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Türkiye’nin dört bir yanında ulaştığımız 400’e yakın bayi, 
7 adet dolum terminali ve 10 adet ikmal noktası ile büyüyen Türkiye Petrolleri, 
10 yıldır güven ve kaliteyi bir araya getiriyor. Teşekkürler Türkiye.
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Uygarlıklar yolla başlar.
Yolla gelişir, diğer uygarlıkları etkiler.
Dünyanın değer birikiminin temelinde yol 
vardır.

Bu değerlerin ulusal, bölgesel ve küresel anlamda 
dolaşıma girmesi yine yolla oluyor.
Zamanla yolların çeşitlenmesi, kara ve deniz yoluna 
hava yolunun ve demiryolunun eklenmesi, sonrasında 
bilişim yollarının açılması baş döndürücü bir değişime 
yol açıyor.
Yollarını geliştiremeyen devletlerin ve ulusların 
günümüz dünyasında rekabet şansı kalmıyor.
Bu açıdan bütün ulaşım alanlarını önemsiyoruz.
Bunların birbiriyle entegre hale gelmesini ayrıca 
önemsiyoruz.
Bu bağlamda demiryolu yatırımları öncelik teşkil 
ediyor.
Yaptığımız yüksek hızlı tren yolları insanımızın 
beklentisini daha da yükseltti.
Yapımı devam eden ve planlanan hızlı ve yüksek hızlı 
tren projelerimizle hem insanımızın beklentisini 
karşılıyoruz, hem de ülkemizin özlemle beklediği bir 
fotoğrafa kavuşuyoruz.
İnsanımız bunu hak ediyor.
Bize de yapmak düşüyor.
İyi yolculuklar.

Civilizations begin with way.
Develop through way; inspire other civilizations.
World’s value storage is based on way.
These values circulate in national, global, and 

regional meanings by way. 
Ways diversify in time; addition of highways, airways, and 
railways followed by information ways yield way to a 
dizzying transformation. 
States and nations that cannot develop their ways don’t 
have any chance to compete in today’s world.
We value all means of transportation in this aspect.
We also value their integration.
Our priority is railway investments in this context.
High-speed train ways that we have constructed increased 
our people’s expectations.
We meet our people’s expectations through our speed and 
high-speed train projects, some of which are under 
construction and some of which are planned, as we have 
our nation embrace a vision that has been long awaited.
Our people deserve this.
What is left to us is only to materialize it. 
Have a nice trip.

DEĞİŞİM	GÜCÜ…	

POWER OF 
TRANSFORMATION

vİzyoN / viSiON

Binali YILDIRIM
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication
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Bahçem Bitki Besinleri,
sizi yeşilin büyülü dünyasına

çağırıyor.
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Demiryolu, yapım maliyeti ucuz, kullanım ömrü 
uzun, petrole bağımlı olmayan, çevre dostu özel-
likleriyle tüm dünyada büyük bir gelişme içeri-
sindedir. 

Asya ile Avrupa kıtaları arasında köprü durumunda olan 
Türkiye de bu gelişmenin dışında kalmamıştır. 2003’ten beri 
öncelikli demiryolu politikaları kapsamında; yüksek hızlı ve 
hızlı demiryolu hatları inşa edilmesi, mevcut sistemin yeni-
lenmesi ve modernizasyonu, araç filosunun gençleştirilme-
si, demiryolunun serbestleştirilmesi ana hedefleri doğrultu-
sunda projeler hayata başarıyla geçirilmektedir. 
Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, İstanbul-Eskişe-
hir-Konya yüksek hızlı tren hatlarına talep her geçen gün 
artmaktadır. Bugüne kadar bu hatlarda taşınan 24 milyon 
yolcumuzun %90 oranında memnun olması ise hepimize 
gurur vermektedir. 
İnşası devam eden ve programlanan yüksek hızlı ve hızlı 
demiryolu projeleriyle 2023 Türkiye’sinde birçok kentimiz 
adeta birbirinin banliyösü haline gelecektir. 
Demiryolu, kentlerin de çehresini değiştirmektedir. Ayrı-
lık Çeşmesi-Kazlıçeşme arasında günlük 170 bin yolcuya 
hizmet veren MARMARAY ile iki kıta arasındaki seyahat 
süresi sadece 4 dakika olurken, köprü ve otoyollardan ge-
çen araç sayısında önemli oranda düşüş olmuştur. MAR-
MARAY, Gebze-Halkalı arasında hizmete girdiğinde gün-
de 1 milyon 500 bin yolcuya hizmet verecektir. 
İzmir’de ise bugüne kadar 330 milyon yolcuya hizmet veren 
İZBAN, Torbalı’ya kadar uzamıştır. İzmir Banliyö Siste-
mi’nin Selçuk ve Bergama’ya kadar ulaşması çalışmaları da 
devam etmektedir. Böylece, sistem günde 550 bin kişiye 
hizmet verecek hale gelecektir.
Kısaca, demiryolları geliştikçe ülkemizin, kentlerimizin 
çehresi değişmekte, ekonomik, sosyal ve kültürel hayat 
canlanmaktadır. 
Güvenli, konforlu YHT’lerde iyi yolculuklar diler, treni 
tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. 

Railways have been developing around the world 
because of their suitable cost, long economic life, 
independence from oil and environment friendly 
features.

Being a bridge between Europe and Asia, Turkey has been in 
this development. Within the context of primary railway 
policies since 2003, we have been materializing the projects in 
the aim of our main targets such as building of speed and high-
speed rail lines, renovation and modernization of the existing 
system, renewing the vehicle fleet, liberalizing our railways.
The demand for Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, İstanbul-
Eskişehir-Konya high-speed train lines keeps increasing. 
Ninety percent of the twenty-four million passengers that have 
been transported via these lines are satisfied and this makes us 
proud.
Most of our cities are going to become each other’s suburbs in 
2023’s Turkey by means of speed and high-speed train line 
projects that are being built or being planned to be materialized. 
Railways also change the faces of our cities. By means of 
MARMARAY that transports 170 thousand passengers every 
day between Ayrılık Çeşmesi and Kazlıçeşme, the travel time 
between the two continents is now down to 4 minutes. This 
also helped to decrease the number of vehicles using the bridges 
and highways. When MARMARAY is going to be put to 
service between Gebze and Halkalı, its daily passenger service 
capacity is going to be 500 thousand. 
İZBAN that has served to 330 million passengers in İzmir until 
today reaches to Torbalı now. Our works to enable the İzmir 
Suburban System access to Selçuk and Bergama continue. This 
is going to allow the system to serve 550 thousand daily 
passengers.
In short, as the railways develop, the aspects of our country and 
our cities change, reviving the economic, social, and cultural 
lives.
We wish you nice travels on safe and comfortable HSTs and 
thank you for choosing train. 

DEMİRYOLU	
GELİŞTİKÇE	ÜLKEMİZİN	
ÇEHRESİ	DE	DEĞİŞİYOR	
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Ömer YILDIZ
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı

Director General of the Turkish State Railways and Chairman of the Board
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TCDD / TRSR

İZBAN	TORBALI’YA	ULAŞTI	
MERKEZİ HÜKÜMET, YEREL YÖNETİM VE KAMU KURULUŞU İŞBİRLİĞİYLE HAYATA 

GEÇİRİLEN İZBAN, HİZMETE AÇILDI.

İZBAN HAS REACHED TO TORBALI
İZBAN THAT WAS MATERIALIZED BY THE CORPORATIONS OF CENTRAL GOVERNMENT, MUNICIPAL 

CORPORATION, AND PUBLIC INSTITUTION WAS OPENED FOR SERVICE.

İzmir Banliyö Sistemi İZBAN’ın Cumaovası-Torbalı 
kesimi, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Bi-
nali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle hiz-
mete açıldı. 
Törende konuşan Bakan Yıldırım, merkezi hükümet, 
yerel yönetim ve kamu kuruluşu işbirliğiyle hayata geçi-
rilen İZBAN’ın örnek bir proje olduğunu belirtti. Yıldı-
rım, “İZBAN’da bugüne kadar Aliağa-Cumaovası ara-
sında 330 milyon yolcuya hizmet verildi. 30 km’lik Cu-
maovası-Torbalı hattının işletmeye alınmasıyla İZ-
BAN’ın uzunluğu 110 km’ye ulaştı. Önümüzdeki 
yıllarda sistem Selçuk’a ve Bergama’ya uzana-
cak.” dedi. 
TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız ise, 
“TCDD banliyö sistemlerini metro 
standardına getirmek üzere önemli 
kaynak harcıyor. Cumaovası-Torbalı 
hattında alt ve üst yapı, elektrifikas-
yon sinyalizasyon ve telekomüni-
kasyon projeleri için TCDD, 142 mil-
yon TL yatırım gerçekleştirdi.” dedi.

Hat uzunluğu 110 km’ye, istasyon sayısı 
38’e çıkıyor
Cumaovası-Torbalı kesiminin hizmete gir-
mesiyle, halen Aliağa-Cumaovası arasında 32 istas-
yon ile metro standardında hizmet veren İZBAN’ın 
hat uzunluğu 110 km’ye, istasyon sayısı ise Develi, 
Tekeli, Pancar, Kuşçuburun, Torbalı ve Tepeköy is-
tasyonlarının eklenmesiyle 38’e çıkıyor.

Aliağa-Torbalı hattında günde 300 bin yolcuya hizmet 
verilecek
Merkezde ve pik saatlerde 10 dakika ara ile işletilen 
219 adet banliyö treni ile günlük ortalama 250-260 bin 
yolcu taşıyan İZBAN, hattın Torbalı’ya uzaması ile 
günlük ortalama 300 bin yolcuya hizmet verecek. İZ-
BAN, Selçuk hattı ile 137 km’ye, Bergama ile 187 
km’ye ulaşacak ve günlük ortalama 550 bin yolcuya 
hizmet verecek. 

Cumaovası-Torbalı section of Izmir’s Suburban System 
IZBAN was inaugurated with the participation of Minister 
of Transportation Maritime and Communication Binali 
Yıldırım.
Minister Yıldırım who gave a speech during the ceremony 
stated that IZBAN, which was materialized by the 
corporations of central government, municipal corporations, 
and public institution, was an exemplary project. Yıldırım 
said, “Between Aliağa and Cumaovası section of IZBAN, 
330 million passengers were served until today. The length 

of IZBAN reached to 110 km after Cumaovası-Torbalı 
line began to operate. In the coming years, it is 

going to reach to Selçuk and Bergama.” 
General Director of TRSR Ömer Yıldız  

said, “TRSR uses important resources 
to have the suburban systems reach to 
metro standards. TRSR invested 142 
million TL for the electrification, 
signalization, telecommunication, 
substructure, and superstructure of 
the Cumaovası-Torbalı line.”

The line length reaches to 110 km, the 
number of stations reaches to 38

The line length of IZBAN that serves between 
Aliağa and Cumaovası at 32 stations in accordance with 

the metro standards reaches to 110 km with the kickoff of the 
Cumaovası-Torbalı section and the number of stations 
reaches to 38 with the addition of Develi, Tekeli, Pancar, 
Kuşçuburun, Torbalı, and Tepeköy stations.

The Aliağa-Torbalı line is going to serve 300 thousand 
passengers daily
IZBAN that transports 250 to 260 thousand passengers daily 
by 219 suburban trains that are operated every 10 minutes at 
the center during the peak hours is going to be able to serve 
approximately 300 thousand passengers.  IZBAN is going to 
reach to 137 km with the addition of Selçuk line and 187 km 
with the addition of the Bergama line. It is going to serve 
approximately 550 thousand passengers.
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GÜNCEL / CURRENT

KÜLTÜR-SANAT	DOLU	BİR	AY
ŞİİR GÜNÜ, TİYATRO GÜNÜ VE KÜTÜPHANE HAFTASI İLE KÜLTÜR-SANAT 

KOKAN BİR AYIN İÇERİSİNDEYİZ. 

A MONTH OF CULTURE AND ARTS
WE ARE IN A MONTH THAT WE BREATHE CULTURE AND ARTS BY MEANS OF POETRY 

DAY, THEATRE DAY AND LIBRARY WEEK. 

Mart ayında birçok önemli gün ve hafta var… Dünya Ka-
dınlar Günü, Nevruz Bayramı, Tıp Bayramı, Yeşilay Haf-
tası, Yaşlılar Haftası, Demiryolu Çalışanları Günü ve de 18 
Mart Şehitler Günü bunlardan bazıları… 
Bu kadar önemli günün arasında mart ayında kültür-sa-
nata ayrılan özel günler ise ağırlığını hissettiriyor. 21 
Mart’ta Dünya Şiir Günü, 27 Mart’ta Dünya Tiyatrolar 
Günü ve martın son haftasında da Kütüphane Haftası 
kutlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile özel kuruluşla-
rın bu günlere özel etkinlikleri sanat meraklılarını sevin-
diriyor. Özellikle tiyatro severler 27 Mart’ta tüm Devlet 
Tiyatroları oyunlarını ücretsiz olarak seyretme keyfini 
yaşıyor. 

Dünya Şiir Günü
İlk kez 1999 yılında UNESCO tarafından ilan edilen ve 
dünya çapında kutlanan bu günün amacı; farkındalık ya-
ratmak ve ulusal, evrensel, bölgesel şiir hareketlerine taze 
bir enerji sağlamak…

Dünya Tiyatrolar Günü
1961 yılında Uluslararası Tiyatrolar Birliği (International 
Theatre Institute) tarafından ilk kez kutlandı. Tiyatronun 
geliştirilmesi, sevdirilmesi hedef…

Kütüphane Haftası
Türkiye’de 1964 yılından beri, mart ayının son pazartesi 
günü ile başlayan haftasında kutlanıyor. Haftanın amacı; 
okuma alışkanlığını, kitap sevgisini artırmak, okuyucula-
rın kitaplardan daha çok faydalanmalarını sağlamak ve 
halkı kütüphanelerin gelişmesi için bilinçlendirmek…

There are many important days and weeks in March. World 
Women’s Day, Newroz Festival, Medicine Day, Yeşilay 
Week, Elders’ Week, Railway Workers’ Day, and March 18 
Martyrs’ Day are some of them. 
Among these many important days, special days reserved for 
culture and arts make one feel their presence. World Poetry 
Day on March 21; World Theatre Day on March 27; and 
Library Week during the last week of March, are celebrated. 
Art lovers are glad to attend the special events organized by 
the Ministry of Culture and Tourism and some private 
establishments. Especially theatre fans enjoy viewing all the 
plays of the State Theatres free of charge. 

World Poetry Day
The goal of this day, which was declared as the World Poetry 
Day by UNESCO in 1999, is to create awareness and to 
provide fresh energy for international, universal, and 
regional poetry movements.

World Theatre Day
The International Theatre Institute celebrated it for the 
first time in 1961. The goal is contributing in development 
and popularization of theatre. 

Library Week
It has been celebrated during the last week of March in 
Turkey since 1964. The goal of this special week is to have 
the society acquire reading as a habit, to increase 
bibliophilism among the people, to allow people to take 
advantage of books more, to have people gain consciousness 
for the development of libraries.
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TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

Venedik’in adeta bir masal kenti olmasının en büyük 
sebeplerinden biri kuşkusuz gondollardır... 
‘Suların içindeki kent’ diye de ifade edilen Venedik’te 
yüzyıllardır taşıma amaçlı kullanılan gondollar, bugün 
kentin en önemli turistik bir unsuru... Granada’yı (Bü-
yük Kanal) kapsayan Venedik turu, gondollar vasıta-
sıyla yapılabiliyor. Lagünün kanallarına en uygun şekli 
ile tabanı dümdüz ama dışarıdan bakıldığında hilal gibi 
görünen, gondolcusunu her an sulara atıp ıslatacak gibi 
duran gondollar bunlar... Ayakta duran kürekçisi tara-
fından küreğin sudan yararlanarak gondolu ileri itme-
siyle su yüzeyinde ilerler.

El yapımı
Köknar, meşe, kiraz, ceviz, karaağaç, ıhlamur, karaçam 
ve maun ağaçların el yapımı olan gondollar, 280 parça-
nın birleşiminden meydana gelir. Kürekler ise sadece 
kayın ağacındandır. Gondolun önünde bulunan ve de-

mir anlamına gelen fèrro denilen süs ise kıç tarafında 
ayakta duran gondolcuya eş ağırlık için olup gondolun 
sola yatmasını önler.
Bir zamanlar zenginlerin sahip oldukları gondolları 
rengârenk boyamaları ve ‘kimin gondolu daha güzel?’ 
tartışmaları sebebiyle, 1562 yılında yeni bir kanun çı-
karılmış. Şehir yöneticilerinin çıkardığı bu kanunla 
gondollar artık sadece siyah renge boyanıyor. 

400 adet kaldı
Bir zamanlar sayıları 14 bine ulaşan ama bugün sadece 400 
tane bulunan gondollar ile Venedik kanal turu yapıp, ken-
tin suyla adeta dans eden binalarına, yapılarına tanıklık 
edebilirsiniz. Venedik’in kollarınızı açsanız iki tarafa da 
adeta değebileceğinizi daracık kanallarından geçerken, 
tarihi dokularını korumuş binalarının arasında ve sessiz-
lik içerisinde; kendinizi zamanda yolculuk yapıp, birkaç 
yüz yıl öncesine gitmiş gibi hissedebilirsiniz.

VENEDİK	VE	GONDOLLAR
GELENEKSEL KÜREKLİ VENEDİK ARACIYLA, KANALDA YÜZ YILLAR ÖNCESİNDEYMİŞ 

GİBİ DOLAŞABİLİRSİNİZ.

KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS
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Gondolas are among the biggest reasons what make 
Venice a fairytale city without a doubt. 
Gondolas that are used for transportation for centuries in 
Venice, the city of water, are the most important touristic 
elements of the city today. You can take a Venice tour, 
covering the Grand Canal, by gondolas. We are talking 
about the vessels that look like they are going to throw their 
gondoliers into the water any moment with their flat 
bottoms that suit the canals of the lagoon in the best way 
but look like a crescent when looked from outside the water. 
A gondola advances on the water with the help of its 
gondolier who uses an oar to push the gondola forward.  

Handcrafted
Handcrafted from fir, oak, cherry, walnut, elm, linden, 
larch, or mahogany trees, gondolas consist of 280 pieces. 
Oars are made only from beech tree. The ornament that 
takes place in front of a gondola called fêrro, which means 

iron, has the task to prevent the gondola leaning on left by 
counter balancing the gondolier who stands at the stern. 
Once upon a time, only the wealthy could own gondolas and 
arguments on whose gondola was the prettiest by means of 
their colorful paintings were ordinary things. However, a 
new regulation was passed by the city administration in 
1562. Gondolas must be painted in black only ever since. 

Only 400 left
The number of gondolas used to reach fourteen thousand 
once, but today there are only four hundred left. You can 
take a gondola tour on the canals of Venice to see the 
structures of the city that dances with water. As you travel 
through the canals of Venice, which are sometimes as 
narrow as you can touch on both sides when you open your 
arms, you might feel yourself traveling in time back to many 
centuries ago within the silence and the buildings that kept 
their historical texture. 

VENICE AND GONDOLAS
BY THE TRADITIONAL VENETIAN OARED VESSEL, YOU CAN TRAVEL ON THE CANAL 

AS IF YOU ARE LIVING IN THE PAST CENTURIES. 

KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS
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SIRADIŞI, YETENEKLİ VE ENERJİK:
EXTRAORDINARY, TALENTED AND ENERGETIC: 

İŞİNE OLAN AŞKIYLA ARDI ARDINA PROJELER ÜRETEN SANATÇI, ÇOK YAKINDA 
BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ’NDEN KEMAN ÇALARAK ATLAYACAK.

PRODUCING PROJECTS BACK TO BACK WITH GREAT PASSION, THE ARTIST IS GOING TO JUMP 
OVER THE BOSPORUS BRIDGE SOON WHILE PLAYING HER VIOLIN. 

GISELLE TAVILSON

ŞEBNEM KIRCI

Giselle Tavilson is coming from a family that has been in 
arts for so long. She is the daughter of the famous 
composer İstemihan Taviloğlu. The father who used to 
tell her daughter fairytales behind the piano had 
contributed greatly to his talented daughter’s 
development. Giselle Tavilson had signed under many 
colorful projects, combining art and show. She goes on 
stage with her fun and unforgettable performances. The 
beautiful artist who also attracts considerable amount of 
requests from abroad says that although she has a busy 
schedule, she doesn’t feel like she is working because she 
loves what she does. She dances with the dancers while 
playing her electric violin and she flips in the air. Giselle 
Tavilson who warms our hearts with her energy and her 
outgoingness answered our questions. 

 You are the daughter of a musician father, is this the 
reason of your interest in music?
I am the daughter of a composer. My father is İstemihan 
Taviloğlu, he used to be the student of Adnan Saygun who 
is counted among the top five musicians of Turkey. 
Today, his works are still performed at symphonies. I 
picked up an interest in violin because I was born to a 
musician family; I played violin.

 You moved to the USA when you were 14, what did 
you do there?
Yes, you can call me half-Turkish and half-American. 
My years of youth were spent in the USA. Both Turkish 
and English are my mother languages. I know Turkish 
traditions well, and when I am out of country, I don’t 
become alienated. This has affected my stage life 
positively.

Sanatçı bir ailenin, sanatçı çocuklarından biri Giselle 
Tavilson... Ünlü kompozitör İstemihan Taviloğlu’nun 
kızı. Kızına masalları bile piyano eşliğinde anlatan baba, 
yetenekli kızının gelişmesine büyük katkıda bulunmuş. 
Giselle Tavilson sanatı ve şovu bir araya getirerek bir-
birinden renkli projelere imza atmış. Elektro keman 
çalarken alışılmışın dışında performanslarla sahne alı-
yor. Eğlenceli ve unutulmaz gösterilere imza atıyor. 
Yurt dışından da oldukça talep gören güzel sanatçı, yo-
ğun iş temposuna rağmen sevdiği işi yaptığı için kendi-
sini çalışmıyor gibi hissettiğini söylüyor. Elektro ke-
manı ile dansçılarla birlikte dans ediyor, lazerlerin 
içinde yer alıyor ve hatta havada takla atıyor. Enerjisi ve 
sempatisiyle içimizi ısıtan Giselle Tavilson’a merak 
ettiklerimizi sorduk.

 Müzisyen bir babanın kızısınız, kemana bu sayede 
ilgi duydunuz sanırım?
Kompozitör ve besteci bir babanın kızıyım. Babam İs-
temihan Taviloğlu, Türkiye’nin ilk beş müzisyeni ola-
rak sayılan Adnan Saygun’un öğrencisiydi. Günümüzde 
hala senfonilerde kendisinin eserleri seslendirilir. Mü-
zisyen bir ailede yaşadığım için kemana merak saldım 
ve keman çaldım.

 14 yaşında Amerika’ya taşınmışsınız orada neler 
yaptınız?
Evet, bana yarı Amerikalı yarı Türk diyebilirsiniz.14 ya-
şımdan itibaren gençlik yıllarım Amerika’da geçti. Benim 
kendimi buluşum Amerika’da oldu. İngilizce ve Türkçe 
ikisi de ana dilim. Burada olduğumda Türk örf adetlerini 
çok iyi bilen, yurt dışına gittiğimde ise dışlanmayan biri-
yim. Bu benim sahne hayatımı olumlu yönde etkiledi. 

RÖPoRTAJ / iNTERviEWRÖPoRTAJ / iNTERviEW
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“Bu	iş	benim	
hayattaki	en	büyük	
lüksüm,	bana	hiç	

çalışmıyorum	gibi	geliyor.”

“This job is the greatest 
luxury of my life, I feel as 

if I am not working 
at all.”
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 You also perform out of country, right?
Yes, I get many offers from abroad. This month, an offer came 
from Germany. Next month, London is going to be followed by 
Belgium. When you are a person of the world and if your 
performance is suitable for the world, you get offers from 
foreign countries. My performances are not limited to Turkey; 
I was able to open to the world; this makes me so happy.

 Where did you receive your conservatory education?
I went to Ankara Hacettepe State Conservatory. When we 
returned from the USA, my father was assigned to 9 Eylül 
University as an academician. I continued my education there 
for two years. 

 Your father encouraged you to study music; he must 
have noticed your talent, right?

Yes, if he hadn’t noticed it, he wouldn’t have 
encouraged me. He was an honest person. I 

used to listen to his fairytales behind the 
piano. He used to ask me perform 

medieval dances. I was brought up 
in such family. 

 Is your mother a musician?
My mother is an economist. 
She is not a musician, but she 
had learned to play piano by 
herself. She has a beautiful 
singing voice. Sometimes she 

sings. One of my big brothers is a 
trumpet player. My aunt Oya 

Kınıklı is an important painter. The 
Swedish King’s first painting purchase 

from Turkey was one of her paintings. 

 How did you make the decision to study 
commerce?

I was playing violin, but I was also curious about other things, 
or if I correct myself, the way that I was playing violin was 
boring to me. I wanted to do something different. I loved 
listening to classical music but its taboos and the strict way 
you have to perform it was boring. When you perform classical 
music, the ambience should be quiet; you have to dress, sit, 
and move in a certain way. Since these were all sounding so 
boring to me, I decided to become an executive in New York.    

 Was your idea of a violin performance born following 
this period?    
The idea came up, when I combined my violin and 
commerce knowledge. Something that I didn’t know that 
I had it in me came into existence all of a sudden. One of 
the successful nightclubs in İstanbul asked me, if I could 

 Yurt dışında da sahne alıyorsunuz değil mi?
Evet, yurt dışından çok fazla teklif geliyor. Bu ay Al-
manya’dan geldi, önümüzdeki ay Londra ve sonrasın-
da Belçika var. Dünya insanı olunca, performansınız 
da dünyaya uygunsa, yabancı ülkelerden teklifler geli-
yor. Performanslarım Türkiye ile sınırlı kalmadı, dün-
yaya açılabildim, bu beni çok mutlu ediyor.

 Konservatuar eğitimini nerede aldınız?
Ankara Hacettepe Devlet Konservatuarı’na gittim. 
Amerika’dan döndüğümüzde babam eğitimci olarak 9 
Eylül Üniversitesi’ne atanmıştı, orada da 2 sene daha 
devam ettim.

 Müziğe babanız sizi teşvik etmiş, sizde o yeteneği 
görmüş değil mi?
Evet, yeteneğim olmasaydı teşvik etmezdi, 
çok dürüst bir insandı. Çocukken ma-
salları bile babamdan piyano başında 
dinlerdim. Babam bana Ortaçağ 
dansları yaptırırdı, böyle bir ai-
lede büyüdüm. 

 Anneniz müzisyen 
miydi?
Annem ekonomistti. Mü-
zisyen değildi ama kendi 
kendine piyano çalmayı öğ-
rendi. Çok güzel bir sesi var-
dır, arada şarkı söyler. Abile-
rimden biri trompet sanatçısı. 
Halam Oya Kınıklı önemli bir 
ressamdır. İsveç kralı Türkiye’den 
ilk onun tablosunu satın aldı.

 Ticaret okumaya nasıl karar verdiniz?
Keman çalıyordum ama farklı şeyleri merak ediyordum, 
ya da daha doğrusu kemanı çaldığım şekil beni sıkıyordu, 
farklı bir şey yapmak istiyordum. Klasik müzik dinleme-
yi seviyordum ama çalma şekli olarak çok tabuları oldu-
ğu için sıkılıyordum. Klasik müzik icra ederken ortam 
sessiz olmalıdır, belli şekilde giyinmek, oturmak ve ha-
reket etmek zorundasınız. Bu şekilde keman çalmak bana 
sıkıcı geldiği için o dönem New York’ta iş kadını olmaya 
karar vermiştim. 

 Yaptığınız keman performansı fikri bu dönemden 
sonra mı oluştu?
Keman bilgimle ticaret bilgimi birleştirince bu fikir orta-
ya çıktı. İçimde var olduğunu bilmediğim bir şey bir anda 
ortaya çıktı. İstanbul’un başarılı gece kulüplerinden biri 
bana, ‘elektro keman çalar mısın?’ diye sordu. Elektro 

RÖPoRTAJ / iNTERviEW

“Klasik	müzik	
dinlemeyi	seviyordum	

ama	çalma	şekli	olarak	çok	
tabuları	olduğu	için	

sıkılıyordum.”

“I loved listening to classical 
music but its taboos and the 

strict way you have to 
perform it was 

boring.”

0  2  0  raillife MART / MARCH 2016



play electric violin. There is no difference between 
playing an acoustic violin and an electric violin. I said, 
‘Okay.’ 

 It must be hard to flip and dance while playing violin…
First, you need the brainpower, you need to believe in that 
you can do anything you desire. Then, you need to work 
hard. I rehearse all the time. English has a proverb, ‘practice 
makes it better.’ I comply with it. I spend my days working 
non-stop. 

 Can you tell us about your upcoming projects?
We have significant projects coming up; one of them is the 
one where we use laser. Another is going to be in a balloon 
in Ürgüp-Göreme. Lastly, I am going to jump over the 
Bosporus Bridge while playing my violin. Our preparations 
continue. We have already applied for the Guinness 
World Book of Records.

 For how long have your shows been continuing?
They have been continuing for 3.5 years. During this time, my 
name has won recognition. I am an ambitious and passionate 
person. We are going to create much better projects.

kemanla, akustik keman çalmak arasında bir fark yoktur. 
Ben de ‘tamam’ dedim. 

 Hem keman çalıp hem takla atmak, dans etmek zor 
olsa gerek…
Önce beyin gücüne ihtiyaç var, bir şeyi yapacağınıza 
inanmalısınız. Sonrası çok çalışmak... Sürekli prova ya-
pıyorum. İngilizlerin bir sözü vardır ‘pratik yapmak mü-
kemmelleştirir’ diye, onu uyguluyorum. Günlerim sü-
rekli çalışarak geçiyor.

 Yeni projelerinizden bahseder misiniz?
Önemli projelerimiz var; biri lazer kullandığımız bir pro-
je. Diğeri Ürgüp-Göreme’de balonda gerçekleştirilecek 
bir proje. Son olarak, Boğaz Köprüsü’nden atlayarak ke-
man çalacağım bir projemiz olacak, hazırlıklar sürüyor. 
Onun için Guinness Rekorlar Kitabı’na geçmek üzere 
başvurduk. 

 Kaç senedir devam ediyor şovlarınız?
3,5 senedir devam ediyor. Bu zaman içinde isim bilinirli-
ği kazandık. Bende çok hırs ve aşk var, daha da iyi proje-
ler yapacağız.

RÖPoRTAJ / iNTERviEW
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 What do you have in your stage performance 
repertoire?
Covers of popular foreign songs, as well as classical music 
pieces take place. In the recent period, I included Turkish 
songs into my repertoire. In fact, everyone wishes to find 
something familiar in every organization I become involved. 
Some people say, ‘I don’t listen to Turkish songs,’ but in 
my opinion, our pop songs are not any worse than the songs 
that Rihanna sings. 

 What are your criteria when choosing classical music 
pieces?
I choose them completely according to their recognition. 
For instance, everyone knows Vivaldi and Four Seasons. 
Many genius composers have many heavy works. I don’t 
choose them. It is just like when doctors speak to you 
using medical terminology; you don’t understand a word; 
some heavy works composed are hard to comprehend. I 
choose popular pieces that have touched the society. 

 Is there any name that you admire among the 
musicians of the world who does what you do?
Yes, there is: Lindsay Stirling. She is a very interesting girl. 
She has been doing this for years. She has made many people 
fall in love with violin thanks to her albums. She has 
increased her recognition. People who watch my performance 

sometimes ask me whether I could play a song of her or 
not. There is also Kate Linn; she’s from South Africa; 

she is less known. However, I identify myself with 
both of them when it comes to my energy on stage. 

 Do you play another instrument?
When I was a young girl, my 
father taught me playing piano 
a little. When I got bored, he 

didn’t force me into it. I sing but 
not on the stage, because I don’t 

want to spoil the magic of my violin 
performance.       

 Also, you are 
creating a new 

Quartet 
group, isn’t 
that right?
Yes, I am 
going to be 

able to go on 
stage both as Giselle Tavilson and Giselle 

Tavilson Quartet Group. We will have an electric 
viola, keyboard, and another electric violin. Our 
spectrum is getting wider.

 Sahne performansı repertuarınızda neler var?
Klasik müzik eserlerin yanı sıra, sevilen yabancı pop 
şarkılarına cover yapıyorum. Son dönemde Türkçe şar-
kılara da yer vermeye başladım. Şöyle bir gerçek var, 
hangi organizasyonda yer alırsam alayım, herkes kendi-
sinden bir şey bulmak istiyor. Bazı insanlar ‘Türkçe 
dinlemem’ diyor ama kişisel görüşüme göre bizdeki pop 
şarkıları Rihanna’nın söylediği şarkılardan daha kötü 
değil. 

 Klasik müzik eserlerini neye göre seçiyorsunuz?
Tamamen bilinirliğine göre seçiyorum. Mesela Vivaldi 
dediğinizde herkes biliyor. Dört Mevsim eserini her-
kes biliyor. Dâhiyane besteciler var ama eserleri çok 
ağır, onları seçmiyorum. Doktorlar nasıl bilmediğiniz 
terimlerle konuşunca anlamazsanız, klasiğin dibine 
inerek yazılan ağır eserler anlaşılamıyor. Halka ulaş-
mış, halkın sevdiği eserleri seçiyorum.

 Sizin gibi dünyada bu işi yapanlardan beğendiğiniz 
bir isim var mı?
Evet var, Lindsay Stirling. Çok enteresan bir kız. Se-
nelerdir bu işi yapıyor, insanları keman aşığı yaptı al-
bümleriyle. Bilinirliği çok arttı, benim performansımı 
seyredenler, ondan bir parça çalıp çalmayacağımı so-
ruyor. Bir de Kate Linn var, Güney Afrikalı, o 
daha az tanınıyor. Ben sahne enerjisi ola-
rak ikisiyle kendimi çok özdeşleştiri-
yorum.

 Başka bir enstrüman çalıyor 
musunuz?
Küçükken babam bana biraz piya-
no öğretmişti. Ben sıkılınca babam 
çok zorlamadı. Biraz şarkı seslen-
diriyorum, keman çalışımın bü-
yüsü bozulmasın diye sahnede 
söylemiyorum ama.

 Bir de yeni bir Quartet 
grup kuruyorsunuz 
değil mi?
Evet, sahneye hem 
Giselle Tavilson 
olarak çıkabilece-
ğim hem de Giselle 
Tavilson Quartet 
Grup olarak çıkabilece-
ğim. Bir elektro keman 
daha, bir elektro viyolonsel, 
bir de keyboard olacak. Yel-
pazemiz genişliyor.
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Dünya etrafında 1.95 tur attı ve 
yoluna tam hız devam ediyor.

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

Huawei’in tümleşik BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojisi) çözümü Dünya etrafında 1.95 tur dönecek uzunluktaki demiryolunun 
iletişim ağını kurdu. Bu ağ, Dünya’nın en hızlı, en yüksek ve en uzun demiryolu sistemini destekliyor. Güçlü bir küresel 
tedarik ağına, mükemmel servise ve güvenilir ortaklara sahip baştan sona BİT çözümleri sunan Huawei Dijital Demiryolu 
Çözümü ile geleceğe biletinizi alın. Hepsi, yıllık gelirinin %10’unu AR-GE’ye yatıran 62.000’den fazla AR-GE çalışanına 
sahip Fortune ilk 500 liderlerinden biri olan Huawei’den. Haydi, yolculuk başlasın!

• Huawei’in BİT çözümü Dünya çapında 78.000 km.’den daha uzun demiryolu üzerinde kullanılıyor.

• Çok kapsamlı lider BİT ürünleri (Bulut Bilişim – Erişim - Cihaz) anahtar teslimi çözümler sunuyor.

• Dünyanın lider telekomünikasyon teknolojileri ve ekipmanları, sürekli büyümenize destek oluyor.

Detaylı bilgi için..

Huawei Dijital Demiryolu Çözümü’yle 
işlerinizi hızlı takip edin. 



BERİL ŞEN ERhAN sINMAz 

BİR ZAMANLARIN SAVAŞ ALANLARI, BUGÜN ARTIK BARIŞ PARKI OLARAK 
ANILAN BİR AÇIK HAVA MÜZESİ…

ONCE, THE BATTLEFIELDS OF THE PAST ARE OPEN-AIR MUSEUMS OF TODAY, 
COMMEMORATED AS THE PARK OF PEACE. 

The closer you get to the shore, the letters written on the 
mountain dominates the panorama of Eceabat Hills: “Traveler 
halt!/ this land you tread unaware/ is where an era ended 
once/ bend down to listen/ this silent mass is where the heart 
of a motherland beats.” Çanakkale is among the largest field 
battles of the 20th century. Once, the battlefields of the old 
are open-air museums of today, commemorated as the Park of 
Peace. When you listen to the tales of friendship across the 
trenches and read the letters of the soldiers, the color of this 
war devastates you more.

A lesson for the humanity
The most striking documents of the Battle of Çanakkale 
remain at the Kabatepe Museum; items once belonged to the 
soldiers, letters written to their families, photos of the 
trenches; one of them even pictures an Anzac soldier offering 
water to a Turkish soldier, and a skull into which grapeshot 
is sunk... The Australian soldier Leslie shares his feelings 
with his mother as it follows: “We were exchanging food 
today with the Turkish soldiers that we called ‘enemy’ 
yesterday. Filling the stomachs of the people that you break 
bread with bullets is so sad.” As the Anzacs retreat at the end 
of the war, Leslie would regret the each mine that he planted 
from Anzac Bay to Küçükkemikli: “Mother, I wish that the 
humanity is going to get a great lesson out of this and stay 
away from horrifying wars.” One million soldiers fought in 
Gallipoli Peninsula for nine months. Two hundred and fifty 
thousand Turkish soldiers were martyred. Two hundred 
eighty four thousand confederate soldiers died. This location 
is also where Mustafa Kemal won his great victory at 
Arıburnu-Anafartalar battlefield.   

Kıyıya yaklaştıkça, dağdaki yazı, Eceabat tepelerindeki 
manzaraya hakim oluyor: “Dur Yolcu!/ bilmeden gelip 
bastığın bu toprak, bir devrin battığı yerdir/eğil de 
kulak ver/bu sessiz yığın, bir vatan kalbinin attığı yer-
dir.” Çanakkale, 20. yüzyılın en büyük kara savaşların-
dan biri. Bir zamanların savaş alanları, bugün artık 
Barış Parkı olarak anılan bir açık hava müzesi. Karşı-
lıklı siperlerdeki dostluk öykülerini dinleyip, asker 
mektuplarını okuyunca bu savaşın içyüzü daha da 
sarsıyor insanı. 

İnsanlığa ders veren savaş  
Çanakkale Savaşı’nın en can alıcı belgeleri Kabatepe 
Müzesi’nde; asker eşyaları, askerlerin ailelerine yazdık-
ları mektuplar, Türk askerine su veren Anzak askeri 
fotoğrafının da bulunduğu siperlerde çekilmiş fotoğraf-
lar, misket saplanmış bir kafatası... Avustralyalı asker 
Leslie, mektubunda hislerini annesiyle şöyle paylaşmış: 
“Oysa daha dün, ‘düşman’ dediğimiz Türk askeriyle 
yiyecekleri değiş tokuş yapıyorduk. İnsanların, yemek 
paylaştığı kişilerin karınlarını kurşunla doldurması çok 
acı.” Leslie, savaşın sonunda geri çekilirken, Anzak Ko-
yu’ndan Küçükkemikli’ye döşediği her mayın için son-
raları çok pişman olacaktı: “Anne, insanlığın buralardan 
büyük dersler çıkararak korkunç savaşlardan uzak kal-
masını diliyorum.” Dokuz ay boyunca Gelibolu Yarıma-
dası’nda tam 1 milyon asker savaştı. Türkler’den 250 
bin şehit verildi. Müttefiklerdense 284 bin asker öldü. 
Burası aynı zamanda, Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Arıburnu- Anafartalar cephesinde kazandığı kesin za-
ferle, tarih sahnesine çıktığı yer oldu. 

KAPAK / COvER
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Friendship with the enemy at the trenches
The most striking part of what is left of this war is the 
trenches that were dug by both sides in 1915. The tunnels 
that were dug only for communication by both sides are 
also significant. One of the communication tunnels of 
Turks reaches to Kemaliye, and the Anzac tunnel arrives to 
the shore. It is a well-known fact that the English had 

advanced digging tools; moreover, they worked 
with private sector’s miners. Turkish soldiers 

planned a sudden attack; however, the 
Anzacs were informed of this operation 
early, taking measures against it. At the 
end of this attack, ten thousand Turkish 
soldiers were martyred in these trenches. 
In the heat of May, neither side could bury 

their dead. A cease-fire was declared. 
Anzac and Turkish soldiers came face to 

face for the first time during this cease-fire. 
They began to send each other small notes, food, 

and souvenirs such as watch and button.

Only the Lone Pine left behind
However, the most visited cemetery among all is the Lone 
Pine Cemetery where the Anzacs’ organize their greatest 
ceremony on April 25. The cemetery takes its name from 
the pine tree that was the only thing left in the middle of 
the field covered with tombstones following the 

Siperlerde düşmanla dostluk
Savaştan geriye kalanlar arasında en etkileyici olan, 
iki tarafın da kazdığı, 1915’ten kalma siperler. Her iki 
tarafın sadece haberleşme için kazdığı tüneller de be-
lirgin. Türkler’in haberleşme tünellerinden biri Ke-
maliye’ye, Anzak tüneliyse sahile kadar iniyor. İngi-
lizler’in çok daha iyi kazma aletlerinin olduğu, hatta 
özel madencilerle çalıştıkları biliniyor. Bu si-
perlerde, ani bir baskın planlayan Anado-
lu’nun evlatları, bu harekatı farkedip ön-
lemini alan Anzak askerlerine karşı ko-
yamayınca, 10 bini birden şehit oldu. 
Mayıs sıcağında can verenler defnedi-
lemezken, savaşa ara verilip ateşkes 
kararı alınmıştı. İlk kez, bu ateşkes sı-
rasında, Anzak ve Türk askerleri yüz-
yüze geldiler. Birbirlerine küçük notlar-
la, saat ya da düğme gibi hatıra eşyaları ve 
yiyecek göndermeye başladılar. 

Geriye Yalnız Çam kaldı
Anzak mezarlıkları içinde en çok ziyaret edileni, 
Avustralyalılar’ın 25 Nisan’da en büyük törenlerini 
yaptığı Lone Pine (Yalnız Çam) Mezarlığı. Şehitlik is-
mini, mezar taşlarıyla dolu alanın ortasında, bombar-
dımanların ardından tek başına kalan çam ağacından 
alıyor. En genci 14 yaşında olan bir Anzak askerinin ve 
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FOTOĞRAF NOKTASI

Avustralyalılar’ın çıkarma 
yaptıkları ve bugün artık ıssız 

Anzak Koyu’ndan denizi 
seyredin.

PHOTO SPOT

Watch the sea at the 
desolate Anzac Bay 
where the Australian 

landed. 

57. Alay Şehitliği / The 57th Regiment’s Cemetery Seyit Onbaşı Anıtı / Corporal Seyit Monument

Anzak Koyu / Anzac Bay



bombardments. The youngest Anzac soldier’s grave who 
was 14 year-old and the two characters in Gallipoli of the 
Peter Weir’s 1981 production Frank and Archy’s 
tombstones are also in here.        

Educated Turks became martyrs 
Next to the 57th Regiment’s Cemetery, a middle-aged Turkish 

soldier statue stands. For the Anzacs, this was a war of 
the young. Among the Turkish soldiers, there were 

volunteer university students, teachers, lawyers, 
engineers, scientists, and doctors. Following 
the war, a teacher shortage was developed as 
the Turkish Republic was being established. 
Universities had to bring foreign professors; 

people who could only read and write had to be 
assigned as teachers. In 1921, for the first time in 

its history, Department of Medicine of University 
of İstanbul could not produce any graduates. 

57th Regiment’s tombstones, which stopped the advancement 
of the Anzacs on April 25 at the cost of their lives, remain at 
the 57th Regiment’s Cemetery. 

The most expensive breakfast of the world
Witnessing fierce battles, Chunuk Bair is the highest hill, 
dominating the peninsula. Mustafa Kemal placed 
emphasis on Chunuk Bair because it was a key position to 
him. After the British landing on Suvla Bay in August, the 

Peter Weir’ın 1981 yapımı filmi Gelibolu’daki karak-
terler Frank ve Archy’nin mezar taşları da burada. 

Eğitimli Türkler şehit oldu 
57. Alay Şehitliği’nin hemen yanında, orta yaşlı bir 
Türk askeri heykeli vardır. Anzaklar için, bu, gençlerin 
savaşıydı. Türk askerleri arasında ise hem gönüllü 
üniversite öğrencileri hem de öğretmenler, 
avukatlar, mühendisler, bilim adamları ve 
doktorlar vardı. Savaşın ardından Türkiye 
Cumhuriyeti kurulduğunda, büyük bir 
öğretmen açığı oldu. Sadece okuma yaz-
ma bilenler bile öğretmen olarak atan-
mış; üniversiteler dışarıdan profesör ge-
tirtmek zorunda kalmıştı. İlk kez, 
1921’de, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi, hiç bir öğrenci mezun verememişti. 
57. Alay Şehitliği’nde ise 25 Nisan’da, Anzak-
lar’ın ilerleyişini durduran ve savaş sonuna kadar da 
geride tek bir asker kalmaksızın, kendisini feda eden 
57. Alay’ın mezar taşları var.                                                                                                   

Dünyanın en pahalı kahvaltısı       
Çetin savaşlara sahne olan Conk Bayırı, yarımada coğ-
rafyasına hakim en yüksek tepe. Mustafa Kemal, bir kilit 
noktası olarak gördüğü Conk Bayırı’na büyük önem ver-
di. Ağustosta İngilizler’in Suvla Koyu’na yaptığı çıkar-
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Seddülbahir’den 
günbatımını izleyin.

PHOTO SPOT

Watch the sunset at 
Seddülbahir.

Kanlısırt Gelibolu siperleri / Gallipoli trenches

Seddülbahir
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target of the enemy was to join their forces at a certain 
location and then attack and capture Chunuk Bair. The 
New Zealanders, Australians, and the British determined 
a meeting point to achieve their plan. The New Zealanders 
started the preparations that they would call as ‘the most 
expensive breakfast of the world’ later as they were 
waiting for other forces to join them. If they had attacked 

then, they could have captured Chunuk Bair since 
there were not many Turkish soldiers in the 

area. While they were having their 
breakfast, the British and the Australians 

were running late for different reasons. 
Being divided into three branches, one 
group of the Australian soldiers arrived 
to the meeting point with delay; the 
second group got lost in the valleys; 
and the third one couldn’t find their 

way, despite their Greek guide. 
Meanwhile, the British couldn’t resist the 

temptation of the shining beach under the 
sun and they chose to swim. Mustafa Kemal 

fought in the front line with the reinforcing units. He was 
shaken by a piece of shrapnel; he placed his hand on his 
hearth only to realize that it pulled his watch to pieces. 
Later, he gave this watch to his friend German Commander 
Liman von Sanders as a gift and in return, he gave his own 
watch to Mustafa Kemal as a present. Today, Von 

manın ardından, düşmanın hedefi belli bir yerde buluşup 
Conk Bayırı’na tek bir kuvvet olarak saldırmak ve burayı 
almaktı. Bunun için Yeni Zelandalılar, Avustralyalılar ve 
İngilizler bir buluşma noktası belirlediler. Yeni Zelanda-
lılar, diğer birlikleri beklerken, savaşın akışını ve kaderi-
ni değiştirebilecek ve sonradan ‘dünyanın en pahalı 
kahvaltısı’ diyecekleri bir hazırlığa başlamışlardı. Oysa o 
sırada burada az sayıda Türk  askeri vardı ve saldır-
salar Conk Bayırı’nı alabilirlerdi. Onlar kah-
valtı ederken, İngilizler ve Avustralyalılar 
farklı nedenlerle gecikmişlerdi. Üç kola 
ayrılan Avustralyalılar’dan bir grup 
gecikmeli olarak buluşma noktasına 
gelmiş, bir diğeri vadilerde kaybol-
muş, üçüncü grupsa bir Rum’un reh-
berliğine rağmen yolunu bulamamış-
tı. İngilizler’se, güneşin altında parla-
yan sapsarı kumsala dayanamamış, de-
nize giriyordu. Bu arada Türkler’e gelen 
takviye birliklerle, Mustafa Kemal en ön 
saflarda savaştı. Bu sırada göğsüne gelen bir 
şarapnel parçasıyla sarsıldı, elini kalbine götürdü ve kur-
şunun saatini parçaladığını farketti. Daha sonra bu saati 
savaştaki dostu Alman Kumandan Liman von Sanders’e 
hediye etti, o da kendi saatini verdi. Bugün Von San-
ders’in saati Anıt Kabir Müzesi’nde, Atatürk’ün saatinin 
ise nerede olduğu bilinmiyor.                                                                                                         

KAÇIRMAYIN

Çanakkale Askeri Müzesi’nde 
gerçekleşmesi 160 milyonda bir 

ihtimalle, savaşta havada çarpışan 
iki kurşun sergileniyor. 

DON’T MISS

Two bullets that met in the air during 
the war, which is a one in 160 

million possibility, are exhibited 
at the Çanakkale Military 

Museum.

Çanakkale Şehitler Anıtı / Çanakkale Martyrs’ Memorial
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Sanders’ watch is exhibited at the Museum of Anıt Kabir; 
however, whereabouts of Atatürk’s watch is unknown.            

Private museum of war relics from a small grocery owner
Although, they were collected amateurishly, the collection of 
small grocery owner Salim Mutlu, rest in peace, is much richer 
than many museums’ collections that display what was left 

from the war at the peninsula. The first war relics 
museum of Turkey hosts items hinting the war 

such as porcelain phone pieces, grown pale and 
unused gauzes, unopened bottles of 

medicine, water canteens, liqueur bottles, 
liqueur glasses, letters, balls, riddled metal 
dishes, forks, spoons, ranks that were 
probably never came next to each other 
during the war, various buttons some made 

in London and some in Australia, shoehorns, 
rings, bills and coins of different countries, 

bandoleer buckles written in different 
languages, tent stakes, bullets, foreign books on 

war, local and foreign newspaper articles...  
The magnificent Çanakkale Monument of Martyrs, which 
was erected for 250 thousand of martyrs; Seddülbahir and 
Kilitbahir fortresses, which were built by the order of 
Mehmet the Conqueror; the statue of Corporal Seyit who 
placed a 250 kg of cannon ball into the artillery tube and 
hit the assault ship Ocean are worth seeing.  

Bakkaldan özel savaş hatıraları müzesi  
Amatörce toplanmış olmasına rağmen, 75 yaşındaki, 
rahmetli bakkal Salim Mutlu’nun koleksiyonu, yarı-
madada savaştan geriye kalanları gözler önüne seren 
birçok müzeden daha zengin. Türkiye’nin bu ilk özel 
savaş hatıraları müzesinde savaşa dokunduran objeler 
var; porselen telefon parçaları, kullanılmadan sarar-
mış sargı bezleri, açılmamış ilaç şişeleri, su 
mataraları, içki şişeleri, içki bardakları, 
mektuplar, toplar, delik deşik metal ye-
mek tabakları, çatallar, kaşıklar, sa-
vaşta belki de hiç yanyana gelmemiş 
rütbeler, mühürler, kimi Londra’da 
kimi Avustralya’da yapılmış savaşa 
katılan milletlerin çeşitli düğmeleri, 
ayakkabı çekecekleri, yüzükler, 
farklı ülke paraları, çeşitli dillerde 
yazılmış palaska tokaları, çadır kazık-
ları, toprak altından birbirine yapışmış 
olarak çıkarılan mermiler, savaş hakkında 
yabancı kitaplar, yerli yabancı gazete yazıları... 
Ayrıca 250 bin şehit adına dikilmiş, görkemli Çanak-
kale Şehitler Abidesi, Fatih Sultan Mehmet’in yaptır-
dığı Seddülbahir ve Kilitbahir kaleleri, 250 kiloluk 
mermiyi topun namlusuna koyup ateşleyerek, Ocean 
gemisine isabet ettiren Seyit Onbaşı’nın heykeli gö-
rülmeye değer. 

Bigalı Köyü Müzesi / Museum of Bigalı Village Bigalı Atatürk Evi / Atatürk House of Bigalı

Yalnız Çam / Lone Pine



MAKE SURE YOUR OFFICE DOESN’T MAKE YOU ILL
WORKING IN INDOOR AND OFFICE ENVIRONMENTS IN SITTING POSITION 

ALL DAY INVITES ILLNESES.

Do you have headaches every day after work? Do you have 
stiff neck at the end of each week? Does your weight keep 
increasing? Your office environment might be the cause of 
all these. The specialists explain the things to consider for 
a healthy office life. 

Keep the air clean
Emphasizing the harmful effects of the insufficient 
ventilation on our health in office environments, Liv 
Hospital’s İstanbul Check-Up and Healthy Living Clinic 
Specialist Dr. Eren Eroğlu says, “Modern buildings and 
offices have become inseparable parts of our lives. On the 
other hand, these places that many people breathe the 
same circulating air might threat our health. We can 
examine the illnesses that are caused by adverse indoor 
conditions in three categories. The first one is the illnesses 
that are related to the building; for example, allergic 
alveoli, asthma, legionella, and lung cancer associated to 
exposure to radon. The second is the illnesses that are 
associated with adverse indoor air-conditioning such as 
high or low temperatures, excess humidity, insufficient air 
circulation, bed odor, and dry air.”

Sick-building syndrome
“The third one is the sick-building syndrome which is 
seen in people who spend long time indoors where heat 
insulation is at the forefront with insufficient ventilation. 
Nasal and post-nasal drainage, eye discharge and 
irritation, headache, dizziness, nausea, fatigue, and 
tiredness, distraction, skin irritation are among its 
symptoms. These symptoms begin to develop in a short 
time after entering building. They tend to disappear, 
when the environment is left.” 

Don’t stay long time in sitting position at the office
Liv Hospital Ankara’s Orthopedics and Traumatology 
Specialist Surgeon Dr Uğur Gönç highlights that, the 
spinal pain related to office work causes problems that 

Her gün iş çıkışı başınız mı ağrıyor? Haftanın sonun-
da boynunuz mu tutuluyor? Kilolarınız sürekli artıyor 
mu? Tüm bunların sebebi ofis ortamınız olabilir. Sağ-
lıklı bir ofis yaşamı için yapmanız gerekenleri uzman-
lar anlatıyor.

Havayı temiz tutun
Havalandırmanın yeterli olmadığı ofis ortamlarının 
insanları hasta edebileceğine dikkat çeken Liv Hos-
pital İstanbul Check-Up ve Sağlıklı Yaşam Kliniği 
Uzmanı Uzm. Dr. Eren Eroğlu şunları söylüyor: 
“Modern binalar ve ofisler yaşamımızın ayrılmaz 
bir parçası oldu. Buna karşılık binlerce insanın pay-
laştığı ve aynı dönen havayı soluduğu bu yerler 
sağlığımızı da tehdit eder hale gelebilir. Olumsuz iç 
ortam koşullarına bağlı olarak insanlarda görülen 
rahatsızlıklar üç ana kategoride incelenebilir. İlki 
bina ile ilgili hastalıklar; örneğin alerjik alveolit, 
astım, lejiyonella ve radon kaynaklı akciğer kanseri 
gibi. İkincisi yüksek veya düşük sıcaklık, aşırı nem, 
yetersiz hava akımı, kötü koku ve kuru hava gibi 
olumsuz iç ortam iklimlendirmesinden kaynakla-
nan rahatsızlıklar.” 

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

OFİSİNİZ	SİZİ	HASTA	ETMESİN
KAPALI BİNA VE OFİS ORTAMLARINDA SÜREKLİ OTURARAK ÇALIŞMAK, 

HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR.

SAĞLIK / HEAlTH
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Baş,	boğaz	ve	burun	
ağrısı	ve	yorgunluk	hissi,	
sürekli	bulunduğunuz	

ofisinizden	kaynaklanabilir.

Your headache, sore throat, 
congested nose, and fatigue 

might be related to 
your office.



SAĞLIK / HEAlTH

Hasta bina sendromu
“Üçüncüsü de hasta bina sendromu; hasta bina send-
romu ısı yalıtımının ön planda olduğu ve iyi havalan-
dırılmayan iç ortamlarda bulunan kişilerde, görülen 
semptomlar dizisidir. Göz, burun ve boğazda akıntı 
ve tahriş, baş ağrısı ve baş dönmesi, mide bulantısı, 
yorgunluk ve halsizlik, konsantrasyon bozukluğu, 
deride tahriş ve kızarıklık sıklıkla görülen belirtiler-
dir. Bu semptomlar bina içine girildikten belli bir 
süre sonra başlar ve iç ortamın terk edilmesiyle dü-
zelme eğilimindedir.”

İşyerinde uzun süre oturmayın
Ofis kaynaklı omurga ağrılarının, günlük yaşam prati-
ğini ve konforunu bozan sorunlara yol açtığına dikkat 
çeken Liv Hospital Ankara Ortopedi ve Travmatoloji 
Uzmanı Op. Dr. Uğur Gönç şu önerilerde bulunuyor: 
“Uzun süre aynı pozisyonda kalma, sık tekrarlı aynı 
hareketler, ağırlık kaldırma, sürekli ayakta kalma gibi 
omurgayı zorlayacak her faktör ağrı gelişimini kolay-
laştırır. Aynı pozisyonda uzun süre çalışmamak, pozis-
yon değiştirmek, ayağa kalmak ve kaslarımızı esnet-
mek basit görünse de etkilidir.”

Bel destekli koltuk seçin
“Oturduğumuz koltuğun bel-sırt destekli olması omur-
gaya binen yükü azaltır. Ara sıra başımızı yaslamamız 
boynumuzun yükünü hafifletir. Gözlerimizin bilgisayar 
ekranının ortasına denk getirilmesi baş ve boyun ağrıla-
rından korur. Klavyenin ve farenin tam önümüzde ol-
ması aşırı hareketleri önleyerek etkili olabilir.”

disrupt the practicality and the comfort of daily life. He 
also gives the following advice: “Don’t remain the same 
position for a long time; each factor that pushes your spine 
such as repetitive movements and lifting weight promotes 
the development of pain. Changing positions while 
working, standing up, and stretching our muscles might 
seem simple; however, they are very effective.” 

Choose a chair with back support
“A chair with a back support is going to ease the load off 
your spine. Leaning your head on a pillow time to time 
would ease the load off your neck. Your eyes should be at 
the same level as the middle of the computer screen. This 
would prevent headache and neck pain. Placing your 
keyboard and mouse in front of you is going to prevent 
excess movements.”
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PhotocoPy machines might 
cause eczema 

Liv Hospital Ankara’s Dermatology 
Specialist Dr. Sevil Özdöl warns, 
“Photocopy machines and laser 
printers release ozone. This type of 
gas is accepted as harmless 
because of the low exposure risk, 
although it is dangerous. If you are 
experiencing a skin disease with 
unknown reasons such as eczema, 
you should keep this in mind. 
Room sprays might access your 
skin through air by contaminating 
it. Air contaminators should come 
to mind in non-healing eyelid 
eczemas. Lighting equipments or 
strong sunlight entering through 
windows might cause skin spots or 
adverse effects on your skin spot 
treatment.

Fotokopİ makİnelerİ egzamaya 
sebep olabİlİr

Liv Hospital Ankara Dermatoloji 
Uzmanı Uzm. Dr. Sevil Özdöl uya-
rıyor: “Fotokopi makinesi ve lazer 
yazıcılar ozon salgılar. Bu tür mad-
deler tehlikeli olmasına karşın 
maruziyet riskinin düşük olması 
nedeniyle pratik olarak zararsız 
kabul edilebilir. Eğer sebebi bulu-
namayan egzama gibi cilt hastalık-
ları yaşanıyorsa bu durum da akıl-
da tutulmalı. Oda spreyleri hava 
yoluyla ortamı kirletip cildinize ula-
şabilir. Ortam kirleticiler dirençli 
göz kapağı egzamalarında akla 
gelmeli. Aydınlatma araç gereçleri 
veya camdan giren güçlü güneş 
ışığı yüzünüzde lekeye sebep ola-
bilir veya leke tedavisini olumsuz 
etkileyebilir.” 



Poğaça değil peynirli sandviç yiyin
Liv Hospital Diyet ve Beslenme Uzmanı Serap Güzel, 
çalışanların doğru, kaliteli ve yeterli beslenmesi için 
dikkat etmeleri gereken noktaları şöyle anlatıyor: 
“Mutlaka protein, lifli karbonhidrat ve mümkünse 
vitamin mineral alacağınız sağlıklı bir kahvaltı olma-
lıdır. Poğaça, açma, simit ve çaydan oluşan bir kah-
valtı yeterli değildir. Peynirle yapılan bir sandviç ve 
yanına bir meyve almak daha dengeli bir kahvaltı se-
çeneğidir.”

Izgara iyi bir seçenek
“Öğlen yemeklerinde fast-food tarzı yiyeceklerden, kı-
zartılmış, hamurlu yiyeceklerden kaçınmak gerekiyor. 
Daha çok ızgara tarzında, sebze ve salataya ağırlık verdi-
ğiniz mönüler tercih edilmelidir. Beyaz ekmek yerine 
lifli ekmek (çavdar, tam buğday, kepekli vb.) tü-
ketmek, daha az tuz kullanmak ve yemekte 
gazlı asitli içecekler tüketimi yerine su, 
soda veya ayran içmek sağlığınızı uzun 
dönemde etkileyecek önemli alışkan-
lıklardır.”

Sağlıksız atıştırmaları bırakın
“Gün içinde sağlıksız atıştırmaları 
önlemek ve yerine daha sağlıklı 
olanları seçmek yine beslenme kalite-
nizi etkileyecek önemli adımlardır. Ça-
lışırken yanınıza taze ve kuru meyve, 
küçük hazırlanmış sandviçler, taze ceviz, 
badem, fındık almak; gofret, kraker ve bisküvi 
gibi sadece yağ, şeker ve undan oluşan yiyecekler yerine 
çok daha sağlıklı ve doyurucudur.”

Choose cheese sandwich over pastry 
Liv Hospital’s Diet and Nutrition Specialist Serap 

Güzel explains the things that working people 
should consider for a sufficient, quality, 

and healthy nutrition: “Your breakfast 
should contain enough protein, fiber, 
carbohydrates, vitamins, and minerals. 
A breakfast that consists of bakery 
products is not enough. A cheese 
sandwich along with a fruit is also a 
balanced choice.”

Grilling is a good choice
“You should avoid fast-foods, deep fried, 

and bakery products at lunch. Choose menus 
that mostly contain grilled foods, vegetables, and 

salads. Consume fiber rich breads instead of white bread 
(barley, whole-wheat, whole-grain, etc.) using less 
amount of salt, drinking water, mineral water, or yogurt 
drink instead of soda are among the important habits 
that would ensure your good health in the long term.”

Stop eating junk food
“Choosing to eat healthy snacks instead of junk 

food during the day would be an 
important step that would affect 

your nutrition quality. 
Bringing fresh or dried 

fruits, small sandwiches, 
fresh walnuts, almonds, 
hazelnuts to your office 
is much healthier and 
satisfying than snacking 
on junk food that consist 
of oil, sugar, and flour 

such as wafers, crackers, 
or biscuits.”  
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Çalışanların	günlük	
hayatının	üçte	ikisi	ev	dışında	

geçiyor.	Bu	yüzden	dışarıda	da	iyi	
beslenmek	önemli…

Working people spend two thirds of 
their lives away from home. That 

is why getting good nutrition 
out of home is also 

important.  

SAĞLIK / HEAlTH



ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KiTCHEN

Eğer yeni tatlardan ya da farklı birleşimlerden 
hoşlanıyorsanız, o zaman Sandalyee Brasse-
rie&Fine Cuisine’in Etiler, Ortaköy ve Bağdat 
Caddesi şubelerinin Executive Şefi Erkan Ye-
şil’in lezzetli spesiyallerini mutlaka tatmalısı-
nız. 7/24 çalışmaktan bir an olsun şikâyetçi ol-
mayan Yeşil, 55 kişilik ekibini ve 3 ayrı mutfağı 
adeta bir orkestra şefi gibi başarıyla yönetiyor.

If you like to try new flavors and combinations, 
then you should definitely try the delicious 
specials prepared by Executive Chef of Sandalyee 
Brasserie&Fine Cuisine’s Etiler, Ortaköy, and 
Bağdat Street branches Erkan Yeşil. Yeşil, who 
never complains about working around the clock, 
conducts his team of 55 and 3 kitchens as a 
successful orchestra chef. 

YENİ	VE	
DENENMEMİŞ	
SPESİYALLERİN	
MİMARI

THE ARCHITECT 
OF THE NEW 
AND UNTRIED 
SPECIALS

SANDALYEE BRASSERIE&FINE 
CUISINE’İN EXECUTIVE ŞEFİ ERKAN 
YEŞİL, MUTFAĞI ADETA BİR 
LABORATUVAR GİBİ KULLANARAK 
HEDEF KİTLESİNE LEZZETLİ 
BİRLEŞİMLER SUNUYOR.

EXECUTIVE CHEF OF SANDALYEE 
BRASSERIE&FINE CUISINE ERKAN YEŞİL 
OFFERS DELICIOUS COMBINATIONS TO 
HIS TARGETED CLIENTS BY USING THE 
KITCHEN AS A LAB. 

sELİN AKGÜN FERhAT MAKAsÇI
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ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KiTCHEN

Sandalyee Brasserie&Fine Cuisine’in 
Executive Şefi Erkan Yeşil

Executive Chef of Sandalyee 
Brasserie&Fine Cuisine Erkan Yeşil
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Aşçılık baba mesleği
Kösem Group bünyesinde bulunan Sandalyee Brasse-
rie&Fine Cuisine’in Executive Şefi Erkan Yeşil ile Bağ-
dat Caddesi’ndeki mekânlarında buluştuk. 39 yaşındaki 
Yeşil, 26 yıldır mutfakla haşır neşir... Bolu Mengen do-
ğumlu olduğunu vurgulayan Erkan Yeşil, baba mesleği 
ve aile geleneği olan aşçılığa daha küçücük bir çocukken 
gönül vermiş. Türkiye’nin önde gelen otel ve 
restoranlarında görev yapan Yeşil, 2009-
2015 yılları arasında Mutfak Sanatları 
Akademisi’nin (MSA) eğitmen kadro-
sunda yer aldı. Son 5.5 aydır ise San-
dalyee Brasserie&Fine Cuisine’in 
executive şefliğini yürüten Erkan 
Yeşil, 3 restoranın mönülerini yeni-
lediğini, tüm reçeteleri de sil baştan 
hazırladığını belirtiyor. 

Ekibi öğrencilerinden oluşuyor
Yeşil’in 55 kişiden oluşan ekibinin yüzde 
80’ini de MSA’da eğitmenlik yaptığı dönemde 
yetiştirdiği öğrencileri oluşturuyor. Bu nedenle mut-
fakta son derece uyumlu bir stile sahip olduklarını dile 
getiren Yeşil, “Benim nasıl bir karaktere sahip olduğumu, 
neyi, nasıl istediğimi bildikleri için mutfakta hiç sorun 
yaşamadan, eğlenerek çalışıyoruz. Burada farklı bir siste-
mimiz var. Herkesin, her konuda bilgi sahibi olmasını 
isterim. Örneğin, pasta şefimiz rahatsızlandığında her-
hangi bir sorun yaşamıyoruz çünkü aşçılarımız bu alanda 
da son derece deneyimli. Herkesin mutlaka bir yedeği 
var.” diyor.  

His father has also chosen culinary arts 
We met with Erkan Yeşil, Executive Chef of Sandalyee 
Brasserie&Fine Cuisine within Kösem Group, at their place 
on Bağdat Street. Yeşil, who is 39, has been engaged in 
culinary arts for 26 years. Emphasizing his birthplace as 
Bolu Mengen, Erkan Yeşil had grown an interest in cooking 
when he was a child. It is also his father’s profession and a 

family tradition. Having worked at many prominent 
hotels and restaurants of Turkey, Erkan Yeşil 

had taken place among the instructor staff 
of Culinary Arts Academy (Mutfak 

Sanatları Academisi-MSA) between 
2009 and 2015. He has been working as 
the executive chef of Sandalyee 
Braserie&Fine Cuisine for the last 5.5 
months. Yeşil states that he has 
renewed the menus of the three 

restaurants, and prepared all the recipes 
from scratch.      

His team consists of his students
Eighty percent of Yeşil’s team of 55 consists of his 

students whom were trained by him during the time that he 
worked as an instructor at MSA. That is why they have a 
harmonized style in the kitchen says Yeşil: “We enjoy 
working in the kitchen together since they know me and 
what I want and how. We have a different system in here. I 
want everyone to have knowledge about everything in the 
kitchen. For instance, if our pastry chef gets sick, we don’t 
run into any problems because our cooks are experienced in 
this field, too. Everyone has a back-up.” 

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KiTCHEN

ŞeF erkan yeŞİl’Den Camembert VİŞne pİzza tarİFİ 

Hamur malzemeleri: 150 gram un, 1 yumurta beyazı, 
50 gram su, 10 gram sıvıyağ, 1 gram maya, 10 gram 
süt, 2 gram tuz.

Üst malzemeler: 130 gram mozzarella, 65 gram 
camembert peyniri, 10 adet vişne, 30 gram parme-
san peyniri, 50 gram bal.

Hazırlanışı: Hamur için gerekli tüm malzemeleri 
yoğurun ve hamuru 1.5 saat dinlendirin. Hamuru din-
lendirdikten sonra istediğiniz büyüklükte açın. Pizza 
hamurunun üzerine mozzarella peynirinin tamamını 
serpin. Sonra parmesan peynirinin yarısını ilave edin. 
Dilimlenmiş camembert peynirlerini saat yönünde 
dizin. Kalan parmesan peyniri rendesini camembert 
peynirlerinin üzerine ilave edin. Vişneleri saat yönün-
de dizin. Sonra da fırınlayın. Pizza fırından çıktıktan 
sonra incecik bir şekilde üzerinde bal gezdirin. Bu 
pizzayı böğürtlen ya da diğer farklı kırmızı meyveler-
le de deneyebilirsiniz. Afiyet olsun.

“Fırsat	
buldukça	yeni	
tatlar	ve	yeni	

spesiyaller	yaratmaktan	
büyük	keyif	alıyorum.	
Mayıs	sonu	gibi	yaz	
mönümüzle	öne	

çıkacağız.”
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Deneysel bir mutfağa sahip
Başarılı şeflerin her konuda ve her alanda bilgi sahibi ol-
ması gerektiğini ifade eden Erkan Yeşil, sözlerine şöyle 
devam ediyor: “İyi bir şef olabilmek için değişik mutfak-
lara vâkıf olabilmelisiniz. İtalyan mutfağı kadar Fransız 
mutfağını da bilmelisiniz. Sushi yapımından makarnaya, 
pastacılıktan farklı dünya mutfaklarına kadar her konuda 
bilgi sahibi olduğunuz takdirde ekibinizi en iyi 
şekilde yönlendirebilirsiniz.” 

Hedef kitlenin talepleri önemli
Bağdat Caddesi, Ortaköy ve Etiler’de-
ki üç mekânın mönülerini hedef kit-
lenin yapısına ve taleplerine göre şe-
killendirdiklerini söyleyen Erkan Ye-
şil, “Ortaköy’de daha çok kahvaltı ve 
öğle servisi, Bağdat Caddesi’nde atış-
tırmalık ve hızlı servis edilen spesiyal-
ler, Etiler’de ise finedining konsepti çer-
çevesinde dana yanağı ya da kaburga gibi 
spesiyaller tercih ediliyor. 3 mekân olduğu için 
bu mekânlar arasında mekik dokuyorum. Genellikle 
sabahları Bağdat Caddesi’nde, akşamları ise Etiler’de 
oluyorum. Etiler’de çok daha deneysel bir mutfağa sahi-
biz. 12 saat boyunca vakumlanan kanatlar, suyun ısısını 
65 derecede tutan bir alet vasıtasıyla özel olarak pişirili-
yor. Bu şekilde ahtapot, kuzu rosto gibi farklı denemeler 
de yapılıyor. Fırsat buldukça yeni tat ve spesiyaller yarat-
maktan büyük keyif alıyorum. Bu spesiyallerin reçetele-
rini de yeni mönüler için hazırlıyorum. Mayıs sonu gibi 
yaz mönümüzle öne çıkacağız.” yorumunda bulunuyor.

He has an experimental kitchen  
Stating that succesful chefs must have knowledge in every 
field of culinary arts, Erkan Yeşil continues: “You should 
have a good command of different cuisines in order to 
become a good chef. You should know Italian cuisine as well 
as French cuisine. Only when you have knowledge in every 
field from sushi to pasta and from pastry to world cuisines 

you can manage your team in the best way possible.”

Demands of targeted mass is 
important

Expressing that they shaped the menus of 
the restaurants located at Ortaköy, Etiler, 
and Bağdat Street in accordance with the 
demands of their targeted clients, Erkan 
Yeşil says, “Mostly breakfast and lunch 
services are popular at our Ortaköy 

restaurant; snacks and fast food at our 
Bağdat Street restaurant and fine dining 

where we serve dishes such as veal cheeks and 
ribs at the Etiler restaurant. Since I am responsible 

from these three locations, I am always on the move between 
them. I usually am at the Bağdat Street restaurant and at 
Etiler in the evenings. Our kitchen in Etiler is experimental. 
Chicken wings that are vacuumed for 12 hours are cooked by 
taking advantage of a device, which keeps the water 
temperature at 65 degrees. We experiment dishes such as 
octopus or lamb roast by means of this device. I enjoy creating 
new flavors and specials whenever I find an opportunity. I 
prepare the recipes of such dishes for new menus. We will 
become prominent with our summer menu at the end of May.”  

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KiTCHEN

CHEF ERKAN YEŞİL’S CAMEMBERT SOUR CHERRY 

Pizza ReciPe

Ingredients for the dough: 150 grams of flour, 1 egg 
white,  50 grams of water, 10 grams of oil, 1 gram of 
yeast, 10 grams of milk, 2 grams of salt.

Ingredients for the top: 130 grams of mozzarella, 
65 grams of camembert cheese, 10 sour cherries, 
30 grams of parmesan cheese, 50 grams of 
honey.

Directions: Prepare the dough using all the 
ingredients. Let it rest for one and a half hour. Shape 
the dough as big as you wish. Top it with all of the 
mozzarella. Add half of the parmesan. Top with 
sliced camembert cheese. Add the rest of the 
parmesan cheese on top of the camembert cheese. 
Add the sour cherries on top. Place it in the oven. 
Pour just a little bit of honey on top after the pizza 
is removed from the oven. You can try making it with 
berries or other red fruits. Bon appétit. 

“I enjoy 
creating new flavors 

and specials whenever        
I find an opportunity.        

We will become prominent 
with our summer menu 

around the end of 
May.”
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Farklı tatlara hazır mısınız?
55 kişilik ekibiyle son derece motive bir biçimde çalış-
tıklarını dile getiren Erkan Yeşil, “Mönüde yer alan tüm 
spesiyallerin reçeteleri hazır. Bu nedenle herkes, ne 
yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Mutfağa girdiğimde 
eğer bir şeyin yanlış yapıldığını görürsem hemen müda-
hale ederim. Bu konuda çok titiz ve planlıyımdır. Bu işe 
gönül veren kişiler çok çalışmayı göze almalı. Çünkü 
özel hayatınız kalmıyor. Çok yoğun bir şekilde çalışı-
yorsunuz. Ekibime verdiğim en önemli tavsiye ise her 
zaman farklı şeyler denemeye açık olmaları.” diyor. 

Raillife okurlarına özel tarif
Değişik lezzetleri bir araya getiren Erkan Yeşil, Raillife 
için mutfağa girdi ve bize ıspanak püresi ve patates ile 
sunulan ‘Brezilya şiş’; mozarella, parmesan peyniri, ca-
membert peyniri, vişne ve bal ise servis edilen ‘camem-
bert vişne pizza’; karides, kalamar ve somon birleşimle-
rinden oluşan ‘deniz mahsullü linguini’; bonfile parçala-
rı, köfte, tırnak pide, yoğurt, ızgara domates ile hazırla-
nan ‘yoğurtlu kebap’ ve ‘tavuklu buğday salatası’ hazır-
ladı. Erkan Yeşil’in imzasını taşıyan köz patlıcanlı risot-
to, İskender pizza, lorlu-armutlu çıtır, nutella cheeseca-
ke, orman meyveli pavlova, dana lokum, Guacomale-
burger ve Arjantin steak gibi spesiyalleri de mutlaka 
tatmalısınız…

Are you ready for different flavors?
Expressing his and his team’s high motivation during work, 
Erkan Yeşil says, “The recipes of all specials in our menu 
are ready. Everyone knows what to do very well. The 
moment I enter the kitchen I notice if something is done 
wrongly, then I take immediate action. I am very particular 
in this. You should work with people who are passionate 
about their professions. Otherwise, you won’t have a 
private life. You work very busy. The most important 
advice that I give my team is to open themselves to 
experiencing new things.”  

A special recipe for Raillife readers
Erkan Yeşil who combines different flavors entered the 
kitchen for Raillife readers. He prepared ‘Brazilian Shish’ 
served with spinach puree and potatoes, ‘Camembert Sour 
Cherry Pizza’ served with parmesan cheese, camembert 
cheese, sour cherries, and honey, ‘Linguini with Seafood’ 
that consists of shrimp, calamari, and salmon, ‘Kabob with 
Yogurt’ prepared with pieces of fillet of steak, meat patties, 
mini pitas, yogurt, and grilled tomatoes, and ‘Wheat Salad 
with Chicken.’ You should definitely try other specials of 
Erkan Yeşil such as Nutella Cheesecake, Pavlova with Forest 
Fruits, Veal Delight, Risotto with Grilled Eggplants, 
İskender Pizza, Crisp Ricotta, and Pears, Guacamoleburger, 
and Steak Argentina. 

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KiTCHEN

Yoğurtlu kebap / Kabop with Yogurt

Deniz mahsullü linguini / Linguini with Seafood

Brezilya şiş / Brazilian Shish

Tavuklu buğday salatası / Wheat Salad with Chicken
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AFRİKA	İLE	AKDENİZ’İN	
BULUŞTUĞU	YER:	TUNUS

TARİHİN EN BÜYÜK İMPARATORLUKLARININ İZ BIRAKTIĞI TUNUS’UN AYNI ADLI BAŞKENTİ, 
HEM AKDENİZ HEM DE AFRİKA SOLUMANIZA İMKÂN TANIYAN BİR YER…

THE PLACE WHERE AFRICA AND 
MEDITERRANEAN MEET: TUNISIA

THE CAPITAL OF TUNISIA WHERE THE GREATEST EMPIRES OF HISTORY HAVE LEFT 
THEIR MARKS, TUNIS MAKES POSSIBLE BREATHING BOTH AFRICAN AND 

MEDITERRANEAN AIR AT THE SAME TIME.
BERİL ŞEN



GEzİ / TRAvEl
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The capital of the African country Tunisia, Tunis welcomes 
you with contrast scenes at first: merchants who make fez 
at medina that is from the 9th century; right out of it, cars 
with European tags that pass by Habib Bourguiba 
Boulevard; traditional straw hats and the latest fashion 
sunglasses next to them… The capital Tunis is where the 
heart of commerce, politics, and banking beats. The capital 
city doesn’t evoke the feeling of being in an African 
country. Habib Bourguiba Boulevard is to blame for that. It 
won’t be an exaggeration to say that this wide street from 
the French colonization resembles famous Champs-Elysee 
Boulevard of France. The boulevard where boardwalk café-
restaurants, high rise buildings, and starred hotels lineup is 
especially lively at nights.

Bir Afrika ülkesi olan Tunus’un aynı adlı başkenti sizi 
ilk bakışta tezat görüntülerle karşılar. 9. yüzyıla ait 
medinada fes yapan esnaf ve hemen dışında görkemli 
Habib Bourguiba Bulvarı’ndan geçen Avrupa plakalı 
arabalar, geleneksel hasır şapkaların yanıbaşında son 
model güneş gözlükleri… Başkent Tunus, ticaretin, 
politikanın ve bankacılığın nabzının attığı yer. Baş-
kentin merkezi, bir Afrika ülkesine vardığınız izlenimi 
pek vermiyor. Nedeni Habib Bourguiba Bulvarı. Fran-
sızlar zamanından kalma bu geniş caddenin Paris’in 
ünlü Champs- Elysee Bulvarı’nı andırdığını söylemek 
abartı olmaz. Kaldırım üzeri kafe-restoranların, yük-
sek binaların ve yıldızlı otellerin sıralandığı cadde, 
özellikle akşamüstleri capcanlı.
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The traditional face of Tunis: medina
If the modern face of the city is Habib Bourgiba Boulevard, 
then ‘medina,’ which is located at the other end of the city, 
established in the 9th century and also known as the old city 
that expanded in time, is the traditional face of the city. The 
important mosques and madrasahs of the capital remain 
within the borders of medina. Although, fabric merchants, 
perfume sellers, antique shops, fez makers, and slipper 
makers take place in separate sections but still together, you 
can feel the guild system on the streets of medina that 
survived until today from the medieval times.

What are you supposed to include into your list?
The National Library at door number 73, Café Ez-Zitouna 

through the hookah smell, Ez-Zitouna Mosque, a 
traditional Turkish coffee house M’Rabet, 

Booksellers Bazaar Souq des Libraries from the 
13th century, Rue des Teinturiers -in other 
words Tanner Street, the Museum of Dar Ben 
Abdallah, Iron Craftsmen‘s Bazaar, 
Granada Restaurant, M’sed El-Kobba 
Mosque where the famous historian İbn-i 
Haldun had received education before he 

went to Cairo, Café Dar Mnouchi located at 
Souq el Leffa, slave market Souq el-Berka, Place 

du Gouvernement (Government Square), the 
palace guesthouse of the old times and now the residence 

of the prime minister Dar el-Bey, Kasbah Square that was 
destroyed by French in 1883 and Kasbah Mosque, Dar 
Hamouda Pasha Restaurant where you can find good coffee 
and hookah should be in your list.

Hats made from red felt
Souq des Chechias is the place where the red felt hats that 
are worn by Tunisian men are made. Café Chaoechin, 
which is among the old coffeehouses of medina, is also 
located in here. Making of these hats called ‘chechia’ was 
among the large industries of Tunisia in the 17th century. 

Tunus’un geleneksel yüzü; medina
Kentin modern yüzü Habib Bourgiba Bulvarı ise bu cadd-
denin bir ucundaki, 9. yüzyılda kurulan ve zaman içinde 
genişletilen eski kent yani ‘medina’ da kentin geleneksel 
yüzü. Başkentin önemli cami ve medreselerinin sınırları 
içinde bulunduğu medinanın ortaçağdan kalma sokakla-
rında kumaşçılar, kokucular, antikacılar, fesçiler ve terlik-
çilerin birarada olduğu ayrı bölümlere rağmen, kaybolma-
ya yüz tutmuş lonca sistemi kendisini hissettiriyor. 

Listenizde nereler olmalı?
73 numaradaki Milli Kütüphane, nargile kokusuna doğru 
giderken Café Ez-Zitouna, Ez-Zitouna Camii, geleneksel 
bir Türk kahvehanesi olan M’Rabet, 13. yüzyıldan kalma 
Kitapçılar Çarşısı Souq des Libraries, Rue des 
Teinturiers yani Tabakhane Sokağı, Dar Ben 
Abdallah Müzesi, Demirciler Çarşısı, Gra-
nada Restoran, burada doğmuş ünlü ta-
rihçi İbn-i Haldun’un Kahire’ye gitme-
den önce din eğitimi gördüğü M’sed 
El-Kobba Camii, Souq el Leffa’daki 
Café Dar Mnouchi, köleler çarşısı olan 
Souq el-Berka, Place du Gouverne-
ment’a (Hükümet Meydanı), meydanda 
bir zamanlar saray misafirhanesi bugünse 
başbakanın makamı olan Dar el-Bey, 1883’de 
Fransızlar tarafından yıkılmış Kasbah Meydanı 
(kent kalesi) ve Kasbah Cami, iyi nargile ve kahve bulaca-
ğınız Dar Hamouda Pasha Restaurant listenizde olsun. 

Kırmızı keçeden şapka 
Tunuslu erkeklerin giydiği kırmızı keçe şapkaların ya-
pıldığı yer Souq des Chechias’da. Medinanın en eski 
kahvehanelerinden biri olan Café Chaoechin de burada. 
‘Chechia’ olarak adlandırılan bu keçe şapkaların yapımı 
17. yüzyılda Tunus’un en büyük endüstrilerinden bi-
riydi. 15 bin zanaatkar yılda 1 milyon chechia yapar ve 
dünyanın dört bir yanına ihraç edilirdi. 
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Souq el-Leffa’daki 
dükkanların çatılarından 

medinanın panoramik görüntüsü 
görmeye değer. 

PHOTO SPOT

It is great to watch the panorama 
of medina from the rooftops 

of the shops located at 
Souq el-Leffa. 

Başkentin medinası, labirentlerinde kültür, tarih ve alışveriş barındırır. 
The medina of the capital hosts culture, history, and shopping in its mazes.



15 thousand artisans make 1 million chechias in a year, 
exporting them around the world. 

The legendary city of Hannibal
The ruins of the three thousand year old city Carthage, which 
is identified with the legendary hero Hannibal and among the 

greatest cities of the ancient world, are in the World 
Heritage List of the UNESCO. According to the 

legend, the Phoenicians established the city in 
814 B.C. and later it was accepted as one of the 
important cities of the Roman Empire. The 
ruins are impressive. If you don’t have much 
time, you should see Antonine Pius Baths 
first. At first, you can only see the base along 

the shore; however, you can still get an idea 
about the largeness of the structure. The shore 

stretches for 15 km. 
  

Blue-white and famous
Blue-white architecture that you can see in many regions 
of the country welcomes you in its most striking state in 
Sidi Bou Said, a historical town that is settled over a hill. 
The narrow streets of the town dominate Tunis Bay. Red 
geraniums and pink bougainvilleas hang down the white 
walls, decorating yards. Buildings are structured around 

Hannibal’in efsane kenti
Antik dünyanın en muhteşem şehirlerinden biri olan ve 
efsanevi kahraman Hannibal ile özdeşleştirilen üç bin 
yıllık Kartaca kenti kalıntıları, UNESCO’nun Dünya Mi-
rası Listesi‘nde. Efsaneye göre, M.Ö. 814 yılında Fenike-
liler tarafından kurulmuş, Roma İmparatorluğu’nun 
önemli kentleri arasında sayılan Kartaca’da kalın-
tıların tümü etkileyici olsa da fazla vakti olma-
yanlar ilk olarak, konumu oldukça etkileyici 
Antonine Pius Hamamları’nı görmeli. İlk 
bakışta deniz kıyısındaki hamamların sa-
dece temelleri görünüyor ancak yine de 
yapının büyüklüğü hakkında fikir edine-
biliyorsunuz. Kartaca sahilleri 15 km bo-
yunca uzanıyor. 

Mavi beyaz ve ünlü
Ülkenin birçok yerinde rastlayacağınız mavi-be-
yaz mimari, bir tepede kurulmuş tarihi kasaba Sidi Bou 
Said’de en çarpıcı haliyle karşınıza çıkıyor. Kasabanın 
dar sokakları Tunus Körfezi’ne hakim. Kırmızı sardun-
yalar, pembe begonviller beyaz duvarlardan sarkıyor ve 
avluları süslüyor. Binalar, 13. yüzyılda yaşamış Sufi aziz 
Sidi Bou Said’in adına, Zaouia Cami ve meydan etrafına 
kurulmuş. Kasaba tarihinde, buraya gelip etkilenen Paul 
Klee, Andre Gide ve Michel Foucault gibi birçok ressam 
ve yazarı misafir etmiş. Arnavut kaldırımı sokağın kena-
rında kafeler, tatlıcılar ve hediyelik eşya dükkanları sıra-
lanıyor. Turistik görüntüsüne rağmen karşı konulmaz 
bir canlılığı var. Baron Rodolphe d’Erlanger’in 19. yüzyı-
lın başlarında karısı Elizabeth için burada yaptırdığı sa-
ray bugün Arap ve Akdeniz Müzik Merkezi (Dar Nejma 
Ezzahra). Hala kasabada her evde bir müzik aleti koleksi-
yonu bulunuyor.

Avrupa jet-setinin kıyıları                                                                                                   
Tunus’un en güzel plajları, başkentin kuzeyine ve gü-
neyine doğru uzanan kumsallar. Başkentin 65 km gü-
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LEZZET MOLASI

Sidi Bou Said’deki Café des 
Nattes’ta Tunus’un çamfıstıklı 

nane çayını içmek gelenekseldir. 

TASTE STOP

Drinking mint tea with pine 
nuts at Café des Nattes in 

Sidi Bou Said is 
traditional. 

GEzİ / TRAvEl

Çamfıstıklı nane çayı içmeden Tunus geziniz eksik kalacaktır.

Your travel to Tunisia will not be completed until you taste the 
mint tea with pine nuts.

Mavi beyaz mimarisi ve denize açılan konumuyla Sidi Bou Said, iç açıcıdır.
Sidi Bou Said is breath taking with its blue and white architecture and location that opens to the sea.



the square and Zaouia Mosque, in the name of Sufi saint 
Sidi Bou Said who had lived in the 13th century. The town 
hosted many painters and writers such as Paul Klee, 
Andre Gide, and Michel Foucault. Cafes, bakeries, and 
souvenir shops lineup along the sides of the cobblestoned 

street. This place has an irresistible liveliness, despite 
its touristic appearance. Today, the palace, 

which was built by the order of Baron 
Rodolphe d’Erlanger for his wife Elizabeth 

in the beginning of the 19th century, is 
the Arab and Mediterranean Music 
Center  -Dar Nejma Ezzahra. Each 
house in the town still keeps a musical 
instrument collection.

The favorite shores of the European jet set
The prettiest beaches of Tunisia are the 

ones that stretch to north and south of the 
capital. Hammamet located in a bay 65 km 

southwest of the capital used to be frequented by the 
European jet set during the 1920s. George Sebastian’s 
magnificent villa, which attracted the European jet set in 
here, is open to visitors as the Hammamet International 
Center of Culture today and its beautiful yard is worth 
seeing. At the end where medina unites with the sea, the  
Kasbah (citadel) of Hammamet takes place, which is from 
the 15th century. You can watch the medina, houses, 
Hammamet Bay, and anglers from the city walls. You can 
breathe in this nice atmosphere while you are sitting at 
the café located at the shore right under the citadel and 
medina.    

Oases are rich in dates 
Tozeur, which is where the Tunisia’s second largest palm 
forest that is fed on hot underwater springs is located, is an 
oasis settlement. This is an excellent base for the ones who 
would like to explore oasis villages that are close to the 
Algerian border such as Nefta, Tamerza, Chebika, and Mides 

neybatısında, bir körfez içinde yer alan Hammamet 
(Arapça’da ‘hamamlar’ demek), 1920’lerde Avrupa 
jet-setinin uğrak yeriydi. O dönemde Avrupa sosyete-
sinin ilgisini buraya çekmiş olan George Sebastian’ın 
muhteşem villası bugün Hammamet Uluslararası Kül-
tür Merkezi olarak ziyarete açık ve güzel bahçe-
siyle görmeye değer. Medinanın denizle bir-
leştiği uçta Hammamet’in 15. yüzyıldan 
kalma kasbah’ı var. Surların üzerinden, 
medinayı, evleri, Hammamet Körfe-
zi’ni ve balıkçıları seyredin. Körfez 
manzaralı kale ve medinanın hemen 
altında, deniz kıyısındaki kafede 
günbatımına doğru sedirlere oturup 
bu hoş atmosferi soluyun. 

Hurma zengini vahalar                                                                                                           
Sıcak yeraltı sularıyla beslenen, Tunus’un 
en büyük ikinci palmiye ormanının bulunduğu 
Tozeur bir vaha yerleşim. Burası dört çekerlerle, Nefta, 
Tamerza, Chebika ve Mides gibi Cezayir sınırına yakın 
vaha köylerini keşfetmek ya da Sahra’nın iyice güneyi-
ne yolculuk etmek isteyenler için uygun bir üs. Bu köy-
lerin de içinde bulunduğu, bölgenin iki büyük tuz gölü 

GEzİ / TRAvElGEzİ / TRAvEl
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KAÇIRMAYIN

Dünyanın en büyük 
mozaik müzesi olarak kabul 

edilen Bardo Müzesi’nde toplam 4 
bin 700 metrekare mozaik içinde 

sayısız sanat eseri var.

DON’T MISS

Bardo Museum, which is accepted as 
the world’s largest mosaic museum, 
exhibits numerous art works in an 
environment surrounded with 4 

thousand 700 square 
meters of mosaics.  

Hammamet, Tunus’un Akdeniz esintileri taşıyan turistik destinasyonlarından en çarpıcı olanı.
Hammamet is the most striking one among the touristic destinations of Tunisia that carry the marks of the Mediterranean.

Bardo Müzesi / Bardo Museum



by a four-wheel drive. The narrow line known as Jerid between 
the two large salt lakes of the region, Chott El Jerid and Chott 
El Gharsa, is the most important cultivated area of Tunisia. 
The oases that surround it are famous with their good quality 
dates and they are the clearest examples to oasis cultivation. 
There are palm forests in this region of Tunisia. Tozeur has 
approximately 200 thousand palm trees. You can walk or ride 
a rental bike among the palm trees or try a phaeton. 

Popular for Star Wars fans
Matmata and especially Hotel Sidi Driss are must visit 

locations for the fans of the cult movie ‘Star Wars’. 
You can still see some pieces of decoration used 

in the movie at the hotel in Matmata, which 
its surroundings were used as background 

for the movie. The barren and rough land 
where Matmata is located on the way to 
the desert really resembles the moon’s 
surface because of its numerous craters 
and cracks. Matmata is actually the 
name of a clan. Barbary people of 

Matmata found shelter underground 
from the summer’s heat centuries ago. 

Although, the town, which is still populated 
by Barbary people, is surrounded with modern 

buildings, most of the settlements consist of houses 
called ‘troglodit’ that are holes carved to rocks. Some large 
holes located in the town away from the main roads and 
caravan roads to ensure safety are wheat and grain silos. 
Locals call these houses ‘life under dead’. These houses 
with courtyards in the middle shelter them from the hard 
conditions of winter and summer. White washed rooms 
surrounding the courtyard open to the sides as in tunnels. 
Tunis, where the greatest empires of history have left 
their marks, makes possible breathing both African and 
Mediterranean air at the same time and has the beauties 
of the two continents meet. It is a small city with big 
commitments.   

olan Chott El Jerid ile Chott El Gharsa arasında Jerid 
olarak bilinen dar şerit, Tunus’un en önemli tarım ala-
nı. Çevresindeki vahalar iyi kalitedeki hurmalarıyla 
ünlü ve vaha tarımının en belirgin örneklerinden. Tu-
nus’un bu bölgesinde palmiye ormanları var. Tozeur’de 
yaklaşık 200 bin palmiye ağacı bulunuyor. Palmiyelerin 
arasında yürüyüş yapabildiğiniz gibi bisiklet kiralaya-
rak ya da faytonla dolaşmanız da mümkün. 

‘Star Wars’ hayranlarının yeri
Kült film ‘Star Wars’ (Yıldız Savaşları) hayranları için 
Matmata ve özellikle Otel Sidi Driss vazgeçilmez-
dir. Civarı film seti olarak kullanılan Mat-
mata’daki otelde bugün hâlâ setten bazı 
parçalar bulunuyor. Güneyde, çöl yolu 
üzerinde olan Matmata’nın bulundu-
ğu, kraterler ve çatlaklarla kaplı bu 
kıraç ve engebeli bölge gerçekten de 
ay yüzeyini andırıyor. Matmata, 
aslında bir kabile adı. Matmatalı 
Berberler yüzyıllar önce yaz sıca-
ğından kaçmak için yeraltına sığın-
mışlar. Bugün hâlâ Berberi nüfusun 
yaşadığı bu kasabanın etrafını modern 
binalar sarmışsa da, yerleşimlerin çoğu 
‘troglodit’ adı verilen, kayalara oyulmuş, çu-
kur evlerden oluşuyor. Korunaklı olması amacıyla 
kervan yollarından ve anayollardan uzağa kurulmuş 
olan kasabadaki bazı büyük çukurlar da buğday ve hu-
bubat ambarı. Yerliler evlerine ‘ölülerin altında ya-
şam’ diyorlar. Ortasında avlu olan bu evler, kış ve yaz 
aylarının çetin koşullarından koruyor. Avlunun etra-
fındaki kireç badanasıyla kaplanmış odalar yanlara 
doğru tüneller şeklinde açılıyor. 
Tarihin en büyük imparatorluklarının iz bıraktığı Tu-
nus, hem Akdeniz hem de Afrika solumanıza imkan ta-
nıyan, iki kıtanın güzelliklerini buluşturan, batıya dö-
nük yüzüyle de küçük ama vaatleri bol bir kent…
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GEzİ / TRAvEl

Tozeur, hurma ağaçlı vahalarıyla Tunus’un karakteristik 
manzaralarından biridir.

Tozeur is among the characteristic landscapes of Tunisia with its 
oases that are home to date trees.

 Star Wars tutkunlarının listesinde Matmata 
olmazsa olmazdır.

Matmata is in the must-see list of the 
Star Wars fans.



ren’de 100’ü geçkin etkinliğe ev sahipliği yaptı. 
Müzikle amatör olarak ilgilenenler için de perfor-

mans mekanlarının olduğu Merkezde çarşılar, 
rekreasyon alanları, sanat galerisi de yer 

alıyor, çocuk oyun alanı ile Ankara’nın 
2. büyük şelalesinin bulunduğu Ne-

şet Ertaş Sanat ve Gösteri Merke-
zi renkli ve ihtişamlı görünü-

müyle dikkat çekiyor.

SEVDİKLERİNİZLE 
DOĞANIN TADINI ÇIKARIN

“ Vatandaşlarımız şehrin 
karmaşasından sıkıldık-

larında doğa ile baş başa kala-
bilsinler.” düşüncesiyle yapılan 

Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesi-
re Alanı Keçiörenli’nin yeni gözdesi 

olarak büyük beğeni topluyor. 1 mil-
yon 126 bin metrekare alana kurulu mesi-

re alanından sadece Keçiörenli’ler değil tüm 
Ankaralılar faydalanırken, bisiklet parkuru, paint-
ball alanı da yapılması planlanıyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak önümüzdeki 
dönemde de farklı, iddialı bir Keçiören hedefledikle-
rini belirterek, “Keçiören turizm potansiye-
liyle, spordaki değişen vizyonuyla, ye-
şil alanların artmasıyla birlikte in-
sanı doğaya yakınlaştırmasıyla 
ve modern, güvenli konutla-
rıyla 2016’da da adından çok 
söz ettirecek. Çünkü biz 
Keçiörenli için çok çalışı-
yor, Keçiören’i 2023’e taşı-
yoruz.” dedi.

BÜYÜK USTANIN İSMİ 
YAŞATILIYOR

M imari yapısıyla Keçiö-
ren’e farklılık katan Ne-

şet Ertaş Sanat ve Gösteri Mer-
kezi, Ankara’nın simgelerinden biri 
olma yolunda bir yılı aşkın süredir hiz-
met veriyor. Toplam 7 bin 600 metrekare alana 
kurulu Merkez, 800 kişilik kongre salonu ile Keçiö-

YENİ	KEÇİÖREN	GÜÇLÜ,	MUTLU,	ÖNCÜ
KEÇİÖREN’İ YENİ KİMLİĞİ İLE SADECE ANKARA’NIN DEĞİL TÜRKİYE’NİN GÜÇLÜ MARKASI 
YAPMA GAYESİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜREN KEÇİÖREN BELEDİYESİ, 6 YILDA ÖNEMLİ 

BAŞARILARA İMZA ATTI. Keçiören’in vizyoner Belediye BaşKanı Mustafa aK’ın 
göreve geldiği 2009 yılından 2016 yılına Kadar yaptığı hizMetlerle 

Keçiören’in prestiji her geçen gün daha da arttı.

KEÇİÖREN BELEDİyESİ
A
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R
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Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi

Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanı



ren’in şehir kimliğine yakışan Yükseltepe Kentsel 
Dönüşüm Projesi tamamlandığında Keçiören, orta-
lama 100 siteden oluşan en büyük site topluluğuna 
kavuşacak.

STANDARTLARIN ÜSTÜ BİR SPOR SALONU

K eçiören en büyük spor kompleksine kavuşuyor. 
Yaklaşık 15 bin metrekarelik alana inşa edile-

cek, kapalı alanı 10.110 m² olan ve farklı mimarisiyle 
göz dolduracak kompleks zemin, normal ve teras ol-
mak üzere 3 katlı planlanıyor. Başarılı sporcuların 
yetişmesine vesile olacak tesis, Keçiören’in spor 
vizyonuna büyük katkı sunarken, konforu, donanımı 
ve mimarisiyle de ilgi odağı olacak. Yaklaşık 3000 
kişi kapasiteye sahip tesisin 19 Mayıs 2017’de hiz-
mete girmesi planlanıyor.

GONDOLLARLA GEZMEYE AZ KALDI

K eçiören’le beraber Ankara’nın da turizm potansi-
yelini artıracak ve çevre illerin de ilgisini çeke-

cek Gümüşdere Ihlamur Vadisi projesinde büyük iler-
leme kaydedildi. Keçiören’in vizyonunu değiştirecek 
proje; Çubuk Çayı’nın Kamil Ocak Mahallesi Fruko 
yanından başlayarak Kalaba Mahallesi girişindeki 
Atatürk Botanik Parkı’nın bitimine kadar olan top-
lamda 3 bin 100 metrelik alanı kapsıyor. Ankara’nın 
sembolü olmaya aday proje bittiğinde ıhlamur koku-
ları arasında gondol sefaları yapılabilecek. İçerisinde 
yer alan kafeler, yürüyüş yolları, yazlık sinema birçok 
insanın sosyal hayatının renklenmesine vesile olacak. 
7 bin 652 yeni bitki ile 1.011 ıhlamur ağacının dikilece-
ği proje, doğayı şehrin göbeğine taşıyacak. Şu ana ka-
dar fore kazık uygulaması, prekast duvar kaplamaları, 
taban betonu ve duvar korkulukları bitmiş olan proje-
de 9 çelik köprü karkas olarak yerine monte edildi. 

MODERN KONUTLARDA YEPYENİ BİR YAŞAM

R iskli yapılardan arınmış, sağlam bir Keçiören 
hedefiyle hayata geçirilen Yükseltepe Kentsel 

Dönüşüm Projesi, Keçiören’i gecekondu sorunundan 
kurtaracak. Mahalleleri kimlikli hale getirerek çarpık 
kentleşmenin önüne geçecek proje kapsamında top-
lamda 5.600 modern konut yapılacak. Yeşil alanlar ve 
parklar, otoparklar, çocuklar için oyun alanları, sos-
yal tesisler, pazar, eğitim ve sağlık için ayrılmış 
alanlar da proje içerisinde yerini alacak. Tekil ada-
lardan mahalle bazlı, ölçekli bir yapılanmaya geçile-
cek. Böylece hem Keçiören’in cazibesi artacak hem 
de Keçiören yerleşim yeri olarak modern ve nitelikli 
konutlarıyla tercihlerde ön sıraya yerleşecek. Keçiö-

KEÇİÖREN BELEDİyESİ

www.kecioren.bel.tr keciorenbeltr keciorenbeltr

Gümüşdere Ihlamur Vadisi projesi

Yükseltepe Kentsel Dönüşüm Projesi

Spor kompleksi



CEO of AE Architecture Architect Mimar Ahmet 
Erkurtoğlu, who has nearly turned his office located in 
Kozyatağı, İstanbul into an exhibition, collects ethnic 
objects from around the world. Erkurtoğlu has a special 
collection, which consists of objects such as antique 
photograph machine, typewriter, gramophone, dagger, 
radio, mind game, model ship, and coffee mill.   

“We’ve done our job always correctly and with passion.”
Having been in this sector for the last 32 years, CEO of AE 
Architecture Architect Ahmet Erkurtoğlu, who has signed 
under 300 urban transformation projects in the 
last two years and given a start for the urban 
transformation projects in İstanbul, 
focusing heavily in Kadıköy, is among 
the experienced names of the 
sector. We have met with Ahmet 
Erkurtoğlu who has put his 
signature under important 
tourism, education, office, 
and residence projects 
such as Evim 
K a d ı k ö y , 
O f i s i m 

Kozyatağı İstanbul’daki ofisini adeta bir sergi alanına dö-
nüştüren AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Mimar 
Ahmet Erkurtoğlu hem Türkiye’den hem de dünyanın 
pek çok farklı noktasından etnik objeler topluyor. Erkur-
toğlu; antika fotoğraf makinesi, daktilo, pikap, hançer, 
radyo, zekâ oyunu, gemi maketi ya da kahve değirmeni 
gibi birbirinden farklı ürün gruplarından oluşan özel bir 
koleksiyona sahip…

“İşimizi hep severek ve doğru yaptık”
Son iki yılda 300 kentsel dönüşüm projesine imza atan ve 
Kadıköy yoğunluklu olmak üzere İstanbul’daki dönü-
şüm projelerini başlatan AE Mimarlık Yönetim Kurulu 
Başkanı Mimar Ahmet Erkurtoğlu, bu sektörde 32 yılı 
geride bırakmış deneyimli isimlerden biri… Evim Kadı-
köy, Ofisim İstanbul, Seyr-i Adalar, Hilton Doubletree, 
Bostancı City, Panorama Park Moda, Doğa Koleji Çamlı-
ca, Doğuş Üniversitesi gibi konut, iş yeri, eğitim ve tu-
rizm odaklı projelere imza atan Ahmet Erkurtoğlu ile 
Kozyatağı İstanbul’daki ofislerinde keyifli bir kahvaltı 
eşliğinde buluştuk. İşlerinin önemli bir kısmını kentsel 
dönüşüm projelerinin oluşturduğunu söyleyen Erkur-
toğlu, sektörde nasıl bir fark yarattıkları hakkında ise şu 
yorumda bulunuyor: “Bugüne kadar işimizi hep doğru 
yaptık. AE Mimarlık, 25 yıldır bu alanda hizmet veriyor. 
İşimizi seviyoruz ve her zaman dürüstüz. İşimizi sevdi-
ğimiz için kendimizi sürekli geliştiriyoruz.” 

25 yıldır koleksiyonerlik yapıyor
Ne kadar yoğun bir tempoya sahip olursa olsun, kendi-
sine özellikle de hobilerine her zaman vakit ayırmaya 
çalıştığını ifade eden Ahmet Erkurtoğlu’nunofisi bugü-
ne kadar seyahat ettiği yerlerden topladığı özel objeler-
le dolu… Koleksiyonerlik tutkusunun 25 yıl önce başla-
dığını dile getiren Ahmet Erkurtoğlu, “Araştırmacı bir 

DÜNYAYI	GEZEREK	FARKLI	
OBJELER	TOPLUYOR

AE MİMARLIK YÖNETİM KURULU BAŞKANI MİMAR AHMET ERKURTOĞLU’NUN OFİSİ 
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TOPLADIĞI DEĞİŞİK OBJELERLE DOLU…

HE COLLECTS DIFFERENT ITEMS 
BY TRAVELING AROUND THE WORLD

CEO OF AE ARCHITECTURE ARCHITECT AHMET ERKURTOĞLU’S OFFICE IS FILLED WITH THE ITEMS 
THAT HE HAS COLLECTED FROM AROUND THE WORLD.

HoBİ / HOBBY

sELİN AKGÜN FERhAT MAKAsÇI
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HoBİ / HOBBY

AE Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu

CEO of AE Architecture Architect 
Mimar Ahmet Erkurtoğlu
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İstanbul, Seyr-i Adalar, Hilton Doubletree, Bostancı City, 
Panorama Park Moda, Doğa College Çamlıca, and Doğuş 
University for breakfast at his office located in Kozyatağı 
İstanbul. Stating that an important part of his job consists 
of urban transformation projects, Erkurtoğlu comments 
on their difference in the sector, “We have done our job 
always correctly. AE Architecture serves its clients for 25 
years. We love what we do and we have always been 
honest. Because we love our job, we are in a continuous 
development.”

He has been collecting for 25 years
No matter how busy his schedule is, he always finds the 
time for his hobbies and himself. Ahmet Erkurtoğlu’s 
office is full of objects collected from the places that he has 
visited until today. He has picked up an interest in 
collecting 25 years ago. Erkurtoğlu says, “I have an 
inquisitive personality. I don’t skip to visit the different 
antique shops of the regions that I visit during my travels 
in and out of the country. I keep entering shops to collect 
the things that interest me. In order to find unique objects 
that are identified with unique cultures, I explore different 
stores. I travel often so many places for business. My 
travels feed my passion to collect different objects 
dynamically. I have visited many different places such as 
Morocco, Budapest, Singapore, Kirghizstan, Tajikistan, 
Turkmenistan, England, Yemen, Russia, Vienna, and 
Venice, traveling around 50 countries. My collection 

kimliğe sahibim. Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerim sı-
rasında mutlaka o yörenin ya da bölgenin farklı antika-
cılarını ziyaret ederim. Çok yere girer çıkarım ve hoşu-
ma giden şeyleri tek tek toplarım. Farklı kültürlerle 
özdeşleşen değişik objeleri bulabilmek adına farklı 
dükkânları keşfe çıkarım. İşim gereği çok sık seyahat 
ediyorum. Bu seyahatler, farklı objeler toplamaya yö-
nelik tutkumu son derece dinamik bir şekilde besliyor. 
Bugüne kadar Fas, Budapeşte, Singapur, Kırgızistan, 
Tacikistan, Türkmenistan, İngiltere, Yemen, Rusya, 
Viyana, Venedik gibi pek çok farklı rotaya gittim ve 
yaklaşık 50 ülke gezdim. Koleksiyonumda bireysel ola-
rak araştırıp bulduğum objelerin yanı sıra bu tutkumu 
bilen arkadaşlarımın farklı hediyeleri de var. Koleksi-
yonumda Maliye Bakanlığı Evlenme Cüzdanı bile bulu-
nuyor.” diyor.

Yemek yediği sini de koleksiyonunda
Ahmet Erkurtoğlu’nun ofisi gerçekten de çok farklı bir 
ambiyansa sahip. Her yerde birbirinden orijinal objeler, 
tarihi fotoğraf makineleri, siniler, pikap ve daktilolar bu-
lunuyor. Çocukluğunda üzerinde yemek yedikleri siniyi 
de ofisinde sergileyen Erkurtoğlu, Kütahya’dan aldığı 
1963 model Riga motosikletine de ofisinin başköşesinde 
yer vermiş. Erkurtoğlu, Türkiye’de gitmekten en çok ke-
yif aldığı yerler hakkında ise şu bilgileri veriyor: “Kapa-
dokya gerçekten muazzam bir atmosfere sahip. Fakat 
buraya mutlaka otomobille gelmek gerekiyor. En son 
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includes gifts from my friends who know about my interest 
in collecting as well as the objects that I found. It even 
contains a marriage certificate issued by the Department 
of Treasury.”

The sini that he used to eat on is in his collection  
Ahmet Erkurtoğlu’s office has really a different ambience. 
Many unique objects invade the place such as antique 
photograph machines, sinis (any round tray used as a table 
for serving meals,) pickup, and typewriters. Exhibiting the 
sini that he ate meals on when he was a kid in his office, 
Erkurtoğlu placed his 1963 Riga motorcycle in his favorite 
corner. Erkurtoğlu informed us about the places in Turkey 
that he enjoyed visiting: “Cappadocia has a mesmerizing 
ambience. However, you need to rent a car there. The doors 
that I saw during my last visit there are still in my mind. 
Urfa, Edirne, Muğla, and Kastamonu have wide range of 
local products and objects.”

India and Kenya are in line
Erkurtoğlu showed us the bow that he bought in Singapore 
with excitement. Two destinations that he wants to travel 
the most are India and Kenya. The collection of Ahmet 
Erkurtoğlu contains many items such as postal stamp, 
dagger, rotary, pocket watch, gun, mind games, model ship, 
iron, radio, plates, tray, coffee mill, marbles, old keys, 
construction supplies, carpenter’s plane, water gauge, 
sherbet carafe and many more.   

gittiğimde gördüğüm kapılar hâlâ aklımda… Urfa, Edirne, 
Muğla ve Kastamonu da son derece zengin ve yöresel 
ürün-obje çeşitliliğine sahip...”

Sırada Hindistan ve Kenya var
Erkurtoğlu, Singapur’dan aldığı yayı da büyük bir keyifle 
bize gösteriyor. Erkurtoğlu’nun gitmeyi en çok istediği 
rotalar ise Hindistan ve Kenya… Ahmet Erkurtoğlu’nun 
koleksiyonunda puldan hançere, tespihten cep saatine, 
tabancadan zekâ oyunlarına, gemi maketlerinden ütüye , 
radyodan tabaklara, tepsiden takunyaya ve kahve değir-
menine, misketten eski anahtarlara, inşaat malzemele-
rinden marangoz rendesine, su terazisinden şerbetliğe 
kadar pek çok özel parça bulunuyor. 

HoBİ / HOBBY

“Araştırmacı	bir	kimliğe	sahibim.	Yurt	içi	
ve	yurt	dışı	seyahatlerim	sırasında	mutlaka	

o	yörenin	ya	da	bölgenin	farklı	
antikacılarını	ziyaret	ederim.”

“I have an inquisitive personality. I don’t 
skip to visit the different antique shops of 
the regions that I visit during my travels 

in and out of the country.”
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Maker of Business Model Generation, translated to 28 
languages and sold over 900 thousand copies around the 
world, CEO of Business Models Inc Patrick van der Pijl is 
among the important business model strategists of the 
global business. Emphasizing the fact that the business 
models are built on data now and the necessity of today’s 
companies to think like start-ups, Patrick van der Pijl’s tips 
offer an innovative guide map to many companies, 
initiatives, and professionals.

Dünya genelinde 28 dile çevrilerek, 900 binden fazla satış 
yapan Business Model Generation (İş Modeli Üretimi) 
kitabının yapımcısı ve Business Models Inc’in CEO’su 
Patrick van der Pijl, küresel iş dünyasının en önemli iş 
modeli stratejistlerinden biri… Günümüzde iş modelle-
rinin veriler üzerine inşa edildiğini ve şirketlerin artık 
start-up’lar gibi düşünmesi gerektiğini belirten Patrick 
van der Pijl’in tavsiyeleri pek çok şirkete, girişimciye ve 
profesyonele inovatif bir yol haritası sunacak.

İŞ	MODELİNİZİ	DOĞRU	KURGULAYIN
BUSINESS MODEL INC’İN CEO’SU PATRİCK VAN DER PIJL’DEN FARK YARATAN 

İŞ MODELİ STRATEJİLERİ…

DESIGN YOUR BUSINESS MODEL THE RIGHT WAY
CEO OF BUSINESS MODELS INC PATRICK VAN DER PIJL GIVES BUSINESS MODEL 

STRATEGIES THAT MAKE DIFFERENCE.

GİRİŞİM / iNiTiATivE

sELİN AKGÜN
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New talents and a new mind
Four hundred seventy individuals and firms from 45 
countries funded the printing of Business Model Generation, 
written by Alex Osterwalder and Yves Pigneur and edited by 
Tim Clark. CEO of Business Models Inc Patrick van der Pijl 
has been consulting over 300 companies including important 
establishments such as Toyota, Fujitsu, Intel, Microsoft, 
Deloitte, and Herman Miller in the field of innovative 
business models until today. He enables his targeted clients 
to look at their existing business models from a completely 
different perspective. He directs this process with new and 
visual tools such as ‘business model canvas, vision canvas, 
context canvas, value proposition designer, graphic 
facilitation, and joint design.’

How do you design your own business?
Patrick van der Pijl who has given over 200 speeches 

in different countries such as Denmark, Japan, 
the USA, Russia, Belgium, and Taiwan and 

training on business model design 
highlights that the new method of 

innovation is tools, new skills, and a 
new mind. He states that the largest 
step to success is observing the 
client needs, complains, and gains 
correctly. 
Patrick van der Pijl, who expresses 
that they have collaborated over 
500 global brands such as  Abnamro, 

ING Bank, Philips, Schiphol Airport, 
3M, Mars, Wrigley, Amgen, Teijin, 

Intel, Microsoft, and Fujitsu, 
summarizes the message that they want 

to give the readers as an investor of the 
book, “Through this book, we are giving our 

readers a message, which suggests that they can 
design their own business and increase the value of their 

clients by using simple tools such as business model canvas. We 
tell them that they can achieve this by using simple and visual 
tools that can be comprehended by anyone.”

Business models that would make a difference should be 
designed
Pijl who also informs us about their road map for 2016 says, 
“We target to become the leader of practical way of thinking 
in the fields of strategy and innovation. That is why I am 
working on my book titled ‘How to Design Better Business’ 
now. In my opinion, brands should become more customer 
focused. Companies should think and function as start-ups. 
In other words, they should learn to work with limited 
resources in limited time. What happened in the past should 
be left alone in the past in order to design business models 

Yeni yetenekler ve yeni bir zihniyet
Yazarlığını Alex Osterwalder ve Yves Pigneur’ın 
yaptığı, Alan Smith’in tasarımcı ve Tim Clark’ın ise 
editörlüğünü üstlendiği İş Modeli Üretimi adlı kitap, 
toplu kitle fonlamasıyla, 45 ülkeden 470 kişi tarafın-
dan fonlanarak basıldı. Bugüne kadar çeşitli sektör-
lerde ve farklı ülkelerde aralarında Toyota, Fujitsu, 
Intel, Microsoft, Deloitte, Herman Miller gibi ku-
rumların yer aldığı 300’ü aşkın şirkete inovatif iş 
modelleri alanında danışmanlık veren Business Mo-
dels Inc’in CEO’su Patrick van der Pijl, hedef kitlesi-
nin sahip olduğu iş modellerine tamamen farklı bir 
açıdan bakmalarını sağlıyor. Bu süreci ise ‘iş modeli 
tuvali, vizyon tuvali, bağlam tuvali, değer önerme 
tasarımcısı, grafik kolaylaştırma ve birlikte yaratma 
teknikleri’ gibi çeşitli yeni ve görsel 
araçlarla yönlendiriyor.

Kendi işinizi nasıl tasarlaya-
bilirsiniz?
Danimarka’dan Japon-
ya’ya, ABD’den Rus-
ya’ya, Belçika’dan 
Tayvan’a kadar 
farklı ülkelerde 
200’ün üzerinde ko-
nuşma yapan ve iş 
modeli tasarımına 
yönelik eğitim ve-
ren Patrick van der 
Pijl, inovasyonda yeni 
yolun; araçlar, yeni ye-
tenekler ve yeni bir zih-
niyet olduğunun altını çi-
ziyor. Müşterilerin ihtiyaçla-
rını, sıkıntılarını ve kazançlarını 
doğru gözlemlemenin başarıya giden 
yolda atılacak en büyük adım olduğunu belirtiyor. 
Küresel çapta Abnamro, ING Bank, Philips, Schiphol 
Airport, 3M, Mars, Wrigley, Amgen, Teijin, Intel, 
Microsoft, Fujitsu gibi 500’ün üzerinde marka ile iş 
birliği yaptıklarını ve müşteri deneyimlerini farklı-
laştırmaya odaklandıklarını belirten Patrick van der 
Pijl, İş Modeli Üretimi kitabının yatırımcısı olarak 
okuyuculara nasıl bir mesaj vermek istediklerini ise 
şöyle özetliyor: “Bu kitap aracılığıyla okuyuculara, 
müşterilerine nasıl değer katacaklarını ve yeni iş 
modellerini nasıl ortaya çıkaracaklarını gösteren iş 
modeli tuvali gibi basit araçlarla, kendi işlerini tasar-
layabileceklerinin mesajını veriyoruz. Herkesin ra-
hatlıkla anlayabileceği basit ve görsel araçlar ile bunu 
başarabileceklerini söylüyoruz.”

GİRİŞİM / iNiTiATivE
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that would make a difference. This requires a viewpoint that 
is based on the behaviors and senses of customers. You can 

design your own business yourself.” 

Business models are built on data
Patrick van der Pijl explains when brands 

and establishments make the most wrong 
decisions, “Companies waste their 
time by arguing over stale and wrong 
assumptions. However, clients don’t 
want that. This is not a correct 
method. Do companies ask their 
customers what they want? A lot of 
talk for nothing and those companies 
think that they know what their 

clients want without even basing it on 
the correct data. Companies should 

reduce the number of meetings, limit 
their functions, and get out and talk directly 

to their clients. Companies now aim in the 
direction of multilateral platforms. Uber, Alibaba, 

and Airbnb are among those companies.”
Pijl emphasizes that in the near future, health, media, finance, 
technology, and retail sectors are going to direct the process of 
business model designing and says, “Radical changes have been 
experienced both in the physical and digital worlds. Companies 
now give their starts in the digital world. Business models are 
built on data now. In the future, new platforms are going to 
appear especially in the employment sector.”    

Fark yaratacak iş modelleri kurgulanmalı
2016 yol haritaları hakkında da bilgi veren Pijl, “Stra-
teji ve inovasyon alanında pratik düşüncenin lideri 
olmayı hedefliyoruz. Bunun için şu an ‘How to De-
sign Better Business’ (Daha İyi İş Nasıl Tasarlanır) 
adlı kitabım üzerinde çalışıyorum. Markaların daha 
müşteri odaklı bir yaklaşım benimsemeleri gerekti-
ğini düşünüyorum. Şirketlerin artık start-up’lar gibi 
düşünmesi ve faaliyette bulunması gerekiyor. Yani 
sınırlı zamanda kısıtlı kaynaklar ile çalışabilmeyi 
öğrenmeliler. Fark yaratacak iş modelleri kurgulaya-
bilmek için geçmişte olanların bir kenara bırakılması 
şart. Müşterilerin davranış ve sezgilerinin temel 
alındığı bir bakış açısı gerekiyor. Kendi işinizi kendi-
niz tasarlayabilirsiniz.” diyor.

İş modelleri veriler üzerine inşa ediliyor
Patrick van der Pijl, marka ve kurumların en çok han-
gi konularda hatalı karar verdikleri hakkında ise şu 
açıklamada bulunuyor: “Şirketler özellikle eski ve 
yanlış varsayımlar üzerinde tartışmalar yaparak çok 
fazla zaman harcıyor. Hâlbuki müşteriler bunu iste-
miyor. Bu doğru bir yöntem değil. Şirketler müşteri-
lerine ne istediklerini soruyor mu? Çok fazla boş 
konuşma ve tartışma yaşanıyor ve bu 
şirketler doğru müşteri verileri-
ne dayanmadan, müşterile-
rinin ne istediklerini bil-
diklerini düşünüyor. 
Artık şirketler top-
lantılarını azaltmalı, 
fonksiyonlarını kı-
sıtlamalı ve binala-
rından çıkarak 
doğrudan müşteri-
ler ile konuşmalı... 
Şirketler artık çok 
taraflı platformlara 
eğilim gösteriyor. 
Uber, Alibaba ve 
Airbnb bu şirketlere 
örnek gösterilebilir.”
Yakın gelecekte sağlık, 
medya, finans, teknoloji ve pe-
rakende gibi baskı altında olan sek-
törlerin inovatif iş modelleri kurgulanması sürecine 
yön vereceğini belirten Pijl, “Köklü değişikler gerek 
fiziksel gerekse dijital dünyada yaşanıyor. Artık şir-
ketler dijital dünyadan başlangıç yapıyor. Günümüz-
de iş modelleri veriler üzerine inşa ediliyor. Gelecek-
te özellikle istihdam alanında yeni platformlar orta-
ya çıkacak.” diyor.

“Artık	şirketler	
toplantılarını	azaltmalı,	

fonksiyonlarını	kısıtlamalı	ve	
binalarından	çıkarak	doğrudan	
müşteriler	ile	konuşmalı...”

“Companies should reduce the 
number of meetings, limit their 

functions, and get out and 
interact directly with their 

clients.”
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Business Model Inc’in CEO’su Patrick van der Pijl 
CEO of Business Models Inc. Patrick van der Pijl
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MİNİMALLİĞİN	SADELİKLE	
BULUŞMA	NOKTASI

TIRTIL DESIGN’IN KURUCU ORTAKLARI GÖRKEN KIZILÇAĞLAYAN VE EZGİ OKUR; 
PİRİNÇ, BAKIR VE AKRİLİK ODAKLI TAKI TASARIMLARINDA MİNİMALLİĞİ ÖNE ÇIKARIYOR.

WHERE MINIMALISM MEETS SIMPLICITY 
FOUNDING PARTNERS OF TIRTIL DESIGN GÖRKEN KIZILÇAĞLAYAN AND EZGİ OKUR BRINGS 
MINIMALISM OUT IN THEIR JEWELRY DESIGNS, FOCUSING BRASS, COPPER, AND ACRYLIC.

35 yaşındaki Görken Kızılçağlayan, sinema-televizyon, 
yapım, sanat grubu, dekorasyon ve metin yazarlığı gibi 
alanlarda 12 yıl görev yaptıktan sonra kendisini gerçek 
anlamda mutlu eden işin sinema sektörü olmadığını anla-
yınca çok daha özgün projelere imza atabileceği bir alana 
yönelmeyi tercih ediyor. Aynı dönemlerde takı tasarımı 
eğitimi aldıktan sonra farklı markalarda görev yapan 31 
yaşındaki Ezgi Okur ile ortak bir arkadaşları vasıtasıyla 
tanıştıklarını söyleyen Görken Kızılçağlayan, çok daha 
üretken olabilecekleri bir iş kurarak, 2013’te Tırtıl Takı 
markasını yarattıklarını belirtiyor. Farklı tasarımlara yö-
nelmeyi hedefledikleri için markayı 1 yıl önce Tırtıl De-
sign olarak yeniden yapılandıran Kızılçağlayan ve Okur 
ile Kartal’daki atölyelerinde buluştuk. 

“Sadeliğe önem veriyoruz”
Tırtıl Design’ı rakiplerinden ayıran en önemli özellik; 
kolye, küpe, yüzük, heykel ve obje tasarımlarında tama-
men orijinal çalışmalara odaklanmaları… Bazı müşterile-
rinin beğendikleri takı tasarımlarının fotoğraflarını geti-
rerek kendilerinden aynısını yapmalarını istediklerini 
dile getiren Ezgi Okur, “Bu tarz talepleri kibarca reddedi-
yoruz çünkü geçmiş iş hayatlarımızda karşılaştığımız 
taklit çalışmalardan ve özgün olmayan bakış açılarından 
çok sıkılmıştık.” diyor. 
Tırtıl Design’ın ilk koleksiyonunda yer alan ürünlerin 
çoğunun hammaddesi ise pirinç… Ezgi Okur, tasarımda 
neden pirinci tercih ettikleri hakkında ise şu yorumda 
bulunuyor: “Özellikle takı tasarımında pirinç kullan-
mamızın en önemli nedeni son derece hoş bir renk al-
ternatifine olması… Kesinlikle çiğ durmuyor. Fiyat 
açısından da daha ulaşılabilir. Model üretmek açısın-
dan da son derece özgür olabileceğimiz bir madde. Ko-
lay işlenebilir bir madde olduğu için tasarım açısından 
bize daha çok üretebilme özgürlüğü tanıyor. Minimal 
koleksiyonumuzda sadeliğe büyük önem veriyoruz.” 

After working for 12 years in the fields such as cinema-TV, 
production, art group, decoration, and copywriting, Görken 
Kızılçağlayan, who is now 35, realized that cinema was not 
her true passion, which would make her happy. So, she 
decided to change her sector and step into a new one that 
would enable her signing under more unique projects. She 
says that she met with her partner Ezgi Okur, who is now 31, 
through a mutual friend of theirs. Okur has received jewelry 
design training around the same time as Kızılçağlayan did 
and worked for different brands. Görken Kızılçağlayan states 
that in 2013 they established Tırtıl Takı, which would allow 
them to become more productive. They restructured the 
company as Tırtıl Design one year ago, when they decided to 
target different designs. We met with Kızılçağlayan and 
Okur at their workshop in Kartal.     

“We value simplicity”
The most important feature of Tırtıl Design that makes the 
brand different from its competitors is their focus on original 
works in necklace, earring, ring, sculpture, and object designs. 
Ezgi Okur says that some clients bring them the photos of the 
designs that they liked and ask them for an imitation. She 
continues, “We refuse this kind of requests politely because we 
were bored to deal with imitations and perspectives that were 
not unique in our past work experiences.”
Most of the products in Tırtıl Design’s first collection are 
made of brass. Ezgi Okur told us about their decision on using 
brass: “Why we use brass especially in jewelry designs is 
because brass offers a very nice color alternative. It doesn’t 
look raw. Its price is also suitable. It also gives us freedom in 
the aspect of ease of producing models. Since it is an easy to 
process material, it allows us to produce more freely. We value 
simplicity in our minimal collection.” Highlighting that they 
sign under extraordinary jewelry designs by using acrylic and 
copper, Görken Kızılçağlayan states that the products in the 
collection are sold between 50TL and 150TL.
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Canan Kostüm Dünyası’nın sahibi Canan Özpınar
Owner of Canan Kostüm Dünyası Canan Özpınar
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Tırtıl Design’ın kurucu ortakları Ezgi Okur 
ve Görken Kızılçağlayan

Founding Partners of Tırtıl Design Ezgi 
Okur and Görken Kızılçağlayan



Akrilik ve bakır kullanarak, alışılmışın dışında takı ça-
lışmalarına da imza attıklarının altını çizen Görken 
Kızılçağlayan, koleksiyonda yer alan ürünlerin 50-150 
TL arasında satışa sunulduğunu belirtiyor.

Soyut tasarımlara imza atılıyor
Ezgi Okur, tasarımlarında nasıl bir çizgiye sahip olduğu 
hakkında ise şu açıklamada bulunuyor: “Görsel olarak 
sade şeylerden hoşlanıyorum. Herhangi bir şeyden il-
ham almıyorum. Sadece bir şeye saplanıp kaldığım za-
man, onun dışına çıkmamam gerektiği gibi bir hisse 
sahip oluyorum ve bu his beni rahatsız ediyor. Tasa-
rımlarıma derin anlamlar yüklemekten hoşlanmıyo-
rum.” 
Bu noktada devreye giren Görken Kızılçağlayan ise, 
“Hayatın kendisi ister istemez tüm çalışmalara ilham 
veriyor. Bir şekilde, bir yerden zihninize yansıyan bir 
detay, tasarımlarınıza yansıyor. Bu tasarımlara bir 
hikâye yüklemekten çok, tasarımlarımızı sahiplenen 
kişilerin, tasarımlarımızla kendi hikâyelerini yaratma-
larını arzu ediyoruz. Bu nedenle biraz daha soyut ve 
çizgisel ürünlere odaklanıyoruz.” diyor. 
Tırtıl Design ürünlerinin Türkiye genelinde 11 mağa-
zada satışa sunulduğunu ifade eden Kızılçağlayan, 
uluslararası görüşmeler yaptıklarının da altını çiziyor. 
Pop-Up Kadıköy gibi farklı etkinliklere katılarak müş-
terilerle birebir iletişim kurmanın kendileri için son 

They sign under abstract designs
Ezgi Okur explains the line of their designs: “I like simple 
things visually. I am not inspired by anything. Only, when I 
am stuck with something, I feel that I need to take a step out 
of it and this feeling bothers me. I don’t like attributing 
deep meanings to my designs.”
Görken Kızılçağlayan interrupts at this point: “The life 
itself inspires all designs whether we like it or not. In one 
way or another, a detail that reflects on your mind also 
reflects on your designs. We wish the people who embrace 
our designs to create their own stories instead of attributing 
meanings to designs. That is why we focus on more abstract 
and line like products.”
Expressing that the Tırtıl Design products are sold at 11 
stores across Turkey, Kızılçağlayan highlights that they are 
also in contact with some international companies. 
Mentioning the importance of participating in different 
activities such as Pop-Up Kadıköy to communicate directly 
with clients, Görken Kızılçağlayan says that their best sales 
are made around the special days such as New Year and 
Valentine’s Day as well as spring and summer. 

They work together in harmony
Explaining the gradual process of their accessory designs, 
Görken Kızılçağlayan says, “If we are making a necklace, we 
shape it first. Later, we combine the pieces together. Fix the 
ends of metals, clean, and shine them. To make it short, our 
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derece önemli bir deneyim olduğunu söyleyen Görken 
Kızılçağlayan, en yoğun satışların yılbaşı ve Sevgililer 
Günü gibi özel günlerin yanı sıra bahar ve yaz aylarında 
gerçekleştiğini dile getiriyor.

Büyük bir uyum içinde çalışıyorlar
Tırtıl Design imzasını taşıyan aksesuarların tasarım sü-
recinin aşamalı olduğunu belirten Görken Kızılçağlayan, 
“Bir kolye yapıyorsak önce şekil veriyoruz. Sonra bu par-
çaları kaynakla birleştiriyoruz. Metallerin uçlarının dü-
zeltmelerini yapıyor, temizliyor ve parlatıyoruz. Kısacası 
ürün birçok aşamadan geçiyor. Bir ürüne hem benim hem 
de Ezgi’nin eli değiyor. Birlikte büyük bir uyum içinde 
çalışıyoruz. İlk yüzük koleksiyonumuzda gümüş ağırlıklı 
tasarımlarımız olacak.” diyor.
Kendileri için en önemli kıstasın; malzemenin, tasarı-
mın ya da çizginin kolay işlenebilirliği olduğunu ifade 
eden Ezgi Okur, seri üretim odaklı bakış açısından dai-
ma uzak durmak istediklerini dile getiriyor. Orta ve 
uzun vadede yurt dışında da tanınan bir marka olmayı 
hayal eden ikili, tasarım vizyonlarından ve özgünlükle-
rinden ödün vermeden farklı tasarımlara imza atarak 
ilerlemeye devam edecek. Son olarak tüm tasarım sü-
reçlerinde en önemli ölçünün özgünlük olduğunu vur-
gulayan Ezgi Okur, “Tasarımcılar ya da bu işle ilgilenen 
kişiler asla model çalmamalı. Taklitlerin aslını yaşat-
madığı asla unutulmamalı.” mesajını veriyor.

products go through many phases. We both work on each 
product. We work together in great harmony. Our first ring 
collection is going to contain silver designs the most.”
Ezgi Okur expresses that the most important benchmark for 
them is the ease of processiblity when it comes to materials. 
She also emphasizes that they prefer staying away from a 
perspective, which focuses on mass production. The duo that 
targets to become a brand that is recognized out of country in 
mid and long term is going to keep advancing without 
comprising of their design vision and uniqueness. Lastly, Ezgi 
Okur emphasized the importance of uniqueness in all designing 
processes. She said, “Designers or the people who do this job 
are not supposed to steal others’ models. Let’s not forget that 
an imitation is never going to give you the same feeling.”     

zANAAT / CRAFT

Tasarımlara	bir	hikâye	yüklemekten											
çok,	Tırtıl	Design	tasarımlarını	sahiplenen	
kişilerin	kendi	hikâyelerini	yaratmaları	

arzu	ediliyor.

Tırtıl Design wishes that the people who 
embrace their designs are going to make 
their own stories more than attributing a 

meaning to the designs.
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Osman Gazi hem savaşta hem barışta iyiydi. Fethettiği 
yerleri yağmalattırmaz, Hristiyan ahali üstündeki ver-
gileri azaltırdı.
13. yüzyılın sonu ile 14. yüzyılın başında beylik ettiği 
için meydanlarda kürsüye çıkıp, “Bir rüyam var!” diye 
halkı galeyana getirmesi söz konusu olmazdı. Hitabeti 
nasıldı, onu da pek bilmiyoruz zaten. Aşıkpaşazade’ye 
inanacak olursak okuması bile yoktu. Karnından göğe 
uzanan çınarı gerçekten de rüyasında gördü mü bilmi-
yoruz. Ama bildiğimiz kesin bir şey var; Türk milleti 
Osman Gazi’nin rüyasıdır. 

Beylik küçük, vizyon büyük
Vizyon sahibiydi. Yedi oğlundan birinin adı Pazarlı, bir 
diğerininki Çoban. Adeta yedi oğul, yedi toplumsal 
kesimi temsil etmek üzere isimlendirilmiş. Yarım asra 
uzanan beyliği sırasında fethettiği topraklara bakınca 
Osman Gazi ve mücahitlerinin salt işgalci, yağmacı bir 
karakter sergilemedikleri hemen anlaşılır. Osman Gazi, 
kırk altı yıllık beyliğinde üç küçük Anadolu vilayeti 
kadar (bugünkü Bursa’nın üçte biri, Bilecik, Eskişe-
hir’in üçte biri, biraz da Kocaeli ve Sakarya’dan) bir 
yeri fethetmiş.
Bu kesin bilgi, Osmanlı Devleti’nin kuruluşu hakkın-
daki meşhur ‘gaza tezi’ni sorgulamaya çağırıyor insa-
nı. Paul Wittek ve yerli-yabancı takipçilerine sorar-
san, Osmanlı dediğin göçebe savaşçılardı. Fetih ve 
ganimetten başka bildikleri bir şey yoktu. Selçuklu 
Devleti’nin uç beyliği olduğu için Osmanlı toprakları-
na İslam ülkelerinden maceracı savaşçılar akın et-
mekteydi ve hatta bu mesele o kadar yayılmıştı ki 
Müslüman olmayan ganimet meraklıları da Osman’la 
birlikte çapula giderler idi. 

Osman Ghazi was good at both war and peace. He didn’t used 
to let anyone to pillage the places that he had conquered; he 
used to lower the taxes of the Christian population.
Going up to the rostrum and provoking people saying ‘I have a 
dream!’ was out of question at the end of the 13th century and 
at the beginning of the 14th century since he had a beylic. We 
don’t even know how his oratorical skills were. If we were to 
believe in Aşıkpaşazade, he didn’t even know how to read. We 
don’t know if he had really seen the sycamore that reached 
from his belly to the sky in his dream; however, we know one 
thing for sure that the Turkish Nation was Osman Ghazi’s 
dream.  

Small Beylic, grand vision
He was a visionary. One of his seven sons was named as 
Pazarlı and another Çoban. They were almost named to 
represent the seven social classes. When we look at the 
lands that he had conquered during his half century long 
beylic rule, we immediately realize that he and his warriors 
didn’t display any occupying or raider features. Osman 
Ghazi had conquered land as big as three small Anatolian 
provinces (one third of today’s Bursa, Bilecik, one third of 
Eskişehir, and some of Kocaeli and Sakarya) during his 
beylic rule. 
This exact information invites one to question the famous 
‘holy war theory’ about the establishment of the Ottoman 
State. If we ask Paul Wittek and local and foreign followers, 
the Ottomans were nomad warriors. They didn’t know 
anything else but conquering and raid. Since it was a border 
beylic of Seljuk State, adventurist warriors from Muslim 
states were flowing to the Ottoman lands. This matter 
became wide spread and non-Muslim loot lovers began 
going to raids with the Ottomans.

hAKAN ARsLANBENzER

TARİH / HiSTORY

KARNINDAN GÖĞE UZANAN ÇINARI GERÇEKTEN DE RÜYASINDA GÖRDÜ MÜ BİLMİYORUZ. 
AMA BİLDİĞİMİZ KESİN BİR ŞEY VAR; TÜRK MİLLETİ OSMAN GAZİ’NİN RÜYASIDIR.

WE DON’T KNOW IF HE HAD REALLY SEEN THE SYCAMORE THAT REACHED FROM 
HIS BELLY TO THE SKY IN HIS DREAM; HOWEVER, WE KNOW ONE THING THAT THE 

TURKISH NATION WAS HIS DREAM. 

HEPİMİZ ONUN RÜYASIYIZ
WE WERE HIS DREAM

OSMAN	GAZİ
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Miras sade, maneviyat harikulade
Güya o kadar çapuldan sonra Osman Gazi’nin bıraktığı 
mirasa bir göz atalım isterseniz: Bir at zırhı, bir çift 
çizme, birkaç tane sancak, bir kılıç, bir mızrak, bir tir-
keş, birkaç at, üç sürü koyun, tuzluk ve kaşıklık. ‘Gani-
met meraklısı bir adamın mirası’ demem ben şahsen 
buna. Beylikler arasında en zengin bey Osman değildi 
mutlaka. Kaldı ki diğer beylikler de gazasız ve gazisiz 
değillerdi. Mesele başka.
Osman Gazi nam ela gözlü, buğday tenli, geniş göğüslü 
yiğit; savaşta olduğu kadar hatta daha çok barışta ma-
hirdi. Gazalardan elde edileni halka pay etmesiyle İs-
lam âleminde meşhur olmuştu. Bunun için de beyliğine 
dışarıdan çok insan geliyordu. 
Sıradan bir uç beyi gibi düz komutan değildi. Ele geçir-
diği hiçbir yeri geri kaptırmamaya, Bizans tekfurlarıyla 
yaptığı hiçbir anlaşmanın ömür boyu devam etmeme-
sine özen gösteriyordu. Asabiyet sahibiydi. İslam’dan 
başka şey onu pek fazla ilgilendirmiyordu. 
‘Hıristiyan kökenli gaziler’ meselesi hem abartılmış 
hem çarpıtılmıştır. Hıristiyan kökenli olsalar da Müs-
lüman olmuş adamlardı bunlar ve Osman ve ailesine 
hem inançla hem kanla bağlıydılar. Mihal Bey soyun-
dan gelen insanların yer yer ortaya çıkıp devlete sada-
katlerini ifade etmeleri boşuna değil. Osman atamızda 
böyle bir maneviyat vardı çünkü. 
Rakipsiz karizmasında hep inancın, dostluk ve adaletin 
izleri var. Tedhiş ve zulüm Osman Gazi’nin kavraya-
mayacağı şeyler gibi görünüyor. Naif bir adam gibi 
nerdeyse... Ama aslında siyaseti çok iyi anlamış bir 
bey. Ki tekfurları birbirine kırdırıp az sayıdaki gaziyle 
gittikçe nüfusu artan Müslüman halka yer açmak, Bi-
tinya’yı Türkiye yapmak bunu ispatlar. 

Yarışı sürpriz at kazanıyor
Osman Gazi hâkimiyet için Anadolu’ya açılamazdı. 
Çünkü yanında yöresinde büyük beylikler hüküm sü-
rüyordu. Konya’da bir düşüp bir kalkan Selçuklu tahtı 
esas itibariyle yerindeydi. Bütün Anadolu’yu kasıp 
kavuran Moğol terörü cabası. 
Rumeli’ye de açılamazdı; çünkü karşısında kocamış da 
olsa hem bürokrasi hem askeriyede usta Bizans bulunu-
yordu. 
Bu sıkışıklıktan Osman Gazi iki yönlü bir stratejiyle 
çıkmasını bildi. Stratejinin birinci yönü askeri aksiyon 
ve tedbirlerdi. Osman Gazi, bey olduğunda İslam dün-
yası doğudan Moğol İstilasına, batıdan Haçlı Seferleri-
ne karşı gazilerin önderliğinde yeniden örgütlenme 
çabası içindeydi. Mısır’da köle Türk askerlerin kurdu-
ğu Memluk Devleti yükselişteydi. Memluk sultanı 
Baybars, ‘Moğolları durduran ilk Müslüman komutan’ 
şöhretini taşıyordu. Dahası, Baybars’ın Anadolu’yu 

Modest legacy, great spirituality
After all this supposedly raids, let’s take a look at Osman 
Ghazi’s legacy: one horse shield, one pair of boots, a few flags, 
one sword, one spear, one quiver, a few horses, three herds of 
sheep, salt shaker, and spoon holder. I personally wouldn’t call 
this the legacy of a man of pillage. Among all the beylics, Osman 
Ghazi was not the only wealthy one, since the other beylics also 
had holy wars and ghazis (ghazi: veteran soldier.) The issue was 
something else. With his hazel eyes and wide shoulders, fair-
skinned and brave Osman Ghazi was an expert of war; however, 
his expertise of peace was greater. He became famous for sharing 
what they had acquired from their holy wars among the people. 
Many people joined his beylic for that reason.
His commandership was not of an ordinary border bey. He 
was careful not to lose the lands that he had conquered and 
not to keep the accords with the Byzantine feudal landlords 
forever. He had a quick temper. He didn’t care much about 
anything but Islam. 
The matter called ‘ghazis with Christian origins’ was both 
exaggerated and distorted. Even if they had Christian origins, 
they were men who became Muslim, bonded with Osman and 
his family with blood and faith. People from Mihal Bey’s line 
kept coming forward to express their loyalty to the state and 
this was for a reason. Because our ancestor Osman had this 
kind of spirituality.
His charisma has the marks of faith, friendship, and justice. 
Terror and cruelty were not the things that he could understand. 
He seems almost like a naive person. But, in fact, he was a bey 
who had understood politics well, since he had the Byzantine 
feudal landlords destroy each other with few ghazis to open 
space for the Muslim population which kept growing in 
numbers, making Bithyna Turkey proves this.

Dark horse wins the race
Osman Ghazi couldn’t expand throughout Anatolia for 
victory, because he was surrounded with large beylics. 
Unstable Seljuk throne was still intact in Konya and also the 
Mogul terror was still terrorizing Anatolia. He couldn’t 
expand through Rumelia because the Byzantine Empire’s 
skills in bureaucracy and military were still superior, although 
the Empire was growing old. 
Osman Ghazi had found a way out of this tight situation 
strategically. One aspect of this strategy was to take martial 
measures and action. When Osman Ghazi became a bey, the 
Islamic world was striving to be reorganized under the 
leadership of ghazis against the Mogul invasion from east and 
the Crusades from west. Mamluk State that was established by 
the slave soldiers in Egypt was on the rise. The Mamluk Sultan 
Baibars was being referred as ‘the first Muslim commander 
who was able to stop the Moguls.’ Moreover, Baibars’s alliance 
with the Muslim Oghuzs to free Anatolia from the Moguls was 
well known.       

TARİH / HiSTORY
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Moğollardan temizlemek için Müslüman Oğuzlarla it-
tifak ettiği de biliniyor. 
Hal böyle olunca Anadolu, Mısır ve Suriye bölgesinde 
bulunan sultanlar ve gaziler arasında Bizans ve Moğol-
lara karşı yer yer işlevli hale gelen sessiz bir mutabakat 
ve kendi aralarında barış hâkim oldu. 
‘Müslümanlarla barış, kâfirlerle savaş’ stratejisi Çoba-
noğulları Beyliği emrinde sıradan bir gazi-komutan 
olan Osman’ı önce Bey, sonra Han yaptı. 

“Bu Osmanîler garibleri sevicilerdir”
Oruç Beğ tarihinde tam olarak böyle söyler: “Bu Osmanî-
ler garibleri sevicilerdir.”  Statükoyu devam ettiren bey-
liklerdense Osmanlıların tüm Anadolu’ya, daha sonra ise 
cihana hâkim olmasındaki püf noktalardan biri ve Osman 
Gazi’nin ikinci stratejisinin de özü buradadır. Sadakat ve 
liyakat Osman ve devleti için akrabalık ve statüden önde 
geliyordu. Hem Osman’ın hükmettiği topraklar ortak 
amaca hizmet edecek herkese açıktı hem de hangi işin ehli 
kimse o ön plana çıkabiliyordu. 
Osman Gazi hem savaşta hem barışta iyiydi. Gazilere İz-
nik’i hedef gösterip yılların mücahedesi sonunda Haçlı-
larca işgal edilen bu eski Selçuklu payitahtını geri almayı 
başardı. Zaten kan akrabalıkları olmadığı halde Kutal-
mışoğlu Süleyman Şah’ın Osman’ın dedesi kabul edilme-
sinin nedeni de bundan başka bir şey değil. Süleyman 
Şah, İznik’ten tüm Anadolu’yu yönetirken Haçlılar İz-
nik’i zapt ederek Müslüman Türklerin Anadolu hâkimi-
yetine bir darbe vurmuşlardı. İznik’in ikinci fatihi olma 
şerefi Osman’ı bir anda İslam âleminde meşhur ve sevilen 
bir gazi komutan haline getirdi. 
Barışta da iyi dedik. Osman Gazi fethettiği yerleri yağma-
lattırmaz, Hıristiyan ahali üstündeki vergileri azaltırdı. 
Fetihlere rağmen ahali yerinde kalıyor, toprağı işliyor ve 
sadece vergi veriyordu. Osman, kılıçla ele geçirdiği top-
rakların insanlarını gönülle kazanıyordu. Savaşı bir kere 
kazandıktan sonra halka düşman gözüyle bakmıyordu. 
Tarihçilerin gözlemi, Osman Gazi’nin fethettiği toprak-
ların Hıristiyan ahalisinin Bizans tekfurları zamanına 
göre daha zengin ve huzurlu olduğu yönünde. 

Sağlıklı toplum istiyordu 
Osman sadece askerlikten anlayan, göğsü zırhlı, eli kılıçlı 
bir gaziden ibaret olsaydı maddi ganimetlerle yetinebilirdi. 
Oysa onun hem sosyal hem ekonomik yönden sağlam ve 
sağlıklı bir toplum inşa etme çabasında, klasik çağın gerek-
lerini gayet iyi anlamış bir girişimci olduğunu görüyoruz. 
Osman Gazi garipleri o kadar sevdi ki bugün Türkiye mil-
yonlarca mülteci kabul ederken dünyayı şaşkınlığa uğra-
tacak kadar rahat. Evet, Anadolu kapılarını bize Alp Ars-
lan açtı; ama Anadolu’nun dünyanın her tarafından gelen 
biz gariplere yurt olmasını sağlayan Osman Gazi’dir. 
Adeta hepimiz onun rüyası içinde yaşıyoruz.

Since this was the situation, the sultans and the ghazis who 
were ruling in Anatolia, Egypt, and Syria regions were acting as 
they had signed a silent pact against the Byzantine and the 
Moguls and they seemed they were at peace between each other. 
The ‘fight against non-Muslims, be at peace with the 
Muslims’ strategy made Osman Ghazi who was an ordinary 
ghazi-commander under the ruling of Çobanoğulları Beylic 
first a bey then a khan. 
   
Ottomans like the poor
Oruç Beğ Tarihi (a book that treats the historical matters 
between 1288 and 1502) says: “The Ottomans like the poor.” 
The second strategy of Osman was the key point on the way to 
ruling the whole Anatolia and later the world. Loyalty and 
merit came before kinship and social status for Osman and his 
state. The lands that were ruled by Osman were open to anyone 
who would serve the common purpose. Anyone who mastered 
skills of a field had the opportunity to become prominent. 
Osman  Ghazi was good at both peace and war. Showing İznik 
as their target to the ghazis, he achieved to retrieve the old 
Seljuk capital, which was invaded by the Crusaders. This is also 
the reason that Kutalmışoğlu Suleiman Shah was accepted as 
the grandfather of Osman without any kinship. As Suleiman 
Shah was ruling Anatolia from İznik, the Crusaders invaded 
the city and inflicted a heavy blow to the Muslim-Turkish 
domination in Anatolia. The honor of becoming the second 
conqueror of İznik made Osman a popular and famous ghazi-
commander among the Islamic world.
We said that he was good at peace. He didn’t used to let 
anyone to pillage the places that he had conquered; he used to 
lower the taxes of the Christan population. Despite the 
conquests, the locals were remaining where they were, 
cultivating, and paying their taxes. Osman was winning the 
hearts of the people who were living at the lands that he 
invaded by sword. Once he won a war, he didn’t see the locals 
as his enemy. The observation of the historians is that the 
people who lived at the lands that Osman Ghazi conquered 
were living wealthier and in peace compared to the reign of the 
Byzantine feudal landlords.  

He wanted a healthy society
If Osman was only a ghazi who wears a shield, walks around 
with his sword in his hand, and only knows how to fight, he 
could have settled with worldly captures. However, he was 
striving to build a healthy society, which is stable in both social 
and economic aspects. This shows us that he was an initiative 
who understood the necessities of the classic age.  
Osman Ghazi liked the poor. Today, as Turkey accepts 
thousands of refugees, it is as comfortable as to make the world 
confuse. Yes, the doors to Anatolia were opened to us by Alp 
Arslan; however, Osman is the one who made it our home that 
opens its doors to the poor, coming from different parts of the 
world. It is almost like we live in his dream. 
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Vakitsiz ölümle erken biçilen ekin arasında dilin kur-
duğu bağ yeni değildir. Ekin biçilmesinin genç ölümü-
ne tekabül eden mecaz dünyası kendiliğinden bir şey 
söyletiyor. Yoksa doldurma bir dize değil, “Bodrum-
lular erken biçer ekini” dizesi… Ekin Türkiye’nin ku-
zeyine ve doğusuna göre, yüksek yerlere göre daha 
erken biçilecek hale gelir Bodrum’da… Ne var ki bu 
şekilde düşünsek bile, Azrail’in hasadı da “Bodrum 
Hakimi” bağlamında erken olmuştur.
Aynı şekilde dağda ceylan dolaşması ile halkın gön-
lünde “genç” olan bir kadının ölümü arasında dilin 
kurduğu doğal bağ da anlamlıdır. Onun için incitme-
den otopsi yapmış olmalı doktorlar; özenerek, altın 
makas ve gümüş bıçak ile… Eşya da sevilen bir kadınla 
birlikte bedii kılınıyor türkü yakılırken…
Türkünün öznesi bir hâkim… Bodrum’da üç yıl görev 
yapmış. Bodrum’a Tavşanlı’dan gelmiş. 1914 İzmir 
doğumlu bir Balkan göçmeni Fatma Mefharet Tüzün. 
1954’te Bodrum hâkimi iken bir gece kendini asarak 
hayatına son veriyor. Sebebine dair söylenenler muh-
telif. Önemli de değil. Nişanlısının ölümüne dayana-
madığı daha baskın… Çok sevilmiş Bodrum’da, at üs-
tünde keşfe gitmeleri, otoritesi, halkın içinden biri 
olması çok sevdirmiş onu. Bir nevi halk kahramanı… 
Ölümüyle yakılmış türkü… 
Türkü içeriği itibariyle tek başına bir roman… Romanı 

da yazılmış ayrıca… (Belkıs Öztin Koparanoğlu, An-
talya, 2002). Bizim Hakan Arslanbenzer’in kulakları 
çınlasın, epikse epik, popülistse popülist şiir bu me-
tin. Bir de sinemaya aktarılmış hadise; 1976’da Türkan 
Şoray oynamış “Bodrum Hâkimi”ni…
Uzatmayalım; türkü şöyle…
“Bodrumlular erken biçer ekini
Feleğe kurban mı gittin Bodrum hâkimi
Nasıl astın Mefaret Hanım ipe de kendini
Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini

Şu Bodrum’un dağlarında ceylanlar dolaşır
Kara haber Mefaret Hanım pek tez ulaşır
Hâkim Hanımın memleketi Kütahya Tavşan
Hâkim Hanım sen eyledin bizleri perişan

Nasıl astın Mefaret kendi de kendini
Altın makas gümüş bıçak ile doğradılar tenini”

TRT kayıtlarında Milas’tan derlendiği, kaynak kişinin 
Nazmi Yükselen olduğu kayıtlı. Notaya Hamdi Özbay 
almış. Türküyü Mustafa Bacaksız yakmış. 
Halil Atılgan’ın türküyle ilgili teferruatlı bir araştır-
ması var.
Ben Tolga Çandar’dan dinlemeyi seviyorum. Öneri-
rim. Pişman olmazsınız.

MEhMET sAİM DEĞİRMENCİ

BORDUM	HÂKİMİ
TÜRKÜ İÇERİĞİ İTİBARİYLE TEK BAŞINA BİR ROMAN… ROMANI DA YAZILMIŞ AYRICA. 

BİR DE SİNEMAYA AKTARILMIŞ HADİSE; 1976’DA TÜRKAN ŞORAY OYNAMIŞ 
‘BODRUM HÂKİMİ’Nİ…

BİR TÜRKÜ DİNLE / liSTEN TO A BAllAD

0  6  4  raillife MART / MARCH 2016



The connection made by speech between untimely death 
and early sown crop is not new. The metaphorical world of 
harvesting, corresponding premature death makes one say 
things naturally. ‘People of Bodrum harvest crops early,’ is 
not a line to fill space. Crops become reapable in Bodrum 
early compared to high grounds, and southern and eastern 
regions of Turkey. Although, we think this way, the Grim 
reaps very early within ‘The Judge of Bodrum’ context.
Within the same manner, the connection made by speech 
between the death of a ‘young’ woman and the deer that 
ranges in the mountain in the public eye is meaningful. The 
doctors must have performed the autopsy with care, golden 
scissors, and silver knife. Objects are made aesthetic along 
with the beloved woman in the ballad. 
The object of the ballad is a judge. She has worked in 
Bodrum for three years. She has come to Bodrum from 
Tavşanlı. Fatma Mefharet Tüzün is a Balkan immigrant 
who was born in İzmir in 1914. She ends her life by hanging 
herself by the neck in 1954 when she was the judge of 
Bodrum. Various rumors exist about what was driven her 
into committing suicide. It is not important but the 
unendurable pain of her fiancée’s death is more dominant 
among them. She was highly admired in Bodrum. Her 
explorations on horse, her authority, her being someone 
among the crowd what made her admired. A folk hero in a 
way… A ballad made after her death… 

The ballad is a standalone novel because of its content. A 
novel is also based on it (Belkıs Öztin Koparanoğlu, Antalya, 
2002.) May Hakan Arslanbenzer’s ears burn, if epic is asked, 
here is the epic; if populist is asked, here is the populist. A 
movie is based on the events; Türkan Şoray played the 
‘Judge of Bodrum’ in the 1976 production. 
Let’s cut it short; here is the ballad:
“People of Bodrum reap early their crops
Were you a victim of faith, the judge of Bodrum?
 How did you hang yourself Miss Mefaret?
They sliced your skin with silver knife and golden scissors

Deer roam around the mountains of Bodrum
Miss Mefaret, bad news reach so fast
Hometown of the judge is Kütahya Tavşan
Dear judge you have made us miserable

How did you hang yourself Miss Mefaret?
They sliced your skin with silver knife and golden scissors”

TRT’s archives say that the ballad is collected from Milas 
and the source is Nazmi Yükselen. Hamdi Özbay composed 
it. Mustafa Bacaksız wrote the lyrics.
Halil Atılgan has a detailed research on the ballad.
I like to listen to it performed by Tolga Çandar. I highly 
recommend it. You will not regret it.

THE JUDGE OF BODRUM
THE BALLAD IS LIKE A STANDALONE NOVEL AS OF ITS CONTENT. IN FACT, A NOVEL 

AND A MOVIE ARE BASED ON IT. TÜRKAN ŞORAY WAS STARRED IN THE 1976 
PRODUCTION OF ‘THE JUDGE OF BODRUM.’

BİR TÜRKÜ DİNLE / liSTEN TO A BAllAD
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hAYDAR ERGÜLEN

TREN yAzILARI / TRAiN ARTiClES

Eski ama her trene binişinde kendisini yepyeni bir yolcu 
gibi hisseden bu satırların yazarından da İbrahim’e bin 
selam olsun! 
Birkaç aydır aklımda, aklımda da, akıl her zaman yolunda 
mı? Değil. Nihayet bir zaman buldum, aklımı eve koy-
dum, yazının yolunu tuttum. Demiryolunun oraya kadar 
inmişim. İnince de bizim İbrahim’i gördüm. Şimdi, ‘sizin 
İbrahim kim kardeşim, burası tren, sizin mahalle değil!’ 
dediğinizi duyar gibi oldum. Öyle demeyin, bir defa, tren 
hepimizin evi, dolayısıyla da mahallesi, yani trende öyle 
sizin mahalle-bizim mahalle yok, hem de olmaz! 
İbrahim’e gelince, o da içimizden biri, çoğumuzdan biri. 
Öyleyse bildik, tanıdık biri. 20 yıldır hiç tatil yapmamış 
bir demiryolu işçisi. Gazetelerde çok şaşırtıcı, duyulma-
dık, rastlanmadık bir haber gibi yazılınca da şaşırma sıra-
sı bana geldi. Nasıl gelmesin ki? Şimdilerde azalmıştır 
belki ama eski insanlardan çok duymuşuzdur, 30-40 yıl 
çalışıp da hiç tatil yapmadıklarını. İyi mi, değil, doğru mu, 
değil. Hele çoluk çocuk da varsa, olacak şey değil ama, 
kimi zaman medar-ı maişet, kimi zaman fakr-ü zaruret, 
yani mutlaka mecburiyet sebebiyle hâsıl olmuş bir çare-
sizlik diyelim buna.

Bir düdük çalın yeter
İçimizden İbrahim, yani bizim İbrahim, baktım yine elin-
de feneri, ince ince yürüyor rayların kıyısından. Her gün 
15 kilometre yürüyerek yolun güvenliğini sağlayan İbra-
him Çivici yaptığı iş için, ‘bizim ölçülerimiz milimetrey-
le’ yani ‘o kadar ince’ diyor, ki işte biraz da bu incelikten 
olmalı şimdiye dek bunu dile getirmemesi. Yazın kavuru-
cu sıcakta, kışın dondurucu soğukta usanmadan görevini 
yerine getiren demiryolu işçisi Çivici’nin başka bir dileği 
daha var ki incelikte yaptığı işten geri kalmıyor. Yanından 
geçen trenlerin makinistlerinin selam vermesi, el salla-
ması hem onun çalışma keyfini artırıyor hem de güç katı-
yor. Ama selam vermeden geçen bir tren makinisti olunca 
da doğrusu biraz hüzünleniyor, üzülüyor. Duydunuz ha-
nımlar, beyler ve dahi eskisi, yenisi, hızlısı, ekspresi tüm 
trenler, bir selam verin, bir düdük çalın yeter!

Thousand salutes to Ibrahim from the writer of these lines 
who is old but feels like a new passenger each time he rides 
on a train! 
It’s been in my mind for the last few months; however, our 
minds are not always there. Finally, I had the opportunity to 
place my mind where it belongs and began writing. I traveled 
to the depths of my mind, and I saw Ibrahim at the railway. 
Now, I can imagine that you’d ask, “Who is Ibrahim, this is 
a train, it is not your neighborhood!” Don’t do this, train is 
home to all of us; therefore, it is a neighborhood to all of us; 
so, you cannot say it is your neighborhood or mine; it 
doesn’t work that way!
When it comes to Ibrahim, he is one of us; one of the many. 
So, he is an acquaintance. He is a railway worker who hasn’t 
taken any vacations for the last 20 years. When I saw this as 
news in the paper, it was my turn to be confused. How come? 
You might have already heard from your elderly relatives 
that they didn’t have any vacations during their work life, 
maybe for 30 or 40 years. Is this a good thing or is it right? 
No. Especially, if they had children. Let’s call this a forced 
desperation due to financial reasons.    
 
Just whistle, that’s enough
I saw Ibrahim, one of us, walking slowly alongside the rails, 
carrying a flashlight. Every day he ensures the safety of the 
railway by walking 15 km. Ibrahim Çivici says, “Our job is 
millimetric,” in other words, it is so sensitive. Because of 
this sensitivity, he must have skipped to mention this 
situation by now. The railway worker Çivici has one other 
wish, which is as sensitive as his job. He wants the engine 
drivers salute him while they pass by. This adds to his 
strength and to his passion for what he does. As they go 
without saluting him, he looks behind them sadly. Now you 
know ladies and gentlemen, new, old, fast, slow, all engine 
drivers, salute him, just whistle, that would be enough!

One salute is worth one thousand of İbrahim happiness
One salute means one thousand of Ibrahim happiness. 
May the one who salutes and the one who is saluted be as 

İBRAHİM’E	BİN	SELAM!
YOL İŞÇİSİ İBRAHİM YAZLARI BAZEN MEMLEKETİNE GİDİYORMUŞ, AMA DENİZ KENARINA, 

SAHİLE AİLECEK 20 YILDIR HİÇ GİTMEMİŞ. 

THOUSAND SALUTES TO İBRAHİM!
RAILWAY WORKER İBRAHİM VISITS HIS HOMETOWN IN SOME SUMMERS; 

HOWEVER, HE HASN’T BEEN TO A BEACH WITH HIS FAMILY FOR 20 YEARS.
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TREN yAzILARI / TRAiN ARTiClES

Bir selam bin İbrahim bahtiyarlığı. Selam veren de selamı 
alan da İbrahim gibi bahtiyar olsun. “Gurbeti mesken mi 
tuttun/gittin beni de unuttun/yoksa başka yar mı bul-
dun/.../bir selam gönder bari/bayramdan bayrama.” diye 
türkü yakmasın değil mi kimse arkamızdan? ‘Hayırsız, vefa-
sız, selamsız-sabahsız’ demesin. ‘Bir selamın yeter’ desin.

Herkes tatil olanağı sundu
Yol işçisi İbrahim yazları bazen memleketine gidiyormuş, 
ama deniz kenarına, sahile ailecek 20 yıldır hiç gitmediğini 
duyan İstanbul’un Fatih Belediyesi’nden Aydın’ın Didim 
Belediyesi’ne, Karadeniz belediyelerinden Metal Sendika-
sı’na çeşitli kuruluşlar tatil olanakları sundular. Daha da 
güzeli sosyal medyada neredeyse 100 bin kişinin imzaladığı 
bir kampanya yapıldı. Daha da güzeli ne olabilir, bana kalır-
sa hafif sitem kokan selam yakınmasına karşılık, bir maki-
nistin trenin düdüğünü çalarak onu selamlaması.
Ne zamandır dünyadaki en keyifli tren yolculuklarına dair 
bir yazı yazmak istiyordum. Bu yazının başına da o niyet-
le oturdum, hatta okuduklarımdan, biriktirdiklerimden 
seçme yaparak kısa kısa da olsa 10 keyifli tren yolculuğu-
nu yazmaya karar verdim. Yazının başlığına da “10 keyifli 
tren yolculuğu” dedim. Seattle’dan Los Angeles’’a, dün-
yanın en yüksek dağları arasında yer alan Cuzco’dan Pe-
ru’nun efsanevi yerleşimi Machu Picchu’ya, trenle yapı-
lan baş döndürücü yolculuklara... İşte o zaman gördüm, 
bir selam, bir günaydın, bir gülümseme, bir düdük sesiyle 
günü, gönlü şen olan İbrahim’in öyküsünü. Umarım şim-
diye çoktan tatile çıkmıştır ailesiyle birlikte, deniz kena-
rına inmiş, yorgun ayaklarını sularda dinlendirmiş, gönlü 
dinç, içi huzurlu, gözlerinde tebessümle yine bizim yolu-
muzu aydınlatmakta, gelip geçen yolcuların, trenlerin, 
makinistlerin selamına yürekten selam vermekte, gele-
cek yazın denizini düşlemektedir.
Eski ama her trene binişinde kendini yepyeni bir yolcu 
gibi hisseden bu satırların yazarından da İbrahim’e bin 
selam olsun! 

happy as Ibrahim. We don’t want anyone to make a 
ballad after us such as this: “Did you make a foreign 
country home/ you left and forgot me/ did you find 
another love/…/ send your greetings at least/ on 
holidays.” Right? We don’t want anyone to say, “Good 
for nothing, disloyal, doesn’t even salute anyone.” They 
shall say, “A salute is all I need.”

Everyone offered him the chance for a vacation
Railway worker Ibrahim visits his hometown in some 
summers; however, many establishments from Istanbul’s 
Fatih Municipality to Aydın’s Didim Municipality and 
from the various Black Sea Region municipalities to 
Metal Union workers offered him the chance for a 
vacation. Better yet, there was a petition run by social 
media and signed by 100 thousand people. What could be 
better than that? If you’ve asked me, I would say, an 
engine driver saluting him by pulling the cord of the 
whistle in return of his reproach.
I have been wishing to write an article on the most pleasant 
train travels in the world. I meant to write such article, 
when I sat down to write this one. Moreover, I decided to 
write ten short travels after choosing the best ones among 
the collection of my memory. I even gave it a title: ’10 
Pleasant Train Travels.’ From Seattle to Los Angeles, 
from Cuzco that is located between the world’s highest 
mountains, to Peru’s legendary settlement Machu Picchu, 
mesmerizing travels by train… Then, I saw it, the story of 
Ibrahim whose day becomes the best day ever by just a 
salutation, a good morning, a smile, or a whistle sound. I 
hope, he has taken a vacation with his family by now; went 
to a beach; rested his tired feet in cool waters; happy, 
dynamic, peaceful, illuminating our way with his smiling 
face, saluting the ones who salutes him with excitement, 
dreaming about the next summer and the beach. 
The writer of these lines who is old but feels like a new 
passenger each time he rides on a train salutes him! 
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Şair A. Ali Ural, Peygamber’in Aynaları’nda (2015, Şule 
Yayınları) yine birçok şair ve edebiyatçının erinip de yapa-
madığı zorlu bir işin altından kalkmıştır. Kimseye taş attı-
ğımız düşünülmesin, bizim işaret etmek istediğimiz nokta; 
Ali Ural’ın Peygamber’in Aynaları’nda başardığı işin zor-
luğudur. Öyle ya sahabe efendilerimizle ilgili Türkçede 
halen derli toplu, öyle her seviyeden okuyucunun rahatlık-
la müracaat edip okuyabileceği eser sayısı azdır. Bunun 
sebebi de, sahabe efendilerimizin hayatlarıyla ilgili tercü-
me kitapların değişik rivayet ve tartışmalarla dolu olması-
dır. Bu yüzden uzun süre araştırma yapmak, tartışmalar-
dan haberdar olmak, en açık, net, mutabık kalınan rivayet-
leri bulup çıkarmak gerekmektedir. Bunu belki bir akade-
misyen rahatlıkla yapar, sonuçta bu onun işidir. Fakat bir 
şairin böyle zorlu bir işe girişmesi, onun okuyucularına 
dönük bir kıyağı olarak değerlendirilebilir.

Sahabeler ayna olmuştur
Ali Ural kitabın ismiyle aslında izlemiş olduğu yöntemi 
göstermiştir. Sahabe efendilerimizde gördüğümüz er-
demlerin tamamı Peygamber Efendimizden yansıyanlar-
dır. Buradan sahabelerin edilgen kaldığı, etkin olanın 
yalnızca Peygamber Efendimiz olduğu gibi bir mana çıka-
rılmasın. Aksine sahabeler harikulade aynalar olmuştur, 
Hz. Muhammed’in (s.a.v) ışığı karşısında. Bu aynalar sa-
yesinde Peygamberimizin erdemleri, öğretileri, ahlakı 
dünyaya yayılmış, bütün bir kâinatı aydınlatır hale gel-
miştir. Nurun kaynağı Hz. Muhammed (s.a.v), onun yan-
sıtıcıları/aynaları sahabelerdir. Dolayısıyla diyebiliriz ki 
Peygamber’in Aynaları’nda merkez karakter Peygamber 
Efendimizdir. Sahabeler onunla ilişkileri dolayısıyla anla-
tılırlar. Daha doğrusu kitapta anlatılanlar, Peygamber 
Efendimizle sahabeler arasındaki özel, örnek olması açı-
sından halen geçerliliği olan, önemini hiçbir şekilde kay-
betmeyen ilişkilerdir.

Poet A. Ali Ural has done once again what many others 
wished to achieve but couldn’t in The Mirrors of the 
Prophet (Şule Publishing, 2015.) Don’t get the 
impression that we are satirizing someone. What we 
wish to point is the hardship of the job that A. Ali Ural 
has achieved in The Mirrors of the Prophet. The number 
of translated works about the prophet’s companions 
that can be read and comprehend by everyone is only a 
few. This is because the translated books about their 
lives are full of different rumors and arguments. It 
requires doing long research to find the clearest and the 
most correct rumors, and getting all the news about 
these arguments. An academician might be able to do 
this since it is an academician’s job. However, 
undertaking this hard mission for a poet can be 
considered as his favor to his readers.   

Companions have become mirrors
Ali Ural has shown us his method through the title of his 
book. All the virtues of the Prophet’s companions are the 
reflections of our Prophet. Let’s not arrive to the 
conclusion from here that only our Prophet was dominant 
and his companions were passive. On the contrary, his 
companions have been great mirrors before his light. By 
means of these mirrors, our Prophet’s virtues, doctrines, 
manners have spread around the world, illuminating the 
universe. The source of the divine light is our Prophet 
Muhammad and the reflectors/mirrors of this light are 
his companions. Therefore, we can say that the central 
character in our Prophet’s Mirrors is our Prophet. His 
companions are told through their relations with him. In 
fact, what is told in the book is the relations, which never 
lose their importance; they are still valid since they set 
examples; and are special, between our Prophet and his 
companions.   

KİTAP ANALİz  / BOOK ANAlYSiS

YANSIMALARINDAN	PEYGAMBER’İ	OKUMAK
KİTAP AKICI BİR DİL VE ÜSLUPLA, ŞİİRİYETİ YÜKSEK BİR ŞEKİLDE YAZILMIŞ. 

OKURKEN ETKİLENMEMEK ELDE DEĞİL…

READING THE PROPHET THROUGH HIS 
REFLECTIONS

THE BOOK IS WRITTEN WITH AN ABSORBING POETIC STYLE. YOU BECOME 
IMPRESSED AS YOU READ IT. 

ÖMER YALÇINOVA
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Sahabelerin özellikleri anlatılıyor 
Her sahabe, Peygamberimizin ayrı bir özelliğini yansıt-
mıştır. Ali Ural buraya özellikle dikkat etmiş, adeta İs-
lam’da ‘tektipleştirme’nin, şahsi özellikleri yok etmenin 
olmadığını anlatırcasına her sahabenin hangi yönüyle ön 
plana çıktığını yakalamaya çalışmıştır. Ali Ural önce ele 
aldığı sahabenin hangi önemli olaylar içerisinde kendisini 
gösterdiğini bulur. Bunun için de geniş bir İslam 
tarihi bilgisine sahip olmak gerekir. Başka 
ifadeyle, anlatmaya çalıştığı sahabenin 
nefes alıp verdiği sosyal, ailevi ve şahsi 
şartları kısa da olsa okuyucuyla pay-
laşır. Bu şekilde Ali Ural sahabenin 
hal, hareket ve sözlerinin anlamına 
okuyucunun ulaşmasını sağlar. 
Örneğin fetihten sonra Peygam-
berimiz Mekke’ye girerken, deve-
sinin yularından şair Abdullah b. 
Revâha tutmakta, bir yandan da şi-
irler söylemektedir. Hz. Ömer bu 
durum karşısında tedirginlik duyar ve 
Abdullah b. Revâha’yı susturmak ister. 
Peygamberimiz ise, “Ömer bırak onu, düş-
mana karşı oklardan daha tesirlidir Abdullah’ın 
sözleri.” der. Bu kısacık an ve sözler bile Hz. Ömer’in 
hassasiyetini, Abdullah b. Revâha’nın heyecan ve ama-
cını, Peygamberimizin ise tüm bunların farkında olup, 
takdir ederek yön göstermesini yansıtması açısından 
ibretliktir. Şiirin Müslüman için ne manaya geldiğini 
göstermesi bakımından da örneklik teşkil eder.
Kitap akıcı bir dil ve üslupla, şiiriyeti yüksek bir şekilde 
yazılmış. Okurken etkilenmemek, duygulanmamak elde 
değil. Ayrıca Ali Ural, Peygamber’in Aynaları’yla oku-
yucuda sahabelerin hayatlarına dair merak uyandırmayı 
da başarmaktadır.

The virtues of the companies are told
Each companion had reflected a different virtue of our 
Prophet. Ali Ural was especially careful at this, trying to 
catch which characteristic brings out the each companion, 
as if he was telling that ‘standardizing’ in Islam doesn’t 
mean eliminating personal features. Ali Ural first finds out 
in which important events the companion that he is dealing 

with becomes prominent. This requires great 
knowledge of Islam. In other words, he shares 

information about the social, personal, 
and family conditions of the 

companion that he is trying to 
explain. This way, he enables the 
meanings of this companion’s 
words, states, and actions reach 
to his readers.
For instance, when our Prophet 
enters Makah following the 

conquest, poet Abdullah b. 
Revâha holds the leash of the 

Prophet’s camel as he recites poems. 
Omar watches this with apprehension 

and tries to silence Abdullah b. Revâha. 
Our Prophet says, “Omar, let him be! His 

words are more powerful than arrows against our 
enemies.” This short-lived event and few words are 
exemplary in the aspects of reflecting the sensitivity of 
Omar, the excitement and goal of Abdullah b. Revâha, and 
the awareness, appreciation, and guidance of our Prophet. 
It also sets an example to show the meaning of poetry for 
a Muslim.
The book is written with an absorbing poetic style. You 
become impressed while reading it. In addition, Ali Ural 
achieves to evoke curiosity of his readers about the lives of our 
Prophet’s companions in The Mirrors of the Prophet.  

Ali	Ural,	Peygamber’in	
Aynaları’yla	okuyucuda	

sahabelerin	hayatlarına	dair	
merak	uyandırmayı	da	

başarmaktadır.

Ali Ural achieves to evoke curiosity 
of his readers about the lives of 

our Prophet’s companions in 
The Mirrors of the 

Prophet.  

KİTAP ANALİz  / BOOK ANAlYSiS
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EsİLE TAN MERAL ERDOĞAN

2016	İLKBAHAR-YAZ	MODASI
İLKBAHAR VE YAZ AYLARINDA RAHAT, ENERJİK VE FEMİNENLİĞİYLE GÖZ DOLDURACAK 

BİR MODA SEZONU GELİYOR.

SPRING-SUMMER FASHION OF 2016
A FASHION SEASON THAT IS GOING TO CATCH EYES WITH ITS COMFORT, ENERGY, 

AND FEMININITY DURING THE MONTHS OF SPRING AND SUMMER…

MoDA / FASHiON
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2016 ilkbahar-yaz modası güneşin enerjisinden alınan il-
hamla kıpır kıpır, en renkli ve eğlenceli haliyle karşımıza 
çıkacak. Eğlenceli olmasının yanında şık ve çarpıcı detay-
larla göz dolduracak. Moda her daim bir döngü içerisinde 
modernize edilerek ilerlediğinden bu sezonda da 60 ve 70’li 
yılların esintilerini bolca göreceğiz.
İşte ilkbahar-yaz modası ve öneriler:

We are going to see the spring-summer fashion of 2016 in its 
most lively, colorful, and fun state, inspired by the sun. It is 
going to catch eyes with being fun as well as being elegant and 
having striking details. This season, we are going to come 
across plenty of inspirations from the 60s and the 70s, because 
fashion always advances by being modernized in a cycle.
Here is the fashion of spring and summer, and our tips:



MoDA / FASHiON
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 the 70s 
 The summer of 2016 is almost 

going to be the season that is 
going to be set on fire by the 
70s. Flower patterns, chiffon 
dresses, bell-bottoms, and 
suede jackets are going to be 
offered us after being 
modernized. Although, we 
have seen the inspirations 
from the 70s during the last 
season, the 70s are going to 
experience their golden age in 
the spring-summer season of 
2016.

 tips:
• We see that flower patterns 

are being used almost every 
season. You should enjoy the 
flower trend instead of 
avoiding it, because it will be 
around for a long time. 

• Let’s not forget that the 
domination of the high-waist 
pants of the 70s is decreased 
this season. Instead, low-waist 
ordinary pants of the 90s are 
going to be trendy.   

 70’ler
 2016 yazı adeta 70’li yılların 

kasıp kavuracağı bir sezon 
olacak. Çiçek desenler, şifon 
elbiseler, geniş paçalar ve süet 
ceketler modernize edilerek 
bizlere sunulacak. Geçen 
sezonda da 70’lerin esintisini 
görsek de 2016 ilkbahar-yaz 
sezonunda 70’ler altın çağını 
yaşayacak. 

 Öneri:
• Çiçek desenlerin neredeyse 

her mevsim kullanılmaya 
başladığını görmekteyiz. Uzun 
süre daha devam edecek olan 
çiçek modasından kaçmamalı, 
keyfini sürmelisiniz.

• 70’li yılların yüksek bel 
pantolonlarının bu sezonda 
hâkimiyetinin azaldığını 
unutmayın. Onun yerine 90’lı 
yılların düşük belli salaş 
pantolonları, sezonun modası 
olarak karşımıza çıkacak. 



MoDA / FASHiON

 omUz Dekoltesİ
 Geçen yaz da kullanılan 

omuz dekoltesi 2016 
ilkbahar-yaz sezonunda 
da devam etmekte. 
Bohem stili ile de 
harmanlanacak olan 
omuz dekolteli elbise ve 
üstlerle, kendinizi güzel 
hissedeceğiniz bir sezon 
geliyor. 

 Öneri:
• Düşük omuzlu ve omuz 

dekolteli elbise ve üstleri 
alırken düz ve çarpıcı 
renkleri alın. 

 SHOULDER DÊCOLLETÊ
 Shoulder décolleté, which 

was used last summer, is 
still trendy in the spring-
summer fashion of 2016. 
A new season that you 
can feel yourself beautiful 
with dresses and tops 
with shoulder décolleté 
that are going to be 
combined with bohemian 
style arrives.

 tips:
• When shopping for 

dresses with low shoulder 
cuts and shoulder 
décolleté, choose the 
ones with solid and 
striking colors.
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 batİk
 60’lı yılların hippilere özgü 

deseni olarak bilinen ve o 
yılların en sevilen 
desenlerinden olan batik, 
2016’da tekrar revaçta. 
Şimdi sadece hippiler 
değil herkese hitap 
edecek olan bu desen, 
tişörtlerden elbise ve 
pantolonlara kadar bizlere 
renklerin uyumunu 
sunacak. 

 Öneri:
• Evde kullanmadığınız düz 

tişörtleri, kumaş boyası ve 
lastik yardımıyla 
istediğiniz renkte batik 
deseniyle süsleyebilirsiniz.

• Batik desenleri her 
kıyafette görsek de en çok 
salaş elbiselere yakıştığını 
unutmayın. Bu elbiseler 
özellikle yaz tatillerinde 
kurtarıcı parça olacak. 

 BATIK
 Known as the unique 

pattern of the hippies 
from the 60s and the 
most beloved pattern of 
those years, batik is 
popular again in 2016. The 
pattern, which is going to 
appeal to not only the 
hippies but also everyone, 
is going to offer us the 
harmony of colors from 
t-shirts to dresses and 
pants.

 
 tips:
• You can dye your unused 

solid t-shirts to any color 
or design that you wish by 
using fabric dyes and 
elastic bands. 

• Don’t forget that batik 
patterns suit bad looking 
dresses the most. These 
dresses are going to 
become our rescuer 
pieces especially during 
summer holidays. 



MoDA / FASHiON
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 COLORS OF THE SEASON
 Orange and yellow tones 

dominate this spring and 
summer fashion with the 
inspirations from the sun. A 
season that we are going to 
watch the rise of pink, as well 
as yellow and orange, waits 
for us. We notice that the 
designers push away the 
masculine style and wish for a 
spring-summer season that 
welcomes femininity and 
ruffles. 

 tips:
• You must own something 

pink, because it is the color of 
this season. However, don’t 
forget that it has to be in a 
sweet and elegant tone. 

• Do not forget to use colors 
and do not avoid the fact that 
the soft and sweet tones of 
the colors are in fashion.

 sezonUn renklerİ
 İlkbahar ve yaz sezonu 

renklerinde, güneşten alınan 
ilhamla sarı ve turuncunun 
hâkimiyetini görüyoruz. 
Sadece sarı ve turuncu değil 
pembe rengininde ciddi 
yükselişini göreceğimiz bir 
sezon bizleri bekliyor. 
Tasarımcıların maskülen tarzı 
kenara iterek; fırfırların bolca 
yer alacağı feminen bir 
ilkbahar-yaz modası 
istediklerini görüyoruz. 

Öneri:
• Bu sezonun rengi pembe 

olacağı için bu renkten 
mutlaka edinmelisiniz. Ancak 
alınacak pembenin daha tatlı 
ve zarif tonda olması 
gerektiğini unutmayın.

• Renkleri kullanmaktan 
korkmayın. Ancak 
kullanacağınız renklerin tatlı 
ve soft tonlarının moda 
olduğunu göz ardı etmeyin.



KİTAP	OKUMA	KÖŞESİ	İÇİN	5	FİKİR
KİTAP OKUMAK KEYİFLİ VE YARARLI BİR ALIŞKANLIK… SİZ DE EVİNİZDE 

KİTAP OKUMA KÖŞESİ OLUŞTURABİLİRSİNİZ. 

FIVE IDEAS FOR A READING CORNER
READING IS A PLEASANT AND EDUCATING HABIT... YOU CAN CREATE 

A READING CORNER AT HOME.

DEKoRASyoN / DECORATiON

ELA DEMİRCİLER

Günün stresinden kurtulmak ve 
keyifli zaman geçirmek için birçoğumuz 

kitap okumayı tercih ediyor. Peki, evinizde 
bir kitap okuma köşesine ne dersiniz? Evinizde 

kitap okuma köşesi oluşturabilmeniz için merdiven 
altlarını değerlendirmek, lambader edinmek, boş bir 

odada dingin bir köşe yaratmak gibi 5 farklı fikir 
hazırladık. Bu fikirleri dikkate alarak evinizde kendinize 

ait bir alan yaratabilirsiniz.

Most of us prefer reading to get rid of daily stress and to 
enjoy our free time. How would you feel about having a 
reading corner at home? We have five ideas to create a 

reading corner at home from purchasing a floor 
lamp to using the space under the staircase. 

You can create a space for yourself at 
home by using our ideas.
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DEKoRASyoN / DECORATiON

raillife MART / MARCH 2016       0  7  5

boŞ kÖŞeler
Evinizde kullanmadığınız, atıl duran bir 
köşeye sahipseniz ve bu köşenin bulun-
duğu oda yeterince genişse burayı kitap 
okuma köşesi olarak değerlendirebilirsi-
niz. Burada dikkatinizi dağıtacak şekilde 
fazla aksesuar kullanmamanız gerekir. 
Aksi halde kitap okurken gözünüz yoru-
labilir. Köşenize uygun bir ışıklandırmay-
la, rahatça kitap okuyabilirsiniz. 

emPty coRneRs
If you have an unused empty corner at 
home and the room where this corner 
is located is large enough, you can use 
this spot as a reading corner. You 
shouldn’t use too many accessories 
around this corner since they might 
distract your attention. This also might 
tire your eyes while reading. You can 
read in peace by using proper lighting. 



DEKoRASyoN / DECORATiON

merDİVen 
altlarInI 
DeĞerlenDİrİn
Dubleks bir eve 
sahipseniz merdiven 
altlarında bulunan 
boşlukları hem 
kitaplık hem de kitap 
okuma köşesi olarak 
kullanabilirsiniz. 
Böylece hem ölü 
alanları 
değerlendirmiş hem 
de kitap okumak için 
bir alan oluşturmuş 
olacaksınız.

use the sPace 
UNDER THE 
staiRcase
If you have a 
duplex, you can use 
the space under the 
staircase as a 
reading corner and 
a library. This would 
give you the 
opportunity to put 
this dead space into 
good use as you 
turn it into a 
reading corner.  
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ÇalIŞma oDasInDa bİr kÖŞe
Evinizde bir çalışma odanız varsa bu odanın hemen her 
köşesinde bir kitap okuma köşesi oluşturmanız mümkün. 
Burada dikkat edeceğiniz en önemli husus, çalışma 
odasının en aydınlık yerini seçmeniz olacaktır. Seçtiğiniz 
aydınlık köşeye rahatça kurulup, keyifle kitap 
okuyabileceğiniz bir koltuk koymalısınız. 

A CORNER IN YOUR STUDY
If you have a study at home, it is possible to create a 
reading corner in this room. The most important point 
to watch for while doing it is to use the most 
illuminated corner of the room. You should place a 
comfortable chair on that bright corner, so you can 
enjoy reading your favorite books.



DEKoRASyoN / DECORATiON

lambaDer Ve 
abaJUr eDİnİn
Kitap okuma 
köşesinin aydınlık 
olması için 
lambader ya da 
abajur edinerek bir 
keyif köşesi 
oluşturun. Bu alanı 
pencereye yakın bir 
alanda planlamanız 
çok doğru bir 
seçim olacaktır.

PuRchase a 
FLOOR LAMP AND 
A STANDARD 
LAMP
Create a reading 
corner where you 
can enjoy reading 
by purchasing a 
floor lamp or a 
standard lamp to 
have the spot 
illuminated. 
Planning this 
corner somewhere 
close to a window 
would be a great 
idea. 
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eVİn İÇİnDe bİr VaHa
Salon ya da yatak odalarınızda ışık alan bir alanı kitap 
okuma köşesine çevirip, evinizde bir vaha oluşturabilirsiniz. 
Buraya bir sedir koyup; iki yanına da nişlerle raflar 
oluşturup bu aydınlık alanı değerlendirebilirsiniz. Yatak 
odanızda oluşturacağınız köşeler için, yatak örtünüzle aynı 
desenlerde bir kumaşla kaplayacağınız sedir ya da koltuk 
kullanabilirsiniz. Salonunuzda oluşturmak istediğiniz 
köşelerde koltuk takımlarınızın berjerlerini kullanabilirsiniz.

an oasis at home
You can have an oasis at home by transforming an 
illuminated area located in your bedroom or living room 
into a reading corner. You can place a couch in that area, 
add shelves on its both sides using the alcoves. You can 
use a couch or a sofa that you are going to cover with a 
fabric that matches your bedcover for a corner located in 
your bedroom. You can use a grandfather chair to create 
a corner in your living room.



EN	LÜKS	MODELLER	AMERİKA’DAN	
YOLA ÇIKTI

KUZEY AMERİKA ULUSLARARASI OTOMOBİL FUARI, OTOMOTİV 
SEKTÖRÜNÜN EN LÜKS ARAÇLARINI AĞIRLADI. 

THE MOST LUXURIOUS MODELS ARE ON THEIR 
WAY FROM AMERICA

THE NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW HOSTED THE MOST LUXURIOUS 
VEHICLES OF THE CAR INDUSTRY. 

Otomotiv dünyasında bu yılın en büyük ilk buluşması 
Amerika’da gerçekleşti. Kuzey Amerika Uluslararası 
Otomobil Fuarı (NAIAS), bu yıl da Avrupalı ve Uzak-
doğulu markaların en lüks modellerini sergilediği fuar 
oldu. Fuarda öne çıkan lüks marka ve modellerden 
bazıları ise şöyle: 

The largest first meeting of the automotive world this 
year was in America. The North American International 
Auto Show (NAIAS) was the place where the brands of 
Europe and Fareast exhibited their most luxurious models 
this year, too. Here are some of those luxurious brands 
and models:

ERTUĞRUL ARsLAN

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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EN AKILLI MERCEDES GELİYOR
Detroit Fuarı’nın en önemli yeniliklerinin başında 
Mercedes’in tümüyle yenilediği E Serisi geliyor. Baştan 
aşağıya değiştirilen ve sınıfının zirvesinde oynamayı plan-
layan Mercedes E Serisi, yollara da ilk kez ABD’de çıkacak. 
Çok sayıda akıllı teknolojiyle donatılan yeni model, aynı 
zamanda sürücüsüz otomobile geçişin son evresini temsil 
ediyor. Yeni E, sürücünün istemesi halinde kendi kendine 
önündeki aracı güvenli bir biçimde sollayıp, şeridine gire-
biliyor. İnsan zekâsına en yakın yapay zekâ yazılımı tara-
fından yönetilen yazılım, E Serisi’nin zaman içinde yeni 
bilgileri alıp, yorumlamasını da sağlıyor. Daha fazla güven-
lik ile konfor ve otonom özellikleriyle dikkat çeken yeni 
model, nisan ayında Türkiye pazarına öncelikle 2 litre dizel 
motorla ithal edilecek.

THE SMARTEST MERCEDES IS ON THE WAY
Completely renovated Mercedes E Series was among the 
major innovations of the Detroit Show. Mercedes E Series, 
which was renewed from top to bottom, is playing for the 
lead in its class. It is going to go on the roads in the USA for 
the first time. The new model that was equipped with many 
smart technologies also represents the last phase of the 
transition to autonomous automobiles. The new E is able to 
safely overtake the vehicle in front of it all by itself upon the 
driver’s command. The software that is managed by an AI 
software that is the closest to the human intelligence also 
enables E Series to receive new data and interpret it. The 
new model that draws attention with its safety, comfort, 
and autonomous features, is going to enter the Turkish 
market in April with its 2-liter engine model first.

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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AUDI’DEN HİDROJEN ATAĞI
Geleceğin teknolojisi hidrojenli araç modasına Audi de daha 
fazla kayıtsız kalamayacağını Detroit’te gösterdi ve Q6 h-tron 
konseptini ilk kez görücüye çıkardı. Hidrojen yakıt hücresine 
sahip araç, Tesla’nın Model X’ine rakip olacak. Q6 h-tron, 2018 
yılında yollara çıkacak. 429 beygir güç üreten 3 elektrikli moto-
run yer aldığı Audi’nin yeni SUV modeli, tam şarjla 500 kilo-
metre menzile ulaşabiliyor.

HYDROGEN BREAKTHROUGH FROM AUDI
Audi has shown that the brand could not ignore the future’s 
technology, hydrogen-car trend, any longer and the brand’s Q6 
h-tron concept was introduced in Detroit. The vehicle that has a 
hydrogen fuel cell is going to compete with Tesla’s Model X. Q6 
h-tron is going to be on the roads in 2018. Generating 429 hp, 
three electric engines take place in Audi’s new SUV model. The 
vehicle can reach to 500 km of range when it is fully charged.

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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YILIN OTOMOBİLİ GEBZE’DE ÜRETİLECEK
Detroit Otomobil Fuarı’nda Türkiye pazarını yakından 
ilgilendiren modellerden biri de Honda Civic oldu. Bu 
yılın ikinci çeyreğinde Honda Şekerpınar Tesisi’nde üre-
timine başlanacak yeni Civic, Amerika’da ‘Yılın Aracı’ 
seçildi. Yeni Honda Civic’de benzinli, 1.6 litre dizel ve 
LPG’li motor seçenekleri bulunacak.

THE CAR OF THE YEAR TO BE MANUFACTURED 
IN GEBZE
Honda Civic was among the particular models for the 
Turkish market at the Detroit Auto Show. The new 
Civic, which its production is going to begin in the 
second quarter of this year at Honda Şekerpınar 
Facility, was selected as ‘The Car of the Year’ in 
America. The new Honda Civic comes in 1.6-liter diesel 
and LPG engine options. 

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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KAMYONLARI KISKANDIRDI
Nissan’ın fuarda tanıttığı pick-up konsepti Titan, boyutları ve 
tasarımıyla ABD yollarında dolaşan devasa kamyonları bile 
kıskandıracak bir araç olarak büyük ilgi topladı. Ford, 
General Motors, GMV’nin devasa pick-up’larıyla yarışacak 
Titan’ın 2017 yılında seri üretime geçmesi bekleniyor. Aracın, 
ebatları yüzünden Avrupa’da satılması pek de mümkün 
görünmüyor.

IF ONLY PICK-UPs COULD GET JEALOUS
Titan, the pick-up concept of Nissan, was introduced at the 
show and it drew great interest with its dimensions and design; 
so much that, if the famous 18-wheelers of the USA could get 
jealous, they definitely would. The mass production of Titan that 
is going to compete with the large pick-ups of Ford, General 
Motors, and GMV is expected to begin in 2017. The sale of this 
vehicle seems impossible in Europe, due to its size.





EN	İYİ	YILDIZ	SAVAŞLARI	
OYUNCAKLARI

BEYAZ PERDENİN EFSANE FİLMLERİNDEN OLAN YILDIZ SAVAŞLARI’NIN TEKNOLOJİK 
OYUNCAKLARI İLE TANIŞTINIZ MI?  

THE BEST STAR WARS TOYS
DID YOU MEET THE TECHNOLOGICAL TOYS OF STAR WARS, WHICH IS AMONG 

THE LEGENDARY MOVIES? 

Epik uzay operası serisinin 
1977 yılında başlayan yolcu-
luğu 10 yıllık bir aradan son-
ra yeni bir üçlemeye kavuş-
tu. Geçen yılın tümüne yayı-
lan ve büyüyen bir dalga hâ-
linde herkesi hakkında ko-
nuşturan yeni Yıldız Savaş-
ları filmini sevdiyseniz, tek-
nolojik oyuncaklarıyla haya-
tınızı renklendirebilirsiniz.

The journey of the epic 
space opera series that 
began in 1977 embraces its 
new trilogy after taking ten 
years of break. If you liked 
the Star Wars movie, which 
made everyone talk about 
last year, you might want to 
add color to your life with 
the technological toys 
inspired by the movie. 

SPHERO BB-8
dr.com.tr
Güç Uyanıyor ile en çok ilgi çeken oyuncak olan 
Sphero BB-8, mobil uygulamayla uzaktan yönetilebi-
len ufak bir robot. Android ve iOS işletim sistemle-
riyle uyumlu cihaz, uygulamayla hareket ettirilebili-
yor ve çeşitli ufak işler yaptırılabiliyor. Örneğin onu 
devriye olarak bir bölgede tur attırabilirsiniz. 
Uygulama üzerinden sizinle sesli iletişim kuran robot, 
filmdeki gibi holografik mesajlar kaydedip izleyebil-
menizi de sağlıyor. 

SPHERO BB-8
dr.com.tr
The most interesting toy that draws attention with the 
Force Awakens is Sphero BB-8, which is a small robot that 
can be remote-controlled through a mobile application. 
The toy that is compatible with Android and iOS, can be 
commanded through the application and do small things. 
For instance, you can have it to monitor an area. The robot 
that can take voice commands from you through the 
application can record holographic messages and watch 
them just as it was in the movie.

AYTUN ÇELEBİ

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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BLADEBUILDERS JEDI MASTER LIGHTSABER
smythstoys.com
It may not be the best lightsaber choice but its price tag 
makes it attractive. The set of three consists of a blue 
light saber, which is the main one, and two additional 
green sabers that can be attached to the main body. 
Each lightsaber requires three AAA batteries but the 
sound it makes is worth dealing with that many batteries. 

BLADEBUILDERS JEDI MASTER IŞIN KILICI
smythstoys.com
Belki en iyi ışın kılıcı seçeneği değil ama ekonomik fiyatı 
onu cazip bir seçenek hâline getiriyor. Üç kılıçtan oluşan 
set, ana parça olan mavi kılıca ek olarak, iki kısa yeşil kılıç 
daha içeriyor. Bunlar da ek parçalarla ana gövdeye takılı-
yor. Her kılıca üç adet AAA pil takmak gerekiyor ama 
çıkardığı ses, bu kadar pille uğraştığınıza değiyor.
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R2-D2 INTERACTİVE ROBOT DROİD
smythstoys.com
Yeni filmin duyurulmasından bu yana piya-
saya birçok Yıldız Savaşları oyuncağı çıktı 
ama aralarında en çok ilgi çekenlerden 
birisi, eski dostumuz R2-D2’ninki oldu. 
Çıkardığı ‘bip’ ve ‘bop’ sesleri programlana-
rak farklı işlevleri yerine getiren robotun 
içerisinde minik bir projektör de yer alıyor. 
Böylece Prenses Leia’nın, ‘yardım et Obi 
Wan Kenobi, tek umudum sensin’ demesini 
dinleyebilirsiniz. Farklı yüzeylerde akıcı bir 
şekilde hareket eden robot, 5 metreye 
kadar mesafeden uzaktan kumandayla 
yönetilebiliyor.

R2-D2 INTERACTIVE ROBOT DROID
smythstoys.com
Many Star Wars toys have been put on the 
market since the announcing of the new 
trilogy; however, our old friend R2-D2 is 
still among the most interesting ones. 
‘Beep’ sounds can be programmed to 
deliver different tasks and the robot also 
contains a mini-projector, enabling you to 
listen to Princess Leia’s message saying 
“Help me Obi Wan Kenobi. You’re my only 
hope.” The robot that can move smoothly 
on different surfaces can be remote-
controlled for up to 5-m perimeter. 



TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY

AT-AT U-COMMAND 
toysrus.co.uk
BB-8’in sevimliliği size ikna edici gelmediy-
se ya da Klon Savaşları’ndan da bir parçayı 
koleksiyonunuza eklemek isterseniz, bu 
tam size göre. Yaklaşık 25 cm yüksekliğin-
deki AT-AT, filmin temasına uygun uzaktan 
kumandasıyla hareket ettirilebiliyor. Basit 
komutlar ve hareket seçenekleri var ama 
bunları programlayabilmeniz de mümkün. 
Biraz yavaş ilerliyor olabilir ama sesleri, 
ışıkları ile ufak bir gösteri yapabiliyor.

AT-AT U-COMMAND 
toysrus.co.uk
If the cuteness of BB-8 was not convincing 
for you or if you would like to add a piece 
from the Clone Wars into your collection, 
this one is just for you. 25-cm in height, 
AT-AT can be remote-controlled as it 
suits the theme of the movie. Although, it 
has simple command and movement 
options, you can still program them. It 
might move a bit like slow motion, but it 
puts on a little sound and light show. 

STAR WARS NERF CHEWBACCA BOWCASTER
amazon.com
If you are someone who needs a costume to enter the 
spirit of Star Wars, you can complete your appearance 
with this toy gun. When you look at its size, you will get 
that it is for kids; however, it might entertain the kid in 
you. The box includes foam darts that can be shot from 
the gun and a Chewbacca mask. 

STAR WARS NERF CHEWBACCA BOWCASTER
amazon.com
Yıldız Savaşları havasına girmek için kostüme ihtiyacı olan-
lardansanız, görünümünüzü bu oyuncak silahla tamamlaya-
bilirsiniz. Boyutlarına bakınca, çocuklar için olduğu belli ama 
yine de içinizdeki çocuk için eğlenceli bir oyuncak olabilir. 
Kutusundan cihazın fırlatabilmesi için köpükten yapılma 
mermilerin yanı sıra, bir adet de Chewbacca maskesi çıkıyor.
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LEGO STAR WARS MİLLENİUM FALCON
lego.Com
Lego setleri için tam olarak teknolojik 
oyuncaklar diyemeyiz, ancak ‘kendin yap’ 
havası nesillerdir sadece çocukların değil, 
büyüklerin de ilgisini çekiyor. Siz de orijinal 
üçlemeyle büyüyenlerdenseniz ya da oriji-
nale saygı duruşunda bulunmak niyetin-
deyseniz, ‘aydınlık’ tarafın gemisi Millenium 
Falcon tam size göre bir oyuncak. Kim bilir, 
belki de hyperdrive’ı çalıştırır ve birkaç par-
sek öteye gidersiniz?

LEGO STAR WARS MILLENIUM FALCON
LEGO.COM
We cannot exactly say that they are 
technological toys for Lego sets; however, 
‘make it yourself’ concept attracts 
grownups as well as children. If you are 
among the people who have grown up 
waiting for the next original Star Wars 
movie or if you intend to show your 
respect to the original, the ship of the 
‘light’ side Millennium Falcon is for you. 
Who knows, you might be able to run the 
hyper-drive and skip a few parsec? 
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LEGO STAR WARS DEATH STAR
There is no easy way of telling about this one. This is 
because it is not a lego set but a space station. You 
will find all characters from the first movie inside the 
box as well as evil side of Palpatine. This will give 
you the opportunity to remember both Star Wars 
and Return of the Jedi movies and to show your 
‘dark’ side.  

LEGO STAR WARS DEATH STAR
Bu oyuncağı anlatmanın çok kolay bir yolu yok. Aslında 
bunun sebebi, bir lego seti değil de uzay istasyonu olma-
sından kaynaklanıyor. İlk filmdeki karakterlerin tümünün 
yanı sıra, Palpatine’in şeytanî hâlini de kutuda bulabilecek-
siniz. Böylece hem Yıldız Savaşları hem de Jedi’nin 
Dönüşü filmlerini anabilecek hem de ‘karanlık’ taraftan 
olduğunuzu belli edebileceksiniz.



AJANDA / AGENDA

emre ayDIn
Genç sanatçı, 4 
Mart’ta 222 Park 
Eskişehir’de 
sahne alıyor.

The young artist 
takes the stage 
at 222 Park 
Eskişehir on 
March 4.

bUIka
Aşkın tutkulu sesi, 
yepyeni albümü Vivir 
Sin Miedo’yla 12 
Mart’ta Ankara 
Congresium’da…

The passionate voice 
of love is at Ankara 
Congresium to 
perform songs from 
her newest album 
Vivir Sin Miedo on 
March 12.

mark elIyaHU
Dağıstan doğumlu kemençe ve bağlama üstadı, 10 
Mart’ta Ankara Palas’ta müzikseverlerle buluşuyor.

Born in Dağıstan, the master of kemancha and saz 
is going to meet with music lovers at Ankara Palas 

on March 10.

anDrÉ rIeU
Müzik otoritelerince bu yüzyılın en 
önemli müzisyenlerinden biri kabul 
edilen sanatçı, 10 Mart’ta Ankara 

Arena’da, 12 Mart’ta ise İstanbul Ülker 
Sports Arena’da sahne alacak.

Accepted as one of the important 
musicians of the year by the music 
authorities, the musician is going to 
take the stage at Ankara Arena on 
March 10; and İstanbul Ülker Sports 

Arena on March 12.
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DEDEKTİF GALBAN / EXPOSED
GÖSTERİM TARİHİ - OpEninG dAY:
11 Mart 2016 - March 11, 2016

YÖnETMEn - diREcTOR: 
Declan Dale, Gee Malik Linton

OYunculAR - cAST:                                                  
Keanu Reeves, Christopher McDonald, Mira Sorvino, 
Ana De Armas, Peter Conboy

Tür - GEnRE:  
Dram, gizem - Drama, mystery 

FİlM ÖZETİ: Partnerinin yakın bir zaman önce 
kaybeden Dedektif Galban, onun ölümündeki sır 
perdesini aralamaya çalışmaktadır. Ancak gerçeğe 
yaklaştıkça tehlikeli sırlara da yaklaşacaktır. 

SYnOpSiS: Detective Galban who has lost his partner 
recently is trying to unveil the mystery of his death. 
However, closer he gets to the truth, closer he gets to 
the dangerous secrets. 

HASRET / SEHNSUCHT
GÖSTERİM TARİHİ - OpEninG dAY:
11 Mart 2016 - March 11, 2016

YÖnETMEn - diREcTOR:
Ben Hopkins

OYunculAR - cAST:                                                  
Ben Hopkins, Serhat Saymadı, Bilge Güler, İsa Çelik

Tür - GEnRE:                                                         
Dram - Drama

FİlM ÖZETİ: Küçük bir film çekim ekibi, bir TV filmi 
çekmek üzere Almanya’dan İstanbul’a gelir. Yönetmen, 
ham filmlerde çekimler sırasında görmediği bazı şekil ve 
suretleri fark eder.

SYnOpSiS: A small film crew goes to İstanbul from 
Germany to shoot a film for TV. The director 
discovers some shapes and faces he has never seen 
before during the filming as he watches the raw 
footage. 

SİNEMA / CiNEmA

0  9  0  raillife MART / MARCH 2016





0  9  2  raillife MART / MARCH 2016

[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAn KODAmAnOğLu

Resimdeki
oyuncu

Alçak
gönüllülük

Küçük
çocuk

ayakkabısı

Soru

Ziyan
Bir

peygamber
Zift

Şatafat
Yalnızca

Temel
uzunluk
ölçüsü
birimi

Muvasala

Desise,
entrika

Muayyen
Üstlenme

Dernek evi

Bir nota

Anne

Dayanıklı
ambalaj
kağıdı

Vilayet

El sıkışma

Sema
Dil Eski dilde

asker

Gerçek

Camide Kâbe
yönünü

gösteren
oyuk

Bir baharat

Artırım

Adaletle
ilgili

Dindar Oyun aracı Çok unutan

İşte emir
veren
kimse

Tespih
başlığı

Japon para
birimi

Berrak

Üstü kapalı
belirtme

Negatif
resim

Yılın ilk ayı Soylu

Yapılan iş,
edim

Gündüz
gösterimi

İlgisiz,
aldırmaz

Güç
simgesi
değnek

Tesir

Saatin
altmışta

biri

İçinde
bulunulan

zaman

Eski Mısır'da
ruh

Tahılın
harmana

kadarki hali

Kirpik boyası

Ahlakbilimi
Seçmeli
yemek

Ölüm
cezası

Asya'da bir
göl Acıklı

Japon
intihar
uçağı

Yönetimsel

Uygun
bulma,
tasdik

Bahriyede
general

Sakırga Bayağı

Mal Herkes,
elgün
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[ TAKEGAKI / TAKEGAKi ]
Noktaları birleştirerek kapalı bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Ama belli kurallar dahilinde!

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

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

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

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

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

ACIMASIZLIK
AÇIKGÖZ
AKTÖR
ALÇAK

ASALETEN
BESTE
CİRİT

DİZLİK
GERGİNLİK

İHTİSAS
İLETİŞİM
KAMIŞ

KATİYET
KURŞUN

LAKİN
NADAS
RAHAT
SAHTE

TAKSİMETRE
TUZLA
YANKI



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 ]

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

Resimdeki
oyuncu

Alçak
gönüllülük D Küçük

çocuk
ayakkabısı P Soru

Ziyan S Bir
peygamber N Zift

Şatafat K Yalnızca S Temel
uzunluk
ölçüsü
birimi

T E V A Z U Muvasala

Desise,
entrika U L A Ş I M

Muayyen M Üstlenme

Dernek evi T A A H H Ü T Bir nota

Anne R E
B E L İ R L İ Dayanıklı

ambalaj
kağıdı

Vilayet K R A F T
El sıkışma

Sema T O K A Dil L İ S A N Eski dilde
asker R

G Ö K
Gerçek

Camide Kâbe
yönünü

gösteren
oyuk

R E E L Bir baharat N A N E
Artırım

Adaletle
ilgili Z A M Dindar Oyun aracı E Çok unutan

A D L İ S O F U
İşte emir

veren
kimse E Tespih

başlığı H Japon para
birimi

Berrak Y E N
A M İ R D U R U

Üstü kapalı
belirtme

Negatif
resim İ M A Yılın ilk ayı N Soylu T
A R A P O C A K

Yapılan iş,
edim

Gündüz
gösterimi M İlgisiz,

aldırmaz

Güç
simgesi
değnek

Tesir A S A
A M E L Saatin

altmışta
biri D

İçinde
bulunulan

zaman

Eski Mısır'da
ruh

Z Tahılın
harmana

kadarki hali

Kirpik boyası E K İ N
Ahlakbilimi A Seçmeli

yemek

Ölüm
cezası A L A K A R T Asya'da bir

göl L Acıklı

E T İ K Japon
intihar
uçağı K A M İ K A Z E

Yönetimsel

Uygun
bulma,
tasdik İ D A R İ Bahriyede

general A M İ R A L
O N A Y Sakırga K E N E Bayağı A D İ

Mal E M T İ A Herkes,
elgün E L A L E M

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

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

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

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

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

6 8 3 4 9 2 7 5 1
7 9 1 5 8 3 4 2 6
2 4 5 7 6 1 9 3 8
3 2 6 9 4 7 8 1 5
8 7 4 1 2 5 3 6 9
1 5 9 6 3 8 2 4 7
5 3 7 2 1 9 6 8 4
9 6 8 3 5 4 1 7 2
4 1 2 8 7 6 5 9 3
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[ 7 FARK / FiND THE 7 DiFFERENCES ]
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