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DENİZLERİMİZE	SAHİP	ÇIKIYORUZ
WE	PROTECT	OUR	SEAS
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı olarak devasa yatırımları 
gerçekleştirirken çevre ile ilgili konularda, 
zarar oluşmadan önleyici yaklaşımların 
belirlenmesi fikrini de esas alıyoruz. Bu 
kapsamda gelecek nesillere bırakabileceğimiz 
en büyük miras olan çevrenin ve özellikle 
denizlerin tüm insanlığın ortak geleceği 
olduğunun bilinciyle, korunması için gerekli 
hassasiyeti gösteriyoruz.
Ülkemizde denizlerdeki yoğun trafik ile 
kıyılarda bulunan petrol ve kimyasal madde 
depolama alanları göz önünde 
bulundurulduğunda, oldukça yüksek bir 
kirlilik riski ile karşı karşıyayız. Bakanlık 
olarak büyük çaplı kaza ve afetler sonucu 
denizlerde meydana gelebilecek petrol ile 
kimyasal madde kirliliklerine karşı Ulusal 
Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi 
(UDEM) kuruyoruz. 
Bu merkezi, Türkiye’nin gemi trafiğinde en 
riskli bölgesi olan Marmara Denizi’nin 
kuzeybatısında Tekirdağ’da kuracağız. 
Antalya’da inşaatı tamamlanan bölgesel 
merkez ve diğer  bölgelerde 16 istasyonla da 
denizlerimizi en üst seviyede korumaya 
çalışacağız. Tüm sistem, 2017 yılında hizmete 
girmiş olacak. 

Başsağlığı…  
Ülkemizin huzur ve barış ortamını bozmak 
amacıyla 10 Ekim’de Ankara Garı önünde 
yaşanan menfur saldırıda aralarında TCDD 
personellerimizin de bulunduğu, hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletçe bu 
badireyi birlik içinde atlatacağımıza inanıyor, 
kanlı, menfur saldırılarla milletimizi 
yaralayan terörü ve terörü azmettiren güçleri 
lanetliyorum. Faillerin ve azmettiricilerin en 
kısa sürede tespit edilerek hak ettikleri 
cezayı görmeleri için hükümetimiz ve ilgili 
kurumlarımız her türlü gayreti gösteriyor. 
Milletimiz müsterih olsun.

Feridun BİLGİN
Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı

As the Ministry of Transportation, Maritime, 
and Communication, when we materialize giant 
investments, we base our decisions regarding 
matters about our environment on the idea of 
determining the preventive approaches in order 
not to harm our environment. Within this 
scope, we show the necessary sensitivity to 
protect our environment and our seas, which are 
our legacy for new generations, with the 
consciousness of recognizing them as the 
common future of humanity.
When we consider the heavy traffic in our seas 
and the oil and chemical storage areas located 
along the coasts, we realize that we are facing 
with a high risk of pollution. As the ministry, we 
are creating National Marine Safety and 
Emergency Response Center (UDEM) against 
oil and chemical pollution that might occur as a 
result of disasters or severe accidents, which 
might take place in our seas.   
We are going to build this center in the 
northwest of Marmara Sea in Tekirdağ, where 
the sea traffic is the most risky. We are going to 
protect our seas at the highest level of safety 
with a regional center that was built in Antalya 
and six-teen stations in other regions. The 
whole system is going to be put into service in 
2017.  
 
Condolences...
May the souls of our lost citizens rest in peace, 
including the TRSR personnel, who also lost 
their lives during the heinous terrorist attack 
that took place in front of Ankara Terminal to 
break the peace environment of our country on 
October 10. I also wish that the injured ones got 
well soon. I believe that we are going to survive 
this crisis in unity and I condemn the terror, 
which injures our nation with bloody and wicked 
attacks, and the powers that instigate it. Our 
government and relevant organizations are 
doing their best so the offenders and instigators 
can be identified as soon as possible and face 
with penalties. Our nation may rest assure.

Feridun BİLGİN
Minister of Transport, Maritime 
and Communication

VİZYON / VISION
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HOŞGELDİNİZ / WELCOME

Demiryollarımız modernleşme yolunda koşar 
adım ilerliyor.
Bir taraftan YHT hatları, YHT garları ve lojistik 
merkezler inşa edip, kent içi toplu taşımada raylı 
sistem projelerini hayata geçirirken, diğer taraftan 
da 100-150 yıllık konvansiyonel hatlarımızı 
modernleştiriyor, milli trenlerimizi raylara 
indiriyoruz.
Mevcut konvansiyonel hatlarımızın 
modernleştirmesi kapsamında Samsun ile Sivas 
(Kalın) arasındaki demiryolu hattının 
modernizasyonuna başladık.
1932 yılının güç koşulları altında inşa edilen 
Samsun-Sivas Demiryolu Hattı’nın 
Modernizasyon Projesi’nin 220 milyon avroluk 
bölümü AB hibeleriyle, 39 milyon avroluk bölümü 
de yerli kaynaklarımızla finanse edilecek. 
‘AB sınırları dışında gerçekleştirilen en büyük 
meblağlı proje’ özelliği taşıyan ve “Kuzeyi Güneye, 
Türkiye’yi Geleceğe Taşıyoruz” sloganıyla 
yürütülen 378 kilometrelik hattın modernizasyon 
projesi tamamlandığında Samsun-Sivas arasındaki 
9,5 saat süren seyahat 5 saate düşecek.
Yolcu ve yük taşımacılığında başlattığımız 
modernleşme projelerinin yanı sıra yerlileşme ve 
millileşme çalışmalarımız da hızla sürüyor.
Uygulamaya koyduğumuz milli sinyal sistemi ve 
işletmeye aldığımız yerli dizel tren setlerinin 
(DMU) ardından ilk yerli elektrikli lokomotifimizi 
de raylara indirdik. 
TCDD, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi 
(MAM) ve Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi 
A.Ş. (TÜLOMSAŞ) ortaklığı ile gerçekleştirilen 
proje, mühendislik başarısı ve Türkiye’nin 
teknoloji birikimidir. 
Yapılan bu çalışmaların en kısa zamanda halkımızın 
kullanımına sunulmasını temenni eder, iyi 
yolculuklar dilerim.

Milletimizin başı sağ olsun
10 Ekim Cumartesi Günü Ankara’da meydana 
gelen ve tüm milletimizi yasa boğan terör saldırısı 
nedeniyle TCDD personeli başta olmak üzere 
hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Ömer YILDIZ
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim 
Kurulu Başkanı

Our railways advance through modernization swiftly.
On one side, we are materializing rail systems 
projects for urban transportation by building HST 
lines, HST terminals, and logistics centers; on the 
other, we are modernizing over a century old 
conventional rail lines and putting our national 
trains into service.
Within the scope of modernization of our existing 
conventional railways, we started the modernization 
work for Samsun-Sivas (Kalın) railway.
The financing for the modernization project of 
Samsun-Sivas Rail Line that was constructed in 1932 
under difficult conditions is made possible by an EU 
grant of 220 million Euros and a domestic fund of 39 
million Euros. 
The project has the feature of being the project with 
the largest sum outside the EU borders and it is being 
conducted with the slogan of ‘We are carrying north 
to south, and we are carrying Turkey to the future.’ 
When the 378 km long project is complete, the travel 
time between Samsun and Sivas is going to be 
reduced to 5 hours from 9.5 hours.
Our nationalization and indigenization projects also 
continue at a great pace as well as our modernization 
projects in passenger and freight transportation. 
We put our first electric railway engine (DMU) into 
service after we introduced the national signal 
system and we put the native diesel train sets into 
service.
The project that has been materialized with the 
partnerships of TRSR, Scientific and Technological 
Research Council of Turkey Marmara Research 
Center, and Turkish Locomotive Industry Inc. is an 
engineering success and a collection of Turkey’s 
technology.
I wish that we put these works as soon as possible 
into our people’s service. Have a nice trip.

My condolences to our nation
I convey my sincerest condolences to the families of 
our citizens who lost their lives during the terrorist 
attack that took place in Ankara on Saturday, 
October 10, including primarily the families of TRSR 
personnel. May God rest their souls in peace. I also 
wish that the injured ones got well soon. 

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

MODERN	DEMİRYOLLARI,	HIZLI	VE	MİLLİ	TRENLER
MODERN	RAILWAYS,	SPEED	AND	NATIONAL	TRAINS
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Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu seferberliği kap-
samında inşa edilen Samsun-Sivas (Kalın) Demiryolu 
Hattı’nın modernizasyonuna başlandı. Nuri Demirağ 
tarafından 1932’de hizmete sunulan hat, yerli kaynak ve 
Avrupa Birliği hibesiyle modernize edilecek. 

AB sınırları dışındaki en büyük meblağlı proje
Samsun-Sivas (Kalın) Demiryolu Hattı’nın Moder-
nizasyonu Projesi, AB hibeleriyle AB sınırları dışında 
gerçekleştirilen en büyük meblağlı proje… Hattın 
modernizasyonu için 220 milyon avroluk AB hibesi-
nin yanı sıra 39 milyon avroluk yerli kaynak tahsis 
edildi. 29 Eylül 2015’te ilk ray sökümü gerçekleştiri-
len proje tamamlandığında 378 kilometrelik hattın 
altyapı ve üst yapı standartları yükseltilerek, son 
teknoloji sinyalizasyon sistemi kurulacak.
Proje kapsamında 48 tarihi köprü restore edilecek, 30 
köprü ve 1054 menfez yeniden yapılacak. Tüneller 
genişletilecek, istasyon yol uzunlukları 750 metreye 
çıkarılacak. Tüm yolcu peronları AB standartlarına 
göre yenilecek. İstasyonlara yolcu bilgilendirme ve 
anons sistemi kurulacak.

Samsun-Sivas 5 saate düşecek
2017’nin sonunda tamamlanması planlanan projeyle; 
Samsun-Sivas arası seyahat süresi 9.5 saatten 5 saate 
düşecek.Yolcuların yanı sıra yük taşımacılığı için 
önemli bir aks olan hattın günlük kapasitesi, 21 tren-
den 54 trene çıkacak. Hemzemin geçitler otomatik 
bariyerli hale getirilirken istasyon ve duraklarda bu-
lunan peronlar, engelli erişimine uygun olarak AB 
standartlarında iyileştirilecek.

The modernization works of Samsun-Sivas (Kalın) Railway 
Line that was constructed during the first years of our republic 
within the scope of railway mobilization was started. The line 
that was put into service by Nuri Demirağ in 1932 will be 
modernized by domestic funds and a European Union grant.

 A project with the largest cost outside the EU borders
The Modernization Project of Samsun-Sivas (Kalın) Railway 
Line is the project, materialized by an EU grant, with the 
largest cost outside the EU borders. For the modernization of 
the line, a 220 million euro EU grant is assigned as well as a 
domestic fund of 39 million euro. The first rail was removed 
on September 29, 2015. When it is complete, the substructure 
and superstructure standards will be increased and an 
innovative technology signalization system will be set.
Within the scope of the project, 48 historical bridges will be 
restored, 30 bridges and 1054 culverts will be rebuilt. The 
tunnels will be expanded and the station track lengths will be 
increased to 750 meters. All passenger platforms will be 
renewed according to the EU standards. The stations will be 
equipped with passenger information and announcing 
systems.
 
Samsun-Sivas reduced to 5 hours
With this project with a deadline planned for the end of 
2017, the travel time between Samsun and Sivas will be 
reduced to 5 hours from 9.5 hours. The daily capacity of the 
line, which is important both for passenger and freight 
transportation, will be increased to 54 from 21. As level 
crossings will be equipped with automatic barriers, the 
platforms located at stations and stops will be improved 
for disabled access in accordance with the EU standards. 

KARADENİZ	YAKINLAŞIYOR
SAMSUN-SİVAS (KALIN) DEMİRYOLU HATTI MODERNİZE EDİLİYOR.

BLACK	SEA	BECOMES	CLOSER
SAMSUN-SİVAS (KALIN) RAILWAY LINE IS BECOMING MODERNIZED.

TCDD / TRSR
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ÖĞRETMENLER GÜNÜ ÜLKEMİZDE 24 KASIM’DA; BİRÇOK ÜLKEDE İSE 
FARKLI TARİHLERDE KUTLANIYOR. 

İlkokuldan başlayarak, üniversite bitimine kadar okul 
yıllarımız hayatımızın en önemli evresini oluşturuyor. 
Her anlamda kimliğimizi kazandığımız bu yıllarımızın 
başkahramanları şüphesiz öğretmenlerimiz… Öğret-
menlerimizi bu ay yeniden hatırlama zamanı… 

Başöğretmen Atatürk
24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuru-
cusu, aynı zamanda 10 Kasım’da vefatının 77. yılı dola-
yısıyla hüzünle anacağımız, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
“Millet Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul ettiği 
gündür. Ülkemizde, bu tarihten beri her 24 Kasım’da 
Öğretmenler Günü kutlanmaktadır. 

Birçok ülke 5 Ekim’de kutluyor
Dünyada ise 1994’te UNESCO’nun tavsiyesiyle 5 Ekim 
günü Öğretmenler Günü olarak kabul edilmiştir. 5 
Ekim, 1966’daParis’te gerçekleştirilen ‘Öğretmenlerin 
Statüsü Hükümetlerarası Özel Konferansı’nın sona er-
diği ve ‘Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi’ni oybirliği 
ile kabul edilişinin yıldönümüdür.

Arap ülkeleri şubatta kutluyor
Kendi kültürel özelliklerine göre çeşitli ülkelerde farklı 
tarihler Öğretmenler Günü olarak belirlenmiştir. Örne-
ğin 12 Arap ülkesinde (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlik-
leri, Cezayir, Fas, Katar, Libya, Mısır, Suudi Arabistan, 
Tunus, Umman, Ürdün, Yemen) her yıl 28 Şubat günü, 
Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. 

Beginning from elementary school and ending with 
university education, our school years are the important 
times of our lives. Main contributors of those years that we 
develop our identities are our teachers. This month is the 
time to remember our teachers.

Head teacher Atatürk
November 24, 1928 is the day that the founder of our 
republic Mustafa Kemal Atatürk, whom we are going to 
commemorate with sorrow on the 77th anniversary of his 
death on November 10, accepted to become the Head 
Teacher of National Schools. Teachers’ Day is celebrated 
on November 24 in our country ever since.

Many countries celebrate this day on October 5
October 5 was declared as Teachers’ Day around the world 
per UNESCO’s recommendation in 1994. October 5 is also 
the day that the Recommendation concerning the Status of 
Teachers was accepted unanimously at the end of the 
Special Intergovernmental Conference on the Status of 
Teachers that was organized in Paris in 1966.

Arab countries celebrate it in February
Many countries declared different dates as Teachers’ Day 
in accordance with their cultures. For instance, twelve 
Arab countries (Bahrain, United Arab Emirates, Algeria, 
Morocco, Qatar, Libya, Egypt, Saudi Arabia, Tunisia, 
Oman, Jordan, and Yemen) celebrate Teachers’ Day on 
February 28 every year. 

ÖĞRETMENLERİMİZİ	
HİÇ	UNUTMADIK!

WE	NEVER	FORGET	OUR	TEACHERS!

TEACHERS’ DAY IS CELEBRATED ON NOVEMBER 24 IN OUR COUNTRY; 
MANY COUNTRIES CELEBRATE IT ON DIFFERENT DATES.

GÜNCEL / CURRENT
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Harran Ovası’nın bereketli topraklarının ortasında 
Halil-ür Rahman ya da yaygın adıyla Balıklı Göl 
Şanlıurfa’nın en çok ziyaretçi çeken yerlerindendir… 
Üç büyük din tarafından da tanınan İbrahim 
Peygamber’in, Nemrut tarafından ateşe atıldığı yer 
olarak bu göl, kutsal balıkları ve çevrelerindeki 
tarihsel eserleri ile öne çıkıyor.
Rivayete göre bir rüya gören Nemrut’a, baş kâhin o yıl 
doğacak bir erkek çocuğun putperestliği ortadan 
kaldıracağını ve kendisini öldüreceğini söyler. Bunun 
üzerine Nemrut o yıl doğan bütün erkek bebeklerin 
öldürülmesi talimatını verir. Ancak Nemrut’un 
askerlerinden olan Azer’in eşi Nuna Hatun da 
hamiledir. Azer, eşini bölgedeki bir mağaraya saklar 
ve Nuna Hatun oğlu İbrahim’i doğurarak onu 
mağaraya bırakıp kaleye geri döner.
Bir ceylanın emzirmesiyle İbrahim hayatta kalır ve 

büyüdüğünde babasının yanında yer alır. Ancak devrin 
zalim hükümdarı Nemrut ve halkının taptığı putlarla 
mücadele etmeye başlayınca Nemrut tarafından 
bugünkü Urfa Kalesi’nin bulunduğu tepeden ateşe 
atılır. Bu sırada Allah tarafından ateşe, “Ey ateş, 
İbrahim’e karşı serin ve selamet ol.” emri verilir. Ateş 
suya, odunlar balığa dönüşür. Hz. İbrahim de bir gül 
bahçesinin içerisine sağ olarak düşer.
Hz. İbrahim’in ardından ise Nemrut’un kızı Zeliha da 
ona inandığı için kendisini ateşe atar. Onun kendisini 
attığı yerde de Ayn-ı Zeliha Gölü oluşur. Zeliha’nın 
gözyaşlarından doğan Ayn-Zeliha Gölü, Balıklı 
Göl’ün hemen arkasında yer alır. 
Bugün büyük bir havuz olan ve etrafı yontulmuş taşlarla 
çevrilmiş bu gölde kutsal sayılan binlerce balık yaşar. 
Balıklı Göl bugün Şanlıurfa’nın merkezi 
simgelerinden biri kabul edilmektedir…

Halil-ür Rahman or Balıklı Göl (Fish Lake) located in 
the middle of Harran Plateau’s fertile lands is among 
the most touristic places in Şanlıurfa.
The lake that is known as where Abraham, who is 
recognized by the three major religions, was thrown 
into fire by Nimrod, is prominent with its sacred fish 
and the historical works that surround it. 
According to the legend, Nimrod sees a dream and the 
head oracle tells him that a male baby who is going to 
be born that year is going to end idol worshipping and 
then kill him. However, Azer’s wife, one of Nimrod’s 
soldiers, Nuna Hatun is pregnant, too. Azer hides his 
wife in a cave nearby and Nuna Hatun goes back to the 
castle after giving birth to Abraham and leaving him 
behind in the cave.  
Abraham survives thanks to a gazelle that nurses him. 
After he grows up, he takes his place next to his father. 

When he begins to fight with wicked emperor Nimrod 
to end idol worshipping, Nimrod throws him into fire 
from the hill, which is where Urfa Castle is located 
today. At this moment, God commands, “O fire, 
become cool and safe for Abraham!” Fire turns into 
water, firewood turn into fish. Abraham lands in a 
rose garden safely. 
Following Abraham, Zeliha, Nimrod’s daughter, 
throws herself into fire because she believes in him and 
the fire turns into a lake: Ayn-ı Zeliha Lake. The lake, 
which arises from Zeliha’s tears, takes place right 
behind Balıklı Göl. 
Today, this lake is a large pool surrounded with carved 
stones and it is home to thousands of fish that are 
respected as sacred.  
Balıklı Göl is accepted as one of the central symbols of 
Şanlıurfa today.

ŞANLIURFA	VE	BALIKLI	GÖL
NEMRUT’UN HZ. İBRAHİM’İ ÖLDÜRMEK İÇİN YAKTIĞI ATEŞİN SUYA, ODUNLARIN BALIĞA 

DÖNÜŞTÜĞÜ BALIKLI GÖL, BUGÜN KUTSAL SAYILAN ÖNEMLİ BİR MERKEZDİR.

ŞANLIURFA	AND	BALIKLI	GÖL	
BALIKLI GÖL (FISH LAKE,) WHERE THE FIRE THAT WAS LIT BY NIMROD TO KILL 

ABRAHAM TURNED INTO WATER AND THE FIREWOOD TURNED INTO FISH, IS AN 
IMPORTANT CENTER WHICH IS ACCEPTED AS SACRED TODAY.TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR
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New York’taki Parson’s School of Design’ın Moda 
Tasarımı Bölümü’nden derece ile mezun olan ünlü 
modacı, marka danışmanlığından, couture koleksi-
yonuna, akademisyenliğe kadar pek çok alanda başarı 
ile çalışıyor. Bu kadar işi bir arada yürütmesini disip-
linli olmasına bağlayan modacı çalışkan olduğu kadar 
da sıcakkanlı… Gamze Saraçoğlu kısa bir süre önce 
kreatif direktör olduğu Mudo’da değişim rüzgarları 
estirdi. Hazırladığı 2015/2016 koleksiyonu büyük be-
ğeni toplayan modacı, koleksiyonu dünyada kodla-
nan yeni kadına göre tasarladıklarını vurguluyor. 
Gamze Saraçoğlu ile buluşarak moda hakkında merak 
ettiklerimizi konuştuk.

 New York’a okumaya gidişiniz nasıl gerçekleşti?
Marmara’da MBA yaparken bursla Amerika’ya gitme 
hakkı kazandım. İkinci sınıfı orada tamamlayacaktım 
fakat MBA’i bırakıp Parson’s School of Design’a gi-
derek tasarım okumaya karar verdim. Yetenek sına-
vına girdim ve geçtim, okumaya başladım. Derece ile 
bitirdim.

 Tasarım yapma, bir şey yaratma tutkunuz ilk nasıl 
başladı?
Bir şey yaratmak istiyordum, bunu kumaşlarla, do-
kularla, kadını giydirmekle, dışarı yansıtmak istiyor-
dum. Yurt dışında beğendiğim birkaç moda tasarım-
cısı vardı, onların hayatlarını okumak beni biraz 
yönlendirdi. Türkiye’de çok fazla örnek yoktu bu 
yüzden ilk hedefim yurt dışında okumak oldu. ‘Oku-
yacaksam en iyi moda okulunda okumalıyım’ diye 
düşündüm. Keşfetmem, araştırmam, kendimi bul-
mam bir sürecin sonunda oldu. Üniversite birinci 
sınıftayken işletmeyle ilgili bir şey yapmayacağımı 
biliyordum.

“I am the President of the Education Committee to Fashion 
Designers Association. My heart beats for the educational 
part of this job. Passing our knowledge to others is the most 
important one among the things we do.”
The famous fashion designer who was graduated from 
Parson’s School of Design in New York with a degree 
works in many areas from brand counseling to couture 
collection with success. She relates her success with 
being disciplined and she is as friendly as she is 
hardworking. Gamze Saraçoğlu had Mudo, where she 
became the creative director a short time ago, go through 
a great transformation. The designer whose 2015/2016 
collection received wonderful praises emphasizes that 
they’ve designed the collection in accordance with the 
new woman figure that is coded in the world. We met 
with Gamze Saraçoğlu and talked about fashion.  

 How did you decide to go to New York to study?
I won a scholarship from the USA when I was doing my 
MBA in Marmara. I was going to complete my second 
year there but I decided to drop my MBA and study 
design at Parson’s School of Design instead. I took a skill 
qualification exam, passed it, and began to study. I 
finished the school with a degree. 

 When did you feel your passion to design for the first 
time?
I wanted to create something and reflect it through 
fabrics, textures, dressing women. There was a few 
foreign fashion designers that I liked their creations. 
Reading their life stories encouraged me. There wasn’t 
many alternatives in Turkey, so I decided to study out of 
Turkey. It became my first target. I thought that ‘I 
should study at the best fashion school if I am going to 
do this.’ At the end of this process I explored, searched, 

RÖPORTAJ / INTERVIEW

TASARIMIN ARANILAN İSMİ:
POPULAR NAME OF DESIGN:

KENDİ MARKASI İLE 10. YILINI KUTLAYAN BAŞARILI MODACI, MESLEĞE BAŞLAYACAĞI 
ZAMAN ‘OKUYACAKSAM EN İYİSİ OLMALI’ DİYEREK NEW YORK’A GİTMİŞ.

CELEBRATING THE 10TH YEAR ANNIVERSARY OF HER OWN BRAND, THE SUCCESSFUL 
FASHION DESIGNER WENT TO NEW YORK TO STUDY DESIGN AT THE BEST SCHOOL.

GAMZE	SARAÇOĞLU

ŞEBNEM KIRCI FERHAN GÜNEY

Gamze Saraçoğlu
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and found myself. I knew at the first year of my MBA 
that I wouldn’t work in this area.

 How did your friends react to that?
Most of my friends were already telling me ‘you should 
do something creative.’

 Today you are at a successful point, when you look at 
back, do you think studying MBA had a part in this?
Definitely. One of the major rules of my job is 
sustainability. What I design must sell. As I sell, I have 
to know what financing I am going to use for my next 
collection. I make sharp business plans. Since I received 
management education, I know how much I spend each 
season, so I know how much investment I need for my 
next collection. I have been growing for the last ten years 
without the need of downsizing.  

 What did you do this season for your brand?
My 10th anniversary show was in last January. 

Along with the show, we also had our 10th 
anniversary night. It was a very important 

night for me. It was also among the large-
scale shows that took place in Turkey 
until now. We introduced my couture 
collection. Then we had an important 
after-party. We worked almost for a 
year on the collection. We received a 

great sponsorship. Since feedbacks 
are so positive, we are going to have 

another couture show.  

 You lived in New York for a 
long time. What does it mean to 

you?
New York is important to me because 

I realized what I wanted to do with my 
life there. I did my plans in New York. 
I visit every six months. One becomes 
motivated by seeing the starting 

point. I used to wonder when I was there if I would have 
my own brand someday. 

 What are the things that you like to do in New York?
I have a route that I always follow. There is a bookshop 
that I love, I spend a lot of time there. I prefer another 
location for breakfasts. I feel great when I visit the 
galleries at Soho. I like to walk with my husband, eat, 
then walk some more. 

 What inspires you during designing process?
I created many collections inspired by movies or books, 

 Çevrenizin tepkileri nasıldı?
Birçok arkadaşım ‘sen yaratıcılıkla ilgili bir şeyler 
yapmalısın’ diyordu. 

 Bugün geldiğiniz başarılı bir nokta var, geriye 
baktığınızda bunda İşletme okumanızın da payı var 
mı sizce?
Kesinlikle var. Mesleğimizin ana şartlarından biri de-
vamlılık. Yapacağım ürünün satması gerekiyor, sat-
tıkça bir sonraki koleksiyonuma hangi finansmanı 
aktaracağımı bilmem gerekiyor. İşletme olarak ne ya-
pacağımı çok net planlarım. İşletme eğitimim olduğu 
için benim her sezon ne para harcadığım, bir sonraki 
koleksiyona yapmam gereken yatırım bellidir. 10 sene 
boyunca hiç küçülmeye gitmedim aksine büyüdüm. 

 Kendi markanızda bu sezon neler yaptınız?
Geçen ocak ayında 10. yıl defilemi yaptım. Defile ile 
birlikte 10. yıl gecemizi yaptık. Benim için 
çok önemli bir geceydi. Türkiye’de şu ana 
kadar yapılan en geniş kapsamlı defilelerden 
biri oldu. Merdiven akışlı bir couture kolek-
siyonu tanıtımı oldu. Ardından benim için 
çok önemli olan bir after- party gerçekleşti. 
Bir seneye yakın bir çalışma süresi gerekti. 
Büyük bir sponsorluk aldık. Geri dönüşler 
çok olumlu olduğu için şubat ayında bir 
tane daha couture defilesi yapacağız. 

 New York’ta uzun süre yaşadınız, 
orası sizin için ne ifade ediyor?
Hayatımda ne istediğimi orada an-
ladım ve kendime ait planlarımı New 
York’ta yaptım bu yüzden benim için 
çok önemli. 6 ayda bir de ziyaret ediyo-
rum. İnsan başladığı yeri tekrar görünce 
motive oluyor. Orada hep ‘acaba bir gün 
kendi markam olacak mı, defile yapabile-
cek miyim?’ diye merak ederdim. 

 New York’ta neler yapmaktan hoşlanırsınız?
Hep yaptığım bir rotam var. Çok sevdiğim bir kitap-
çım var, orada bol bol zaman geçiririm. Sürekli kah-
valtı yaptığım bir mekân var. Soho’da galerileri gez-
diğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Eşimle 
yürüyüş yapıp, yemek yiyip sonra tekrar yürüyüş 
yaptığımız bir rotamız var. 

 Tasarım aşamasında size en çok neler ilham 
veriyor?
Okuduğum kitap ve izlediğim filmlerden esinlenerek 
pek çok koleksiyon yaptım ama bana daha çok doku-
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but the things that touch me the most are streets, people, 
and their stories. I combine them all and then reflect in 
my designs. Human relations are very important to me. 
My collection should have a human dimension. 

 Do you become excited before you present your 
collection or show?
Yes, I do. It is hard to catch me when I bow during my 
shows. We begin to work six months before a show. We 
don’t make last minute decisions. We give every detail a 
great thought. This ensures the best quality. I take my 
job seriously. I work with great effort. However, there is 
always the risk of not being liked. So, I bow with a worry 
in my mind. I don’t stay long on the catwalk. 

 You are very friendly, are you like this as a teacher?
I actually am like this in all my relations but I am 
disciplined so that might tire people somehow. I am not 
a tough team leader; however, I always make sure that 
the job is being done. I rarely become tense. I am behind 
my students to the end. I work to bring them in positions 
at the companies that I work with. I am the President of 
the Education Committee to Fashion Designers 
Association. My heart beats for the educational part of 
this job. Passing our knowledge to others is the most 
important one among the things we do.

nan sokaklar, insanlar ve insan hikâyeleri... Hepsi bende 
harmanlanarak tasarım olarak dışarı yansıyor. Benim 
için insan ilişkileri çok önemli. Koleksiyonumun insan 
boyutu olmalı.

 Koleksiyonunuzu ya da defilenizi sunacağınız zaman 
heyecanlanır mısınız?
Evet, çok heyecanlanırım. Defilelerimde selam pozumu 
çok az yakalarlar. Defileden 6 ay öncesinde çalışmaya 
başlıyoruz, hiçbir şeye son anda karar verilmiyor, her 
şey üzerinde düşünülmüş oluyor böylece işin iyi olma 
ihtimali yüksek oluyor. İşimi çok ciddiye alıyorum ve 
çok emek vererek çalışıyorum ama yine de beğenilmeme 
riski olduğu için endişeli selam veririm. Uzun süre pod-
yumda kaldığım olmamıştır.

 Çok sıcakkanlısınız öğretmen olarak da böyle misiniz?
Aslında yapı olarak bütün ilişkilerimde böyleyim ama 
çok disiplinli olduğum için o insanları biraz yorabiliyor. 
Sert bir ekip başı değilim ama işin yapıldığından her 
zaman eminimdir. Çok nadir gerilirim. Öğrencilerimin 
sonuna kadar arkasındayım. Çalıştığım firmalarda onla-
rın pozisyon almaları için her zaman uğraşıyorum. Moda 
Tasarımcıları Derneği’nde Eğitim Komitesi Başkanıyım. 
Bu eğitim işine gönül verdim. Bildiklerimizi başkalarına 
aktarabilmek yaptıklarımızın içinde en önemlisi…

RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW
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ZAMANDA YOLCULUK: 

TÜRKİYE’NİN EN İYİ MÜZELERİ
ANADOLU’NUN HER KARIŞI GEZİLİP GÖRÜLMEYE DEĞER… MÜZELERİMİZ İSE BU 

TOPRAKLARIN GEÇMİŞİNİ ÖĞRENMENİN EN İYİ YOLU… 

ANATOLIA IS WORTH SEEING INCH BY INCH... VISITING OUR MUSEUMS IS THE 
BEST WAY TO LEARN THE HISTORY OF THIS LAND.
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Anatolia is almost like an open-air museum. This geography, 
which goes back in time from Hittites to Greeks and from 
Byzantines to Ottomans, is full of treasures that bear the traces 
of a unique history. Museums are the best representatives of 
this history. It is possible to chase these traces closely thanks to 
approximately 300 museums that spread around Turkey. Here 
is a selection of the best museums that you should not miss 
visiting as you travel in time…

Anadolu adeta bir açık hava müzesi. Hititler’den, 
Yunanlılar’a, Bizanslılar’dan Osmanlı’ya, bu coğraf-
ya benzersiz bir tarihin izlerini taşıyan hazinelerle 
dolu. Müzeler bu tarihin en iyi temsilcileri. Türki-
ye’nin dört bir yanına yayılmış yaklaşık 300 müze ile 
adım adım bu topraklarda iz sürmek mümkün. İşte 
zamanda yapacağınız bu yolculukta kaçırmamanız 
gereken en iyi müzeler arasından bir seçki…

TRAVEL IN TIME: THE BEST MUSEUMS OF TURKEY
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DÜNYAYI ŞAŞIRTAN ŞAHESER: AYA SOFYA
Aya Sofya, yaklaşık 1500 yıl sonra, hâlâ dimdik ayakta 
ve dünyayı şaşırtmayı sürdürüyor. Nedenleri belli; 
büyüklüğü, getirdiği mimari yenilikler, uğrunda har-
canan emek ve servet… Yıl 532... Bizans’ın başkenti 
İstanbul’un Hipodrom’unda, imparator dahil halk top-
lanmış, heyecan içinde atlı araba yarışlarını seyret-
mektedir. Oyunun sonunda, takımlar arasında bir kav-
ga çıkar. Bunu fırsat bilen halk da, bunu politik bir 
ayaklanmaya dönüştürür. Aya Sofya, bu ayaklanmanın 
bastırılmasının ardından imparatorun emiyle çağını 
aşan bir plana göre inşa edilir. 

10 bin işçi çalıştı
Kubbesinin yerden yüksekliği 55.60 metre ve çapı 31-32 
metre. Adını ‘Kutsal Bilgelik’ten alan Aya Sofya için, 
beş yıl boyunca, 10 bin işçi, gece gündüz çalıştı ve yapı-
yı tamamladı. Her ne kadar müzenin ünü boyutlarıyla 
anılıyorsa da, bir başka çarpıcı özelliği de, farklı antik 
şehir ve tapınaklardan getirilen sütun ve mermerlerin 
burada yaratıcı bir sanat anlayışıyla tekrar kullanılma-
sı… 1935’te müzeye dönüştürülen ve milyonlarca turist 
tarafından hayranlıkla gezilen Aya Sofya, bugün hâlâ 
çağının önüne geçen mimarisi ile efsanevi bir yapı.

THE MASTERWORK THAT MAKES THE
WORLD AMAZED: HAGIA SOPHIA
Hagia Sophia still amazes the world after surviving for almost 
1500 years. The reasons are obvious; its size, architectural 
innovations, efforts and the fortune that were spent for it… The 
year is 532. The people, including the emperor, are gathered at the 
Hippodrome in İstanbul, the capital city of Byzantine, watching 
the chariot races in excitement. At the end of the game, a fight 
takes place between the teams. The crowd uses this fight as an 
opportunity to start a political riot. Following the suppression of 
the riot, the emperor orders the construction of Hagia Sophia in 
accordance with a plan that goes beyond its time.    

10 thousand labors worked
The height of its dome from the ground is 55.6 meters and its 
diameter is 31-32 meters. In the construction of Hagia Sophia, 
meaning ‘Holly Wisdom,’ 10 thousand labors worked for 10 years 
day and night. Although, the fame of the museum is associated 
with its size, another striking characteristic of the museum is 
that, the pillars and marbles that were brought from different 
cities and temples are reused in here with a creative sense of art. 
Hagia Sophia, which was turned into a museum in 1935 and 
visited by millions of tourist with admiration, is still a legendary 
structure prominent with its beyond-its-time architecture.    

BERİL ŞEN NEJDET DÜZEN
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NE OLURSAN OL GEL: MEVLANA MÜZESİ
Konya’da bulunan Mevlâna Müzesi, Topkapı Sarayı’n-
dan sonra Türkiye’de en çok ziyaret edilen ikinci tarihi 
mekân. İnanç turizmi açısından büyük önem taşıyor. 
1925’te Mevlânâ Dergâhı ve Müzesi olarak yeniden dü-
zenlendi. 

El yazması eserler muazzam
Sadece dervişlere ait sandukalar değil, aynı zamanda 
XII. yüzyıldan XIX. yüzyıla kadarki bir zaman dilimine 
yayılan Selçuklu ve Osmanlı yazmaları muazzam ince-
likte. El yazması Kur’an ve Mesnevi’ler, ceylan derisi-
ne yazılmış IX. yüzyıl Kûfî Kur’an ve sureleri, altın 
varakla süslenmiş sayfalar da insanın aklını başından 
alıyor. Türbede dervişlerin sandukalarının arasında, 
özellikle Kubbe-i Harda’nın (Yeşil Kubbe) altındaki 
Mevlâna Celaleddin Rumi’nin ve oğlu Sultan Veled’in 
sandukalarının başında her daim dua edenlere rastla-
mak mümkün.

Her köşesinde bir detay gizli
Ayrıca müzede dergâh eşyaları, derviş hücreleri, 
mevlevi çalgıları, Mevlâna’ya ait kişisel eşyalar, giy-
siler, seccadesi ve Selçuklu halıları bulunuyor. Bu-
günkü kemanların öncüsü kabul edilen sekiz telli ke-
man, sabır taşları ve Galileo’nun asıldığı dönemde 
astronomi dersleri vermek için kullanılmış olan küre 
kaçırılmamalı. Birkaç kez gezilebilir, çünkü her köşe-
sinde bir detay gizli. 

PAYİTAHTIN KALBİ: TOPKAPI SARAYI
Payitahtın kalbi ve Osmanlı İmparatorluğu’nun 400 yıl 
boyunca dünyaya hükmettiği yönetim merkezi Topkapı 
Sarayı’na girmek adeta zamanda yolculuk etmek de-
mektir. İstanbul Sultanahmet Meydanı’nda bulunan 
sarayın müthiş kaligrafi sanatıyla göze çarpan Bab-ı 
Hümayun kapısından girilen birinci avludaki 6. yüzyıla 
ait Aya İrini kilisesinden ikinci avludaki mutfaklardaki 
görkemli Çin ve Japon porselenlerinin sergilendiği dün-
yanın en önemli üçüncü porselen koleksiyonuna, sara-
yın kalbi Harem’in gizemli dünyasından Kaşıkçı Elması 
ve Topkapı Hançeri’yle efsaneleşmiş Hazine’ye, mu-
kaddes emanetlerin bulunduğu ve adeta bir hac yeri gibi 
ziyaretçi akınına uğrayan Has Oda’dan son avluda padi-
şahların zaferlerini kutlamak için yaptırdıkları Haliç 
manzaralı köşklere, havuzlara ve iftariyeye açılan bah-
çelere, sarayda bütün bir gün Osmanlı’nın yönetim ve 
yaşam dünyasının derinliklerine dalmak mümkün.

COME WHOEVER YOU ARE: MEVLANA MUSEUM
Mevlana Museum, located in Konya, is the most visited 
historical place after Topkapı Museum in Turkey. It is 
important in the aspect of belief tourism. It was 
rearranged as Mevlana Convent and Museum in 1925. 

Manuscripts are amazing
Not only the symbolic coffins of dervishes, but Seljuk and 
Ottoman manuscripts, spread over a time frame between 
the 12th and the 19th centuries, are also magnificent. 
Handwritten Quran and Mevlana’s Mesnevis, the Quran 
and verses from the Quran written on gazelle leather in 
Kûfî style from the 9th century, gold-leaf pages astound 
one. In the tomb, among the coffins of dervishes, it is 
possible to see people praying under Kubbe-i Harda 
(Green Dome) next to the symbolic coffins of dervishes, 
especially Mevlana Celaleddin Rumi’s and his son’s, 
Sultan Veled’s.  

A hidden detail in each corner
You can also see convent items, dervish cells, musical 
instruments of dervishes, Mevlana’s personal 
belongings, his clothes, and his praying rug, and Seljuk 
carpets. Don’t miss to see the eight-string violin, 
which is accepted as an ancestor of the violin family, 
patience stones, and the globe that was used to teach 
astronomy lessons during the days that Galileo was 
hung. You can visit this place a few times because a 
detail is hidden in each corner. 

HEART OF THE CAPITAL: TOPKAPI PALACE
Entering Topkapı Palace, heart of the capital city that 
was the center of an empire dominated the world for over 
400 years, is almost like traveling in time. The palace is 
located in Sultanahmet Square in İstanbul. When you 
enter the first courtyard through the Bab-ı Hümayun 
gate, famous with its calligraphic inscriptions, you will 
notice Hagia Irene from the 6th century. The kitchens in 
the second courtyard exhibit the world’s third important 
porcelain collection from China and Japan. The 
mysterious world of Harem, heart of the palace, Kaşıkçı 
Diamond, the Treasury that you can see the Topkapı 
Dagger, Has Oda (private quarters of sultans and where 
holy relics are exhibited,) pavilions built in the courtyard 
to celebrate victories facing Haliç (the Golden Horn,) 
pools, and gardens… These are going to take you to the 
depths of the state and daily life of the Ottoman world 
all day long. 

KAPAK / COVER
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BAŞKENTTE BİR DURAK: 
ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ
Türkiye’nin ya da dünyanın en büyük müzelerinden 
olmayabilir, ancak Anadolu Medeniyetleri Müzesi 
kapsadığı çağlara ait çarpıcı koleksiyonu ve 1997 tari-
hinde İsviçre’de 68 müze arasında birinci seçilerek al-
dığı “Avrupa’da Yılın Müzesi” unvanıyla, yıllardır en 
iyiler arasında anılmayı sürdürüyor. 

Asıllar burada yaşıyor
Türkiye’nin dört bir yanındaki ören yerlerinde, replika-
sını ya da fotoğrafını gördüğünüz arkeolojik bir bulun-
tunun aslının bu müzede olma ihtimali çok yüksektir. 
Paleolitik Çağdan başlayarak Klasik devirlere kadar, 
Anadolu’nun insanlarını, kültürlerini ve yaşam tarzla-
rını belgeleyen olağanüstü bir müze. Eski Mahmutpaşa 
Bedesteni ve Kurşunlu Han binalarında yer alan müze-
deki eserler, girişten itibaren kronolojik bir düzenle 
sergileniyor. Orta odada ise, Hitit ve Frig devrine ait 
dev taş rölyefler var. 

Atatürk öncülük etti
Mustafa Kemal Atatürk merkezde bir Eti Müzesi kurma 
fikriyle bu müzenin kurulmasına öncülük etmiş ve Tür-
kiye çapındaki Hitit eserlerinden Ankara’ya eser gön-
derilmesini sağlamıştı.

A STOP AT THE CAPITAL: 
MUSEUM OF THE ANATOLIAN CIVILIZATIONS
It may not be among the world’s or Turkey’s largest 
museums; however, Museum of the Anatolian Civilizations 
is among the bests for many years since the museum 
received the title of ‘The Best Museum in Europe’ by means 
of its striking collection that covers many ages in 
Switzerland in 1997. It was selected among 68 museums

Originals are here
The possibility of finding the original of an archeological find 
that you might have seen its photo or its replica in different 
archeological digs around Turkey is very likely in this museum. 
It is an extraordinary museum, documenting the people of 
Anatolia from the Paleolithic Age to Classical Age, their 
cultures, and their life styles. The works at the museum, 
located at the Old Mahmutpaşa Bedesten and Kurşunlu Inn 
buildings, are exhibited chronologically beginning from the 
entrance. Giant stone relief sculptures from Hittites and 
Phrygians are in the middle room. 

Atatürk initiated
Mustafa Kemal Atatürk initiated the founding of this 
museum with the idea of founding a Hittite museum at 
the center. He ensured that some of the Hittite works 
from around Turkey were sent to Ankara. 

AKDENİZ’DE ETKİLEYİCİ TARİH: 
ANTALYA ARKEOLOJİ MÜZESİ
Akdeniz’in popüler tatil destinasyonu Antalya, kuş-
kusuz sadece deniz, kum ve güneş demek değil. Antal-
ya Arkeoloji Müzesi de kentin kaçırılmaması gereken 
keyif noktalarından biri. Müzede, Mozaikler, Lahitler, 
Tanrılar Salonu, Mermer Portreler Salonu ve ikonalar 
gibi bölümler bulunuyor. Mozaik Salonu’nda, Pamfil-
ya şehri olan Seleukeia’nın agorasında bulunmuş olan 
“Filozoflar Mozaiği” dikkate değer. Lahitler Salonu’n-
da sergilenen lahitlerin büyük bölümü Perge nekropo-
lünde yapılan kazılardan. Seramik Eserler Salonu’nda 
uygarlığın ilerlemesi ile birlikte pişmiş toprak eserler-
deki estetik ve teknolojik gelişimi gözlemlemek müm-
kün. Tanrılar Salonu’nda heykeltıraşlık ve mitolojinin 
muhteşem birleşimini görmek mümkün. 

Yorgun Herkül burada
Müzede ayrıca fosiller, ölü gömme geleneklerine ait 
örnekler, bölge kazılarından çıkanlar, Roma dönemi 
imparator, imparatoriçe heykelleri, kadın ve erkek baş-
ları, sikkeler segileniyor. Yorgun Herkül ve Dansöz fi-
gürünü atlamayın. 

IMPRESSIVE HISTORY IN THE MEDITERRANEAN: 
ANTALYA ARCHEOLOGICAL MUSEUM
Antalya, the popular destination of the Mediterranean, 
doesn’t only mean sea, sand, and the sun. Antalya 
Archeological Museum is among the places that you 
should not miss to see. Museum comprises of halls such as 
Mosaics, Sarcophaguses, Gods, Marble Portraits, and 
icons. “Philosopher’s Mosaic” located at the Mosaics Hall 
is remarkable. It was found at the agora of Seleukeia, an 
ancient city of Pamphylia. Many of the sarcophaguses 
exhibited at the Sarcophaguses Hall are from the digs at 
the Perge necropolis. It is possible to observe the 
technological and aesthetical developments of the 
earthenware items at the Ceramic Artworks Hall. Seeing 
the great combination of sculpture and mythology at the 
Gods Hall is marvelous.

Weary Heracles is here
Fossils, examples of burying the dead traditions, items from 
the regional digs, the statues of emperors from the Roman 
period, male and female busts, and old coins are also 
exhibited at the museum. Don’t skip to see the Weary 
Heracles statue and the Dancer figure. 
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UYGARLIKLAR GEÇİDİ: ÇORUM MÜZESİ 
Daha içeri girmeden, Çorum Müzesi’nin 1914 tarihli 
binasından etkileniyorsunuz. Oldukça iyi düzenlen-
miş müzenin ışıklandırması, eserlerin güzelliğini orta-
ya çıkarıyor. Müzede, Çorum civarındaki Hattuşa, 
Alacahöyük ve Ortaköy (Şapinuva) kazılarında çıkarı-
lan arkeolojik buluntular sergileniyor. 
Kalkolitik/ Eski Tunç Çağı’ndan damga mühürleri, iğ-
neler, hançerler var. Eski Hitit dönemine (M.Ö. 1650- 
1450) ait Yörüklü/ Hüseyindede Tepesi’nden çıkarılan 
kabartmalı vazo, gözden kaçmayacaktır. Yazılıkaya 
rekonstrüksiyonu Büyük Kral Tudhaliya betimli or-
tostat, Hitit döneminden mimari bir kesit, Hitit İmpa-
ratorluk döneminden Boğazköy- Hattuşa Güneş Tan-
rıçası başı, büyüteç altında sergilenen Kırların Koru-
yucu Tanrısı, Hattuşa’da bulunan Hitit İmparatorluk 
döneminden testere, müzenin alt katlarında dikkat 
çekenler. Üst katlarda, Ortaköy- Şapinuva’da bulunan 
eserler var. En üst katta ise, Roma dönemine ait takı-
lar, camlar, aynalar yer alıyor. 

Mühürler, mezarlar…
Bizans dönemine ait mühürler görmeye değer. Müze-
de ayrıca, Eski Tunç Çağı- Hatti döneminden Ala-
cahöyük Kral Mezarları’ndan L mezarı, ritonlar, M.Ö. 
1430’a ait II. Tudhaliya döneminden fildişi kabzası 
çürümüş çok güzel bir kılıç sergileniyor. 

A PARADE OF CIVILIZATIONS: ÇORUM MUSEUM
Even before its entrance, the historical building of 
Çorum Museum, which was built in 1914, impresses 
you. The lighting of the well-organized museum brings 
out the beauty of the relics. The museum exhibits the 
finds from the digs in Hattusa, Alacahöyük, and 
Ortaköy (Şapinuva) located around Çorum. 
You can see seals, needles, and daggers from the 
Calcolithic Age. Don’t miss the engraved vase, which was 
found at the Yörüklü/Hüseyindede Hill, from the old 
Hittite period (BC 1650-1450.) The tablet reconstructed 
at Yazılıkaya depicting the Great King Tudhaliya, an 
architectural fragment from the Hittite period, the head 
of the Sun Goddess from the Hittite Empire period found 
in Boğazköy- Hattuşa, the Protective God of Rural that 
is exhibited under a magnifying glass, and a saw that was 
found in Hattusa from the Hittite Empire period  are the 
things that draw attention at the lower floors of the 
museum. Upper floors comprise of finds from Ortaköy-
Şapinuva. Roman period jewelries, glasses, and mirrors 
are at the top floor.

Seals, graves...
The seals from the Byzantine period are worth seeing. 
You can also see the sword with an ivory grasp from 1430 
BC and from the Tudhaliya II period, L tomb among the 
Alacahöyük King Tombs, and rhytons at the museum.



BİZANS ESİNTİSİ: 
GÖREME ÖRENYERİ
Kapadokya Bölgesi’nde, kayalara oyulmuş yaklaşık 360 
tane kilise var. Göreme Örenyeri, buranın baş tacı. Çün-
kü bölgenin en iyi korunmuş, Bizans dönemi kilise ve 
freskleri burada. Fresklerdeki renkler, ağaç köklerinden, 
bitki ve çiçeklerden elde edilen kök boyalar. 
Örenyerinde, altı kilise ve hemen girişte biri rahiplere 
diğeri rahibelere ait iki manastır var. Ayrıca kayaya 
oyulmuş upuzun, orijinal, yekpare yemek masası ve 
oturma yerleriyle, yemekhane de etkileyici. M.S. 4. 
yüzyılın, yani Hıristiyanlığın Roma İmparatorlu-
ğu’nun resmi dini kabul edilmesinin ardından, Aziz 
Basil buraya gelerek, bölgenin bu önemli noktasını, 
eğitim merkezi seçmiş. Burada yüzyıllar boyu sadece 
din adamları yaşamış, eğitilmiş ve ibadet etmişler. 

III. Selim restore etti
Karanlık, Çarıklı ve Tokalı kiliseleri, sanata olan düş-
künlüğüyle tanınan ve İç Anadolu’ya geldiği sıralarda 
bu kiliseleri gezen Osmanlı Padişahı III. Selim zama-
nında, sultanın emriyle, restore edilmiş. Bu nedenle, 
ender rastlanan bir örnek olarak, Çarıklı Kilisesi’nin 
freskleri arasında, onurlandırılmak için sarığıyla res-
medilen III. Selim var.

BYZANTINE TRACES: 
GÖREME ARCHAEOLOGICAL SITE
There are approximately 360 stone-carved churches around 
the Cappadocia Region. Göreme Archaeological Site is the 
pearl of this area, because the best-preserved murals and 
churches from the Byzantine period are located in here. The 
paints that are used to make the murals are made from 
plant and tree roots, and flowers. 
There are six churches at the archaeological site. One 
convent at the entrance belongs to priests and the other one 
belongs to sisters. Stone carved long massive table and its 
seats are also impressive. Following the 4th century, when 
the Roman Empire declared Christianity as its official 
religion, Saint Basil came here and selected this important 
part of the region as the center of education. Members of the 
clergy had lived, received education, and prayed in this 
region for centuries.  

Selim III ordered its restoration
Karanlık, Çarıklı, and Tokalı Churches are restored by the 
order of Sultan Selim III during his visits to these churches 
when he was in Central Anatolia. His love of art was well 
known. For this reason, he is depicted wearing his headdress 
in one of the murals located at Çarıklı Church, to honor him. 
This is a rare example.
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Mevsim geçişlerinde yaşanan ısı farkları bu dönem hasta 
olma riskini çok artırıyor. Bağışıklık sisteminin zayıflama-
sı birçok hastalığı davet ederken, dökülen yapraklarla bir-
likte görülen polenler de alerjik rahatsızlıkların çıkmasına 
sebep oluyor. Özellikle bu dönemde hapşırık, öksürme ile 
kendisini gösteren soğuk algınlıkları öne çıkarken, mev-
simsel alerji de astım ataklarını tetikliyor. Ayrıca rüzgâr ve 
soğuk hava, ciltte de kuruma ve kırışıklıkların artması gibi 
sıkıntılara sebep olabiliyor. Uzmanlar bu aylarda hasta ol-
mamak için neler yapılması gerektiğini şöyle anlatıyor:

The temperature differences experienced during seasonal 
changes increase the risk of catching a cold. Weak immune 
system invites many sicknesses as we see a lot of pollen that 
causes allergic diseases along with falling leaves. During 
this time of year, colds that appear along with sneezing and 
coughing become prominent, and seasonal allergies trigger 
asthma attacks. In addition, cold and windy weather cause 
troubles such as dry skin or increased number of wrinkles. 
Specialists have some recommendations to keep our health 
during these months:

VÜCUDUNUZU	SOĞUK	
VE	RÜZGÂRDAN	KORUYUN	

SOĞUK ALGINLIKLARI, KURUYAN CİLT VE HASTALIKLAR... UZMANLAR KIŞA 
YAKLAŞIRKEN VÜCUDUMUZU VE CİLDİMİZİ GÜÇLENDİREREK 

KORUYABİLECEĞİMİZE DİKKAT ÇEKİYOR

PROTECT	YOUR	BODY	FROM	COLD	AND	WIND
COLDS, DRY SKIN, AND ILLNESSES... SPECIALISTS HIGHLIGHT THAT WE CAN PROTECT OUR BODIES 

AND SKIN BY STRENGTHENING THEM AS WINTER COMES CLOSER. 

SAĞLIK / HEALTH

Değişen havayla birlikte yaşanan yoğun stres, uykusuz-
luk ve dengesiz beslenme, bağışıklık sistemini direkt 
olarak zayıflatıyor. Peki, bağışıklık sisteminiz soğuk ha-
vaya hazır mı? Liv Hospital İç hastalıkları Uzmanı Dr. 
Alev Özsarı bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek öneri-
lerini anlatıyor:

Soğan ve sarımsak dostunuz
“Doğru beslenin; tam tahıllı ürünler, karbonhidrat, 
protein ve yağı dengeli tüketin. Sigara, alkol, şekerden 
uzak durun. Antioksidan alın. Antioksidanlar hücreye 
zarar veren maddeleri, serbest radikalleri yakalar ve 
yok eder. Soğan, sarımsak, ıspanak, dereotu, mayda-
noz, turunçgiller, domates, brokoli antioksi-
dan açısından zengindir.”

Uykusuz kalmayın
“Yeterli ve kaliteli uyuyun. İyi bir 
uykunun başlıca ölçüsünün kişi-
nin sabah dinç uyanması ve ken-
disini gün içinde zinde hissetme-
sidir. Kalitesiz bir uyku verimi 
düşürür, konsantrasyonu bozar, 
bağışıklık sisteminin zayıflaması-
na neden olur.”

Egzersizle kuvvetlenin
“Hastalıktan korunmada ve engellemede 
egzersizin çok büyük bir önemi var. Düzenli 
egzersiz bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor, vi-
rüslerle ve bakterilerle savaşmayı sağlıyor. Haftada en az 
3 gün açık havada yürüyün; yoğun trafik ve egzoz duma-
nından kurtulun ve yeşil alanlara yürüyüş yapın. ”

Stresi yönetin
“Kendinizi aşırı derecede yormayın. Dinlenmek için ken-
dinize zaman tanıyın.Stresi yönetmeye çalışın. Stresliy-
ken vücut stresi yok edebilmek için maddeler üretir ve 
dengesini şaşırır ve immün sistemde çöküş meydana ge-
lir. Bu nedenle stres dönemlerinde hepimiz daha sık has-
ta oluruz. Mesela uçuk çıkar. Pozitif düşünün, sevdikleri-
nizle bol vakit geçirin, güçlü sosyal bağlar kurun.”

Increased level of stress, sleeplessness, and malnutrition 
along with changing weather weakens immune system 
directly. Do you think your immune system is ready for cold 
weather? Liv Hospital Internal Medicine Specialist Dr. 
Alev Özsarı talks about some tips that are going to 
strengthen your immune system:

Onion and garlic are your friends
“Eat right; balance consumption of products that contain 
grains, carbohydrates, proteins, and fats. Avoid alcohol, 
smoking, and sugars. Take antioxidants. Antioxidants burn 
and terminate free radicals that harm your cells. Onion, 
garlic, spinach, dill, parsley, citrus, tomato, and broccoli 

are rich in antioxidants.”

Sleep well
“Get enough and quality of sleep.The 

main indicators of a good sleep are 
waking up energetic in the morning 
and feeling well during the day. 
Poor quality of sleep reduces your 
productivity, destructs your 
attention, and weakens your 
immune system.”   

Become stronger with exercise
“Exercising is important when it comes to 

preventing illnesses. Exercising routinely 
strengthens your immune system and makes the 

battle with viruses and bacteria much easier to win. 
Walk outdoors at least three times a week; stay away from 
heavy traffic and exhaust fumes… Walk at parks.”  

Manage stress
“Don’t tire yourself excessively. Allow yourself time to 
rest. Try to manage your stress. When you are in stress, 
your body releases some hormones that might spoil your 
balance, causing your immune system to lose its power. 
This is why we are all so prone to illnesses when we are 
going through tough times. For instance, we might get a 
cold sore. Think positive. Spend time with your loved 
ones. Establish strong social connections.”

BEDENİNİZİ	GÜÇLENDİRİN
DOĞU BESLENİN, YÜRÜYÜN, İYİ UYUYUN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ KUVVETLENDİREREK 

HASTALIKLARIN ÖNÜNÜ KAPATIN.

STRENGTHEN	YOUR	BODY
EAT RIGHT, WALK, AND SLEEP WELL; PREVENT BECOMING SICK BY STRENGTHENING 

YOUR IMMUNE SYSTEM.      

SAĞLIK / HEALTH
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Soğuk hava sebebiyle ev ve işyerlerinin yeteri derecede 
havalandırılmaması; dökülen yapraklardan yayılan po-
lenler mevsimsel alerji rahatsızlıklarını artırıyor. Liv 
Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ferah Ece, 
alerji hastalarının yüzde 30’unun astım atağı geçirdiğine 
dikkat çekerek, şu uyarılarda bulunuyor:

Sabah polen bombardımanına dikkat
“Özellikle polenlerin açığa çıktığı sabahın erken saatle-
rinde yaşanabilecek alerji ve astım ataklarına dik-
kat edilmeli. Alerjik olan kişiler ve astım 
hastaları açık havada yapacakları fiziksel 
aktivite için polenlerin daha az olduğu 
öğleden sonra saatlerini tercih et-
meli. Özellikle plaza ve AVM gibi 
binaların yüzeyleri statik elekt-
rik üretiyor ve polenler bu tip 
binaların olduğu bölgelerde 
daha yoğun olarak görülü-
yor.” 

Çarşafları 60 derecede 
yıkayın
“Ağaç polenleri, ev tozu 
akarları, evcil hayvanların 
tüyü, hamam böcekleri alerjiyi 
tetikliyor. Ev tozu akarları en 
sık rastlanan alerjenlerden. Ev-
deki halı boyutları küçültülmeli. 
Yatak odasında halı olmaması, ağır 
ve toz tutan perdeler yerine yıkanabilir 
perdelerin kullanılması, çarşaf ve nevre-
sim takımlarının haftada bir kez 60 derece ile 
yıkanması alerjiye karşı alınabilecek en temel önlem.” 

Alerji tanısı nasıl konulur
“Kişinin hangi çeşit polene karşı alerjik olduğunu yapıla-
cak basit bir alerji testi ile belirlemek mümkün. Tanıda 
cilt testi (Prick test) ve kan testi kullanılır. Cilt testinde 
en sık karşılaşılan alerjenler kullanılır, kişinin verdiği cilt 
reaksiyonu ölçülür. Kan testinde ise vücudun oluşturdu-
ğu IgE antikorunun kandaki düzeyi ve belli bir madde 
veya maddelere karşı alerjik belirtiler varsa spesifik IgE 
düzeyi ölçülür.”

When the weather is cold, we tend not to air our homes 
or offices; pollen counts are increased during fall 
because of falling leaves and this increases allergic 
reactions. Liv Hospital Pulmonologist Prof. Dr. Ferah 
Ece highlights that thirty percent of allergy patients 
suffer from asthma attacks and she warns:

Watch out for pollen in the mornings
“Be especially careful for allergy and asthma attacks that 

might occur during early mornings when pollens 
are the most effective. People with 

allergies and asthma patients should 
prefer afternoons when pollens are 

the least effective for physical 
outdoor activities. Surfaces of 

buildings such as plazas or 
shopping malls create 
static electric and pollens 
can be seen heavily in 
these areas.”   

Wash linens at 60 
degrees
“Tree pollen, dust 
mites, pet hair, and 

cockroaches trigger 
allergies. Dust mites are 

the most common allergens. 
You should reduce carpet 

sizes at your house. Having no 
carpets in bedrooms, using 

washable curtains instead of heavy 
and dust collecting ones, washing duvets 

and linens once a week at 60 degrees are among 
the precautions that can be taken against allergies.”  

How are allergies diagnosed?
“It is possible through a simple allergy test. Prick test 
and blood tests are used to diagnose allergies. The most 
common allergens are used during the prick test to 
measure any type of skin reactions. Blood test is used to 
determine the level of IgE antibodies that are produced 
by our bodies and specific levels of IgE if there are any 
known symptoms against some allergens.”

ALERJİ,	ASTIM	ATAKLARINI	TETİKLİYOR
EV VE İŞYERLERİNİ SIK SIK HAVALANDIRIN, ALERJİDEN UZAK DURUN. 

ALLERGY	TRIGGERS	ASTHMA	ATTACKS
AIR YOUR HOMES AND OFFICES OFTEN, AVOID ALLERGIES.
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Soğuk ve rüzgârlı hava cildin olumsuz etkilenmesine 
sebep olur. Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. 
Gonca Gökdemir, cildin haftada 1-2 defa özel vitamin 
ve protein maskeleriyle beslenmesinin kurtarıcı oldu-
ğuna dikkat çekerek şu önerilerde bulunuyor:

Cildinizi nemlendirin
“Cildin kaybolan nemini geri kazandırmak için özel 
bakımlar yapılmalıdır. Özel nem maskeleri ya da özel 
hazırlanmış karışımların cildin üst tabakasına enjekte 
edilmesi yöntemi olan mezoterapi tercih edilebilir. 
Kişinin kendi kanından alınarak hazırlanan 
serumun cilde uygulanması olan ‘trombo-
sitten zengin plazma’ yöntemi ise cilt 
nemlendirilmesine ve parlaklık oluş-
masına yardımcı olur.”

Sivilce izlerini yok edin
“Sivilce zamanında tedavi edilmedi-
ği takdirde bazı cilt tiplerinde iz olu-
şumuna neden olur. Bu izler kişilerin 
görünümlerini önemli ölçüde etkile-
mekte ve sosyal ortamdan izolasyo-
nuna yol açar.Akne izleri tedavisinde 
en sık kullanılan yöntemler kimyasal 
soyma, fraksiyonel lazer uygulamaları, 
PRP (trombositten zengin plazma), der-
maroller uygulaması, dolgu injeksiyonları-
dır. Bu tedavilerin çoğu cildi güneşe karşı 
hassaslaştırdığı ve güneşle lekelenmeye yol açabi-
leceği için bu aylarda başlanmalıdır.”

Cildinizi gençleştirin
“Ciltte yaşla birlikte oluşan kırışıklıklar, lekelenmeler, 
cilt renginde matlaşma gibi problemlerin tedavisinde 
pek çok yöntem kullanılır. Cilt gençleştirme için uygu-
lanan botoks ve dolgu injeksiyonları her mevsimde 
yapılabilir. Cilt gençleştirmek için yapılan kimyasal 
soyma, fraksiyonel lazer ve dermaroller tedavileri son-
bahar aylarında başlanabilir. PRP tedavisi, cilt gençleş-
tirmek için son yıllarda geliştirilen bir yöntemdir. 
Cildin yaş ile birlikte hasara uğramış yapıların onarıl-
masını sağlar ve cildin daha gergin ve parlak görünü-
müne neden olmaktadır.”

Cold and windy weather affects your skin negatively. Liv 
Hospital Dermatologist Assoc. Prof. Dr. Gonca Gökdemir 
emphasizes that nourishing your skin once or twice a week 
with special vitamin and protein masks would come to your 
rescue and she gives some tips:

Moisturize your skin
“You should apply special treatments to replenish your 
skin’s moisture. Special moisturizing masks or mesotherapy 

method, injecting special mixtures to upper layer of 
your skin, can be preferred. Platelet-rich 

plasma therapy, an injection of a 
serum that is made with your own 

blood to your skin, moistures 
your skin and helps it become 

radiant.”  

Erase acne scars
“When acnes are not 
treated in time, they 
might leave scars on some 
skin types. Sometimes, 
these scars affect one’s 

social life and cause 
isolation. Chemical 

peeling, fractional laser 
application, PRP, dermaroller 

application, injectable filler are 
among the most common 

treatments to get rid of acne scars. 
Most of these treatments make your skin 

vulnerable against the sun and might cause dark spots. So, 
it is the best to begin these treatments during these months.”  

Rejuvenate your skin
“Many methods are used to treat problems such as wrinkles 
that occur with aging, dark spots, and loss of radiance on 
your skin. Botox and injectable filler that can be applied in 
any season are used to rejuvenate your skin. Chemical 
peeling, fractional laser, and dermaroller treatments can be 
started during the months of fall. PRP is a method that has 
been developed in recent years. Repairs skin damage caused 
by aging, allowing your skin to look younger and more 
radiant.”

CİLDİNİZİ	BESLEMELİSİNİZ
KURUYAN CİLDİNİZİ ÖZEL BAKIMLARLA NEMLENDİRİP PARLAK BİR CİLDE KAVUŞABİLİRSİNİZ.

NOURISH	YOUR	SKIN
YOU CAN HAVE A RADIANT SKIN BY MOISTURIZING YOUR DRY SKIN WITH SPECIAL TREATMENTS.

SAĞLIK / HEALTH
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Galata Kulesi’ne ev sahipliği yapan özel konumu ve lez-
zetli spesiyalleriyle hem Türk hem de yabancı müşteri-
lere hizmet veren Robin’s, kapılarını her gün saat 15:00’te 
açıyor. 19 Şubat 2014’ten bu yana lezzet tutkunlarını 
ağırlayan bu samimi mekânın kurucuları ise aynı za-
manda abla-kardeş olan Yeşim Kozanlı ve Bilal Mert… 
Mekânın executive şefi olarak da öne çıkan Bilal Mert ile 
Robin’s’in mutfağında çok özel bir çekim gerçekleştir-
dik ve kendisinden Robin’s’in en çok tercih edilen spe-
siyallerinden biri olan ‘midye vongole’nin tarifini aldık.
Beyoğlu’ndan Galata’ya doğru inerken, Şahkulu Mahalle-
si, Galipdede Caddesi’nde hizmet veren Robin’s, İstan-
bul’un en özel teras manzarasına sahip mekânlarından 
biri… Robin’s’e gelenler, özelikle akşamüstü saatlerinde 
Galata Kulesi manzaralı bu özel restoranda geçmişle gele-
ceğin iç içe geçtiği özel bir ambiyansın tanığı oluyorlar. 
Bu farklı konsepte mekânın executive şefi Bilal Mert’in 

Facing the Galata Tower and serving both Turkish and 
foreign patrons with its delicious specialties, Robin’s 
opens its doors at 3pm every day. This cozy place that was 
founded on February 19, 2014 is owned by a sister and a 
brother, Yeşim Kozanlı and Bilal Mert. We had a lovely 
shooting with Bilal Mert who is also the executive chef of 
the place and he gave us the recipe of one of his most 
preferred specialties, ‘mussel vongole.’
Robin’s that is located on Galipdede Street of Şahkulu 
Neighborhood, which you are going to see as you walk 
down to Galata from Beyoğlu, has the most special view 
of Bosphorus from its terrace. Patrons of Robin’s enjoy 
this special ambience that combines the past and the 
future during the evening hours. When you add the 
special dishes of Executive Chef Bilal Mert to this 
different concept, the end of pleasant chats never comes. 
Bilal Mert who works with a young and energetic team of 

MODERN	LEZZETLERİN	
BULUŞMA	NOKTASI

GALATA’NIN EN POPÜLER MEKÂNLARINDAN BİRİ OLAN ROBİN’S’İN KURUCU ORTAĞI 
VE EXECUTİVE ŞEFİ BİLAL MERT, ENTERNASYONAL MUTFAK KÜLTÜRÜYLE TÜRK 

MUTFAĞINI HARMANLAYARAK İDDİALI SPESİYALLER HAZIRLIYOR.

MEETING	POINT	OF	MODERN	FLAVORS
FOUNDING PARTNER AND EXECUTIVE CHEF OF ROBIN’S, AMONG THE POPULAR LOCATIONS 

OF GALATA, BİLAL MERT PREPARES SPECIAL DISHES THAT HE COMBINES INTERNATIONAL 
CUISINES WITH THE TURKISH CUISINE.

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI
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Robin’s’in Kurucu 
Ortağı ve 
Executive Şefi 
Bilal Mert

Founding Partner 
and Executive 
Chef of Robin’s 
Bilal Mert



lezzetli spesiyalleri de eklenince, keyifli sohbetlerin sonu 
kolay kolay gelmiyor. 10 kişilik genç ve dinamik bir ekip-
le çalışan Bilal Mert’in işine olan tutkusunu çalışma ar-
kadaşlarına da aşıladığına bizzat şahit olduk. Servis 
ekibinden mutfak çalışanlarına kadar herkes 
son derece güler yüzlü ve enerjik. Robin’s’te 
büyük ve mutlu bir aile olduklarını söyle-
yen Bilal Mert, bir işte başarılı olmak 
için öncelikle o işi çok sevmek gerek-
tiğinin altını çiziyor. Robin’s, 40 kişi-
lik bir kapasiteye sahip olduğu için 
bu özel mekânı deneyimlemek iste-
yen kişilerin cuma, cumartesi ve pa-
zar günleri rezervasyon yaptırmala-
rında fayda var. Özellikle yaz ayların-
da yabancı turistlerin uğrak noktası 
olan Robin’s, İstanbul’un yorucu tempo-
sundan uzakta, dingin bir mekan…

Dinamik ve uyumlu bir ekiple çalışıyor
İş hayatında atıldığı ilk günden bu yana bir restoran sahi-
bi olmanın hayalini kurduğunu söyleyen Bilal Mert, Ye-
ditepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olduk-
tan sonra Londra’daki Le Cordon Bleu’da hem pastacılık 
hem de et, balık, tavuk gibi farklı lezzetlerin pişirilme 
teknikleriyle ilgili kapsamlı bir eğitim aldı. Şubat 2014’te 

ten engrains his passion for work in his colleagues’ 
minds. Everyone who works at Robin’s smiles and they 
are all full of energy. Bilal Mert’s who expresses that they 

are one big happy family highlights that, if 
one wants to be successful at something, 

that person has to like it first. Since 
Robin’s has only a capacity of 

forty, it would be a good idea to 
make a reservation for Fridays 
and the weekends. Robin’s is 
especially crowded with 
foreign tourists during the 
months of summer. It is a quiet 
location away from the 

busyness of İstanbul.   

He works with a dynamic and 
harmonious team

Bilal Mert who mentions that he has 
been dreaming of owning a restaurant since 

the day he became involved in business is a graduate of 
Yeditepe University’s Business Management 
Department. He also studied pastry and cooking 
techniques of different flavors such as meat, fish, and 
poultry at Le Cordon Bleu in London. Stating that he 
opened Robin’s with his big sister Yeşim Kozanlı in 

ablası Yeşim Kozanlı ile birlikte Galata’daki Robin’s’i 
açtıklarını belirten Bilal Mert, Robin’s’i farklı kılan de-
taylar hakkında şu bilgileri veriyor: “Enternasyonal mut-
fak kültürüyle Türk mutfağını harmanlayan, mo-
dern ve yaratıcı bir mutfağa sahibiz. Ekim ayı 
ile birlikte kış mönümüzü de yeniledik. 
Yeni mönümüzde kuzu incik, küşleme, 
bıldırcın gibi farklı lezzetler de bulu-
nuyor. Sunumlarımızda en çok dik-
kat ettiğimiz şey, her spesiyalin 
göze olduğu kadar farklı damak tat-
larına da hitap etmesi... 

Hedef kitle, yemekten 
keyif alanlar
Robin’s’in hedef kitlesinin yemekten 
keyif alan kişiler olduğunu söyleyen 
Bilal Mert, “Müşterinin sipariş verdiği 
spesiyali en hızlı ve en lezzetli şekilde hazır-
lamak zorundasınız. Bu nedenle de çok dinamik ve 
anlık bir iş. Çok başarılı bir ekiple çalışıyorum. En yoğun 
tempo, en mutlu olduğumuz zamanlar oluyor. Müşteri-
lerin istedikleri spesiyallerihazırlarken zamana karşı 
yarışıyorsunuz. Ama ekip birbiriyle son derece uyumlu 
olduğu için ne kadar zorlayıcı bir tempo olsa da büyük 
bir neşe ile çalışıyoruz.” diyor.

February 2014, Bilal Mert informed us about the details 
that make Robin’s different: “Our modern and creative 
kitchen combines the International Cuisines with the 

Turkish Cuisine. We have refreshed our winter 
menu in October. It consists of different 

flavors such as lamb, küşleme, and 
quail. We care about the 

presentation of our dishes as well 
as their taste.”   

Our targeted mass is the 
people who enjoy eating
Bilal Mert who says that the 
targeted mass of Robin’s is the 

people who enjoy eating adds, 
“You have to prepare the dish that 

the customer orders very fast and in 
the most delectable way. Our job 

requires immediate attention and 
dynamism. I am working with a successful 

team. Our most busy times are also the times that we are 
the happiest. You have to race against time when you are 
preparing the orders. However, our team spirit is united 
and no matter how much pressure we have to work under 
we still achieve to work with smiling faces and with 
pleasure.” 

Malzemeler: 5 adet iç midye, 5 adet iç vongole (kum 
midyesi), taze kekik, limon kabuğu tozu, tuz, biber, 
zeytinyağı, 50 gram maş fasulyesi, 1 demet deniz 
börülcesi, acı yağ/limon, ince kıyılmış dereotu ve 
maydanoz.
Hazırlanışı: Tüm malzemeleri bir vakum poşetine 
koyup vakumlayın. 90 derecelik sousvide makinesin-
de 4 dakika pişirin. Maş fasulyelerini haşlayıp süzün. 
Ayrı bir tavaya alın. Üzerine ince kıyılmış dereotu ve 
maydanozu ilave edin. Bir miktar balık suyu ekledik-
ten sonra tuz, biber ve tereyağı ile bağlama işlemini 
gerçekleştirin. Deniz börülcesini de haşlayın.
Midye sosu için: Bir tavada ince kıyılmış soğan, 
sarımsak ve zeytinyağını soteleyin. Üzerine bir mik-
tar iç midye ekleyin. Soteleme işlemine devam eder-
ken kremayı da ekleyip iyice kaynatın. Tuz ve biber 
ilave ederek tatlandırın. Son olarak hazırlanan bu 
karışımı süzgeçten geçirin. 
Servis ederken: Servis tabağına önce deniz börülce-
sini yayın. Üzerini midye kabuklarıyla süsleyin. Sonra 
midye içlerini yerleştirin. Midyelerin üzerinde midye 
sosunu gezdirin. Maş fasulyesini serpin. Her bir mid-
yenin üzerine birer damla acı yağ ekleyin. Son olarak 
tüm servis tabağına limon kabuğu tozu serpin. Afiyet 
olsun…

Ingredients: 5 mussels cleaned, 5 vongoles 
(carpet-shell clams), fresh oregano, lemon 
zest, salt, pepper, olive oil, 50 grams of mung 
beans, 1 bunch of sea beans, hot oil/lemon, 
fine sliced dill and parsley.
Preparation: Place all the ingredients in a 
vacuum bag and vacuum seal it. Cook it in a 
sous vide machine at 90 degrees for 4 minutes. 
Boil and then drain the mung beans. Place 
them in a wok. Add fine sliced dill and parsley, 
a bit of fish sauce, salt, pepper, and some 
butter. Boil the sea beans.
For mussel sauce: Sauté fine sliced onion, 
garlic, and olive oil in a wok. Add some of the 
mussels. Keep sautéing and add the cream. 
Cook them well and then flavor with salt and 
pepper. Strain this mixture.  
Serving: First, spread the sea beans on the 
plate. Decorate the top with shells. Later add 
the mussels. Spread the sauce over the 
mussels. Sprinkle the mung beans. Add one 
drop of hot oil on top of each mussel. Finally, 
sprinkle lemon zest on top of everything on 
the plate. Enjoy!

MUSSEL VONGOLE RECIPE BY EXECUTIVE CHEF BİLAL MERT (FOR ONE)

EXECUTIVE ŞEF BİLAL MERT’TEN MİDYE VONGOLE TARİFİ (1 KİŞİLİK)

Midye vongole / Mussel vongoleKüşlemeKaz ciğeri / Foie gras

Bonfile / Fillet steak Ahtapot carpaccio / Octopus carpaccio Minekop / Umbra

Raillife	için	
mutfağa	giren	Şef	
Bilal	Mert,	küşleme,	

bonfile,	kaz	ciğeri,	minekop,	
ahtapot	carpaccio	ve	midye	
vongole	gibi	birbirinden	

özel	spesiyaller	
hazırladı.

Chef	Bilal	Mert	
entered	into	kitchen	
for	Raillife	to	prepare	
special	dishes	such	as	

küşleme,	fillet	steak,	foie	
gras,	umbra,	octopus	
carpaccio,	and	mussel	

vongole.			
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BİR	SUALTI	EFSANESİ:	
BÜYÜK	MERCAN	KAYALIKLARI

AN	UNDERWATER	LEGEND:	
THE	GREAT	BARRIER	REEF
THE GREAT BARRIER CORAL REEF IN AUSTRALIA OFFERS AN EXTRAORDINARY 
TRAVEL EXPERIENCE THAT A PERSON WON’T COME ACROSS OFTEN IN LIFE. 

AVUSTRALYA’DAKİ BÜYÜK MERCAN KAYALIKLARI, İNSANIN HAYATINDA ÇOK SIK 
YAŞAYAMAYACAĞI, BÜYÜLEYİCİ BİR SEYAHAT DENEYİMİ VADEDİYOR. 

Australia is a continent that is far away and doesn’t reveal its secrets 
easily. With red soil of the desert that doesn’t yield, animals that give 
you the chills but awaken your curiosity at the same time, and the 
legend of the underwater world: the Great Barrier Reef, Australia is a 
destination that is going to leave you breathless both because of its 
nature and plenty of activities to do around. 

Avustralya, uzaklarda, sırlarını kolay açık etmeyen 
bir kıta. Çölün geçit vermeyen kırmızı toprağı, kah 
ürperti veren kah merak uyandıran hayvanları ve su-
altı dünyasının efsanesi Büyük Mercan Kayalıkları’y-
la, hem aktiviteden hem de doğasından nefes nefese 
kalacağınız bir destinasyon. 

BERİL ŞEN
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3 bin mercan kayalığı, 900 ada
Kıtanın gururu, 2 bin 600 km uzunluğundaki Büyük 
Mercan Kayalıkları ya da Büyük Mercan Resifi, aynı 
zamanda dünyanın en muhteşem doğal oluşumların-
dan. Bu dev su dünyasında, 3 binden fazla mercan ka-
yalığı ve 900 ada bulunuyor. Bazı yerlerde mercan-
lar 500 metre kalınlığı geçiyor. 1975 yılında 
deniz parkı olarak ilan edilen mercan 
kayalıkları, binlerce deniz canlısının 
yanısıra aynı zamanda kaplumbağa-
lar ve kuşlar için de bir cennet. 

Kartpostal gibi manzaralar
Mercan kayalıklarında her biri di-
ğerinden etkileyici binlerce dalma 
noktası var. Murana, vatoz ve be-
yaz başlı mercan köpekbalığı gibi 
balık çeşitleri ve mercan oluşumla-
rıyla Cairns’in açıklarındaki Briggs 
Reef gibi meşhur mercan kayalıkları her 
gün yüzlerce dalgıç ve şnorkel meraklısını bu-
raya çekiyor. Mercan Denizi’nin kuzeyindeki daha 
uzak dalış noktalarına ise dalgıç tekneleriyle yapıla-
cak bir haftalık yolculuğun ardından ulaşılıyor. Her 
ne kadar Büyük Mercan Kayalıkları’nı görme arzusu 
çoğunlukla sualtı yaşamının sıradışılığından kaynak-
lanıyor olsa da adalardaki flora ve fauna da başlı başı-

na bir çekim noktası. Bazı adalarda yağmur ormanları, 
tepeler, kayalıklar ya da kartpostal gibi manzaralarla 
karşınıza çıkan plajlar var. 

Dalış, plaj keyfi, trekking
Eğer bir gününüz varsa, Cairns ya da Port Douglas’tan 
günübirlik teknelere binin. Teknenin varış nok-
tası olan denizin ortasında bulunan geniş 
dubadan mercan kayalıklarına dalış yapa-
bilirsiniz. Dalış kıyafeti, şnorkel ya da 
tüple dalış için tüm malzemeler burada 
sağlanacaktır. Denize girmek isteme-
yenler için yine buradan altı cam bir 
tekneyle yapılacak geziyle sualtı dün-
yasını seyretmek mümkün. Dönüşünüz 
helikopterle olursa mercan kayalıkları-
nın ve adaların manzarasını görebilirsi-
niz. 
Cairns’den erken saatlerde kalkan bir tek-
neyle Fitzroy Adası’na gidebilir, şnorkelle 
daldıktan ve adanın etrafında yürüyüş yaptıktan 
sonra plajda keyif yapabilirsiniz. Eğer üç gününüz 
varsa hem sualtı hem de kara aktiviteleri sunan bir 
ada seçin. Flora ve faunası kaydadeğer olsun. Dalgıç-
lar, Lizard Adası- Port Douglas teknelerinden birin-
de birkaç gün geçirdikten sonra Lady Elliot, Heron 
ya da Lizard gibi kıyı mercanları olan bir adada din-

3000 coral reefs and 900 islands
The pride of the continent, the Great Barrier Reef, which 
is 2,600 km long, is among the world’s greatest natural 
formations. This giant world of water comprises of over 
3,000 coral reefs and about 900 tropical islands. At some 

locations, the thickness of corals reaches over 500 
meters. The Great Barrier Reef, which was 

declared as a sea park in 1975, is a paradise 
for thousands of ocean species as well 

as turtles and birds. 

Picturesque landscapes
There are thousands of diving points 
at coral reefs, each one more striking 
than another. Famous coral reefs such 
as Briggs Reef located offshore Cairns 

draws many divers and snorkeling 
enthusiast with the variety of fish species 

such as moray, stingray, and white tipped 
reef shark and the coral formations. Tourists 

reach to further diving points located at north of the 
Coral Sea after a weeklong travel by diving boats. Although, 
what brings people in here is their desire to see the 
mesmerizing beauty of the extraordinary underwater life at 
the Great Barrier Reef, floras and faunas of the islands are 
highly attractive on their own. You can see picturesque 
beaches with rain forests, hills, or rocks at some islands. 

Diving, enjoying the beach, trekking
If you have only one day, take a daily boat trip from 
Cairns or Port Douglas. You can dive to see the coral 
reefs at the arrival point of your boat, which is a large 
float located in the middle of the sea. They ensure that 

you have all the necessary equipment to dive 
in here such as diving suit, snorkel, and 

aqualungs. If you don’t want to 
dive, you can take a glass-bottom 

boat trip to explore the 
underwater world. If you go 
back by a helicopter, you can 
enjoy the bird’s eye view of 
the coral reefs and the tropical 
islands.

You can visit Fitzroy Island by 
boat that departs early from 

Cairns, snorkel, take a walk 
around the island, and then enjoy 

the beach. If you have three days, 
choose an island with a great flora and a 

fauna and one that offers both underwater and ground 
activities. Divers can rest at an island with coastal 
reefs such as Lady Elliot, Heron or Lizard after 
spending a few days on one of the Lizard Island-Port 
Douglas boats. Beach lovers can skip the diving part 
and go straight to the islands such as Hinchinbrook, 

KAÇIRMAYIN
Heron,	Wilson,	Lady	

Musgrave	veya	Lady	Elliott	
gibi	adalara	yeşil	kaplumbağalar	

ve	caretta	caretta’lar	yumurtlamaya	
geliyor.	

DON’T MISS
Green	turtles	and	caretta	carettas	come	
to	lay	their	eggs	to	the	islands	such	as	
Heron,	Wilson,	Lady	Musgrave,	

and	Lady	Elliott.

BİLİYOR 
MUYDUNUZ?

Avustralya’da	ozon	tabakası	
neredeyse	hiç	yok,	bu	nedenle	

güneşte	ne	kadar	kaldığınıza	mutlaka	
dikkat	edin.	

DID YOU KNOW?
Ozone	layer	is	almost	gone	over	
Australia,	so	be	careful	of	how	

much	time	you	spend	
under	the	sun.
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lenebilirler. Kum meraklıları ise, tekne kısmını es 
geçip Hinchinbrook, Orpheus, Lizard, Hayman gibi 
kaydadeğer plajları ve trekking parkurları olan ada-
larda vakit geçirebilirler.

Gümüş martılardan kambur balinalara
Queensland kıyısından 85 km uzaklıkta Büyük 
Mercan Kayalıkları’nın güney ucundaki 
oval şekilli Lady Elliot Adası, mercan 
kayalıkları üzerinde bulunan altı re-
sort sahibi adadan biri. Her yanını 
çevreleyen mercan kayalıkları, 
muhteşem beyaz kumsalları, mer-
canlarla dolu kıyılarıyla, deniz milli 
parkı bölgesinde bulunan adayı her 
seferinde en fazla 105 kişi ziyaret 
edebiliyor. Adadaki doğal yaşam, 
kendisini insan varlığından daha yoğun 
olarak hissettiriyor. Denizi sakin olduğu 
zaman kaplumbağaları, müren balıklarını, kö-
pekbalıklarını ve milyonlarca tropik balığı görebilir-
siniz. 
Birçok ziyaretçinin Lady Elliot’a gelmesinin nedeni 
mercanlardan beslenen manta ray’leri (dev vatos 
balığı) görmektir. Ekimden nisana kadar Lady Elliot 
gümüş martıların ve ender görülen kırmızı kuyruklu 
tropik kuşların üreme yeridir. Kasımla mart arasın-

Orpheus, Lizard, and Hayman with remarkable beaches 
and trekking courses.   

From Caspian gulls to humpback whales
Located at the southern point of the Great Barrier Reef 
that is 85 km away from the coast of Queensland, oval 

shaped Lady Elliot Island is one of the six islands 
with resorts. Located in the national sea park 

zone, the island, which is surrounded by 
reefs and great white beaches, can be 

visited by maximum 105 visitors at a 
time. The natural life at the island 
makes you feel its existence more than 
the existence of humans in the island. 
When the sea is calm, you might have 

the chance to see turtles, morays, 
sharks, and thousands of tropical fish.

Many tourists visit Lady Elliot to see the 
manta rays that feed on corals. From October 

to April, Lady Elliot is the mating location for 
Caspian gulls and rare tropical birds with red tails. Caretta 
caretta turtles come between November and March. Baby 
turtles come out of their eggs after January. Biologists in 
charge arrange night tours during that season. It is possible 
to see the humpback whales even from the restaurant 
located at the beach between July and October. Lady Elliot 
is one of the rare islands that camping is possible.

AKTİVİTE
Büyük	Mercan	

Kayalıkları’nda	yunus,	
kaplumbağa	ve	dugong’larla	
(Asya	deniz	ineği)	birlikte	

yüzün.	

ACTIVITY
Swim	with	dolphins,	turtles,	
and	dugongs	at	the	Great	

Barrier	Reef.
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da caretta caretta kaplumbağaları yumurtlamaya ge-
lir. Yavruların yumurtadan çıkmaları ocaktan sonra 
olur. Bu mevsimde görevli biologlar gece kaplumba-
ğaları seyretmek için turlar düzenler. Tem-
muzdan ekime kadarsa kambur balinalar 
plajın kıyısındaki restorandan bile gö-
rülebilir. Lady Elliot, kamp yapıla-
bilen ender adalardan biri. 

Büyüleyici, hassas ekosistem
1981’de Birleşmiş Milletler, 
Büyük Mercan Kayalıkları’nı 
Dünya Mirası Listesi’ne dahil 
etmişti. 2004 yılında da bu ka-
yalıkların çoğunda balık avlama-
yı yasaklayan kanunlarla, hızla 
yok olma tehlikesiyle karşı karşıya 
olan bu muazzam ancak hassas eko-
sistem koruma altına alınmıştı. Kayalık-
ların insan terinden bile etkilenebilecek kadar 
hassas olduklarına inanmak zor. Mercan kayalıkla-
rına zarar vermek ya da buradan bir parça götürmek 
suç sayılıyor. Türkiye’nin yaklaşık yarısı kadar bir 
alanı kaplayan ve adeta yaşayan bir organizmayı 
andıran Büyük Mercan Kayalıkları, insanın haya-
tında çok sık yaşayamayacağı, büyüleyici bir seya-
hat deneyimi vadediyor.

Mesmerizing, sensitive 
ecosystem

The United Nations included the 
Great Barrier Reef into the World 

Heritage List in 1981. The magnificent 
but very sensitive eco system that faces 

extinction has been taken under protection 
since 2004 by laws forbidding fishing at most of the 

reefs. It is so hard to believe that the reefs are so sensitive 
that even human sweat can harm them. It is illegal to harm 
them or remove a piece of them as a souvenir. The Great 
Barrier Reef that covers a surface, which is almost as large 
as half of Turkey, is a living eco system and it offers an 
extraordinary travel experience that you won’t come 
across often in your life.     

KONAKLAMA
Hayman	Adası’nın	resortu	

Whitsundays,	2	km’lik	kumsalı,	
yansımalı	havuzları,	tropikal	

bahçeleri	ve	şelaleleri	ile	bir	rüya	gibi.	

ACCOMMODATION
The	resort	of	Hayman	Island,	

Whitsundays,	is	like	a	dream	with	its	
2	km	long	beach,	reflecting	pool,	

tropical	gardens,	and	
waterfalls.
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The legendary world brand of motorcycle and motorcycle 
accessories, Harley-Davidson, found the legends of 2015 
at the end of their second annual “My Harley” 
competition this year. During the final that took place 
in İstanbul in October, thirteen Harley-Davidsons 
competed against each other. The jury members, 
including designer Can Yalman, determined the winners 
in Street, Performance, and Touring categories. 
Motorcycle fans who attended the event selected the 
winner of the Special Viewers Award.   
The thirteen finalists of the “My Harley” competition, 
which was applied by over 70 motorcycle owners from 
İstanbul, İzmir, Ankara, and Antalya, were up against 
each other with their Harley-Davidson models, which 
were personalized by means of their creativeness. The 
special jury, including designer Can Yalman and 
Regional Manager South Eastern Europe at Harley-
Davidson Gaetano Di Piazza, selected the winners in 
Street, Performance, and Touring categories. 
Participating the finale and also being a member of the 
jury, Regional Manager South Eastern Europe at Harley-
Davidson Gaetano Di Piazza says, “Harley-Davidson is 
materializing the personal dreams of freedom of 
motorcycle lovers around the world. As Harley-
Davidson, we are excited to offer extraordinary 
experiences to the Turkish motorcycle lovers. We feel a 
strong attachment to Turkey to develop and deepen the 
Harley passion since we have been in here for a long 
time.” Di Piazza stated that motorcycle lovers and 
dealers create the foundations of Harley-Davidson’s 
success in Turkey. He also added that the past of the 
company in Turkey goes back to the first dealer opened 
in 1912.    

TÜRKİYE’NİN	EFSANE	HARLEY’LERİ
HARLEY-DAVİDSON RUHUNU YAŞATAN “BENİM HARLEY’İM” YARIŞMASI, 

BAZI KİŞİLER İÇİN MOTOSİKLET MERAKININ BİR HOBİDEN ÇOK BİR TUTKUYA 
DÖNÜŞTÜĞÜNÜN EN ÖNEMLİ İSPATI…

Dünyanın efsanevi motosiklet ve motosiklet aksesuar-
ları markası Harley-Davidson, bu sene ikincisini dü-
zenlediği “Benim Harley’im” yarışması ile 2015’in efsa-
nelerini belirledi. Geçtiğimiz ekim ayında İstanbul’da 
gerçekleştirilen finalde, 13 Harley-Davidson kıyasıya 
yarıştı. Tasarımcı Can Yalman’ın da aralarında bulun-
duğu jüri üyeleri ‘Street’, ‘Performance’ ve ‘Touring’ 
kategorilerinin kazananları belirledi. Etkinliğe katılan 
motosikletseverler ise oylarıyla İzleyici Özel Ödü-
lü’nün sahibi olan Harley-Davidson’ı seçti.  
İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya’dan toplam 70’in 
üzerinde motosiklet sahibinin başvurduğu “Benim Har-
ley’im” yarışmasında finale kalmaya hak kazanan 13 fi-
nalist, yaratıcılıklarını ortaya koyarak kişiselleştirdikle-
ri Harley-Davidson modelleri ile karşı karşıya geldi. 
Tasarımcı Can Yalman ve Harley-Davidson Güneydoğu 
Avrupa Bölge Müdürü Gaetano Di Piazza’nın da arala-
rında yer aldığı özel jüri; Street, Performance ve Touring 
kategorilerinin kazananlarını seçti. Yarışmanın finaline 
katılan ve aynı zamanda jüride yer alan Harley-Davidson 
Güneydoğu Avrupa Ülke Müdürü Gaetano Di Piazza, 
“Harley-Davidson dünya çapında motosiklet tutkunla-
rının kişisel özgürlük hayallerini gerçekleştiriyor. Har-
ley-Davidson olarak Türk motosikletseverler için de 
üstün deneyimler sunmak konusunda oldukça heyecan-
lıyız. Türkiye’de uzun süredir bulunduğumuzdan Harley 
tutkusunu geliştirmek ve derinleştirmek konusunda 
büyük bir bağlılık hissediyoruz.” yorumunda bulundu. 
Di Piazza, ilham veren konuşmasında Türkiye’de Har-
ley-Davidson’ın başarısının temelinde motosikletse-
verlerin ve bayilerin olduğunu belirtti. Aynı zamanda 
Harley’in Türkiye’deki geçmişinin 1912’de açılan ilk ba-
yiye kadar dayandığı da sözlerine ekledi.

HOBİ / HOBBY

“MY HARLEY” COMPETITION THAT KEEPS THE HARLEY-DAVIDSON SPIRIT ALIVE 
IS THE MOST IMPORTANT PROOF OF THAT THE MOTORCYCLE ENTHUSIASM 

IS A PASSION RATHER THAN A HOBBY FOR SOME. 

THE	LEGENDARY	HARLEYS	OF	TURKEY
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70’in üzerinde motosiklet sahibi yarışmaya katılmak için başvurdu.
Over 70 motorcycle owners applied for the competition.



Victory of freedom and individualism
Approximately 100 Harley-Davidson lovers who met 
at the Dolmabahçe Palace reached to DoRock XL in 
Kadıköy where the finals took place after following a 
route, including the symbols of the city such as 
Bosporus Bridge that connects Europe and Asia. The 
motorcycle lovers who gathered in here from different 
locations of Turkey with the uniting power of Harley-
Davidson selected the most legendary Harvey-
Davidson. During the party that was thrown at the end 
of the “My Harley” competition that over 70 motorcycle 
owners competed, the victory of individualism and 
freedom was celebrated.   

Legendary motorcycles
Let’s take a look at the motorcycles that deserved to 
become legends which were turned into matchless 
pieces by their owners’ creativity: Personalized 
motorcycles of Utku Bayraktar of Ankara in Street 
category, Mert Toker of İzmir in Performance category, 
and Göktuğ Gür of İstanbul in Touring category were 
selected as the legends of 2015 at the end of evaluations 
made by the jury. The Special Viewers Award that was 
granted by the votes of participators went to İbrahim 
Selvi of İzmir. 

Creates a difference
Harley-Davidson Bosphorus, a dealer company of Harley-
Davidson, organizes different events every year for 
motorcycle lovers besides the “My Harley” competition. 
For their clients, they organize ‘Demo Truck’ activities. 
Demo Truck, which comes from England on Harley-
Davidson demo trailer every year, is a special activity 
where clients can try the new motorcycles. Harley-
Davidson fans have the opportunity to try new motorcycles 
thanks to this activity.

An extraordinary passion
Harley-Davidson owners socialize thanks to barbeque 
parties organized at showrooms during summer. They 
also collaborate with motorcycle clubs within 
universities. The most important goal of all these events 
is to spread the thought of Harley-Davidson being not 
only a motorcycle but also an extraordinary passion 
that can continue for a lifetime. Harley-Davidson 
Bosphorus advances with the motto of “We don’t sell 
motorcycles, we let in Harley-Davidson lovers.” They 
have been receiving “The Best Dealer of South Eastern 
Europe” award for the last five years in a row and this is 
the most important indicator of their different 
approach.  

Özgürlüğün ve bireyselliğin zaferi
Dolmabahçe Sarayı’nda buluşan 100’e yakın Harley-Da-
vidson tutkunu, motosikletleriyle Avrupa ve Asya kıta-
sını birleştiren Boğaziçi Köprüsü gibi şehrin sembolleri-
ni içeren bir rota çizerek yarışmanın finalinin gerçekleş-
tirildiği Kadıköy’deki DoRock XL adlı mekâna ulaştı. 
Harley-Davidson’ın birleştirici gücüyle Türkiye’nin 
dört bir yanından bir araya gelen motosikletseverler en 
efsane Harley’i seçmek için gaza bastı. 70’in üzerinde 
motosiklet sahibinin yarıştığı “Benim Harley’im” yarış-
masının sonunda yapılan büyük partide, Harley-David-
son severler ve motosiklet tutkunları hep beraber öz-
gürlüğün ve bireyselliğin zaferini kutladı.

Efsane motosikletler
Harley-Davidson tutkunlarının metalin her parçasını 
baştan yaratarak, benzersiz hale getirdikleri, kişiselleşti-
rilmiş Harley-Davidson’ları ile efsane olmaya hak kaza-
nan motosikletlere bir göz atalım: Street kategorisi ile 
Ankara’dan Utku Bayraktar, Performance kategorisi ile 
İzmir’den Mert Toker, Touring kategorisi ile ise İstan-
bul’dan Göktuğ Gür’ün kişiselleştirdiği Harley’ler jüri 
tarafından yapılan değerlendirmeler ile 2015’in efsaneleri 
olarak seçildi. Katılımcıların oylarıyla belirlenen İzleyici 
Özel Ödülü’nün sahibi ise İzmir’den İbrahim Selvi oldu. 

Fark yaratıyor
Harley-Davidson’ın bayisi Harley-Davidson Bosphorus 
şirketi, her yıl motosiklet tutkunlarına “Benim Har-
ley’im” yarışmasının dışında da özel organizasyonlar 
gerçekleştiriyor. Müşteriler için her yıl İngiltere’den 
gelen ‘Demo Truck’ aktiviteleri düzenleniyor. Demo 
Truck, İngiltere’den Harley-Davidson demo tırı ile ge-
len yeni motorların müşterilere denettirildiği özel bir 
aktivite… Harley-Davidson meraklıları, bu aktiviteyle 
yeni modelleri deneyimleme şansına sahip oluyor. 

Sıra dışı bir tutku
Yaz dönemlerinde showroomlarda düzenlenen barbekü 
partileri aracılığıyla Harley-Davidson kullanıcılarının 
birbirleriyle sosyal ilişkiler kurması sağlanıyor. Üni-
versiteler bünyesinde bulunan motosiklet kulüpleri ile 
de farklı iş birlikleri yapılıyor. Tüm bu etkinliklerin en 
önemli amacı ise Harley-Davidson’ın sadece bir moto-
siklet değil, tüm bir yaşam boyunca sürdürülebilecek 
sıradışı bir tutku olduğu düşüncesini yaygınlaştır-
mak… Harley-Davidson Bosphorus, ‘Biz motor satma-
yız, Harley-Davidson severler alırız’ mottosuna yatı-
rım yaparak ilerliyor. 5 yıldır üst üste“Güneydoğu 
Avrupa’nın en iyi bayisi” ödülünü alıyor olmaları da, 
bu farklı yaklaşımın en önemli göstergesi…

HOBİ / HOBBY HOBİ / HOBBY

 Utku Bayraktar-Street kategori
Utku Bayraktar-Street category

Göktuğ Gür-Touring kategori
Göktuğ Gür-Touring category

Mert Toker-Performance kategorisi 
Mert Toker-Performance category

İbrahim Selvi-İzleyici Özel Ödülü
İbrahim Selvi-Special Viewers Award 
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Benim Harley’im yarışmasında ödül kazanan 4 yaratıcı Harley-Davidson motosiklet sahibi...
Four creative motorcycle owners who won awards at the ‘My Harley’ competition...



these toys is that they don’t contain petroleum derived 
chemicals and plastics. Bioplastic material is derived 
completely from edible plant sources. Although, the toys 
produced from recycled materials or petroleum based 
materials with some added amount of bioplastic are the 
new trends around the world, there is not another certified 
brand in the world that offers toys produced from 100 
percent biological based, bioplastic materials.” 

Crowns his success with awards
Expressing that their certification comes from USDA, 
Kaya Kaplancalı highlights that the bioplastic production 
technology that they have developed brought the company 
nominations for the bioplastic innovation awards from 
Germany and USA in 2013. Kaplancalı continues, “Our 
rattle product was selected as one of the most 
environmentalist toys of 2015 by drtoy.com that its 

proficiency well recognized among the toy 
industry in the USA this year in June. We 

received the ‘Best Green Toys 2015’ 
award. We introduced our products in 

Hong Kong Toy Fair in January 2015. 
We made our distributor sales 
connections in Europe and in Asia 
following the fair and began to 
collect orders. We started our serial 
production in March 2015 and we did 

our first multi-unit product shipping 
for our distributors in May. Our 

products have been meeting with 
consumers in many countries, primarily in 

the USA, in England, France, Belgium, 
Holland, Singapore, and in Korea since July. Our 

products are priced between 11 to 22 USD. We are going 
to increase the number of our baby products to ten in 
2016. Our efforts to increase the number of our distributor 
and sales points especially in the USA and in Europe 
continue.”

Taking place in Indiegogo increased our brand 
recognition
Kaya Kaplancalı summarizes how taking place in 
crowdfunding site Indiegogo brought advantage: “Taking 
place in Indiegogo brought us international recognition. 
We had the opportunity to promote our brand, collect 
information, and reach the crowds such as end users, toy 
industry specialists, distributors, storeowners. This data 
enabled us better our products and establish commercial 
ties. Although, we didn’t reach our targeted amount of 
funds, we can tell that our efforts in Indiegogo allowed us 
to keep our focus heavily on our project and products and 
kept the door ajar for our commercial success.”

GİRİŞİM / INITIATIVEGİRİŞİM / INITIATIVE

OYUNCAK	SEKTÖRÜNDE	SON	TREND:	
BİYOPLASTİK	MALZEME

DÜNYADA İLK KEZ YÜZDE 100 BİYOLOJİK BAZLI BİYOPLASTİKTEN 
ÜRETİLMİŞ OYUNCAK MARKASI BİR TÜRK GİRİŞİMCİYE AİT… 

LAST	TREND	IN	TOY	INDUSTRY:	
BIOPLASTIC	MATERIALS

A TOY BRAND THAT PRODUCES 100 PERCENT BIOLOGICAL BASED BIOPLASTIC TOYS 
FOR THE FIRST TIME IN THE WORLD BELONGS TO A TURKISH ENTREPRENEUR. 

özelliği ise petrol türevli kimyasal ve plastikler içerme-
mesi… Kullanılan biyoplastik hammadde ise tamamen 
yenilenebilir bitkisel kaynaklardan elde ediliyor. Geri 
dönüştürülmüş (recycled) plastiklerden üretilen veya 
içine bir miktar biyoplastik katılmış petrol bazlı plastik-
lerden üretilmiş oyuncaklar yeni yeni başlayan bir trend 
olsa da dünyada Bioserie’den başka sertifika ile ispatlı, 
yüzde 100 biyolojik bazlı, biyoplastikten üretilmiş oyun-
cak sunan bir marka yok.” diyor.

Başarısını ödüllerle taçlandırıyor
Sertifikalarını Amerikan Tarım Bakanlığı’ndan (USDA) 
aldıklarını belirten Kaya Kaplancalı, geliştirdikleri biyop-
lastik üretim teknolojisi ile 2013’te Almanya ve ABD’de 
biyoplastik inovasyon ödüllerine aday gösterildiklerinin 
altını çiziyor. Kaplancalı şöyle devam ediyor: “Rattle (be-
bek çıngırağı) ürünümüz, bu yıl haziran ayında 
ABD’de oyuncak konusunda tanınmış dr-
toy.com sitesi tarafından 2015’in en iyi 
çevreci oyuncaklarından biri seçile-
rek ‘Best Green Toys 2015’ ödülünü 
aldı. Ocak 2015’te Hong Kong 
oyuncak fuarında ürünlerimizin 
ticari tanıtımını yaptık. Bu fua-
rın ardından Asya ve Avrupa’da 
distribütör satış bağlantılarımızı 
kurduk ve siparişlerimizi topla-
maya başladık. Seri üretime Mart 
2015’te başladık ve mayıs ayında 
distribütörlerimize ilk yüksek adetli 
ürün yüklemelerimizi yaptık. Tem-
muz ayından bu yana ürünlerimiz ABD, 
İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda, Singapur 
ve Kore başta olmak üzere pek çok ülkede tüketicilere 
sunuluyor. Ürünlerimizin fiyatları ise 11-22 dolar arasın-
da değişiyor. 2016’da bebek ürünü çeşidimizi 10’a çıkara-
cağız. Özellikle ABD ve Avrupa’da distribütör ve satış 
noktalarımızı artırma çalışmalarımız devam ediyor.”

Indıegogo’da yer almak marka bilinirliğini artırdı
Kaya Kaplancalı, kitlesel fonlama sitesi Indiegogo’da yer 
almalarının kendilerine nasıl bir avantaj sağladığını ise 
şöyle özetliyor: “Indiegogo’da yer almak bize önemli öl-
çüde uluslararası tanıtım imkânı sağladı. Son kullanıcı-
lar, oyuncak endüstrisi uzmanları, distribütörler, mağa-
za sahipleri gibi çeşitli kitlelere ulaşma, kendimizi tanıt-
ma ve bilgi toplama fırsatına kavuştuk. Bu bilgiler ürün-
lerimizi daha da iyileştirmemizi ve ticari bağlantılar 
kurmamızı sağladı. Hedeflediğimiz fon miktarına ulaşa-
mamış olsak da Indiegogo’daki çabalarımızın projemize 
daha iyi odaklanmamızı sağladığını ve ticari başarımızın 
kapısını araladığını söyleyebiliriz.”

Türkiye’den Kickstarter, Indiegogo, Rockethub, Crowd-
funder gibi global kitlesel fonlama sitelerinde destek 
arayan projelerin sayısı hızla artıyor. Crowdfunding yani 
kitlesel fonlama yöntemi az sayıda kişiden yatırım al-
mak yerine, internette daha fazla sayıda bireyden, düşük 
miktarda fona ulaşmayı sağlıyor. Bu platformlarda dik-
kat çeken ve önemli bir başarıya ulaşan Türk biyoplastik 
oyuncak markası Bioeserie’nin kurucusu Kaya Kaplan-
calı ile inovatif projesi hakkında konuştuk.
Dünyanın ilk yüzde 100 biyolojik bazlı, biyoplastikten 
üretilmiş oyuncak markası Bioserie markasının kurucu-
su Kaya Kaplancalı, biyoplastik bazlı bebek oyuncakları 
projesinin duyurusunu Indiegogo’da 2014’te yaptıktan 
sonra üretim sürecine hız verdi. Bioserie markalı oyun-
caklar temmuz ayından bu yana dünyanın dört bir ya-
nındaki tüketicilerle buluşuyor. Temelleri 2009’da Hong 
Kong’da atılan bu markayı, 2010’da tescil ettiklerini 
söyleyen Kaplancalı, “Bioserie’nin kitlesel fonlama site-
si Indiegogo’daki duyurusu 13 Mayıs 2014’te yapıldı. 
Fonlama süreci ise 12 Temmuz 2014’te sona erdi. Marka 
32 bin 506 dolar fon topladı. Bu oyuncakların en önemli 

The number of the projects from Turkey that are on the 
look for support from the global crowdfunding sites such as 
Kickstarter, Indiegogo, Rockethub, Crowdfunder is 
increasing rapidly. Crowdfunding method enables 
entrepreneurs to reach small funds from a large number of 
investors thanks to the internet, instead of receiving funds 
from a small number of investors. We talked to founder of 
Bioserie, the Turkish toy brand that draws attention in this 
platform by catching success, Kaya Kaplancalı about his 
innovative project. 
Founder of the toy brand Bioserie, which produces the 
world’s first 100 percent biological based toys, Kaya 
Kaplancalı increased the production process after 
announcing his project in Indiegogo in 2014. Toys with 
Bioserie tags have been meeting with consumers around 
the world since July. The brand, which its foundations were 
built in Hong Kong in 2009, was registered in 2010. 
Kaplancalı says, “The announcing of Bioserie in 
crowdfunding site Indiegogo was done on May 13, 2014. 
Funding process ended on July 12, 2014. The brand collected 
a fund of 32 thousand 506 USD. The greatest feature of 
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Kadıköy Moda’da 2.5 yıl önce açtığı atölyesinde kumaş 
boyası teknikleriyle tişört, çanta, ayakkabı ve şapka 
tasarımlarına imza atan Gazoz Kapağı Design’ın kuru-
cusu Gamze Karataş, son derece özgün bir stile sahip. 
Sakarya Üniversitesi Turizm Seyahat Bölümü mezunu 
olan Karataş, aslında herhangi bir tasarım eğitimi al-
mamış. 27 yaşındaki Karataş, 2.5 yıl önce kalbinin se-
sine kulak vererek, kendisini çocukluğundan bu yana 
en çok mutlu eden işin peşine düşmüş ve tasarımcılığa 
yönelmiş. Gamze Karataş’ın imzasını taşıyan kişiye 
özel rengârenk tasarımlar, sonsuz bir enerjiye sahip.
Turizm eğitimi aldığı halde kendisine kumaş ve boyala-
rın eşlik ettiği farklı bir dünya yaratan Gamze Kara-
taş’ın tasarım atölyesinin adı da kendisi gibi son derece 
renkli... Karataş’a Gazoz Kapağı Design adının nereden 
geldiğini ve tasarıma nasıl yöneldiğini sorduk. Karataş, 
kendisini tasarımcı olmaya yönlendiren süreci şöyle 
özetliyor: “Evdeyken kıyafetlerimi kesip yeni şeylerle 
kombine ediyor, takılar tasarlıyor ve farklı çizimler 
yapıyordum. En sonunda insanlara güzel şeyler giydir-
mek istediğime karar verdim ve bu yolda kendi atölye-
mi açtım. Tasarımlara ‘G.K.’ şeklinde imza atıyordum. 
Ama sonrasında hem samimi hem de akılda kalıcı bir 
isim arayışına girdim ve tasarımlarımı Gazoz Kapağı 
Design olarak gerçekleştirmeye karar verdim. Bir yan-
dan farklı ürün gruplarını alıp satarken, diğer yandan da 
özel kesim tişörtlere farklı kumaş boyalarıyla desenler 
çizmeye başladım. Sonra şapka, ayakkabı ve çantaları 
renklendirmeye başladım. Kumaş boyası ve kalemleri 

Gamze Karataş, founder of Gazoz Kapağı Design, has a 
unique style. She opened her workshop in Kadıköy Moda two 
and a half years ago. She designs t-shirts, bags, shoes, and 
hats using fabric dye techniques. She is a graduate of 
Sakarya University Department of Tourism and Travel. She 
didn’t receive a design education. Twenty-seven year old 
Karataş decided to listen to her heart two and a half years 
ago and followed her dreams, chasing after one thing that 
makes her happy since her childhood: designing. Colorful 
custom designs that bear her signature have endless energy.   
Creating herself a different world where fabrics and dyes 
accompany her although she’s studied tourism, the design 
workshop of Gamze Karataş is as colorful as she is. We asked 
her how she came up with the name of her workshop and how 
she decided to aim for designing. Karataş summarizes the 
process that lead her in designing: “I used to cut my clothes 
and combine them with different things, make jewelry 
designs and draw different things. Finally, I decided that I 
want people to wear nice things and opened my own 
workshop. I used to sign my designs as “G.K.” then I searched 
for a genuine name that would be much easier to remember 
and I decided on Gazoz Kapağı (crown cap) Design. On one 
hand, I was merchandising different product groups, and on 
the other, I was drawing different patterns on t-shirts using 
fabric dyes. Later, I began to color hats, shoes, and bags. I use 
fabric dyes and pens. I have designs of my own and I also 
make custom models. I make special designs for special days 
such as Valentine’s Day, anniversary and birthday designs. I 
have dream catcher, jewelry, and hair designs, too.”   

ZANAAT / CRAFTHOBİ / HOBBYZANAAT / CRAFT

KUMAŞ	BOYASININ	
ÖZGÜNLEŞTİRDİĞİ	TASARIMLAR
GAZOZ KAPAĞI DESIGN’IN KURUCUSU GAMZE KARATAŞ, KUMAŞ BOYASI 

TEKNİKLERİYLE ZENGİNLEŞTİRDİĞİ KİŞİYE ÖZEL TİŞÖRT, ÇANTA VE AYAKKABI 
TASARIMLARIYLA ÖZGÜN BİR STİL SUNUYOR.

UNIQUE	DESIGNS	USING	FABRIC	DYE
FOUNDER OF GAZOZ KAPAĞI DESIGN GAMZE KARATAŞ OFFERS CUSTOM T-SHIRT, BAG, AND 

SHOE DESIGNS THAT SHE ENRICHES WITH THE USE OF FABRIC DYE TECHNIQUES. 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

Gazoz Kapağı 
Design’ın 
kurucusu 

Gamze Karataş

Founder of 
Gazoz Kapağı 
Design Gamze 

Karataş
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kullanıyorum. Kendi tasarımlarımın yanı sıra müşteri-
lerin isteklerine göre hazırladığım modeller de bulunu-
yor. Sevgililer Günü, yıldönümü, doğum günü gibi or-
ganizasyonlara yönelik özel tasarımlara da imza atıyo-
rum. Bu tasarımların yanı sıra dreamcatcher, takı ve saç 
tasarımlarım da bulunuyor.”

Doğaçlama tasarımlara imza atıyor
Kişiye özel tasarımlarda, karşısındaki kişiyi ve zevkle-
rini analiz etmeye özen gösteren Gamze Karataş, “Ör-
neğin Sevgililer Günü konseptinde bir tişört tasarımı 
yapacaksam, o çift hakkında bazı bilgiler alıyorum. 
Neleri sevdikleri ya da nelerden hoşlanıp hoşlanmadık-
ları hakkında bilgi sahibi olmak benim için çok önemli. 
Bazı müşterilerim ise sevdikleri figürlerin resimlerini 
ya da fotoğraflarını getiriyor. Bu figürleri karikatürize 
ederek çiziyorum. Hedef kitlemi ise daha çok gençler 
oluşturuyor. 35-40 yaşlarında daimi müşterilerim de 
var. 2-3 ayda bir gelip yeni tişört alıyorlar. Yaptığım 
şeyin önce beni mutlu etmesi gerekiyor. Çünkü beni 
mutlu etmezse, müşterimi de etmez. Her şeyi çok do-
ğaçlama yapıyorum. Bir gün boyaları bir kaba koyup 
sadece fırçaları sıçratarak watercolor yapabilirim. Ya da 
tişörtü kesip bir yerlerine boncuk ekleyip bir yerlerine 
de kumaş işleyebiliyorum. Bazen milimetrik şeyler çi-
zerek ‘line art’ yapıyorum. Mandala tarzı desenlerin 
yanı sıra zürafa ve fil gibi hayvan figürlerinden de keyif 

She makes improvised designs
When working on custom designs, she cares to analyze 
her client and the taste of her client. Gamze Karataş 
says, “For instance, if I am going to design a t-shirt with 
Valentine’s Day concept, I gather information about the 
couple. Their likes and dislikes are important to me. 
Some of my clients bring me a photo or figures that they 
want me to use. I draw the figures by caricaturizing 
them. My targeted mass is mostly young people. I have 
regular customers who are between 35 and 40. They buy 
t-shirts every two to three months. What I do must make 
me happy. Because, if it doesn’t make me happy, it won’t 
make my customer happy. I improvise a lot. Sometimes, 
I might just set aside my dyes; watercolor only by 
splashing my brushes. Or I might cut a t-shirt and add 
beads on some parts of it while draping fabrics on some 
other parts of it. Sometimes I make lineart. I like to work 
with mandala style patterns and animal figures such as 
giraffe and elephant. I organize workshops for fans of 
this kind of designing.”   

She doesn’t compromise on uniqueness
Emphasizing that she likes to catch different contrasts in 
her designs, Gamze Karataş gives information on her style: 
“When I am drawing I avoid using black. I like to create 
contrast in my designs. So, highlighting my paintings with 
contours and making them appear means the last touch for 

alıyorum. Bu konunun meraklılarına yönelik workshop 
çalışmaları da yapıyorum.” diyor. 

Özgünlükten ödün vermiyor
Tasarımlarında farklı kontrastlar yaratmaktan hoş-
landığını vurgulayan Gamze Karataş, nasıl bir stile 
sahip olduğu hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Bir şey 
çizerken elim en son siyaha gidiyor. Tasarımlarda 
kontrast yaratmayı seviyorum. Bu nedenle desenlerin 
kenarına attığım konturlarla resmi ortaya çıkarmak ve 
belirginleştirmek, benim için son bir dokunuş anlamı-
na geliyor. Tasarımlarımı tamamlamadan önce mutla-
ka siyah bir kontur kullanıyorum ya da aralarda siyah 
kullanıp diğer renkleri öne çıkarıyorum. Her rengi se-
viyorum. Benim için en önemli kriter, özgünlük… 
Benzer şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Tişörtlerin ka-
lıbı da bana ait.”

Kış için hazırlanıyor
Gamze Karataş, bu kış için son derece özel bir tasarım 
üzerinde çalışıyor. Kalıbını yine kendisinin çıkaracağı 
kapüşonlu özel panço tarzı polarlar tasarlayan Kara-
taş, bu polarları kumaş boyasıyla renklendirdiği özel 
kumaş parçalarıyla kombine edecek. Polarların şapka 
ve kol kısımlarında da kumaş boyası ile hazırlanan özel 
motifler olacak. El yapımı hırkalarda da keçeler ve özel 
dantel işlemeleri yer alacak. 

me. Before I complete my designs, I use black contour or I 
highlight other colors by using black between colors. I like 
every color. The most important criteria for me is 
uniqueness. I don’t like things that look alike. I make my 
own t-shirt models.”

Getting ready for winter
Gamze Karataş is working on a very special design for this 
winter. This winter, Gamze Karataş who makes her own 
models is going to create a different style by combining 
hooded fleece ponchos with fabric pieces colored with 
fabric dye. Fleece ponchos are going to have special patterns 
on their hoods and sleeves. Handmade sweaters are going 
to have special lace work and felts. 

ZANAAT / CRAFTHOBİ / HOBBYZANAAT / CRAFT
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Tişört tasarımlarının kalıpları da özel olarak hazırlanıyor.
Foto altı: The models of t-shirt designs are prepared exclusively.

Gamze Karataş, kumaş boyası ve kalemleriyle özgün tasarımlara imza atıyor.
Gamze Karataş makes unique designs, using fabric dyes and pens.

	Sevgililer	Günü,	yıldönümü,	doğum	
günü	gibi	organizasyonlara	yönelik	özel	

tasarımlara	da	imza	atıyorum.

I	make	special	designs	for	special	days	
such	as	Valentine’s	Day,	anniversary	

and	birthday	designs.
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Üç dilde yazabiliyordu. Hem şair hem filozoftu. Şiirle-
rinde rind edasını benimsese de zahid ve dervişti. Süley-
man Nazif’e göre Sünni, Fuat Köprülü’ye göre Şiiydi. 
Hem molla hem sufiydi. Dünyaya Safevi topraklarında 
gözünü açmışsa da, ülkesi Osmanlılarca fethedilmişti. 
Hem Şah İsmail’e hem Kanuni Sultan Süleyman’a eser 
ithaf etmişti. Uzun lafın kısası, Fuzuli iki büyük İslam 
imparatorluğu arasında, iki büyük mezhep arasında, 
delilikle dâhilik arasında, zahitle rind arasında arafta 
kalmış bir büyük şairdi. 

Kerbela toprağında bir çağlayan
Birçok klasik şairimiz hakkında olduğu gibi Fuzuli’nin 
doğum yeri ve yılı hakkında da araştırmacılar arasında 
ihtilaf var. 15. yüzyıl sonunda İstanbul’a epey uzak bir 
diyarda, üstelik Akkoyunlu/Safevi toprağında doğduğu 
ve 16. yüzyılda öldüğü için Osmanlı tezkirecileri bile 
tahmini bilgiler vermekten öteye geçemiyorlar. Bağdat, 
Hille veya Kerbela’da doğduğu rivayet ediliyor. Bugün 
araştırmacılar daha çok Kerbela’da doğduğu üzerinde 
duruyorlar. 
Aslında Kerbela Hz. Hüseyin ve diğer birçok evliyanın 
yattığı toprak olduğu için simgesel bir doğum yeridir. 
Farsça divanının önsözünde şiirlerinin Kerbela topra-
ğından olduğunu, bunun için de her yerde saygı görme-
leri gerektiğini söyler. Kerbela toprağı bilhassa Şiiler 
için mübarektir ve küçük üçgenler şeklinde pişirilmiş 
Kerbela toprağı bazı yörelerde secde için kullanılır. Fu-
zuli de bir anlamda Kerbela toprağından çağlayan gibi 
coşkuyla akan şiirler çıkarmıştır.
Doğum tarihi de belirsiz taşralı büyük şairin. 1480 yay-
gın olarak doğum tarihi kabul ediliyor. Demek ki Şah 
İsmail’e ‘Beng ü Bade’ mesnevisini ithaf ederken otuzlu, 
Kanuni Sultan Süleyman’a kaside sunarken ellili yaşla-
rını sürüyordu. Osmanlı-Safevi gerginliği düşünülecek 
olursa Fuzuli’nin bir şair olarak şansının neden fazla 
yaver gitmediği anlaşılır. 

He could write in three languages. He was both a poet and 
a philosopher. Although, he adopted a simple life style, he 
was also a dervish. According to Suleiman Nazif, he was 
Sunni; according to Fuat Köprülü, he was Shiite. He was 
both Sufi and mullah. Although, he opened his eyes to this 
world in Safavid lands, the Ottomans conquered his land. 
He dedicated works to both Shah Ishmael and Sultan 
Suleiman the Magnificent. To cut it short, Fuzuli was a 
great poet who was left in between two great Islamic 
empires, two great sectarians, insanity and genius, 
simplicity and devotee. 

A waterfall in Karbala
There is conflict between the researches about the 
birthplace and birth date of Fuzuli just as it is for many 
other poets. Even the Ottoman biography specialists 
cannot give exact information on these other than guesses 
since he was born in a land far from İstanbul at the end of 
the 15th century in Akkoyunlu/Safavid lands and died in 
the 16th century. It has been rumored that he was born in 
Baghdad, Karbala, or Hille. Today, researches agree 
mostly on Karbala.
In fact, Karbala is a symbolic birthplace because many 
saints such as Hussein died there. He mentions in his divan 
(collection of poems) that he is from Karbala soil and he 
deserves to be respected everywhere for this reason. Karbala 
soil is especially holly for Shiites and small pieces of cooked 
earth shaped in triangles from Karbala are used for 
prostrating during praying at some regions. Fuzuli wrote 
poems as if they flow in excitement from the Karbala soil.
The birth date of the great poet is also unknown. 1480 is 
accepted as his birth year commonly. Therefore, he was 
around his thirties when he dedicated his ‘Beng ü Bade’ 
mesnevi to Shah Ishmael; and in his fifties when he dedicated 
his eulogy to Sultan Suleiman the Magnificent. If we consider 
the conflict between the Ottomans and the Safavids, we 
would understand why his luck ran out as a poet.

Mehmed bin Süleyman’dan gazeller dinlediniz
Asıl adı Mehmed, babasının adı Süleyman’dı. Oğuzların 
Bayat boyuna mensup bir Türkmendi.  Huart, Krimsky 
ve Minorsky gibi bazı oryantalistler Fuzuli’nin Kürt ol-
duğunu ileri sürseler de hiçbir maddi delile yaslanmaz-
lar. Tam aksine Fuzuli kendisinden, ‘men Türk-zeban’ 
yani ‘Türkçe konuşan ben’ diye söz eder. Arapça ve Far-
sçayı ilim ve kültür dili olmaları hasebiyle sonradan öğ-
renmiştir, ama ana dilinin Türkçe olduğu her halinden 
bellidir. Hatta Fuzuli’nin bilhassa gazellerine ‘Türkçenin 
kendisi’ dersek kim buna abartı diyebilir? 
Ailesi, eğitimi ve görgüsü hakkında fazla bilgimiz yok ma-
alesef. Eserlerinde ömür boyu ilimle meşgul olduğunu 
söyler ama ayrıntı vermez. Meşhur ‘Şikâyetna-
me’sinden ve politikaya hiç karışmamış ol-
masından fakir bir derviş-şair olduğu anla-
şılıyor. Yaşadığı topraklar Akkoyunlu-
lardan Safevilere, Safevilerden Osman-
lılara geçtiği için devletle de istediği 
gibi bir hukuk inşa edememiştir. 
Akkoyunlu beyine, İsmail Safevi’ye 
ve Kanuni ve paşalarına eser ithaf 
ettiğine göre devletten medet um-
duğu da bellidir.

Şikâyetname ve ötesi
Kanuni’nin 1534’te Bağdat’ı fethe-
dip burada dört ay kadar ikamet 
etmesi Fuzuli’nin hayatını değişti-
recek, talih kuşunu başına kondu-
racak gibidir. Bu dört ayda şair Ka-
nuni için dört ayrı kaside yazar; Ka-
nuni’yi halife olarak tanıdığını beyan 
eder, bütün Müslümanları Kanuni’ye 
tabi olmaya çağırır, başka emirler ve 
sultanlar için yazmış olduğu kasideler-
den pişman olduğunu söyler. Fuzuli ayrıca 
önde gelen Osmanlı paşaları ve Bağdat valisi 
için de şiirler yazacaktır. Bir diğer husus da, Ab-
dülkadir Karahan’ın tahminine uyarsak, Fuzuli’nin Ira-
keyn seferinde Kanuni’ye eşlik eden büyük Osmanlı şair-
leri Hayali Bey ve Taşlıcalı Yahya Bey ile tanışmış, konuş-
muş olma ihtimalidir. 
Kanuni ve ricali Bağdat’tan ayrıldıktan bir süre sonra 
Fuzuli meşhur Şikâyetname’sini kaleme alır. Bu, süslü 
bir dille kendisine verilen sözlerin tutulmadığını, şairli-
ğinin yeterince değerlendirilmediğini ve devletten alma-
sı gereken maddi desteği alamadığını söylediği bir mek-
tuptur. Bugünün insanlarına biraz tuhaf görünebilir bir 
şairin Sultan ve ricali karşısında böyle eğilmesi. Ne var ki 
16. yüzyılda şair-sultan ilişkisinin demokratik bir ilişki 
olamayacağını takdir edersiniz. 

You have just listened to the lyrics of Mehmed 
bin Suleiman
His real name was Mehmed, and his father’s name was 
Suleiman. He was a Turkmen from the Oghuz’s Bayat clan. 
Although, some orientalists such as Huart, Krimsky, and 
Minorsky suggest that he was a Kurd, this is not based on 
any solid proof. On the contrary, Fuzuli talkes about 
himself as ‘Me who speaks Turkish.’ He learned Arabic and 
Farsi later, because those were the languages of science and 
art. However, it is obvious that his mother language was 
Turkish. Moreover, who could tell that we are exaggerating 
when we call some of his lyrics ‘the Turkish itself’? 

Unfortunately, we don’t know much about his family and 
his manners. He tells that he is a man of sciences in 

his works but he doesn’t give any details. His 
famous ‘Şikayetname’ (complaint) tells us 

that he was a poor dervish/poet since he 
kept his distance from the politics. The 

land that he lived was taken over by 
Safavids from Akkoyunlu State, and 
from Safavids by the Ottoman 
Empire. So, he couldn’t establish 
bonds with the state as the way he 
desired. It appears that he was 
hoping help from the state since he 
dedicated works to Akkoyunlu 
governor, Ishmael Safavid, and 
Suleiman the Magnificent.

Şikayetname and beyond
It seemed as if the event of 

Suleiman’s conquering Baghdad in 
1534 and residing here for four 

months would change Fuzuli’s life and 
become a turning point for him. During 

these four months, the poet wrote four 
eulogies for Suleiman. In these eulogies, he 

states that he recognizes Suleiman as the 
Caliph, calls all Muslims to recognize him, and 

regrets the eulogies that he wrote for other emirs and 
sultans. Fuzuli also would write poems for prominent 
Ottoman pashas, and the governor of Baghdad. If we go 
with the guess of Abdülkadir Karahan, it is possible that 
Fuzuli might have met with the great Ottoman poets 
Hayali Bey, and Yahya Bey of Taşlıca who accompanied 
Suleiman during his Irakeyn (two Iraq) campaign.
A while after Suleiman and his dignitaries leaves Baghdad, 
Fuzuli writes his famous ‘Şikayetname.’ This is a letter 
complaining about the broken promises in an ornamental 
language. He expresses that he was not appreciated as a poet 
and he didn’t get the monetary support from the state that 
he was supposed to receive. Bowing before the Sultan and his 

DELİ	Mİ	DÂHİ	Mİ:	FUZULİ
FUZULİ EN VERİMLİ ÇAĞINI OSMANLI HÂKİMİYETİ SIRASINDA YAŞADI. ‘LEYLA İLE MECNUN’ 

VE ‘HADİKATÜ’S-SÜEDA’ GİBİ ÖLÜMSÜZ ESERLERİNİ TAMAMLAMAYI BAŞARDI.

INSANE	OR	GENIUS:	FUZULİ
FUZULI EXPERIENCED HIS MOST PRODUCTIVE TIME DURING THE OTTOMAN REIGN. 
HE WAS ABLE TO COMPLETE HIS ETERNAL WORKS SUCH AS ‘LAILA AND MAJNUN’ 

AND ‘HADİKATÜ-SÜEDA’.
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Fuzuli’nin Kanuni öldükten sonra tahta geçen Baye-
zid ile de mektuplaştığı, sarayına varmak için izin 
istediği biliniyor. Yazık ki Fuzuli taşradan kurtulup 
saltanat merkezine ulaşma sevdasını gerçekleştire-
meden öldü. Diğer yandan, Fuzuli’ye az da olsa bir 
maaş bağladı Osmanlı. Fuzuli de en verimli çağını 
Osmanlı hâkimiyeti sırasında yaşadı; ‘Leyla ile Mec-
nun’ ve ‘Hadikatü’s-Süeda’ mesnevileri, Türkçe ve 
Farsça divanlar gibi ölümsüz eserlerini tamamlamayı 
başardı.

El çek ilacımdan tabip
Nesnesini aşan, Allah’a yönelen aşk teması Fuzuli’nin 
damgasını taşır. Özellikle gazellerinde müthiş bir lirizm 
hâkimdir. Bu gazeller şiir tarihimizin en sıcakkanlı, akıcı 
ve psikolojik açıdan çarpıcı şiirleri arasındadır. Fuzuli 
gazelleri o kadar etkileyicidir ki birçoğu bestelenmiş ve 
gazelhanlar tarafından yüzyıllardır icra edilmektedir. 
Gerek Azerbaycan ve Türkiye’de gerek Musul ve Ker-
kük’te Fuzuli gazelleri hâlâ büyük bir aşkla okunmakta ve 
dinlenmektedir. 
Fuzuli’nin edası da çarpıcıdır. Yoksulluğu, yalnızlığı, 
karşılıksız aşkı öven bir yapıdadır. ‘Fuzuli aşk’, ‘Pla-
tonik aşk’la kıyas edilebilir. Platonik aşkta olduğu 
gibi Fuzuli aşkta da fiziksel zevk hiç yoktur. Öte yan-
dan, Platonik âşık kendi eşitine âşık olurken Fuzuli 
âşık, sevdiğine kul köle olur. Platonik aşkın nesnesi 
de öznesi gibi erkektir; Fuzuli aşkta ise seven erkek 
sevilen kadındır. Platonik aşk, mükemmeliyet için bir 
araçtır. Fuzuli aşkta ise araç-amaç karışması vardır. 
Fuzuli âşık sevdiğinde kendini kaybeder ve bunun 
aşka âşık olmak gibi bir görünümü de vardır. Nihayet 
Platonik aşk felsefi bir idealden ibarettir, gerçek de-
ğildir; Fuzuli aşk ise şairin aşıkın hallerine ve psiko-
lojisine dair gerçekçi gözlemlerinin damgasını üstün-
de taşır. Kadın yüzü o kadar güzeldir ki bu güzelliği 
hakkıyla seven biri sonunda yaratılış sırrına erecek-
tir. Fuzuli’de dünya zevki olarak başlayan aşk nihayet 
dünyadan vazgeçme ve ilahi aşka varır. Tabii İbn 
Arabi’dekinin aksine Fuzuli’de sevgiliye duyulan aşk 
tamamen kaybolmaz, ölümü dahi aşar. Leyla’dan vaz-
geçip Mevla’yı bulma esprisi, Leyla’nın maddesinden 
vazgeçmek demektir; Mecnun, Leyla’sından anlam 
itibariyle vazgeçmez. Çünkü Leyla olmazsa Mecnun 
kendisini bilemez. Aşk yaratılışın temelinde vardır, 
kâinatın hareketi aşka bağlıdır. 
Aşkı bu kadar merkeze yerleştiren bir düşünce ne doğu-
nun ne batının şairlerinde vardır. Petrarca, Dante ve Sha-
kespeare’le kıyas edilirse Fuzuli’nin aşkı çok daha derin-
likli görünür. Yüzyıllardır kültürümüzü derinden etkile-
miş büyük şairin aşk anlayışını mutasavvıfların kozmolo-
jik görüşleri içinde değerlendirmek belki en doğrusu.

dignitaries might seem a bit odd to today’s people. However, 
you should take in consideration that a poet-sultan relation 
during the 16th century could not be a democratic one.
It is known that following Suleiman’s death, Fuzuli sent 
letters to Bayezid who came to the throne to ask his 
permission to the palace. Unfortunately, Fuzuli died long 
before he couldn’t make his dream of leaving the rural and 
moving into the center of the reign. On the other hand, 
Fuzuli was put on a salary, although it was small. Fuzuli 
experienced his most productive times during the Ottoman 
reign. He achieved to complete immortal works such as 
‘Laila and Majnun’ and ‘Hadikatü’s-Süeda’ (Garden of 
Pleasures) and poem collections in Turkish and Farsi. 

Remove your hands from my medication doctor
The love theme that goes beyond matter in the aim of 
reaching God is Fuzuli’s own. His lyrics are artistic. They are 
among the most genuine, flowing, and striking in the aspect 
of psychology of our poetic history. Fuzuli’s lyrics are so 
impressive that most of them are composed and artists have 
performed them for centuries. They are especially admired in 
Turkey, Azerbaijan, Mosul, and Kirkuk.
Fuzuli’s style is actually striking. He has a nature that 
praises loneliness, unrequited love, poorness. We can 
compare ‘Fuzuli love’ with ‘Platonic love.’ Fuzuli love doesn’t 
contain any physical pleasures just as it is with Platonic love. 
On the other hand, a Platonic lover falls in love with 
someone equal to himself; but, Fuzuli lover falls in love with 
whom he is going to become a slave or a subject. Both the 
subject and the object of Platonic love is man; in Fuzuli love, 
man is the loving one and woman is the beloved. Platonic 
love is a tool for perfection. Fuzuli love has a conflict of tool-
goal. Fuzuli lover lose himself in his beloved and this also has 
a side of being in love with love itself. Platonic love consists 
of an ideal, it is not real; Fuzuli love bears traces of the poet’s 
observations on the states and psychology of the lover. Face 
of woman is such beautiful thing that someone who loves 
this face the way she deserves finds the secret of the creation. 
Love that begins as a worldly love for Fuzuli arrives in divine 
love and giving up from the worldly pleasures. On the 
contrary, to Ibn Arabi, Fuzuli love is not all lost for the 
beloved. It even goes beyond death. The joke of giving up 
Laila and finding God means giving up on object of Laila. 
Majnun doesn’t give up on his Laila literally. Because, if 
there is no Laila, there is no Majnun. Love exists in the 
creation and the acts of the universe depend on love.
A thought that puts love this much at the center doesn’t exist 
either in the poets of the west or the east. If we compare him 
to Petrarca, Dante, and Shakespeare, Fuzuli’s love seems 
deeper. It might be for the best to evaluate his understanding 
of love within the cosmological views of the Sufis since he is a 
poet who has been affecting our culture deeply for centuries.   

TARİH / HISTORY
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BİR	FIRTINA	TUTTU	BİZİ
DAĞILAN BİR YUVANIN DAĞILAN BİR YURT, DAĞILAN BİR YURDUN DAĞILAN 

BİR YUVA OLDUĞUNU HİSSEDİYORSUNUZ BU TÜRKÜYÜ DİNLERKEN…

WE	WERE	CAUGHT	BY	A	STORM
WHEN YOU ARE LISTENING TO THIS BALLAD, YOU FEEL THAT A DYSFUNCTIONAL FAMILY 

IS IN FACT A DYSFUNCTIONAL COUNTRY AND A DYSFUNCTIONAL COUNTRY 
IS A DYSFUNCTIONAL FAMILY. 

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLADBİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD

Akşam basmak üzerindedir. Meriç’in, Tuna’nın veya 
başka bir nehrin kenarında oturup yavaş yavaş ırma-
ğın renginin de akşamın rengine karışmasını seyredi-
yorsunuz. Uçsuz bir muhacirlik dolaşıyor içinizde… 
Sakin, alabildiğine sakin yaşadığınız büyük bir coğ-
rafyadan ayrılmanızın akışı da o ırmakta… Akışta, 
geçmiş akınların, geçmiş aşkların, geçmiş fetihlerin 
sevincini gölgeleyen uçsuz bucaksız bir keder var.
Gözünüzü nehirden ayırdığınızda bütün rengârenk çi-
çeklerin birden o siyahımsı elbiseyi büründüğünü gö-
rüyorsunuz. Akşamın renginden değil de sanki bireysel 
ve toplumsal acılarınızdanmış gibi bu renk değiştir-
me… 
Yüzünüzü gökyüzüne kaldırdığınızda o yıldızlar, 
kaybolan şehirlerinizden, kaybolan dağlarınızdan, 
kaybolan ovalarınızdan, kaybolan ülkelerinizden ta-
rif edemediğiniz, tasnif edemediğiniz binlerce yaşan-
mışlığı çağrıştırıyor.
Yüzünüzü yola çevirdiğinizde, daha yakından başla-
yarak, paslı kahve cezveleri, parmaklıklar, ilerledikçe 
yıkılan evler, el değiştiren evler, ilerledikçe kendi ken-
tinizin size bir açık hapishane olması gibi durumlar…
Dağılan bir yuvanın dağılan bir yurt, dağılan bir yur-
dun dağılan bir yuva olduğunu hissediyorsunuz bu 
türküyü dinlerken en çok…
Sadece sözlerinde değil, ezgisinde de, bir fırtına sizi 
öyle acı ve öyle estetik boğuyor ki, tutulduğunuz as-
tım nöbetinden gözyaşlarınızı içerek, kalbinizden 
çıkan dumanı soluyarak kurtuluyorsunuz. 

Türkü şöyle:
“Bir fırtına tuttu a yârim bizi deryaya kardı
O bizim kavuşmalarımız a yârim mahşere kaldı

Yeni cezve yeni cezve kaynar kaynamaz oldu
O benim nazlı yârimin dilleri söyler söylemez oldu

(Yeni cezve yeni cezve kaynıyor ocakta
Kasatura belimizde a yârim martinimiz kucakta)

Mahpushanede yata yata yanlarım çürüdü
Pencereden baka baka a yârim ela gözler süzüldü

(Mahpushanenin mahkûmları sıra sıra dizildi
Bu bizim kaderimize a yârim kara yazı yazıldı)”

Kimden dinlemeli?
Birinci, ikinci ve dördüncü ikilikleri söylenen türkü 
Selanik’ten derlenmiş. Kaynak kişi Fatma Çil, derle-
yen Yücel Paşmakçı…  Ben Şükriye Tutkun’dan, Za-
ra’dan ve Cengiz Özkan’dan dinledim, sevdim… Siz 
kimden isterseniz…

It is almost evening. You are watching the color of the slowly 
running river blend into the color of the evening while sitting at 
the banks of Tuna, Meriç or another river. You are feeling like 
an immigrant. The flow of your separation from the great 
geography that you have been living in peace is hidden in that 
river. This flow keeps the endless sorrow that darkens the joy of 
the past love affairs, conquests, and battles.
When you take your eyes off the river, you realize that all the 
colorful flowers drape in that black dress. This change of color 
is because of the individual or social sufferings not because of 
the color of the evening, or so it seems.     
When you turn your face up to the sky, you realize that those 
stars make you recall thousands of indescribable memories from 
your lost cities, mountains, plateaus, and countries. 
When you turn your face to the road, you recall recent 
memories such as oxidized coffee pots, bars; you go more back 
in time, and you recall destroyed homes and the situations 
such as your own town becoming an open prison for you.
When you are listening to this ballad, you feel that a 
dysfunctional family is in fact a dysfunctional country and a 
dysfunctional country is a dysfunctional family.
A storm drowns you so aesthetically and painfully not only in 
its lyrics but also in its tune that you survive the asthma attack 
that you are suffering only by drinking your own tears and 
breathing in the smoke that comes out of your heart. 

Here is the ballad:
“We were caught by a storm, my darling, blended us into the sea
Now, my darling, our reunion has to be postponed to the 
Armageddon

Our new coffee pot used to boil coffee now it has become unused
The words that used to come out of my darling’s mouth have 
become unsaid

(New coffee pot is boiling on the stove
We armed our bayonets and our Martini rifles are on our laps 
my darling)

My sides are bruised because of sleeping all this time in prison
Hazel eyes of my darling drained because of looking out the 
window

(The inmates of the prison lined row by row
A black destiny has been written for us, my darling)”

By whom shall we listen to it?
The ballad, which its first and second verses are sung, has been 
collected from Thessaloniki. The source person is Fatma Çil, 
and Yücel Paşmakçı collected it. I listened to this ballad 
performed by Şükriye Tutkun, Zara and Cengiz Özkan, and I 
liked it. Whomever you wish…  MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ
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HAYDAR ERGÜLEN

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLESTREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

Garların da sonbaharı vardır. Belki de garların yalnız iki 
mevsimi vardır, biri ilk, diğeri son gelen, bahar. Kavuş-
malar ilkine, ayrılıklar sonuna yazılır baharın. Ayrılıklar 
kavuşmalardan çok olmalı ki garlar sanki hep sonbahar 
mevsiminde, güz kederinde.
Demirden, çelikten, taştan olduklarına bakmayın, garla-
rın da gören gözleri, duyan, acıyan, yanan, sızlayan yü-
rekleri vardır. Her ayrılıkta, küçük bir çıtırtı duyuluyor-
sa, bilin ki gar da ayrılan kalplerle birlikte kırılmaktadır. 
Sonbaharı sevdiğimden mi ne garları da severim. Güz 
diyelim, daha şık durduğundan değil, sonbahar deyince 
keder koyulaşıyor, güzde birazdan geçer, sis dağılır, da-
ğın dumanı kalkar, insanın acısı azalır gibi bir hissiyat 
olduğundan. Hem güzde bir resim tadı ve duygusu da 
var. Sanki yalnızca resimlerde bir mevsimmiş gibi güz, 
insanın gözleri dolar. 
Güz, evet. Tren mevsimi. Her mevsimin garı... Güz gelebilir, 
ayrılık olabilir, tren gecikebilir, ayrılan kavuşabilir, gar...
Garlar da bazen uyumak isteyebilir, uykusu geldiğinden, 
yorulduğundan değil hayır, kimi zaman bakmamak, gör-
memek daha iyi olduğundan, zamansız bir uykuya dal-
mak isteyebilir onlar da...

Terminals have their falls. Maybe, they only have two 
seasons, one is spring and the other is fall. Reunions take 
place at first then follows separations. Separations must 
be more in numbers since it is always fall at terminals.
Don’t think of them as only iron, steel, and stone, 
terminals have seeing eyes, hearing, burning, sore, and 
whimpering hearts. If there is a little breaking sound with 
each separation, know that terminals break with the 
separating hearts. 
I like terminals, maybe because I like fall. Let’s call it 
autumn, not because it sounds more elegant, but because 
it becomes more sorrowful when I say fall. It feels like 
when it is called autumn, our sorrow becomes lesser, and 
the fog goes away. Also, autumn has a feeling of a 
painting. It seems like it only lives in paintings. 
Autumn it is. Train season. Each season’s terminal… 
Autumn comes, separations might happen, train might be 
late, reunions might take place, terminal…
Sometimes terminals want to fall asleep, not because 
they feel sleepy or tired, no, sometimes it is better not to 
see, they want to fall an untimely sleep sometimes. 
Because people might break the hearts of terminals.

KEDER	GARI
DEMİRDEN, ÇELİKTEN, TAŞTAN OLDUKLARINA BAKMAYIN, GARLARIN DA GÖREN 

GÖZLERİ, DUYAN, ACIYAN, YANAN, SIZLAYAN YÜREKLERİ VARDIR.

THE	TERMINAL	OF	SORROW
DON’T THINK OF THEM AS ONLY IRON, STEEL, AND STONE, TERMINALS HAVE 

SEEING EYES, HEARING, BURNING, SORE, AND WHIMPERING HEARTS. 

Çünkü insan garların da kalbini kırabilir. Göğü kararttığı, 
suyu bulandırdığı, ormanı yaktığı, dalı incittiği, hayvan-
ları üzdüğü, sözcükleri küstürdüğü, anıları yıktığı, günü 
yorduğu gibi tıpkı...
Bazen şöyle düşünüyorum; acaba insanın bu dünyadaki 
konukluğu çok mu uzadı? İnsan bunca uzun süre konuk 
olunca çünkü tadını kaçıran bir varlık. Umarım ‘nereden 
biliyorsun?’ demezsiniz! Hem kendisiyle hem insan kar-
deşleriyle, doğayla, hayvanla, kâinatla, dünyayla da arası 
açık insanın… Kim bilir belki de sonumuz gelmiştir, so-
numuza gelmişizdir. 
Yoksa varlık nedeni ‘insan-ı kâmil’ yüceliğine ulaşmak 
olan insan, neden bu kadar vahşi, acımasız, zalim, vicdan-
sız olabilir? Her şeye karşı nasıl bu kadar öfkeli olabilir? 
Her şeyi neden yakıp yıkmak, kırıp dökmek isteyebilir?

Dünyadan sıkıldık mı?
Bir kediye, köpeğe attığı tekmeyi bile aslında kendine 
atmış olacağını neden bilmezden gelir insan? İnsan 
şimdi dünyayı tekmeliyor, hayatı tekmeliyor. Sahi çok 
mu sıkıldık dünyadan, konukluğumuz uzun sürdüğü 
için sıkıntıdan ne yapacağımızı bilemez hale mi geldik? 
Görüyorsunuz değil mi, ben de insan denen varlıklar 
arasında sayıldığım için, insan diye başlayıp eleştirdi-
ğim davranışlara yöneldim hemen. Oysa...
Oysa güzden, garlardan, onların gözlerini kaçırma ar-
zusundan söz edecektim. Garların kalbi de vardır, göz-
leri de. Tarih boyunca hep açık kalmış, her şeyi görmüş 
gözler. Birincisinden ikincisine dünya savaşlarını, 
umarım üçüncüsünü ne garlar ne dünya görür, suikast-
ları, katliamları, kıyımları gördü garlar. Her şey onların 
gözlerinin önünde oldu.
Madrid, Bologna garlarının yaşadığı saldırıyı kim 
unutabilir, sevdiğim Ankara Garı’nın yaşadığı acıyı 
nasıl unutabilirim, nasıl unutabiliriz? Gençliğimden 
beri aşklardan indiğim, yalnızlıklarla bindiğim trenle-
ri, neyi beklediğimi unuttuğum için kendimi unuttu-
ğum bekleme salonları, edebiyatın ve şiirin büyük 
kaynağı olarak durmadan insan öyküleri, trajediler, 
dramlar, kimi zaman da sevinçli ve sürprizli sonlar 
sunan söyleşilerin evi, yurdu olan garlardan bir gar, 
Ankara garı.
Gözlerin açıktı, şimdi acıyla daha çok açıldı ne yazık ki.
Kalbin kırıktı şimdi acıyla paramparça oldu ah!
Yüzünde bir güz hüznü vardı şimdi çizgilerin derinleşti.
Ne yapsak bunu unutamayız sevdiğim Ankara Garı. Na-
zım Hikmet’in, ‘hiçbir şey gideremez iç sıkıntımı/mem-
leketimin şarkıları ve tütünü gibi’ dizelerini sık tekrar-
larım, şimdi de tekrarlıyorum ama ne duman dağılıyor 
ne sis, ne de içimdeki acı azalıyor, öfke diniyor.
Sen büyüksün, güngörmüşsün, iyisin, ben bu sonbaha-
rı söyle ne yapayım güzelim Ankara Garı?

 Just as they darken the sky, pollute the water, burn the forest, 
harm the trees, hurt the animals, vex the words, destroy the 
memories, exhaust the day. 
Sometimes I think like this; I wonder if our visit is way too 
extended on this earth? Because when we humans overstay 
our welcome, we tend to spoil things. I hope you don’t say 
‘how do you know?’ We humans are in fact not in peace with 
other fellow humans or nature, animals, the universe, or the 
world. Who knows, maybe our end is near, or we came to an 
end. 
Otherwise; why would a human whose reason of existence is 
to reach the level of being the perfect human act this cruel, 
violent, heartless, and wicked? Why react with this much 
anger to everything? Why burning, breaking, destroying 
everything?

Are we tired of the world?
Why would one play ignorant of giving a kick to a cat or a 
dog is actually a kick giving to oneself? Humans are giving 
a kick to the world now, a kick to life. Are we really tired of 
this world, did we get too bored of it, we don’t even know 
what to do because of boredom? You see, even I began to 
act like the humans that I criticize since I am a human. 
Whereas…
Whereas I was going to talk about autumn, terminals and 
their desire to keep their eyes away from this. Those eyes 
were wide open during history, seeing everything. 
Terminals have seen the World War I and II, I hope 
neither the world or terminals see the third one, 
assassinations, massacres, murders. Everything took place 
right in front of their eyes.
Who can forget the attacks that took place in Madrid and 
Bologna Terminals, how can I forget the pain that my 
beloved Ankara Terminal experienced, how can we? 
Ankara Terminal, one terminal out of many terminals 
that are home to trains, which I ride since my youth from 
love affairs to loneliness, waiting lounges, which I forgot 
myself because I forgot what I was waiting for, stories and 
dramas and tragedies, which are the sources of many 
literary works, surprising chats and friendships. 
Your eyes were open, now unfortunately they are wide open 
with pain.
Your heart was broken, now it is shuttered into pieces with pain!   
There used to be an autumn sadness on your face, now your 
lines deepened. 
Whatever we do, we cannot forget this, my beloved Ankara 
Terminal. I recite often Nazım Hikmet’s verses, I do it now, 
too, but neither the smoke breaks or my pain or anger dims: 
“Nothing can take away my tediousness/ like the songs or 
tobacco of my country do.”
You are great, wise, and good, tell me my beloved Ankara 
Terminal; what shall I do with fall? 
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KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSISKİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

Osmanlı tarihini düşündüğümüzde ‘Kuğunun Son 
Şarkısı’ (2014, Kapı Yayınları) çok anlamlı, bir o kadar 
da hüzünlü bir kitap ismidir. Beşir Ayvazoğlu bu kita-
bında III. Selim dönemi sanatçılarıyla uğraşır, onları 
olabildiğince anlatmaya çalışır. Olabildiğince diyoruz 
çünkü Osmanlı sanatçılarına dair elimizde ayrıntılı 
biyografi kitapları yok. Osmanlılar hatırat yazmayı 
pek önemsememiş olmalı ki, istisnalar dışında, o tür 
başvurulacak eserlere rastlamıyoruz. O yüzden 
sanatçıların elimizde eserlerinden başka bir 
şey kalmıyor. O eserlere derinlemesine 
bakıp, oradan sanatçısıyla ilgili belki 
bir şeyler çıkartılabilir. Yaşadığı dö-
neme ait ipuçları, sanatçının haya-
ta ve insanlara bakışı, kendini al-
gılayışı, inançları gibi… O yüzden 
aslında Kuğunun Son Şarkısı 
adeta III. Selim dönemi sanat 
eserlerine dönük bir çağrıdır. 

Divan şiirine nasıl yaklaşmalı?
Kuğunun Son Şarkısı’nda merkez 
karakter Şeyh Galib. Onun divanı, 
Hüsn-ü Aşk’ı, şeyhliği, Mevleviliği, 
çağdaşlarına etkisi, gençliği ve III. Se-
lim’le dostluğu anlatılır. Beşir Ayvazoğlu işi 
birkaç çıta yükseğe çıkararak Şeyh Galib’in şiirle-
riyle yaşadığı dönem arasında bağlantılar kurar. Ör-
neğin; Şeyh Galib’in Hüsn-ü Aşk’ta kullandığı ‘ateş 
denizinde yüzen mumdan gemi’ benzetmesini pekâlâ 
İstanbul’da 22 Ağustos 1782 tarihinde meydana gelen 
büyük yangından alması ihtimalinden söz eder. Daha 
önce hiçbir yerde rastlamadığımız bu tespitle, aslında 
Beşir Ayvazoğlu divan şiirine nasıl yaklaşmamız ge-
rektiğine dair bir fikir verir. Divan şiirini hakkıyla 

When we consider the Ottoman history, ‘The Last Song of 
the Swan’ (2014, Kapı Publishing) is so meaningful and 
sad as a book title. Beşir Ayvazoğlu treats the artists of the 
Selim III’s reign in this book; he tries to explain them as 
much as he can. We say ‘as much as he can’ because we 
don’t have detailed biographies of the Ottoman artists. It 
must be because of their carelessness about writing 
memoires since we don’t see many of them around other 

than a few exceptions. The artists left nothing to us 
except their works. We might be able to draw 

some conclusions about its artist by 
looking at an artwork. We might find 

some clues regarding the time that 
they had lived, their life view, their 
self-observation, or their faiths… 
Therefore, the Last Song of the 
Swan is almost like a call for the 
artworks from the Selim III’s 
reign.

How are we supposed to 
approach to divan (book of 

poems)?   
The main character in the Last Song of 

the Swan is Sheikh Galib. The book tells 
about his divan, his Beauty and Love, him 

being a sheikh and a dervish, his effects on his peers, 
his years of youth, and his friendship with Sultan Selim 
III. Beşir Ayvazoğlu also links his poetry to his era. For 
instance, he talks about the possibility that he might had 
been talking about the big İstanbul fire that took place on 
August 22, 1782 when he used the following metaphor in 
his Beauty and Love: ‘The wax ship that floats in fire.’ In 
fact, Beşir Ayvazoğlu gives us an idea about how to 
approach divan poetry by means of this connection, which 

ÖMER YALÇINOVA

ŞEYH	GALİB’İN	ÇAĞDAŞI	SANATÇILARLA	
BİRLİKTE	ÇEKİLEN	FOTOĞRAFI

BEŞİR AYVAZOĞLU KUĞUNUN SON ŞARKISI KİTABINDA, III. SELİM DÖNEMİ SANATÇILARIYLA 
UĞRAŞIR, ONLARI OLABİLDİĞİNCE ANLATMAYA ÇALIŞIR.

PICTURING	SHEIKH	GALIB	WITH	HIS	
PEERS	OF	THE	SAME	ERA

BEŞİR AYVAZOĞLU TREATS THE ARTIST OF THE SELIM III’S REIGN IN HIS BOOK CALLED 
THE LAST SONG OF THE SWAN; HE TRIES TO EXPLAIN THEM AS MUCH AS HE CAN.

anlamamız için, onun yazıldığı dönemi iyi bilmek ge-
rekir. Yani sıkı bir tarih bilgisine ihtiyacımız var. Bu-
nunla da yetinmeyip, o dönem kullanılan edebi sanat-
lara, dini tartışmalara, dünyanın ahvaline dair malu-
mata da sahip olunmalıdır. Öbür türlüsü divan şiiriyle 
kelime düzeyinde ilgilenmek olur ki, onun okuyucuya 
kazandıracağı pek bir şey olmaz; çünkü eksik, hatta 
yer yer yanlış bir bilgilendirmeye yol açabilir.
Beşir Ayvazoğlu diğer yandan Şeyh Galib’i tek başına 
ele almaz. Onu dönemi içinde yakalamaya çalışır. Onun 
fotoğrafını çağdaşı diğer sanatçılarla birlikte çekmek 
ister. Bu da Şeyh Galib üzerinde çalışan, düşünen, onu 
anlamak isteyen kişiler için ayrı bir boyut kazandırır 
kitaba. Bunlardan biri musiki 
üstadı Hamamizâde İsmail 
Dede Efendi, diğeri bir hat üs-
tadı Mustafa Râkım Efen-
di’dir. Ayvazoğlu bununla da 
yetinmez, dönemin önde gelen 
ve Şeyh Galib’le ilişkisi olan, 
Hâlet Efendi gibi bürokratla-
rıyla, Hoca Neş’et gibi hocala-
rıyla, Aşçıbaşı Hüseyin Dede 
gibi Mevlevi dervişleriyle ilgi-
li de bilgi verir. Tüm bunlar 
Şeyh Galib’in şahsını ve eser-
lerini geniş açıdan görmemizi 
sağlar.

Şeyh Galib nasıl 
değerlendiriliyor?
Ayvazoğlu’nun Kuğunun Son 
Şarkısı’nda yaptığı bir diğer 
çalışma, Şeyh Galib’in Meş-
rutiyet ve Cumhuriyet dö-
nemlerinde nasıl anlaşıldığı 
ve değerlendirildiğidir. Bunu-
Şeyh Galib’in postnişinliğin-
de bulunduğu Galata Mevle-
vihanesi’nin uğradığı ihmali kaydederek yapar. Üste-
lik burada Şeyh Galib’in türbesi de vardır. Mevleviha-
ne bir dönem tamamen unutulmuş, hatta yıktırılıp 
yerine nikâh dairesi yapılmak istenmiştir.
Kuğunun Son Şarkısı’dan sonra Hüsn-ü Aşk’ı bir an 
önce edinip okuyabilir, Dede Efendi’nin bestelerini 
ayrı bir huşuyla dinleyebiliriz. Tarih kitaplarında kar-
şılaştığımız yenilikçi III. Selim’in ismiyle hüzünlene-
bilir, tarihi camilerdeki hat sanatı örneklerine daha 
bir dikkatle bakabiliriz. Kitap öyle bir etkileyiciliğe 
sahip... Beşir Ayvazoğlu bu şekilde okuyucunun di-
mağında III. Selim dönemiyle ilgili bir tat bırakmak 
istemiş ve bunu da başarmıştır.

was never mentioned anywhere else before. Understanding 
divan poems fully requires knowledge about the era that it 
was written. So, we need great knowledge of history. Even 
that wouldn’t be enough, we should also have knowledge 
about the literary arts, religious arguments, and the world 
events about the time that it was written. Otherwise, we 
would only be dealing with the wording of divan poems and 
that wouldn’t make us gain anything; because, what we 
gain would be wrong or have missing some facts.
On the other hand, Beşir Ayvazoğlu doesn’t treat Sheikh 
Galib alone. He tries to catch him in his own era. He desires 
to picture him with his peers of the same era. This takes the 
book to another dimension for the individuals who work, 

study, and think to understand 
Sheikh Galib. One of the peers is 
musician Hamamizâde İsmail Dede 
Efendi and the other one is 
calligraphy master Mustafa Râkım 
Efendi. However, these two were 
not enough for Ayvazoğlu, he also 
gives information about the 
prominent names of the time who 
were connected to Sheikh Galib 
such as bureaucrat Hâlet Efendi, 
Hodja Neş’et, Dervish Aşçıbaşı 
Hüseyin Dede. All these enable us 
to see his personality and his works 
from a wide point of view.

How is Sheikh Galib 
evaluated?
Another study that Ayvazoğlu did 
in the Last Song of the Swan is how 
Sheikh Galib was evaluated and 
understood during constitutionalist 
period and republic period. He does 
this over the negligence that Galata 
Dervish House, where he was the 
head dervish for some time, 

suffered. The place also houses the tomb of Sheikh Galib. 
The Dervish House was forgotten completely for a while; 
moreover, it was almost going to be demolished to be 
replaced by a marriage office.
We may read his Beauty and Love after the Last Song of 
the Swan, and listen to the compositions of Dede Efendi in 
a different kind of tranquility. We may become sad with 
Selim III’s name that we come across in history books that 
calls him as a reformist and then look at the calligraphic 
artworks in mosques with a different kind of attention. 
This book is that impressive. Beşir Ayvazoğlu achieved his 
desire of leaving a good impression of the Selim III’s reign 
in his readers’ minds.   

0  7  0  raillife KASIM / NOVEMBER 2015 raillife KASIM / NOVEMBER 2015       0  7  1

Beşir Ayvazoğlu



In stylish pieces of the season, themes that are inspired 
from 60s, 70s, and 80s draw attention. As we see that 
fashion stylists do not compromise on masculinity in these 
themes; on the contrary, bold and feminine pieces are 
seriously in demand. Here are the most stylish pieces of 
the new season and our recommendations:

Sezonda öne çıkan stil parçalarda; 60’lı 70’li ve 80’li 
yıllardan alınan temalar dikkat çekiyor. Modacıların bu 
temalarda maskülenlikten taviz vermediği görülürken 
tam tersine cesur ve fazlasıyla feminen parçalarında 
ciddi revaçta olduğunu söylemek gerek. İşte yeni se-
zonda dikkat çeken en stil parçalar ve öneriler:

MODA / FASHION
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İLLÜSTRASYON: MERAL ERDOĞAN

SEZONUN	EN	STİL	PARÇALARI
YENİ SEZONDA DİŞİLİĞİ ÖN PLANDA TUTAN KÜRKLER; MASKÜLEN TAVIRLI DENİZCİ KABANLAR; 

ZENGİNLİĞİN, İHTİŞAMIN TAŞIYICISI KADİFE VE BROKAR ÖNE ÇIKACAK.

THE	MOST	STYLISH	PIECES	OF	THIS	SEASON
IN THIS SEASON FUR COATS HIGHLIGHTING FEMININITY, NAVY COATS WITH 
A TOUCH OF MASCULINITY, VELVET AND BROCADE, BEARERS OF WEALTH 

AND MAGNIFICENCE, ARE PROMINENT. 

MODA / FASHION

0  7  2  raillife KASIM / NOVEMBER 2015

KÜRKLER
Feminen parçaların başında gelen 
sahte kürkler, bu sezon her yerde 
dikkatleri üzerine çeken modelleriy-
le karşımıza çıkacak. Rengârenk ve 
bir o kadar da havalı kürkler ile bu 
kış oldukça renkli geçecek.

Öneri:
•Feminen bir tarzınız varsa sezonun 
en dikkat çekici beyaz kürklerinden 
mutlaka edinmelisiniz.
•Kürklerle birlikte kullanılacak takı-
ları gümüş renginde seçin. 
Unutmayın ki bütün dikkatler kürkte 
olacaktır.

FUR COATS
We are going to see new models of 
faux furs, primary among the feminine 
pieces, everywhere this season. This 
winter is going to be colorful thanks to 
dashy and splashy faux furs. 

Suggestions:
• If you have a feminine style, you 
should definitely buy one of those 
spectacular white faux furs.
• Combine your faux fur jacket with 
silver fashion jewelries. Don’t forget 
that the fur is going to grab all the 
attention.

ESİLE TAN



MODA / FASHION

KADİFE
Lüks ve ihtişamı gardıroplarımıza getirecek kadife parçalar 
bu sezonun en popüler kumaşlarından… Aynı zamanda zara-
fetin de simgesi olan kadifeler 70 ve 80’li yıllara gönderme 
yaparak kalbimizde taht kurmaya geliyor.

Öneri:
•Sezonun en gözde ve kurtarıcı parçası olan siyah kadife 
elbiseleri gardırobunuzda mutlaka bulundurmalısınız.
•Dolabınızda kadife elbiseleriniz varsa yaka ve kol kısmına 
taşlı işlemeler ekleterek sezonun modasını yakalayıp rahat-
lıkla kullanabilirsiniz.

VELVET
Velvet pieces that are going to bring luxury and magnificence into 
your wardrobes are among the popular fabrics of this season. 
Being also the symbol of elegance, velvets inspired by the 70s 
and 80s fashion are here to win our hearts all over again. 

Suggestions:
•At least one black velvet dress, the biggest rescuer and the most 
favored piece of this season, should be in every girl’s wardrobe.
•If you already have velvet dresses in your wardrobe, you can 
embellish their necklines and sleeves with stones to catch up with 
this season’s fashion. 
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BROKAR
19. yüzyılın zengin 
aristokrasisinden ilham alan, 
asaletin temsili olan diğer bir 
parça ise brokarlar. Yeni 
sezonda Jakar desenleme 
teknolojisiyle dokunarak 
desen kazanan süslü 
dokuma brokar kumaşların, 
elbiselerden pantolonlara 
kadar kullanım alanları var.

Öneri:
•Brokar kıyafetleri giyinmek 
isteyenler ince vücut 
hatlarına sahip olmalıdır. 
Çünkü brokar kumaş vücudu 
olduğundan daha kalın 
gösterir.
•Davet ve özel gecelerde 
tafta, saten ve ipek gibi 
kumaşlarla kombin yaparak 
şık görünebilir, günlük 
hayatta da soft renkli brokar 
kumaşları tercih edebilirsiniz.

DENİZCİ KABANLAR
Askeriye havasını öne çıkaran denizci kabanlar kürklerin 
verdiği feminenliğin aksine maskülenliğin taşıyıcısı olacak. 
Koyu lacivert tonlar, büyük yakalar, güçlü omuzlar ve parlak 
düğmeleriyle bu kabanlar, şık ve maskülen havasıyla olduk-
ça çarpıcı olacak. 

Öneri:
•Maskülen havanıza; yalın, modern ve aynı zamanda çekici 
bir hava katmak istiyorsanız siyah deri eldivenler tam size 
göre. 
•Denizci kabanların olmazsa olmazı büyük düğmelere yakı-
şan gümüş aksesuarlar kullanabilirsiniz.

NAVY COATS
Navy coats that highlight military style are going to 
become the carriers of masculinity on the contrary of faux 
furs, the carriers of femininity. These coats in dark navy 
tones with large necklines, strong shoulders, and shiny 
buttons are striking with their elegant and masculine 
looks.

Suggestions:
•Black leather gloves are just for you, if you would like to add 
a plain, modern, and charming touch to your masculine style.
•You can use silver accessories with your navy coats because 
they go nice with large buttons, a must for navy coats.
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BROCADE
Inspired by the 19th 
century’s wealthy 
aristocracy, brocade is one 
other symbol of elegance. 
Usage areas of brocade 
fabrics weaved by using 
jacquard technology in 
this season change from 
dresses to pants.  

Suggestions:
•People with slender 
figures carry the brocade 
best; because, brocade 
fabrics would show your 
body look heavier than it 
actually is. 
•You can combine it with 
taffeta, satin, and silk for 
special night events to 
look more elegant in it 
and you might want to 
prefer brocade fabrics in 
soft colors for daily use.



EVİNİZDEKİ	OFİS	ODANIZI	
DÜZENLEYİN

EVDE ÇALIŞANLAR, EVLERİNDEKİ OFİS ODALARINI DEKORE EDERKEN 
NELERE DİKKAT ETMELİ?

ORGANIZE	YOUR	HOME	OFFICE
WHAT ARE THE THINGS TO CONSIDER WHEN DECORATING YOUR HOME OFFICE?

DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

Teknolojideki gelişmeler, iş yapış süreçlerinde ofise bağım-
lılığı azalttı. ‘Home office’ olarak adlandırılan evde çalışma 
sistemi, daha sık tercih edilmeye başlandı. Yaşam alanı ola-
rak kullandığınız evinizde rahat ve verimli bir çalışma orta-
mı oluşturmak için birtakım düzenlemeler yapmanız gereki-
yor. Çalışma mekânının konumlandırılmasından tutun da 
mobilyadan aydınlatmaya kadar evinizdeki ofisinizde ne 
gibi düzenlemeler yapmanız gerektiğini araştırdık…

Developments in technology have reduced the 
dependency to have an office during the business 
processes. People prefer to work from home more often 
nowadays. With some small arrangements, you can 
turn your home into a productive and comfortable 
working environment. Here is the type of arrangements 
you might consider to better your home office from 
locating your work area to choosing proper lighting.

ELA DEMİRCİLER

MOTİVE EDİCİ AKSESUAR
Keyifli ve konforlu bir ortam yaratmak için yeşillikler, 
bitkiler ve duvara asacağınız fotoğraflardan yararla-
nabilirsiniz. Sizi motive eden, tarzınızı yansıtan biblo, 
duvar saati, mantar pano, güzel fotoğraflarla süslen-
miş takvim gibi aksesuarlardan da yararlanabilirsiniz.

ODA SEÇİMİ 
Evinizin girişinde yer alan bölümler ofis için kullanıma 
en uygun alanlardır. Böylece iş görüşmesine gelenlerin, 
evin size özel bölümlerini görmesini engellersiniz. 
Seçtiğiniz oda; çalışma masası, kitaplık, evrak dolabı, 
büro malzemeleri ve oturma fonksiyonlarını kapsaya-
cak büyüklükte olmalı. Yatak odası ve mutfaktan uzak 
bir mekân yaratmanız işinize daha kolay konsantre 
olmanızı sağlar. Ofis olarak ayırabileceğiniz bir odanız 
yok ise, ofis alanınızı uyuma ve yaşam alanından perde, 
paravan veya bölücü bir duvarla ayırabilirsiniz.

MOTIVATING ACCESSORIES
Using potted plants and wall photos for decoration 
creates a pleasant and comfortable ambience. You 
can also use accessories that reflect your style and 
motivate you at the same time such as trinkets, wall 
clocks, pin board, and colorful calendars.  

SELECTING A ROOM
The most suitable rooms to use as a home office are the 
ones closer to the entrance. This gives you the advan-
tage of keeping the other rooms away from the curious 
eyes of your visitors. The room that you choose should 
be large enough to place desk, library, file cabinet, 
office supplies, and seating area. Creating a workspace 
away from your bedroom and kitchen allows you to 
focus on your work easier. If you don’t have a room to 
assign as an office, you can try separating your living or 
sleeping space with curtain or screen.
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DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION 
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ERGONOMİK MOBİLYALAR
Evdeki ofisinizin mobilyalarını seçerken şıklığın yanı 
sıra ergonomiye de önem vermelisiniz. Yazı yazmak 
için 75 cm yüksekliğinde bir masa bilgisayar kullanı-
mı için uygundur. Standart ofislerde kullanıldığı gibi 
profesyonel, ayarlanabilir, beli ve sırtı destekleyen 
çalışma sandalyeleri seçerseniz uzun çalışmalarınız-
da yorgunluk hissetmezsiniz.

TEKNOLOJİK ALTYAPI
Evdeki ofisinizde işiniz için gerekli olan tüm tek-
nolojik altyapıyı sağlamalısınız. Elektrik tesisatı, 
internet, telefon ve bilgisayar sisteminin iyi bir 
biçimde kurgulanması iş yapış süreçlerinizi olum-
lu etkiler. İleride ilave edebileceğiniz cihazlar için 
bolca yedek priz kullanmalısınız. Elektronik cihaz-
lar, radyatörden ve direkt güneş ışığından uzakta 
olmalı.

MESLEĞE GÖRE RENK
Mesleğinize ve vermek istediğiniz imaja uygun ola-
rak dekorasyon tarzınızı belirlemelisiniz. Buna uygun 
malzeme ve mobilya seçmelisiniz. Örneğin avukat 
ya da muhasebeciler ciddiyeti vurgulayacak koyu 
renkleri tercih etmeli. Grafik tasarımcısı ya da halkla 
ilişkiler sorumlusu da yaratıcılığı öne çıkaran canlı 
renkler ile farklı dokulara yer verebilir. Bir terapist 
ise, dingin ve huzurlu bir ortam yaratan pastel renk-
lere yönelmeli.

IŞIKLANDIRMAYA DİKKAT!
Çalışmak için aydınlık ve ferah bir ortam en idealidir. 
Bu gerçekten yola çıkarak masanızı; pencere yakı-
nında mümkünse soldan ışık alan bölgede, ekranını-
zın doğrudan güneş ışığı almayacağı bir şekilde 
konumlandırın. Gece kullanımı için de mümkün oldu-
ğunca günışığına yakın özelliğe sahip aydınlatma 
aparatları kullanmalısınız.

ERGONOMIC FURNITURE
When choosing furniture for your home office, 
you should consider ergonomics as well as ele-
gance. A writing desk with 75 cm height would be 
proper to use. If you choose a professional and 
adjustable desk chair that supports your waist 
and back, you won’t feel tired after working for 
long hours. 

TECHOLOGICAL SUBSTRUCTURE
For your work, you should have the entire technologi-
cal substructure at home. Having electric wiring, inter-
net and phone connection, and computer system set 
up properly would be to your advantage. You might 
need to install extra electric outlets for future use, 
because you might need additional devices. Electronic 
equipment should be placed away from direct sunlight 
and radiator.

COLOR IN ACCORDANCE WITH PROFESSION
You should determine your decoration style in accord-
ance with your profession and your image that you’d 
like to present. You should choose your furniture 
accordingly. For instance, lawyers and accountants 
should select dark colors to emphasize the seriousness. 
Graphic designers or public relations managers might 
want to choose vibrant colors and different textures to 
highlight creativeness. A therapist should go for pastel 
tones that create peaceful and calm environments.  

PAY ATTENTION FOR LIGHTING!
A bright and spacious environment to work is the 
optimum. Considering this fact, place your desk 
close to window, if possible, where the sunlight 
enters from left and locate your computer where 
it won’t be exposed to direct sunlight. You should 
use daylight lamps if you are going to be working 
at night.



EN	YENİ	MODELLER	
YILSONUNU	BEKLİYOR

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN NABZINI TUTAN FRANKFURT OTOMOBİL FUARI’NDA 
SERGİLENEN YENİ MODELLER ÜLKEMİZE GELİYOR. 

THE	NEWEST	MODELS	WAIT	FOR	THE	YEAR’S	END
THE NEWEST MODELS THAT WERE EXHIBITED AT THE FRANKFURT AUTO SHOW ARE 

COMING TO OUR COUNTRY.

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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PEUGEOT’DAN 272 BEYGİRLİK ASLAN
Peugeot Frankfurt Otomobil Fuarı’nda 1.6 litre 272 
beygirlik yeni 308 GTi modelini tanıttı. Markanın 
RCZ modelinde de kullanılan bu motor, 2 bin devi-
rin altında üretmeye başladığı 330Nm.’lik torkuyla 
da dikkat çekiyor. Sıfırdan 100 km/s hıza 6 sn’de 
çıkan küçük sporcu, 100 km’de ortalama 6 lt yakıt 
tüketecek. 2016 ilk çeyreğinden itibaren Türkiye 
pazarına sunulacak.

A 272 HP LION FROM PEUGEOT
Peugeot introduced its new 1.6-liter 272 hp 308 Gti 
model at the Frankfurt Auto Show. The same engine 
that was used in RCZ model draws attention with the 
330 Nm. torque that it produces under 2000 rotation. 
The little sportsman that goes to 100 km/h from 0 in 
6 seconds burns an average of 6 liters oil per 100 km. 
It is going to be presented to the Turkish market 
beginning from the first quarter of 2016.

DACIA ARTIK OTOMATİK VİTESLİ
Ülkemiz pazarında da çok satılan modellerden 
Dacia, ilk kez Easy-R yarı otomatik şanzımana 
kavuştu. Uzun süredir ülkemiz pazarında beklenen 
model, yoğun trafikte konforu, uygun fiyatıyla sun-
mayı planlıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren satışa 
sunulacak otomatik Dacia modellerinde ayrıca 
navigasyon, multimedia sistemi ve geri görüş 
kamerası da yer alacak. Özel renk ve döşeme seçe-
nekleri de bulunacak.

DACIA HAS NOW AUTOMATIC TRANSMISSION
Dacia, among the most sold models in our country, 
embraced its Easy-R semi-automatic transmission for 
the first time. The model, which was expected in our 
country for a while now, plans to offer comfort in heavy 
traffic at bargain prices. Automatic Dacia models that 
are going to be presented for sale at the beginning of 
next year are also going to offer navigation, multimedia 
system, and rear view camera. Color and upholstery 
options are also going to be available.  

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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YENİ A SERİSİ ÇOK İDDİALI
Mercedes-Benz, bu yıl “Otomobilin Geleceği” 
temalı 70’in üzerinde modeliyle katıldığı IAA 
Frankfurt Otomobil Fuarı’na özel tasarladığı kon-
sept aracı “Concept IAA” ile büyük beğeni topladı. 
Merakla beklenen S-Serisi Cabrio ve C-Serisi 
Coupe modellerini de ilk kez dünyaya tanıttı. 
A-Serisi, kullanıcı talepleri doğrultusunda ve geliş-
miş konfor sunmak üzere yenilendi ve yılsonunda 
ülkemiz pazarına sunulacak.

Otomotivin en büyük buluşması Frankfurt Oto-
mobil Fuarı’nda sahne alan 210 yeni modelin 
büyük bir bölümü, yılsonundan itibaren ülkemiz 
pazarına sunulmaya başlanacak. İşte fuarda ilk 
kez sergilenip Türkiye’ye gelecek en önemli mo-
deller…

NEW A SERIES IS CHALLENGING
“Concept IAA,” this year’s special design concept 
vehicle of Mercedes-Benz, which attended the show 
with more than 70 models with ‘The Future of 
Automobile’ theme, collected great feedback. The 
company introduced its new models S-Series Cabrio 
and C-Series Coupe for the first time. A-Series is 
refreshed within the aim of customer feedback to 
present the best comfort and it is going to be present-
ed to our market at the end of this year.  

A large number of 210 new automobiles that were on 
stage at the Frankfurt Auto Show, the largest meeting of 
the automotive sector, are going to be put into market in 
our country beginning the end of this year. Here are the 
important models that are going to be exhibited for the 
first time at the show and then come to Turkey…

ERTUĞRUL ARSLAN



AUDI A4 GÜN SAYIYOR
Audi’nin uzun süredir beklenen modeli A4, yeni 
yüzünü gösterdi. Tasarımı dışında, teknolojisi de 
yenilenen, kablosuz şarj gibi yeni özelliklerle 
donatılan A4, kasım ayında ülkemiz pazarında da 
satışa sunulacak. Aracın fiyatının 140 bin TL’den 
başlaması bekleniyor.

AUDI A4 COUNTS THE DAYS
Audi’s A4, which was expected for a long time, 
showed its new face. Besides its design, its technolo-
gy is also refreshed and it is equipped with new fea-
tures such as wireless charge. A4 is going to be pre-
sented to our country’s market in November. Its price 
is expected to start from 140 thousand TL.  

İSTER ARAZİDE İSTER OTOYOLDA
Toyota’nın yenilenen Pick-up modeli sınıfındaki en 
iddialı araçlardan biri olarak geri döndü. Frankfurt 
sonrasında hiç beklemeden Türkiye pazarına da 
sunulan yeni modelin 4X2 versiyonları 78.750 
TL’den, 4X4 versiyonları da 99.750 TL’den başlayan 
fiyatlarla satılıyor. İki motor seçeneği bulunan 
Hilux’ın Yeni 2.4 D-4D dizel motoru 150 beygir, 2.8 
D-4D dizel motoruysa 177 beygir gücünde.

WHETHER OFFROAD OR HIGHWAY
The refreshed pick-up model of Toyota is back 
stronger. The new model was presented to the 
Turkish market without the wait after the Frankfurt 
Auto Show. Beginning prices are 78,750 TL for 4x2 
versions and 99,750 TL for the 4x4 versions. Hilux 
comes in two motor options. Its new 2.4 D-4D die-
sel engine has 150 hp and 2.8 D-4D diesel engine 
has 177 hp.  

510 BEYGİRLİK KÜÇÜK FERRARİ 
Alfa Romeo Giulia’nın en performanslı versiyonu, 
Frankfurt Otomobil Fuarı’nda resmen görücüye 
çıktı. İlk olarak 510 HP’lik yüksek performanslı spor 
versiyonuyla yollara çıkmaya başlayacak olan Alfa 
Romeo Giulia, gücü ve tasarımıyla çok farklı bir yere 
konumlanacak. 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.9 
sn’de tamamlayan ve 307 km/s’lik son hıza erişebi-
len Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, 2016 başında 
ithal edilecek.

LITTLE FERRARI WITH 510 HP
Alfa Romeo Giulia’s version with the best perfor-
mance was also at the Frankfurt Auto Show. Alfa 
Romeo Giulia is first going to be on the roads with 
its 510 HP high performance sports version. It is 
going to take place somewhere different with its 
power and design. Going from 0 to 100 in only 3.9 
seconds and reaching 307 km/h last speed, Alfa 
Romeo Giulia Quadrifoglio is going to be imported 
at the beginning of 2016.
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RENAULT TALİSMAN HAZIRLANIYOR
Fransız üretici Renault, orta sınıfta artık daha etkin 
olacağının sinyallerini Frankfurt Otomobil Fuarı’nda 
resmi olarak verdi. Laguna’nın halefi olarak yollara 
çıkacak ve Espace ile aynı platformu paylaşacak 
yeni modelin adıysa Talisman olacak. D segmentin-
de mücadeleye dâhil olacak Talisman, 2016 ilk ayla-
rında ülkemiz pazarında da satılacak.

RENAULT TALISMAN IS GETTING READY 
The French manufacturer Renault gave the signal of 
becoming stronger in the middle class officially at the 
Frankfurt Auto Show. The name of the new model, 
which is going to be the successor of Laguna and share 
the same platform with Espace, is going to be Talisman. 
Getting in the fight in D segment, Talisman is going to 
be in our country’s market in the first months of 2016. 
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This year is an important one for Microsoft. The main 
reasons are positive feedbacks received following the 
introduction of Windows 10; Xbox One becoming stronger 
against the game console PlayStation 4; investing in the 
future by means of the new head gear called Holo Lens that 
combines virtual reality and enriched reality. The press 
event that was held on October 6 by the company proved 
that we could expect more from them. Let’s take a close look 
at the striking products introduced!

ETKİNLİĞİN SÜRPRİZİ BİR DİZÜSTÜ OLDU
Surface Book, ince ve ekrandan ayrılarak tablete dönü-
şen ekranı ve MacBookPro’dan iki katı kadar yüksek 
performansıyla büyük ilgi görebilir. Cihaz, 3000x2000 
piksel çözünürlükte, 3:2 oranındaki 13,5 inçlik Pixel Sense 
dokunmatik ekranıyla fark yaratıyor. Intel’in 6. nesil Core 
i5 / Core i7 işlemci, NVIDIA GeForce ekran kartı, 16 GB’a 
kadar bellek, 1 TB’a kadar SSD depolama, 5 MP ön / 8 MP 
arka kamerası bulunan cihazın 12 saat pil ömrü var.

Bu yıl, Microsoft için önemli bir yıl. Bunun sebeplerinin 
başında şirketin, Windows 10’un tanıtılması sonrasında 
aldığı olumlu eleştiriler; oyun konsolu Xbox One’ın Play 
Station 4’e karşı güçlenmesi; HoloLens adlı sanal gerçeklik 
ve zenginleştirilmiş gerçekliği birleştiren başlığı ile 
geleceğe yatırım yapması geliyor. 6 Ekim’de düzenlediği 
basın etkinliği ise firmadan çok daha fazlasını 
bekleyebileceğimizi gösterdi. Gelin, firmanın tanıttığı 
çarpıcı ürünlere yakından bakalım... 

MICROSOFT	ESKİ	GÜCÜNÜ	KAZANIYOR
WİNDOWS 10 İŞLETİM SİSTEMİYLE TÜM CİHAZLARDA BENZERSİZ BİR DENEYİM 

SUNAN MİCROSOFT, EKİMDE YAPTIĞI TANITIMLA YENİ İŞLETİM SİSTEMİNİ KULLANAN 
CİHAZLARI GÖRÜCÜYE ÇIKARDI.

MICROSOFT	GAINS	BACK	ITS	POWER
MICROSOFT THAT OFFERS A MATCHLESS EXPERIENCE AT ALL DEVICES THROUGH 

WINDOWS 10 OPERATING SYSTEM INTRODUCED THE NEW DEVICES THAT USE THE 
NEW OPERATING SYSTEM. 

AYTUN ÇELEBİ
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SURPRISE OF THE EVENT WAS A LAPTOP
Surface Book might receive great interest with its 
screen that can be detached from the keyboard 
transforming it into a tablet and with its performance 
that doubles MacBookPro’s. The device makes the 
difference with its 3:2 ratio 13.5-inch Pixel Sense touch 
screen at 3000x2000-pixel resolution. The device that 
comes with Intel’s 6th generation Core i5 / Core i7 
processor, NVIDIA GeForce screen card, memory up to 
16 GB, SSD storage up to 1 TB, 5 MP front / 8 MP rear 
camera has 12-hour battery life.

SURFACE PRO TABLET iPAD PRO’YA RAKİP OLACAK
Surface Pro 4 de Apple gibi, pazardaki yeni bir eğili-
min temsilcisi. 12,3 inçlik ekranı 2736x1824 piksel çözü-
nürlükte ve 0,4 mm kalınlıktaki GorillaGlass ekran, 

çizilmelere ve darbelere de karşı güvende. 
İçerisinde 6. Nesil Intel Core işlemci, 16 GB 
bellek ve 1 TB depolama taşıyan cihaz, bir 

dizüstünü de aşarak iş istasyonu performansı 
sunmaya hazır gözüküyor. Yanında gelen 

Surface Pen ise bir yıl pil ömrü, üst kısımdaki 
Cortana’yı çalıştırmaya yarayan belirgin silgisi 

ve manyetik gövdesiyle tablete tutturulabilmesiy-
le oldukça kullanışlı.

SURFACE PRO TABLET IS GOING TO COMPETE 
WITH iPAD PRO
Surface Pro 4 is the representative of a new aim in the 
market like Apple. Its 12.3-inch screen has 2736x1824-
pixel resolution and it is protected against bumps and 
scratches with its 0.4 mm GorillaGlass. It comes with 
6th generation Intel Core processor, 16 GB RAM and 
storage up to 1 TB. The device seems ready to offer 
workstation performance. Surface Pen that comes 
along has a year of battery life and a remarkable eraser 
that puts Cortana on. Its magnetic body is very useful 
and easy to attach the tablet. 

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY
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SMARTBANDS ARE MORE SPORTIVE NOW
Microsoft Band 2, which is equipped with fitness and 
health features, looks more attractive. Its screen is 
curved and its lines are softer. It has GorillaGlass 3 
OLED touch screen as well as GPS, sensors such as 
barometer, and features such as sleep and calorie 
tracking. Cortana support makes voice commands 
possible. Microsoft Health application collects data 
from Band and analysis them on one screen. VO2 max 
support is a feature that no other wearable device 
has: Now you can see the maximum amount of 
oxygen you use. 

AKILLI BİLEKLİK ARTIK DAHA SPORTİF
Fitness ve sağlık özellikleriyle donanan Microsoft Band 2, 
görünüm olarak da daha alımlı. Kavisli bir ekrana sahip 
olan Microsoft Band, genel olarak da yuvarlak hatlara 
sahip. GorillaGlass 3 OLED dokunmatik ekranın yanı sıra, 
dâhili GPS, barometre gibi algılayıcıları, uyku ve kalori 
takip özellikleri bulunuyor. Cortana desteği ise sesli 
komutları mümkün hâle getiriyor. Microsoft Health uygu-
laması, Band’den gelen verileri toplayarak tek ekranda 
analiz imkânı veriyor. VO2 max desteği de, bir başka 
giyilebilir cihazda olmayan bir özellik demek: Artık kul-
landığınız azamî oksijen miktarını görebilirsiniz.

FLAGSHIP PHONES THAT WERE EXPECTED 
FOR TWO YEARS ARE READY
Lumia 950 comes with a 5.2-inch AMOLED screen 
with 2560x1440-pixel resolution, octa-core 
Snapdragon 808 processor, 3 GB RAM, and 32 GB 
storage that can be extended up to 2 TB through a 
microSD card.   

Both of them have octa-core processors
Lumia 950 XL comes with a 5.7-inch AMOLED screen 
with 2560x1440-pixel resolution, octa-core 
Snapdragon 810 processor, 3 GB RAM, and 32 GB 
storage that can be extended up to 2 TB through a 
microSD card.   

50 percent charge in 30 minutes
Both devices have USB-C nests for easy connection 
and speed charge. Microsoft states that it can be 
charged up to 50 percent in 30 minutes. Both models 
have replaceable batteries and Qi support for wireless 
charging. 
Both use same type of cameras. Rear face has 20 MP 
PureView and front face has a camera with 5MP. Rear 
camera records 4K videos. 

İKİ YILDIR BEKLENEN AMİRAL GEMİSİ 
TELEFONLAR HAZIR
Lumia 950’nin 5,2 inç büyüklüğündeki AMOLED ekra-
nı 2560x1440 piksel çözünürlüğe erişirken, sekiz 
çekirdekli Snapdragon 808 işlemci, 3 GB bellek ve 
micro SD kart ile 2 TB’a kadar genişletilebilen 32 GB 
depolama gibi özellikleri mevcut. 

İkisi de sekiz çekirdek gücünde
Lumia 950 XL ise 5,7 inçlik AMOLED ekranda 
2560x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Sekiz çekir-
dekli Snapdragon 810 işlemcisi, 3 GB belleği ve 2 TB’a 
kadar ek yapabilmeyi sağlayan microSD bellek kartı 
yuvası bulunuyor.

30 dakikada yüzde 50 şarj
Her iki cihazda da kolay bağlantı ve hızlı şarj için 
USB-C yuvası mevcut. Microsoft, 30 dakika şarjla 
yüzde 50 pil kapasitesine ulaşabileceğinizi belirtiyor. 
Pilleri değiştirilebilen iki model de kablosuz şarj için Qi 
desteğine sahip.
İki akıllı telefonun kameraları da aynı... Arka yüzde 20 
MP Pure View kamera bulunurken, önde 5 MP’lik bir 
kamera var. Arka kamera 4K video kayıt edebiliyor.
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YASMİNE HAMDAN
Arap dünyasının ikonu, 17 Kasım’da Ankara 

Palas’ta sahne alıyor.

The icon of the Arab world is at Ankara        
Palas on November 17. 

SEPULTURA
Brezilyalı thrash metal efsanesi 

Sepultura, 26 Kasım’da 
garajistanbul’da…

Sepultura, the Brazilian thrash 
metal legend, is at garajistanbul 

on November 26. 

ZUHAL OLCAY
Sanatçı, “Başucu 

Şarkıları 3” isimli yeni 
albümünün şarkılarını 
seslendireceği konseri 

ile 18 Kasım’da Eskişehir 
SPR Pub’ta…

The artist is going to 
perform songs from her 

new album called 
“Başucu Şarkıları 3” at 
Eskişehir SPR Pub on 

November 18.

AJANDA / AGENDA
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VEDAT SAKMAN
Efsane sanatçı, 21 Kasım’da 

İstanbul Caddebostan 
Kültür Merkezi’nde…

The legendary artist is at 
İstanbul Caddebostan 
Center of Culture on 

November 21.
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SPECTRE 007
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DATE:

06 Kasım 2015 - November 6, 2015

YÖNETMEN - DIRECTOR: 
Sam Mendes

OYUNCULAR - CAST:  
Daniel Craig, Ralph Fiennes, Monica Bellucci, Ben 
Whishaw, Christoph Waltz

TÜR - GENRE:  

Aksiyon - Action

FİLM ÖZETİ: 24. James Bond filmi olarak gösterime 
girecek Spectre, 2 saat 40 dakikalık süresi ile 
heyecan yaratacak. 
 

SYNOPSIS: Spectre, which is going to be released as 

the 24th James Bond movie, is full of action and its 

length is 2 hours and 40 minutes. 

DELİ BAL
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DATE:

13 Kasım 2015 – November 13, 2015

YÖNETMEN - DIRECTOR:
Ali Bilgin

OYUNCULAR - CAST:                                                  
Çağatay Ulusoy, Leyla Lydia Tuğutlu

TÜR - GENRE:                                                         

Romantik - Romance

FİLM ÖZETİ: Aynı üniversitede öğrenci olan Barış ve 
Füsun’un tutku dolu aşk hikâyesine tanıklık edeceğiz.

SYNOPSIS: We are going to witness the passionate 

love story of Barış and Füsun who study at the same 

university.   

SİNEMA / CINEMA
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAN KODAMANOĞLU

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

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

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

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ][ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

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

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

Âdet

Resimdeki
şarkıcı

Denizin
derinliğini

ölçme

Yazgı

Karışık
renkli

Sağlam,
kuvvetli

Tahsisat Antalya
ilçesi

Geniş koltuk

Polisin
bulunduğu

yapı

Obsesyon

Uyanıklık

Uygun,
yaraşır

Oryantal,
dansöz

Serdengeçti

Yemen
başkenti

Zehirli bir
yılan türü

Işığı
engellemek
için gerilen

örtü

65cm'lik ölçü

Uzun yıllar
dayanan eşya

Yapıya
girerken

geçilen yer

Güvem
eriği

Hastalıklı,
sakat

Felsefede
düşünce İdrak

Simgesi Ag
olan

element

İsim

İyi ahlak

Yüzme
aracı

Üzüm vb.
bitkiler

Bireyin
toplumdaki

konumu

Seyircileri
coşturan

kimse

Eş İnsanlık
Bütünü

Ötürü

Ağabey

Aygıt

İnce
kumaştan
giysi türü

Pelerinli
palto

Bir tür kaba
ayakkabı

Madeni ip

Devlet
Malzeme

Ofisi

Çalışma
odası,

yazıhane

Amirler

İz, işaret

Dilemma

Öteden beri
olagelen
davranış

Bulgar parası

Kurtuluş,
kurtulma

En küçük
sosyolojik

birim

Bel kemiği

Bitkinin
toprakaltı

kısmı

Yalım, alaz

Kolsuz ve
kısa giysi

Lesotho
plakası

Başlangıcı
olmayan

Etkisiz Vaziyet

Hareketi
olmayan

Gelenek,
örf

AKYUVAR
ANLAK
BİTİK

ÇATAL
DİREKSİYON

DÖNEK
FRİSA

GARAZ
İPEKA
ISLIK

KANAT
KIZIL

KRİKO
MARAL

MİLYON
ÖDLEK

PENCERE
RESMİ

ŞEHRİYE
TORNAVİDA

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

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

[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

Âdet

Resimdeki
şarkıcı T Denizin

derinliğini
ölçme

Yazgı İ Karışık
renkli

Sağlam,
kuvvetli A Tahsisat Ö Antalya

ilçesi A Geniş koltuk

Polisin
bulunduğu

yapı K Obsesyon

G Ö K S E L Uyanıklık

Uygun,
yaraşır D İ K K A T

Oryantal,
dansöz

Serdengeçt-
i R A K K A S E Yemen

başkenti S A N A
F E D A İ Zehirli bir

yılan türü E N G E R E K
Işığı

engellemek
için gerilen

örtü

65cm'lik ölçü

Uzun yıllar
dayanan eşya E N D A Z E Yapıya

girerken
geçilen yer K A P I

P E R D E Güvem
eriği A K D İ K E N

Hastalıklı,
sakat V Felsefede

düşünce İ İdrak O Simgesi Ag
olan

element T
A L İ L A L G I
İsim

İyi ahlak A D Yüzme
aracı

Üzüm vb.
bitkiler

Bireyin
toplumdaki

konumu Ü Seyircileri
coşturan

kimse

E D E P A S M A
Eş İ İnsanlık A Bütünü

Ötürü T Ü M
A Y A L N A Ş İ
Ağabey

Aygıt E D E İnce
kumaştan
giysi türü T Pelerinli

palto G
A L E T Bir tür kaba

ayakkabı

Madeni ip Y Devlet
Malzeme

Ofisi D Çalışma
odası,

yazıhane

Amirler B Ü R O
İz, işaret

Dilemma İ M Öteden beri
olagelen
davranış

Bulgar parası T E A M Ü L Kurtuluş,
kurtulma E En küçük

sosyolojik
birim

İ K İ L E M Bel kemiği

Bitkinin
toprakaltı

kısmı O M U R G A
Yalım, alaz

Kolsuz ve
kısa giysi

Lesotho
plakası Y E L E K Başlangıcı

olmayan E Z E L İ
A L E V Etkisiz N Ö T R Vaziyet H A L

Hareketi
olmayan S T A T İ K Gelenek,

örf A N A N E
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KOLAY ORTA ZOR

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

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

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

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

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

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

Geleceğe yolculuk

Geleceğe yolculuk

Yenilikçi
demiryolları

Yenilikçi
demiryolları

Yenilikçi
demiryolları

Yenilikçi
demiryolları

Yenilikçi
demiryolları

Yenilikçi
demiryolları

YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ

Geleceğe yolculuk Geleceğe yolculuk
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SİNCANPOLATLI

14:52

21:13

10:42

12:26

15:09

17:59

21:30

09:16

11:07

13:43

16:35

20:04

BOZÜYÜKBİLECİKSAPANCAİZMİTGEBZE

İSTANBUL - ANKARA

06:30

08:30

11:00

14:00

17:15

PENDİK ARİFİYE

09:16

11:4611:15

06:45

08:45

14:15

17:30

10:2507:16

18:02

07:46 08:32 08:55 10:03

17:42

18:33 19:20 19:42 20:51

08:57

19:32

BOZÜYÜK BİLECİK SAPANCA İZMİT GEBZE

11:41

22:16

PENDİKARİFİYE

21:2417:45 19:49 20:54

07:10 10:49

KONYA - İSTANBUL

10:17

20:47

BOZÜYÜKBİLECİKSAPANCAİZMİTGEBZE

07:30

18:00

PENDİK ARİFİYE

18:47

07:45

18:15 22:30

08:17 12:00

20:25

İSTANBUL - KONYA

09:14 09:34

20:09

08:47 09:33 09:55

20:03

210x
270 
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