that dropping
Tabii ki biz de krizler yaşıyoruz
the curtain would be better?
“Bizim sanatımızın en
ama çıkış yolumuzu bir şekilde
Of course, we too experience crisis;
buluyoruz, kendimize yeni alanhowever, we find our way out
güzel tarafı bu; her yerde
lar yaratıyoruz. Örneğin; belesomehow. We create new fields to
yapılabilir. Trende, uçakta,
diyeler festivallerde konser
us. For instance, we asked some
sokakta; insanın olduğu her yerde…”
düzenlerken onlara, ‘neden timunicipalities why they didn’t
yatroya da yer vermiyorsuinclude theater plays when they
“The best part of our art is that it
nuz?’ diye sorduk. İlk oyunuwere organizing concerts for
can be done anywhere. Anywhere,
muza 10 bin kişi geldi! Bizim
festivals. Ten thousand guests came
sanatımızın en güzel tarafı bu.
to
watch our first play! This is the
where there are people: on a
Tiyatro her yerde yapılabilir.
best
part of our art. Theater can be
train, on an airplane, or
Trende, uçakta, sokakta; insanın oldone anywhere. Anywhere, where there
on a street...”
duğu her yerde… Tiyatro so-kaklarda,
are people: on a train, on an airplane, on a
meydanlarda doğduğuna göre yeniden
street... Since theater was born on streets and
sahnenin dışına dönebilir.
squares; it can certainly return back to out of stage.
Trende tiyatro nasıl olurdu? Gözünüzde nasıl bir
şey canlandırıyorsunuz?
Trende tiyatro çok şahane olur. Trenin tiyatro için çok
hoş bir atmosferi var. Tren garlarının da öy-le... Bir trenin
içinde ya da garda olduğunuzu, etrafınızı bir anda dönemsel kıyafetli tiyatrocuların sardığını düşünün. Yolcuların
da dahil olacağı, interaktif bir oyun sergilenebilir. Yaka
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How do you think theater on a train would be? How
do you imagine it?
Theater on a train would be wonderful. Train has a great
ambience for theater, so as the terminals. Imagine that you
are on a train or at a terminal and all of a sudden, players
who are wearing periodic costumes surround you. An
interactive play that would include the passengers could be

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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mikrofonlarının yardımıyla sesimizi duyurmak artık sorun değil. Oyunun süresini ayarlamak da bizim elimizde,
10-15 dakika içinde bile muhteşem şeyler yapılabilir.

performed. Making our voices heard is not a problem any
longer thanks to clip mics. Adjusting the duration of the play
is up to us. We could do great things even in 10-15 minutes.

Bu anlayışı da Uygur Tiyatrosu’nun kökeninden
aldığınızı söyleyebilir miyiz? Nejat Uygur tiyatro
sahnesine barkovizyonu taşıdığında seyirciler nasıl
tepki vermişti?
1970’lerde tüm dünyada Western filmler moda olduğu
için babam da bir tiyatro uyarlamasını yapmıştı. ‘Hey
amigo ver bir salata’ adlı Western komediyi sahneye
koydu. Kilyos’ta bir Western kasabası kurdu ve 5 dakikalık bir film için çok ciddi para harcadı. O kasabada
bir bar sahnesi vardı. Tekme atarak bir bardan içeri
girdiği anda babam da sahneye giriyordu ve oyun başlıyordu. Tabii çok büyük ilgi gördü.

Can we tell that you adapted this approach through
the origins of the Uygur Theater? How did the audience
react when Nejat Uygur carried barcovision to the
stage?
The Western films were so popular in the 1970s. My father
made an adaptation. He put on the Western comedy called
‘Hey Amigo Give Me A Cucumber’. He set up a Western
town in Kilyos and spent so much money for a 5-minute
film. There was a scene at a bar in the film. As he entered
the bar by kicking the swing-doors in the film, my father too
entered the stage and the play began. It grabbed great
interest.

Ailecek oynamak nasıldı? Anneniz yine sahne
arkasında ‘anne’ miydi?
Tabii ki. Mesela bir gün İzmir Fuarı’nda oynayacağız.
Her zamanki gibi kulislerden birini mutfağa çevirmişiz. Yemekleri Adile Naşit, Necla Uygur, Çolpan İlhan
ve Gönül Ülkü yapıyor. Masa sah-neye kuruluyor.
Sadri Alışık, Gazanfer Özcan, Nejat Uygur, Zeki Alasya
ve Metin Akpınar… Zeki-Metin o zaman daha çok
genç. Sabahlara kadar orada şarkılar söyleyip, şiirler
okuyor, fıkralar an-latıyorlar…

How was it to play all together as a family? Was your
mother still acting as a mother behind the stage?
Of course… For instance, we were going to play at the İzmir
Fair. We turned the backstage into a kitchen as usual. Adile
Naşit, Necla Uygur, Çolpan İlhan, and Gönül Ülkü were
cooking. The table was set at the stage. Sadri Alışık,
Gazanfer Özcan, Nejat Uygur, Zeki Alasya, Metin Akpınar…
Zeki-Metin were still so young then. They used to sing, read
poems, and tell jokes until the morning.

Sizden sonraki kuşağın da perdeyi açık
tutabileceğine inanıyor musunuz?
İnanıyorum çünkü çocuklarımız da kendilerini sanata
adadı. Biri Amerika’da tiyatro eğitimi alıyor, diğeri sanat
okulu açıyor; oğlum Nejat yakında bir dizide başlayacak.
Bana, ‘bu teklifi tiyatro yapa-bilmek için kabul ettim
baba’ dedi. Duygulandım. Biz de Süheyl’le birlikte yıllarca televizyona Şahane Pazar’ı hazırladık. Amacımız kazandığımız parayı ve popülariteyi tiyatroya aktarmaktı.
Bu şekilde ayakta kaldık.
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Do you believe the next generation will be able to keep
the curtain open?
I do, because our children too are dedicated to art. One of
them is getting theater education in the USA, and the
other one is opening an art school. My son, Nejat, is going
to begin working for a TV series soon. He told me ‘Dad, I
accepted this offer to make theater’. It was an emotional
moment for me. Süheyl and I made Şahane Pazar (Great
Sunday) for TV for years. Our goal was to transfer the
profit and the popularity to theater. This was how we were
able to remain standing.

KAPAK / COVER

ÇARŞI PAZAR ANADOLU
SHOP AROUND ANATOLIA
BERİL ŞEN
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Daha önce hiç görmediğiniz bir kentteki ilk dakikalarınızda, başınıza gelebilecek en iyi şey, kendinizi o gün
kurulan pazarın içinde bulmaktır. Biraz sersemleticidir ama daha hızlı hisseder, daha kolay ısınırsınız bulunduğunuz kente. Anadolu’daki pazarlarda bulunmak
ise ayrı bir nimettir belki de… Bereketli topraklarından gelen binbir çeşit ürünle birlikte, Anadolu’nun
sıcak yürekli kadın-erkek ve bazı zamanlarda da çocuk
satıcılarını tezgahlarının başında görme şansınız var
pazarlarda…
Anadolu’nun farklı bölgelerinde gidebileceğiniz pazarlardan bir seçki yaptık.

The best thing that can happen to you in the first minutes of
your visit to a city where you have never been before is to find
yourself in the market place. It might be a little dizzying;
however, you warm up to the city faster and you feel much
better this way. Finding yourself in one of the marketplaces of
Anatolia, on the other hand, is a blessing. You get the
opportunity to see the warm-hearted man or woman or
sometimes child sellers standing behind their stands that are
filled with thousands of products that come from the fertile
soils of Anatolia in these marketplaces.
We created a selection of marketplaces that you can visit in
various locations of Anatolia.

raillife MART / MARCH 2017

0

2

9

KAPAK / COVER

TİRE
EGE’NİN KİMLİĞİ VE RUHU
THE IDENTITY AND THE SPIRIT OF AEGEAN
Günlerden salı, Tire pazarı… Hangi büyük ressamın paletine benzetsem? Tire’nin üzerinde rengarenk bir sis var. Tire’de kadınların tezgah kurduğu Tahtakale Meydanı’nda,
yazmalar gökkuşağıyla yarışıyor: “İğne oyalarımdan, kelebek, tavus kuşu, şimşir, limon çiçeği, gömeç çiçeği, küpeli,
üzümlü, ercahil, kiraz, kuşlu, hanımeli, zellengadeh, yaz
menekşesi, papatya, süpürge oyası, saat oyası, gülşah, kuş
gözü, karadut, elibelinde var... Bu da hamam böceği; Ödemiş işidir, biz pek tutmayız da, ondan adı öyle...” Ege’nin
kimliğini en çok koruyabilmiş kasabalarından biri Tire. İzmir’e 80 km mesafede, bir zamanların Osmanlı darphanesi
Tire’nin akla ilk gelen cazibesi pazarıdır. Salı pazarı sadece
çeşitliliğiyle değil, Ege’nin ruhunu yansıtan canayakın satıcılarıyla da keyif verir. Halkın bir kısmının Girit göçmeni
olduğu Tire’nin yemeklerinde, Ege Bölgesi’nin otlarla bezeli mutfağının tüm özellikleri hissedilir. Dağlardan toplanan otlar, pazarlarda tezgahlardan taşar. Dev kabaklar, ‘çiçek’ karnabaharları, ‘şeker’ havuçlar, ‘gevrek’ pırasalar, köy
yumurtaları, tatlı hardallar, kökleri topraklı menekşeler...

It is Tuesday, the day for Tire’s marketplace… I wonder which
great painter’s palette does it resemble more? A colorful fog is
embracing Tire. Scarves compete with the rainbow on the stands
set by women in the Tahtakale Square of Tire: “I have point laces;
butterfly, peacock, boxwood, lemon blossom, honeycomb, fuchsia,
grape bunch, cherry blossom, bird, violet, daisy, bird’s eye,
blackberry… This is cockroach point lace; made in Ödemiş, we
don’t like it much, that is how it got its name.” Tire is one of the
Aegean towns that have been able to protect their identity the
most. It is 80 km to İzmir. The town used to be the mint of the
Ottoman Empire. The first thing that comes to mind about Tire is
its marketplace. Everyone enjoys the Tuesday’s marketplace thanks
to its friendly sellers who reflect the Aegean spirit besides the wide
variety of goods. A portion of the population consists of Cretan
immigrants; therefore, the characteristics of the Aegean cuisine,
which is packed with herbs, are felt in every dish. The herbs that are
picked from the mountains fill the stands in the marketplace: giant
squash, cauliflower, ‘sugar’ carrots, ‘crisp’ leeks, farmers’ eggs,
sweet mustard, and violets with earthy roots…

Tarihi pazar
Bugün hâlâ Tire çarşısında kalaycılar, semerciler, nalıncılar, saraçlar, yularcılar, urgancılar, yorgancılar ve keçeciler
gibi nesli tükenmekte olan, geleneksel üretimleri görmek
mümkün. Bir zamanlar sadece çobanlara kepenek olan keçeler, bugün Tire çarşısında, iç dekorasyonda yer alacak,
yurtdışından ilgi görecek kadar özellikli olarak yapılıyor.
Ayrıca tuzla yoğrulan ve katıksız kıymadan yapılan, domatesli, tereyağlı geleneksel Tire köftesi, Portakal Pazarı
Meydanlığı’nda yenir. Lor peynirinin üzerine karadut reçeli koyup yemek, ünlü seyyar Şambalici’sine uğramak ve
Kaplan Dağ Restaurant da listenizde olsun.

The historical market
Today, it is still possible to see the traditional crafts practiced
that are about to extinct such as tinsmith, felt making, saddler,
patten making, lorimer, rope making, and leash making. Felts
that used to be used to make cloaks for shepherds of old times are
now in Tire’s marketplace and made as good as to grab attention
from abroad and to be used in the interior decoration. You should
eat the traditional Tire style meatballs, which are prepared with
ground beef, tomatoes, and butter and kneaded with salt, in the
Portakal Market Square. Do not forget to add tasting blackberry
jam over curd cheese, stopping by the famous vendor Şambalici,
and the Kaplan Dağ Restaurant into your things-to-do list.
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SÜRMENE
KARADENİZ’İN RENGİ
THE COLOR OF BLACK SEA
Sürmene adı akla üç şeyi getirir: Kastel Konağı, bıçakları
ve Karadeniz’in en renklilerinden olan Salı pazarı. Trabzon-Rize karayolunun 40. kilometresindeki Sürmene’den itibaren çay da yaşamın tam içindedir. Yörenin
giysisi kırmızı keşanları içindeki kadınlar, köylerinden
getirdikleri sebze, meyve, ekmek, peynir gibi ürünleri,
1967’den beri aynı yerde, Çarşı Mahallesi’nde kurulan
pazarda satar. Kadınların hepsi aynı yerde toplanır. Kadınlar bahçelerinde yetiştirdikleri mısır, fasulye, kabak,
patlıcan, armut, incir, karalahana, asma yaprağının yanısıra sütten yapılan minzi, çökelek, tereyağı, telli peynir
gibi ürünleri burada görücüye çıkarırlar. Sıcacık ve enfes, ‘kuvvet verir kilo vermez’ mısır ekmeği karşı konulur gibi değil. Yağ tenekelerinin içine, pişerken yapışmasın diye, kestane yaprakları döşenir.
200 tezgah
Genellikle kadınların altlarında peştemal üstlerinde de
keşan olur. “Trabzon’a gidince manto, eşarp giyiyoruz.
Orada sosyete oluyoruz burada köylü.” diyor satıcı bir
kadın. Kocalarını soruyorum, ‘ikinci sürgündeler’ diyor,
çay hasatını ima ediyormuş. Karayemiş yiyorum ağzım
kıpkırmızı. Bir satıcı bağırıyor: “Hadi hadi, param olsa ben
alırım!” Her hafta yaklaşık 200 tezgah açılıyor. Özellikle
mısır ekmeği, tereyağ ve yöresel peynirlere rağbet ediliyor. Sürmeneliler’e göre dünyanın en iyi bıçağı onların.
İkinci olduklarını kabul etmiyor, Alman Solingen’den de
üstün olduklarını söylüyorlar. Yüzyıllardır süregelen bir
gelenek. 20 yıl öncesine kadar atölyelerde hatta evlerde
yapılıyordu, son 5 yıldır fabrikasyon. Buralara kadar gelmişken, 18. yüzyıl derebeylerinin ihtişamını örnekleyen
Memiş Ağa (Kastel) Konağı’nı kaçırmayın.

Sürmene brings three things to mind: the Kastel Mansion,
knives, and the Tuesday’s marketplace, which is the most
colorful marketplace in the Black Sea Region. Starting from
Sürmene, which is located at the 40th kilometer of TrabzonRize highway, tea enters the picture. The local women who are
in their traditional red dresses called ‘keşan’ have been selling
the produce that they bring from their villages at the same
spot since 1967, the marketplace in the Çarşı Neighborhood.
They all gather at the same place. They sell products that they
have made or farmed such as corn, bean, squash, eggplant,
pear, fig, kale, grape leaf, curd cheese, butter, and string
cheese. Corn bread that is hot, delicious, and gives-powernot-weight is irresistible. They cover inside of the butter cans
with chestnut leaves so the butter won’t stick while cooking.
200 stands
Women usually wear keşan over waistcloths called peştemal.
One of them says, “We wear a scarf and a jacket when we go to
Trabzon. We become jet-set there, but a villager here.” I ask
about their husbands; she says, “They went for the second
offshoot.” She meant harvesting the tea. I am eating karayemiş
(Prunus laurocerasus); my mouth turned to red. A seller shouts:
“Come on, if I had the money I would buy it!” Every week,
approximately 200 stands are set. Especially corn bread, butter,
and local cheeses are popular. According to the locals, they make
the best knives in the world. They don’t accept that they are the
second; they are convinced that they are better at this than the
German brand Solingen. This is a hundreds of years old tradition.
It used to be done in workshops or homes up until 20 years ago. It
has been fabricated for the last five years. Don’t miss to see the
Memiş Ağa (Kastel) Mansion, which is a great sample of the
magnificence of the 18th century overlords, while you are here.
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İSTANBUL
ANADOLU’NUN TÜM PAZARLARI
ALL MARKETPLACES OF ANATOLIA
İstanbul, adeta bir Anadolu. Her kent, kasaba, köy bu dev
şehirde izini bırakmış. Pazar günü Feriköy’de kurulan
Antika Pazarı, bit pazarları gibi ucuz değil. Ama antikalar
arasında bir zaman yolculuğuna çıkılacağı garanti. Burada pazarlığa da yer var. Pazarda yok yok. Mutfak eşyaları,
dergiler, kasetler, lambalar, fincan takımları, maketler,
plaklar, fotoğraf makinaları, posterler, ayakkabı, çanta,
… Patlıcanlı, patatesli ve ıspanaklı müthiş gözlemeleri ve
meyve suyunu (elma, nar, zencefil tavsiyemdir) burada
deneyin.

İstanbul is like a miniature of Anatolia. Every town, city, and
village left marks in this mega city. The Antiques’ Marketplace
that is set on Sundays in Feriköy is not as cheap as the flea
markets are. However, it is guaranteed that this place is going
to take you to a travel in time among the antiques. This place
is open to haggling. You can find anything in this market:
kitchen items, magazines, tapes, lamps, cups, models, records,
cameras, posters, shoes, and bags. Try the delicious pastries
with eggplant, potatoes, and spinach, and fresh fruit juices
(apple, pomegranate, and ginger are recommended) here.

Kasımpaşa’da Kastamonu pazarı
Pazar sabahları Kasımpaşa’da kurulan Kastamonu pazarı, şifa dağıtan, yerel ürünleri ayağınıza getiriyor.
Peynir, tavuk, yumurta, mantar, turşu, reçel, bal, taş
ocakta pişirilmiş köy ekmeği, keteler, gözlemeler, erişteler, salça, tereyağı… Pazarın bir diğer ismi de Tarihi
İnebolu Pazarı; çünkü ürünler her hafta taze taze İnebolu’dan geliyor.

Kastamonu market in Kasımpaşa
Kastamonu market that is set in Kasımpaşa on Sundays brings
the local products that spreads healing to you: cheeses,
chickens, eggs, mushrooms, jars of pickles, jam, and honey,
farmer’s breads baked in stone ovens, pastries, noodles,
tomato paste, and butter. Another name for the marketplace
is the Historical İnebolu Market because the products come
fresh from İnebolu every week.
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Organik ve antika pazarları
Bir diğer şifalı pazar ise cumartesi günleri kurulan Feriköy Organik Pazar. Organik meyve sebzelere meraklıların adresi burası. Dolapdere’de pazar günleri kurulan bit
pazarı aslında sürpriz antikalarla da karşınıza çıkar. Bu
pazarın ününü sağır sultan duymuştur. Antikacı ve koleksiyonculara meydanı bırakmak istemiyorsanız burada
olmak için en iyi zaman sabahın erken saatleri. İlgilendiğiniz parçaların hikayesini dinleyin, o zaman pazarın
kurulduğu sokaklardan birinin adının “Feylesof Sokak”
olduğuna şaşırmayacaksınız.
Fatih
İstanbul’un merkezinde kurulan en canlı ve büyük pazarlardan biri de Fatih’teki Çarşamba Pazarı. Çok büyük
bir alana kurulan pazarda meyve sebzeden tekstile, çarşaftan mutfak eşyalarına, fındık fıstıktan kestaneye yok
yok. Tezgahlarda pişirilen kestaneleri tadabilir, enginarlar soyulurken esnafla sohbet edebilirsiniz.

Organic and antiques markets
Another healing market is set on Saturdays and called Feriköy
Organics Market. This is the address for the ones who care
about their health. The flea market that is set in Dolapdere on
Sundays might surprise you with different antiques. This one
is famous. If you want to walk around taking your time, visit
this market early in the morning. Listen to the stories of the
items that interest you; then you won’t be confused when you
find out that one of the streets where the market is set is
named ‘Feylesof Street’ (wrong spelling for philosopher).
Fatih
The Çarşamba Market is among the most colorful and the
largest marketplaces that are set in the center of İstanbul. The
marketplace, which spans a large area, presents many items
such as fruits, vegetables, herbs, textile products, linens, nuts,
and kitchen utensils. You can try the roasted chestnuts and
chat with the tradesmen while you wait for your artichokes to
be peeled.
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BODRUM
HAFTANIN HER GÜNÜNE BİR PAZAR
A MARKET CORRESPONDING TO EACH DAY OF THE WEEK
Bodrum’un beldelerinde pazar pazar dolaşmak işten
bile değil. Her güne bir pazar hatta birkaç pazar var.
Pazartesi Türkbükü, salı Buldan ve Denizli kumaşlarının binbir çeşidinin olduğu Bodrum Bez Pazarı, çarşamba Gümüşlük, Bitez, Gündoğan, Ortakent, perşembe Bitez, Bodrum (sebze, meyve) ve Yalıkavak,
cuma Bodrum (sebze, meyve), cumartesi Turgutreis,
pazar Gümbet…Yalıkavak’ta 43 yıldır perşembeleri
kurulan pazar en popüleri. Sebze, meyve, hasır sepetler, çiçek tohumları, havlular, t-shirtler, buldan bezlerinden yatak örtüleri, perdeler, peştemaller, halılar, ev
dekorasyonu süsleri...

It is a great pleasure to walk around the marketplaces in
Bodrum’s beautiful vicinities. A marketplace is set everyday;
actually, more than one… Mondays Türkbükü; Tuesdays
Bodrum Bez Pazarı (clothes market) where you can buy many
varieties of the Buldan and Denizli fabrics; Wednesdays
Gümüşlük, Bitez, Gündoğan, Ortakent; Thursdays Bitez,
Bodrum (produce only) and Yalıkavak; Fridays Bodrum (produce
only); Saturdays Turgutreis; Sundays Gümbet… The most
popular is the one that is set in Yalıkavak on Thursdays for the
last 43 years. They sell produce, wicker baskets, flower seeds,
towels, t-shirts, bed covers made out of buldan, curtains,
peştemals, rugs, decorative items...

Bordum’dan bir hikâye
Konu yaşam mücadelesi olunca, esnafın yaratıcılığı
tez konusu bile olabilir. Bir hikâye: İsmet Ağa, Milas’ta ilk kumaş ihracatı yapanlardanmış. Ancak parasız olduğu için meslektaşları ona ‘Yarımağa’ ünvanını yakıştırmışlar. Oğullarının kurduğu şirketin
kartvizitinde de bu isim gururla yazılmış.
Bu pazar turistlerin, komşu Yunan adalarından gelenlerin de ilgi alanı. 12 dönümlük bir arazide, Milas,
Yatağan, Aydın ve Denizli’nin de içinde olduğu birçok farklı yerden gelen 1200 esnafın tezgah açtığı
pazarda yöre ürünleri bol. Ayrıca tekstil, takı ve kıyafet meraklıları da burada alışveriş yapıyor. Pazarda
mola vermek isteyenler, çiçekler, örtüler, testiler
arasında lezzetli otlu gözleme ve böreklerle karın doyurabiliyor.

A Bodrum story
When the subject is the struggles to make a living, the creativeness
of the tradesmen can be a subject to a graduation thesis. One
story tells about İsmet Ağa (landlord) who used to export fabrics
in Milas. His colleagues called him ‘Yarımağa’ (Halfağa) because
he was broke. However, this name took place with pride in the
business cards of the company that was established by his sons.
This marketplace grabs interest from tourists and locals of the
neighboring Greek islands. Local products are plenty in the
marketplace that spans a 12-acre area where about 12.000
tradesmen that come from many different locations including
Milas, Yatağan, Aydın, and Denizli set their stands. People
who are after textile, accessory, and clothing items shop here.
If you’d like to take a break in the marketplace, you can rest
while tasting delicious pastries made with local products
among the flowers, table clothes, and jugs.
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BARTIN
KADINLARIN ZAFERİ
THE VICTORY OF WOMEN
Salı ve cuma günleri Bartın’ın Hükümet Caddesi’nde kurulan Galla Pazarı, Osmanlıcada ‘hububat çarşısı’ anlamına
geliyor, zamanla “garılar”, “kadınlar” pazarı adını almış. Kadınlar, bahçelerinde yetiştirdikleri her türlü sebze ve meyve
yanında taze süt, peynir ve tereyağı çeşitlerini özellikle organik tarım ürünlerini satıyorlar. Salı ve cuma günleri kurulan
ve yaklaşık iki yüz yıllık bir geçmişi olan bu köylü pazarında
manda yoğurdu ve peynir oldukça rağbet görüyor. Yaklaşık
500 kadın küfe ve plastik kaplarla satış yapıyor.

The Galla Market that is set on Tuesdays and Fridays on
Hükümet Street in Bartın means “grains’ market” in Ottoman;
however, in time, people pronounced it “garılar” (wrong
spelling for women) and later “kadınlar” (women) market.
Women sell produce that they grew in their gardens as well as
dairy products, but especially organic farming goods. Water
buffalo yogurt and cheese are popular in this farmers’ market
with a two hundred year old history. About 500 women sell
goods in large wicker baskets and plastic containers.

ADANA
KENTLE ÖZDEŞLEŞMİŞ PAZAR
A MARKET THAT IS IDENTIFIED WITH THE CITY
Adana’da birkaç günden sonra, şuna karar veriyorsunuz;
Toroslar’dan Seyhan’a uzanan bu toprağın insanında,
kesinlikle ‘Adanalı ruhu’ diye bir şey var. Adanalı, pazar
sabahları erkenden Kazancılar Çarşısı’nda ciğer yemeye
gider. Bu tutkusunun önüne geçecek hiçbir engeli tanımaz ve kepenkleri inmiş bileycilerin, dükkanların önünde kurulmuş masalarda, dumanaltı olmaktan müthiş
keyif alır. Ciğerden sonra sıra Kuş Pazarı’ndadır.
Birçok hayvan türü burada
Kuş Pazarı dendiğine bakmayın, kanaryası, güvercini,
ördeği, dobermanı, dövüştürecek horozu köpeği olan
herkes buradadır. Bülbül, papağan, keklik, tavuk, güvercin, kanarya, muhabbet kuşu ve horozlar ilgi görür.
Ayrıca kedi, köpek, sincap, tavşan, tavuskuşu da bulunuyor. Bu pazarı gözlemleyin, gerçekten de şahsına
münhasır karakterlerle karşılaşacaksınız. Önceleri tarihi Kazancılar Çarşısı ve Regülatör Köprüsü yanında
açılan Kuş Pazarı, bir yıl önce şehir merkezinin 5 km
dışına Karataş Yolu’nda Pakyürek Fabrikası’nın karşısına taşındı.
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After spending a few days in Adana, you come to the
following conclusion: the locals in this city that spans from
the Taurus to the Seyhan definitely has the thing called the
“spirit of Adana”. A local of Adana wakes early in the
morning on Sundays to go to eat liver at the Kazancılar
Market. This calling stops at nothing and they enjoy being in
a smoke-filled environment as they sit around the tables
settled in front of shops. After this, the ritual continues and
the next thing to do is to go to the Kuş (bird) Market.
Many animal species are in here
Don’t be confused by its name; everyone with a canary,
pigeon, duck, Doberman, and a gamecock or dog to fight is
here. Nightingales, parrots, partridges, chickens, pigeons,
canaries, budgerigars, and roosters are popular as well as cats,
dogs, squirrels, rabbits, and peacocks. Observe this market
closely, you will run into many interesting characters. The
Bird Market, which used to be set next to the Historical
Kazancılar Market and the Regulator Bridge in its early years,
moved across the Pakyürek Factory located at Karataş Way 5
km away from the city center a year ago.

SAĞLIK / HEALTH

RAHAT VE HUZURLU BİR
HAMİLELİK GEÇİRİN
HAMİLELİKTE SIK KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE PRATİK ÇÖZÜM ÖNERİLERİ…

GOING THROUGH A COMFORTABLE
AND PEACEFUL PREGNANCY
HERE ARE THE MOST COMMON CONCERNS OF PREGNANT WOMEN AND
OUR PRACTICAL SOLUTIONS...
TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

Hamilelik sırasında kadın vücudunda çok ciddi değişiklikler meydana gelir. Bunun sonucunda kadınlar;
cilt, saç ve dişlerinin durumunda; sindirim ve idrar
sistemlerinin etkinliğinde ve başka benzeri fonksiyonlarda çeşitli yeniliklerle karşılaşmaktadır. Anne adaylarını korkutan bu sıkıntılar
karşısında uzmanlar, hamilelik süresince
karşılaşılabilecek sorunları ve nasıl başa çıkılabileceğini anlatıyor. Ayrıca beslenme ve
cilt bakım önerileriyle çok daha rahat ve
sağlıklı bir hamilelik geçirebilmeniz için
tavsiyelerde bulunuyor.
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Serious changes occur in the female body during pregnancy. As
a result, women encounter various vicissitudes in the
appearance of their skin, hair, and teeth, in the efficiency of
their digestive and urinary systems and other similar functions.
For the expectant mothers who are scared
of facing these issues, experts explain the
problems that might be encountered
during pregnancy and how to deal with
them. They also offer nutrition and skin
care advice so the expectant mothers can
experience a much more comfortable and
healthy pregnancy.

SAĞLIK / HEALTH

Anne adaylarını zorlayan sıkıntılar
Hamilelikte hormonal değişikliklerin yanı sıra fiziksel ve
psikolojik değişimlerin de yaşanacağına dikkat çeken
Central Hospital Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum
Uzmanı Opr. Dr. Cengizhan Kolata, anne adaylarının hamilelikte yaşayacakları sorunlarla ilgili şunları söylüyor:
“Hamilelikte en sık karşılaşılan sorunlar; sabah bulantısı
ve kusmalar, artmış tükürük salınımı, sık idrara çıkma,
idrar kaçırma, bel ve sırt ağrıları, baş ağrısı, karın ağrısı,
mide yanması, kramplar, varis, ödem, şişkinlik ve kabızlıktır. Ayrıca uyku sorunları, burun kanamaları, el ve ayakta uyuşmalar, vücutta kaşıntı, gebelik şekeri-zehirlenmesi, kilo alma, bel kalınlaşması, vücutta oluşan çatlaklar, saç
dökülmeleri, cilt problemleri, alerji, diş sorunları, vajinal
kanamalar-akıntılar, göğüslerde değişiklikler ve cinsel
problemler de görülebilir. Hamilelik süresince anne adayında yorgunluk, depresyon, panik atak, unutkanlık, konsantrasyon bozuklukları, depresif duygu durumları ve ağlama krizleri gibi psikolojik durumlar da yaşanabilir.”
Sabah bulantıları iyiye işaret
“Sabah bulantıları ve ani kusmalar her gebe kadın için
olağan durumlardan biridir. Hamilelerin neredeyse yarısında çeşitli şiddetlerde görülür. Sabah bulantıları hormonların görevini düzgün yaptığının bir göstergesidir.
Ancak bulantı ve kusmaların sebepleri kesin olarak bilinememektedir. Sabah bulantılarının şiddetinin farklı olmasının nedenleri arasında; hormon seviyeleri, stres
düzeyleri ve yorgunluk gibi etkenler sıralanabilir.”

Difficulties that push the expectant mothers
Highlighting the physical and psychological changes as
well as hormonal changes during pregnancy, Central
Hospital Obstetrics and Gynecology Specialist Surgeon
Cengizhan Kolata talks about the problems expectant
mothers experience during pregnancy: “The most
common problems seen in pregnancy are headache,
abdominal pain, stomach burns, cramps, varicose veins,
edema, swelling, constipation, morning sickness and
vomiting, increased salivation, frequent urination,
urinary incontinence, and back pain. In addition, sleep
problems, nose bleeds, numbness in the hands and feet,
itching, gestational diabetes, weight gain, waist
thickening, stretch marks, hair loss, skin problems,
allergies, dental problems, vaginal bleeding-discharge,
and sexual problems may also be seen. Psychological
conditions such as fatigue, depression, panic attacks,
forgetfulness, difficulty in concentrating, depressive
moods and sobbing fits may also be experienced during
pregnancy.”
Having morning sickness is a good sign
“Morning sickness and sudden vomiting are among the
usual situations for every pregnant woman and seen in
almost half of the pregnancies in various severity.
Morning sickness is a sign of properly functioning
hormones. However, the causes of nausea and vomiting
are not known exactly. Hormone levels, stress levels, and
fatigue may affect the severity of morning sickness.”

BULANTI VE KUSMALARI AZALTABILECEK BAZI ÖNLEMLER:
SOME PRECAUTIONS THAT MAY REDUCE NAUSEA AND VOMITING:
Protein ve karbonhidrat açısından zengin bir
beslenme diyeti uygulanmalı.
Bol miktarda sıvı alınmalı. Katı gıdalar yerine sıvı
besinler tercih edilmeli.
Vitaminler tek bir kerede ve kusmalar nedeniyle
çıkarma olasılığının en düşük olduğu, uykudan
önce alınmalı.
Mideyi bulandıracak her türlü koku, tat ve
görüntüden uzak durulmalı.
Sigara kesinlikle içilmemeli ve içilen ortamlara
girilmemeli.
Mide boş bırakılmamalı, sık aralıklarla yemek
yenmeli.
Bulantıya neden olabileceğinden sabahları çok
hızlı hareket edilmemeli. Yataktan yavaşça
kalkılmalı, yapılan hareketlerde kontrollü
olunmalıdır.
Yemek yedikten ya da kustuktan sonra mideyi
bulandırmayacak diş macunu ile dişler fırçalanmalı
ve iyice çalkalanmalıdır.

A diet rich in protein and carbohydrates should
be adapted.
Plenty of fluid intake is necessary. Liquid foods
should be preferred to solid foods.
Vitamins should be taken all together before
sleep, which is the time of day with the lowest
possibility of vomiting.
Any type of odor, taste, and appearance that may
upset stomach must be avoided.
Cigarette should not be smoked; being in
environments where people smoke should be
avoided.
Stomach should not be left empty; eat frequent
but small meals.
Do not move too fast in the mornings, as it may
cause nausea. Getting off the bed should be done
slowly, and physical exercise must be controlled.
Teeth should be brushed with toothpaste that will
not upset stomach after eating or vomiting and
should be thoroughly rinsed.
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Saç ve cildinize ekstra bakım yapın
Hamilelik süresince kadınların ciltte çatlaklık ve saçlarda
yıpranma yaşayabileceğine dikkat çeken Liv Hospital
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Demet Dikmen şu önerilerde bulunuyor: “Saç için mümkün
olduğunca doğal ürünler, bakım kürleri uygulanmalı.
Saçlı deri nispeten geniş emilim yüzeyi ile toksik ürünlerin kana geçişi için ciddi bir risk teşkil eder. Saç boyası
olarak Fenol ve benzeri şeyler içermeyen nispeten zararsız boyaların tercihen ilk 10 haftadan sonra kullanılması
tedbirli bir yaklaşım olacaktır. Cilt temizleyici ve nemlendiriciler genel olarak güvenle
kullanılabilir. A vitamini türevlerini içeren cilt ürünlerini kesinlikle kullanılmamalı.”

Take extra care for your hair and skin
Liv Hospital Obstetrics and Gynecology Specialist
Assist. Prof. Dr. Demet Dikmen who highlights the
formation of stretch marks and hair loss during
pregnancy has the following suggestions: “Natural
products and care should be applied to hair as much as
possible. Scalp has a relatively large absorbing surface
and poses a serious risk for the passage of toxic products
into the bloodstream. It will be a cautious approach to
use relatively harmless dyes that do not contain phenol
and similar, preferably after the first 10 weeks of
pregnancy. Skin cleansers and
moisturizers are generally safe to
use. Skin care products containing
vitamin A derivatives should
never be used.”

Çatlak tedavisi 20. haftaya
kadar
Stretch mark treatment until the
“Tüm gebelik boyunca vücut
20th week
nemlendirilmelidir ama 20. hafta“The body should be moistened
dan sonra sadece nemlendiriciler,
throughout the entire pregnancy,
oluşması muhtemel çatlakları önbut after the 20th week, using only
lemede yeterli olmayacaktır. Çatmoisturizers will not be enough to
lak oluşumunda her ne kadar geprevent possible stretch marks.
netik, yani kişinin kollajen tipi en
Although, the genetics of the
önemli faktör olsa da özellikle
expectant mother, in other words
çatlak önleyici olarak geliştirilen
the collagen type, is the most
kremler ve yağlar oldukça büyük
important factor in stretch mark
yarar sağlamakta. Bu kremler ve
formation, creams and oils
Hamilelik kadınların güzellik
yağlar tabii ki anne adayı ve gelişdeveloped especially to prevent
mekte olan bebek için risk oluşstretch marks are very useful.
ve bakımlarından feragat
turmayan doğal özler ve kimyaThese creams and oils, of course,
edeceği bir dönem değil.
sallar içeriyor. Eskiden çok fazla
contain natural extracts and
kullanılan ve hemen hemen herchemicals that do not pose a risk to
Pregnancy is not a time for
kesin bildiği ve kullandığı acıbathe mother and the developing
women to renounce their
dem sütünün ise uzun süre kullababy. It is advised not to use
beauty and care.
nıldığında erken doğuma sebep
almond milk nowadays due to the
olduğuna dair çıkan bilgilerle arinformation that, it is a cause of
tık günümüzde kullanılmaması tavsiye ediliyor.”
premature birth when used for a long time.”
Güzelliğinize yardımcı ürünler
“Soyanın cildin kollajen üreten fibroblastları üzerine etkisinin en az Retinoller kadar olduğu anlaşılmış durumda. Fibroblastları cildin kollajen üreten motoru olarak
düşünürsek soya da moturun çalışmasını devam ettirecek yağ konumunda. C Vitamini, mutfak dolabınızda olduğu kadar banyo dolabınızda da bulunmalı. C vitamini
kollajen üretiminde çok önemli rol oynuyor. Ayrıca C
vitamini antioksidan olduğu için serbest radikallerle savaşarak hücreleri hasardan koruyor. Glikolik Asit fazla
yağı temizleyerek ve ölü hücreleri uzaklaştırarak cildi
arındırıyor.
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Products that contribute to your beauty
“It is understood that soy is as effective as Retinols on
skin fibroblasts, producing collagen. If we think of
fibroblasts as the engine that produces the collagen of the
skin, soy is the oil that will make the engine’s work
continue. Vitamin C should be in your bathroom cabinet
as well as your kitchen cabinet. Vitamin C plays a very
important role in the production of collagen. In addition,
because vitamin C is an antioxidant, it protects the cells
from damage by fighting free radicals. Glycolic acid
purifies skin by cleansing excess oil and removing dead
cells.”

SAĞLIK / HEALTH

10 BESINI SOFRANIZDAN EKSIK ETMEYIN
ALWAYS HAVE THE FOLLOWING 10 FOODS ON YOUR TABLE
Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Şükran
Liv Hospital Diet and Nutritional Expert Şükran
Yıldız, hamilelik süresince anne adaylarının ihtiyacı
Yıldız lists 10 foods that expectant mothers need to
olan 10 besini şöyle sıralıyor:
consume during pregnancy:
Yumurta
Egg
Tam tahıllı ekmek ve bulgur
Whole grain bread and bulgur
Çiğ Kuruyemişler (ceviz, fındık, badem, fıstık)
Raw nuts (walnuts, hazelnuts, almonds, peanuts)
Yoğurt
Yoghurt
Koyu yeşil yapraklı sebzeler
Vegetables with dark green leaves
Yağsız kırmızı et
Red meat, fat removed
Kuru baklagiller
Dried legumes
Somon balığı
Salmon
Kuru meyveler
Dried fruit
Su
Water
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PİŞİ KONSEPTİNE LEZZET KATTILAR
PİŞİ BREAKFAST & BURGER, KIYMALI, SUCUKLU GİBİ FARKLI PİŞİ KONSEPTLERİNİ
İSTANBULLULARLA İLK KEZ BULUŞTURAN MARKA OLARAK ÖNE ÇIKIYOR.

THEY ADDED FLAVOR TO THE PİŞİ CONCEPT
PİŞİ BREAKFAST & BURGER BECOMES PROMINENT AS THE BRAND THAT INTRODUCES
DIFFERENT PİŞİ CONCEPTS SUCH AS PİŞİ WITH GROUND BEEF AND SAUSAGE TO
İSTANBUL RESIDENTS FOR THE FIRST TIME.
SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

Arka arkaya açılan pek çok restoran olsa da bugün herkeAlthough, many new restaurants are opened one after
sin ortak problemi, güzel kahvaltı edilecek mekân sayısıanother, the common issue today is the small number of
nın çok fazla olmaması… Pişi Breakfast & Burger, bu açığı
places to go for a delightful breakfast. Pişi Breakfast & Burger
fark ederek harekete geçen en başarılı mekânlardan biri…
is among the places that noticed the opportunity and turned
Özgür ve Özge Peştimalci kardeşler, Pişi Breakfast &Burit into a successful business. Siblings Özgür and Özge
ger’in ilk şubesini Haziran 2011’de Beşiktaş’ta açtı. KadıPeştimalci opened the first Pişi Breakfast & Burger in Beşiktaş
köy Moda’daki ikinci şubeleri ise Nisan 2016’da hayata
in 2011. The second branch in Moda, Kadıköy came in April
geçti. Çikolatalı, sucuklu, sosisli gibi farklı pişi
2016. The duo that matches pişi selections such as
seçeneklerini, omlet ve kahvaltı tabağı
chocolate, sausage, or frankfurter pişi with
gibi hem göze hem de damak tadına
omelet and breakfast platters is also
hitap eden özel lezzetlerle harmanassertive with the burgers they make.
Beşiktaş şubesi 40
layan ikili, burgerleri ile de son
kişiye, Moda şubesi ise 50
derece iddialı…
Both musician and pişi maker
kişiye hizmet veriyor. 10 çeşit pişi
We came together with one of
the founding partners of the
Hem müzisyen hem de
alternatifiyle öne çıkan Pişi Breakfast
place Özgür Peştimalci at the
pişici
& Burger’in özellikle çikolatalı pişisini
second branch of Pişi
Pişi Breakfast & Burger’in
mutlaka denemelisiniz.
Breakfast & Burger in Moda,
Kadıköy Moda’daki ikinci
şubesinde, mekânın kurucu
Kadıköy. Özgür Peştimalci
As the Beşiktaş branch serves to 40,
ortaklarından Özgür Peştiwho is a graduate of İstanbul
University’s Department of
malci ile bir araya geldik. İsModa branch serves to 50 guests. You
Business is an excellent
tanbul Üniversitesi İşletme
must try the chocolate pişi of Pişi
Bölümü mezunu olan Özgür
musician
besides being a
Breakfast & Burger that becomes
Peştimalci, işletmeci kimliğinin
manager. Peştimalci who has been
prominent with 10 kinds of
yanı sıra çok da iyi bir müzisyen.
playing drums professionally since
pişi alternatives.  
Lise yıllarından bu yana profesyonel
his high school years has played with
olarak davul çalan Peştimalci, bugüne kamany bands such as Direc-t, Şahane Pazar
dar Direc-t, Şahane Pazar Orkestrası, Kungfu,
Orchestra, Kungfu, and Mayday until today.
Mayday gibi birçok grupla çaldı. 2007’de üniversiteden
Following his university graduation in 2007, Peştimalci
mezun olduktan sonra 2011’e kadar, yani Pişi Breakfast &
spent most of his time making music until he opened Pişi
Burger’i açana kadar sadece müzikle ilgilenen Peştimalci,
Breakfast & Burger in 2011. He told us the story of how they
pişi konseptiyle öne çıkan restoranlarını açmaya nasıl kaopened the restaurant: “My sister Özge Peştimalci moved in
rar verdiklerini ise şöyle anlatıyor: “2011’de kardeşim
with me in 2011, right after her graduation from Anatolia
Özge Peştimalci, Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü’nü
University’s Department of Economics. We decided to open
bitirip İstanbul’a yanıma taşındı. Kısa bir süre sonra kendi
our own business in short time. The reason that we chose the
işimizi yapmaya karar verdik. Yemek sektörünü seçmefood sector is that, we both are passionate cooks. In addition,
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Pişi Breakfast & Burger’in kurucu
ortağı Özgür Peştimalci
Founding partner of Pişi Breakfast
& Burger Özgür Peştimalci
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ÖZGÜR PEŞTİMALCİ’DEN MAGIC MUSHROOM BURGER TARİFİ
MAGIC MUSHROOM BURGER RECIPE BY ÖZGÜR PEŞTİMALCİ
Sos malzemeleri: Yarım kilo mantar, 1 kutu krema, 1
tatlı kaşığı köri, çok az karabiber ve tuz, 2’şer tatlı
kaşığı mayonez, hardal ve ketçap.
Hazırlanışı: Yarım kilo mantarı incecik doğradıktan
sonra tavaya alın ve yüksek ateşte bir süre pişirin.
Ardından krema, köri, karabiber ve tuzu ekleyip soğutun. Oda sıcaklığına geldiğinde mayonez, ketçap ve
hardalı ilave edin.
Burger köftesinin malzemeleri: 1 kg dana döş tek
çekim kıyma, 6 tatlı kaşığı galeta unu, 1 yumurta, 1
orta boy soğan, 1’er tatlı kaşığı tuz ve karabiber.
Hazırlanışı: Soğanı rendeleyip suyunu sıkın, bütün
malzemeleri ekleyip güzelce yoğurun. 150 gramlık
parçalara ayırıp hamburger köftesi haline getirin.
Döküm ızgarayı çok az yağlayıp yaklaşık 5 dakika
ateşte beklettikten sonra köfteyi koyun. Her iki tarafını da 5’er dakika pişirin. Bu sırada hamburger ekmeğini de tost makinesinde ısıtın. Hamburger ekmeğinin
içine karamelize soğan, turşu, domates ve kıvırcık
marul koyun. Pişen köfteyi bu karışımın üstüne güzelce yerleştirin. En üstüne de magic mushroom sosunu
ilave edin. Ekmeğin kapağını üzerine koyup patates
kızartması ve turşuyla servis edin. Afiyet olsun.

mizin sebebi; ikimizin de mutfağı çok sevmesi, özellikle
hafta sonları arkadaşlarımıza hazırladığımız kahvaltılar ve
tabii ki çok sevdiğimiz pişiyi dışarıda kimsenin yapmıyor
olmasıydı. Dışarıda her kahvaltı yaptığımızda, neden evdeki gibi olmuyor, neden günlük alışveriş yapmıyorlar ve
kalite neden hep belli bir seviyenin altında diye düşünürdük. Aslında yapmak istediğimiz şey, tam olarak evde
yaptığımızın aynısını kendi restoranımızda hayata geçirebilmekti.”
Yeni bir konsept denediler
İlk şubelerini Haziran 2011’de Beşiktaş’ta, ikinci şubelerini ise Kadıköy Moda’da açtıklarını belirten Özgür Peştimalci; “Kendi yemediğimiz hiçbir şeyi mutfağa sokmadık.
Sadece kullanacağımız peyniri bulmamız bile 1 ay sürdü.
Mönüyü tamamen kendimiz hazırladık. Malzemeleri hep
günlük alabileceğimiz yerlerle anlaştık. Orayı bir ev gibi
kurguladık. Gelen herkes de misafirimiz oldu. Pişi yapma-
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For the sauce: 1/2 kg mushrooms, 1 carton cream,
1 desert spoon of curry, pinch of black pepper and
salt, 2 dessert spoon of each mayonnaise, mustard,
and ketchup.
Directions: Slice mushrooms finely and place them
in a pan. Sauté for a while over high heat. Add
cream, curry, black pepper, and salt. Let it cool.
When it reaches room temperature, add mayonnaise, ketchup, and mustard.
Ingredients for the patties: 1 kg ground veal,
6-dessert spoon of bread crumbs, 1 egg, 1 medium
onion, 1 dessert spoon of each salt and black pepper.
Directions: Grate the onion and drain the fluid.
Add all ingredients and mix well. Divide it into 150
gr pieces and shape them into patties. Oil the griddle and preheat it about 5 minutes. Place the patties on the griddle. Cook each side for 5 minutes.
Warm up the buns in a panini machine. Fill them
with caramelized onions, pickles, tomatoes, and
lettuce. Top them with a patty. Spread the magic
mushroom sauce. Place the other bun and serve
with french fries and pickles. Enjoy!

we both are recognized with the special breakfasts we prepare
for our friends. We love pişi but no one professionally makes
it outside. Whenever we went out for breakfast, we became
curious about why we were not able to find the taste we find
at home; why they were not shopping daily for breakfast
items; why the quality was kind of under a certain level. In
fact, what we wanted to do was being able to do what we were
doing at home in our own restaurant.”
They tried a new concept
Özgür Peştimalci who notes that they opened the first
restaurant in Beşiktaş in June 2011 and the second one in
Moda, Kadıköy says, “We did not let anything that we
would not eat ourselves enter into our restaurant’s kitchen.
Even finding a good cheese to use took one month. We
prepared the entire menu. We shook hands with stores that
we could purchase supplies daily. We thought of the place as
our home, and our customers as our guests. We love pişi so
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mızın sebebi de aslında pişiyi çok seviyor olmamız. Bundan 6 sene önce, herhangi bir kahvaltı mekânında kimse
pişi yapmıyordu. Bu nedenle pişi konseptiyle ilerledik.
Beşiktaş’taki ilk şubemiz, büyük ilgi gördü. Ardından Nisan 2016’da ikinci şubemizi Moda’da, Ağabey Sokak’ta
açtık. İki tarafın müşterisi de birbirine çok yakın. Zaten
semtler de insan profili olarak çok benziyor. Kadıköy
Moda müşterisi biraz daha bireysel sipariş vermeyi seviyor. Beşiktaş müşterisi ise serpme kahvaltıyı tercih ediyor. Ortaya soğanlı menemen, sahanda sucuk ve tabii ki
pişi sipariş ediyor. Özellikle Moda’da belli bir kalitenin
altında kalan mekânların barınması imkânsız… Bizim de o
kalitede olduğumuzu ve Moda’ya yakıştığımızı düşünüyorum. Mönümüzün çoğu bize özel… Bizden sonra özellikle
Beşiktaş’ta 20-25 pişici açıldı. Biz, 10 çeşit pişi yapıyoruz.
Sade pişi dışında özel harçlı yani sosisli, sucuklu, kıymalı,
çikolatalı ya da peynirli gibi seçeneklerle öne çıkan pişi
yapan yoktu.” diyor.

much that is why we serve it. None of the restaurants that
served breakfast was serving pişi six years ago. Thus, we
chose the pişi concept. Our first restaurant in Beşiktaş
became very popular. Then, we opened our second restaurant
in Moda, Ağabey Street in April 2016. Customer profiles in
both locations are so similar to each other. In fact, the two
districts are very similar in terms of resident profile. Our
guests who come to Moda restaurant prefer individual
selections, as Beşiktaş customers go for mixed breakfast
plates and order omelet, sausage, and pişi to share. For
restaurants that are under a certain level of quality, it is
impossible to stay in business in Moda. I think we are at
that certain level of quality and we suit Moda. Most of the
items in the menu are exclusive. About 20-25 pişi
restaurants are opened after us in Beşiktaş. We offer 10
different pişis. Except plain pişi, no one else used to make
pişi with special fillings such as sausage, ground beef,
chocolate, or cheese.”
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Kurutulmuş
domatesli, peynirli
ve dereotlu omlet
Omelet with
sundried tomatoes,
cheese, and dill

Karışık pişi sepeti
(kıymalı, sucuklu, peynirli,
çikolatalı)
Mixed pişi basket (ground
beef, sausage, cheese,
and chocolate)

Kahvaltı tabağı
Breakfast Platter

Sade pişi tabağı
Plain pişi Platter

Müzik konusunda çok hassas
Peştimalci, nasıl bir mekân yaratmak istediklerini şöyle
özetliyor: “İnsanların gazete ve dergilerini okuyup rahat
rahat kahvaltılarını yapıp güzel müzik dinleyebilecekleri
bir mekânımız olsun istedik. Başlangıçta konseptimiz
buydu. Ta ki kapıda sıra olana kadar… Şunu da anladık ki
konseptin belli bir bölümünü müşteri belirliyor. İyi müzikten hiçbir zaman vazgeçmedik. Müzik listesiyle direkt
kendim ilgileniyorum. O listeye benden başka kimse dokunamaz. Beşiktaş ve Moda’da aynı şarkılar çalıyor. Her
6 ayda bir listeyi yeniliyorum. Hiçbir şarkıyı sonuna kadar dinlemeden listeye koymam. Galiba işletmeci olarak
en takıntılı olduğum konu bu…”

He is very sensitive about music
Peştimalci summarizes the place that they had in mind to
create, “We wanted to have a place where people could read
their newspapers as they ate their breakfasts and listen to
nice music. This was our concept at the beginning, until we
saw the line at the door... Then, we realized that our guests
were determining a part of the concept. We never gave up
good music. I personally take care of the songs that we play.
No one can touch the list but me. Beşiktaş and Moda
restaurants play the same songs. I renew the list every 6
months. I never include a song in the list before listening the
whole song. I think as the manager, this is one subject I am
most obsessed about.”

Özel harçlı pişilerine talep çok
Pişi Breakfast & Burger, sadece kahvaltı seçenekleriyle
değil, burgerleri ile de büyük beğeni topluyor. Köftelerini
kendileri hazırlıyorlar. Ekmekleri de anlaşmalı oldukları
fırından, Pişi Breakfast & Burger için özel hazırlanıyor.
Omlet ve tost mönülerinde de pek çok farklı spesiyalleri
bulunuyor.
En çok sade, peynirli ve çikolatalı pişinin tercih edildiğini
ifade eden Özgür Peştimalci, “6 çeşit hamburgerimiz var.
İlk dükkânımızı açmadan önce, 1 ay kadar hamburger
denemesi yaptık. Eve arkadaşlarımızı çağırıp değişik köfteler ve soslar denettik. Onların da geri dönüşleri doğrultusunda mönümüzü oluşturduk. Magic Mushroom adlı
burgerimiz, diğerlerine göre daha fazla tercih ediliyor.”

Pişis with special fillings are in demand
Pişi Breakfast & Burger gains popularity not only with breakfast
selections but also with the burgers they serve. They prepare the
burger patties themselves. They purchase the buns from the
bakery that they contracted. They also have many different
specials in their omelet and toast menus.
Özgür Peştimalci, expressing that plain pişis or the ones with
cheese or chocolate are the most popular, says, “We have 6 kinds
of hamburgers in the menu. We experimented about 6 months
for hamburgers before opening our first restaurant. We invited
our friends over and asked them try different hamburger patties
and sauces. We created our menu thanks to their feedbacks.
Magic Mushroom Burger is more popular than others in the
menu.”
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İSPANYA’NIN
HARİKALAR DİYARI:
BARSELONA
BARSELONA HİÇ DURMADAN
ÇALIŞAN, DİNAMİK BİR KENT. BURASI
KENDİ DİLİ, KARAKTERİ VE TARİHİ
OLAN FARKLI BİR BÖLGE.
BERİL ŞEN

Barselona, tüm duyular için bir şenliktir. En çok da
göze hitap eder. Akdeniz gelenekleri, 3 bin yıllık geçmişi, limandan esen deniz kokusu, yayalara ayrılmış
sokakları, ortaçağ duvarları içinde sıralanan tavernalarıyla İspanya’nın bu en kozmopolit kenti, daha ilk
bakışta çarpıcıdır. Denizden ormanlık tepelere doğru
uzanan bir düzlükte yer alan kentin eski kısmı, Avrupa’daki gotik mimarinin en etkileyici örnekleriyle
dolu. Özellikle mimar Gaudi’nin bir rüyadaymışsınız
hissi veren ve kente damgasını vuran Modernizm dönemine ait malikaneleri, hiç tereddüt etmeden dünyanın en sıradışı binaları arasında sayılabilir.

THE WONDERLAND OF SPAIN:
BARCELONA
BARCELONA IS A DYNAMIC CITY THAT NEVER
STOPS WORKING. THIS IS A DIFFERENT
REGION WITH ITS OWN LANGUAGE,
CHARACTERISTICS, AND HISTORY.
Barcelona is a festival for all of our senses. It especially appeals
to the eye. Barcelona, the most cosmopolite city of Spain with
its Mediterranean traditions, 3 thousand year history, the
smell of the sea tickling our noses with the wind blowing from
the harbor, the streets reserved for only pedestrians and its
taverns lined within the medieval walls, is stunning at the first
glance. The old part of the city that is located in a plain that
reaches from the sea to the hilly forests is filled with some of
the most impressive examples of gothic architecture in Europe.
Especially the mansions designed by Gaudi dating from the
Modernism Era have left their marks on the city and they make
you feel like you are in a dream. The mansions can be
considered as some of the most unusual buildings in the world
without hesitation.
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Passeig de Gracia

Akdeniz’in en canlı limanı
Kentin çağdaş atmosferi de heyecan verici. Restoranları
hayranlık uyandırıyor. Kentin avangard aşçıları, mutfaklarıyla gurur duyan Fransızlar’ı bile etkilemiş durumda. Barselona, keşfetmekten bıkmayacağınız restoranlar, İspanyol kafe kültüründe vazgeçilmez bir yere
sahip ‘tapas’ (meze) mekanları, kentlilerin arasına karışıp dans etmenin kültürün bir parçası olma fırsatı tanıdığı kulüplerle dolu. Akdeniz’in en hareketli limanlarından biri olan, Katalonya’nın başkenti Barselona aynı
zamanda hiç durmadan çalışan, dinamik bir kent. Burası
kendi dili, karakteri ve tarihi olan farklı bir bölge.
Bitmesini istemeyeceğiniz cadde
Mercat de Sant Josep ya da daha çok bilinen adıyla “LaBoqueria’’, muhtemelen görüp görebileceğiniz en etkileyici, canlı pazarlardan biri. Ünlü şair Lorca’nın, ‘dünyada bitmesini istemediğim tek cadde’ dediği, yeryüzünün en canlı ve hareketli caddelerinden biri olan, 2
kilometrelik La Rambla’dan yürüyerek bu pazara varılıyor. Pazarda, restoran şeflerinin ve kentlilerin arası-
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The Mediterranean’s liveliest harbor
The city’s contemporary atmosphere is also very exciting.
The restaurants evoke admiration. The city’s avant-garde
cooks have even impressed the French who are proud of their
cuisine. Barcelona is filled with places you will never get
bored of exploring such as restaurants, ‘tapas’ (appetizer)
venues that have an irreplaceable place in Spanish cafe
culture, and clubs where you have the opportunity of
mingling with the crowd and dancing and feeling their
culture. The capital of Catalonia, one of the busiest harbors
in the Mediterranean, Barcelona, is a dynamic city that
never stops working. This place is a different region that has
its own language, history and characteristics.
The avenue that you will wish it never ends
Mercat de Sant Josep or with its better-known name
‘’LaBoqueria’’ is probably one of the most impressive and
lively bazaars you will ever see. You can reach this bazaar by
walking through the 2 kilometer long La Rambla, which is
the place that the famous poet Lorca referred to as ‘The only
avenue I wish it would never end’. Get mingled with the
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Casa Batllo

na karışıp, İspanyol tarzı alışverişi gözlemleyin. Meyve ve sebzeleri, deniz mahsüllerini, şekerlemeleri ve
ülkenin dört bir yanından gelen farklı ürünleri incelemek eğlenceli.

restaurant chefs and locals and observe the Spanish style
shopping. It is fun to examine the fruits and vegetables,
seafood products, confectioneries, and all of the products
brought from all over the country.

Kaçıklıkla çılgınlık arasında
Barselona, ünlü ikonlarıyla adeta bir harikalar diyarı.
Kentin, Altın Şehir olarak adlandırılan, bayramların
ve halk kutlamalarının yapıldığı Passeig de Gracia’nın
etrafında ünlü modernizm dönemi binaları göze çarpar. Izgara modeli sokak planlamasının en iyi uygulandığı L’Eixample bölgesinde gözünüz yukarılarda
olsun. Mahalle, tuhaf, eğlenceli binalar, şaşırtıcı detaylar, renkler, garip kombinasyonlar ve büyüleyici
cephelerle dolu. İspanya’da Art Nouveau akımının
öncüsü efsanevi mimar Gaudi’yle tanışmanın zamanı
geldi. Burada iki cevheri var; kaçıklıkla çılgınlık arasında bir yerde duran Casa Batllo ve kıvrımlarında
eşsiz detaylar saklı Casa Mila ya da La Pedrera. İkisine
de sabah erkenden gitmek, büyük kalabalıkların bir
adım ilerisinde olmak için gerekli.

In between craziness and wackiness
Barcelona is a wonderland so to say with its famous icons.
Famous buildings dating from the Modernism Era surround
the Passeig de Gracia, which is called the Golden City where
festivals and the public celebrations take place. Keep your
eyes up high in the L’Eixample region where you can see the
gridiron plan implemented the best. The neighborhood is
filled with strange, fun buildings, amazing details, colors,
bizarre combinations, and enchanting facades. Now, it is
time to meet the legendary architect Gaudi who was the
leader of the Art Nouveau trend in Spain. He has two gems
here: the Casa Batllo, which stands between craziness and
wackiness, and the Casa Mila or the La Pedrera, which has
unique details hidden within its curves. Visiting them both
in the early hours is required to be a step ahead of the ample
crowdedness.
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Casa Mila

Bilim kurgu filmi mi?
Gaudi’nin tartışmasız şaheserlerinden biri, bitişik
apartmanlar ve ofis blokları olarak inşa edilmiş,
aynı zamanda Casa Mila olarak binayı yaptıran işadamıyla anılan La Pedrera (1905-1910). Dev bacalar
adeta bir bilim kurgu filminden fırlamış Star Wars
askerlerini ya da ortaçağ şövalyelerini andırır. Dalgalı cephesi balkonlarla daha da belirgindir. Süslü
üst katı ve çatı katını görün. Tavan arasında, Gaudi’nin zarif, parabolik kemerlerine rastlarsınız. Ayrıca küçük bir müze ve alt katta El Piso de la Pedrera olarak bilinen, incelikle döşenmiş bir ev var.
Burası, 20. yüzyılda varlıklı bir ailenin nasıl yaşadığına dair bir fikir verir.

A sci-fi movie?
One of Gaudi’s undisputed masterpieces is the La Pedrera
(1905-1910) which was built as adjacent apartments and
office blocks that is also known by the name of the
businessman who had it built, Casa Mila. The giant
chimneys remind us of Star Wars soldiers that have
jumped out of a sci-fi movie or medieval age knights. The
wavy front façade of the structure is even more distinct
with its balconies. See its fancy top floor and its roof. You
will come across Gaudi’s elegant parabolic arches in the
roof terrace. There is also a museum and a delicately
furnished home in the bottom floor known as the El Piso de
la Pedrera. This place gives you an idea of how wealthy
families in the 20th century lived.

Çinilerin taçlandırdığı mimari
Casa Battlo, zenginlerin kentteki en güzel konutu
yaptırma üzerine iddialaştığı zamanlara rastlar. Binanın bir canlı olduğunu düşünebilirsiniz. Cephedeki mavi, mor ve yeşil çinileri, dalga dalga kıvrılan
pencere çerçeveleri ve balkonlarıyla burası adeta

An architecture crowned by tiles
The Casa Battlo is based on the times when the wealthy
competed to have the most beautiful mansion built in
the city. You may think that this building is alive. With
the blue, purple and green tiles on its front facade, its
curved, wavy window frames and its balconies this place
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Park Güell

Gaudi’nin oyun alanı gibidir. Mavi çinili çatı ve
kule ile mimariye yansıyan Aziz George’un ejderhayı öldürmesi dikkat çekici. Kapılar, pencereler ve
aydınlıklar kıvrımlı ahşap ve renkli camlarla bir
rüya hissi veriyor. Gaudi’nin, sık kullandığı ve kırık fayanslardan yapılma moiziklerle süsleme tekniği ‘trencadis’, bir başka şaheseri olan Park Güell’in banklarında da görülüyor.
Rüyalardan çıkma
UNESCO dünya mirası listesindeki Park Güell, masalsı evleri, popüler seramik kertenkelesi, trencadis yapılmış ve dünyanın ilk kolajı olan yılanı andıran bankı, kente ve denize hakim panoramik manzaralarıyla, yeryüzünün en keyifli halka açık alanlarından biri. 8 hektarlık bir araziye yayılan parkın en
ünlü parçalarından biri de mozaik kaplı bacası. Gaudi’nin, peyzaj mimarisine el attığı ve suni olana
doğaldan daha da doğal bir görünüm verdiği bu park
projesine, 1900’de sanayici Eusebio Güell’in kent
hayatından uzaklaşmak isteği üzerine başlamış. Bu

is like Gaudi’s playground so to speak. The architecture
of the blue tiled roof and the tower reflects the Saint
George’s slaying a dragon and it is very interesting to
see. The doors, windows, and shafts give a dream-like
feel along with the curvy wood framed red stained glass.
Gaudi’s frequently used tile-decorating technique
‘trencadis’ in which he makes the tiles out of broken
faiences can be seen in another one of his masterpieces:
on the benches of the Park Güell.
Don’t leave the dreams
The Park Güell, which is on UNESCO’s world heritage
list, is one of the most joyous open areas in the world
with its fairytale-like houses, its popular ceramic lizard,
the bench that is the world’s first collage and was made
using trencadis resembles a snake, its panoramic views
that dominate the sea and the city. One of the most
famous pieces of the 8-hectare field is its mosaic
covered chimney. This park project, where Gaudi tried
landscape architecture and gave what is artificial a feel
of nature than nature itself, was started in 1900 by the
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Museu del Calçat

minyatür bahçe-şehir, 1914’te villaların satılamaması nedeniyle yarım kalmış ancak Gaudi o zamana
kadar 3 km’lik caddeler ve yürüyüş yolları, merdivenler, bir meydan ve kendi sıradışı tarzında Hansel ve Gretel stilinde iki kulübe yapmış bile. Gaudi’ye, alacaklarına karşılık olarak bu villalardan birinin verildiği söylenir. Mimarın uzun yıllar yaşadığı bu villa, bugün mobilyaları ve hatıra eşyalarının sergilendiği bir müze.

industrialist Eusebio Güll’s wish to escape the city life.
This miniature garden-city was left incomplete in 1914
because villas could not be sold, but Gaudi had already
built 3 km long avenues and walkways, steps, a square
and two cottages in his own extraordinary Hansel and
Gretel style. It is said that Gaudi was given one of these
villas in exchange a debt. This villa, in which the
architect lived for many years, is now a museum where
his furniture and memoirs are displayed.

Ayakkabı tutkunlarına
Ustalara adanmış müzelerden yana kentin kuşkusuz hiç sıkıntısı yok. Alışveriş konusunda da ne
kadar bereketli olduğunu her adımda hissettiriyor.
Ancak öyle bir yer var ki, hem ayakkabı tutkunlarını mutlu edebilir hem de bütçeye zarar vermez.
Mısır sandaletlerinden 18. yüzyılın zarif kadın
ayakkabılarına, tarihi ve sahipleriyle ünlenmiş
ayakkabı koleksiyonuyla Museu del Calçat, Gaudi’nin harikalar diyarında bir başka sıradışı deneyimin kapılarını açıyor.

For shoe enthusiasts
the city definitely has no problems in favor of the
museums dedicated to masters. It also lets you feel with
every step how abundant the commerce is. However,
there is such a place where shoe enthusiasts can be
pleased without hurting their budget. From Egyptian
sandals to the shoes of the elegant 18th century women,
the Museu del Calçat opens the doors to another unusual
experience in Gaudi’s wonderland with its shoe
collection that has gained fame with its history and
owners.
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La Sagrada Familia

Yarım kalmış şaheser
Gaudi’nin sınırsız hayal gücünün en iyi örneği, yaratıcılığının zirveye çıktığı nokta, 1882’den beri hala
bitirilememiş olan La Sagrada Familia’dır. İlk mimarı
Vilar’ın gözden düşmesiyle, adeta ağaçlar gibi yükselen sütunları ve kıvrımlarıyla göze çarpan bu Neo-Gotik tarzdaki kilisenin inşasına Gaudi tarafından devam edilmiş. Ne var ki Gaudi 36 yıllık çalışmasının
ardından, kilisenin yakınında geçirdiği bir tramvay
kazasında hayatını kaybedince, eseri de yarım kalmış.
Doğadan aldığı ilhamla inşa ettiği bu kilise, bugün
halkın desteği ve bağışlarıyla tamamlanmaya çalışılıyor. Kilisenin açılış yılı, Gaudi’nin ölümünün 100.
yılı olan 2026 olarak planlanmış. Demir, çelik, tuğla,
cam ve seramik tamamıyla mimar tarafından tasarlanmış ve yerleştirilmiş. Kentin Gotik, İslam, Rönesans ve Romanesk üslupları burada bir arada. 400
basamaklı sarmal merdivenlerden kulelere ve galerilere çıkıp, kente kuşbakışı bakın. Gaudi, üzerinde
büyük bir sevgiyle çalıştığı eserinin mahzenindeki bir
şapelde yatıyor.

An incomplete masterpiece
The best example of Gaudi’s unlimited imagination,
the point where his creativity reached its peak, is the
La Sagrada Familia, which is still unfinished since
1882. Gaudi continued the construction of this NeoGothic church, which draws attention with its curves
and columns that rise like trees, after Vilar fell out of
favor. However when Gaudi lost his life in a tramcar
accident near the church, the result of his labor for 36
year was left incomplete. This church that he built
with inspiration from nature is tried to be completed
today with the populace’s support and donations. The
opening year of the church is planned as 2026, the
100th anniversary of Gaudi’s death. The iron, steel,
bricks, glass, and ceramics were all designed and placed
by the architect. The city’s Gothic, Islamic,
Renaissance, and Romanesque styles are all together
here. Climb the 400-step spiral stairs of the towers
and look at the city from the top. Gaudi rests in a
chapel in the cellar of the masterpiece he worked on
with such love.
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İLGİNÇ HOBİLERDEN
ORİJİNAL KOLEKSİYONLARA…

MEDIKAL EKIPMAN YA DA SÜT ŞIŞESI GIBI SIRA DIŞI OBJELERDEN OLUŞAN KOLEKSIYONLAR
HIÇ BU KADAR DIKKAT ÇEKICI OLMAMIŞTI.

FROM INTERESTING HOBBIES TO ORIGINAL COLLECTIONS...
COLLECTIONS MADE UP OF UNUSUAL OBJECTS SUCH AS MEDICAL EQUIPMENT OR MILK
BOTTLES HAVE NEVER BEEN THIS INTERESTING.
SELİN AKGÜN

Dünyanın dört bir yanında yaşayan binlerce hatta milyonlarca koleksiyoner var. Bu koleksiyonerlerin ortak
özelliği ise hobilerini ilerleyen yıllarda özel koleksiyonlara dönüştürerek fark yaratmaları… Klasik otomobil, antika ütü, dikiş makinesi gibi farklı objelerin
yanı sıra seramik, tablo, vazo gibi farklı sanat eserlerine yoğunlaşan özel bir kitle de bulunuyor. Peki, bugüne kadar hiç acı sos, süt şişesi ya da klozet kapağı koleksiyonu yapan ve bu koleksiyonlarla dünya çapında
tanınan kişiler olduğunu biliyor muydunuz? Hayatınızda belki de ilk kez duyacağınız bu koleksiyonerler,
ilginç hobileri aracılığıyla dünyaya nam salmış…

0

5

6 raillife MART / MARCH 2017

There are thousands and even millions of collectors living
all over the world. The mutual aspect of these collectors is
that, they might make a difference by turning their hobbies
into private collections in the advancing years. A certain
mass focuses on ceramics, paintings, vases, and artwork
besides objects like classic automobiles, antique irons, and
sewing machines. But, did you know that there is another
mass that collect items such as hot sauce and milk bottles
or toilet lids and is known throughout the world by means
of these collections? The collectors that you may have
heard for the first time have become famous all over the
world with their interesting hobbies.

HOBİ / HOBBY

They tour the world for their collections
For some people, eating food is only a necessity. For
others, it is a great pleasure and even a lifestyle. Vic
Clinco who lives in Phoenix, Arizona is one of the people
who are bound to food with passion, especially to spicy
food. Clinco who gathers hot sauces from the countries he
has been visiting for years has reached a hot sauce
collection that has over 6 thousand items in 17 years.
Right now, there is not another person on earth who has
surpassed Clinco’s record, or who is as addicted to spicy
food as he is.
Another interesting collector is Val Kolpakov who lives
in America. Kolpakov who is a dentist started making a
toothpaste collection in 2002. The interest of Kolpakov
who recommends toothpaste to his patients due to his
occupation gained a different aspect after he started
collecting local toothpastes from the countries he
visited throughout the years. Kolpakov who has collected
over 400 different toothpastes in 15 years gains
attention as being the person with the biggest toothpaste
collection.
Jian Yang who has had a special interest in Barbie dolls
ever since he was a child has been gathering different
Barbie dolls from all over the world for his collection. Yang
who currently has over 3 thousand Barbie dolls has turned
buying newly released models immediately into a reflex.
Koleksiyonları için dünyayı geziyorlar
Bazı kişiler için yemek yemek sadece zorunluluktur. Bazıları için ise büyük bir keyif, hatta yaşam amacı… Arizona
Phoenix’te yaşayan Vic Clinco da güzel yemeğe, özellikle de
acılı yemeklere tutkuyla bağlı olan kişilerden biri... Yıllardır
gittiği her ülkeden, o ülkeye özgü acı soslar toplayan Clinco,
17 yıl içinde 6 bini aşkın acı sostan oluşan bir koleksiyona
ulaşmış. Şu an dünyada Clinco’nun rekorunu geçen ya da
acıya onun kadar tutkun olan başka bir kişi yok.
Bir diğer enteresan koleksiyoner ise yine Amerika’da yaşayan Val Kolpakov. Diş doktoru olan Kolpakov, diş macunu koleksiyonu yapmaya 2002’de başlamış. Mesleği
gereği hastalarına hep özel diş macunlarını tavsiye eden
Kolpakov’un bu ilgisi, yıllar içinde seyahat ettiği ülkelerdeki yerel diş macunu markalarını toplamaya başlamasıyla
farklı bir yön kazanmış. Aradan geçen 15 yıl içinde bin
400’ün üzerinde diş macunu biriktiren Kolpakov, dünyanın en büyük diş macunu koleksiyonuna sahip kişi olarak
dikkat çekiyor.
Çocukluğundan bu yana Barbie bebeklere karşı özel bir ilgisi olan Singapurlu Jian Yang ise yıllardır dünyanın dört
bir yanından koleksiyonu için farklı Barbie bebekler topluyor. Bugün 3 bini aşkın Barbie bebeğe sahip olan Yang,
yeni çıkan modelleri anında alarak koleksiyonuna katmayı
adeta bir refleks haline getirmiş…
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Süt şişesinden klozet kapağına…
Londra’da yaşayan emekli sütçü Paul Luke, 9 yaşından bu
yana süt şişesi ve süt kutusu topluyor. Hem mesleği hem de
hobisi olması nedeniyle süt ve süt şişelerine karşı özel bir
ilgisi olan Luke, koleksiyonunda yer alan şişeler artık evine
sığmamaya başlayınca arka bahçesinde bir müze inşa etmek
zorunda kalmış. Koleksiyonuna her ay ortalama bir ya da iki
yeni parça ekleyen Luke, 1890’lı yıllardan kalan süt şişelerine de gözü gibi bakıyor.
Eminiz bugüne kadar hiç klozet kapağı koleksiyonu yapan
bir tanıdığınız olmamıştır. Teksaslı sanatçı Barney Smith,
alışılmadık sanat anlayışıyla son 30 yıldır klozet kapaklarına
farklı bir dokunuş katıyor. Smith’in imzasını taşıyan klozet
kapaklarına, ‘alt tarafı klozet kapağı’ deyip geçmek çok zor.
Çünkü koleksiyonda yer alan her parça, tasarım ve desenleriyle adeta bir sanat eserine dönüşmüş durumda… Smith’in
koleksiyonunda 700’ün üzerinde klozet kapağı bulunuyor.
Bu sıra dışı klozet kapaklarına sahip olmak isteyen pek çok
kişi Barney Smith ile sürekli iletişim halinde… Smith’in tasarımları tamamen kişiye özel olduğu için her klozet kapağından sadece bir tane olduğunu da hatırlatalım…
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From milk bottles to toilet seat lids...
Paul Luke who is a retired milkman living in London has
been collecting milk bottles and cartons since he was nine.
Luke who had a special interest in milk and milk bottles
since it is both his hobby and his career had to build a
museum in his front yard after there wasn’t any space left
in his home. Luke who adds one or two new pieces to his
collection every month dotes upon his milk bottles from
the 1890s.
We are sure that you have never had an acquaintance that
had a toilet lid collection. Barney Smith, an artist from
Texas, has been adding a different touch to toilet lids for the
last 30 years with his unusual interpretation of art. It is very
hard to simply call the toilet lids that have Smith’s signature
‘just a toilet lid’. Because every piece in his collection has
been turned into artwork with his designs and patterns.
There are over 700 toilet lids in Smith’s collection. Many
people want to own these uncommon toilet lids and they are
in touch with him. Let’s also remind that there is only one of
every toilet lid because his designs are completely
personalized.

HOBİ / HOBBY

Farklı görsellikler öne çıkıyor
Herkesin mutfakta çok başarılı olacağını söylemek pek
mümkün değil. Bazen aksilikler üst üste gelir ve özenle
hazırladığınız kekiniz yanabilir ya da et spesiyalinizin dibi
tutabilir. Bu durumda tüm emeğinizi ister istemez çöpe
atmak zorunda kalabilirsiniz. Ama aynı durum Bostonlu
arp sanatçısı Deborah Henson Conant’ı farklı bir noktaya
götürmüş. Elmalı bir tatlı yapmak için mutfağa giren Conant, tatlıyı fırına verdikten sonra uzun süredir konuşmadığı bir arkadaşının aramasıyla mutfaktan çıkar. 1 saat
sonra mutfağa geldiğinde ise tatlısının çoktan yandığını
görür. Ama fırından çıkardığı yanık tatlısının farklı bir
görselliğe sahip olduğunu düşünen Conant, bu noktadan
yola çıkarak ‘Burnt Food Museum’u yani ‘Yanmış Yiyecek
Müzesi’ni açar. Bu müzede farklı ülkelerden gelen yanmış
spesiyaller sergileniyor.
Yıllardır medikal ekipmanlar toplayan Dr. Douglas Arbittier’in koleksiyonunda yer alan eserler ise ağırlıklı olarak
ameliyat setleri… Arbittier’in koleksiyonunda 1800’lü
yıllardan kalan çok özel parçalar bulunuyor. www.medicalantiques.com sitesinde Arbittier’in koleksiyonunda yer
alan tüm eserler sergileniyor. Bu konuda özel bir müze de
kuran Arbittier, doktor ve cerrahların yakın markajında…

Different appearances come to the forefront
It is not quite possible to say that everyone will be successful in
the kitchen. Sometimes misfortunes overlap each other and you
may burn the bread you prepared with care or the bottom of your
special meat dish may stick to the pan. You may be forced to
throw away all of your effort whether you like it or not. But, the
same situation has brought the harpist from Boston, Deborah
Henson Conant, to a different point. Conant who goes to the
kitchen to make a dessert with apples leaves the kitchen after
putting it into the oven when she receives a phone call from a
friend she hasn’t spoken to in a long time. After an hour, she
comes to the kitchen to see that her dessert has already burned in
the oven. But, Conant who thinks that her burned dessert has a
different visuality opens a ‘Burnt Food Museum’ by advancing
from this point. In this museum, different specials that are burnt
from many countries are displayed.
The main pieces in the collection of Dr. Douglas Arbittier who
has been gathering medical equipment for years are mainly
surgical sets. There are very special pieces from the 1800s in
Arbittier’s collection. All of the pieces in Arbittier’s collection
are displayed on this site: www.medicalantiques.com. Doctors
and surgeons follow Arbittier who has established a museum
for this theme closely.
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İŞ YAPIŞ STİLLERİMİZ DEĞİŞİYOR

İŞ HAYATINDA VERİMLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ, SOSYAL HAYATTA İSE KONFORU ARTIRAN
GİYİLEBİLİR TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNİN YILDIZI HIZLA YÜKSELİYOR.

OUR WORKING STYLES ARE CHANGING
THE STAR OF WEARABLE TECHNOLOGY INITIATIVES THAT INCREASE PRODUCTIVITY AND
SECURITY IN BUSINESS LIFE ALONG WITH COMFORT IN SOCIAL LIFE IS QUICKLY RISING.
SELİN AKGÜN

Giyilebilir teknolojilerin hem günlük hayatımız hem de iş
yaşantımız üzerinde giderek daha çok söz sahibi olduğu bir
dönemdeyiz. PwC’nin giyilebilir teknolojilerin geleceğini
yansıtan araştırmasının sonuçları da bu savı destekliyor.
2020 yılına kadar çalışma ortamlarında 75 milyon giyilebilir cihazın kullanılacağını öngören bu araştırmaya göre,
2018’de ise 2 milyonun üzerinde çalışan, giyilebilir teknoloji ürünlerinden faydalanacak. Bu durum, giyilebilir teknolojilere yönelik farkındalık yaratan inovatif girişimlerin
hızla artmasını tetikleyeceğe benziyor.
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We are in an era where wearable technology is becoming
more prominent in our daily and business lives. The research
conducted by PwC on the future of wearable technology also
supports this thesis. According to this research that foretells
that 75 million wearable devices will be used in working
environments by 2020, more than 2 million employees will
benefit from wearable devices by 2018. It appears that this
situation will trigger an increase in the number of innovative
initiatives that create awarness towards wearable
technology.

GİRİŞİM / INITIATIVE

Hayatın kolaylaştırılması hedefleniyor
Giyilebilir teknolojiler, geleceğin iş ortamlarını ve iş-yapış
stillerini önemli ölçüde değiştirecek. Bu alana yönelik dinamik girişimlerle iş süreçlerinde verimliliği artırmak, iş
kazalarını minimuma indirmek, maliyetleri azaltmak ve
çalışanların farklı kabiliyetlerini geliştirmek hedefleniyor.
Örneğin; giyilebilir teknolojilere sahip bir çalışan, çok ağır
iş koşullarında bu teknolojilerden faydalanarak hem sağlığını hem de bedenini, kullandığı cihazlar aracılığıyla kontrol altında tutabilecek. Giyilebilir teknolojilerin verimli
kullanıldığı şirketlerde çalışanlar, merkez ofisler ve diğer
çalışma arkadaşlarıyla da çok daha yakın bir bağlantı kurabilecek. Böylece acil yardım gerektiren durum ve müdahaleleri en hızlı şekilde gerçekleştirebileceğiz. Şirketler şimdiden çalışanlarının iş ortamındaki güvenliğini sağlamak
için giyilebilir teknolojilerden yararlanmaya başlamış durumda. Bu konuya verilebilecek en başarılı girişimlerden
biri de Hyundai’nin Exoskeletons denilen giyilebilir dış
iskeletler üzerinde çalışması. Özellikle yürüme yeteneğini
kaybetmiş insanlar için bir ulaşım aracına dönüşecek olan
giyilebilir robotlar, bu insanların yardım almadan yürümesine ve ayakta durabilmesine olanak sağlayacak.

Aiming to making life easier
Wearable technologies will change the future’s workplace environments along with how employees work in it
significantly. Dynamic initiatives towards this area are
aimed to increase the productivity of work processes,
decrease expenses and increase the skills of employees.
For example, a worker who ise equipped with wearable
technologies can keep his health and body under control
in harsh conditions thanks to these devices. In companies
where wearable technologies are used efficently workers
will be able to establish closer connections to the headquarters and their co-workers. Therefore, we will be able
to fulfill the most urgent situations and interventions
that require attention as quickly as possible. Many companies have begun benefitting from wearable technologies already. One of the most successful initiatives that
can be given as an example to the subject would be Hyundai’s wearable exoskeleton project named Exoskeletons.
Wearable robots that will become a means of transportation especially for those who have lost their ability to
walk will make walking and standing without assistance
possible for them.
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Lucie Davis

Zhenqiang Jack Ma

İnteraktif tırnak ve giyilebilen entegre devreler
Giyilebilir teknolojiler açısından en dikkat çeken girişimlerden biri de, İngiltere’deki bir sanat kolejinde takı
tasarımı eğitimi alan Lucie Davis’in imzasını taşıyan
interaktif tırnak… Taşımacılıkta abonman kart kullanan
kişilerin kart arama sorunlarına çözüm üretmek amacıyla interaktif bir tırnak tasarımı geliştiren Davis, bu
girişimiyle hedef kitlesine artık karta gerek kalmadan
ellerini kart okutma cihazına yaklaştırarak ödeme yapma imkânı sunuyor. Biohacking ve insan bedeninin
modifikasyonu, ‘şeylerin interneti’ ile hayatımızda daha
fazla yer almaya başladı. Wisconsin ve Madison üniversitelerinden oluşan bir takım, dünyanın en hızlı esneyebilen ve giyilebilen entegre devresini üretmeye başladı.
Böylece artık insanlar birbirine daha çok bağlanacak ve
dünyadaki internet hızını daha da hızlandıracak.
Zhenqiang Jack Ma tarafından yürütülen projenin asıl
amacı ise özellikle biyomedikal alanda yapılan giyilebilir
ürün kapasitesini artırmak. Bu tasarım, 5G olarak anılan
kablosuz geniş bant teknolojisini kullanan yeni jenerasyonun avantajlarını kullanıyor.
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Interactive nails and wearable integrated circuits
One of the most interesting initiatives related to wearable
technology would be the interactive nail that carries the
signature of Lucie Davis who is a jewelry designer studying
at an art college in England. Davis developed an interactive
nail design to solve the card search problems of people
using fare cards in transportation. With this initiative, he
offers the opportunity to make a payment by simply
moving their hands near the card reader without the need
for an actual card. Biohacking and human body
modifications have begun appearing more in our lives
along with ‘the internet of things’. A team made up by the
Wisconsin and Madison Universities have begun producing
the world’s fastest, most flexible and wearable integrated
circuit. Therefore, people will connect to each other even
more and the speed of the world’s internet will increase
even more. The real goal of the project directed by
Zhenqiang Jack Ma is to increase the capacity of wearable
products especially in the biomedical sector. This design
benefits from the advantages of the new generation that
uses wireless broadband technology called 5G.

GİRİŞİM / INITIATIVE

Çok hareket edenlere özel
Giyilebilir teknolojinin giysilere entegre olduğu ürünler de
görmeye başladık. Google I/O etkinlikleri sırasında detayları anlatılan ‘akıllı ceket’ projesi, ünlü giyim markası Levi’s ile birlikte sürdürülüyor. Google I/O’da duyurulan
akıllı ceket projesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Project
Jacquard adlı yeni yaklaşımla birlikte Google, giyilebilir
teknolojiler konusunda inovatif çözümler üretmeyi hedefliyor. Bu kapsamda geliştirilen akıllı kumaş; dokunmaya
ve baskıya duyarlı biçimde çalışıyor, aynı zamanda görüntü birimi olarak da kullanılabiliyor. Kumaştan üretilen ilk
ürün olacak olan Commuter adlı akıllı ceket, normal bir
Levi’s ceket görünümüne sahip. Ama iletken bir kumaşa
sahip olduğu için farklı alanlarda kullanılacak. 2017 içinde
piyasaya sürüleceği müjdelenen bu ceketin, günlük hayat
sırasında yoğun biçimde hareket eden kişiler için faydalı
olacağı açıklandı. Ceketin kol bölgesinde telefon, müzik
çalar ve harita uygulamaları yönetilebilecek. Bluetooth
teknolojisi ile bağlantı kuracak akıllı ceket, yıkanabilir
özellikte olacak. Commuter adlı ceketin benzerlerinin de
kısa sürede ortaya çıkması bekleniyor.

Specially for those who like to move
We have begun seeing products where wearable tech is
integrated into clothes. The ‘Smart Jacket’ project that its
details were revealed during the Google I/O events is being
maintained with the popular clothing brand Levi’s. The details
of the smart jacket project, which was announced at Google
I/O have been revealed. With their new approach named
Project Jacquard, Google aims to create innovative solutions
for wearable technologies. The smart fabric developed within
this concept works sensitively to touch and pressure and can be
used as a display unit at the same time. The smart jacket
named Commuter, which will be the first product produced
from the smart fabric, has the appearance of a normal Levi’s
jacket. However, it will also be used in different areas since it is
a conducting fabric. It was announced that this jacket will be
released within 2017 and that it will be useful for those who
are always on the move in their daily lives. Telephone, music
player, and map applications can be managed via the jacket.
The smart jacket, which will be able to make connections using
Bluetooth technology, will be washable. It is expected to see the
similar productions of the Commuter jacket very soon.
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TASARLADIĞI ENSTRÜMANLAR
İLE DÜNYAYA AÇILDI

MK GUITAR WORKSHOP’UN KURUCUSU MAHİR KARAMAN’IN EN BÜYÜK
HAYALİ, ENSTRÜMAN TASARIMINDA DENENMEMİŞ BİR TARZ YARATMAK…

MK Guitar Workshop’un
kurucusu ve lutiye
Mahir Karaman
MK Guitar Workshop’s
founder and lutist Mahir
Karaman

HE BECAME GLOBALIZED WITH THE
INSTRUMENTS HE DESIGNED
FOUNDER OF THE MK GUITAR WORKSHOP MAHİR KARAMAN’S BIGGEST DREAM WAS
CREATING AN UNATTEMPTED STYLE IN INSTRUMENT DESIGN.
SELİN AKGÜN
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FERHAT MAKASÇI

ZANAAT / CRAFT

MK Guitar Workshop’un kurucusu Mahir Karaman;
basgitar, akustik gitar ve klasik gitar tasarımlarının
yanı sıra yaylı çalgılarda keman, kontrbas ve çello gibi
tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Karaman’ın imzasını
taşıyan enstrümanlar Hollanda’dan Almanya’ya, İsviçre’den Yunanistan’a, Amerika’dan Kanada’ya kadar
dünyanın dört bir yanındaki müzisyenler tarafından
tercih ediliyor.
Mobilyacılıktan müzik enstrümanı yapımcılığına
Kadıköy Çarşısı’nda hizmet veren MK Guitar Workshop’un kurucusu Mahir Karaman, müzik aletleri imalatı, tamiri, bakımı ve onarımıyla ilgileniyor. Bu sayede
pek çok müzisyenle iletişim kuran Karaman, müzik
aletleri yapımına başlamadan önce aile işleri olan mobilyacılıkla ilgilenmiş. Meslek lisesi mezunu olan Karaman, elektrik-elektronik eğitimi almış. Müziğe yönelik
ilgisinin aileden geldiğini söyleyen Karaman, “Tüm
kuzenlerim müzikle ilgili… Ailemizde neredeyse herkes
bağlama çalıyor. Benim bu işe yönelmeme vesile olan
kişi ise profesyonel olarak müzisyenlik yapan kuzenim, Ali Ekber Kayış’tır. Ben de bağlama ve gitar çalıyorum. Daha önce mobilyacılıkla ilgilendiğim için
malzemeyi yani ağacı ve farklı türlerini zaten iyi biliyordum. Ali Ekber Kayış da, müzik aleti yapıp yapamayacağımı sordu. Ben de deneyebileceğimi söyledim. Böylece yavaş yavaş bu işe giriştik. İlk dükkânımızı 1996’da Kartal’da açtık. Bu konuda söke-taka, deneye-yanıla deneyim sahibi oldum. Sonrasında 1998’de Kadıköy’de kendi dükkânımı açtım. Altı yıldır da Kadıköy
Çarşısı’nda hizmet veriyorum.” diyor.
El aletleri de kaliteli olmalı
Son dönemde daha çok bakım ve
onarım işleriyle ilgilendiğini dile
getiren Mahir Karaman, “Günümüz koşullarında bireyler sıfırdan enstrüman tasarımına
yönelmeyi tercih etmiyor.
Çünkü bu gerçekten de
pahalı bir süreç. Özellikle ucuz Çin malı enstrümanların devreye girmesi ve doların yükselmesi, müzisyenleri el
yapımı tasarımların maliyetini karşılayamayacakları endişesiyle karşı
karşıya bıraktı. Bu nedenle
son 5 senedir vaktimin önemli

Founder of MK Guitar Workshop Mahir Karaman stands out
with his bass guitar, acoustic guitar, and classic guitar
designs along with string instrument designs such as violin,
cello and contrabass. Musicians all over the world from
Holland, Germany, Sweden, and Greece to America and
Canada prefer the instruments that carry Karaman’s
signature.
From furniture business to instrument
craftsmanship
Founder of MK Guitar Workshop, which
offers its services in the Kadıköy Bazaar,
Mahir Karaman makes, repairs, and
maintains musical instruments. Karaman,
who gets in touch with many musicians
thanks to his profession, used to work in his
family’s furniture business. Karaman, who is a
Vocational High School graduate, had received
electric-electronics education. Stating that his
interest in music comes from the family, Karaman
says, “All of my cousins are all about music...
Almost everyone in our family plays the baglama (a
traditional instrument with three double strings).
The person who encouraged me towards this job was
my cousin who professionally makes music, Ali
Ekber Kayış. I also play the baglama and the guitar.
Because I had already worked in the furniture
business, I already knew the materials pretty well, in
other words the wood, and its different varieties. Ali
Ekber Kayış also asked if I could make music
instruments. I told him that I could try.
Therefore, we slowly started getting into
this business. We opened our first shop in
1996 in Kartal. I gained experience in
this area by disassembling-reassembling
and trial-and-error. Afterwards I
opened my own shop in 1998 in Kadıköy.
I’ve been providing my services in Kadıköy
for six years now.”
The hand tools must be high quality
Stating that he has been mostly taking
care of maintenance and repair jobs
recently, Mahir Karaman says, “Under
today’s conditions, individuals do not
prefer designing instruments from
scratch, because this is an expensive
process in reality. Especially because of
cheap Chinese instruments imported
and the decreased value of our currency
against the USD, musicians are facing
the fear of being unable to bear the cost of
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Özellikle gitar tasarımlarında fiyatı, ağacın yani ahşabın kuruluğu belirliyor.
Especially the dryness of the wood, which is used, determines a guitar’s price.

handmade designs. That was why most of my time for the last
bir kısmını tamir, bakım ve onarım işleri alıyor. Ama
5 years has been occupied by repair and maintenance jobs.
belli bir müzisyen kitlem var. Onların istekleri doğrultuHowever, I appeal to a certain circle of musicians. In
sunda kişiye özel gitar, bağlama ve basgitar tasarımlarına
accordance to their requests, I put my signature under
imza atıyorum. Basgitar, klasik gitar, akustik gitar,
personalized guitar, baglama, and bass guitar
elektronik gitar, bağlama gibi enstrümanların
designs. Besides designing bass guitars, classic
yanı sıra kontrbas, çello, keman gibi ensguitars, acoustic guitars, electronic guitars,
trümanlar da tasarlıyorum.” yorumun2016’da                   
and baglamas, I also design other string
da bulunuyor.
3 basgitar tasarımına
instruments such as contrabass, cello,
imza atan Mahir Karaman,
and violin.”
Malzeme önemli
2017’de ise bir gitarı daha
Gitar yapımında malzemenin, özelkısa yoldan perdesiz hale
likle de ahşabın kuru olması gerekThe material is important
getirebileceği özel bir
Karaman who points out the importance
tiğini belirten Karaman; “Ağaç ne
of using dry materials, especially the
kadar kuru olursa, enstrüman da o
tasarım üzerinde
wood,
says, “The drier the tree is the better
kadar iyi olur. Batı sazları dediğimiz
çalıştığını söylüyor.
that instrument will be. For the guitar and
gitar ve benzeri enstrümanlarda yüzde
similar instruments, which we call western string
90 yurt dışından gelen ağaçları kullanıyoinstruments, I use trees imported from foreign
rum. Daha çok maple (akçaağaç) cinsi ağaç
countries 90 percent of the time. I usually prefer maple.
kullanmayı tercih ediyorum. Ama bu malzemeyi ensHowever, it is very important for which part of the instrument
trümanın neresinde kullanacağız da çok önemli. Örneyou will use this material. For example, maple is usually used
ğin maple, gitarın daha çok sap ve gövde kısmında kulfor the neck or fingerboard and body of the guitar. Hand tools
lanılır. Tasarımda kullanılan el aletlerinin de çok kaliteused for the design must also be very high quality.”
li olması gerekiyor.” ifadesini kullanıyor.
Tasarım süreci 6 ay sürüyor
Kişiye özel enstrüman tasarımlarında fiyat açısından en
belirleyici unsuru, ağacın kuruluğu ile aksesuar olarak
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The design process takes 6 months
Mahir Karaman, who emphasizes that the factor which
most determines the price of the personalized guitar designs

ZANAAT / CRAFT

Mahir Karaman’ın gitar tasarımları 1000-4000 dolar arasında değişiyor.
The prices of Mahir Karaman’s guitar designs change between 1000 and 4000 USD.

is the dryness of the tree used along with the materials used
kullanılan malzemelerin oluşturduğunu vurgulayan Mahir
for its accessories, says, “Today in a bass or electric guitar
Karaman; “Bugün bir bas gitar ya da elektro gitarda, dışathere are equipments such as magnetic tuning keys and
rıdan alınan manyetik, burgu ve elektronik devreler gibi
circuits imported from abroad. Each material has its
donanımlar bulunuyor. Her birinin de kendi için
own quality classifications. The price of
farklı kalite sınıfları bulunuyor. Pelesenk, abarosewood, ebony or maple tree is different.
noz ya da maple ağacının fiyatı farklıdır.
You will get different prices for classic or
Kapak için klasik ya da akustik gitarda
Mahir Karaman,
acoustic guitars, when you make their
yani elektronik olmayan enstrümanwho created 3 bass
covers from let’s say a 10-year cover or
larda, enstrümanı 10 yıllık kapaktan
guitar designs in 2016, says
a 2-year cover. The better you dry the
yaparsan farklı, 2 yıllık kapaktan yathat he is working on a special
tree, the better the sound it makes.
parsan daha farklı bir fiyat çıkar.
design for 2017. By using a
This determines the price. The average
Ağacı ne kadar iyi kurutursanız, o
shorter method this time, he
price for handmade instruments,
kadar iyi ses verir. Bu da fiyata yansır.
except baglamas, start from 1000 USD.
Ortalama el yapımı bir enstrüman,
will be turning yet another
However,
the price for the highest quality
bağlama haricinde 1000 dolardan başlıguitar into a fretless
changes between 3500 and 4000 USD. It
yor. En üst seviye ise 3 bin 500-4 bin
one.
takes an average of 6 months to design an
dolar arasında değişiyor. Bir enstrümanın
instrument from scratch.”
sıfırdan tasarlanması ise ortalama 6 ay sürüyor.”
Mahir Karaman, who sends his baglama, bass guitar, and
diyor.
guitar designs to all over the world particularly to Holland,
Bağlama, basgitar ve gitar tasarımlarını Hollanda, AlGermany, Sweden, Greece, America, and Canada, says
manya, İsviçre, Yunanistan, Amerika ve Kanada başta
that he created 3 bass guitar designs in 2016 and he is
olmak üzere dünyanın dört bir yanına gönderen Mahir
working on a special design for 2017. By using a shorter
Karaman, 2016’da 3 bas gitar tasarımına imza attığını,
method this time, he will be turning yet another guitar
2017’de ise bir gitarı daha kısa yoldan perdesiz hale
into a fretless one. Karaman’s biggest dream is creating a
getirebileceği özel bir tasarım üzerinde çalıştığını söydifferent style for instrument design that has never been
lüyor. Karaman’ın en büyük hayali ise enstrüman tasaattempted before.
rımında denenmemiş bir farklı bir tarz yaratmak.
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TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

TREN BİZİM NEYİMİZ OLUR?

TRENLE BİRBİRİMİZİ ÇOK ESKİDEN BERİ BİLİRİZ. TANIŞIKLIĞIMIZ DÜNDEN, BUGÜNDEN
DEĞİLDİR, YÜZYILI DA AŞMIŞ, 200 YILA YAKLAŞMIŞTIR.

HOW ARE WE RELATED TO TRAIN?
TRAIN AND WE HAVE KNOWN EACH OTHER WELL FOR A LONG TIME. OUR
ACQUAINTANCE DID NOT HAPPEN JUST YESTERDAY OR TODAY, IT GOES
BACK OVER A CENTURY, CLOSE TO TWO HUNDRED YEARS.
HAYDAR ERGÜLEN

Tren bizim neyimiz olmaz ki? Akrabamız olur, hem de
yakından yakın bir akraba. Her gün köyümüze, kasabamıza, kentimize uğrar, geldiğini düdüğüyle haber verir bize.
‘Geldim’ der, ‘ama fazla kalamayacağım, acelem var!’ Biz
de bazen görmeye gideriz onu, hasret gideririz, hatta çağrısına dayanamaz, bi güzel kuruluruz ona, yol boyunda
konuşa konuşa gideriz. Bazen emmimiz olur tren, bazen
dayımız, bazen de yeğenimiz. Hiç olmazsa aynı köylü, aynı
mahalleli sayılırız. İşte öyle yakınız. Birbirimizi yakından
tanırız. Hemşehrisi olmakla övündüğümüz şeylerin de
başında gelir. Çünkü tren insana hep bir hemşehrilik duygusu verir.
Trenle birbirimizi çok eskiden beri biliriz. Tanışıklığımız
dünden, bugünden değildir, yüzyılı da aşmış, 200 yıla yaklaşmıştır. 150 yılı aşkın zamandır Anadolu’nun hemşehrisi olmuş, kuş uçmaz kervan geçmez yollara raylarıyla kurulmuş, sanki evimizin kapısının önünde durmuştur. Öyle
yakınız anlayacağınız. Dahası zamanla birbirimizin dilini
daha iyi öğrenmiş, huyumuzu suyumuzu karşılıklı olarak
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How are we not related to train? It is our relative, a close
one. It stops by our village or town every day, blows its
whistle to let us know that it arrived. ‘I came’ it says ‘but
I cannot stay long, I am in a hurry!’ We go to see it
sometimes because we miss each other; moreover, we
succumb to its call and we nestle in it comfortably,
chatting all the way. It becomes our uncle or cousin
sometimes. We respect it as our fellow townsman. This is
how close we are. It is among the primary things that we
are proud to be a fellow of, because train inspires the
feeling of fellowship.
Train and we have known each other for a long time. Our
acquaintance did not happen just yesterday or today, it
goes back over a century, close to two hundred years. It
has been a fellow Anatolian for over hundred and fifty
years; it has nestled on remote roads with its rails, as if it
had stopped right in front of our doors. This is how close
we are. Moreover, we got to know each other better in
time and learned each other’s traits. We call it as one of

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

bilip anlamışızdır. Bizden biri deriz, zira içimizden biri
us, because it has become one of us. Train is the boy,
olmuştur. Anadolu’nun uzak bir kasabasında, o kasabanın
when Aunt Fatma who lives in a remote corner of a
tenha mı tenha bir köyünde, mezrasında Fatma teyzenin
remote town in Anatolia says, ‘My boy is coming, I just
‘bizim oğlan geliyor yine, ayak seslerini duydum’ dediği,
heard his footsteps.’ Time goes by and footsteps slow
‘bizim oğlan’dır tren. De ki bir karaoğlan.
down, as if the boy has passed by and long gone, leaving
Zaman geçer, karaoğlan geçer, ayak sesleri azalır, sanırsın
us alone here. No, he would not. This time the duty
ki karaoğlan geçmiş gitmiş, bizi de buralarda kimsesiz,
would be taken over by another boy, who is faster,
yalnız, bir başımıza bırakmıştır. Bırakmaz, bu kez nöbeti
nimbler, neater, and dashing. Now, he is our close
bir ‘acaroğlan’ devralır. Hızlı mı hızlı, çevik mi çevik, ayarelative. One would become very happy for having such
ğına da çabuk, üstü başı, giyimi kuşamı pırıl pırıl, pek güler
person as a relative or as an acquaintance.
yüzlü, pek de kibar. Şimdi kendisi yakından akrabamız
Train is both our adolescence and youth. Why not?
olur, insan böyle bir akrabası, tanışı olduğu için de haliyle
Practically, we did not go to anywhere without it. It was
pek mutlu olur.
that close of a friend to us. One might lessen the number
Tren bizim de hem ilk gençliğimiz hem de gençliğimiz
of friends while rushing between home, family, children,
olur. Nasıl olmasın? Onsuz hiçbir yere gitmezdik nerdeyand work; however, never forgets that youth means
se. O kadar yakın bir arkadaşımızdı. İnsan sonraları ev,
friendship. One’s youth is measured by the number of
aile, iş, çoluk çocuk derken arkadaşları seyreltiyor seyreltone’s friends. If you had a small number of friends or did
mesine de, gençliğin arkadaşlık demek olduğunu hiç mi
not have any friends at all when you were young, I would
hiç unutmuyor. İnsan ne kadar çok arkadaşı varsa o kadar
pity you, because you were never young. You might
genç olur çünkü. Gençken çok az arkadaşınız varsa ya da
appear young; however, the place of your spirit, your
hiç arkadaşınız yoksa, olmadıysa acırım size, genç
heart, your feelings will never be next to the
olmamışsınız demektir. Görünürde gençsiyoungsters. What I’d like to say is young
nizdir ama ruhta, kalpte, duyguda yeriniz
people don’t want to go to anywhere
Tren bizim de
gençlerin yanı olmayacaktır maalesef.
without friends. We did not either.
Diyeceğim, insan gençken arkadaşını,
hem ilk gençliğimiz hem
Wherever we went, train did!
yoldaşını almadan şuradan şuraya
Wherever train went, we did! Just
de gençliğimiz olur. Nasıl
gitmez! Biz de gitmezdik’ Biz nereas the line in the poem that was
olmasın? Onsuz hiçbir yere
ye, tren oraya! Tren nereye, biz
written by Can Yücel for his
gitmezdik nerdeyse.
oraya! Can Yücel’in, babası efsanefather, our legendary Minister of
vi Milli Eğitim Bakanımız Hasan
National Education Hasan Ali
Train is both our adolescence and
Ali Yücel için yazdığı muhteşem
Yücel, “This was how I learned
şiirdeki, ‘Böyle böyle ezber ettim
youth. Why not? Practically,
homesickness by heart,” this was
gurbeti’ dizesi gibi, biz de böyle böyle
how we traveled the eternal valleys,
we did not go to anywhere
gezdik memleketi ve gençliğin sonsuz
plains,
nights, and days of youth and
without it.
vadilerini, ovalarını, gecelerini, günlerini...
our country.
Ekspres diyorduk onlara, Anadolu Ekspresi,
We used to call it express, the Anatolian
sonra Mavi Tren çıktı, ama bir de kara trenler vardı,
Express, and then came the Blue Train, but there used
kahırlı, uzun uzun giden, yorulmak nedir bilmeyen, marato be black trains, too. They used to travel long distance
ton koşucusu gibi trenler, en doğudan en batıya, karın alfrom the westernmost to the easternmost under the snow
tında... Onlar bizim öğretmenimiz diye düşünüyorduk.
without tiring, just like a marathon runner. We used to
Cumhuriyet’in ışığını alnında taşıyan, köyleri, kasabaları,
consider them as our teachers, carrying the light of the
halkı aydınlatmak için koşturan, Köy Enstitüleri’nin yerepublic on their foreheads, running from town to town
tiştirdiği, hepsi de Cumhuriyet’in değerlerine sahip, Gazi
to illuminate our folks, raised by the village institutes,
Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenleri olmanın guruequipped with republican values, working with the pride
ruyla, coşkusuyla çalışan, çalıştıkça ışıyan, ışıdıkça aydınof being the teachers of Veteran Mustafa Kemal Atatürk,
latan öğretmenlerimize benzetirdik o kara trenleri. Kara
and illuminating more as they work. They were working
kömürün yandıkça ısıtması, aydınlatması gibi, kara trenin
more as they became more tired, and they illuminated
ulaştırdıkça, kavuşturdukça insanların yüzlerinin güldüğü
more just as how black kohl warms as it burns, and black
gibi, onlar da yoruldukça seviniyor, aydınlattıkça daha çok
train makes people smile as it unites them with their
çalışıyorlardı.
loved ones.
Selam olsun o öğretmenlere, selam olsun gençliğimizin
Greetings to those teachers, greetings to trains, the
yoldaşı trenlere...
fellow travelers of our youth…
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KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

A POET WHO IS
CHASING LOST TIME
HÜSREV HATEMİ HAD PUBLISHED ELEVEN
POETRY BOOKS IN THIRTY-SEVEN YEARS.
HE HAD COLLECTED THEM ALL UNDER THE
TITLE OF ‘POEMS’ IN 2013 AFTER A
REVISION.

KAYIP ZAMANIN
İZİNDE BİR ŞAİR
OTUZ YEDİ YIL İÇİNDE ON BİR ŞİİR KİTABI
YAYIMLAMIŞ HÜSREV HATEMİ. HEPSİNİ DE
2013’TE YENİDEN DÜZENLEYEREK ‘ŞİİRLER’
BAŞLIĞI ALTINDA TOPLAMIŞ.
ÖMER YALÇINOVA

Hüsrev Hatemi şiirinde karşımıza çıkan unsur, kaybolan
ve kaybolmakta olan değerlerimizdir. Bu yüzden Hüsrev
Hatemi şiirinde geniş konu ve zaman yelpazesiyle karşılaşırız. Ve bu yüzden Hüsrev Hatemi şiirinin merkezinde
keder, hüzün ve ayrılık vardır: “Kederdir yüreğimin değişmez postnişini.”
Hüsrev Hatemi’nin ilk şiir kitabı ‘Eski Kentte Bir Gece’
1968’de; son şiir kitabı ‘Karakavak Şiirleri’ 2005’te yayımlanmıştır. Bu otuz yedi yıl içinde on bir şiir kitabı
yayımlamış Hüsrev Hatemi. Hepsini de 2013’te yeniden
düzenleyerek ‘Şiirler’ (Dergâh Yayınları) başlığı altında
toplamış.
Fakat Hüsrev Hatemi şiirinin tarihini otuz yedi yılla sınırlamak yanlış olur. O, her ne kadar yoğun bir şekilde 13.
yüzyıldan, yani Hz. Mevlana ve Yunus Emre çağından günümüze kadar olan dönemi şiirinde işlemeye çalışmışsa
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The factor we encounter in Hüsrev Hatemi’s poetry is our
values that are lost or about to be lost. That is why we also
encounter a wide subject and time range in his poetry.
Therefore, grief, sorrow, and separation are in the center of
Hüsrev Hatemi’s poetry: “Grief is the unchanging guest of
my heart.”
The first book of poetry by Hüsrev Hatemi titled ‘One
Night in the Old Town’ was published in 1968 and the
last one titled ‘Black Poplar Poems’ was published in
2005. Hüsrev Hatemi had published eleven poetry books
in these thirty-seven years. He had collected them all
under the title of ‘Poems’ (Dergah Publishing) in 2013
after a revision.
However, bordering Hüsrev Hatemi’s poetry within thirtyseven years would be wrong. Although, he had tried to
treat the period between the times of Rumi and Yunus
Emre and today in his poetry, we can consider Adam as the
actual starting point of his poetry. In other words, Hatemi
is a poet who is after humanitarian values. His poetry does
never have any borders even in cultural meaning. Hüsrev
Hatemi endeavors to speak up as a world citizen; however,
this does not mean that he does not have a certain nation,
time, or place in mind. We see role models from Turkish
history in his poetry. Even though, he has shining stars in
the Balkans, Makah, Medina, Berlin, Khorasan, Jerusalem,
and Anatolia, the capital of his poetry is İstanbul.
Therefore, we can make the following observation: Hüsrev
Hatemi advances to the level of humanitarian values
principally through his approach of human, life, and
society without ignoring himself, his country, his culture,
and his history.
His seat of honor belongs to Rumi and Yunus Emre. They
are the main resources to go to repeatedly. Later, we
encounter Mehmet Akif, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet, and
Attila İlhan in his poetry. However, we see a wide reading
range apart from them, as we read his ‘Poems’ cover to
cover. He has not stopped following even young and the
newest poets and getting ideas on what they had to write.
His wide reading range enriched his poetry, added life into
it, and made it colorful. His poetry has a structure that
examines past and future, as it remains attached to present.

KİTAP ANALİZ / BOOK ANALYSIS

da, şiirinin asıl başlangıç tarihi olarak Hz. Âdem’i alabiliriz.
Yani Hüsrev Hatemi insanlık değerlerinin peşinde bir şairdir. Şiirinde kesinlikle kültürel anlamda bile olsa sınırlar
bulunmamaktadır. Bir yeryüzü vatandaşı olarak konuşmaya çalışır Hüsrev Hatemi. Ama bu onda belli bir yerin,
zamanın, milletin olmadığı anlamına gelmez. Türk tarihinden örnek simalarla karşılaşırız onun şiirinde. Sonrasında şiirinin başkenti, her ne kadar Balkanlar, Mekke,
Medine, Berlin, Horasan, Kudüs ve Anadolu da yer yer
parlayan yıldızı olsa bile, İstanbul’dur. Öyleyse şu tespitte
bulunabiliriz: Hüsrev Hatemi kendini, toprağını, kültürünü, tarihini unutmadan, onları görmezden gelmeden, insanlık değerleri katına, hiç olmazsa ilkesel düzeyde, yani
insan, hayat ve topluma yaklaşım itibariyle yükselir.
Hüsrev Hatemi’nin başköşesinde Mevlana ve Yunus
Emre durur. Onlar dönüp dolaşıp tekrar tekrar bakılacak
ana kaynaklardır. Sonrasında onun şiirinde Mehmet
Akif, Ahmet Haşim, Nazım Hikmet ve Attila İlhan’la
karşılaşırız. Fakat ‘Şiirler’ baştan sona okunduğunda,
bunlar dışında Hüsrev Hatemi’nin geniş bir okuma yelpazesiyle karşılaşırız. O, en yeni, genç şairleri bile takip
etmeyi, onların ne yazıp çizdiklerine dair fikir edinmeyi
bırakmamıştır. Geniş okuma yelpazesi Hüsrev Hatemi
şiirine canlılık katmış, onu zenginleştirmiş ve renklendirmiştir. Bu şekilde onun şiiri, geçmiş ve gelecek zamanı irdeleyen, fakat bu zamandan da kopmayan bir
yapıya sahiptir. Sadece zaman konusunda değil, diğer
şairlerden etkilenme, istifade etme konusunda da, Hüsrev Hatemi şiirinde, kendine özgü bir sentezin gerçekleştiğini görürüz. O, Türk şiirinde 1960’lardan günümüze duruşunu, sesini, üslubunu ve tarzını bozmadan,
o kadar güçlü etkilerin altından bile sıyrılmayı bilerek
gelmeyi başarmıştır.
Kendine özel dünyasıyla ‘Şiirler’, her tür okuyucuya seslenecek güçtedir. Onda sadece bir ömrü değil, bir toplumun tarihini, değerlerini ve sürüklenişini okuruz. Bu şekilde kapsayıcı, kuşatıcı bir yönü de vardır ‘Şiirler’in.

YAZARIN KITAPLIĞI
THE LIBRARY OF THE AUTHOR
Türkiyesi’nde Bir Mesele
✓Cumhuriyet
Olarak İslam 2, İsmail Kara, 2016,
Dergâh Yayınları
Islam as an Issue in the Republic of Turkey
2, İsmail Kara, 2016, Dergâh Publishing
Buradan Okuyorum, Tim Parks, 2016,
✓Ben
Metis Yayınları
Where I’m Reading From, Tim Parks, 2016,
Metis Publishing

Dirilişi, Sezai Karakoç, 12. Baskı,
✓İslam’ın
2012, Diriliş Yayınları
Resurrection of Islam, Sezai Karakoç,
12. Print, 2012, Diriliş Publishing
Düğünü, Cihan Aktaş, 2016,
✓Şirin’in
İz Yayınları

The Wedding of Şirin, Cihan Aktaş, 2016,
İz Publishing

We witness the taking shape of a unique synthesis in his
poetry in the aspects of not only time but also of being
influenced by the other poets and getting benefit from them.
He achieved to come out free of many strong influences
from the 60s to present without spoiling his stance, voice,
and style in Turkish poetry.
‘Poems’ has the strength to appeal to any kind of reader,
owing it to its own unique world. We read not only a life but
also a society’s values, history, and drift in it. Thus, ‘Poems’
has inclusive and surrounding aspects.

Hüsrev Hatemi insanlık değerlerinin peşinde
bir şairdir. Şiirinde kesinlikle kültürel anlamda
bile olsa sınırlar bulunmamaktadır.
Hüsrev Hatemi is a poet who is after
humanitarian values. No borders, even in
cultural meaning, surround his poetry.
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2017 İLKBAHAR
MODASI

ÜNLÜ MARKALARIN TASARIMCILARI 2017 İLKBAHAR
YAZ KOLEKSİYONLARINI MODA SEVERLERLE BULUŞTURDU.
KOLEKSİYONLARA BAKTIĞIMIZDA 2017 İLKBAHARI, GEÇEN
SENEYE GÖRE DAHA CANLI RENK, DESEN VE STİLLERLE
KARŞIMIZDA OLACAK.

2017 SPRING FASHION
THE DESIGNERS OF THE FAMOUS BRANDS HAD
THEIR 2017 SPRING SUMMER COLLECTIONS
MEET FASHIONISTAS. AS WE LOOK AT THE
COLLECTIONS, WE SEE THAT 2017 SPRING
FASHION WILL PRESENT LIVELIER
COLORS, DESIGNS, AND STYLES
COMPARED TO LAST
YEAR’S.
ESİLE TAN

İlkbaharın insanlar üzerindeki yeniden başlama ve içleri
kıpır kıpır etme etkisi, 2017 ilkbahar modasında tam
anlamıyla kendisini göstermekte. Doğanın gerçekçi desenleri kıyafetlerimizi süslerken, capcanlı renkler de
kendimizi çok daha iyi ve enerjik hissedeceğimiz bir
sezona kapılarını aralamakta.
İşte 2017 ilkbahar sezonunun öne çıkanları ve öneriler:
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EBRU İNAL

The refreshing effect of spring on everyone will present
itself clearly in the 2017 spring fashion. As the realistic
motives of nature decorate our clothes, lively colors will
open their doors to a season that will make us all feel much
better and energetic.
Here are our top picks of the 2017 spring season and our
tips:

ÇİÇEK DESENLER
İlkbaharın olmazsa
olmazı çiçek desenleri
bu sezon da tekrara
düşmeyen yeni formlarla
karşımızda olacak.
Önceki sezonların çiçek
desenlerine göre bu
sezonun çiçek desenleri
gerçeklerine en yakın
halinde kıyafetleri
süsleyecek. Çiçeklerin
doğadaki halleri, renk ve
desenleriyle kumaşlarda
buluşacak.

Öneri:

FLOWER PATTERNS

Bir çiçek bahçesini
andıran mini ve midi
elbiseler bu sezon
oldukça trend… Ancak
bunları alırken dikkat
etmeniz gereken nokta
desenlerin gerçek
çiçeklere benzemesi
olmalı…

Flower patterns that we
see in all spring fashions
will reappear in new forms
that don’t fall into
repetition. Compared to
the flower patterns of the
previous seasons, the
flower patterns of this
season will decorate
dresses in their most
realistic forms. Flower
figures in nature will meet
fabrics with their beautiful
colors and patterns.
Tips:
Mini and midi dresses
resembling flower
gardens are very trendy
this season. However,
what you need to care
when you are
purchasing one of those
is that, the flower
patterns should be very
realistic.
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CANLI RENKLER
Sonbahar ve kışın
renkleri olan pastel
renklerin geride
durma zamanı geldi.
Çünkü artık sahneye
canlı renkler çıkıyor.
İlkbaharda canlı
renkler, pastel
renklerin pabucunu
dama atacak gibi.
Sezonun öne çıkan
renkleri ise sarı, mavi,
yeşil ve kırmızı olacak.

Öneri:
2017’nin rengi canlı
kırmızı… Kıpkırmızı bir
sezon bizleri
beklediğinden sizler
de gardırobunuzda
kırmızı rengine
şimdiden yer ayırın.

VIBRANT
COLORS
The time to stand
back for pastel colors,
which are the colors
of fall and winter, has
come; because,
vibrant colors are
taking over the stage
now. It seems like the
pastel colors will be
supplanted by the
vibrant colors in this
spring. The prominent
colors of the season
are yellow, blue,
green, and red.
Tips:
Vibrant red is the
color of 2017. Make
some room for red
garments in your
wardrobe because a
season of red is
waiting for us.

PULLAR VE
PARILTILAR
Pullar ve parıltıların
yavaş yavaş kış
aylarında da
kullanıldığını gördük.
İlkbaharda da pullar
ve parıltılar artarak
kullanılacak. Hatta
öyle ki sezonun en
gözde parçaları pullar
ve parıltılarla bezeli
olacak. Pullar ve
parıltıları sadece özel
günlerde değil günlük
ve spor tarzda da
sıkça göreceğiz.

Öneri:
İlkbaharın serin
havasında giyilen
bomber ceketler
pullar ve parıltılarla
daha hoş bir görünüm
kazanacak.
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SPANGLES AND
GLITTERS
We see that spangles
and glitters are used
now in winter, too. In
addition, the usage of
spangles and glitters
is going to increase in
spring. Moreover, the
most favorite pieces
of this season will be
covered with them.
We will also see
spangles and glitters
decorating daily
garments and
activewear. .
Tips:
Worn in the cool of
spring, bomber
jackets will gain a
more pleasant
appearance thanks to
spangles and glitters.

MODA / FASHION

KADİFE
Kadife sonbahar ve
kış aylarında
hâkimiyetini ilan edip
herkesin kalbini
çalmıştı. Ünlü
tasarımcıların 2017
ilkbahar-yaz
kreasyonlarına
baktığımızda yine
kadife ile
karşılaşıyoruz. Hoş
dokusu ile ‘sarayların
kumaşı’ unvanı alan
kadife ilkbaharda
daha ince bir dokuyla
hâkimiyetini
sürdürecek.

VELVET

Öneri:
Özel davetlerde veya
kendinizi özel
hissetmek istediğiniz
günlerde kadife
parçaları deneyin. Bu
parçalar size sarayın
asilliğini verecektir.

Velvet had stolen
everyone’s heart in fall
and winter after
declaring its
dominance. As we
review the 2017
spring-summer
creations by famous
designers, we notice
that we will be
welcoming back
velvet. Velvet that has
gained the title of
being the ‘royal fabric’
with its pleasant
texture will continue
its dominance with a
finer texture.
Tips:
Try velvet pieces for
special occasions or
when you need to feel
that you are special.
They will make your
appearance a royal
one.
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DEKORASYONDA
LOFT RÜZGÂRI

YÜKSEK TAVANLARIN, KAPISIZ VE
DUVARSIZ MEKÂNLARIN YARATTIĞI
ÖZGÜR BİR TARZ ‘LOFT’ DEKORASYON…

Loft tarzı dekorasyon ilk bakışta metal ağırlıklı bir
görünüme sahiptir ancak ahşap ve cam tasarımlar
da bu tarz dekorasyonda sıkça kullanılmaktadır.
Yüksek tavanlı evlerde metal ve cam objelerle loft
dekorasyonu uygulayıp dekorasyonunuzda fark
yaratmanız mümkün...

THE WINDS OF LOFT BLOW
THROUGH DECORATION
‘LOFT’ DECORATION IS AN INDEPENDENT
STYLE CREATED BY HIGH CEILINGS AND
UNWALLED DOORLESS PLACES...
Loft style decoration has a mostly metallic
appearance at first sight; however, glass and wooden
designs are also often used in this type of decoration.
It is possible to create a difference in the decoration
of houses with high ceilings by applying loft style
with the use of wooden and glass objects.
ELA DEMİRCİLER

SADE MOBİLYALAR
Loft ev dekorasyon stillerinde mobilya seçimi oldukça
önemli bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Genelde abartısız sade mobilyalar bu tarz için uygundur. Rahatlık ve
sadelik loft ruhuna hitap eden özellikler arasında gösteriliyor. Yemek odalarında sade metal sandalyeler ve
sade masalar öne çıkıyor.
SIMPLE FURNITURE
We realize the importance of choosing furniture as we
begin to decorate our house in loft style. Usually,
unexaggerated plain furniture pieces are suitable for
this style. Comfort and simplicity are some of the
features that appeal to the loft spirit. Simple metal
chairs and simple tables are prominent in dining room
decoration.
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KUMAŞ VE DERİ
Loft iç mekân dekorasyonu
için metal tasarımlar tercih
edebilirsiniz. Bununla birlikte
ahşap ve deri tasarımlar ile
görsel açıdan
dekorasyonunuza oldukça
şık ve modern bir görünüm
katabilirsiniz. Rahatlıkları ile
öne çıkan kumaş koltuklar,
ya da chesterfield tarzı deri
koltuklar bu dekorasyon
tarzı için en uygun
mobilyalar arasında yer
alıyor.
FABRIC AND LEATHER
For interior loft decoration,
you may choose metal
designs. You can also add a
modern and stylish look to
your decoration by adding
wooden and leather
designs. Fabric sofas that
are preferred for their
comfort or leather
chesterfield sofas are some
of the most suitable
furniture pieces for this
decoration style.

YÜKSEK KİTAPLIKLAR
Bir mekâna farklı bir hava
kazandıran ahşap ya da metal
yüksek kitaplıkları unutmamak
gerekir. Çünkü yüksek
kitaplıklar loft tarzın en belirgin
unsurları arasında başı çeker.
Bu nedenle de loft tarzın
tamamlayıcısı olarak
gösteriliyorlar. Mekânda ahşap
sıcaklığını yaşamak istiyorsanız
oturma takımı, kitaplık ve
masalarda ahşap tasarımlar
seçebilirsiniz.
HIGH BOOKSHELVES
Let us not forget high wooden
or metal bookshelves that add
a different ambience to any
place, since high bookshelves
are also the leaders of the most
evident elements of loft style.
For this reason, they are
pointed as the complementary
pieces of the loft style. If you
want to feel the warmth that
wood brings, then you can
choose wooden designs for
seating and dining groups, and
libraries.
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DEKORASYON / DECORATION

RENKLİ AKSESUAR
Dekorasyonlarında loft tarzı
uygulayanlar ister istemez
metal, çelik tasarımlara sıkça
yer verecekleri için aksesuar
seçimlerinde renkli
tasarımlardan yararlanarak
mekânı daha sıcak bir
görünüme kavuşturabilirler.
Örneğin duvarlarda büyük
sanatsal renkli tablolara yer
verebilirsiniz. Ayrıca loft
dekorasyonun ruhunda metal
sarkıtlar da aydınlatma elemanı
olarak kullanılır.
COLORFUL ACCESSORIES
Those who are going to use
the loft style in their homes are
going to use metal and steel
designs frequently. Therefore,
choosing colorful accessories
can make the place grab a
warmer appearance. For
example, you can use large
and colorful artistic paintings
for your walls. Also in the spirit
of loft decoration, pendant
metal lights are used as
lighting elements.

RENK SEÇİMİ
Eviniz için bu sade ve çekici iç
mekân dekorasyonunu tercih
etmek istiyorsanız başta, gri ve
kahve tonları olmak üzere
doğal ahşap renkleri ve tuğla
tonlarını tercih etmek zorunda
kalacaksınız. Bu renkler bu
dekorasyon için en ideal ve
uygun renk tonlarıdır. Kahve
tonlarını mobilya seçimlerinizde
tercih edebilir, gri tonlarını ise
aksesuar ve diğer dekoratif
tasarımlarda kullanabilirsiniz.
COLOR PREFERENCE
If you want to choose this
simple and appealing interior
decoration style for your house,
then you are going to have to
choose natural wood colors
mainly gray and brown tones at
first, along with brick tones.
These colors are the most ideal
and suitable ones for this type
of decoration. You can choose
brown tones for your furniture
and gray tones for your
accessories and other
decorative items.
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

YILIN İLK BULUŞMASI DETROIT’TE
DETROIT OTOMOBİL FUARI’NDA AVRUPALI MARKALAR ABD PAZARI İÇİN EN YENİ
MODELLERİNİ SERGİLİYOR. FUARDA BAŞTA ALMAN MARKALARIN OLMAK ÜZERE
ÇOĞU DÜNYA TANITIMI 61 YENİ MODEL ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU.

THE FIRST MEETING OF THE YEAR IS IN DETROIT
THE EUROPEAN BRANDS ARE DISPLAYING THEIR NEWEST MODELS FOR THE
US MARKETS AT THE DETROIT AUTO SHOW. 61 NEW MODELS MOST OF
WHICH ARE INTRODUCED TO THE WORLD FOR THE FIRST TIME, ESPECIALLY
THE GERMAN BRANDS, HAVE MET THE VISITORS.
ERTUĞRUL ARSLAN

Yeni yılın ilk otomobil buluşması olan Detroit Otomobil Fuarı, ocak ayında kapılarını açtı. Lüks SUV ve spor
otomobilde dünyanın en büyük pazarı olan ABD’de,
Alman markalar bu yıl da gövde gösteri yaptı. Çoğu
dünya prömiyeri olmak üzere farklı markaların 61 yeni
modelinin sahne aldığı fuarda, lüks modeller kadar
çevreci yeni teknolojiler de dikkat çekti. İşte fuarın en
çok ses getiren yenilikleri…
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The Detroit Auto Show, which is the first automobile meeting
of the year, opened its doors in January. German brands made
a show of strength this year too in the biggest Luxory SUV and
sports automobile market: the USA. In the show, where 61 new
models, most of which are introduced to the world for the first
time, are displayed, new environmentalist technologies have
gained as much attention as luxurious models have. Here are
the most popular innovations of the show...

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

LÜKS COUPE
PAZARINDA İDDİALI
Fuarda Alman üretici Mercedes, E Serisi
Coupe’yi ilk kez resmi olarak sergiledi.
Ağabeyi S Serisi ile tasarım açısından benzerlikler sergileyen yeni model, 2017 yılı ortasından itibaren Türkiye ve daha birçok pazarda satışa sunulacak. BMW 6 Serisi’ne direkt
rakip olmayı planlayan lüks coupe, şık tavan
çizgisi, LED farları, zengin donanımı ve otonom sürüşe bir adım daha yaklaşan teknolojileriyle sınıfının en iddialı modellerinden biri
olarak yollara çıkacak. Boyu 5 metreye yaklaşan otomobil, eski versiyona kıyasla 123
mm daha uzun ve 74 mm daha geniş tasarlanmış. Mercedes S Serisi Coupe, güçleri 184333 beygir arasında değişen bir dizel, dört
benzinli olmak üzere beş farklı motor seçeneğiyle yollara çıkacak.

PRETENTIOUS IN THE
LUXURY COUPE MARKET
At the show, the German producer Mercedes officially
displayed its E Series Coupe for the first time. The
new model, which has design similarities with its big
brother the S Series, will be offered for sale in Turkey
and in many other markets. The luxury coupe, which
is planned to be in direct competition with the BMW
6 Series, will hit the roads as one of the most
pretentious models of its class with its stylish ceiling
line, LED headlights, rich equipment, and its
technology, which is one-step closer to autonomous
driving. The automobile, which is nearly 5 meters in
length, has been designed 123 mm taller and 74 mm
wider compared to its previous version. The Mercedes
S Series Coupe, will be on the roads with 5 different
engine options, of which one is diesel with a HP that
changes between 184 and 333 while the other four
options are gasoline.
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GLA ARAZİYE DAHA ÇOK UYDU
Fuarın en önemli yeniliklerinden Mercedes
GLA, sergilendikten sonra satışa sunulan
modellerden. ABD’de SUV’lara olan ilginin
artması nedeniyle yeni modelini fuara yetiştiren Mercedes, ardından satışa sundu. Yeni
GLA kısa bir süre sonra ülkemiz pazarına da
sunulacak. Önden veya dört tekerlekten
çekişli olarak alınabilecek olan araçta manuel veya otomatik vites kutusu arasından
seçim yapmak da mümkün. Aracın en güçlü
modeli ise yine AMG logosu taşıyacak. GLA
45 AMG isimli bu model 2.0 litrelik motorundan 381 beygir güç ve 475 Nm tork elde
ederken 4,4 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamlayacak.
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THE GLA SUITES OFF-ROAD BETTER
One of the newest ones of the show the Mercedes
GLA is one of the models that have been put up for
sale after being displayed. Mercedes that
immediately rushed its new model to the show,
because of the increasing interest in the SUVs in the
USA has released the new model afterwards. The
new GLA will also be sold in our country’s markets
after some time. The vehicle, which will be available
to purchase with two or four-wheel drive options,
will also offer the option of auto or manual
transmission. The strongest model of the vehicle will
again carry the AMG logo. This model named GLA 45
AMG will be able to go from 0 to 100km/ph in 4,4
seconds while generating 381 HP and 475 Nm torque
thanks to its 2.0-lt engine.

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

AUDI’DEN YENİ Q8 SÜRPRİZİ

A NEW Q8 SURPRISE FROM AUDI

Detroit’te sergilenen Audi Q8 Concept, firThe Audi Q8 Concept, which was displayed in
manın ürün gamındaki en büyük modeli
Detroit, will be the biggest model in the company’s
olacak. Bu büyük SUV 4 kişilik yaşam alanıyproduct range. This large SUV, which offers space
la Coupe SUV sınıfında boy gösterecek. Bir
for 4, will present itself in the Coupe SUV class. The
SUV’un fonksiyonelliğini coupe’nin çekiciliği
Q8 Concept that aims at harmonizing an SUV’s
ile harmanlamayı amaçlayan Q8 Concept,
functionality and a coupe’s attractiveness also
bunu performansıyla da oraya koyuyor.
reveals this with its performance. Audi offers 3.0-lt
Audi bu büyük SUV’da, 700 Nm tork ve 245
TFSI engine and an electric engine producing 700
kW üreten 3.0 litrelik TFSI motor ile bir
Nm torque and 245 kW in this large SUV. As the
elektrik motoruna yer vermiş. Benzinli motor
gasoline engine provides the vehicle 333 HP, the
araca 333 beygir güç sağlarken tek başına
electric engine has a power of 100 kW on its own.
elektrik motoru 100 kW gücünde. İki motoWith the combination of the two engines, the
run birlikteliği ile 0-100 km/s hızlanmasını
model, which goes from 0 to 100kmph in 5,4
5,4 saniyede tamamlayan model, 250 km/s
seconds, can reach a maximum speed of 250 km/
son ulaşabiliyor. Ancak bu kadar yüksek
ph. Even though, it has such high performance, its
performansa rağmen aracın 100 km’deki
average gas consumption at 100km/ph has been
ortalama tüketimi 2,3 lt olarak açıklanıyor.
announced to be 2,3-lt. The Q8, which has been
2018 yılında yollara çıkacağı açıklanan Q8,
announced to hit the roads in 2018, has a length of
5,02 metre uzunluğa sahip. 3 metrelik dingil
5.02 meters. The model that offers the maximum
mesafesi ile 4 kişilik iç mekânında yolcularıspace for its passengers with its 3 meters wheelbase
na maksimum yaşam alanı sunan model,
and 4 person interior capacity, has been equipped
Audi’nin yeni sanal kokpiti ile donatılmış.
with Audi’s new virtual cockpit.
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VW TIGUAN 7 KİŞİLİK OLDU
Amerika’da Alman üretici VW’nin sergilediği
en büyük yenilik 7 kişilik Tiguan oldu. Sadece
ABD’de değil, Avrupa’da da satışa sunulacak
olan model, opsiyonel olarak 3. sıra koltukla
da donatılabilecek. Standart modelden 215
mm daha uzun gövdesiyle daha fazla iç
mekân genişliği sunan Tiguan Allspace, bu
yılın ikinci yarısında yollara çıkacak. Büyüyen
boyutları sayesinde daha fazla iç mekâna ve
ilave 2 koltuğa kavuşan modelde 115 litre
artan bagaj kapasitesi de sunuluyor. Aracın
dingil mesafesi standart versiyondan 110 mm
daha uzunken toplam uzunluğu 4704 mm
olmuş. Aracın Avrupa versiyonlarında tanıdığımız TSI ve TDI güç ünitelerine yer verilecek. 150, 180 ve 220 beygir güç üreten TSI
motorlarla birlikte 150, 190 ve 240 HP güç
üreten TSI motorlar ve versiyona bağlı olarak
4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi de
araçta sunulacak.
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THE VW TIGUAN IS NOW A 7-SEATER
The best innovation that the German producer VW
in America has displayed is the 7-seater Tiguan. The
model, which will be sold not only in the US but also
in Europe, will also be able to optionally equip a third
row seat. The Tiguan Allspace, which offers a bigger
interior with its body that is 215 mm longer than its
standard model, will be on the roads in the second
half of this year. The model, which has finally
obtained 2 extra seats and a bigger interior thanks
to its increased dimensions, also offers a trunk
capacity, increased by 115 liters. The vehicle’s
wheelbase is 110 mm longer than its standard version
and its total length reaches to 4704 mm. The TSI and
TDI power units, with which you are familiar from the
vehicle’s European version, will be included. The
vehicle will be offered with the 4Motion 4-wheel
drive system depending on the version and TSI
engines that produce 150, 180 and 220 HP, along
with the TSI engines which generate 150, 190 and
240 HP.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

EN İYİ 360 DERECE
AKSİYON KAMERALARI
AKSİYON KAMERALARI HIZLA
POPÜLER OLURKEN, 360 DERECE
ÇEKİM YAPAN MODELLER,
SÜRÜKLEYİCİ GÖRÜNTÜLERLE
PANORAMİK BİR DÜNYA
YARATIYOR.
AYTUN ÇELEBİ

THE BEST 360
DEGREE ACTION
CAMERAS
AS ACTION CAMERAS
BECOME QUICKLY MORE
POPULAR, MODELS THAT
CAPTURE 360-DEGREES OF
VIDEO CREATE A
PANORAMIC WORLD WITH
FASTINATING IMAGES.

Öncelikle ekstrem spor yapanların kalbini çalan bu avuç
içine sığacak boyuttaki kameralar, kişilere kendilerini
çekmek için de ciddi bir potansiyel sunuyordu. Bu alandaki bir yenilik ise oyunu değiştirmeye muktedir: Artık
tek bir dokunuşla çevrenizdeki her şeyin görüntüsünü
kayıt edebilirsiniz. Bunu Facebook’ta fotoğraf olarak,
YouTube’de ise video olarak yayımlamak mümkün. Böylece Sanal Gerçeklik dalgasına siz de katılabilirsiniz.
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At first, these cameras, big enough to fit in your palm,
stole the hearts of those doing extreme sports. They also
offered a serious potential for capturing self-images.
One innovation in this area is able to become a gamechanger: You may now record everything around you with
a single touch. It is possible to post this on Facebook as
an image, or as a video on Youtube. Thus, you may also
join the Virtual Reality trend.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

KODAK PIXPRO SP360
Tek lensli yapısı sebebiyle döndürülerek görülen bir 360
derecelik görüntü kayıt edebilen kamera, aksesuarları
yardımıyla bisiklet, kask, tripod gibi cihazlara takılabiliyor. PixPro, ufak, çok yönlü ve dayanıklı bir cihaz.
Yaklaşık 180 cm’lik bir mesafeden düşmelere dayanacak
şekilde tasarlanmış, toz geçirmez ve sıçramaya dayanıklı
bir gövdeye sahip. Wi-Fi ve NFC bağlantısı ile YouTube
ve Facebook 360 desteği de sunuyor.

The camera that can capture 360-degrees of videos
thanks to its spherical curved single lens structure can be
installed on to devices such as bicycles, helmets, and
tripods with the help of its accessories. The PixPro is a
small, versatile, and sturdy device. It is dust proof, splash
resistant, and 2m shock proof. The camera offers YouTube
and Facebook 360-degree support via its Wi-Fi and NFC
connections.

RICOH THETA SC
Çift lensli bu kamera, muhtemelen en heyecan verici ve
en kullanıcı dostu cihaz olabilir. Akıllı telefonunuza veya
tabletinize kendi uygulamasıyla bağlanabilecek bir
Wi-Fi modülü sayesinde, çekimdeki fotoğrafları izleyebilir ve uzaktan kumanda gibi kullanarak 360 derecelik
çekim yapabilirsiniz. Videoları önizlemek için bir araç
bulundurmayan cihaz, elbise, kask ya da taşıtlara monte
edilemiyor ve dâhili depolama alanı sadece altı dakikalık
videolar kayıt edebiliyor.
This double lens camera can probably be your most exciting
and most user-friendly device. Thanks to a Wi-Fi module
that can connect to your smart phone or tablet via its own
app, you can watch the image frames of the videos you
recorded and you can record 360-degrees of videos
through the module, using it like a remote controller. The
device, which doesn’t have a screen to preview videos,
cannot be mounted on to helmets, clothes, or vehicles and
its internal memory can only hold a six minute long video.
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NIKON KEYMISSION 360
Bu ufak, çift lensli cihaz, 4K video çekebildiği gibi, bisiklet
kaskına veya tripoduna da monte edilebiliyor. Ekstrem
sporlar düşünülerek tasarlandığından, su altında 30 metreye kadar indirilebilir, -10 dereceye kadar havalarda kullanılabilir ve 2 metreden düşmelere dayanıklı. Dâhili belleğin yanı sıra, microSD kart destekleyen cihaz, tek dokunuşla fotoğraf ya da video çekerken, dâhili Wi-Fi modülü
sayesinde akıllı telefondan da kumanda edilebiliyor.
This small dual lens device can be mounted on to bicycle
helmets or tripods just as it can record 4K videos. Because
it was designed for extreme sports, it is -10 degree freeze
proof, 30m water resistant and 2m shock proof. Besides
its internal memory, the device that supports microSD
card, can be controlled via smart phone thanks to an
internal Wi-Fi module. It can also take photos and record
videos with one touch.

INSTA360 NANO
Fotoğraf ve videolar için ağırlıklı olarak akıllı telefonlarımızı kullandığımızı düşünürsek, yeni bir 360 derece
çekim yapan kamera alıp, yanınızda bir de bunu taşıma
fikri, aklınıza yatmayabilir. Hafif ve iki adet balıkgözü
lense sahip bir beşik görevi gören cihaz, akıllı telefon
bağlandıktan sonra, Insta 360 Nano uygulaması ile
kumanda ediliyor. İşin en güzel yanı, hem iPhone hem de
Android’li cihazlarla uyumlu olması. Ayrıca, telefondan
bağımsız olarak da çalışabiliyor ve 30 kare/saniye hızında 3K çözünürlükte çekim yapabiliyor. Uygulama ve
yanında geldiği başlık ile her şeyi sanal gerçeklik düzleminde görebilmek mümkün.
If we consider that we use our smart phones usually for
capturing photos and videos, getting a new 360 degree
camera and carrying that one on us as well may not sound
very logical. The light device, which has dual fisheye
lenses, is controlled via its Insta 360 Nano app after being
connected to your smart phone. The best part of this is
that it is compatible with both android and Apple devices.
It can also be used independently without your phone and
can record in 3K with a speed of 30 FPS. It is possible to
see everything on the virtual reality plane through its
headset and app that comes with it.
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AJANDA / AGENDA

ERKAN OĞUR, İSMAİL HAKKI DEMİRCİOĞLU
Türk halk müziğinin iki usta ismi Erkan Oğur ve İsmail Hakkı
Demircioğlu, 25 Mart’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda...Erkan Oğur
ve İsmail Hakkı Demircioğlu, çoğu eski, bazıları ise çok eski Anadolu
türkülerinden oluşan bir repertuvarı seslendiriyorlar. Bu nedenle
kendi ifadeleriyle performanslarını,‘bir birlikte hatırlama çabası’ olarak görüyorlar. Duo formatında gerçekleştirdikleri, benzersiz ve
ustalıklı türkü yorumları, Türk Halk Müziği’nde yeni bir tarzın doğuşuna yol açıyor.
Two famous names of the Turkish folk music Erkan Oğur and İsmail
Hakkı Demircioğlu will be at the Ankara MEB Şura Hall on March 25.
Erkan Oğur and İsmail Hakkı Demircioğlu are going to perform a
repertoire that consists of some very old Anatolian ballads. That is
why they see their performance as an ‘effort to remember together’
with their own words. Their masterful and unique performance in the
duo format is the birth of a new style in Turkish Folk Music.

0

ÜMİT BESEN
Son dönemde piyano dışındaki
diğer enstrümanlara olan hâkimiyeti
ile de kendinden söz ettiren, davul
ve elektrogitar çalarak rock
parçalarını ustaca yorumlayan Ümit
Besen, bu defa “Başka” tarzda bir
konser ile müzikseverlerin karşısına
çıkacak. Besen, 10 Mart’ta “Başka”
konseri ile Garajistanbul’da olacak.
Ümit Besen, who proved that he
was successful at playing many
more instruments other than the
piano recently, performs rock songs
while playing the drums and the
electro guitar. This time he is going
to welcome his fans with “Another”
style of a concert. Besen will be in
Garajistanbul with his concert titled
“Başka” (another) on March 10.
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Güldüy Güldüy Show Çocuk
Beşiktaş Kültür Merkezi, İstanbul
GüldüyGüldüy Show Kids
Beşiktaş Culture Center, İstanbul

Tuna Kiremitçi
IF Performance Hall, Ankara

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Presidential Symphony Orchestra
ODTÜ KKM, Ankara

Kıraç
Beyrut Performance, İstanbul

Pentagram 30. Yıl Akustik Konseri
Pentagram 30 th Anniversary
Acoustics Concert
Volkswagen Arena, İstanbul
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SİNEMA / CINEMA

LOGAN

DELİ AŞK / CRAZY LOVE

GÖSTERIM TARIHI: OPENING DAY:
03 Mart 2017 / March 3, 2017

GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
24 Mart 2017 / March 24, 2017

YöNETMEN: DIRECTOR:
James Mangold

YÖNETMEN: DIRECTOR:
Murat Kaman, Murat Dündar

OYUNCULAR: CAST:
Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne
Keen, Boyd Holbrook, Stephen Merchant

OYUNCULAR: CAST:
Emrah Kaman, Pelin Akil, Şafak Pekdemir, Toygan
Avanoğlu, Nilperi Şahinkaya, Cem Yılmaz, Zafer
Algöz

TÜR: GENRE
Fantastik, Aksiyon / Fantastic, Action

TÜR: GENRE
Komedi / Comedy

FİLM ÖZETİ: Logan, Hugh Jackman’ın son
kez hayat verdiği Wolverine/Logan’ın
genç bir mutantı ne pahasına olursa
olsun korumaya çalışmasını anlatıyor.
SYNOPSIS: Logan tells the story of
Wolverine/Logan, animated by Hugh
Jackman for the last time, who tries to
protect a young mutant at all costs.

İstanbul Kırmızısı
İstanbul Red
Dram /Drama

03

FİLM ÖZETİ: Senaryosunu Emrah ve Murat Kaman’ın
yazdığı, yönetmenliğini Murat Kaman ve Murat
Dündar’ın yaptığı Deli Aşk, Maraş dondurmacısı
Ekrem’in sevdiği kız Neşe’nin kalbini kazanmaya
çalışırken gerçek aşkı bulma sürecini anlatıyor.
SYNOPSIS: Written by Emrah and Murat Karaman,
directed by Murat Karaman and Murat Dündar, Deli Aşk
tells the story of Ekrem, a Maraş ice cream vendor, who
finds true love while trying to win the heart of the girl
he likes, Neşe.

Neruda

Dram, Biyografi
Drama, Biography

10

Güzel ve Çirkin/
The Beauty and the Beast

Fantastik / Fantastic

17

Power Rangers

Fantastik, Aksiyon
Fantastic, Action

24

Patron Bebek/The Boss Baby
Animasyon, Komedi
Animation, Comedy
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAN KODAMANOĞLU
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Uydurma
sebep

Kısa kepenek

Çürük, boş,
kof

Bir eseri
alaya alan
oyun türü

Oje çıkartan
sıvı

Kahve
tortusu

Konaklama
işletmesi

İtalya'da bir
yanardağ

0

Fıtır
sadakası

Bir bağlaç

Bileşimli

Sağlam,
dayanıklı

Tutsak

İşçi, emekçi

Kayın

Eski Roma
halkından
olan

Cerahat

[ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

AYKIRI
BAŞPİSKOPOS
CEKET
DİCLE
EZİNE
FAKİR
FİLOLOG

İSTİHDAM
JAGUAR
KONUT
KRİTİK
LÜGAT
MEMURİYET
OTOYOL

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

SERAP
SİNİR
SPİRAL
TOTEM
VASAT
VECİZE
ZIRVA

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

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

KOLAY

ORTA

ZOR

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

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

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

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

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

2		 7					 8 6
8		 3				 5		
9				7				2
			 8 9 3 4		
								
		 5 1 2 4			
4				6				8
		1				7		4
6 3					2		9
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Sıtma ağacı
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İ
A
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M
A F E T
İ L E
OT E L
R V
F K E B E
ROD İ
A
SÜRAH İ
İ
NAZAR
YKÜ
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İ
R OME N
Dingil

Dokuma
Zarafetli yiyen böcek

Sulu bir
meyve

Otomobil
yarışı türü

AB para
birimi

Orta

Zeybek

Mısır
turnası

Paylama,
azarlama

İtalya'da bir
ırmak

Sinir

Doğanın
sebep
olduğu
yıkım

İşçi, emekçi

Fıtır
sadakası

Kahve
tortusu

Bir bağlaç

Konaklama
işletmesi

Süreli
kullanım
bedeli

Uydurma
sebep

Kısa kepenek

Çürük, boş,
kof

Eşlerin ana,
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birbirine göre
adları

Engelleri
aşma
kararlılığı
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İçecek
koymaya
yarar kap

Kötü karşıtı

Bakış, göz
atma

Kayın

Eski Roma
halkından
olan
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SOLUTIONS ]
9
3
1
4
5
6
8
7
2

6
5
7
8
1
2
3
4
9

4
2
8
7
9
3
6
5
1

7
4
9
3
2
8
5
1
6

1
8
5
9
6
7
2
3
4

3
6
2
5
4
1
9
8
7

2
9
3
1
7
5
4
6
8

5
1
4
6
8
9
7
2
3

8
7
6
2
3
4
1
9
5

7
4
3
2
1
6
5
8
9

9
8
6
4
7
5
2
1
3

1
2
5
3
9
8
4
6
7

5
6
4
9
3
1
8
7
2

8
1
9
7
5
2
6
3
4

2
3
7
6
8
4
1
9
5

6
9
2
8
4
7
3
5
1

4
7
1
5
6
3
9
2
8

3
5
8
1
2
9
7
4
6

7
8
3
4
6
5
2
9
1

1
4
2
9
7
3
6
5
8

5
9
6
2
8
1
7
3
4

2
5
9
1
3
6
8
4
7

6
1
8
7
4
9
3
2
5

3
7
4
5
2
8
9
1
6

4
6
7
3
5
2
1
8
9

8
2
1
6
9
4
5
7
3

9
3
5
8
1
7
4
6
2

4
7
6
2
9
1
8
3
5

1
3
9
5
8
6
4
2
7

2
5
8
3
7
4
6
1
9

3
2
1
6
5
7
9
8
4

6
8
5
4
2
9
3
7
1

7
9
4
1
3
8
5
6
2

8
6
2
9
1
5
7
4
3

9
1
7
8
4
3
2
5
6

5
4
3
7
6
2
1
9
8

9
4
8
5
3
6
2
1
7

6
7
3
2
1
4
8
5
9

1
5
2
8
7
9
3
6
4

2
6
9
7
8
5
4
3
1

3
1
4
9
6
2
7
8
5

5
8
7
3
4
1
6
9
2

7
9
6
4
5
3
1
2
8

8
3
5
1
2
7
9
4
6

4
2
1
6
9
8
5
7
3

2
8
9
1
3
7
4
5
6

1
6
5
2
4
8
7
9
3

7
3
4
6
9
5
2
1
8

4
2
6
8
7
1
9
3
5

3
1
7
9
5
2
6
8
4

5
9
8
3
6
4
1
2
7

9
5
1
4
8
6
3
7
2

8
4
3
7
2
9
5
6
1

6
7
2
5
1
3
8
4
9

[ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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