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VİZYON / VISION

Ahmet ARSLAN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication
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ÜLKEMİZİN	GÜCÜNÜ	
TÜM DÜNYAYA 
GÖSTERDİK

WE SHOWED THE POWER       
OF OUR COUNTRY TO THE 
WHOLE WORLD
My valuable citizens,
We held the 26th Universal Postal Congress between the dates 
of September 20 and October 7 in the world capital, İstanbul, 
which is the meeting point of cultures, civilizations, east and 
west. About 2 thousand 500 guests from 192 countries and 50 
ministers from 50 countries attended the congress. It is a great 
organization that determines the road map of the world’s postal 
sector for the next four years.
It was also an important work to contribute the picture of a 
powerful Turkey that can carry out the world’s largest 
organizations in the best way, that can provide the maximum 
security, and that can prove wrong those who have had the 
impression of that, Turkey may experience problems with 
security after the coup attempt on July 15.      
Turkey is taking firm steps forward. It is going on with its 
investments, maintaining its political and economic 
stabilization, proceeding to provide the safety and peace of its 
citizens and visitors in the best way. We have proved once again 
that Turkey is a country that is safe to invest in and to travel.
We continue to present the mega projects to the service of our 
nation one by one. Our Prime Minister the Honorable Binali 
Yıldırım had brought the High Speed Train (YHT) to our 
country during his ministry. The construction of an ultra 
modern terminal building that befits the heart of YHT and our 
capital Ankara had been started. We have completed the 
project that was started by our Prime Minister and we are 
inaugurating it on October 29, 2016.
Railway is a significant means of transportation also for our 
students. Hereby, I wish great academic success to our students 
and I hope that the 2016-2017 academic year will bring well-
being to our students, their families, and our teachers. 
Have a nice journey. 

Değerli vatandaşlarım,
Kültürlerin, uygarlıkların, doğuyla batının buluşma 
noktası olan dünya başkenti İstanbul’da 20 Eylül-07 
Ekim tarihleri arasında 26. Dünya Posta Kongresi’ni 
gerçekleştirdik. Kongreye 192 ülkeden 2 bin 500 
davetli ve 50 ülkenin bakanları katıldı. Dünya posta 
sektörünün önümüzdeki 4 yıllık yol haritasını 
belirleyen büyük bir organizasyon…
Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminden sonra 
güvenlik sorunu yaşayabileceği yönünde kanaatleri 
olanları yanıltan, dünyanın en büyük 
organizasyonlarını en güzel şekilde 
gerçekleştirebilen, her türlü güvenliği sağlayabilen 
güçlü bir Türkiye fotoğrafı için de önemli bir çalışma 
oldu.
Türkiye, emin adımlarla yolunda yürüyor. 
Yatırımlarını sürdürüyor, siyasi ve ekonomik 
istikrarını muhafaza ediyor, gerek vatandaşların, 
gerekse ülkeye gelen misafirlerin huzur ve güvenini 
en iyi şekilde sağlamaya devam ediyor. Türkiye’nin, 
güvenle ziyaret edilebilecek ve güvenle yatırım 
yapılabilecek bir ülke olduğunu bütün dünyaya bir 
kez daha göstermiş olduk.
Dev eserleri tek tek milletimizin hizmetine sunmaya 
devam ediyoruz. Yüksek Hızlı Tren’i (YHT), 
Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, bakanlığı 
döneminde ülkemize kazandırmıştı. YHT’nin kalbi 
ve Başkentimiz Ankara’ya yakışır, son derece modern 
bir gar binasının yapımına başlanmıştı. 
Başbakanımızın başlattığı bu projeyi tamamladık ve 
29 Ekim 2016 günü hizmete açıyoruz.
Demiryolu, öğrencilerimiz için de çok önemli bir 
ulaşım aracıdır. Bu vesileyle 2016-2017 eğitim ve 
öğretim yılının tüm öğrencilerimize, 
öğretmenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını 
temenni ediyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum.
İyi yolculuklar dilerim.
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Trenler…
Anadolu’dan Trakya’ya, her gün, her saat 
binlerce kilometre yol alırlar çelik raylar 
üzerinde.
160 yıldır bu topraklara bereket getirdiler, gönül 
köprüleri kurdular. 
Bazen okul oldular, bazen tiyatro, bazen de 
hastane…
Anadolu’nun en ücra köşelerinde yaşayan 
halkımız; ilk kütüphaneye, ilk tiyatroya, ilk suya 
onunla kavuştu. Haftanın belirli günlerinde 
gelen doktor vagonlarıyla şifa buldular. 
Tarih boyunca nice badirelerden geçen bir 
milletin tarihine tanıklık eden trenler…
Milli Mücadele yıllarında cepheye Mehmetçik, 
cephane, mermi ve erzak taşıdı. 
Tren şiirdir, tren kitaptır. Tren musikidir.
Trenin tadına doyulmaz eşsiz manzarası, usta 
kalemlerin ilham kaynağıdır.
En nadide eserler burada yazılır.
Tekerlekler ile rayların buluşması; mızrap ile 
sazın, yay ile kemanın buluşması gibidir. 
Ruhunuzu dinleten sesin farklı tınısı misafir 
olur kulağınıza seyahatiniz boyunca.
Tren çocukluktur.
Her çocuk önce trene binmek ister. İlk oyuncağı 
da trendir.
Tren mevsimdir.
Bir günde dört mevsim yaşanır Anadolu 
coğrafyasında, 
Trendeyseniz eğer, hem çayınızı yudumlar, 
kitabınızı okuyabilir hem de kaçamak 
bakışlarınızla Anadolu’nun doyumsuz 
güzelliğine eşlik edebilirsiniz.

Mevsim artık sonbahar…
Trende her mevsim başkadır. 
Sonbahar ise bambaşkadır. 
Kehribar sarısı yaprakların savrulduğu 
istasyonlardan, derin vadilerden, uçsuz 
bucaksız orman denizlerinden geçerken hiç 
bitmemesini isteyeceğiniz yolculuklar için 
trenler sizi bekliyor.
İyi yolculuklar…

Trains…
They move forward thousand km. everyday every hour from Anatolia to 
Thrace on the steel rails. 
They have brought productiveness to this country for 160 years and 
established bridge from heart to heart. 
Sometimes, they were used as school, sometimes theatre and sometimes 
hospital. 
Our peoples living in the back of beyond of Anatolia reached the first 
library, first theatre and the first water with the trains. The health of the 
peoples were recovered by doctor wagons arriving on the particular days 
of the week. 
The trains witnessed the history of the nation, which jumped through 
many hoops throughout the history. 
They transported Soldiers, ammunition, bullet and foodstuff in the period 
of National Struggle. 
Train is a poem and a book. Train is music.
The magnificent and unique panorama of the train is a source of 
inspiration for the master authors. 
The precious literary works are written here. 
It is like a meeting of wheels with rails, plectrum with a saz and string 
with violin. The different tone of the sound nourishing your soul places to 
your ear during your journey. 
Train means childhood. 
Every child firstly wishes to get on a train. His/her first toy is also a train. 
Train is a season.
Four seasons are lived in one day in Anatolian Region,
If you are in a train, you can both drink your tea and read your book and 
also look at the natural beauty of Anatolia.

The season is autumn now…
Every season is different in the train.  
The autumn is quite different.  
Trains are waiting for you for the journeys which you wish not to end 
when you are passing through the stations in which the yellow leaves are 
fallen around, deep valleys and vast sea forests. 
Have a nice journey…

TREN	PENCERESİNDEN	
SONBAHAR

AUTUMN FROM THE 
TRAIN WINDOW 

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

İSA APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD
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The 26th Universal Postal Congress, hosted by the Post and 
Telegraph Organization Corporate (PTT AŞ), was held 
within the Ministry of Transport, Maritime Affairs and 
Communications with the participation of Prime Minister 
Binali Yıldırım in İstanbul.
Prime Minister Binali Yıldırım who spoke at the opening of 
the congress stated: “The route of the PTT has been changed 
from now on. The PTT has begun to expand its service 
network with additional types of services rapidly. When we 
consider where we are today, the PTT has over 4 thousand 
and 500 service points.” Minister of Transport, Maritime 
Affairs, and Communications Ahmet Arslan who also spoke 
at the congress stated that they will continue to work hard in 
order to make Turkey’s future much better than it is today. 
 
2 thousand delegates participated
About 2 thousand delegates from 192 UPU (Universal 
Postal Union) member countries came to İstanbul for the 
26th Universal Postal Congress. The “Universal Postal 
Strategy” that would shape the operations of the UPU 
between the years of 2017-2020 was determined at the 
congress. The 26th Universal Postal Congress was held as 
the first “paper friendly” congress. Most of the documents 
were sent to the delegates in electronic format. 

Dünya Posta Kongresi’nin 26’ncısı, Ulaştırma, Deniz-
cilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın himayelerinde, Pos-
ta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT AŞ) ev 
sahipliğinde Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla 
İstanbul’da düzenlendi.
Kongrenin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldı-
rım, “Bundan sonra PTT’nin rotası değişti. PTT sürat-
le hizmet ağını yeni hizmet türleriyle genişletmeye 
başladı. Bugüne geldiğimizde 4 bin 500 noktada 
PTT’nin hizmet verdiği yerler var.” dedi. Kongrede 
konuşan Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan da, Türkiye’nin geleceğinin bugünden 
daha iyi olması adına koşturmaya devam edeceklerini 
söyledi.

2 bin delege katıldı
26. Dünya Posta Kongresi için Dünya Posta Birliği 
(Universal Postal Union-UPU) üyesi 192 ülkeden yak-
laşık 2 bin delege İstanbul’a geldi. Kongrede, 2017-
2020 yılları arasında UPU’nun faaliyetlerine yön vere-
cek “Dünya Posta Stratejisi” belirlendi. 26. Dünya 
Posta Kongresi, ilk “kâğıt dostu” kongre olarak ger-
çekleştirildi. Delegelere dokümanların büyük çoğunlu-
ğu elektronik formatta iletildi.
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HABER / NEWS

İSTANBUL’DA	“KÂĞIT	DOSTU”	KONGRE
26. DÜNYA POSTA KONGRESİ, İLK “KÂĞIT DOSTU” KONGRE OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ. 
DELEGELERE DOKÜMANLARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU ELEKTRONİK FORMATTA İLETİLDİ.

A “PAPER FRIENDLY” CONGRESS IN İSTANBUL
THE 26TH UNIVERSAL POSTAL CONGRESS WAS HELD AS THE FIRST “PAPER FRIENDLY” CONGRESS. 
MOST OF THE DOCUMENTS WERE SENT TO THE DELEGATES IN ELECTRONIC FORMAT.





The TCDD General Director İsa Apaydın came across the 
98-year-old retired railroad worker Mehmet İlter in the 
Bahçe district of Osmaniye, where he was being present for 
the Bahçe-Nurdağ variant tunnel inspections. Apaydın, had 
a chat with the centenarian railroad worker for a while. 
İlter who had worked for years on the railroad line that has 

tough geographical conditions said that he 
had never seen anyone but the road guard, 
the road overseer, and the section chief 
during all the years that he worked and it was 
a great pleasure to meet with a General 
Director for the first time. During the chat, 
which took place in a joyful and sincere 
environment, İsa Apaydın shared 
information on the Bahçe-Nurdağ Tunnel 
that will be longest tunnel in Turkey when it 
is complete, it is made up of two tubes, and it 
is 20.200 meters long and the other railroad 
projects with the senior railroad worker İlter. 
İlter who was living the joy of having a chat 
with Apaydın said, “Ah! These mountains 
you have right here, what trains had passed 
through them. If I begin to tell the hard times 
we had in winters, on snowy days, hot days; 

neither books nor time would be enough.” İlter who also shared 
his experiences with Apaydın said, “Now you carry this flag. 
May God give you power and strength. May God never make 
you turn back from the right path. Earnings from the railroad 
are legitimate. Thankfully, not even once an illegitimate bite 
went down my throat and for this reason, I am the way I am at 
this age today. I am having a conversation with you. I am very 
happy that God allowed me to have a conversation with a 
General Director such as you who is a master of his job and 
humble enough to have a chat with me before I die. May God 
also grant you a lifetime that you will account for.”

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, Bahçe-Nurdağ Var-
yantı Tüneli incelemeleri için bulunduğu Osmaniye’nin 
Bahçe ilçesinde, 98 yaşındaki emekli demiryolu işçisi 
Mehmet İlter’le karşılaştı. Apaydın, asırlık demiryolu 
işçisiyle bir süre sohbet etti. 
Çetin coğrafya koşullarının bulunduğu demiryolu hat-
tında yıllarca hizmet eden İlter, çalıştığı 
dönemde, yol bekçisi, yol çavuşu ve kı-
sım şefinden başkasını görmediğini be-
lirterek, ilk kez bir Genel Müdürle karşı-
laşmış olmanın mutluluğunu yaşadığını 
söyledi. Neşeli ve samimi bir ortamda 
gerçekleşen sohbet sırasında İsa Apay-
dın; tamamlandığında Türkiye’nin en 
uzun tüneli olacak, 2 tüpten oluşan, top-
lam 20.200 metre uzunluğundaki Bah-
çe-Nurdağ Tüneli ve diğer demiryolu 
projelerini emektar demiryolcu İlter’le 
paylaştı. 
Apaydın’la sohbet etmenin heyecanını 
yaşayan İlter, “Ah! Bu dağlar var ya bu 
dağlar, ne trenler geçti bu dağlardan? 
Karda kışta, soğukta sıcakta ne zorluk-
lar yaşadığımızı anlatsam ne kitaplar 
alır, ne saatler yeter.” ifadelerini kullandı. Apaydın’a 
tecrübelerini de aktaran İlter şunları söyledi: “Bu bayra-
ğı şimdi siz taşıyorsunuz. Allah size güç ve kuvvet ver-
sin. Rabbim sizleri doğru yoldan döndürmesin. Demir-
yolunun ekmeği helâldir. Şimdiye kadar boğazımdan 
haram lokma geçmediği için çok şükür bu yaşta bu hal-
deyim. Sizinle sohbet ediyorum. Allah ölmeden önce 
bana sizin gibi hem işinin ehli hem de benimle sohbet 
edecek kadar alçak gönüllü Genel Müdürümle sohbet 
etmeyi nasip ettiği için çok mutluyum. Rabbim sizlere 
de hesap verecek bir ömür nasip etsin.”

TCDD	GENEL	MÜDÜRÜ	ASIRLIK	
DEMİRYOLCU	İLE	BULUŞTU

GENEL MÜDÜR İSA APAYDIN, 98 YAŞINDAKİ EMEKTAR DEMİRYOLCU MEHMET 
İLTER’LE SOHBET ETTİ. İLTER, ÖLMEDEN ÖNCE GENEL MÜDÜRLE SOHBET ETMENİN 

MUTLULUĞUNU YAŞADIĞINI SÖYLEDİ.

THE TCDD GENERAL DIRECTOR MET WITH A 
CENTENARIAN RAILROAD WORKER

THE GENERAL DIRECTOR ISA APAYDIN, HAD A CHAT WITH THE 98 YEAR OLD SENIOR 
RAILROAD WORKER MEHMET ILTER. ILTER SAID THAT HE EXPERIENCED THE JOY OF 

HAVING A CHAT WITH THE GENERAL DIRECTOR BEFORE THE END OF HIS LIFE. 

TCDD

0  1  4  raillife EKİM / OCTOBER 2016





KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

SOFYA	VE	AZİZE	SOFIA	HEYKELİ
AYASOFYA’DAN AŞİNA OLDUĞUMUZ SOFİA KELİMESİ BİLGELİK ANLAMI TAŞIYOR. 
AZİZE SOFİA HEYKELİ DE BU BİLGELİĞİ DESTEKLEYECEK UNSURLARA SAHİP.

Bulgaristan’ın Başkenti Sofya’ya adını veren Azize So-
fia’nın heykeli, 22 metre yüksekliğiyle daha çok yeni 
olmasına rağmen kentin sembolü olmuş. 2000 yılında 
heykeltıraş Georgi Chapkanov tarafından yapılan hey-
kel, daha önce meydanda bulunan Lenin Heykeli kaldı-
rılarak 2001 yılında dikilmiş. 
Ayasofya’dan aşina olduğumuz Sofia kelimesi bilgelik 
anlamı taşıyor. Azize Sofia heykeli de bu bilgeliği des-
tekleyecek unsurlara sahip. Heykele baktığınızda sol 
elinde bilgeliğin sembolü bir baykuşu, sağ elinde ise 
özellikle Yunan ve Romalıların başarı ve zafer simgesi 
olarak kullandıkları defne tacını tuttuğu görülüyor. 
Ayrıca heykel gücü ve kaderi de simgeliyor. 
Rus kilisesi olarak bilinen St. Nicholas kilisesinden 
yürümeye başladığınızda sizi karşılayan heykel, aynı 
zamanda eski kentin sevimli binalarla bezeli sokakları-
nın açıldığı bir meydanda bulunuyor. Yüz hatları çok 
belirgin olan heykel, güzelliğin de yansıması olarak bi-
liniyor. 

15 yıldır bitmeyen tartışma
Başlangıçta kıyafeti açık bulunan bu yüzden de muha-
fazakâr kesimin tepkisini çeken heykelle ilgili bu tar-
tışma 15 yıldır sürüyor. Ancak Bulgarların Azize 
Sofia’nın şehrin koruyucusu olduğuna dair inanışı 
devam ediyor. 
Azize Sofia ve kızları Vyara, Nadejda ile Lyu-
bov’dan kalan ve her yıl 17 Eylül’de inanç, umut, 
sevgi bayramı olarak kutlanan gün, Bulgaristan’ın 
başkenti Sofya’nın günü olarak kutlanıyor. 
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

SOFIA AND THE STATUE OF ST. SOPHIA
THE WORD SOPHIA, WHICH WE ARE FAMILIAR FROM THE HAGIA SOPHIA, MEANS WISDOM. 
THE STATUE OF ST. SOPHIA POSSESSES ELEMENTS TO SUPPORT THIS WISDOM. 

its left hand, the symbol of wisdom, and a laurel crown, 
the symbol of victory used especially by the Greeks and 
Romans, in its right hand. In addition, the statue 
symbolizes power and fate.
The statue that greets you when you start walking from 
the St. Nicholas church, also known as the Russian 
church, is located in a square to where the old city’s 
streets that are ornamented with charming buildings 
lead. The statue is also known as the reflection of beauty 
and has evident facial features. 

The argument which hasn’t ended for 15 years 
The argument about the indecent clothing of the statue, 
which attracts attention of the conservative side of the 

populace, has been going on for 15 years. Yet, the 
Bulgarians belief in St. Sophia being the 

protector of the city continues.
September 17 is celebrated every 
year since the time of St. Sophia 
and her daughters Vyara, Nadejda 

and Lyubov as the day of hope, fate, 
love, and Sofia, the capital of 

Bulgaria.

Even though the 22 meters high St. Sophia Statue that 
gives Sofia, the capital of Bulgaria, its name is still very 
new, it has become the symbol of the city. The statue 
that was made in 2000 by the sculptor named Georgi 
Chapkanov was erected in 2001 after the removal of 
Lenin Statue, which was previously located at the square.
The word Sophia, which we are familiar from the Hagia 
Sophia, means wisdom. The statue of St. Sophia 
possesses elements to support this wisdom. When you 
look at the statue, you will notice that it holds an owl in 
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ÖDÜLLÜ VE GÜZEL: 

HÜRREM KARAKTERİ İLE HAYATIMIZA GİREN VE KENDİSİNİ ÇOK SEVDİREN MERYEM UZERLİ, 
BU DURUMU ‘DÜRÜST VE NEŞELİ’ OLMASINA BAĞLIYOR. 

MERYEM UZERLİ, WHO ENTERED OUR LIVES WITH THE HÜRREM CHARACTER                         
THAT SHE PLAYED AND WON THE HEARTS OF MANY, ATRIBUTES THIS TO HER                   

‘HONESTY AND CHEERFULNESS.’

SHE IS AN AWARD WINNER AND BEAUTIFUL: 

Meryem Uzerli

ŞEBNEM KIRCI

RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW

The talented actor who entered 
our lives with the Hürrem 
character, Meryem Uzerli 
continues to reap the fruits of her 
success in the series. The actor 
who suffered from the burnout 
syndrome in the final season of 
the series had gone back to 
Germany to take things easy. On 
the other hand, the beautiful actor 
also stepped into a different sector 
by establishing her own brand 
name of cosmetic products. In 
addition, she was deemed worthy 
of the “Best Actress” award for 
her successful acting in her 
projects at the Beirut International 
Awards Festival (BIAF), which 
was held for the seventh time this 
year in Beirut, the capital of 
Lebanon. Meryem Uzerli, who 
was dazzling everyone before the 
awards ceremony on the red 
carpet, enchanted people with her 
elegance and grace. We had a 
pleasant chat with her.

Hürrem Sultan karakteri ile 
hayatımıza giren yetenekli 
oyuncu Meryem Uzerli, dizi-
deki başarısının meyvelerini 
toplamaya devam ediyor. Di-
zinin son döneminde tüken-
mişlik sendromu yaşayan 
oyuncu Almanya’ya dönerek 
dinlenmeye çekilmişti. Güzel 
oyuncu bir yandan kendi 
kozmetik markasını kurarak 
farklı bir sektöre de adım 
attı. Lübnan’ın başkenti Bey-
rut’ta bu sene yedincisi dü-
zenlenen Beyrut Uluslararası 
Ödül Töreni (BIAF) ödülle-
rinde Meryem Uzerli proje-
lerindeki başarılı oyunculuğu 
ile “En İyi Kadın Oyuncu” 
ödülüne layık görüldü. Ödül 
töreni öncesi kırmızı halıda 
gözleri kamaştıran Meryem 
Uzerli zarafeti ve şıklığı ile 
herkesi büyüledi. Güzel 
oyuncu ile keyifli bir söyleşi 
gerçekleştirdik.
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 How did you learn to speak Turkish?
I used to know a little but I studied a lot and living in Turkey 
made learning your language much easier.

 What is the difference between living in Germany         
and living in Turkey?
Germany is where I was born and grew up. My family and 
friends are there. I know every street in the city like the back 
of my hand, I feel good there. I am not famous there, I am an 
ordinary person. This gives me additional comfort. I am not a 
star. I am someone who is free.

 How was your life before you came to İstanbul?
I had work done in the television sector. I did acting. I 

made films.

 Did you have hard time after coming 
to Turkey and becoming famous?

No, I did not. What we did was 
appreciated a lot. If you are in the 
acting business, the chances are that 
you might become famous someday. I 
am happy for what I have accomplished. 
People like my acting. They also like 
me for who I am. I think, they feel the 

energy I have. They feel my heart. I 
played a strong character in the series. 

 Did you like the Hürrem character?
There were some traits of her that I liked. Many 

people might think that she had done bad things. She may 
not always pick the right things to do. I agree with that. 
However, we should consider that 500 years ago the rule of 
thumb was “Either I die or you do.” She played the game by 
this rule. In addition, I have to like her bad behaviors so I can 
play her the best way possible. 

 Why did you stop playing her?
I am a sensitive person. This is how I was cut out. Maybe, that 
is why I can act really well sometimes. I can become one with 
the character. Hürrem is actually a hard character to play and 
she is too far from who I am in reality. I don’t say that she is 
strong and I am weak. I have strong characteristics also, but 
she and I are two completely different women. It was not easy 
trying to be her. I put too much effort into it. 

 14 hours of professional life at the set was the cause of 
the development of the burnout syndrome. What do you 
have to say about that?
I was too tired. It was not only because of the working conditions 
or because of my personal life. Sometimes everything comes 
together at once and things become critical in time. 

 Türkçeyi nasıl öğrendiniz?
Biraz biliyordum ama çok çalışarak ve Türkiye’de de 
olmanın etkisiyle dili öğrenmem kolaylaştı.

 Almanya’da yaşamakla Türkiye’de yaşamak arasında 
ne fark var? 
Almanya doğup büyüdüğüm yer. Arkadaşlarım, ailem 
hepsi orada. Şehrin sokaklarını avucumun içi gibi bili-
yorum, kendimi iyi hissediyorum. Orada ünlü değilim, 
herhangi biriyim. Bunun da rahatlığı var. Star da deği-
lim. Özgür biriyim.

 İstanbul’a gelmeden önce nasıl bir hayatınız vardı?
Televizyonda işlerim vardı, tiyatro yaptım. Filmler çektim. 

 Türkiye’ye gelip de birdenbire üne 
kavuştuğunuzda zorlandınız mı?
Yok zorlanmadım. Yaptığımız iş çok 
beğenildi. Oyunculuk yapıyorsa-
nız bir gün ünlü olabilirsiniz. Ta-
bii ki işimi yaptığım için mutlu-
yum. İnsanlar işimi beğeniyor. 
Beni kişilik olarak seviyorlar. 
Galiba bendeki enerjiyi hissedi-
yorlar. Benim kalbimi hissedi-
yorlar. Dizide güçlü bir karakteri 
oynadım.

 Hürrem karakterini  sevdiniz mi?
Sevdiğim tarafları vardı. Birçok kişi onun kötü 
şeyler yaptığını düşünebilir. Her zaman doğru yolu seç-
meyebiliyor; buna ben de katılıyorum. Ama şunu da dikka-
te almak gerek; 500 yıl önce kural bu: “Ya sen öleceksin, ya 
ben.” O da, bu kurala göre oynuyor. Ayrıca ben onun kötü 
taraflarını da sevmek zorundayım ki iyi canlandırabileyim.

 Neden devam ettirmediniz Hürrem karakterini?
Hassas bir insanım ben. Öyle bir yapım var. Belki de 
o yüzden bazen iyi oynayabiliyorum. Rolün içine 
girebiliyorum. Hürrem çok zor bir karakter ve ben-
den çok uzak aslında… ‘O güçlü, ben zayıfım’ demi-
yorum, benim de güçlü taraflarım var ama biz Hür-
rem’le tamamen farklı kadınlarız. O olmaya çalış-
mak kolay değildi. Ve ben ona son nefesime kadar 
emek verdim.

 Günde 14 saate kadar set yaşamı tükenmişlik 
sendromunun gelişmesine neden oldu. Neler 
söylersiniz?
Çok yorulmuştum. Sadece çalışma şartları veya özel ha-
yatım yüzünden değil. Bazen değişik durumlar üst üste 
geliyor ve zamanla durum daha da kritikleşiyor.

RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW

“Türk	yemeklerini													
çok	seviyorum	bu	yüzden							
kilo	aldım	Türkiye’ye	ilk	

geldiğim	zaman.”

“I gained weight when I first 
came to Turkey, because  

I love Turkish food.”
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 Don’t you think leaving the set in the middle of a 
season is bad reputation for an actor?
Tell me about it... I would never do such thing, if I didn’t 
feel that I had to, especially when only four episodes left. 
But I was not in the situation to play even for four 
episodes. I was feeling that horrible. Otherwise, I endured 
three years and I could have done the same thing for four 
more episodes. But, I just could not.

 Your father is a Turk and your mother is a German. 
How did the two meet?
At the university corridors... They saw each other and fell 
in love.

 What is your perspective on awards?
When the people who watch my acting can feel what I intend 
them to feel, this is when I am the happiest in my life. My 

 Bir diziyi bırakıp gitmek, bir oyuncu için kötü bir 
şöhret değil mi?
Hem de nasıl… Ben de mecbur kalmasam asla yapmaz-
dım. Bir de sadece dört bölüm kalmıştı. Fakat dört bö-
lümü bile oynayabilecek durumum yoktu. O kadar fe-
naydım. Yoksa üç senedir dayanmışım, dört bölüm 
daha dayanırdım. Ama yapamadım işte.

 Babanız Türk, anneniz Alman. Nasıl tanışmışlar?
Üniversitenin koridorunda... Birbirlerini görmüşler ve 
âşık olmuşlar.

 Ödüllere bakışınız nasıl?
Beni hayatımda en mutlu eden şey beni izleyen insanların, 
benim içimde var olan duyguları hissetmeleri. Benim his-
lerimin beni izleyen insanlara geçebilmesi. Beyrut’taki 
komite bunu hissettiği için inanılmaz mutlu oldum.

RÖPORTAJ / INTERVIEW

“Hürrem	karakterini	
canlandırabilmek																				

için	Osmanlı	tarihi	üzerine								
kitaplar	okudum.”

“I read books on Ottoman 
history to play the 

Hürrem character.”
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feelings go through them. I was unbelievably happy that the 
committee in Beirut felt that, too.

 You returned with the Best Actress award from the 7th 
Beirut International Awards Festival, would you share 
with us the speech you gave there?
I said, “I am so glad to be here. It is a big honor; it is a great 
pleasure to take this award in this beautiful country with this 
beautiful people. I just walked around today in downtown; the 
buildings, the architecture, so beautiful... The friendly people 
are full of love, so warm and nice welcome; I am speechless. 
Thank you so much. I am searching for words to express my 
feelings. As an actress, I always try to be real to be the character 

I am playing and slip into different 
roles. If this is the feedback for my 
work, I am the happiest person on 
earth right now. Thank you so much. 
I would like to share this award with 
all the young and talented actors all 
over the world, who are waiting for 
their chance. You are making me 
proud and unbelievably happy...”

 How did you feel when you 
learned about the award in 
Beirut?
When I learned the news that I 
would be receiving an award at the 
7th BIAF that would be held in 
Beirut, I felt so happy. It was one of 
the rare events that I have seen that 
is so positive, genuine, and 
enveloping everyone who was there 
with love. I stayed three days in 

Beirut. I had the chance to spend some time in the city. The 
lovely attention of the people on the streets, the architecture, 
and their dishes mesmerized me. It is as mysterious, warm, 
and genuine as İstanbul is. 

 The dress you wore at the ceremony was admired         
very much, whose design was it?
I wore a dress designed by Ziad Nakad to the ceremony. 
He is a Lebanese designer. His designs are preferred often 
for red carpet occasions. 

 Why do you think you became that popular in Turkey?
I don’t know, maybe because I am an honest and cheerful person.

 Do you have new projects?
I haven’t yet committed to a new project for this season. I am 
at the stage of considering the offers. Meanwhile, I will 
travel to Russia and Middle East for Meryem Cosmetics.

 7. Beyrut Uluslararası Ödül Töreni’nden En İyi Kadın 
Oyuncu ödülü ile döndünüz, yaptığınız konuşmayı 
bizimle de paylaşır mısınız?
“Bu ödülü almak, bu güzel insanlarla, bu güzel ülkede 
çok büyük onur ve çok mutluluk verici... Bugün biraz 
şehirde dolaşma fırsatı yakaladım, buranın mimarisi-
ne hayran kaldım. Sıcakkanlı insanlar beni çok güzel 
karşıladı. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çok te-
şekkür ederim. Hislerimi anlatmak için kelimeler arı-
yorum. Bir oyuncu olarak farklı karakterler yaratabil-
mek adına hep gerçek olmaya çalıştım. Bu emekleri-
min karşılığı işte bu elimde tuttuğum ödül. Ben dün-
yanın en mutlu insanıyım. Çok çok teşekkür ederim. 
Bu ödülü, tüm dünyadaki ken-
di şansını bekleyen genç yete-
nekler ile paylaşmak isterim. 
Gerçekten çok teşekkür ede-
rim, kendimi çok gururlu ve 
mutlu hissetmemi sağladınız.” 
dedim.

 Beyrut’ta ödül alacağınızı 
öğrendiğinizde ne hissettiniz?
Beyrut’ta düzenlenen 7. BIAF 
ödül töreninden ödül alacağı-
mı öğrendiğimde çok mutlu 
oldum. Beyrut’taki kadar po-
zitif, samimi ve katılan herke-
si sevgiyle sarmalayan bir tö-
ren nadir gördüm. Beyrut’ta 
üç gün kaldım. Şehirde biraz 
zaman geçirme fırsatı bul-
dum, sokaktaki halkın sevgi 
dolu ilgisi, mimarisi ve ye-
mekleri beni büyüledi. İstanbul gibi, gizemli, sıcak ve 
samimi…

 Törende giydiğiniz elbise çok beğenildi, hangi 
tasarımcının?
Törene Ziad Nakad imzalı bir elbise giydim, kendisi 
Lübnan’lı bir tasarımcı. Elbiseleri kırmızı halı törenle-
rinde sıkça tercih ediliyor.

 Sizce neden bu kadar çok sevildiniz Türkiye’de?
Bilmiyorum belki de dürüst ve neşeli bir insan olduğum 
içindir. 

 Yeni projeleriniz var mı?
Bu sezon için kesinleşmiş bir projem yok henüz. Gelen 
teklifleri değerlendirme aşamasındayım. Bu süreçte de 
Meryem Cosmetic için Rusya ve Orta Doğu’ya seyahat-
lerim olacak.

RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW
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A CITY THAT LIVES WITH A LEGACY MADE UP OF TILES:
ÇİNİLERDEN ÖRÜLÜ MİRASIYLA YAŞAYAN KENT: 

KÜTAHYA

KAPAK / COVER
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Once you see the vase-shaped fountain situated on the 
main square you will immediately know that you have come 
to the city of tiles. The same impression goes for those 
arriving at the main terminal with its tiled walls. This is 
Kütahya… If you are also confused about comparisons 
between İznik and Kütahya tiles, you should visit the Tile 
Museum and explore the history of tiles from the 14th 
century to date.

The first collective agreement in history
Amongst the tiles, you will spot a scroll with Ottoman 
inscription: the first collective agreement in history.  The 
Fincancılar (teacup manufacturers) Agreement was signed in 
1766 between tile workers and their employers.  Signed in the 
presence of Ali Paşa, Governor of Kütahya, the Agreement 
represents the first known collective agreement signed with 
the State assuming the role of an arbitrator. The Agreement 
lays down the principles governing the activities of and 
payment regimes for masters, semi-skilled workers and 
apprentices. A provision ‘banning the establishment of more 
than 24 businesses’ and a sanction according to which‘those 
who violate the agreement shall be sentenced with penal 
servitude equaling a death sentence…’ are two striking 
components of the Agreement.

Embroidery as valuable as tiles
Today, neither the Fincancılar Agreement nor penal servitude 
is applied… However, Kütahya remains a city famous for its 
tiles. Around 15,000 of its inhabitants work in plants, 
workshops and from home to make a living out of tile 
manufacturing: a souvenir item that tourists are sometimes 
keen to buy. Modern designs are especially popular abroad.  
Most particularly, Master Sıtkı from Kütahya, who opened 
new horizons in the art of tile manufacturing with 

Meydandaki fıskiyeli vazoyu görür görmez, çininin ken-
tine geldiğinizi anlarsınız. Kentin çinilerle kaplı otogarı-
na varanlar için de, aynı etki söz konusudur. Burası Kü-
tahya... Sizin de kafanız, İznik ve Kütahya çinileri arasın-
daki karşılaştırmalarla karışmışsa, en doğrusu, soluğu 
Çini Müzesi’nde almak ve 14. yüzyıldan bugüne uzanan 
çiniler arasında bir gezinti yapmaktır. 

Dünyanın ilk toplu iş sözleşmesi 
Çinilerin arasında sergilenen ve üzerinde Osmanlıca yazı 
olan bir kâğıt var. Dünyanın bu ilk toplu iş sözleşmesi, 
Fincancılar Esnafı Anlaşması, 1766 yılında çinici işçiler 
ve işverenler arasında yapılmış. Kütahya Valisi Ali Pa-
şa’nın huzurunda imzalanan anlaşma, dünya tarihinde, 
devlet hakemliğinde yapılmış, bilinen ilk yazılı toplu 
sözleşme. Anlaşmada, fincancı esnafından usta, kalfa ve 
çırakların yapacağı işler ile karşılığında alacakları ücret-
ler, ilkelere bağlanmış. Anlaşmanın bir bölümünde, ‘24 
işyerinden başka işyeri açılmayacaktır’ maddesi, bir de 
bir ceza göze çarpıyor, ‘anlaşmaya uymayanlar, ölüme 
bedel kürek cezasına çarptırılacaklardır...’ 

KAPAK / COVER

Kütahya, çiniden nakışa, el emeği göz nurunun yaşatıldığı bir kent.
Kütahya is a city where handicraft from tiles to embroidery is conserved.
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groundbreaking designs, is remembered on every occasion. In 
the Sarraf Bazaar, one can find traditional Kütahya clothes, 
velvet garments embroidered with silver thread (bindallı), 
embroidered handkerchiefs (çevre), large embroidered napkins 
(peşkir) and silver hasır belts. One store catches the eye: 
Oturakçılar (Those who do business from where they sit) 
Those are the stores where shopowners did business from 
where they sat and such shopowners used to be called 
‘Oturakçı’. In this 100-year-old store owned by Halil and Ali 
Temizeller who inherited the shop from their grandfather, one 
can see traditional Kütahya clothes, velvet garments 
embroidered with silver thread using the Divan embroidery 
technique and other handicrafts. Embroidery is as valued and 
as valid an art as tile manufacturing in Kütahya… When 
Germiyans ruled the region, the clothes and curtains used in 
the harem were embroidered in Kütahya. The tradition has 
survived. One can talk about the weddings in Kütahya for 
hours: 10-15 strings of pearls, a silver belt on the waist on the 
henna night; 99 strings of gold with a gold coin worth 5 gold 
coins (beşibirlik), diamond necklace, and ottoman diamonds 
passed down to generations on a fez for the wedding…

Nakış, çini kadar değerli 
Bugün ne Fincancılar Anlaşması geçerli ne de kürek ceza-
sı... Ama Kütahya, hâlâ çiniyle birlikte anılan bir kent. 
Yaklaşık 15 bin kişi, fabrikalarda, atölyelerde ve evlerde 
çalışarak çiniden geçimini sağlıyor; turistlerin her zaman 
satın almaya meraklı oldukları bir hatıra eşyası. Modern 
tasarımları, yurtdışında büyük ilgi görüyor. Özellikle 
aykırı tasarımlarıyla çini sanatına yeni ufuklar açan Kü-
tahyalı Sıtkı Usta, her fırsatta anılıyor. Sarraf Çarşısı’n-
da, Kütahya’ya özgü milli kıyafetleri, bindallıları, işleme-
li çevre ve peşkirleri, gümüş hasırlı kemerler satılıyor. 
Bir dükkânın ismi göze çarpıyor: Oturakçılar… Dükkân sa-
hibi oturduğu yerden ticaret yaparmış, o zamanlar bu tür 
esnafa bu adla hitap edilirmiş. Halil ve Ali Temizeller’in 
dededen kalma bu 100 yıllık dükkânında, Kütahya’nın milli 
kıyafetleri, Divan nakış tekniğiyle işlenen bindallılar ve el 
işleri var. Nakış, çini kadar değerli ve geçerli bir sanat Kü-
tahya’da… Germiyanlar zamanında, sarayın harem kıyafet-
leri, perdeleri hep Kütahya’da işlenirmiş. Gelenek sürüyor. 
Kütahya düğünleri, anlata anlata bitirilemiyor; kınada 10-
15 dizi kültem inci, beline gümüş kemer, düğünde 99 dizi 
altın ve ucunda beşibirlik, elmas gerdanlık, fes üzerinde yedi 
sülaleden toplanmış Osmanlı elmasları... 
Doğan Şapçı, Osmanlı tarzı elmas işlemeciliğini Kuyum-
cular Çarşısı’ndaki Şapçılar’da yaşatıyor. 

Osmanlı’da çinide rekabet 
I. Sultan Selim, 1514’te Çaldıran’da İranlılar’ı yenince, 
Tebriz’deki çini zanaatkârlarının bazılarını Kütahya’ya, 
bazılarını da İznik’e yerleştirir. Bu, iki şehir arasında, iki 
yüzyıl sürecek bir rekabetin başlangıcıdır. İstanbul, İznik 
çinilerine ağırlık verirken, Kütahya bu yarışı kaybetmiştir 
bile. Günümüz Kütahya çinilerinin, Osmanlı devrindeki 
örnekleri kadar ince bir zevki ve sade bir estetiği yansıta-

Çini Müzesi / Tile Museum
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Doğan Şapçı, continues the Ottoman-style diamond jewelry-
making tradition in Şapçılar situated in the Kuyumcular 
(Jewellery makers) Bazaar.  

Competition amongst tile manufacturers during Ottoman 
times 
When, I. Sultan Selim won a victory against Iranians in 
Çaldıran in 1514, some tile makers from Tabriz were placed in 
Kütahya while others were placed in İznik. This marked the 
beginning of a competition that would last for 200 years 
between the two cities. İstanbul gave greater weight to tiles 
manufactured in İznik while Kütahya had already lost in this 
game. Today’s Kütahya tiles are thought to be not matching 
those of Ottoman times in terms of fine taste and minimalist 
aesthetics. The reason for that is thought to be the fact that the 
mystery of color mixes of those times remains unsolved. Today, 
the first thing that comes to mind when one speaks of Kütahya 
is the famous Kütahya tiles. Initially, Kütahya tiles featured 
traces of Byzantine and Seljukian cultures. Later, during 
Ottoman times, Kütahya tiles decorated the architectural 
structures in İstanbul and Jerusalem. Tile manufacturing, a 
tradition which goes back 5000 years, is a source of income for 
10,000-15,000 artists. Many modern buildings in the city, 
including the bus terminal, are decorated with tiles.  

From ancient city to mosque 
Many of the city’s touristic attractions are situated at the city 
center. The recently decorated Dönenler Mosque is just one of 
those attractions. The first mevlevihane established by Rumi’s 
grandson, the Mevlevi Şeyh Ergun Çelebi… A minaret was 
added to the 14th century building. The mausoleum that is 
adjacent to the Semahane Masjid houses the tombs of Ergun 
Çelebi and other mevlevis.  The wooden space, which once saw 
dervishes whirl, houses a well. If the carpet and the underlying 

mamalarının nedeni olarak, o devirde yaratılan renk karı-
şımlarının sırrının çözülememiş olması gösteriliyor. Bu-
gün Kütahya denince, akla ilk çini geliyor. Önceleri Bizans 
ve Selçuklu kültürleri, Kütahya çinilerinde birlikte kulla-
nılmış, ardından Osmanlı devrinde, bu çiniler İstanbul ve 
Kudüs’teki mimari yapıları süslemişti. 5 bin yıl önce baş-
layan seramik yapımı, 10- 15 bin sanatçının önemli bir 
geçim kaynağı. Kentte otogar dâhil olmak üzere, birçok 
modern bina, çiniyle kaplı… 

Antik kentten camiye
Kentte turistlerin ilgisini çekebilecek çoğu eser, merkezde. 
Restorasyonu yeni biten Dönenler Camii, bunlardan biri. 
Mevlana’nın torunu Mevlevi Şeyhi Ergun Çelebi’nin kuru-
culuğunu yaptığı, Kütahya’nın ilk mevlevihanesi… 14. yüz-
yıla ait binaya, minare sonradan eklenmiş. Mevlevihanenin 
Semahane Mescidi’ne bitişik türbede, Ergun Çelebi ve diğer 
mevleviler gömülü. Bir zamanlar mevlevilerin sema yaptığı 
ahşap alanda bir kuyu bulunurmuş. Eğer halıyı ve altındaki 
tahta parçasını kaldırırsanız, hâlâ burada bulunan kuyuyu 
görebilirsiniz. Aynı kuyu, kentin en büyük camisi Ulu Ca-
mii’de de var. Caminin içindeki sütunlar Aizonai antik 
kentinden buraya getirilmiş. Bunları görmek için, caminin 

Aizonai
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piece of wood is removed one can still see the well.  A similar 
well exists in the Grand Mosque (Ulu Cami), the biggest 
mosque in the city. The pillars in the mosque were taken from 
the ancient city of Aizonai. To see the pillars, a visit to the 
mosque is strongly recommended. The tiles covering the 
mosque were manufactured by Hafız Mehmet Emin, who also 
manufactured the tiles covering the walls of the former 
Governorate before being killed by the Greeks in 1922. Explore 
the building that houses the Kütahya Museum which was 
opened in 1965. The building is also known as Vacidiye 
Medrese. The Medrese was initially built to serve as an 
observatory and a school of sciences and mathematics by Umur 
Bin Savcı, a Germiyan ruler. The cut stone building has a gate 
which bears the characteristics of Seljukian art. Once you enter 
the building, you will see the Amazon sarcophagus (second 
century AD) dating back to Roman Period in the domed 
courtyard in the middle. The pillars constitute the most 
interesting piece in the museum as well as the best preserved 
examples of such sarcophagi. 

Tiles throughout history 
In a beautiful garden, across the Grand Mosque (Ulu Cami), 
stands II. Yakup Çelebi İmaret Külliyesi (complex), today 
hosting the city’s Tile Museum. The complex used to 
comprise an imaret, medrese, mescid, mausoleum, library 
and a bath. However, only the mesjid and the mausoleum 
have survived to date.  The building which consisted of the 
imaret section of the last Germiyan ruler II. Yakup Çelebi’s 
complex, houses a museum where Kütahya tiles from various 
eras starting from the 14th century are displayed.  An 
important item displayed in the museum is the Fincancılar 
Agrement, a document signed between the workers and 
employers in 1766 and recognized as the first collective 
agreement in history…

içine bir göz atmaya değer. Caminin çinileri, 1922’de Yu-
nanlılar tarafından öldürülen ve eski Hükümet Konağı’nın 
da çinilerini yapan Hafız Mehmet Emin’in eseri. 1965’te 
açılan Kütahya Arkeoloji Müzesi’nin önce binasına bir göz 
atın. Burası Vacidiye Medresesi olarak da biliniyor. Medre-
se binası, 1314 yılında, Germiyan Beyleri’nden, Umur Bin 
Savcı tarafından, bir rasathane, bilim ve matematik okulu 
olarak yaptırılmış. Kentin merkezindeki bu kesme taş bina-
nın, giriş kapısı, Selçuklu sanatı özelliklerine sahip. Girer 
girmez, müzenin en dikkat çekici parçası, ortadaki kubbeli 
avluda. Dünyada bulunan benzerleri arasında en iyi koruna-
bilmiş olan bu Roma Devri Amazonlar Lahdi (M.S. 2. yüzyıl) 
göze çarpıyor. 

Zaman tünelinde çiniler 
Hemen Ulu Camii’nin karşısında, güzel bir bahçe içinde, 
II. Yakup Çelebi İmaret Külliyesi yani bugünkü Çini Mü-
zesi var. İmaret, medrese, mescid, türbe, kütüphane ve 
hamamdan oluşan külliyeden sadece mescid ve türbesi 
ayakta. Son Germiyan Beyi II. Yakup Çelebi’nin külliye-
sinin imaret bölümü olan yapı, bugün 14. yüzyıldan baş-
layarak günümüze dek, çeşitli dönemlere ait Kütahya çi-
nilerinin sergilendiği bir müze. Müzenin önemli bir par-
çası, 1766 yılında işçi ve işverenler arasında yapılan, 
dünyanın ilk Toplu İş Sözleşmesi olarak kabul edilen 
Fincancılar Esnafı Anlaşması…

Anadolu’da bir Macar
Tarihi Ulu Camii ve Çini Müzesi’ni geçince, 18. yüzyıldan 
kalma, bahçe içindeki, iki katlı ve yedi odalı ahşap bir kona-
ğa varılır. 19. yüzyılın seçkin Macar politikacısı, demokratik 
özgürlük hakları ve ulusal egemenlik uğrunda verilen sava-
şın önderi, 1849 bağımsız Macar Krallığı’nın hükümet baş-
kanı, Macarlar’ın bağımsızlık kahramanı Lajos Kossuth 

Ulu Camii / Ulu Mosque
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A Hungarian in Anatolia 
When you pass the Grand Mosque and the Tile Museum, you 
will arrive at a wooden two-storey 18th century mansion with 
seven rooms and a garden.  Lajos Kossuth (1802-1894), a 
distinguished Hangarian politician of the 19th century, who 
was the leader of the Independent Hungarian Kingdom in 
1849 as well as the leader of the fight for the right to 
democratic freedom and national sovereignty, a hero leading 
the Hungarian fight for independence, took refuge in the 
Ottoman Empire and lived in that very house between 1850-
1851.   The Kossuth House is also known as the Hungarian 
House. When you look up from the Kossuth House, you will 
spot the Kütahya Citadel. Settlements in the citadel go back to 
ancient times. It is possible to observe the traces of Byzantine, 
Seljukian, Germiyan and Ottoman rule in the area.  

‘Only you, the members of the army of knowledge...’ 
One of the most interesting structures in the city is the Court 
House in the Saray neighborhood which used to house the 
former Governorate.  Kütahya High School is situated in a 
building across the Courthouse known as Taş Mektep (Stone 
School). Established in 1890 as a high school, the building 
hosted an Agronomics School in 1917. Later, it was used as a 
regimental command and a military hospital during WWI. In 
1922, the building was used as a school once again. Atatürk 
came to Kütahya on March 24th, 1923 and visited the 
building which formerly hosted the Governorate and which 
currently houses the Courthouse stopped by and delivered the 
famous speech which included the following words: ‘‘Only 
you, the members of the army of knowledge’’ in this very 
building. Old Kütahya houses are located on Germiyan Street 
and Eğdemir Street, next to Dönenler Mosque. Germiyan 
Street which houses 250-year old Turkish mansions is worth 
visiting to get a feel of the old town. 

(1802- 1894), Osmanlı’ya sığınarak 1850-1851 yıllarında 
bu evde yaşamıştı. Kossuth Evi, aynı zamanda Macar Evi 
olarak da biliniyor. Kossuth Evi’nden yukarıya doğru bakın-
ca, Kütahya Kalesi göze çarpar. Antik dönemlerden beri   
sahne olan kale, Bizans, Selçuklu, Germiyan ve Osmanlı iz-
lerini taşıyor.

‘Yalnız siz irfan ordusu...’ 
Kent içindeki en çarpıcı yapılardan biri, Saray Mahallesi’n-
deki eski Hükümet Konağı ve bugünkü Adliye Sarayı. Adli-
ye Sarayı’nın hemen karşısındaki Taş Mektep olarak bilinen 
bina, Kütahya Lisesi. 1890’da lise olarak açılan bina, 1917’de 
Ziraat Okulu olmuş. I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı sı-
rasında, Alay Komutanlığı ve Askeri Hastane olarak kulla-
nılmış. 1922’de de tekrar Sultani (Lise) olarak hizmete gir-
miş. 24 Mart 1923 günü Kütahya’ya gelip, Valiliği yani bu-
günkü Adliye’yi ziyaret eden Atatürk, ardından buraya uğ-
rayarak, öğretmenlere ünlü, ‘Yalnız siz irfan ordusu men-
supları’ nutkunu burada vermiş. Eski Kütahya evleri, daha 
çok Dönenler Camii’nin yanındaki Eğdemir Sokak ile Ger-
miyan Sokak’ta. 250 yıllık, tarihi Türk konaklarının yer al-
dığı Germiyan Sokağı, tarihi kent dokusunu hissetmek için 
gezmeye değer. 

Kütahya





YEMEĞİNİZ	KÂBUSA	DÖNÜŞMESİN!
UZMANLAR, SONBAHARDA SIK KARŞILAŞILAN GIDA ZEHİRLENMELERİNİ, 
DIŞARDA NASIL BESLENİLMESİ GEREKTİĞİNİ, ÖZELLİKLE ÇOCUKLARDA 
NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKTİĞİNİ ANLATIYOR. 

Yemek yeme insan yaşamındaki 
en önemli aktivitelerden biri iken, 
özellikle metropol yaşamının 
getirdiği yoğun çalışma şartları, 
yoğun trafik ve zamanla yarışma 
süreci tekdüze, standart, rafine 
bir yeme-içme kültürünün 
yaygınlaşmasına neden oldu. 
Dengeli ve yeterli beslenme 
sağlıklı ve uzun bir ömür için 
vazgeçilmez iken, ‘hızlı yaşama’ 
zorunluluğu nedeniyle yeme 
alışkanlıklarımız da değişti; 
öncelikle günlük öğün sayımız ve 
ardından da yemek yediğimiz 
mekânlar değişime uğradı. 
Kahvaltı belki de haftada bir veya 
iki gün evimizde yapabildiğimiz 
bir öğüne dönüştü, akşam 
yemekleri ise sıradan ‘fastfood’ 
tarzı  öğünlere veya geç saatlerde 
yapılan abartılı restoran 
yemeklerine ya da evde hazır 
gıdalarla (konserve, dondurulmuş 
besinler gibi) yapılan yemeklere 
yerini bıraktı. Uzmanlar, 
sonbaharda sık karşılaşılan gıda 
zehirlenmelerini, dışarda nasıl 
beslenilmesi gerektiğini, özellikle 
çocuklarda nelere dikkat edilmesi 
gerektiğini anlatıyor… 

As eating is one of the most important 
activities of human life, a monotone, 
standardized, and refined eating culture 
has become wide spread because of some 
factors such as dealing with the busy 
traffic, hard working conditions, trying 
to race against time due to our busy 
metropolitan lives. While getting a 
balanced and sufficient nutrition is the 
indispensible of a healthy and long life, 
our eating habits have changed because 
of the ‘fast living’ requirements. First, 
the number of our daily meals; then, the 
places we eat have changed. Breakfast 
turned into a meal that we could only 
have once or twice a week at home. 
Dinner became a meal that can be eaten 
late at fancy restaurants, ‘fast-food’ 
style outside or at home by consuming 
foods prepared with canned, or frozen 
foods. The experts explain about food 
poisoning that is seen often in fall and 
what to eat outside especially when it 
comes to children.

SAĞLIK / HEALTH

DO NOT LET YOUR FOOD TURN 
INTO A NIGHTMARE!
EXPERTS EXPLAIN ABOUT FOOD POISONING THAT IS 
SEEN OFTEN IN FALL AND WHAT TO EAT OUTSIDE 
ESPECIALLY WHEN IT COMES TO CHILDREN.

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR
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Abdominal pain, diarrhea, vomiting
Pointing out food poisoning as a common disease arising 
out of the toxins that can be deadly but most of the time 
can be overcome easily, Liv Hospital Gastroenterology 
Expert Assoc. Dr. Binnur Şimşek states the measures that 
can be taken as follows: “It is difficult to say a food or 
drink might poison you by just looking at it, because 
there may not have been any changes in smell or taste 
occurred. In addition, toxins or microorganisms may not 
be found in the same amount at each point of the food; 
therefore, not every person who consumes the same food 
may be affected at the same level. Clinical signs are 
fatigue, abdominal pain, diarrhea, vomiting, and fever; 
usually it lasts 1-3 days and most people recover 
completely within a week. Rarely, it can lead to 
neurological problems, bloody diarrhea, muscle pain, and 
low blood pressure.”

Raw and undercooked meat is risky
“Among the bacteria that cause food-borne poisoning, 
the most common ones are transmitted by raw poultry, 
unpasteurized milk, untreated water, and red meat. Also, 
consuming foods that are canned or fruits and vegetables 
washed with toxic water is also harmful. Again, you 
should also watch for pasta, dairy desserts, salads, and 
products that contain cream. Uncooked or raw meats or 
meat dishes also pose a risk for the development of 
several parasitic infections.”

Karın ağrısı, ishal, kusma
Besin zehirlenmelerinin; çoğunlukla hafif geçirilmekle 
birlikte ölümcül de olabilen toksinler sebebiyle ortaya 
çıkan yaygın bir hastalık olduğuna dikkat çeken Liv 
Hospital Gastroentereloji Uzmanı Doç. Dr. Binnur Şim-
şek alınabilecek önlemleri şöyle dile getiriyor: “Bir yi-
yecek veya içeceğin sizi zehirleyebileceğini uzaktan 
bakmakla söylemek zordur çünkü görüntü, koku veya 
tatta herhangi bir değişiklik meydana gelmemiş olabilir. 
Ayrıca besinlerin her noktasında toksin veya mikroor-
ganizma aynı miktarda bulunmayabilir ve bu nedenle 
aynı yemekten tüketen her kişide zehirlenme bulguları 
aynı düzeyde olmayabilir. Klinik bulguları halsizlik, ka-
rın ağrısı, ishal, kusma ve ateştir; çoğunlukla 1-3 gün 
sürer ve pek çok insan bir hafta içinde tamamen iyileşir. 
Daha nadiren kanlı ishal, kas ağrısı, tansiyon düşüklüğü 
ve nörolojik bulgulara da yol açabilir.”

Çiğ ve az pişmiş et riskli 
“Besinlerle bulaşan ve zehirlenmeye neden olan bakteri-
ler arasında en sık rastlanılanlar çiğ kümes hayvanları, 
pastörize edilmemiş süt, kırmızı et ve arıtılmamış sudan 
bulaşabilir. Ayrıca konserve yiyecekler ve toksinli suyla 
yıkanmış sebze ve meyve tüketimi de zararlıdır. Yine 
makarna, sütlü tatlı, salata ve krema içeren ürünlere de 
dikkat etmelisiniz. İyi pişirilmemiş veya çiğ tüketilen 
etler ve et yemekleri aynı zamanda birçok paraziter en-
feksiyonun gelişmesi için risk taşır.”

Besinlerle bulaşan ve zehirlenmeye neden olan 
bakteriler arasında en sık rastlanılanlar çiğ kümes 
hayvanları, pastörize edilmemiş süt, kırmızı et ve 
arıtılmamış sudan bulaşabilir.

Among the bacteria that cause food-borne 
poisoning, the most common ones are 
transmitted by raw poultry, unpasteurized milk, 
untreated water, and red meat.
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What do we eat out in fall?
Saying that working people who eat outside should be 
conscious about the choice of food, Liv Hospital Diet and 

Nutrition Specialist Şükran Yıldız explains the things 
need to be considered when choosing meals: “If you 

have time and place to have breakfast, have one 
that contains eggs, cheese, seasonal 

vegetables, olives, whole grains, oatmeal, 
and rye bread. Instead of pastries, bagels, 
or donuts, a sandwich made with cheese 
and seasonal vegetables and fresh fruit as 
a side or a light toast with milk or tea to go 
with it may be preferred. At lunch and 

dinner, plates should be filled with foods 
from each food group; do not skip daily meals 

and avoid having late meals. “

Do not ignore salad and yogurt
“If you are having your main meals within your workplace, 
you may prefer beef and vegetable stews, grilled chicken, 
meat, meatballs, fish, vegetable dishes prepared with olive 
oil, dry beans, soup, plenty of leafy salads and yogurt / 
yogurt drink / tsatziki with whole grain bread. If the main 
meals eaten outside the company, do not forget that 
vegetables in meat and vegetable dishes are usually deep-
fried. So, try avoiding them. Instead of sugary drinks and 
sodas, choose mineral water, yogurt drink, and water to go 
with your meals.”

Do not abandon herbal teas
“Green tea, linden, fennel, and white tea can be consumed 
and foods such as salads, dried fruits, and dried beans with 
high sediment content may be preferred in order to prevent 
constipation problem that might occur because of limited 
physical activity. Hygienic conditions of the places we eat, 
and their ability to display safe food consumption 
documents should be taken into consideration as the 
things that are important to our health.”

Sonbaharda dışarıda nasıl beslenmeli?
Dışarıdan beslenen çalışanların yemek seçimi konusun-
da bilinçli olmaları gerektiğini söyleyen Liv Hospital Di-
yet ve Beslenme Uzmanı Şükran Yıldız öğün seçerken 
dikkat edilmesi gerekenleri şöyle anlatıyor: “Kahvaltı 
yapmak için zaman ve yeriniz müsaitse yumurta, peynir, 
mevsim sebzeleri, zeytin, tam tahıllı, yulaflı, çavdarlı 
ekmek içeren bir kahvaltı yapın. Poğaça, açma, simit ya 
da börek yerine peynirli ve mevsim sebzelerini içeren bir 
sandviç ve yanına bir meyve veya yağsız bir tost ve ya-
nında süt veya açık çay tercih edilebilir. Öğle ve akşam 
yemekleri seçiminde yemek tabağında her besin grubun-
dan olmasına, günlük öğünlerin atlanmamasına ve geç 
saatte yemek yenilmemesine dikkat edilmelidir.” 

Salata ve yoğurdu ihmal etmeyin
“Ana öğünler çalışılan kurum içinde yeniyorsa etli sebze 
yemekleri, ızgara tavuk, et, köfte, balık, zeytinyağlı 
sebze yemekleri, kuru baklagiller yanına çorba, 
bol yeşillikli salata ve yoğurt/ayran/cacıkla 
birlikte tahıllı ekmek tüketilebilir. Şirket 
dışında ana öğün yeniyorsa etli sebze 
yemeklerindeki sebzelerin genellikle 
kızartılarak yapıldığından fazla tercih 
edilmemesi gerektiğini unutmayın. 
Yemeklerin yanında gazlı ve şekerli 
içeceklerin yerine su, maden suyu ve 
ayran tüketilmeye özen gösterin.” 

Bitki çaylarından vazgeçmeyin
“Fiziksel aktivite kısıtlı olduğundan kabızlık prob-
lemi oluşmasını engellemek amacıyla bitki çaylarından 
yeşil çay, ıhlamur, rezene, beyaz çay tüketilebilir ve sala-
ta, kuru meyve, kuru baklagiller gibi posa içeriği yüksek 
olan besinler tercih edilebilir. Yemek yediğimiz yerlerin 
hijyen koşulları ve güvenilir gıda tüketimi belgelerinin 
bulunduğu yerler olmasına dikkat edilmesi sağlığımız 
için önemlidir.”

SAĞLIK / HEALTH

Dengesiz	beslenme	
çalışma	hayatında	kişileri	
yorgun,	stresli	yapabilir.

Unbalanced diet can make 
people tired and stressed 

in work life.
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 Sayn Sakçak ile Ankara Çukurambar’daki 
kliniğinde yaptğmz söyleşide Şeker hastalğ ve 
Obezite ’nin ameliyatla tedavisini konuştuk. 
Samimi ve etkileyici bulduğumuz ifadelerini siz 
değerli okurlarmz için özetledik. Kendisi ksaca şu 
açklamalarda bulundu;

TÜRKİYE’DE 15 MİLYON OBEZ VAR
Dünyada 400 milyon civarnda, Türkiye’de de 

15 milyona yakn obezite sorunu yaşayan insan 
bulunmakta ve bu saylar her geçen gün artmakta-
dr. Obezite sorunu olanlarn, şeker hastalğ 
(Diyabet), hipertansiyon, polikistik over, uyku 
problemleri, eklem rahatszlklar, kanser başta 
olmak üzere pek çok sağlk sorununa maruz 
kalmaktadrlar.

Obezite pek çok şekilde ifade edilmekle birlikte 
en çok kabul edilenleri Vücut Kitle indeksi, bel 
çevresi ölçümü, deri kalnlğ ölçümüdür. Bunlar-
dan en pratik olan bel çevresinin kadnlarda 88 
cm’den erkeklerde 102 cm’den fazla olmas obezi-
te kriteri olarak kabul edilmektedir.

OBEZLERDE KALP KRİZİ RİSKİ ÇOK YÜKSEK
Yüksek kilolu insanlarn beklenen yaşam süresi-

nin 15 yl daha az olduğunu anlatan Sakçak, şöyle 
devam etti: "Özellikle obez insanlarda kalp krizi 
riski çok yüksektir. Ani kalp durmalar sorunu 
yaşayabilmekteler ve kalp krizi nedeniyle yaşamn 

kaybeden obez hastalar çok fazladr. Bunlar 
hayatlarn kaybettikleri zaman, ‘kalp krizi geçirdi 
öldü’ diyoruz. Aslnda öyle değil, obezite olduğu 
için kalp krizi geçiriyorlar. Birçok kişi bu şekilde 
yaşamn yitirebilmektedir. Bu nedenle obezitenin 
önüne geçilmesi gerekiyor.”

ÜLKEMİZDE 6 MİLYON ŞEKER HASTASI VAR
Tüm dünyada 360 milyon, Ülkemizde ise 6 

milyon Tip 2 Diyabet (Şeker Hastalğ) hastas 
bulunmaktadr. Bu hastalarn % 40’ ayn zamanda 
obezite sorunu yaşamaktadr. Yani, Türkiye’de 2 
milyon dörtyüzbin hem Obez hemde şeker hastas 
bulunmaktadr.

Bu rahatszlklar taşyan kişilerde yandaş hasta-
llar dediğimiz; uyku problemleri, yüksek tansiyon, 
kalp rahatszlklar, diz ağrlar, kan yağlar yüksek-
liği, karaciğer yağlanmas, cinsel ve hormonal 
problemler, ksrlk, baz kanser türleri sk görül-
mektedir. Bu hastalarn insülin ve diyabet ilaçlar-
na mahkûm olmaktan kurtulmalar için ameliyat 
yöntemleri gittikçe artan oranda etkili ve kalc 
sonuçlar sunmaktadr. Yakn zamanlara kadar, 
şeker hastalğna sahip insanlar ömür boyu ilaç 
kullanmak zorunda diye biliniyordu. Ancak her 
alanda olduğu gibi şeker hastalğ günümüzde % 
90’larn üzerinde ameliyatla kontrol altna alnabil-
mektedir. Özellikle gastrik by pass bu konuda 
başarl sonuçlar sunmaktadr. Gastrik By pass ile 
adeta mucizevi sonuçlar alnarak ameliyattan 2 
gün sonra henüz kilo kayb sağlanmamş olunan 
dönemde insülin iğnelerine elveda denmesi 
şaşrtc olmaktan çkmştr. Bu konu hala sağlk 
camiasnda yeni bir gelişme olarak değerlendiril-
mektedir. Önümüzdeki yllarda şeker hastalğnn 
ameliyatla tedavi edildiği bilinci yaygnlaşacaktr. 
Ameliyat için hazrlk süreci bir gün hatta birkaç 
saatte tamamlanmaktadr. Ameliyat 1 saat kadar 
sürmekte ve ameliyattan 2-3 saat sonra hastamz 
ayağa kaldrlarak yürütülmektedir. Ameliyattan 
önce kan şekeri değerleri 400 mg üzeinde olan 
hastann, ameliyattan sonra henüz kilo vermeye 
başlamadan önce kan şekeri değerlerinin hiç ilaç 
almadan 120- 150 mg değerlerinde çkmas çok sk 
karşlaştğmz bir durumdur.

Şeker hastalğ ve Obezite’yi 
cerrahi olarak tedavi 
etmesiyle tannmş 
Doç.Dr. İbrahim Sakçak;  

Obezite ve Şeker hastalğna 
yakalananlarn saysnn her 
geçen gün artmakta; Omega 
Loop By Pass ve Sleeve Gastrek-
tomi yöntemleri ise etkili ve 
kalc çözümler sunmaktadr. Bu 
cerrahi yöntemlerin, yetkin 
hastanelerde; deneyimli ve 
kendini kantlamş cerrahlar 
tarafndan yaplmas ile güvenli 
sonuçlar ortaya konmaktadr.



Breakfast affects academic success
Highlighting the importance of healthy and balanced eating 
habits of children for their academic success as well as their 
development, Liv Hospital Pediatrician Dr. Seza Başkan gives 
information on what should be inside lunchboxes of school age 
children:

Protein rich instead of sugar rich
“At breakfast, instead of sugary foods that raise blood sugar 
rapidly and lowers it soon after, they should consume protein 
rich foods such as milk, egg, and cheese that are essential for 
their development; fresh fruits and vegetables that are rich in 
vitamins and minerals that are necessary for a strong immune 
system; whole grain cereals and breads that meet most of their 
daily energy needs. Children should be fed with healthy foods 
such as dried nuts and fruits that contain vitamins and 
minerals at snack times instead of junk food, crackers, or 
chocolate.”   

Families should also eat right
“Trying to feed only the child in the family with healthy foods 
is also a wrong behavior. Children want to see that everyone 
who sits around the family table eats the same things. The child 
that you are trying to teach healthy eating habits should never 
be forced. We recommend at least 2-3 varieties of vegetable 
and 3-4 varieties of fresh fruit consumption for children so 
they can get enough vitamins.” 

Kahvaltı okul başarısını etkiliyor
Çocukların sağlıklı ve düzenli  beslenmelerinin büyü-
me ve gelişmelerinin yanı sıra okul başarıları için de 
gerekli olduğunu söyleyen Liv Hospital Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Seza Başkan okul çağındaki 
çocukların beslenme çantasında olması gerekenlerle 
ilgili şu bilgileri veriyor:

Şekerli besin yerine proteinden zengin
“Kahvaltıda kan şekerini hızla yükselten ve sonra dü-
şüren şekerli besinler yerine büyümek için gerekli 
olan proteinden zengin süt, yumurta, peynir; bağışık-
lığı güçlendiren vitamin ve mineralden zengin taze 
sebze-meyve; günlük enerji ihtiyacımızın çoğunluğu-
nu sağlayan ekmek, tahıl gevreği gibi besinler tüketil-
melidir. Çocuklara ara öğünlerde abur cubur, bisküvi, 
çikolata yerine kuru meyve, fındık, ceviz ve badem 
gibi hem vitamin hem de mineral içeren sağlıklı be-
sinlerin yedirilmesi gerekir.”

Aile de doğru beslenmeli
“Bir yiyeceği sadece çocuğa yedirmeye çalışmak yan-
lış bir davranıştır. Çocuk aynı zamanda aile masasın-
da da bu yiyeceklerin herkes tarafından yendiğini 
görmek ister. Beslenme alışkanlığı kazandırılmak is-
tenilen çocuk asla zorlanmamalıdır. Çocuğun vitamin 
ihtiyacını karşılayabilmesi için sebzelerden en az 2-3 
çeşit, meyvelerden de 3-4 çeşit tüketmesi önerilir.”

SAĞLIK / HEALTH

BESLENME ÇANTASI IÇIN MÖNÜ ÖRNEKLERI:
• Taze sıkılmış meyve suyu, ev yapımı poğaça
• Ayran, simit, meyve
• Süt, ev yapımı kek
• Taze sıkılmış meyve suyu, peynirli sandviç
• Ayran, ekmek arası köfte (yağsız tavada) ya 

da tavuk

SAMPLE MENUS FOR LUNCHBOXES
• Fresh squeezed fruit juices, homemade 

biscuit
• Yogurt drink, bagel, fruit
• Milk, homemade bread
• Fresh squeezed fruit juice, cheese sandwich
• Yogurt drink, meatball or grilled chicken 

sandwich

Okul	çağındaki	çocukların	beslenme	
çantasında	neler	olmalı?	

What should be inside lunchboxes of 
school age children?
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

A NEW DIMENSION TO MENEMEN
IF YOU HAVEN’T TASTED MENEMEN WITH KOLOTI CHEESE UNTIL TODAY, YOU 

MUST COME TO ÇAY TARLASI. THEN WE WILL SEE, IF YOU WOULD WANT TO EAT 
MENEMEN ANYWHERE ELSE AFTER THAT?

MENEMENE	YEPYENİ	BİR	BOYUT
EĞER BUGÜNE KADAR KOLOTİ PEYNİRLİ MENEMEN YEMEDİYSENİZ, MUTLAKA ÇAY 

TARLASI’NA GELİN. BAKALIM BUNDAN SONRA BAŞKA BİR YERDE MENEMEN 
YİYEBİLECEK MİSİNİZ?

If you are dreaming of a having a large breakfast, it is 
time to talk about a great place where you will get the 
feeling of tasting menemen (an egg dish made with green 
peppers, tomatoes) or mıhlama (a dish made with butter, 
string cheese, and cornmeal which is similar to polenta) 
for the first time, which you might have eaten at home or 
outside for hundreds of times before. You might think, 
“What could be so different about bringing eggs, 
tomatoes, and peppers together?” However, when the 
matter of our subject is Çay Tarlası (Tea Field) located in 
Moda, Kadıköy, you must leave every flavor you have 
tasted aside. You try once, and then you become addicted 
to it. The tea is always fresh and made the right way. You 
never want the nice chats there to end. 

She never serves anything that she wouldn’t let               
her children eat
Tea Field that serves in Moda, Kadıköy for the last three 
years belongs to Necla and Oğuz Koyuncu. They both are 
from Hopa, Artvin. The couple who used to manage a 
restaurant called Nalya Ev Yemekleri in Hopa decided to 
move in to İstanbul because their daughter would begin 
to a new school here. First, they opened a restaurant in 
Halitağa, Kadıköy, but then they wanted to open a place 
that they could run as a teahouse, and materialized Çay 
Tarlası. Necla Koyuncu is great in the kitchen. Before 
anything else, she is a mother. She says, “I never serve 
anything to my guests that I wouldn’t let my children or 
my family members eat.” She states that everything that 
is served in Çay Tarlası is picked by hand; cheese and 
butter are brought from their hometown.

Menemen with koloti cheese 
This cozy breakfast place that was opened at first in the 
tradition of a teahouse later went into another dimension 

Hayalinizde mükellef bir kahvaltı yapmak varsa, bugüne 
kadar belki yüzlerce kez yediğiniz menemeni ya da mıhla-
mayı sanki ilk kez tadıyormuş hissine kapılacağınız şahane 
bir mekândan bahsetmenin tam zamanı. “Domates, biber 
ve yumurta bir araya geldiğinde ne kadar farklı olabilir ki?” 
diye düşünebilirsiniz. Ama söz konusu yer Kadıköy Mo-
da’daki Çay Tarlası olduğunda, bildiğiniz tüm tatları bir 
kenara bırakmanız gerekebilir. Bir kez deneyen müdavimi 
oluyor, çayı her daim tavşankanı ve en önemlisi buradaki 
güzel sohbetlerin tadına asla doyum olmuyor.

Çocuklarına yedirmediğini misafirlerine yedirmiyor 
Kadıköy Moda’da 3 yıldır hizmet veren Çay Tarlası, 
Necla ve Oğuz Koyuncu çiftinin mekânı… İkisi de Art-
vin-Hopalı. Daha önce Hopa’da Nalya Ev Yemekleri 
adlı restoranı işleten ikili, kızlarının okulu nedeniyle 
İstanbul’a gelmeye karar veriyor. İlk önce Kadıköy Ha-
litağa’da bir restoran açmışlar ama sonrasında Mo-
da’ya gelerek aslında bir çay ocağı gibi işletmeyi plan-
ladıkları Çay Tarlası’nı hayata geçirmişler. Necla Ko-
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Minci tavalama / Pan-fried curd cheese Laz böreği

Yumurta tavalama / Pan-fried eggsMıhlama

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN
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Necla-Oğuz Koyuncu



ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

yuncu, eli son derece lezzetli bir şef… Her şeyden 
önce bir anne… “Çocuklarıma, aileme ya da sevdikle-
rime yedirmediğim hiçbir şeyi, buraya gelen konukla-
rıma da asla yedirmem.” diyen Necla Koyuncu, Çay 
Tarlası’nda servis edilen her malzemenin tek tek elle 
seçildiğini, peynir ve tereyağın ise memleketten gel-
diğini söylüyor. 

Koloti peynirli menemen 
Çay ocağı şeklinde açılan bu samimi kah-
valtı mekânı daha sonra Necla Koyun-
cu’nun mutfağa girip koloti peynir-
li menemen yapmasıyla bambaş-
ka bir boyuta geçmiş. Çünkü 
yiyen herkes, gönüllü olarak 
bu güzel ve samimi mekânın 
tanıtımını yapmış. Hani der-
ler ya, ‘duyan gelmiş’ diye… 
Çay Tarlası’nın ünü de işte 
böyle yayılmış. Menemeni, 
mıhlama takip etmiş. Sonra-
sında minci tavalama ve yu-
murta tavalama gibi lezzetler ek-
lenmiş mönüye… Hele bir de laz 
börekleri var ki tadından yenmez. Bu 
mekanın kısa sürede ulaştığı bu popüla-
rite, ünlü gurme Vedat Milör’e kadar gitmiş. 
Aralık 2013’te mekâna gelen Milör’ün, Çay Tarlası 
ile ilgili yorumlarının ardından, ikilinin işleri daha da 
açılmış. 

İki şefin eli de lezzetli
Necla Hanım, eşi Oğuz Bey’e mutfaktaki tüm hüner-
lerini aktarmış. Artık mutfakta dönüşümlü bir şekil-
de çalışıyorlar. Hatta öyle ki boynuz kulağı geçmiş. 
Çay Tarlası’na ilk kez gelenler, buranın esas şefinin 

when Necla Koyuncu entered the kitchen and made 
menemen with koloti cheese. Because everyone who 
tasted her menemen promoted this place by word of 
mouth. As they say, “Whoever heard the news was 
there.” Therefore, the fame of Çay Tarlası spread. 
Mıhlama followed menemen. Later came pan fried curd 
cheese and eggs. Their traditional pastry called laz 
böreği is so delicious. Vedat Milor heard the popularity 

that this place achieved in such short time. He 
visited the place in December 2013. After 

his nice review, the business became 
much better at Çay Tarlası.

Both chefs are great in kitchen
Mrs. Necla passed her skills in 
the kitchen to her spouse Mr. 
Oğuz. Now, they work in turns 
in the kitchen. Moreover, the 
first time visitors of Çay 
Tarlası get the impression of 
that, the actual chef of the place 

is Oğuz Koyuncu. The efforts and 
teachings of Necla Koyuncu 

cannot be ignored in this. Oğuz 
Koyuncu has improved himself a great 

deal in kitchen. The taste of laz boreği is 
the biggest proof of that. Now, let us talk about 

the specialties of Çay Tarlası. My favorite is definitely 
menemen. The secret to their menemen is the special 
butter and koloti cheese. The two great tastes combined 
with menemen bring out a feast. 

60 kg of tomatoes are used on the weekends
Their addition of love in their recipes is what makes 
everything Necla and Oğuz Koyuncu cook so special. 
Both of them are meticulous. I couldn’t calculate how 

Malzemeler: 3 ince kıyılmış yeşilbiber, 1 adet kabuğu 
soyulmuş orta boy domates, 50 gram koloti peyniri, 1 
tatlı kaşığı tereyağı, göz kararı sıvıyağ, 2 yumurta.
Hazırlanışı: Tavaya önce sıvı yağı alın. Kare kare 
kesilmiş domatesi ve ince kıyılmış biberleri ilave 
edin. Çok da öldürmeden biraz kavurun. Ardından 
bu karışıma tereyağı ve koloti peynirini ekleyin. 
Peynirin iyice eridiğinden emin olmak için hafifçe 
tahta kaşık ile karıştırın. Son olarak iki yumurtayı 
kırın. Yumurtaların önce aklarını menemene yedirin, 
sarısını en son karıştırın. Tuz, karabiber ve kırmızıbi-
beri arzunuza göre ekleyin. Menemenin yapımı en 
çok 7 dakika sürüyor. Daha uzun süre pişirmemeye 
özen gösterin. Afiyet olsun.

NECLA KOYUNCU’DAN MENEMEN TARIFI (1 kişilik)
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Çay	Tarlası’nın	en	önemli	
farkı,	Necla	ve	Oğuz	Koyuncu	

çiftinin,	tüm	spesiyalleri	sanki	kendi	
aile	üyelerine	hazırlıyormuşçasına	servis	
etmeleri…	Titizlik,	lezzet	ve	samimiyetten	

asla	vazgeçilmiyor.		

The biggest difference of Çay Tarlası from the 
others is their service, which they prepare 

everything like they are going to serve 
them to their own family members. 
Care, flavor, and friendliness are 

their indispensables. 
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Oğuz Koyuncu olduğu fikrine kapılıyor. Burada Nec-
la Koyuncu’nun emeğinin ve öğretilerinin yeri asla 
yadsınamaz. Oğuz Koyuncu, kendisini mutfak konu-
sunda epeyce ilerletmiş. Laz böreğinin kıvamı ve 
tadı, bunun en önemli ispatlarından biri… Şimdi ge-
lelim Çay Tarlası’nın en özel spesiyallerine… Benim 
favorim kesinlikle menemen. Bu menemenin sırrı ise 
özel tereyağı ve koloti peyniri. Bu iki eşsiz lezzet 
menemenle birleştiğinde ortaya bir şölen çıkıyor. 

Hafta sonları 60 kilo domates gidiyor
Necla ve Oğuz Koyuncu çiftinin tüm spesiyallerini 
bu kadar özel kılan en önemli şey ise yaptıkları her 
şeye sevgilerini koymaları. İkisi de son derece titiz. 
Günde kaç kez bulaşık makinesinin çalıştırıldığını 
hesap edemedim. Hafta sonları mekânın en kalabalık 
zamanı... Necla Koyuncu, cumartesi-pazar günleri 
ortalama 50-60 kilo domatesten menemen yaptıkla-
rını söylüyor. Menemen deyip geçmeyin. Aslında 
işin mutfak arkası oldukça zahmetli… Bir gün önce-
sinden elle seçilen kan kırmızısı domatesler tek tek 
soyuluyor, kare kare kesiliyor. Yeşilbiberler tek tek 
kıyılıyor. Özel kaplara alınarak bir sonraki güne ha-
zırlanıyor.

İkinci şube de gelecek
Çay Tarlası sabah 08.30’da açılıyor ve sabaha karşı 
01:00’e kadar hizmet veriyor. Burada görev yapan 
ekip de mekânın sahipleri gibi güler yüzlü. Buraya 
gelen herkes artık aile gibi olmuş. Kahvaltı etmeye 
gelen kişiler, diğer masalarla sürekli iletişim halin-
de… Koyuncu çiftinin orta vadede, çocukları büyü-
düğünde yapmak istedikleri en önemli şey ise ikinci 
şubeyi ya Acıbadem’de ya da Beşiktaş’ta açmak… 
Böylece her biri, bir mekânın başında duracak ve 
mutfak da o kişiye ait olacak.

many times they run the dishwasher in a day. Weekends 
are their busiest time. Necla Koyuncu says that they 
make menemen from 50-60 kg of tomatoes on an 
average weekend. Do not underestimate the making of 
menemen. The background of the job is hard. Blood red 
tomatoes, picked a day before, are peeled, and sliced 
into cubes one by one. Green peppers are sliced. They 
are prepared and placed in special containers to be used 
the day after.   

Second branch is coming 
Çay Tarlası opens at 8.30 in the mornings and serves 
until 1 am. The team that works here is as friendly as the 
owners are. The guests who come to have breakfast here 
interact with other guests. The important thing that the 
couple wants to do in the medium term when their 
children are older is to open a second branch in Acıbadem 
or Beşiktaş. This way, each of them is going to manage 
one branch and run its kitchen.  
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Ingredients: 3 thinly sliced green peppers, 1 peeled 
medium tomato, 50 gr koloti cheese, 1 dessert 
spoon butter, oil, 2 eggs.
Directions: First, spread the pan with some oil. 
Add the cubed tomatoes and sliced peppers. 
Sauté a little without overdoing it. Add the 
butter and cheese. Stir lightly with a wooden 
spoon to make sure the cheese becomes 
melted. Break the eggs into the mixture. First 
let the mixture absorb the whites, then the 
yolks by stirring. Add salt, black pepper, red 
pepper to your taste. It should take 7 minutes 
top to make menemen. Try not to cook it 
longer. Bon appétit.

MENEMEN RECIPE BY NECLA KOYUNCU (for 1)



İnsan bir yolculukta ne arar? Başka hayatlar, başka 
kültürler, uzak diyarlar kuşkusuz... Yolculuğun hedef-
leri arasında, bir de masalsı diyarların içinde kendini 
ve sıradan hayatını geride bırakmak da yok mudur? 
İşte tamamıyla her şeyden uzaklaşmak ve kendini bile 
unutmak isteyenlere, peri masallarından çıkma, sıra-
dışı, üstelik bu gezegendeki yolculuğumuzu katlanılır 
ve özel kılan birkaç durak... Yolculuk sizden, masallar 
gezegenden olsun...

What would someone look for in a journey? Other lives, 
cultures, or far lands without a doubt... Don’t you think, 
leaving yourself and your ordinary life behind in the fairytale 
lands is among the goals of the journey? The ones who would 
like to run away from everything, even from yourselves, here 
are a few extraordinary destinations that are right out of 
fairytales and that would make our journey on this planet 
worthwhile and special... The journey is on you, but the 
fairytales are on the planet...
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GEZİ / TRAVEL

DÜNYANIN	
MASALSI	DURAKLARI

HER ŞEYDEN UZAKLAŞMAK VE KENDİNİ BİLE UNUTMAK 
İSTEYENLERE, PERİ MASALLARINDAN ÇIKMA BİRKAÇ DURAK...

FAIRYTALE DESTINATIONS 
OF THE WORLD

HERE ARE A FEW DESTINATIONS RIGHT OUT OF THE 
FAIRYTALES FOR THOSE WHO WOULD LIKE TO ESCAPE 

FROM EVERYTHING AND FORGET EVEN 
THEMSELVES...

BERİL ŞEN



BAGAN / 
MANDALAY, MYANMAR
Bir tapınaklar kenti... Uçsuz bucaksız... Myan-
mar’ın Mandalay bölgesindeki bu antik kent, ül-
kenin en cazibeli ve masalsı yerlerinden. Eski adı 
Pagan olan Bagan, 9. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar 
Pagan Krallığı’nın başkentiydi. 

10 binden fazla tapınak
Krallık 11. ve 13. yüzyıllarda zirveye ulaştığında 
Bagan ovalarında yaklaşık 10 binden fazla Budist 
tapınağı, pagoda ve manastır vardı. Bugün 2 bin-
den fazlası halen ayakta. Burası, Bagan Arkeoloji 
Bölgesi olarak biliniyor. Ovalardaki tapınaklardan 
bir diğerine toprak yol ve patikalardan ulaşmak 
mümkün. Eski Bagan’daki Ananda Pahto ve Ba-
gan’daki Dhammayangyi Pahto, görmeye değer 
birçok tapınaktan sadece ikisi.

BAGAN / 
MANDALAY, MYANMAR
A vast city of temples… This ancient city located in the 
Mandalay region of Myanmar is among the most 
charming and enchanting places of the earth. Bagan, 
Pagan with its old name, was the capital city of the 
Pagan Kingdom from the 9th to the 13th century. 

Over ten thousand temples
There used to be over ten thousand Budist temples, pagoda, 
and monasteries in Bagan savannas when the Kingdom 
reached its summit between the 11th and the 13th centuries. 
Today, over two thousand of them still stand. This place is 
now known as the Bagan Archeological Region. Access 
from one temple to another using paths and earth roads in 
the savannahs is possible. Ananda Pahto located in the Old 
Bagan and Dhammayangyi Pahto located in Bagan are 
only the two of the many temples that are worth seeing. 

GEZİ / TRAVEL
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NEUSCHWANSTEIN CASTLE / 
BAVARIA, GERMANY
Ludwig II was such a king whose favorite animal was swan 
and who used to enjoy poetry, architecture, music, and 
dislike fighting and guns and draw castle plans while 
everyone else around him was hunting. The young and 
legendary king might have given up on his throne but 
never his romanticism. He is not remembered as the Fairy 
Tale King for nothing; however, he used to be called as the 
‘Mad Prince’ before that. He even took the risk of 
bankruptcy to become closer to the sky and embarked on 
building the fantastic Neuschwanstein Castle in a wild 
hill among the lakes and falls.

The most romantic castle
He worked with a stage designer instead of an architect and 
had the walls of the castle decorated with scenes from his best 
friend Richard Wagner’s operas to honor him. The king was 
also a great supporter of the composer. As soon as Ludwig II 
died, the castle was opened to public to collect funds to pay for 
his debts. Being visited by 5 million stay-over guests and 2 
million daily visitors every year, Neuschwanstein Castle that 
was the apple of the eye of Ludwig II is going to make you feel 
like you are listening to a fairytale while walking down its 
corridors. The place is located on the Romantic Road, which is 
the most romantic destination of Germany, and it is where the 
romance weighs the heaviest.      

NEUSCHWANSTEİN ŞATOSU /  
BAVYERA, ALMANYA
En sevdiği hayvan kuğu olan, şiirden, mimariden, 
müzikten hoşlanan, savaştan ve silahlardan haz 
etmeyen, etrafındaki herkes avlanırken şato plan-
ları çizen bir kraldı II. Ludwig... Efsanevi genç kral 
Ludwig tahtından vazgeçebilirdi belki ama roman-
tik olmaktan hiçbir zaman kendini alamadı. ‘Peri 
Masallarının Kralı’ olarak anılması boşuna değildi 
ama bu ünvandan önce ‘Deli Prens’ olarak ün sal-
mıştı. İflas etmeyi göze alarak, gökyüzüne yakın 
olmak için, vahşi bir tepede, göllerin ve şelalelerin 
arasında, akıl durdurucu Neuschwanstein Şato-
su’nun inşaasına girişti. 

En romantik şato
Bir mimar yerine bir sahne tasarımcısıyla çalışıp, des-
tekçisi olduğu, sevgili dostu, besteci Richard Wagner 
onuruna şatonun duvarlarını onun operalarından sah-
nelerle süsledi. II. Ludwig ölür ölmez borçlarının öde-
nebilmesi için şato ziyaretçilere açıldı. Her yıl 5 milyon 
kişinin konaklamalı, 2 milyon kişininse günübirlik 
olarak ziyaret ettiği Almanya’nın en ünlü turistik rota-
sı Romantik Yol’un üzerinde, romantizmin en ağır 
bastığı yer II. Ludwig’in gözbebeği Neuschwanstein 
Şatosu’nu gezerken, bir masal dinliyormuş gibi hisset-
meniz şaşırtıcı olmayacaktır. 

GEZİ / TRAVEL
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PAMUKKALE /
DENİZLİ, TÜRKİYE
Denizli’den Pamukkale’ye, Çürüksu Vadisi’nden ge-
lenler, şaşırtıcı bir manzarayla karşılaşırlar. Çökelez 
Tepesi’nin yamaçlarında, güneş ışınlarına göre, ren-
gi farklılaşan, teraslı yamaçlar uzaktan bir pamuk 
tarlasına benzer. Bir zamanlar turist kızlar, aynen 
Venüs’ün istridye kabuğunda durduğu gibi, Pamuk-
kale’nin bembeyaz teraslarında yüzer ve fotoğrafçı-
lara poz verirlerdi. Bu fotoğraflar, dünyada elden ele 
dolaşır ve burası her seferinde daha fazla turist akı-
nına uğrardı. Artık havuzlarda yüzenlere rastlama-
yacaksınız. Travertenlerin zarar görmesi bu şekilde 
engelleniyor. 

Tarih içinde yüzmek
Antik dönemlerden beri kullanılan kaynağın oluştur-
duğu traverten havuzların hepsi, her zaman su ile dolu 
değil. ‘Ön taraf’ denen kısım, en güzel manzaraya sahip 
olduğundan ve bir zamanlar bütün teras havuzlara bu-
radan inildiğinden, en popüler yerdi. Bugün sadece 
belirlenen bir kanal boyunca yürünebilmesine ve tepe-
deki birkaç havuza girilmesine izin veriliyor. Hierapo-
lis Müzesi’nin yanındaki Pamukkale Termal’de sütun-
ların arasında yüzmek de ayrı bir deneyim. 

PAMUKKALE / 
DENİZLİ, TURKEY
A surprising scene welcomes the ones who arrive in 
Pamukkale from Denizli through Çürüksu Valley. In the 
shoulders of the Çökelez Hills, the terraced hills resemble 
cotton fields that change color depending on the direction of 
the sunrays from the distance. Once upon a time, there used 
to be tourist girls who used to pose for the photographers as 
they swim in those white terraces just as Venus stood in the 
oyster shell. Those photos would go from hand to hand all 
over the world, and tourists would crowd this place more and 
more each day. Nevertheless, you won’t see anyone 
swimming in the terraces nowadays. This is the only way to 
prevent the travertine from being harmed.  

Swimming in history
All of the travertine pools formed by the spring that has been 
in use since the ancient times are not always filled with 
water. The section which is called ‘the front’ used to be the 
most popular location since it had the most beautiful 
landscape and it was used to access to all other terrace pools. 
Today, walking through a certain trail along a canal and 
swimming in a few pools in the hill are allowed. Swimming 
among the pillars at the Pamukkale Thermal, located next to 
the Hierapolis Museum, is a special experience. 

GEZİ / TRAVEL
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BATU MAĞARALARI / 
KUALA LUMPUR, MALEZYA
Malezya’nın ve başkent Kuala Lumpur’un kültür mo-
zayiğini en iyi hissedebileceğiniz Çin Mahallesi’nde, 
ülkeye gelen ilk Hintli göçmenler tarafından kurulan, 
çarpıcı bir girişe sahip Sri Mahamariamman Tapınağı 
(1873) ile Taoist tapınak Sze Yah’ı (1864) görmeye 
değerdir. Her yıl ocak sonu ve şubat başlarında yapılan 
Thaipusam Festivali’nde (Yeni Yıl) gümüş bir at araba-
sı bu tapınaktan çıkarılıp şenliklerle, 15 kilometre 
mesafedeki Batu Mağaraları’na götürülür. Yaklaşık bir 
milyon hacı, vücutlarını deşen inançlıların akıllar dur-
durucu gösterilerini izler. 

Altından heykel
122 metre yükseklikte dev bir kireçtaşı kayalığa 
oyulmuş bu görkemli mağaralara ibadet etmek için 
ulaşmak isteyen ziyaretçiler 272 basamak tırmanır-
lar. 400 milyon yıl önce kalker kayalarının altında 
oluşan odacıklardan meydana gelen Batu Mağarala-
rı’nın yanında son derece etkileyici; altından, Hin-
dular’ın akıl, sevgi, savaş ve zafer tanrısı olan Rab 
Murugan’ın heykeli bulunuyor.

BATU CAVES / 
KUALA LUMPUR, MALAYSIA
Sri Mahamariamman Temple (1873), which was 
established with an amazing entrance by the first Indian 
immigrants, and the Taoist temple Sze Yah (1864) that are 
located at the Chinatown, which is where you can feel the 
cultural mosaic of Malaysia and its capital Kuala Lumpur 
the best, are the places worth seeing. A silver horse carriage 
is taken from this temple to the Batu caves that are 15 km 
away, accompanied by festivities of the Thaipusam Festival 
(New Year), which is organized between the end of January 
and the beginning of February each year. Approximately 
15 million pilgrims watch the mind-boggling show of the 
believers who prick their bodies.

Golden statue
The visitors who would like to access to the magnificent 
caves that are carved in the giant limestone cliffs about 
122 meters in height climb up 272 steps. The golden 
statue of the god of mind, heart, war, and victory of the 
Indians, Rob Murugan, stands next to the Batu Caves 
that consist of chambers that are formed under the 
limestone rocks about 400 million years ago.       

GEZİ / TRAVEL
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İyi bir mekana...
İyi bir mobilya gerek!
ERSA, mobilyanın var olduğu her alanda, mümkün 
olan en fazla kişiye temas ederek, Türkiye ve dünya 
tüketicisinin mobilya, tasarım, üretim ve mimari 
ihtiyaçlarına yaratıcı ve kaliteli çözümler geliştirir.

ersamobilya.com

arrow
designed by Claudio Bellini
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THE DARK HEDGES / 
BALLYMONEY, KUZEY İRLANDA
18. yüzyılda, Stuart ailesinin özel arazilerine gi-
den yol üzerine ektikleri ve sonraları birbirine 
kenetlenerek gölgelik yapan bu budaklı, kayın 
ağaçları tüneli, bugün Kuzey İrlanda’nın en çok 
fotoğrafı çekilen yerlerinden. ‘The Dark Hedges’ 
olarak bilinen ve 200 yıl bozulmadan kalabilmiş 
kayın ağaçlarından oluşuyor bu tünel, aynı za-
manda popüler Game of Thrones dizisinin çekim-
lerinin yapıldığı yerlerden biri. 

Ürkütücü ve fantastik
Ürkütücü, bir o kadar da fantastik bu doğal caddeyi, 
arabasız ve tenha yakalamak neredeyse mümkün değil. 
Burayı görmek için en isabetli zaman, günbatımı... 
Hatta yolun, alacakaranlıkta ortaya çıkan Gri Leydi adlı 
bir perisi olduğu efsaneler arasında. 

THE DARK HEDGES / 
BALLYMONEY, NORTHERN IRELAND
Planted in the 18th century by the Stuart family on the 
road leading up to their estate, the opposing rows of beech 
trees later bent over the road and their upper branches 
intermingled creating a shadowy arboreal tunnel. Today 
this place is one of the most photographed locations in 
Northern Ireland. This tunnel, also known as ‘The Dark 
Hedges’, that is formed by beech trees, which were able to 
be conserved for 200 years, is also one of the background 
locations to the popular TV series “Game of Thrones”.

Creepy and fantastic
This natural road, which is so creepy and fantastic at the 
same time, is almost impossible to see desolate or free of 
cars. The best time to see this location is the sunset. 
Moreover, the road having its own ghost called ‘Grey 
Lady’ that comes out at twilight is among the legends.  
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YILDIZ KURDU MAĞARASI  / 
YENİ ZELANDA 
Nemli ve karanlık tüneller... Size cehennemi mi çağ-
rıştırıyor? Oysa yeraltı nehirleri ve labirentleriyle, 
Waitomo Yıldız Kurdu Mağarası’nda etrafınıza bü-
yülenmiş olarak bakarken, buraya şans verdiğiniz 
için pişman olmayacaksınız. Bölgede, bir asrı aşkın-
dır ziyaretçilerin hayranlığını çeken, tespit edilmiş 
300’den fazla mağara var. 

Ateş böcekleri gökyüzü etkisi oluşturuyor
Sarkıt ve dikitli bu kireçtaşı mağaralarının asıl özelliği, 
sadece bu bölgeye özgü olan ve larva dönemleri boyunca 
ışık yayan ateş böcekleri (Arachnocampa luminosa). 
Mağaranın çatısındaki larvalar, ipek yuvalarına dönüşü-
yor ve ipek parçaları tavandan sarkarken parlak, etkile-
yici bir görüntü oluşuyor. Waitomo keşfinizin klostro-
fobik olmasına gerek yok çünkü Yıldız Kurdu Mağarası, 
ışıklandırılmış bir katedrale benziyor. Böceklerin ışığıy-
la mağaranın tavanı gökyüzünü andırıyor. Çok derinde 
olmasına ve hiç bir yerden güneş ışığı almamasına rağ-
men, yapay ışık olmadan, mağaranın yeraltı göllerini ve 
galerilerini tekneyle gezmek bambaşka bir deneyim.

GLOW WORM CAVE / 
NEW ZEALAND
Damp and dark tunnels... Do they remind you of hell? 
However, you won’t regret your decision as you look 
around mesmerized in the Waitomo Glowworm Cave 
with its underground rivers and labyrinths. Over three 
hundred caves are located in the region that has been 
populated by amazed visitors for over a century.

Glowworms create night sky effect 
The actual trait of these limestone caverns with stalactites 
and stalagmites is the glowworms (Arachnocampa 
luminosa) that are unique to the region and glow during 
their larva state. Larvas that are attached to the ceiling of 
the cavern produce glowworm snare of silk threads and as 
they hang down from the ceiling, they create an impressive 
sight. Your Waitomo experience doesn’t have to be a 
claustrophobic one, because the Glowworm Cave looks like 
an illuminated cathedral. The ceiling of the cave resembles 
a starry night sky. Floating inside the cave in a boat on its 
underground lakes and galleries with no artificial lighting 
is a different kind of experience since the cave is deep and 
doesn’t get direct sunlight.  
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JEEP	SAFARİ	İLE	HEYECAN	DORUKTA
DOĞAYLA BAŞ BAŞA KALMAK VE BOL BOL ADRENALİN DEPOLAMAK İSTEYENLER İÇİN 

TÜRKİYE’NİN DÖRT BİR YANINDA JEEP SAFARİ TURLARI DÜZENLENİYOR.

JEEP SAFARI TOURS ARE ARRANGED IN EVERY CORNER OF TURKEY FOR THOSE WHO WANT 
TO BE ALONE IN NATURE AND STORE UP PLENTY OF ADRENALINE.

THE EXCITEMENT IS AT ITS PEAK AT THE JEEP SAFARI

Jeep ile safari turları, hedef kitlesini günlük hayatın kar-
maşasından uzaklaştırarak doğayla bütünleştiriyor. Bu 
yolculukta narin akarsuların aktığı veya toprağın çamur 
olduğu yerlerden geçecek, engebelerden inip çıkacaksı-
nız. Jeep safari rotaları boyunca size eşlik edecek en 
güzel duygu ise heyecan olacak.

The Jeep safari tours make the target mass one with 
nature by taking them away from the complexity of daily 
life. On this journey, you will pass through marshy 
grounds, rough country, or fields where delicate streams 
flow. The excitement will be the best feeling to accompany 
you along the Jeep safari destinations.  
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Kapadokya’dan Toros Dağları’na
Türkiye’de doğayla iç içe olmak isteyen safari tutkunla-
rını macera dolu rotalar bekliyor. Kaçkar Dağı’na çık-
maya gelen dağcıların ilk durak yeri olan Ayder Yaylası, 
son derece heyecan verici bir parkur. Fırtına Vadisi’nde 
bulunan güzellikleri görmek için yürümek gerekiyor. 
Ancak yürüyüş konusunda sıkıntısı olan ya da bu vahşi 
vadide araç kullanmak isteyen meraklılar için oldukça 
uygun offroad parkurları bulunuyor. Ayder-Huser yolu, 
Çamlıhemşin-Amlakit yolu, Çamlıhemşin-Pokut-Sal 
yayla yolları ‘jeep safari’ için oldukça uygun parkurlar 
arasında yer alıyor. 
Bir diğer heyecan verici jeep safari parkuru ise Kapa-
dokya… Bu parkurun güzergâhı ise Aşk Vadisi, Cevizli, 
Güvercinlik, Göreme Gizli Bahçe, Pembe Vadi, Paşabağ, 
Zelve ve Devrent… Alanya, Side, Belek, Kemer ve La-
ra’daki safari turlarında ise istikamet Toros Dağları… 
Ormanların arasından geçerek Yörük köylerini keşfe 
çıkabilirsiniz. Fethiye safari turuna çıktığınızda Likya 
uygarlığından kalma Tlos Antik Kenti’ni mutlaka ziya-
ret edin. Soğuk su kaynaklarıyla ünlü Yakaköy, Saklı-
kent Kanyonu, Patara Plajı da mutlaka görmeniz gere-
ken yerler arasında olmalı… Bu noktalarda rafting ve 
çamur banyosu yapabileceğinizi de hatırlatalım. 

From Cappadocia to the Taurus Mountains
Adventure filled routes are awaiting safari enthusiasts in 
Turkey who want to be one with nature. The Ayder Plateau, 
which is the first stop of climbers who are going to climb the 
Kaçkar Mountains, is a very exciting rout. You need to walk 
to see the beauties of the Fırtına Valley. However, there are 
off-road tracks suitable for those who have problems with 
walking or those who want to drive a vehicle in this wild 
valley. The Ayder-Huser road, The Çamlıhemşin-Amlakit 
road and the Çamlıhemşin-Pokut-Sal plateau roads are 
very suitable tracks for a ‘jeep safari’. 
One of the other exciting jeep safari destinations is 
Cappadocia... The route of this destination is the Aşk 
Valley, Cevizli, Güvercinlik, Göreme Secret Garden, 
Pembe Valley, Paşabağ, Zelve and Devrent... If you 
choose the safari tours at Alanya, Side, Belek, Kemer, 
and Lara, then your destination is the Taurus Mountains. 
You can explore the Yörük villages by traveling through 
the forests. When you go on the Fethiye safari tour, you 
must visit the Ancient City of Tlos from the Lycia 
Civilization. Some of the places that you also must visit 
are Yakaköy that is famous for its cold-water springs, the 
Saklıkent Canyon, and the Patara Beach... Let us remind 
you that you may also have a mud bath or do rafting in 
these areas. 



Farklı bir deneyim sizi bekliyor
Safari turları denildiğinde aklınıza ilk ne geliyor? Afrika 
belgesellerinde yakından veya uzaktan vahşi hayvanları 
izleyen, bir sürü değişik bitki türleri arasında yol alan ve 
bu serüven boyunca fotoğraf çeken insanlar geliyor gözü-
nüzün önüne değil mi? Bu adrenalin dolu deneyimi yaşa-
mak için artık çok uzak diyarlara gitmenize gerek 
yok. Safari turları Ege, Akdeniz, Karadeniz ve 
İç Anadolu bölgelerinde de yapılıyor. Tür-
kiye’nin ilk safari parkı ise, yüz ölçümü 
ve tür sayısı bakımından Türkiye’de 
birinci, Avrupa’da ikinci, dünyada ise 
dördüncü sırada bulunan Gaziantep 
Hayvanat Bahçesi’nde, 23 Nisan 
2015’te açıldı. Safari Park’ta deveden 
geyiğe, lamadan kanguruya kadar 25 
türde yaklaşık 250 hayvan, doğal ortam-
larında serbestçe dolaşıyor. 150 dönüm 
arazide inşa edilen parkı ziyaret edenler, özel 
tasarlanan araçlara binerek, hayvanları doğal or-
tamlarında, arada tel örgüler olmadan görebiliyor. Şehir 
hayatının yorucu temposundan kısa bir süreliğine de olsa 
uzaklaşmak, heyecanı doruklarda yaşamak ve hayata çok 
daha renkli bir pencereden bakmak istiyorsanız, ‘jeep sa-
fari’ ile farklı bir deneyim kazanabilirsiniz…

A different type of experience waits for you
What is the first thing that comes to your mind when safari 
tours are mentioned? You imagine a curious bunch taking 
pictures during the entire adventure, cruising among different 
plant species while watching wild animals from up close or 
from afar in an African documentary, right? To live this 

adrenaline-filled experience, you no longer need to 
travel faraway lands. The Safari tours are also 

done in the Aegean, Mediterranean, Black 
Sea, and Central Anatolia. The Gaziantep 
Zoo, which is the first safari park in Turkey, 
is the number 1 in the country, the second 
in Europe, and the 4th in the world in 
terms of surface area and the diversity of 
the species. The zoo was opened on April 

23, 2015. In the Safari park, there are 25 
species of approximately 250 animals from 

camels to deer and from llamas to kangaroos 
roaming freely in their natural habitats. The 

visitors of the park that was built on a 150-acre field can 
see the animals in their natural habitats while riding on special 
vehicles without any wired fences in between them. If you want 
to escape the intensive tempo of the city life, even for a short 
time, and live the excitement at its peaks while looking at life 
behind colorful glasses then the ‘jeep safari’ is just for you…
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‘Büyük Göç’ün tanığı olmak isteyenlere… 
Safari konusunda dünyadaki en popüler rotaların başın-
da Doğu Afrika geliyor. Tanzanya ve Kenya’da büyük 
bir doğal park bulunuyor. Bu parkın bir kısmı Kenya 
içerisinde (Masai Mara National Park), büyük bir kısmı 
ise Tanzanya içerisinde (Serengeti National Park) kalı-
yor. Yağışlı mevsimde (kasım-nisan arası) Serengeti’de 
yaşayan hayvanlar, kurak sezon ile birlikte daha yeşil 
olan Masai Mara bölgesine göç ediyor. Bu göç ise mayıs 
sonunda başlıyor. Serengeti’de havaların soğuması ve 
yağış artışı ile birlikte Masai Mara’daki hayvanlar ekim 
ortasında tekrar Serengeti’ye göç ediyor. ‘Büyük Göç’ 
denilen zamanlar, mayısta Serengeti’den Masai Mara’ya 
ya da ekimde Masai Mara’dan Serengeti’ye olan hayvan 
göçleri olarak öne çıkıyor.

For those who want to witness the ‘Great Migration’… 
The world’s most popular safari routes are located in East 
Africa. There is a large natural park located in Tanzania 
and Kenya. A part of this park is located in Kenya (Masai 
Mara National Park) while the larger part is in Tanzania 
(Serengeti National Park). The animals that live in Serengeti 
during the rainy season (between November and April) 
migrate to the greener Masai Mara area during the arid 
season. This migration begins in the end of May. With the 
cooling of the weather and the rains starting again in 
Serengeti, the animals in Masai Mara migrate back to 
Serengeti in mid-October. The times referred as the ‘Great 
Migration’ are the times when animals migrate from 
Serengeti to Masai Mara in May, or when they migrate from 
Masai Mara to Serengeti in October.  
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SÜRDÜRÜLEBİLİR	BİR	GELECEK
İÇİN	BİYOMİMİKRİ

DOĞADAN İLHAM ALARAK ÇOK DAHA VERİMLİ, KÂRLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR 
İŞ MODELLERİNE İMZA ATAN MARKA SAYISI HIZLA ARTIYOR.

BIOMIMICRY FOR A SUSTAINABLE FUTURE
THE NUMBER OF BRANDS BEING INSPIRED FROM NATURE AND MAKING MUCH MORE 

PROFITABLE, EFFICIENT, AND SUSTAINABLE BUSINESS MODELS IS INCREASING.

Artık uzmanlar çevreye özellikle de doğaya yakından 
bakarak, doğanın sunduğu nimetleri kapsamlı bir iş ko-
luna dönüştürecek yaratıcı stratejiler geliştiriyor. Üre-
timden tasarıma, iş süreçlerinden sürdürülebilir büyü-
meye, kârlılıktan rekabetçiliğe kadar pek çok noktada 
farkındalık yaratan bu disiplin ise biyomimikri olarak 
öne çıkıyor. Biyomimikri odaklı projelerin dünya gene-
linde 2000 yılından sonra hız kazandığı dikkat çekiyor. 
Peki, iş dünyasında marka ve kurumlar biyomimikriden 
nasıl faydalanıyor? Bu konuda başarılı projelere imza 
atan markaları araştırdık…

Nowadays experts are making creative strategies to turn the 
gifts of nature into a comprehensive business sector by closely 
examining the environment and especially nature. From 
production to design, work process to sustainable growing and 
from profit to competition, this discipline, which creates 
awareness in different areas, comes forth as biomimicry. It is 
an interesting fact that the number of projects focused on 
biomimicry has been quickly increasing worldwide since the 
year 2000. Well, how do brands and corporations benefit from 
biomimicry in the business world? We researched some brands 
that have made successful projects in this field…
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Yalıçapkını kuşundan ilham alan Shinkansen 
Dünyanın en hızlı treni Shinkansen 500 serisi, Japon-
ya’da işlemeye başladığında The Japan Railways şirketi 
öngörmediği bir problem ile karşılaştı. Hızlı tren dar tü-
nellerden her çıkışında önünde sıkışan hava serbest kalı-
yor, patlamaya benzeyen bir ses yaratıyor, çevre sakinle-
rinin hayatlarını altüst ediyordu. Japon mühendisliğinin 
en üst noktası olarak görülen Shinkansen 500 Serisi’nin 
yarattığı problem, şirketi iflas noktasına getirebilirdi. 
Trenin başmühendisi Eiji Nakatsu’nun aynı zamanda 
bir kuş gözlemcisi olması, bu sorunun çözümünü ko-
laylaştırdı. Eiji Nakatsu kendisine şu soruyu sordu: 
“Doğada, iki farklı ortam arasında hızlı ve çok 
kolay bir şekilde hareket edebilen neler var?” 
Mühendis ve ekibi, usta dalgıç yalıçapkını 
kuşunu inceledi. Ekip, kuşun gagasını mo-
del alarak trenin önünü yeniden tasarla-
dı. Nakatsu ve ekibi, trenin ön kısmı-
nı, balık yakalamak için havadan 
suya dalarken etrafa çok az su sıç-
ratan yalıçapkının gagası şeklinde 
tasarlayarak sadece trenin daha 
sessiz çalışmasını sağlamakla kal-
madı aynı zamanda trenin, ilerle-
me hızını yüzde 10 artırırken, 
elektrik tüketimini de yüzde 15 
oranında azaltmayı başardı.

Shinkansen that was inspired by kingfisher bird
When the world’s fastest train the Shinkansen 500 series 
started servicing in Japan, Japanese Railways came face to face 
with a problem that they didn’t foresee. On every exit that the 
high-speed train took out of each tunnel, the compressed air 
right in front of it was releasing and creating an explosion like 
sound, which turned the lives of the residents there upside-
down. The problem that was created by the Shinkansen 500 
series, which was highlighted as the highest level of the 
Japanese engineering reached, could have brought the company 
to the state of bankruptcy.
The chief engineer of the train, Eiji Nakatsu, took the 

advantage of being a bird 
watcher, and solved this 
problem easily. Eiji Nakatsu 

asked this question to himself: 
“What animal in nature is there which can move 

fast and easily in two different environments?” The 
engineer and his team then examined the diving 
kingfisher bird. The team then redesigned the front 
of the train taking inspiration from the bird’s beak. 
Nakatsu and his team designed the front of the train 

like the bird’s beak which splashes very little water 
around itself when diving to catch fish, doing this did 

not only allow the train to work more silently but also 
caused its speed to increase by 10 percent while reducing 

the amount of electricity it uses by 15 percent.
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Birds will no longer fly into windows and die
250 thousand birds die due to collisions with glass every 
day in Europe. It is estimated that this number reaches 
hundreds of millions in the USA. Ornilux’s glass prevents 
the death of birds by mimicking the ability to reflect 
ultraviolet (UV) lights that spiders have. Ornilux, which is 
produced by the German company Arnold Glas, is an 
insulated pane. It has a special overlay, which reflects UV 
lights that birds can see, because they see UV lights in a 

broader spectrum compared to humans who see it 
almost completely transparent.  

The independent works done 
by Dr. Hans-Willy from the 

Max Planck Ornithology Institute 
assessed the effectiveness of the Ornilux 

glass, which aimed to end the bird deaths due 
to collisions with glass. Statistics for the 

Ornilux glass show that 76 percent of birds avoid 
the Ornilux panes and fly into traditional windows. 

The idea of using models that reflect UV lights 
came from some spider species that add UV light-
reflecting silk fibers to their webs. The reason spiders do 
this is to attract small bugs to their webs and to warn and 
keep larger animals including birds away from them.

Artık kuşlar cama çarpıp ölmeyecek
Avrupa’da günde 250 bin kuş cam pencerelere çarparak 
ölüyor. Bu rakamın ABD’de ise yüzlerce milyona ulaştı-
ğı tahmin ediliyor. Ornilux’un cam penceresi, örüm-
ceklerin ultraviyole (UV) ışınlarını yansıtan özelliğini 
taklit ederek kuş çarpmasını önlüyor. Alman şirket 
Arnold Glas tarafından üretilen Ornilux, yalıtımlı cam 
bir levha olarak dikkat çekiyor. İnsan gözüyle neredeyse 
tamamen şeffaf görünen, ancak insanlara göre UV ışın-
larını daha geniş spektrumda gören kuşların görebil-
dikleri UV ışınlarını yansıtan özel 
bir kaplamaya sahip. 
Max Planck Ornitoloji Enstitüsü’nden 
Dr. Hans-Willy Ley tarafından yapılan 
bağımsız çalışmalar, kuş çarpmalarını ön-
lemede Ornilux camın etkinliğini değerlen-
dirdi. Ornilux cam ile ilgili elde edilen so-
nuçlar, kuşların yüzde 76’sının Ornilux pa-
nellerden uzak durduğunu ve geleneksel 
cam panellere doğru uçtuğunu gösteriyor. 
UV ışınlarını yansıtan modelleri kullanma fikri, örüm-
ceklerin bazı türlerinin, UV ışınlarını yansıtan ipek lifle-
rini ağlarına dâhil etmesinden doğdu. Bu yöntem, böcek-
leri ağa doğru çekmek ve kuşlar dâhil daha büyük hay-
vanları uzaklaştırmak veya uyarmak için kullanılıyor.
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Yunusların ses dağılımını yansıtan modem
Yunuslar, spesifik varlıkların çağrılarını yani ‘tanıtıcı ıs-
lıkları’, 25 kilometre uzaklığa kadar algılayabiliyor. Bu da 
yunusların zorlu su ortamına rağmen doğru bir şekilde 
iletişim kurabilme ve sesle ilgili bilgileri işleyebilme be-
cerisini gösteriyor. Her aktarımda birden fazla frekans 
kullanarak yunuslar, yüksek frekanslı hızlı aktarımların 
sesi dağıtma eğilimini önleyerek, mesajlarının güvenilir 
bir şekilde duyulmasını sağlamanın bir yolunu bulmuş 
durumdalar. EvoLogics adlı şirket, yunusların bu benzer-
siz frekans değiştiren ses dağılımını kullanarak veri ileti-
şiminde sualtında kullanılabilecek yüksek performanslı 
bir modem geliştirdi. Şu anda bu modem, Hint Okyanu-
su’nda tsunami erken uyarı sisteminde kullanılıyor.

Otomobilde köpek balığı etkisi
1961 yılında konsept olarak tasarlanan Corvette Mako 
Shark hem tasarımında hem de adında köpek balığı bulu-
nan ilginç otomobillerden biriydi. Daha sonra bu tasarım, 
1965’te aynı adla ikinci kez farklı bir formda ortaya çı-
karken, C3 olarak anılan seri üretim üçüncü nesil Cor-
vette’in öncüsü oldu. 1969 Manta Ray konsepti ise balık 
etkisinin sürdüğü bir otomobildi ve 1965 model Mako 
Shark’ın tasarımının elden geçirilmesiyle oluşmuştu. 
Sert görüntüsü ve aerodinamik kıvrımları, doğadan alın-
mıştı. Anımsanması kolay bir başka ‘balıklı’ konsept ise 
Mercedes’in 2005 yılında ortaya çıkardığı ‘Bionic’ oldu. 
Esinlenmenin ötesine bile geçen tasarımıyla dikkat çeken 
Bionic, ‘kutu balığı’ olarak çevrilebilecek balığın aerodi-
namik avantajlarından yararlanmak üzere geliştirilmiş.

A modem that reflects dolphin acoustics
Dolphins can perceive the calls or the ‘introductory 
whistles’ of specific entities from up to 25 kilometers 
away. This shows that dolphins have the skill to 
communicate correctly and comprehend audio 
information in a tough undersea environment. By using 
more than one frequency on each transfer, by preventing 
the tendency of high frequency speed transfers to 
distribute sounds, they have found a safe way to allow 
their messages to be heard. A company called EvoLogics 
developed a high performance modem that can be used 
underwater for data communication, which uses dolphins’ 
unique sound wave distribution. Right now, this modem 
is being used in the Indian Ocean for the tsunami early 
warning system.

A shark effect in the automobiles 
The Corvette Mako Shark that was designed as a concept 
car in 1961 was an interesting automobile, which had 
shark in its name and its design. As this design later 
reappeared in a different form in 1965, it became the 
vanguard of the mass produced 3rd generation Corvette, 
in other words the C3 series. The 1969 Manta Ray 
concept was another fish inspired automobile and it was 
a revised design of the 1965 model Mako Shark. It’s 
tough look and aerodynamic curves were inspired by 
nature. Another ‘fish’ concept easy to remember would 
be the ‘Bionic’ Mercedes released in 2005; it was 
developed to benefit from the aerodynamic advantages 
of boxfish. 
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

HİNT SANATI MANDALA İLE ANDA KALIP, YAŞAMINIZA ÇOK DAHA FARKLI 
BİR HUZUR KATMAK İSTER MİSİNİZ?

WOULD YOU LIKE TO STAY IN THE MOMENT AND ADD A VERY DIFFERENT TYPE OF 
PEACE TO YOUR LIFE WITH THE INDIAN ART MANDALA?

Her gün ister istemez binlerce parçaya bölünüyoruz. Gü-
nün sonunda kendinize minik bir özgürlük alanı yaratarak, 
kısa bir süreliğine de olsa ‘anda’ kalabileceğiniz, ruhunuzu 
arındırabileceğiniz ve iç huzurunuzu yakalayabileceğiniz 
farklı bir meditasyon arıyorsanız, mandala elçilerinin se-
sine kulak verin. Bu konuda Kadıköy Yeldeğirmeni’ndeki 
Atölye MumYap ve Bağdat Caddesi Erenköy’deki An Me-
kan’da çocuk ve yetişkinlere özel mandala workshop’ları 
ve kursları veren Lale Eren, mandala elçiliğinin bir niyetle 
başladığını ve bu niyetin tüm güzelliklere, berekete ve 
huzura açılan rengarenk bir dünya olduğunu 
söylüyor.

Özel bir meditasyon
Lale Eren; yaşam enerjisiyle 
dopdolu, girdiği her ortamı ay-
dınlatan ve farklı vizyonuyla 
sizi sarıp sarmalayan bir man-
dala elçisi… 18 yıl bankacılık 
yaptıktan sonra 2013 yılında 
gayrimenkul sektörüne yöne-
len Eren’in dünyaya bakış açısı 
2 yıl önce kızının kendisine hedi-
ye ettiği bir mandala kitabı ile de-
ğişmiş. Mandala yapmaya başladıktan 
sonra çok daha sabırlı olduğunu ve hayata 
sımsıkı sarıldığını dile getiren Lale Eren, mandala sa-
natının çok özel bir meditasyon ve farklı bir terapi ol-
duğunu belirtiyor. 

Huzura bir adım atın
Renklerin gizemli dünyasına dalan ve her gün ortalama 
2-3 saatini dünyadan koparak mandala yapmaya ayı-
ran Eren’in yakaladığı iç huzur, gülerken göz bebekle-
rinden sanki usul usul yüreğinize akıyor. Bu röportajı 
yaparken, mandala yapma fırsatı da bulduk. Eren’in 
yönlendirmesiyle mandalanın sihirli dünyasına minik 

Every day we are divided into thousands of pieces whether we 
like it or not. If you are looking for a different type of 
meditation, where you can make yourself a small freedom 
zone at the end of the day, where you can stay in the ‘moment’ 
even for a short time, cleanse your soul, and find your inner 
peace, then you should listen to the mandala ambassadors. 
Lale Eren who gives special courses and arranges mandala 
workshops for children and adults at Atölye Mumyap located 
in Yeldeğirmeni, Kadıköy and at An Mekan located in 
Bağdat Street, Erenköy says that becoming a mandala 

ambassador began with an intention and this 
intention is a colorful world that opens to all 

beauty, abundance, and peace.

A special meditation
Lale Eren is a mandala ambassador 
who is full of life, who lights up 
every environment that she enters 
and has a vision that wraps you 
up… The way Eren, who worked as 

a banker for 18 years and then 
went into the real estate business in 

2013, was looking at the world 
changed with a mandala book her 

daughter gave to her as a gift 2 years ago. 
Lale Eren, who expresses that after she started 

doing mandala she became very patient and completely 
connected to life, states that the art of mandala is a very 
special meditation and a very different kind of therapy.  

Take a step towards peace 
The inner peace caught by Eren, who dives into the mysterious 
world of the colors and reserves 2-3 hours of her day to do 
mandala and breaks her connection with everything, kind of 
pours subtly on to your heart from her pupils when she smiles. 
As we had this interview with her, we also found the time to 
do mandala ourselves. With the guidance of Eren, we took a 

0  5  8  raillife EKİM / OCTOBER 2016

SİHİRLİ	ÇEMBERİN	RENKLİ	DÜNYASI:	
THE COLORFUL WORLD OF THE MAGICAL CIRCLE: 

MANDALA



ZANAAT / CRAFT

raillife EKİM / OCTOBER 2016       0  5  9



HOBİ / HOBBYZANAAT / CRAFT

0  6  0  raillife EKİM / OCTOBER 2016

bir adım attık. Şehir yaşamının yorucu temposundan 
kısa süre de olsa uzaklaşmak ve ruhumuzu arın-
dırmak için aslında çok da uğraşmamız ge-
rekmiyor. Mandala ile renklerin dünya-
sına adım atmak, huzura, şifaya ve 
anda kalmaya giden yolun ilk adımı 
olabilir. 

Renk, desen ve çizgilerin dansı
Mandalanın bir Hint sanatı oldu-
ğunu ve bu sanatı kendi çabasıyla 
keşfettiğini söyleyen Lale Eren, 
“Hayatımda farklı iniş ve çıkışların 
olduğu bir dönemdeydim. Mandala-
yı keşfetmiş olmam ise beni çok farklı 
yerlere götürdü. Önce boyama kitabıyla 
başladım. Ama zaman geçtikçe bu bana yet-
memeye başladı. Ardından kendi mandala desen-
lerimi çizdim. Kendimi mandala çizerken çok iyi hisset-
tiğimi fark edince, bu sanatı başkalarına da öğ-
retmem gerektiğini keşfettim. Türkiye’de-
ki en iyi mandala eğitmenlerini araştı-
rırken, yollarımız Aslıhan Aksun ile 
kesişti. Aksun’dan ‘mandala eğit-
men dersleri’ aldım. Kendimi man-
dala öğretmeni olarak değil, man-
dala elçisi olarak tanımlıyorum. 
Biz, birer elçiyiz ve en önemli mis-
yonumuz, bu iç huzuru başka kişi-
lere de aktarabilmek. Mandala, ‘si-
hirli çember’ anlamına geliyor. Hin-
duizme göre Tanrıça Shakti ve Tanrı 
Şiva’nın kozmik dansı olarak öne çıkıyor. 
Dans bir noktadan başlar, hızlanır ve evrenle 
bütünleşir. Mandalanın felsefesi de bu… Her şey 
bir merkezde başlar, ardından içinizdeki tüm 
duyguları renk ve desenlerle dışa vurur-
sunuz. Mandalayı renk, çizgi ve de-
senlerle bütünleşen bir dans olarak 
özetleyebiliriz. 1800’lü yıllarda İs-
viçre’de Carl Gustav Jung adlı bir 
psikiyatristin hastaların tedavi 
ederken mandalaya başvurduğu 
gözlemleniyor.” diyor.

Bitmeyen bir döngü
Mandalanın aslında renkli kumlarla 
yapılan bir sanat dalı olduğunu dile 
getiren Lale Eren, “Hindistan’da tapı-
naklarda mandala yapmaya bir niyetle baş-
lanır. Yaklaşık 20 kişi senkronize bir şekilde be-
lirlenen niyet doğrultusunda tasarlanan deseni ta-

small step into the magical world of mandala. To get away 
from the tiring tempo of the city life, even for a short 

time, and cleanse our souls, you actually don’t 
have to make much of an effort. Taking a 

step into the world of mandala and colors 
could be the first step of the road to 

peace, healing and staying in the 
moment. 

The dance of colors, designs          
and lines
Lale Eren who says that mandala is an 

Indian art and that she discovered this 
art with her own efforts, also says, “I 

was in a period of my life with ups and 
downs.  The discovery of mandala however 

took me to very different places. I first began 
with a coloring book. But as time passed, this began 

being not enough for me. Afterwards, I started drawing my 
own mandala designs.  When I noticed how well I felt 

while drawing mandala designs I discovered 
that I needed to teach this art to others as 

well. While I was researching the best 
mandala instructors in Turkey, our 
paths crossed with Aslıhan Aksun. I 
took ‘mandala instructor classes’ from 
Aksun. I define myself not as a 
mandala teacher but as a mandala 
ambassador. Each of us is an 

ambassador and our mission is to 
transfer this inner peace to everyone. 

Mandala means ‘Magical Circle’. 
According to Hinduism, it is the cosmic dance 

of the Goddess Shakti and the God Shiva. The 
dance starts at one spot, then quickens and becomes one 

with the universe. This is the philosophy of 
mandala… Everything begins in a center, 

then you reflect all of the colors and 
feelings within you outside. You can 

summarize mandala as a dance that 
integrates with colors, lines and 
designs. It had been observed the 
Swedish psychiatrist Carl Gustav 
Jung used the art of mandala while 
treating his patients during the 

1800’s.

A never ending cycle
Lale Eren, who also states that mandala is 

originally an art branch done with colorful sand, 
makes the following comment: “At temples in India, 

you start doing mandala with an intention. Approximately 

Lale	Eren’in	en	büyük	
hayali,	5	yıl	içinde	

Bozcaada’da	çocuk	ve	yetişkinlere	
hitap	eden	bir	mandala	atölyesi	

açmak.	

The biggest dream of Lale Eren is   
to open a mandala studio in 

Bozcaada within 5 years that 
appeals to adults and 

children. 
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mamlar. Çalışma bittiğinde ekibin gurusu gelip, bu 
tasarımı süpürür. Ardından tüm çalışma yeniden baş-
lar. Çünkü bir şeyin yeninden başlaması için bitmesi 
gerekiyor. Bu bitmeyen bir döngü, hatta hayatın ta 
kendisi…” yorumunda bulunuyor. 

Beynin sağ lobunu çalıştırıyor
İlk yaptığı kelebekli mandalayı yakın 
arkadaşı ve Atölye MumYap’ın ku-
rucusu Aylin Aydın’a bereket ge-
tirmesi için hediye ettiğini söyle-
yen Eren, mandala elçiliğine Atöl-
ye MumYap’ta hafta sonları dü-
zenlenen workshoplar ve 1 aylık 
kurs programları aracılığıyla de-
vam ediyor. Mandala çizmenin 
beynin sağ lobunu çalıştırdığını 
vurgulayan Eren, çocuk ve yetişkin-
lere özel workshop’lar ile danışanları-
nın kişisel gelişimlerine katkıda bulunu-
yor. Bağdat Caddesi Erenköy’de açılan An Me-
kan’da da çocuk ve yetişkinlere özel mandalara dersleri 
veren Lale Eren, bu sanatı geniş kesimlere yayabilmek 
için farklı bir misyon üstlenmiş. Bu arada hemen hatır-
latalım. Mandala sanatına başlamak için ihtiyacınız 
olan tek şey bir pergel ve istediğiniz renklerde kalem-
ler…  Başlangıçta kalın uçlu kalemlerle başlanıyor, ar-
dından ince uçlu kalemlere geçiliyor. 

20 people synchronized complete a design made towards the 
designated intention. When the exercise is complete, the 
guru of the group comes and sweeps the design. Afterwards, 
the whole exercise starts again from the beginning. For 

something to restart, it has to end first. This is a never 
ending cycle, and it is life itself…” 

It gets the right lobe of the brain 
working 

Eren, who said that she gifted the first 
mandala she made to her close friend 
and the founder of Atölye Mumyap 
Aylin Aydın, continues her manadala 
ambassadorship with mandala 
workshops arranged at Atöyle 

Mumyap on the weekends and 
1-month course programs. Eren, who 

emphasizes that drawing mandala designs 
get the right lobe of the brain working, also 

contributes the self-improvement of the children 
and adults who attend her special workshops. Lale 

Eren, who also gives private mandala classes to kids and adults 
at An Mekan that was recently opened in Bağdat Street, 
Erenköy, has taken up a different mission to spread this art to 
large masses. By the way, let us quickly remind you that the 
only thing you need to start doing the art of mandala is a 
compass and pencils of your desired colors... At first, thick-
tipped pencils are used and later thin-tipped ones.

Mandala elçisi Lale Eren, mandala sanatının stres yönetiminde de son derece etkili olduğunu söylüyor.
Mandala ambassador Lale Eren says that the art of mandala contributes to the stress management. 
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İmam Gazali’ye “Hüccetü’l-İslam” denmesi boşuna de-
ğildir. Gazali, filozofları yendi. Zira hüccet, ‘tartışmada 
üstün gelen kanıt’ anlamına geliyor. Filozoflarla Gaza-
li’nin çekişmesinde, aleyhinde çok şey yazılmasına rağ-
men, geçen bin yıla rağmen Gazali’nin üstünlüğü hâlâ 
geçerli. Tabii, üstadın belirgin dört özelliğinden en meş-
huru bu ama en önemlisi değil. Birçok oryantalistin ve 
oryantalizmin Türkiye şubelerinin Gazali’yi İslam dü-
şüncesini akamete uğratmakla suçladığını göreceksiniz. 
İnanmayın. Gazali’nin akamete uğrattığı Grek felsefesi-
nin Müslüman âlimler arasındaki yayılma gücüydü. 

Akılcılığa karşı akıldan yana
Gazali’nin filozofları dize getiren adam olmanın ötesin-
de üç özelliği daha var: Eşari kelamcısı, Şafii fakihi ve 
sufi. Bunları birkaç cümleyle açıklamak gerekir. İmam 
Gazali önemli bir Eşari kelamcısıydı. Bu şu demek olu-
yor ki, Ebu’l-Hasen el-Eşari’nin kurduğu kelam ekolü 
içinde önemli bir âlimdi. 
Eşari kelamına göre insan aklı hakikate ulaşmak için tek 
başına yeterli değildir. Önemli olan dinî inanç ve bağlılık-
tır. İmam Eşari, özellikle bir tür İslami rasyonalizme sa-
hip Mutezile mezhebinin görüşlerini çürütmeye özel 
önem vermiştir. Aralarındaki en büyük tartışmalardan 
biri Allah’ın sıfatları meselesiydi. Mutezile âlimleri, ras-
yonalist bir ilahiyat kurma konusunda titizlenirken Al-
lah’ın zatından ayrı sıfatları olduğunu reddediyordu. 
Eşari ise zat ile sıfatı ayırmış ve Allah’ın sıfatlarının ne 
Allah’ın zatı yani kendi ne de ondan ayrı olduğu yolunda-
ki ünlü formülü ortaya atmıştı. Bugün Ehli Sünnet dedi-
ğimiz Müslüman çoğunluğun kabul ve inanışı Eşari’nin 
bu formülde dile gelen çözümlemesinden çıkmaktadır. 
Gazali’nin kelam ilmine getirdiği yenilik, metodoloji 
yönünden oldu. “Mütekaddim” denilen ilk kelamcılar 
Grek düşüncesine ait gördükleri mantıktan kaçmalarına 
rağmen Gazali mantığın kullanılabileceğine hükmetti. 
Ki bu tutum Gazali hakkındaki “İslam düşüncesinin 
gerilemesine neden oldu” iftirasını çürütmek için tek 

It is not a coincidence that Imam al-Ghazali is called 
“Hüccetü’l Islam” (the Proof of Islam). Al-Ghazali beat the 
philosophers. As a matter of fact, hüccet means ‘the proof that 
predominates over a discussion’.  As regards the dispute 
between the philosophers and al-Ghazali, the superiority of 
al-Ghazali still holds true although many things have been 
written down against him and a thousand years have passed 
over that period. Of course, this is the most famous one of the 
four distinctive characteristics of the master, but it is not the 
most important one. You will find that many orientalists and 
the Turkish branches of orientalism have accused al-Ghazali 
of disrupting the ideal of Islam Do not believe them. What was 
thrashed by al-Ghazali was the power of spreading the Greek 
philosophy among Muslim scholars. 

Taking sides with wisdom against rationalism
Al-Ghazali has three more characteristics beyond bringing 
philosophers to their knees: Ash’ari theologian, Shafi’i jurist 
and sufi. It is necessary to explain these in a few sentences. 
Imam al-Ghazali was a significant Ash’ari theologist. To put 
it in another way, he was an important scholar within the 
school of theology established by Abu al-Hasan al-Ash‘ari. 
According to the Ash’ari theology, human reason is not 
sufficient in itself so as to achieve the truth. What is 
important is religious belief and commitment. Imam al-
Ash’ari attached importance to especially refuting the 
opinions of the Mu’tazila sect which had a kind of Islamic 
rationalism.  One of the most important disputes between 
them was the issue of the titles of Allah. While the scholars of 
Mu’tazila worked diligently to establish a rationalist 
theology, they dismissed the idea that Allah had titles 
separately from His entity. However, al-Ash’ari separated 
the entity from titles and put forth his famous formula as to 
the effect that the titles of Allah were separate from the 
entity of Allah or, in other words, Himself.  The current 
acceptance and belief of the majority of Muslims which is 
also called Ehl-i Sunnah originates from the analysis of al-
Ashari as specified in this formula. 

TARİH / HISTORY

HAKAN ARSLANBENZER

FELSEFEYE	KARŞI	BİR	FİLOZOF:	GAZALİ
GAZALİ’NİN FİLOZOFLARI DİZE GETİREN ADAM OLMANIN ÖTESİNDE ÜÇ ÖZELLİĞİ DAHA 

VAR: EŞARİ KELAMCISI, ŞAFİİ FAKİHİ VE SUFİ.

A PHILOSOPHER AGAINST PHILOSOPY: AL-GHAZALI
AL-GHAZALI HAS THREE CHARACTERISTICS BEYOND BRINGING PHILOSOPHERS 

TO THEIR KNEES: ASH’ARI THEOLOGIAN, SHAFI’I JURIST AND SUFI.
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başına dahi yeterlidir. Mantık ve felsefeden istifade 
eden ve başkalarına da öneren bir adam nasıl olur da 
düşüncede gerilemeye neden olur? 

Nizamiye medresesinin yıldızı
Gazali’nin diğer katkılarına gelirsek; İslam geleneğinde 
inanç ve hukuk ayrı şeyler değildi. Diğer deyişle, kelam 
ve fıkıh ilimleri bir bütün olmuştur. Bunun nedeni de en 
basit ifadeyle İslam düşüncesinde teori-pratik ikiliği ol-
maması. Müslüman, hayata dokunmayacak soyut fikir-
lerle kendini meşgul etmez ve sağlam bir düşünce teme-
line dayanmayan davranış, ibadet ve uygulamalardan da 
kaçınır. Müslüman ikilik değil birlik insanıdır. 
1058 doğumlu Ebu Hamid el-Gazali, 28 yaşına kadar 
Nişabur Nizamiye Medresesi’nde tahsil gördü. Bunun 
dönemin en iyi teoloji tahsili olduğunu söylemek lazım. 
Selçukluların hâkimiyeti altında medrese eğitimi teknik 
bir inceliğe ulaşmıştı. Gazale köyünde doğduğu için Ga-
zali veya babası iplikçi (gazzal) olduğu için Gazzali nis-
besiyle anılan yoksul genç Ebu Hamid de Nizamül-
mülk’ün himayesindeki büyük medreselerden birinde 
alabileceği en iyi eğitimi almıştı. 
Hırsı ve yeteneği sayesinde çabucak yükselen Gazali, 
1091’de yani otuz üç yaşında Bağdat Nizamiye Medrese-
si’ne baş müderris tayin oldu. Bu pozisyonu çağın en 
önemli üniversitesinin rektörü olarak düşünmek müm-
kün. Zirveye ulaşana kadar Gazali birçok tartışmadan 
galip ayrılmış, pek çok saatler okumuş ve tefekkür etmiş-
ti. Bu çalışmaların verimi olarak da birçok eser kaleme 
almıştı. 
Gazali’nin eserlerinin en meşhurları yine filozoflara 
verdiği cevaplardı. “Makasidü’l-Felasife”de (Filozofla-
rın Amaçları) filozofların görüşlerini soğukkanlı bir üs-
lupla inceledikten sonra “Tehafütu’l-Felasife” (Filozof-
ların Tutarsızlığı) adlı eseriyle filozofların tutarsızlıkla-
rını ortaya koyar. Gazali’nin en meşhur ve en çok tartı-
şılan kitabı budur. “İslam düşüncesini geriletti.” iftirası 
da bu kitaptan doğuyor. Kitaba aşırı önem atfeden or-

The innovation brough by al-Ghazali to the science of 
theology is rather one of methodology. Although the first 
theologians also called “Mutakaddim” avoided the logic 
which they considered to have belonged to the Greek 
thinking, they decided that the logic of al-Ghazali could be 
utilized.  Thus, this attitude is single-handedly sufficient to 
refute the libel about al-Ghazali as to the fact that “he 
caused a downfall in the ideal of Islam”. How could a man 
that benefitted from philosophy and recommended it to 
others cause a downfall in the ideal? 

Star of the Nezamiyeh Madrassah 
Considering other contributions of al-Ghazali; belief in 
the tradition of Islam and Islamic law were not two 
separate notions. In other words, the sciences of theology 
and Islamic jurisprudence (fiqh) have ended up being a 
single entity. In the simplest terms, the reason for it is the 
existence of a dichotomy of theory-practice in the Islamic 
thought. A muslim does not occupy himself/herself with 
abstract ideas that do not have any influence on life and 
avoids behaviors, prayers and practices that do not depend 
on any sound basis of thought. A muslim is not a person of 
dichotomy, but unity. 
Abu Hamid al-Ghazali who was born in 1058 studied in 
Nishapur Nezamiyeh Madrassah until the age of 28. It is 
necessary to say that this education was the best theology 
education of the era. Under the rule of the Seljuk dynasty, 
madrassah training achieved a technical subtlety. The 
poor youngster Abu Hamid who was nicknamed as Ghazali 
as he was born in the village “Ghazaleh” or Ghazzali as his 
father was a thread chooser (ghazzal) was educated as good 
as possible in the era at one of the madrassahs under the 
auspices of Nizam al-Mulk. 
Al-Ghazali who was rapidly promoted due to his ambition 
and ability was appointed as the chief mudarris of Baghdad 
Nezamiyeh Madrassah in 1091 at the age of 33. It is 
possible to consider this post as the rector of the most 
prominent university at the time. Al-Ghazali came out 
victorious from many debates, read and contemplated for 
many long hours before peaking up. As an outcome of 
these studies, he penned many books. 
The most famous books of al-Ghazali were his responses to the 
philosophers. After he examined the opinions of philosophers 
in an imperturbable way in “Maqasid al-Falasifa” (Aims of 
Philosophers), he put forth the inconsistencies of philosophers 
in his book “Tahafut al-Falasifa” (The Incoherence of the 
Philosophers).   This is the most important and most commonly-
debated book of al-Ghazali. The libel as to the fact that “he 
caused a downfall in the ideal of Islam” also originates from 
this book. Orientalists who attached an excessive importance 
to this book think that Aristotelian philosophy would have 
survived if this book had not existed and continue to hold al-
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yantalistler sanki bu kitap olmasa Meşşai felsefe yaşa-
yabilirmiş gibi düşünerek Grek felsefesinin İslam dün-
yasındaki inhitatından tek başına Gazali’yi sorumlu 
tutmaya devam ederler. Bilimsel bir tarafı olmayan bu 
vehim ve iftira, oryantalizmin Türkiye’deki takipçileri-
nin de düşünmeden inandığı bir kalıba dönüşmüştür. 
Şunu bir kere daha söyleyip netleştirelim: Gazali, Grek 
felsefesini ve bu felsefenin etkisiyle İslam dünyasında or-
taya çıkan taklit felsefeyi durduran adamdır. Öte yandan, 
Gazali durdurmasaydı da Grek felsefesi İslam dünyasında 
bir yerden sonra etkisini kaybedecek ve duracaktı zaten. 
Grek felsefesinin ahlaki esasları Müslüman bünyeye tersti 
çünkü. Gazali de nitekim etkisini Müslüman bünyeye uy-
gun ahlaki fikirler ileri sürmesine borçludur.

Kriz ve yeniden doğuş
Gerçekte Gazali Batıniliği de yoğun olarak eleştirmiş fakat 
Batınilik bir şekilde İslam dünyasında yaşamaya devam 
etmiştir. Mutezile ve felsefe, Eşari ve Gazali olmasa da 
belli ki ölüp gidecekti. Aksine, Eşari’nin Mutezile’ye, Ga-
zali’nin felsefeye yönelik hücumlarının Müslümanların 
genel ihtiyaçlarını karşıladığı, bu nedenle de bu iki âlimin 
bugün de yaşayan bir şöhret bulduğunu düşünmek daha 
makul olur. 
Gazali, reddiyeleri kadar ihya çabasıyla da bilinir. Felse-
fe ve Batıniliği eleştirdiği eserlerini tek yanlılıktan kur-
taran, “İhya-u Ulumu’d-Din” adlı geniş çaplı eseridir. 
Bu kitapta Gazali, ahlak ve ibadeti, dervişane ihtiyatı ön 
planda tutmakla birlikte fıkıh ve kelama yeni yaklaşım-
lar getirir. Özetle, “İhya”, bir tek âlimin bütün İslam il-
mini kuşatma çabasıdır diyebiliriz. “İhya”nın diriliş, 
uyanış anlamı gözetilecek olursa, Gazali’nin İslam’ın 
uyanışı fikrini ilk ortaya atan müceddid olduğunu da 
söyleyebiliriz. 
Bütün bu resmi ilim çalışmaları sırasında, Bağdat Başmü-
derrisi olarak şöhret ve kariyerin zirvesinde iken Gazali 
büyük bir bunalıma girer. Artık içi her gün devam eden 
tartışmaları almamakta, ruhu kurtuluş için adeta çırpın-
maktadır. Uzlete çekilme arzusu duyar. Ne var ki dönemin 
gergin siyasi ortamı nedeniyle bu arzusunu tam olarak 
hiçbir zaman gerçekleştiremez. Bir yolunu bulup Bağ-
dat’tan Şam’a, oradan da hac için Hicaz’a giden üstad niha-
yetinde doğum yeri olan Tus’a geri döner. 
On yılı bulan bu yolculuğun verimi olan otobiyografik 
“el-Münkiz mined-Dalal” (Sapkınlıktan Kurtaran) 
isimli eserinde hem kendi ruhani yolculuğunu anlatır 
hem de hayat boyu incelediği Kelam, Felsefe, Batınilik 
ve Tasavvuf hakkındaki görüşlerinin nihai bir özetini 
sunar. Gazali’nin vardığı karar sufilerin hayatının diğer 
yollara girenlerin hayatından ahlaken daha temiz olduğu 
yolundadır. Tasavvuf, krize giren baş müderrise tekrar 
hayat vermiştir.

Ghazali solely responsible for the decline of the Greek 
philosophy in the Islamic world. This delusion and libel which 
does not have any scientific basis has turned into a model 
which is also believed by the followers of orientalism in Turkey 
without giving it any thought. 
Let’s clarify it by telling it once again: Al-Ghazali is the man 
who put a stop to the Greek philosophy and to the fake 
philosophy that emerged in the Islamic world with the effect of 
this philosophy. On the other hand, if al-Ghazali had not 
stopped it, the Greek philosophy would have lost its impact on 
the Islamic world and stopped at one point. As a matter of fact, 
the ethical principles of the Greek philosophy were contrary to 
a Muslim’s world. Hence, al-Ghazali owes his impact to 
asserting ethical ideas that were suitable for a Muslim’s world.

Crisis and revival
Indeed, al-Ghazali also severely criticized Batiniyya, but 
Batiniyya continued to survive in the Islamic world in one way 
or another. Mu’tazila and philosophy would have ceased to 
survive even if al-Ash’ari and al-Ghazali had not existed. On 
the contrary, it is more reasonable to think that the attacks of 
al-Ash’ari towards Mu’tazila and of al-Ghazali towards 
philosopy fulfilled the general requirements of Muslims and 
that therefore, these two scholars have a fame that is still alive. 
Al-Ghazali is known for his refutations as well as his effort of 
revival. What kept his books criticizing philosophy and 
Batiniyya from uni-lateralism is his extensive work called 
“Ihya’ Ulum al-Din”. In this book, al-Ghazali prioritizes 
ethics, prayer and dervish-like prudence while he brings new 
approaches to Islamic jurisprudence and theology. In a 
nutshell, “ihya” (revival) can be considered as the effort of a 
single scholar to encompass the entire science of Islam. If we 
take into consideration the meaning of “ihya” as revival and 
awakening, we can say that al-Ghazali was the first mujaddid 
to put forth the idea of the revival of Islam.  
During all these official scientific works, al-Ghazali succumbed 
to a great depression while he was at the zenith of his fame and 
career as the Chief Mudarris of Baghdad. He could not stand 
never-ending debates and his soul was almost moving heaven 
and earth for salvation. He felt a craving for retreating to 
seclusion. However, he never satisfied this craving due to the 
tense political environment of the era. The master who found 
a way to go from Baghdad to Damascus and to Hecaz therefrom 
for pilgrimage finally returned to his place of birth, Tus. 
In his autobiographical work called “al-Munqidh Min al-
Dalal (Rescuer from Error)” which is the product of this journey 
that amounted to ten years, he talks about his own spiritual 
journey and gives a final summary of his opinions on Theology, 
Philosophy, Batiniyya and Sufism, his life-long themes. Al-
Ghazali’s final verdict is that the life of Sufis is ethically 
chaster than the life of those who go astray.  Sufism revitalized 
the chief mudarris who went through a crisis.

TARİH / HISTORY
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MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

Unutmak da bir nimet… Ölüm düşüncesini sürekli aklı-
mızda diri tuttuğumuzda hayatın nasıl çekilmez oldu-
ğunu tahmin edemeyiz. Yemeden içmeden kesiliriz. O 
kadar çıplak hakikat ki ölüm, hakikat bildiğimiz diğer ne 
varsa bir anda anlamsızlaştırır. Şöyle düşünelim: Bir 
avuç köz taşıyorsunuz ve eliniz yanıyor. O yangının 
sürekli aynı dozda elinizi yaktığını düşünün! Bize ger-
çek olanın unutturulması da o gerçeğe dâhil… Büsbütün 
unutmuyoruz elbette. Öyle bir dengede tutuyor ki bizi 
Tanrı, ne kadar şükretsek az!
Dünya hayatı bize sevdirilmiştir. Bir sevgili olarak dün-
ya, bir dost, dinlenilecek bir gölge olarak dünya çok ge-
çer halk edebiyatında… O geçen dost kervanı da dünya-
dır meşhur türküdeki. Dünyayı bize sevdirenler ise bi-
zim yâr bildiklerimiz.
Uğruna yaşamaya değer dediğimiz şeyler, uğruna ölü-
necek şeyler aynı zamanda. Türkünün yakanı, “Yâr ya-
nıma gelince/Aklıma gelmez ölüm” derken, ölümün 
aklına gelmediğinden bahsetmiyor, aynı zamanda ‘onun 
uğruna ölürüm’ de diyor bir bakıma.
Bir aşk türlü hallerde anlatılır. Ancak mendil kıvrımla-
rından, üzüm salkımından, yazma oyasından anlatılma-
sı o aşkın içe işlemiş olmasını, içli ve “işli” olmasını da 
inanılmaz güzel istif ediyor. Oyalamak ve işlemenin 
ölümsüzlük düşüncesiyle bağına da bakmak lazım biraz 
sadeliğin dışına çıktığımızda…
Bir Zeybek bu…
Burdur türküsü, ilk iki dörtlüğü söyleniyor.

Forgetting is a blessing, too… We cannot even guess how 
unbearable life is when we keep alive the thought of death 
all the time. We stop eating and drinking. Death is a naked 
truth that makes wrong everything that we know to be right. 
Let’s imagine: You are carrying a handful of ember and your 
hand is burning. Now imagine that you always feel this 
burning sensation! This truth includes forgetting about 
what we know to be right. We do not totally forget, of 
course. God keeps us at such balance that our thanks would 
never be enough for it!
We have been made to like the worldly life. The world is 
mentioned many times as a lover, a friend, and as a shade to 
rest under it in our folk literature. Even though, the caravan 
of friends that passes in the famous ballad is the world. 
Who make us like the world are our beloveds. 
The things we find worth living for and the things that we 
find worth dying for. When the poet of the ballad goes, 
“When my beloved comes / I do not think of death,” he 
doesn’t mean that he doesn’t think of death, but he means, 
“I die for her” in a way. 
A love can be told in many different ways. However, telling 
it over a handkerchief, a bunch of grapes, and embroidery 
means that it is touching and it has efforts in it. This tells it 
beautifully. As we move out of simplicity, we see the 
connection between the thoughts of immortality and 
embroidering. 
It is a Zeybek…
Only the first two stanzas of the ballad of Burdur are sung. 

ÖLÜMÜ	UNUTTURAN…
BURDUR’DAN DERLENMİŞ TÜRKÜ, MUZAFFER SARISÖZEN TARAFINDAN. 
KAYNAK KİŞİSİ TEPELİ MEHMET… DİNLEYİN DE KİMDEN DİNLERSENİZ DİNLEYİN.

MAKES ONE FORGET ABOUT DEATH
MUZAFFER SARISÖZEN COLLECTED THE BALLAD FROM BURDUR. THE SOURCE 
PERSON IS TEPELİ MEHMET. LISTEN TO IT REGARDLESS OF ITS PERFORMER. 

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD
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Türkü şöyle:
“Mendilim dilim dilim
Nerdesin benim gülüm
Yâr yanıma gelince
Aklıma gelmez ölüm

Al yazmanın oyası
Alnıma vurdu boyası
Gitti yârim gelmedi
Allah’ından bulası”

Bu dörtlükte, sevilen kızın al yazmasının rengiyle, 
onun karşısında sevenin heyecanı, mahcupluğu ne gü-
zel anlatılmış. Kanının hareketlenmesini bırakın bizzat 
kan/hayat vurgusu bile sevdiği kıza hamlediliyor.

Türkünün söylenmeyen üçüncü dörtlüğü şöyle:

“Ak üzümün salkımı
Benim yârim saklı mı
Gösteriverin yüzünü
Çıldırıyom aklımı”

Burdur’dan derlenmiş türkü, Muzaffer Sarısözen tara-
fından. Kaynak kişisi Tepeli Mehmet… 
Dinleyin de kimden dinlerseniz dinleyin.
Şaire haksızlık etmeyelim ama bir mendil böyle bir aşk 
için de kanar!

Here is the ballad:
My handkerchief falls
Where are you my rose
When my beloved comes 
I do not think of death

Embroidery of my red kerchief
Its color reflected on my forehead
My beloved has gone; didn’t come back
May God’s judgment find you

In this stanza, how beautifully the excitement and shyness 
of the lover against the beloved girl is told over the color of 
the girl’s kerchief. Even the movement of his blood and the 
emphasis on the life and blood is attributed to the girl. 

The third stanza of the ballad that is not sung is as follows:

Bunch of white grapes
Is my beloved hidden
Let me see my beloved’s face
I am losing my mind

Muzaffer Sarısözen collected the ballad from Burdur. The 
source person is Tepeli Mehmet.
Listen to this ballad regardless of its performer. 
I should be fair to the poet but a handkerchief may bleed for 
a love like this one!

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD



HAYDAR ERGÜLEN

Basit ve etkili söyleyişler vardır. ‘Ne zaman gitti tren?’ 
bunlardan biridir. Ayrıca sık sık andığım bir kitaptır, 
James Baldwin’in romanı. Amerikalı kara yazar. Mahsus 
böyle dedim. İyi ki kara bir yazar diye. Hayır, beyazlar-
dan ne gördük ki demeyeceğim. Hayat sloganlardan 
ibaret değil ve sloganlara sığacak kadar da... Ne değil? 
Kolay değil, öyleyse slogan kolaycılığında bakılamaz da 
yaşanamaz da! 
‘Ne zaman gitti tren?’ demek yalın bir soru gibi gelse de, 
gidenin ne’liğine, değerine bakıldığında yanıtının o kadar 
da sıradan olmadığı görülür. Her zaman değilse de çoğu 
zaman… ‘Giden bir yolculuk bırakır şehirde’ diye bir dize 
yazmıştım uzun zaman önce. Her zaman yokluk bırakmaz 
giden, boşluk bırakmaz, bir yolculuk bıraktığı da olur. Her 
şeyde bir yolculuk arayanlardan değil, bulanlardanım, 
daha doğrusu her şeye bir yolculuk yakıştıranlardan.
Şimdi memleketin yaşadığı durum gibi... 94. yılına gir-
mek üzere olan bir cumhuriyet ve devamında da de-
mokrasi serüveni. Serüven, yolculuk gibi hep olumlu 
çağrışımlar uyandırır bende ve hep öyle yazmak isterim 
onu. Severek, överek, güzelleyerek… Ben de bu serüve-
nin 60 yılında bulundum, tanığı oldum. Acısıyla tatlı-
sıyla, iyi günüyle kara günüyle, Mustafa Kemal Atatürk 
ve arkadaşlarının halkıyla birlikte kurduğu Türkiye 
Cumhuriyeti bugünlere kadar geldi. Yakında 100. yaşını 
kutlayacağız. Demokratik, laik sosyal hukuk devleti 
olarak Türkiye Cumhuriyeti binlerce yıl yaşasın ve onu 
yaşatmak hepimizin görevi olsun. 
Bu, ülkeyi demir ağlarla örmenin sevinci gibi bir şeydir. 
Nasıl kuş uçmaz kervan geçmez yollara raylar döşenip, 

There are simple but impressive phraseologies. ‘Tell me how 
long the train’s been gone’ is one of them. In addition, James 
Baldwin’s book is the one that I recall often. The black 
American writer. I said it on purpose. Good thing that he is a 
black writer. No, I won’t say what good came out of the white 
ones. Life is not all about slogans and it is not as … as to fit in 
slogans, either. Not as what? Not as easy… Then, we cannot 
look at life or live our lives in the easiness of a slogan!
Although, asking ‘Tell me how long the train’s been gone’ 
might seem like a simple question, when we consider the 
qualities of the one that is gone we realize that the answer is 
not that ordinary. At least, most of the time, if not always… 
A long time ago, I had written a verse that went like this: ‘The 
departed leaves a journey in the city.’ The departed doesn’t 
always leave nothingness, emptiness behind, but a journey 
sometimes. I am not among the ones who look for a journey in 
everything; I am among the ones who find it in everything. 
More precisely, I ascribe a journey to everything.
Just as what our country has been going through right now… A 
republic that is about to celebrate its 94th anniversary and a 
democracy adventure afterwards. The word of adventure 
recalls positive things in me, just as journey does, so I always 
would like to write positive about it with love, with praises to 
beautify it. I have been present for the 60 years of this 
adventure. I have been witnessing it. The Turkish Republic 
that had been established by Mustafa Kemal Atatürk, his 
comrades and the people has come to these days. We are going 
to celebrate its 100th anniversary soon. The Turkish Republic 
shall exist for thousands of years as a democratic and a secular 
social constitutional state and let this become our mission.

NE	ZAMAN	GİTTİ?	
‘NE ZAMAN GİTTİ TREN?’ DEMEK YALIN 

BİR SORU GİBİ GELSE DE, GİDENİN 
NE’LİĞİNE, DEĞERİNE BAKILDIĞINDA 

YANITININ O KADAR DA SIRADAN 
OLMADIĞI GÖRÜLÜR.

HOW LONG THE 
TRAIN’S BEEN GONE

ALTHOUGH, ASKING ‘TELL ME HOW LONG 
THE TRAIN’S BEEN GONE’ MIGHT SEEM LIKE 
A SIMPLE QUESTION, WHEN WE CONSIDER 
THE QUALITIES OF THE ONE THAT IS GONE 

WE REALIZE THAT THE ANSWER IS NOT 
THAT ORDINARY.

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES
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katar katar turnalar eşliğinde vagon vagon trenler gidi-
yorsa, demokrasi de öyle olsun isterim. Daha demokra-
sinin adını duymamışlara, d’sini bilmeyenlere kadar 
ulaştırılsın, ulaştırılsın ki özgürlükler doyasıya yaşan-
sın, düşünceler birbiriyle yarışsın ve kimse kimsenin 
üzerinde bir üstünlüğe, erke sahip olmasın. İster hâki-
miyet milletindir diyelim o zaman, ister egemenlik 
ulusundur. İkisinde de önde gelen halkın demokratik 
katılımı, özgür bilinci ve seçimi olacaktır çünkü. 
Bir ülkede halkın meclisinin bombalanması demek çok 
şey demektir çünkü. Yalnızca bu bile demokrasinin 
daha da yaygınlaştırılması, özgürlük alanlarının çoğal-
tılması gereğini ortaya koyar. Öyleyse, ister askeri ister 
sivil, her türden darbe ve girişimini önlemenin yolu, ne 
zaman gitti demokrasi demeden, özgürlük katarını yola 
çıkarmak, demokrasi trenini en ücra köşelere kadar iler-
letmek olmalıdır.
Demokrasinin bir çınar ağacı gibi kök salıp, boy atıp, 
uzun uzun yaşaması, bir zeytin ağacı gibi bilge, güngör-
müş bir nitelik kazanması ve bir manolya ağacı gibi 
herkeste güzel kokulara, iyimser duygulara yol açması... 
Onu böyle düşlüyorum işte. Düşlemek, düşünmek sa-
yılmaz mı? Düşünce düşlemekle başlar ve yine yeni 
düşlerle sürer. Öyleyse biz de demokrasiyi ve özgürlüğü 
istediğimiz gibi düşleyelim. Uçar gibi giden bir tren ol-
sun örneğin, kimse ona yetişemesin, desinler ki bak ne 
güzel her şey yolunda gidiyor, biri benim yaptığım gibi 
ağaç metaforlarıyla düşlesin, süslesin demokrasiyi, biri 
mevsimler gibi, biri doğa olayları gibi, biri tadı dama-
ğında kalan lezzetler gibi, biri de Sümerlerden, Hititler-
den kalma bir şiir gibi, papirüslere yazılmış, taşa kazıl-
mış, kadim bir şiir gibi sevsin, söylesin onu.
Treni kaçırabiliriz, sonra da unutulmaz bir anı olur bu 
bizim için ama ya demokrasiyi kaçırırsak, işte o zaman 
unutulmaz bir acı olur. Halk demokrasiye sahip çıkıp, 
darbecilere karşı direnmişse ve bu güç bu ülkede bir 
daha darbe yapılamayacağının da bir göstergesiyse, de-
mokrasimiz de artık yüksek hızlı bir tren olsun! 

It is the kind of joy, which resembles the joy of covering this 
country with the iron network. I want democracy to be the 
way the rails can be built in remote places and trains can 
reach those remote places. It shall reach to the people who 
have never heard of it, so they experience their freedom to 
the fullest, so their thoughts race with each other, so one 
doesn’t dominate another. Therefore, whether we say the 
nation owns the command or the dominance belongs to the 
people; what is primary in both is the free consciousness, 
free election, and democratic participation of the nation.
Bombing a nations’ grand assembly building means many 
things. This alone proves the need of democracy’s 
dissemination and the necessity of maximizing the realms of 
freedom. Therefore, whether military or civil, the way to 
prevent any type of coup attempt is to have the democracy 
train reach the most remote corners without questioning 
how long the democracy has been gone.  
I dream of our democracy with roots put out as of a plane 
tree, getting taller, living long, wise like an olive tree, 
invoking beautiful sensations and optimistic feelings in 
everyone like a magnolia tree... This is how I imagine it. Is 
dreaming not counted as thinking? A thought begins with 
dreams and again grows with new dreams. So, let us dream 
of our democracy and freedom as we wish. Let us dream of 
our democracy as a train that goes so fast that it almost 
flies. No one can catch up with it. Everyone says that, look 
everything is going well. Someone dreams of my tree 
metaphor. One dreams of it as the seasons, as another 
dreams of it as the events of nature… as unforgettable 
flavors, as a poem from the Hittites or Sumerians written 
on papyrus, carved on stones, like an ancient poem. A poem 
told a poem beloved… 
We may have missed the train, then this would be a memorable 
moment for us, but if we miss democracy, that’s when the pain 
becomes unforgettable. If our people stood up against the coup 
plotters and defend our democracy, and if this power is the 
indicator of that, a coup in this country can never be attempted 
ever again, let our democracy be a high-speed train!

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

Treni	kaçırabiliriz,	sonra	da	unutulmaz								
bir	anı	olur	bu	bizim	için	ama	ya	

demokrasiyi	kaçırırsak,	işte	o	zaman	
unutulmaz	bir	acı	olur.

We might miss a train and it might become an 
unforgettable memory to us later on; however,  

if we miss democracy, then it might cause            
an unforgettable pain. 
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ÖMER YALÇINOVA

Aykut Ertuğrul hikâyeciliği denilince şu üç unsur ön 
plana çıkmaktadır. Gerçeklik duygusunu yitirmemek; 
hayatın ölmeden önce bir film şeridi gibi gözlerin 
önünden geçmesi; “O an” diyebileceğimiz hikâye tek-
niği. Bunlar Aykut Ertuğrul’un ilki 2011’de üçüncüsü 
2015’te çıkan hikâye kitaplarının 
hepsinde az veya çok bulunmaktadır. 
‘Keyfekeder Kahvesi’nde (2011, 
Okur Kitaplığı) daha az, ‘Mümkün 
Öykülerin En İyisi’nde (2013, Deda-
lus Kitap) daha çok, ‘İki Dünyanın 
Ustası’nda (2015, Dedalus Kitap) ise 
daha ölçülü ve olgunlaştırılmış bir 
şekilde.
“O an”, hikâyeyi derleyip toparla-
yan, okuyucunun gözünde olayın 
canlanmasını sağlayan bir tekniktir. 
Aykut Ertuğrul “an”ı yazar. Bu, onda 
onlarca imgenin bir araya gelmesini 
sağlar. Onlarca imgeyle bir ânı, yani 
o an yaşananları aktarır Ertuğrul. Bu 
sağlam, diğer yandan güç bir teknik-
tir. Birçok hikâyeci de kullanır bu 
tekniği. Fakat Ertuğrul adeta bir tab-
lonun içine onlarca unsuru sığdırıp, 
çerçevesini çizer gibi kurgular hikâ-
yeyi. Çerçeve “an”dır. Diğer imgeler 
ise tabloyu oluşturan parçalar. Oysa birçok hikâyeci 
tek bir imge üzerinde çalışır. Ertuğrul ise “an”ın üze-
rinde durur. Çünkü Ertuğrul’un hikâyeleri hareketli-
dir, karakterleri sürekli düşünür ve bir sonuca ulaşma-
ya çalışır. O yüzden zaman, “an” merkezlidir. İmge/
görüntü merkezli olsaydı, daha durağan, belki duygu-
sal hikâyeler ortaya çıkacaktı.
“Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” vardır ‘Mümkün Öy-
külerin En İyisi’ kitabında. Kahraman kalabalığa doğru 
yürümektedir. Hikâyenin çerçevesi budur. Daha doğ-
rusu hikâyeyi derleyip toparlayan, okuyucunun gö-
zünde canlanmasını sağlayan an... Kahraman kalabalı-

When we talk about Aykut Ertuğrul’s storytelling skills, 
three factors become prominent: keeping the sense of 
reality, one’s life flashing before one’s eyes before dying, 
a storytelling technique that we can call ‘The moment.’ 
We see all these more or less in Aykut Ertuğrul’s 

storybooks, the first published in 2011 
and the third published in 2015. Less in 
‘Keyfekeder Kahvesi’ (2011, Okur 
Kitaplığı); more in ‘Mümkün Öykülerin 
En İyisi’ (2013, Dedalus Books); 
balanced and mature in ‘İki Dünyanın 
Ustası’ (2015, Dedalus Books)… 
‘The moment’ is a technique that 
compiles the story and allows the 
readers visualize the events of the 
story. Aykut Ertuğrul writes ‘the 
moment.’ This enables him to bring 
together tens of images. Ertuğrul 
describes the moment using tens of 
images. This is a hard but concrete 
technique. Many storytellers use this 
technique. However, Ertuğrul weaves 
his stories in a way as if he almost fits 
many factors in a picture and draws its 
frame. The frame is the moment. Other 
images are the pieces that form the big 
picture, whereas, many other 

storytellers work on only one image. Ertuğrul emphasizes 
‘the moment’ because his stories are action packed, the 
characters always think and try to come to a resolution. 
That is why time is centered on the moment. If it were 
centered on the image, he would have created more fixed 
and maybe emotional stories. 
There is “Kahramanın Sonsuz Yolculuğu” (The Eternal 
Journey of the Hero) in ‘Mümkün Öykülerin En İyisi’ (The 
Best of the Possible Stories.) The hero walks towards the 
crowd. This is the frame of the story. In fact, it is ‘the 
moment’ that compiles the story and allows the readers to 
visualize it. As the hero walks towards the crowd, 

KAHRAMANIN	BİTMEYEN	HİKÂYESİ
AYKUT ERTUĞRUL “AN”I YAZAR. BU, ONDA ONLARCA İMGENİN BİR ARAYA GELMESİNİ 
SAĞLAR. ONLARCA İMGEYLE BİR ÂNI, YANİ O AN YAŞANANLARI AKTARIR ERTUĞRUL.

ENDLESS STORY OF THE HERO
AYKUT ERTUĞRUL WRITES “THE MOMENT.” THIS ENABLES HIM TO BRING TOGETHER TENS 

OF IMAGES. ERTUĞRUL DESCRIBES THE MOMENT USING TENS OF IMAGES.

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS
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ğa doğru yürürken yüzlerce şey geçer içinden. Bunlar 
kalabalığın ne olduğuna dair düşüncelerdir. Okuyucu, 
kahramanın düşünceleri üzerinden kalabalığı anlama-
ya çalışır. Fakat bu arada kahramanımızı da tanırız. 
Onun neler hissettiğini, neler okuduğunu, çocukluğu-
nu, gençliğini kısa kısa anlamaya başlarız. 
Hikâye gayet hareketlidir. Ertuğrul’un cümleleri de 
hızla akmaktadır. Düşünce, olay ve dil birbirini ta-
mamlar haldedir. Hareketli dil sayesinde panik ve kor-
ku hali, belirsizliğe duyulan tepki daha net yansıtılır. 
Kahramanın çok ve hızlı düşünmesi ister istemez kli-
şelerle uğraşmasına neden olur. Klişenin herkes tara-
fından bilinmek gibi bir özelliği vardır. Ertuğrul bu bi-
linenlerden kendi yorumunu, belki de onların üzerine 
kendi hikâyesini ekleyerek istifade eder. Bu şekilde 
gerçeklik duygusunu da muhafaza etmesi kolaylaşır. 
Diğer türlü, “koşmakta olan bir buzdolabına” takılıp 
kalma tehlikesi vardır.
Hızla akan olaylar, düşünceler okuyucuda ölümden 
önce kahramanın gözünün önünden hayatının bir film 
şeridi gibi geçmesini çağrıştırır.
Aykut Ertuğrul’un üç hikâye kitabı da bu şekilde günü-
müz okuyucusuna kendini anlatabilecek güçtedir. 

hundreds of thoughts pass through his mind. These are to 
do with the description of the crowd. The readers try to 
comprehend the crowd over the thoughts of the hero. Yet, 
we get to understand the hero, too. We begin to understand 
what he feels and reads, his childhood, and his youth...
The story is dashing. Ertuğrul’s narration flows. Thoughts, 
events, and narration complete each other. Panic, horror, 
and reaction against the unknown are reflected sharply by 
means of the flowing narration. The fast way of thinking 
of the hero causes him to deal with clichés. Clichés have 
the trait of being known by everyone. Ertuğrul uses this to 
his advantage by adding his interpretation and maybe his 
own story over them. This makes keeping the sense of 
reality much easier. Otherwise, there is the danger of 
‘tangling up with the refrigerator that is running.” 
The events taking place quickly make the readers recall 
the flashing the hero’s life before his eyes before dying. 
The three storybooks by Aykut Ertuğrul have the strength 
to explain themselves to today’s readers. 

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS
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YAZARIN KITAPLIĞI 
 THE LIBRARY OF THE AUTHOR

Bir Kucak Sadece, Hakan 
Arslanbenzer, 2016, Avangard 
Yayınları 

Only A Hug, Hakan 
Arslanbenzer, 2016, Avangard 
Publishing

Osmanlı’nın Ustalık Eseri Edirne, 
Talha Uğurluel, 2016,               
Timaş Yayınları

The Masterpiece of the 
Ottoman: Edirne, Talha 
Uğurluel, 2016,Timaş Publishing

Dede Korkut Hikâyeleri, 
Ayşe Sevim, 2016, 
Şule Yayınları

Dede Korkut Stories,              
Ayşe Sevim, 2016,                     
Şule Publishing

Yokluk Güzel Yalnızlık İyi, 
Mehmet Aycı, 2016,                  
Hece Yayınları

Nonexistence Nice Loneliness 
Good, Mehmet Aycı, 2016,   
Hece Publishing

Hikâye	gayet	hareketlidir.	
Ertuğrul’un	cümleleri	de	hızla	
akmaktadır.	Düşünce,	olay	ve	dil	
birbirini	tamamlar	haldedir.	

The story is dashing. Ertuğrul’s narration 
flows. Thoughts, events, and narration 

complete each other.



MODA / FASHION

ESİLE TAN MERAL ERDOĞAN

SEZONUN	ÖNE	ÇIKAN	TRENDLERİ

THE	LATEST	PROMINENT	TRENDS	OF	THE	SEASON

DAİMA KENTLİ, DAİMA ŞIK AMA BİR O KADAR DA RAHAT… 

THE HIGHLIGHTED TRENDS OF THE SEASON ARE ALWAYS URBAN AND ALWAYS 
ELEGANT AS WELL AS BEING COMFORTABLE. 

Yeni sezonda son trendler, çok tanıdık kıyafetlere, 
beklenmedik dokunuşlar yaparak farklı bir anlam 
katacak. Gaucho pantolonlar, düşük omuzlu bluz-
lar; eğlenceli, cesur, birbirinden farklı tarzlarla 
kombinlenecek. Bu sezon, aynı zamanda feminen 
kalem etekler, vatkalı detaylar güçlü kadın imajıyla 
lüks ve rahat parçalara tanık olacak. İşte sezonun 
önce çıkan son trendleri ve öneriler:

The latest trends of the new season will add a different 
meaning to the familiar clothing through unexpected 
touches. Gaucho pants, low-shoulder blouses will be 
combined with fun, bold, and different styles. This season 
will present the strong feminine image with luxurious 
details and comfortable pieces such as pencil skirts and 
padded shoulders. Here are the latest prominent trends 
of the season and our recommendations:

DÜŞÜK OMUZLU BLUZLAR
Bu yazın en trend parçası haline gelen düşük omuzlar 
sonbaharda da etkisini bluzlarda sürdürmeye devam 
edecek. Jeanlerin, kot şortların üstüne omuz dekolteli 
bluzlar, eteklerin üstüne dantellerle süslenmiş düşük 
omuzlu bluzlar, neredeyse her stile seslenecek.

LOW-SHOULDER BLOUSES
Among the summer’s trends, low shoulders will continue 
to maintain their influence on blouses in fall. Jeans and 
denim shorts that are combined with low-cut blouses and 
skirts that are combined with low-shoulder lace-detail 
blouses will address almost any style.

Öneri:
• Düşük omuzlar kullanımda sizleri rahatsız 

ediyorsa yakası lastikli düşük omuzları tercih 
edebilirsiniz. Böylece kendinizi bluzunuzu 
çekiştirmekten uzak tutabilirsiniz. 

• Düşük omuzlu bluzlar en çok jeanlerin üstüne 
yakışıyor. Her kıyafetin üstüne düşük omuzlar 
yakışsa da sanki jeanler için yapılmış. 

Recommendations:
• If you are uncomfortable wearing low shoulders, 

you can choose models with elastic necklines. 
Therefore, you can keep yourself away from 
tugging your blouse.

• Low-shoulder blouses suit jeans the most. 
Although, low-shoulders go on any type of outfit, 
they still look like they are made for jeans.
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MODA / FASHION

GAUCHO PANTOLONLAR
Sezonun en trend parçası olan gaucho pan-
tolonlar retro çizgisiyle yeniden yorumlana-
cak. Bu pantolonlar yüksek belli geniş ve diz 
altına kadar inmesiyle rahatlığı temsil ede-
cek. Kapri pantolonlara daha farklı bir bakış 
açısı sunan gaucho pantolonlar hem şıklığı, 
hem rahatlığı birarada sunacak. 

GAUCHO PANTS
The trendiest piece of the season, gaucho 
pants, will be redefined with retro lines. 
These pants will represent comfort with a 
high-waist and wide descend to below 
the knee. Gaucho pants, bringing a 
different perspective to capri pants, offer 
both comfort and elegance.

Öneri:
• Gaucho pantolonlar en 

çok uzun ve ince 
bacaklara yakışıyor. Kısa 
ve kalın bacaklara 
sahipseniz bu 
pantolonların sizi daha 
kısa göstereceğini 
unutmayın. 

• Gaucho pantolonlarda da 
bu sezon takımlar 
kullanılacak. 
Pantolonunuzla aynı renk 
ve desenlerden oluşan 
bluzları giyebilir ya da 
bluzunuzu daha soft 
renklerde seçebilirsiniz. 

Recommendations:
• Gaucho pants suit long 

and thin legs. If you have 
short and bulky legs, do 
not forget that you will 
look shorter in these pants.

• Gaucho trousers will also 
be a part of pantsuits in 
this season. You can wear 
a blouse that consists of 
the same color and pattern 
of your pants or you can 
choose softer colors for 
your blouse.
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MODA / FASHION

KALEM ETEKLER
Kaç sezondur namı alıp başını 
yürüyen kalem etekler, kadına en 
çok yakışan parçalardan biri. 
Yüksek belli ve vücudun 
güzelliğini ortaya çıkaran bu 
etekler, mini, midi ve uzun 
boylarıyla her stile ayak uyduran 
inanılmaz bir parça.

PENCIL SKIRTS
No matter for how many seasons 
they have been dominating the 
trends, pencil skirts are among the 
pieces that suit women the best. 
Whether short, long, or midi, these 
skirts that are high-waist and that 
bring out beautiful body lines are 
unbelievable with their ability to go 
with any style. 

Öneri:
• Kalem etek giyerken dikkat 

edilmesi gereken en önemli 
konu bel çizginizi göstermektir. 
Bluz, gömlek veya tişört, her 
ne tercih ettiyseniz onu 
eteğinizin içine saklamalısınız. 

• Unutmayın kalem eteklerin 
olunduğundan daha ince 
gösterme özelliği vardır. Fazla 
kilolarınız varsa, eteğinizi aynı 
renk blazer ceketlerle 
tamamlayarak daha zayıf 
görünebilirsiniz. 

Recommendations:
• Showing your waistline is the most 

important rule to follow when 
wearing a pencil skirt. You should 
tuck your blouse, shirt, or whatever 
you picked to wear on top in your 
skirt.

• Do not forget that a pencil skirt will 
make one appear thinner than she 
actually is. If you are overweight, you 
might want to look thinner by 
combining a blazer of the same color 
with your pencil skirt. 
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VATKALI DETAYLAR
80’li yılların en popüler detayı olan 
vatkaların 90’larda etkisi biraz olsun 
azalmıştı. 2000’lerde çok az yerde 
kullanılan vatkalar şimdilerde tekrar 
rağbet görmeye başladı. 80’li yılların 
abartı vatka detayları tercih edilmese de 
şimdiki vatka detaylar daha çok kusurları 
örterek, daha zengin ve asil bir görünüm 
kazandıracak. 

PADDED DETAILS
Shoulder pads, the most popular 
detail of the 80s, lost their 
popularity in the 90s. Shoulder 
pads that have been used rarely 
in the 2000s became popular 
again. Although, the exaggerated 
shoulder pads are not preferred 
any longer, today’s once again 
popular shoulder pads will give 
you a rich and elegant appearance 
by hiding your imperfections.  

Öneri:
• Geniş omuzlara sahipseniz 

vatkalardan uzak durmalısınız. V ve 
U yakalar tam size göre olacaktır.

• Omuzlarınız geniş değilse vatka 
detayları mutlaka kullanmalısınız. 
Vatka kullanmayı sevmiyorsanız 
yarım vatkaları tercih etmelisiniz. 
Varla yok arası olan bu vatkalar hem 
kusurlarınızı örtecek hem de vatka 
kullandığınız belli olmayacak. 

Recommendations:
• If you have wide shoulders, you 

must stay away from padded 
shoulders. V-neck and U-neck 
lines are just for you.

• If you don’t have wide 
shoulders, then you must use 
them. If you don’t like wearing 
tops with padded shoulders, 
then you might want to try the 
ones that are smaller in size. As 
they hide your imperfections, 
you won’t even notice that 
they are there.

MODA / FASHION
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ELA DEMİRCİLER

EVİNİZDE	HOBİNİZE	YER	AÇIN
HOBİSİ OLANLARA VE HOBİ EDİNMEK İSTEYENLERE EVLERDE HOBİ ODASI YA DA                            

HOBİ KÖŞESİ YARATMA ÖNERİLERİ...

OPEN UP SOME SPACE AT HOME FOR YOUR HOBBY
TIPS FOR MAKING A HOBBY ROOM OR A HOBBY CORNER AT HOME FOR PEOPLE WITH 

HOBBIES OR PEOPLE WHO WANT TO ADOPT A HOBBY...

Günümüz insanı 
hobileriyle stres atma yolunu 

tercih ediyor. Günün yoğunluğunu 
atıp kafanızı dağıtabileceğiniz, boş 

vakitlerinizi değerlendireceğiniz hobileriniz 
için evinizde kendinize özel bir yer açabilirsiniz. 

İşte size evinizde hobi odası ya da hobi köşesi 
oluşturma önerileri...

Today’s people prefer to relieve themselves of stress by 
being occupied with hobbies. You can open up a special 
space at home for the hobbies that you will be doing to 
get rid of the tiredness you feel at the end of the day, 

chill out and spend your free time. Here are some 
suggestions for creating hobby rooms or 

hobby corners at home...
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EŞYALARI TASARLAYIN
Kullanmadığınız mobilyaları küçük dokunuşlarla işe yarar bir 
hale getirebilirsiniz. Küçük bir masayı, hobi masası olarak 
yeniden tasarlamanız mümkün. Masanızın üzerine yerleşti-
receğiniz birkaç raf, hem hobi köşenizin dekorasyonunu 
tamamlar hem de hobi malzemeleriniz için depo alanı oluş-
turmanızı sağlar. Rafların üzerine ya da hemen yanında yer 
vereceğiniz dolabın üzerine kutular ya da sepetler yerleşti-
rerek fazladan depolama alanları oluşturabilirsiniz. 

DESIGN YOUR FURNITURE 
You can make your unused furniture useful with some small 
touches. You can redesign a small table as a hobby desk. By 
placing a few shelves on your table, you can complete the 
decoration of your hobby corner and make a small storage area 
for the materials you may use for your hobbies. By placing small 
baskets or boxes on the shelves or on the cabinet you will place 
beside the shelves, you can create extra storage space.

KÖŞENIZI KIŞISELLEŞTIRIN 
Evinizde oluşturduğunuz hobi köşesini küçük dokunuşlarla 
kişiselleştirebilirsiniz. Dolap çekmecelerine renkli, desenli 
yapışkanlı folyolarla renk katabilirsiniz. Kullandığınız çekme-
cenin kulplarını süslemek ya da boyamak da alanınızı kişisel-
leştirmenizi sağlayacaktır. Hobi köşenizdeki eşyaların yerleri-
ni zaman zaman değiştirerek mekâna hareketlilik de katabi-
lirsiniz. Böylece monotonluktan da kurtulmuş olursunuz.

PERSONALIZE YOUR CORNER 
You can personalize the hobby corner that you have made 
at home with small touches. You can add color to the 
drawers on your cabinet by using sticky foils with patterns 
on. Painting or decorating the handles of the drawers will 
also help you personalize your area. By changing the 
location of the items in your hobby corner from time to 
time, you can add some movement to the place. This will 
also save you from monotony.
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KUTU VE SEPETLERDEN YARARLANIN
Kutu ve sepetlerle hobi köşenizi süsleyebilirsiniz. Hobi 
alanlarında makara, ip, fermuar, takı malzemeleri, boya 
ya da yapıştırıcılar için düzenleyici kutular kullanılabilir. 
Renkli ve işlevsel bir hobi köşesi yaratırken düzenli 
olmalısınız. Ayrıca hobi köşeniz için hatırlatıcı pano gibi 
çeşitli aksesuarları kendiniz de yapabilirsiniz. Kumaş 
çerçeveli bir pano ya da mantar panodan yararlanarak 
kendi tasarımınızı oluşturabilirsiniz. 

BENEFIT FROM BOXES AND BINS
You can decorate your hobby corner with bins and 
boxes. Organizer bins can be used for storing pulleys, 
strings, zippers, jewelry parts, paints, or glues in your 
hobby areas. You must be organized when making a 
colorful and useful hobby corner. You can also make 
various accessories by yourself such as a reminder 
board. By using a board with a fabric frame or a pin 
board, you can create your own design.

HOBI ODASI
Dikiş dikmek, örgü örmek, resim yapmak, ahşap boya-
ma, takı yapmak gibi pek çok hobiyle evinizde rahat-
lıkla ilgilenebilirsiniz. Hobileriniz için ayıracağınız bir 
odanız varsa çok şanslısınız. Çünkü hobi odanızda 
değişik dekorasyon fikirlerini uygulamanız mümkün. 
Hobi odanızda da çeşitli köşeler oluşturarak farklı 
zamanlarda, farklı aktiviteler yapıp beyninizi burada 
dinlendirebilirsiniz.

HOBBY ROOM
You can do many hobbies in the comfort of your home 
such as sewing, knitting, drawing, wood painting, making 
jewelry and many others things. You are very lucky if you 
have a room that you can use just for your hobbies, 
because it is possible to use different decorative ideas in 
this room. By making different hobby corners in your 
hobby room, you can do different activities at different 
times and rest your mind. 
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     HOBI KÖŞESI OLUŞTURUN
Vaktinizi değerlendirmeye ayıracağınız özel bir 
odanız yoksa evinizin bir köşesini hobi köşesi olarak 
kurgulayabilirsiniz. Bunun için de mutfağınızda ya 
da oturma odanızda bir köşeyi kendinize ayırabilir-
siniz. Burada eski bir dolap, kullanmadığınız bir 
masa ya da raflarla kendinize harika bir hobi köşesi 
oluşturabilirsiniz.

     MAKE A HOBBY CORNER 
If you don’t have an extra room to turn into a special 
place to spend your free time, then you can just 
make a hobby corner in your house. You may reserve 
an area in the kitchen or in the living room for 
yourself. Here you can create a splendid hobby 
corner out of an old cabinet, a table, or some shelves 
that you don’t use.



SÜPER SPOR OTOMOBIL LIGINDE: BMW i8
BMW, i8 modelinde gelecekteki süper spor otomobille-
rin nasıl olacağına dair önemli ipuçları veriyor. Sıra dışı 
görünüşüyle bakışları üzerine toplayan i8’de 3 silindirli, 
1.5 litre hacimli turbo benzinli motor ve elektrik motoru 
birlikte kullanılıyor. İki motor toplamda 358 beygir gibi 
çok etkili bir gücü sürücünün emrine sunuyor. BMW i8’in 
dış gövde panellerinde karbon-fiber kullanımı aracın 
hem hafif olmasını hem de dayanıklı olmasını sağlıyor. 
0-100 km’ye 5 saniye gibi kısa bir sürede çıkabilen aracın 
son hızı 250 km/s. Bataryalarının şarj süresiyse 1 saat 45 
dakika. 2+2 oturma düzenine sahip süper sporcu, sadece 
elektrik motoruyla 35 km’ye kadar yol alabiliyor. Benzinli 
motor da çalıştığında 100 km’deki sadece 3 lt benzin 
tüketimiyle hem çok hızlı hem de ekonomik bir araç 
olduğunu kanıtlıyor. BMW i8’in özellikleri gibi Türkiye 
satış fiyatı da yüksek tam 589 bin TL.

IN THE SUPER SPORTS CAR LEAGUE: BMW i8
BMW gives hints in i8 model to how the super sports cars 
of the future will be like. The i8 that catches eyes with its 
extraordinary looks uses a tri-cylinder 1.5-liter turbo gas 
engine and an electric engine together. The combination 
of the two engines offers the power of a 358 HP combo-
engine to the user. Carbon-fiber use on the outer body 
panels of the BMW i8 enables the vehicle to be light and 
durable. The maximum speed of the vehicle that can 
reach from zero to 100 km in 5 seconds is 250 km/h. The 
charge duration of the batteries is 1 hour and 45 minutes. 
The super sports car, which has a 2+2 passenger capacity, 
can travel 35km on only its electric engine. When the 
gasoline engine works as well, it proves itself as an 
economic and fast vehicle with 3lt gas consumption per 
100km. Just as the BMW i8’s features, its price in Turkey 
is also high: 589 thousand TL to be exact.  

ERTUĞRUL ARSLAN

Yakın gelecekte otomotiv dünyasında elektrikli otomo-
billerin çok daha etkin rol oynayacağına kesin gözüyle 
bakılıyor. Üretim maliyetleri dolayısıyla fiyatları düşen, 
menzilleri artan elektrikli otomobiller çok daha yaygınla-
şacak. Doğayı kirletmeden, sıfır emisyonla yol alan bu tür 
araçların ülkemiz pazarında resmi olarak satılan model 
sayısı önümüzdeki dönemde daha da artacak. İşte, moto-
siklet tarzı araçlardan, lüks spor otomobillere kadar Tür-
kiye pazarında satılan elektrikli modeller.

It is looked upon the fact that in the automotive world of the 
near future, electric vehicles will be playing a much more 
effectual role with certainty. The use of electric automobiles, 
which will have an increased range and dropped prices due to 
the production costs, will spread. The official number of sales 
of these types of vehicles, which travel with zero emission and 
without harming nature, will increase in our country in the 
future. Here are all the electric models sold in our country 
from motorcycle like vehicles to luxury sports cars.  

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

THE VOLTAGE OF ROADS RISE
FROM FUN URBAN VEHICLES TO SUPER FAST SPORTS CARS, HERE ARE ALL OF THE 

ELECTRIC MODELS SOLD IN TURKEY…

YOLLARDAKİ	VOLTAJ	YÜKSELİYOR
EĞLENCELİ ŞEHİR İÇİ ARAÇLARINDAN, SÜPER HIZLI SPOR OTOMOBİLLERE KADAR İŞTE TÜRKİYE 

PAZARINDA SATILAN TÜM ELEKTRİKLİ MODELLER…
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KÜÇÜK, LÜKS VE EKONOMIK: BMW i3
Alman otomobil üreticisi BMW, elektrikli modeller konu-
sunda iddialı markalar arasında yer alıyor. İ markasıyla 
modeller üreten BMW’nin bu alandaki premium şehir 
otomobili olarak konumladığı i3 modeli ön plana çıkıyor. 
Tek şarjla yaklaşık 200 kilometre yol kat edebilen araçta 
170 beygir gücünde bir elektrik motoru kullanılıyor. BMW 
i3’ün 100 km’deki harcadığı elektrik tutarıysa yaklaşık 3 
TL. Arkadan itişli olan BMW i3, emisyonsuz olmasının yanı 
sıra, benzersiz ve neredeyse tamamen sessiz bir sürüş 
deneyimi sunuyor. Herhangi bir prizde 8 saat içinde 
yüzde 80 şarj edilebilen BMW i3 için bu süre hızlı şarj 
istasyonlarında 30 dakikaya kadar iniyor. Eve veya iş yeri-
ne kurulabilen, BMW i serisi otomobiller için özel olarak 
tasarlanan özel ünitesi ile şarj süresi yarıya indirilebiliyor 
ve daha güvenli şarj imkânı sağlanıyor. Araç ülkemizde 
149.500 TL fiyatla satılıyor.

SMALL, LUXURIOUS, AND ECONOMIC: BMW i3
The German automobile producer BMW is also one of the 
brands that are self-assured about their electric models. 
BMW that makes models with the i brand has positioned the 
i3 to be the featured premium urban car in this field. The 
vehicle that can travel 200 km on a single charge has a 170 
HP electric engine. The electric bill for traveling 100km by 
the BMW i3 is only 3 TL. The rear-wheel drive BMW i3 
provides a unique and almost completely quiet driving 
experience besides zero emission in use. The BMW i3 that 
can be charged 80 percent at any outlet in 8 hours has the 
ability to drop this duration down to 30 minutes at quick 
charge stations. The special unit designed for the BMW i 
series that can be set up at work or at home can reduce the 
time to charge your vehicle by half and ensure a safer 
charging process. The price of the vehicle is 149.500 TL in 
our country.  
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ŞEHIR IÇI KULLANIMI IÇIN IDEAL: RENAULT TWIZY
Ülkemizde satılan elektrikli modeller içinde Renault Twizy, 
dört tekerleği ve arka arkaya oturma düzeniyle iki kişilik 
taşıma kapasitesine sahip özel bir araç olarak ön plana 
çıkıyor. Hem ekonomik ve çevreci bir sürüş hem de eğlen-
celi bir deneyim sunmayı amaçlayan yüzde 100 elektrikli 
model, özellikle şehir içi ulaşımı için son derece ideal. 
Şehir içinde en küçük park yerlerine bile sığabilen Twizy, 
220 V’lik şehir şebekesinden şarj olabiliyor. 13 kW, (17 
beygir) motoru bulunan araç, maksimum 80 km/s hıza 
kadar ulaşabiliyor. Yaklaşık 3.5 saatte bataryası şarj olan 
Twizy, tek dolumla 100 km’den fazla menzile ulaşıyor. 
Otomatik vitesi, hava yastıkları, eğlence sistemi başta 
olmak üzere klasik araçlardaki tüm donanıma sahip olan 
Twizy ülkemizde 13.700 avro fiyatla satılıyor. 

THE IDEAL VEHICLE FOR URBAN CRUISING: 
RENAULT TWIZY  
Out of the electric models sold in our country, the 
Renault Twizy draws attention to itself as a special 
quadricycle vehicle with back-to-back two-seater 
design. The 100 percent electric model, which targets 
an economic and environmentalist drive and a fun 
experience, is especially an ideal vehicle for urban use. 
The Twizy, which can fit even the smallest parking 
spots, can be charged through a 220 V city grid. The 13 
kW (17 HP) engine of the vehicle can reach up to 80 
km/h. The Twizy, which is charged in approximately 3.5 
hours, can travel over 100 km on a single charge. The 
Twizy, which has all the equipments that classic vehicles 
have such as an automatic transmission, airbags and 
primarily an entertainment system, is sold for 13.700 
Euros in our country. 
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ELEKTRIKLI MODELLERIN MENZIL LIDERI: RENAULT ZOE
Tüm dünyada elektrikli otomobilleri arasında en çok satı-
lan model olarak rekoru elinde bulunduran Renault ZOE, 
ilk aşamasından itibaren elektrikli bir araç olarak planlan-
mış. Dışarıdan bakıldığında elektrikli bir araç olduğunu 
anlamanın olanaksız olduğu ZOE, her türlü kullanıma 
uygun bir otomobil olarak dikkat çekiyor. 65 kW (88 bey-
gir) gücünde bir elektrik motoruna sahip ZOE, yüksek 
tork üretimi sayesinde sıfırdan 50 km/s hıza sadece 4 
saniyede ulaşabiliyor. Akılı şarj sistemine sahip araç, her 
türlü elektrik şebekesini kullanarak 4-10 saat sürede 
bataryasını dolduruyor ve tek dolumla 200 km’den fazla 
menzile ulaşıyor. ZOE, elektrikli diğer örnekleri gibi nere-
deyse hiç ses çıkarmayan bir otomobil. Bu yüzden yolda 
giderken yayaların güvenliği için 50 km/s hızlara kadar 
dışarıya yapay motor sesi veren özel bir sisteme de sahip. 
Renault ZOE ülkemizde 66.500 TL fiyatla satılırken, 
batarya kirası aylık 59 avrodan başlıyor.

THE LEADER OF THE ELECTRIC MODELS AT RANGE: 
RENAULT ZOE 
The Renault ZOE, which has the record of being the most 
sold electric vehicle model in the world, was planned as an 
electric vehicle from the start. The ZOE, which is impossible 
not to be recognized as an electric car at first glance, 
attracts attention as a vehicle appropriate for any type of 
use. The ZOE, which has a 65 kW (88 HP) electric engine, 
can go from zero to 50km/h in 4 seconds thanks to its high 
torque generation. The vehicle that has a smart charge 
system can recharge its battery from any type of electrical 
grid in 4-10 hours and can travel over 200 km on a single 
charge. The ZOE, much like the other electric models, is an 
almost completely silent vehicle. That is why; it has a special 
system that emits an artificial engine sound when it is 
cruising at a speed higher than 50 km/h. As the Renault ZOE 
is sold for 66.500 TL in our country, its monthly battery 
rentals begin from 59 Euro.  

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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Dokunmatik ekranlı, ekranı döndürülerek klavyenin üzerine 
katlanabilen, böylece de bir tablet gibi kullanılabilen çift iş-
levli dizüstü cihazları satın almadan önce, dikkat etmeniz 
gereken bazı noktalar var. Örneğin önceliği tablet olan bir ci-
haz alırsanız, klavye ve touchpad ile etkileşimi bir dizüstü 
kadar iyi olmayacaktır. Bunun yanında bağlantı yuvaları da 
dizüstü bilgisayara göre daha az olacaktır. Bizim de inceledi-
ğimiz dizüstü öncelikli cihazlar biraz daha büyük ve ağırdırlar 
ama pil ömrü daha uzun, daha iyi bir yazı deneyimi sunar.

There are some things to know before buying double 
function touch-screen laptops with fold-over screens so 
they can be used like a tablet. For example, if you 
purchase a device that its priority is being a tablet, then 
it will not have as good an interaction with a touchpad 
and a keyboard as a laptop would. Devices with laptop 
priority that we examined are a bit larger and heavier 
but have a longer battery life and they offer a better 
writing experience.

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

AYTUN ÇELEBİ

İKİSİ BİR ARADA BİLGİSAYARLAR İNCE VE HAFİF OLMALARININ YANINDA,                                  
TABLET GİBİ KULLANILABİLMELERİYLE DE ÖNE ÇIKIYORLAR. 

TWO IN ONE COMPUTERS ATTRACT ATTENTION FOR BEING SLIM AND LIGHT, 
AS WELL AS BEING USED AS A TABLET. 
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THE BEST DOUBLE FUNCTION LAPTOPS 
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MICROSOFT SURFACE BOOK
Geçen yıl ilk dizüstü bilgisayarı olarak Surface 
Book’u tanıtınca, üst düzey teknik özellikleri, 
sağlam yapısı ve kendine has tasarımıyla beğeni 
toplamıştı. Intel Core i5 ve i7 işlemci, Intel ve 
Nvidia grafik kartı, 8 ve 16 GB bellek, 128 GB ve 256 
GB SSD depolama seçenekleri bulunan Surface 
Book’un 13,5 inçlik ekranı, diğer cihazlardan farklı 
(3:2) oranıyla göze çarpıyor. 

After the Surface Book was presented as its first 
laptop computer last year; it won recognition with its 
sturdy composition and its unique design. Surface 
Book that has Intel Core i5 and i7 processor, Intel and 
Nvidia graphic card, 8 and 16 GB RAM, 128 GB and 
256 GB SSD storage space options has a 13.5-inch 
screen that becomes prominent with its (3:2) ratio, 
which is different from the other devices.

LENOVO YOGA 900
Tasarımıyla renkli bir tarz oluşturan 
Yoga 900, taşınabilirlik konusunda 
son derece iddialı. İnce olmasının 
yanında, hafif olan cihazın, Intel Core 
i7 işlemcisi, 8 ve 16 GB bellek ile 256 
GB’tan 1 TB’a kadar SSD depolama 
seçenekleri onu güçlü bir PC yapıyor. 
Ayrıca 13,3 inçlik ekranı 3200x1800 
piksel ile son derece yüksek bir 
çözünürlük sunuyor. 

The Yoga 900, which creates a 
colorful style with its design, is very 
assertive about its mobility. Besides 
being slim, the device, which is very 
light, has an Intel i7 Core processor, 8 
or 16 GB RAM and 256 GB to 1 TB of 
SSD storage space that makes it a 
powerful PC. In addition, its 13.3-inch, 
3200x1800 pixel screen provides 
high quality resolution.   
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ASUS TRANSFORMER BOOK 
FLIP TP200SA
Dönebilen ekranı ve yaklaşık 11 saat 
kesintisiz çalışmasını sağlayan pili ile 
tam bir mobil çözüm oluşturuyor. 
TP200SA’nın özellikleri ise onu daha 
çok giriş seviyesinde konumlandırıyor. 
İç kısmı fırçalanmış metal, dışı ise 
plastikten oluşan cihaz, 11,6 inçlik 
ekranında HD Ready çözünürlük 
sunuyor. USB 3.0’ın yanı sıra, USB-C 
ile yeni nesil telefonları da doğrudan 
destekliyor.

It creates a complete mobile solution 
with its rotating screen and battery, 
which allows the device to operate 
for 11 hours non-stop. However, the 
features of TP200SA place it in the 
entry level. The device, which has a 
brushed metal interior and a plastic 
exterior, has an 11.6-inch screen with 
HD Ready resolution. Besides USB 
3.0, it also supports new generation 
smart phones with USB-C directly. 

HP SPECTRE X360
Daha uygun fiyat ile öne çıkan Spectre 
x360, 13,3 inç büyüklüğünde Full HD 
çözünürlüklü bir ekrana sahip. Tamamı 
alüminyum kasanın sağlamlaştırdığı 
cihaz, rahat klavyesiyle de dikkat 
çekiyor. Intel’in Core i5 ve Core i7 
işlemci, 8 ve 16 GB bellek, 256 ve 512 
GB SSD depolama seçeneklerinin 
yanında, Intel HD Graphics 5500 
ekran kartını bünyesinde barındırıyor. 
Spectre x360, uzun bir pil ömrü 
arayanlara da hitap ediyor.

The Spectre X360 that becomes 
prominent with its more agreeable 
price has a full HD resolution, 13.3-
inch screen. The device, which has 
been fortified completely with an 
aluminum case, grabs attention with 
its comfortable keyboard. Besides its 
Intel Core i5 and Core i7 processor, 8 
and 16 GB RAM, 256 and 512 GB SSD 
storage space options, it also has an 
Intel HD 5500 Graphics card. The 
Spectre X360 also appeals to those 
looking for a computer with a long 
battery life.
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AJANDA / AGENDA

IMANY
Şarkılarında aşktan kadın hakları 
mücadelesine, iklim değişikliğinden siyasi 
mücadelelere kadar pek çok konuya 
değinen Imany huzur, umut ve hüznü bir 
arada yaşattığı yeni şarkılarıyla; 26. Akbank 
Caz Festivali kapsamında 21 Ekim’de 
İstanbul Volkswagen Arena’da…

Touching on many subjects in her songs 
from love to fight for women’s rights and 
from climate changes to political fights, 
Imany is at İstanbul Volkswagen Arena on 
October 21 within the 26. Akbank Jazz 
Festival with her new songs, through which 
she makes her listeners experience peace, 
hope, and sorrow at the same time. 

FAZIL SAY
Dünyaca ünlü piyanist, 
uzun zamandır 
beklenen Sait Faik 
eseriyle Ankaralı 
dinleyicilerle 9 Ekim 
tarihinde 
Congresium’da 
buluşuyor.

The pianist who is 
famous around the 
world is meeting with 
his audience at 
Congresium in Ankara 
to perform the long 
awaited Sait Faik works 
on October 9.

Jehan Barbur
İstanbul Kadıköy Sahne
İstanbul Kadıköy Stage

01

Hayko Cepkin
İzmir Ooze Venue28

Mavi Sakal
İstanbul Kadıköy Sahne
İstanbul Kadıköy Stage

Carlton J. Smith
İstanbul Eataly Sahnesi
İstanbul Eataly Stage

Zara
İstanbul Bostancı Gösteri Merkezi
İstanbul Bostancı Performance Center

Niyazi Koyuncu 
Ankara IF Performance Hall

07

07

22

25
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PAMUK PRENS
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
07 Ekim 2016 / October 7, 2016

YÖNETMEN - DIRECTOR: 
Birol Güven

OYUNCULAR - CAST:                                                  
Tamer Karadağlı, Arzu Balkan, Pınar Altuğ ile 
Yağmur Atacan

TÜR - GENRE:  
Macera / Adventure

FİLM ÖZETİ: Oynadığı karakterle ülkeyi alt üst 
etmiş olan aktör Tamer Karadağlı’nın kariyeri 
tam bir çıkmaza girmişti. Tam her şey bitti 
derken başına öyle bir şey geldi ki hayatı 
değişti.

SYNOPSIS:The actor Tamer Karadağlı who has 
turned the country upside down because of the 
role he played comes to a dead end. Just as he 
thought that everything was over, he went 
through something that changed his life.

CEHENNEM - INFERNO 
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
14 Ekim 2016 / October 14, 2016

YöNETMEN - DIRECTOR:
Ron Howard

OYUNCULAR - CAST:                                                  
Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster ile Irrfan 
Khan

TÜR - GENRE:  
Aksiyon / Action

FİLM ÖZETİ: Harvard Üniversitesi Simgebilim 
Profesörü Robert Langdon başından vurulmuş 
bir halde hastane odasında gözlerini açar. Ne 
buraya nasıl geldiğini ne de nasıl vurulduğunu 
hatırlamaktadır.

SYNOPSIS: Harvard University Symbolics 
Proffessor Robert Langdon opens his eyes in a 
hospital room with a gun-shot injury on his head. 
He doesn’t have any recollection of either how 
he got there or how he got shot.

SİNEMA / CINEMA

Animasyon–Animation Animasyon–Animation Romantik–Romance Aksiyon–Action Dram–Drama07 21 21 28 28
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Resimdeki
oyuncu

Müzik

Kırgınlığı
belirtme

Burmalı çivi
Başlangıcı
olmayan,

eski

Futbolda
sayı

Bir börek
türü
Saf,

deneyimsiz

Yapım
Azerbaycan
halkından

olan

Tamir etme

Eski bir
uygarlık

Hükümdar
ailesi

Değişiklikler

Düzen

Çok karşıtı

Güç simgesi
değnek

Eğme

Yemek

Birtakımı,
bazısı

Laf

Parmaklıklı
hücre Manevi güç

Aylık

Aday
İstanbul'da

bir semt

Sanı

Kalınca,
yağlı çörek

At üretilen
çiftlik

İstanbul'un
eski adı

Benzetme
ile anlatma

Yüksek ses,
nara

Karışık
renkli

Irmak taşıtı

İstanbul
ilçesi

Bir bağlaç

Stadyum
Deniz giysisi

Üç yanı
suyla çevrili

kara

Zaman
gösteren

alet
Parazit Yalanlama

Bir meyve

Valf

Güven,
güvenç

Tarım

Rubidyum
simgesi

Bilgi, data
Çırakla usta

arası
zanaatçı

Ahali
Desise, hile

Şehzade
eğitmeni

Atılgan
Tahılın

harmana
kadarki hali

Aklama
belgesi

Gerek,
gerekli

Parasal
Matlup

Cennet ile
cehennem
arası yer

Değersiz,
sıradan

Araçta
motor
kapağı

İran
başkenti

[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAN KODAMANOĞLU
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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.

ALEYH
ANTRE
ARKTİK
ARTIŞ
ASKER
AVURT

AYIBALIĞI

BURSA
ÇAYLAK
FANİLA
HUKUKİ

ISMARLAMA
JİNEKOLOJİ

LEHÇE

RESMİYET
ROSTO
RUSYA
SARMA
SATIR
STATÜ
TEKİR
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Her satırı, her sütunu ve  her 3x3 lük alanı, 1’den 9’a kadar rakamlarla doldurmalısınız.

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

[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

Resimdeki
oyuncu

Müzik B Kırgınlığı
belirtme S Burmalı çivi

Başlangıcı
olmayan,

eski V Futbolda
sayı G Bir börek

türü
Saf,

deneyimsiz K Yapım İ Azerbaycan
halkından

olan

M U S İ K İ Tamir etme

Eski bir
uygarlık O N A R M A

Hükümdar
ailesi R Değişiklikler

Düzen T A D İ L A T Çok karşıtı

Güç simgesi
değnek A Z

H A N E D A N Eğme

Yemek İ M A L E
Birtakımı,

bazısı

Laf K İ M İ Parmaklıklı
hücre K A F E S Manevi güç R

S Ö Z Aylık

Aday M A A Ş İstanbul'da
bir semt R A M İ

Sanı

Kalınca,
yağlı çörek Z A N At üretilen

çiftlik
İstanbul'un

eski adı O Benzetme
ile anlatma

A Ç M A H A R A
Yüksek ses,

nara İ Karışık
renkli M Irmak taşıtı

İstanbul
ilçesi S A L

A V A Z Ş İ L E
Bir bağlaç

Stadyum İ L E Deniz giysisi T Üç yanı
suyla çevrili

kara G
S T A T M A Y O
Zaman

gösteren
alet

Parazit C Yalanlama
Bir meyve

Valf N A R
S A A T Güven,

güvenç İ Tarım

Rubidyum
simgesi Z Bilgi, data

Çırakla usta
arası

zanaatçı V E R İ
Ahali S Desise, hile

Şehzade
eğitmeni E N T R İ K A Atılgan I Tahılın

harmana
kadarki hali

H A L K Aklama
belgesi İ B R A N A M E

Gerek,
gerekli

Parasal L A Z I M Matlup A L A C A K
M A L İ Cennet ile

cehennem
arası yer A R A F Değersiz,

sıradan A D İ
Araçta
motor
kapağı K A P U T İran

başkenti T A H R A N

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

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

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

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

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

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





0  9  6  raillife EKİM / OCTOBER 2016

 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]





A’dan Z’ye her şey
HD görüntü kalitesiyle
evinizde

68 HD kanalla cam gibi
televizyon keyfi Tivibu’da.
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