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VİZYON / VISION

Ahmet ARSLAN
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication

YENİ	YHT	GAR	
HİZMETİNİZDE…

THE NEW YHT TERMINAL       
IS AT YOUR SERVICE...
My valuable citizens,
We carry on our work to equip our country with advanced and 
comfortable transportation and communication networks without 
losing speed just as it has been during the past 14 years. 
Within the scope of our works, we have materialized a new 
inauguration that is vitally important for the High Speed Train line 
(YHT) and that has excited us. 
We have inaugurated the new Ankara YHT Terminal building with 
the participations of our President the Honorable Recep Tayyip 
Erdoğan and our Prime Minister the Honorable Binali Yıldırım.
Ankara High Speed Train Terminal has characteristics to contribute 
to the capital’s architectural richness. 
The building has taken its place among the prestigious works of 
Turkey and its capital with its architecture and social reinforcements.
Ankara YHT Terminal will be able to serve up to 50 thousand daily 
passengers.
The terminal, where 12 YHT sets can pull in at the same time, has         
3 platforms and 6 railway lanes. It consists of 8 floors, including the 
ground floors, featuring over a 194.460 m2 indoor space. 
Social and cultural reinforcements such as commercial areas, cafes 
and restaurants, office spaces, multi-purpose lounges, praying areas, 
first-aid and security units, and hotels also take place at Ankara YHT 
Terminal, where indoor and outdoor garage services with 1.910 car 
capacity in total will be offered.
YHT Terminal, which has an investment value of 235 million dollars, 
has been planned to meet with all the needs of our disabled citizens 
with the use of advanced technology.
Ankara YHT Terminal, which is going to be operated by Ankara Train 
Terminal Operator (ATG) for 19 years and 7 months, will be assigned 
to TCDD at the end of the term. Train operations of the new terminal 
will be carried out by TCDD. 
Ankara YHT Terminal that we have inaugurated has everything that 
our citizens who prefer the railway transportation may expect from a 
modern service. 
Have a nice journey.

Değerli vatandaşlarım; 
Ülkemizi gelişmiş, konforlu ulaşım ve iletişim 
ağlarla donatmak için geçmiş 14 yılda olduğu 
gibi hız kesmeden çalışmalara devam ediyoruz.
Bu çalışmalarımız kapsamında yine bizi 
heyecanlandıran, Yüksek Hızlı Tren (YHT) 
hattı için hayati öneme sahip olan bir açılış 
gerçekleştirdik. 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan ve Başbakanımız Sayın Binali 
Yıldırım’ın teşrifleriyle gerçekleşen Ankara 
YHT Gar binasını hizmete açtık.
Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı başkentin 
mimari zenginliğine zenginlik katacak bir 
özelliğe sahiptir.
Mimarisi ve sosyal donatılarıyla Türkiye’nin 
ve Başkent’in prestij eserleri arasındaki yerini 
aldı. 
Ankara YHT Gar, günlük 50 bin yolcuya kadar 
hizmet verebilecek.
Aynı anda 12 adet YHT setinin yanaşabileceği 
3 adet peron ve 6 adet demiryolu hattı bulunan 
gar, 194.460 m2 kapalı alandan ve zemin katlar 
dâhil toplam 8 kattan oluşuyor. 
Kapalı-açık toplam 1.910 araçlık otopark 
hizmetlerinin verileceği Ankara YHT Gar’da; 
ticari alanlar, cafe-restoran, iş ofisleri ve çok 
maksatlı salonlar, mescit, ilk yardım ve 
güvenlik birimleri ile otel gibi sosyal ve 
kültürel donatılar bulunuyor. 
Yatırım bedeli 235 milyon dolar olan YHT Gar, 
en son teknoloji kullanılarak engellilerin tüm 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandı.
Ankara Tren Garı İşletmecisi (ATG) tarafından 
19 yıl 7 ay süreyle işletilecek Ankara YHT Gar, 
bu süre sonunda TCDD’ye devredilecek. Yeni 
garın tren işletmeciliği TCDD tarafından 
yürütülecek.
Hizmete aldığımız Ankara YHT Gar’da, 
demiryolu seyahatini tercih eden 
vatandaşlarımıza daha çağdaş hizmet 
sunulabilmesi için ihtiyaç duyulan her şey var.
İyi yolculuklar dilerim.
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Dünyanın raylı sistemler alanındaki en büyük 
organizasyonu niteliğindeki InnoTrans 2016 Berlin Fuarı, 
20-23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. TCDD ve 
Bağlı Ortaklıklarımızın yanı sıra ülkemizde demiryolu 
sektöründe faaliyetlerini sürdüren 50’ye yakın özel 
firmamız da fuarda stant açtı.
Demiryolu sektöründe dünya ölçeğinde faaliyetini 
sürdüren tedarikçilerin buluştuğu fuarda tüm gözler, milli 
kuruluşumuz TCDD ve diğer firmalarımızın üzerindeydi. 
Stantlarımızı ziyaret eden dünyanın önde gelen firmaların 
temsilcilerini ülkemizde devam eden ve planlanan 
demiryolu projeleri hakkında bilgilendirme fırsatı bulduk. 
Gelişen demiryolu endüstrimizi anlatarak, kendilerinin 
Türkiye’ye yatırım yapmalarını istedik.
Türkiye’nin her alanda olduğu gibi son yıllarda demiryolu 
sektöründe kaydettiği başarının yabancıların da 
dikkatlerinden kaçmadığını gördük. 80 adet YHT seti 
temini başta olmak üzere alt ve üstyapı ile araçların 
modernizasyonu projelerimize ilgi duymaktalar. Onların 
bu ilgisi ziyadesiyle bizleri memnun ediyor. Ancak burada 
bizim önceliğimiz ise kendi demiryolu endüstrimizin çok 
daha hızlı gelişmesi için yüzde 50’nin üzerinde yerlilik 
oranlarıyla üretimlerini temin etmektir. Şimdi bunların 
gayreti içerisindeyiz.
Fuara katılan firmalarımız da yeni teknoloji ürünlerini 
tanıtma ve pazarlama noktasında büyük başarı sağladı. 
Onların stantlarına ve ürünlerine olan yoğun ilgi, ülkemiz 
adına bizleri gururlandırmıştır. 
Demiryollarımıza ilgi duyulmasında en önemli etken 
hükümetlerimizin verdiği destekle ayrılan yatırım 
ödenekleridir. Bize düşen, halkımızın vergilerinden 
oluşan bu kaynakları halkımıza tekrar hizmet olarak 
sunmaktır. 
Hızlı, güvenli ve konforlu YHT seferlerimizle, 
MARMARAY’ımızla, şehir içi ve şehirlerarasında 
başlattığımız modern seyahat imkânlarıyla ve daha birçok 
faaliyetlerimizle halkımıza nitelikli kamu hizmeti sunuyor 
olmanın gururunu taşıyoruz.
Hayırlı yolculuklar…  

InnoTrans 2016 Fair, which is the biggest organization of the 
world on rail system, took place in Berlin between 20 and 23 
September 2013. As well as Turkish State Railways (TCDD) 
and our Affiliated Companies, about 50 private companies in 
Turkish railway sector opened their booths in the fair.
During the fair bringing together the most important suppliers 
of the railway sector, all the eyes were on our national 
enterprise TCDD and our other companies. We found the 
opportunity to brief the representatives of the most 
outstanding companies of the world visited our booth about 
our ongoing and planned projects. Through telling our 
developing railway sector, we request them to invest in Turkey. 
We simply realized that foreigners also follow the 
achievements of Turkey in railway sector closely as in all other 
fields. They are interested in the projects of infrastructure and 
superstructure, modernization of the fleet and especially 
procurement of 80 High Speed Train Sets. We are highly 
pleased by their interests. However, our priority is to ensure 
the production with bigger than 50% local content rate to 
provide a faster development in our local railway industry. Our 
efforts are towards achieving these objectives. 
Turkish Companies participating in the fair achieved great 
success in presenting and marketing their new technological 
products. The intense interest in their booths and products 
filled us with pride on behalf of our Country. The most 
important factor of interests towards our railways is the 
investment allowance allocated to the railways with the 
support of our Government. Our mission is to present these 
resources consisting of the taxes collected from the public to 
our people again as the service.
We are proud to offer our citizens qualified public service with 
our fast, safe and comfortable YHT services and modern travel 
opportunities commenced through MARMARAY, urban, 
intercity and many more activities.
Have a nice journey…

BERLİN’DE	
GURURLANDIK

WE WERE PROUD 
IN BERLIN

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD
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InnoTrans 2016 Fair (International Trade Fair for Transport 
Technology Innovative Components-Vehicles-Systems) was 
held in Berlin, the Capital City of Germany on 20th-23rd 
September 2016.  
Orhan Birdal, Deputy Undersecretary in the Ministry of 
Transport, Maritime Affairs and Communication, İsa 
Apaydın, Director General of TCDD, Authorities of TCDD 
TRANSPORT JSC, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ and 
TÜDEMSAŞ and the companies, which are active in railway 
sector, attended to this fair.  
Orhan Birdal, expressed that “We believe that the railway 
sector will come into its own by means of liberalization.” 
Birdal evaluated that “45 Turkish companies have attended 
to this fair. This will increasingly continue in the future 
years.” 

160th Establishment Anniversary of TCDD was 
celebrated in InnoTrans Fair
İsa Apaydın, reminded that the establishment anniversary of 
TCDD was celebrated in Berlin and expressed that 
approximately 50,3 billion TL was invested for railways from 
2003 up to now. Thanks to these investments, High Speed 
Train Projects, which brought prestige to our country and 
became the world brand, have been carried out. He also added 
that “The law enabling the domestic and foreign operators to 
operate their own trains in Turkey is entered into force. This 
regulation is the milestone of Turkish Railways. The future 
of Turkish Railway is bright.” 

InnoTrans 2016 (Uluslararası Ulaşım Teknolojisi, Ye-
nilikçi Bileşenler, Araçlar ve Sistemler Ticaret Fuarı) 
20-23 Eylül 2016 tarihlerinde Almanya’nın Başkenti 
Berlin’de yapıldı. 
Fuara; Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, TCDD Genel Mü-
dürü İsa Apaydın, TCDD TAŞIMACILIK AŞ, TÜVA-
SAŞ, TÜLOMSAŞ ve TÜDEMSAŞ yetkilileri ve de-
miryolu sektöründe faaliyet gösteren firmalar katıldı.
Fuarda açıklamalarda bulunan Orhan Birdal, “Serbest-
leşmeyle birlikte demiryollarının hak ettiği yere gele-
ceğine inanıyoruz.” dedi. Birdal, “Bugünkü fuarda 45 
Türk firması mevcut. Bu gelecek yıllarda artarak de-
vam edecek.” değerlendirmesine bulundu.

TCDD’nin 160. yıl dönümü Innotrans Fuarı’nda 
kutlandı
İsa Apaydın, TCDD’nin 23 Eylül kuruluş yıl dönümü-
nün bu yıl Berlin’de kutlandığını hatırlatarak 2003 yı-
lından bugüne kadar demiryollarına 50,3 milyar TL 
gibi önemli miktarda yatırım yapıldığını ve bu yatı-
rımlarla ülkemizin prestiji haline gelen ve dünya mar-
kası olan Yüksek Hızlı Tren Projelerini hayata geçir-
diklerini kaydetti. Apaydın, “Türkiye’de yerli ve ya-
bancı işletmecilerin kendi trenlerini işletebilmesine 
imkân sağlayan kanunumuz çıkmıştır. Bu düzenleme 
Türk Demiryolları’nın miladıdır. Türkiye’de demir-
yollarının önü açıktır. Geleceğimiz aydınlıktır.” dedi.

TCDD

TCDD,	INNOTRANS	2016	FUARI’NIN	
GÖZDESİ	OLDU

ORHAN BİRDAL: “SERBESTLEŞMEYLE BİRLİKTE, DEMİRYOLLARININ, 
HAK ETTİĞİ YERE GELECEĞİNE İNANIYORUZ.”

TCDD BECAME THE FAVOURITE OF 
INNOTRANS 2016 FAIR

ORHAN BİRDAL: “WE BELIEVE THAT THE RAILWAY SECTOR WILL COME INTO ITS 
OWN BY MEANS OF LIBERALIZATION.”

0  1  2  raillife KASIM / NOVEMBER 2016

HB_Sahan_lansman_21x27.pdf   1   7.10.2016   15:10



Minister of Transport, Maritime Affairs, and 
Communications Ahmet Arslan who stated that Post and 
Telegraph Directorate (PTT) is being renewed with each 
passing day said, “We are in the position of further renewal, 
development, and growth. PTT that has had an important 
share in our country’s fate in the past has an important 
place in its future as well.”
Arslan expressed that PTT has always been in the forefront 
of our country’s fate, especially as the future of our country 
has been shaped in these 176 years of process during the 
speech he gave at the ceremony organized for the 176th 
foundation anniversary of PTT at Ankara Cer Modern.  
Arslan who highlighted the fact that PTT is renewed with 
each passing day said, “We are in the position of further 
renewal, development, and growth. Our country has 
grown in a way that cannot be compared to its past and is 
walking towards the 100th year goals with steady steps. 
This geography places such a responsibility on our 
shoulders. Not only the Anatolian geography, but the 
mistreated and oppressed people of the world also look 
forward to the development of our country, which they 
call home now, maybe more than we do; they might even 
be praying for that more than we do. We must grow 
further not to disappoint them. PTT that has had an 
important share in our country’s fate in the past has an 
important place in its future as well. Therefore, PTT 
must keep improving itself.”
Arslan who expressed the hardship of changing a 176-year-
old culture that has been institutionalized and having it to 
keep up with the future said that PTT raised its sights with 
the vision of President Recep Tayyip Erdoğan and Prime 
Minister Binali Yıldırım. 

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Posta ve Telgraf Teşkilatı’nın (PTT) her ge-
çen gün yenilendiğini belirterek, “Daha da yenilen-
mek, daha da gelişmek, daha da büyümek durumun-
dayız. Ülkemizin geçmişinde kaderine paydaş olan 
PTT’nin, ülkemizin geleceğinde de önemli yeri var.” 
dedi. 
Arslan, PTT’nin 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 
Ankara CerModern’nde düzenlenen törende yaptığı 
konuşmada, PTT’nin 176 yıllık süreçte ülkenin kade-
rinde, özellikle ülkenin geleceği şekillenirken hep ön 
safta yer aldığını ifade etti.
PTT’nin her geçen gün yenilendiğine dikkati çeken 
Arslan, “Daha da yenilenmek, daha da gelişmek, daha 
da büyümek durumundayız. Ülkemiz geçmişle kıyas-
lanamaz derecede büyüdü ve 100. yıl hedeflerine 
emin adımlarla yürüyor. Bu coğrafya omuzlarımıza 
böyle bir sorumluluk yüklüyor. Sadece Anadolu coğ-
rafyası değil, dünyadaki mazlumlar ve mağdurlar ana 
kucağı ve baba ocağı Türkiye’nin büyümesini bizden 
daha çok istiyor ve bunun için bizden çok bize dua 
ediyorlar. Bu beklentileri boşa çıkarmamak adına 
daha da büyümeliyiz. Ülkemizin geçmişinde kaderine 
paydaş olan PTT’nin, ülkemizin geleceğinde de 
önemli yeri var. Bunun için PTT hep yenilenmeli, hep 
üstüne koymalı.” değerlendirmesinde bulundu.
Arslan, 176 yıllık kurumsallaşmış bir kültürü değiş-
tirmenin ve geleceğe ayak uydurmasını sağlamanın 
zor olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın ortaya 
koyduğu vizyonla PTT’nin büyük hedefler ortaya 
koyduğunu söyledi.

PTT,	HER	GEÇEN	
GÜN	YENİLENİYOR
BAKAN ARSLAN: “ÜLKEMİZİN 
GEÇMİŞİNDE KADERİNE PAYDAŞ OLAN 
PTT’NİN, ÜLKEMİZİN GELECEĞİNDE DE 
ÖNEMLİ YERİ VAR.”

PTT IS BEING RENEWED 
WITH EACH PASSING DAY
MINISTER ARSLAN: “PTT THAT HAS HAD AN 
IMPORTANT SHARE IN OUR COUNTRY’S FATE 
IN THE PAST HAS AN IMPORTANT PLACE IN 
ITS FUTURE AS WELL.”
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ÇORUM	VE	ALACAHÖYÜK ÇORUM AND ALACAHÖYÜK
ALACAHÖYÜK’TE TUNÇ ÇAĞI’NDAN HİTİT İMPARATORLUĞU’NA BİZANS’TAN 
OSMANLI’YA DÜNYA TARİHİNE TANIKLIK EDEBİLİRSİNİZ.

YOU CAN WITNESS WORLD HISTORY IN ALACAHÖYÜK FROM THE BRONZE AGE TO THE 
HITTITE EMPIRE AND FROM THE BYZANTIUM TO THE OTTOMAN EMPIRE.

Çorum’un Alacahöyük bölgesine giderseniz sizi orada 
Tunç Çağı ve Hitit döneminin önemli bir dinsel tören ve 
sanat merkezi karşılar. Kalker temel üzerine, andezit 
bloklarla inşa edilmiş genişliği 10 metre olan sfenksli 
kapıdan geçtiğinizde, attığınız her adım dünyanın tari-
hine de tanıklık edecektir.
Osmanlı’nın Rum arkeoloğu Theodor Makridi 1907 yı-
lında Çorum’un Alacahöyük bölgesinde ilk kazı çalışma-
sını başlattığında binlerce yıllık bir geçmişi ortaya çıka-
racağını biliyor muydu acaba? O ilk kazmayı vurduktan 
sonra ortaya çıkarılan Bakır-Taş Çağı’ndan Osmanlı 
dönemine kadar gelen dönemlere ait buluntular sadece 
Anadolu tarihine değil, dünya tarihine de ışık tuttu. 
Theodor Makridi’nin kazılarında ilk bulunan tabletler 
arasında, anlaşma taslakları ve Mısır firavunu II. 

If you visit the Alacahöyük area of Çorum, an important rites 
and arts center dating from the Bronze Age and the Hittite era 
will greet you. After you pass through the ten meters tall gate, 
which has a limestone base built with andesitic blocks and is 
accompanied by sphinxes on both sides, every step you take 
towards inside will be witnessing world history.  
Did Theodor Makridi, the Greek archeologist of the Ottoman 
Empire, know that he would discover thousands of years old 
history when he started his first excavation site in the 
Alacahöyük area? The findings that were discovered after he 
gave the first blow with his pickaxe held light not only to 
Anatolian history but also to world history. The findings were 
conserved well until the Ottoman era all the way from the 
Bronze-Stone Age. 
Treaty drafts, letters that the Egyptian Pharaoh Ramses II. 

Ramses ile Hitit Kralı III. Hattuşili’nin birbirlerine 
yazdıkları mektuplar vardı. Bundan da anlaşıldı ki, 
burası, Hatti ülkesinin, Hitit İmparatorluğu’nun baş-
kenti Hattuşa’ydı... 
Makridi’nin ardından yürütülen kazılarda bulunan 
Kalkolitik, Eski Tunç, Hitit, Frig, Roma ve Bizans dö-
nemine ait taş silahlar, taştan günlük eşyalar ile içi 
boyalı toprak kaplar hatta ayaklı meyvelikler bugün 
bölgedeki Alacahöyük Müzesi’nde sergilenmekte… 
Sergilenen eserlerden en önemlisi de Eski Tunç Ça-
ğı’na ait 13 Kral Mezarı… 
Alacahöyük antik kentinde ayrıca Milattan Önce 1240 
yılında yapılan ve Tanrıça Hepat’a ithaf edilen, bugün 
de 2.5 milyon metreküplük su tutan barajı görmeniz 
de mümkün.  

and the Hittite King Hattusili II. wrote to each other were 
some of the findings among the first tablets that were found 
during the excavations of Theodor Makridi. This proved that 
this place was the capital of the Hattian lands, the Hittite 
Empire, Hattusa.  
Stone weapons, household items made out of rocks, painted 
mud bowls, and even fruit holders with stands, dating from the 
Chalcolithic, Old Bronze, Hittite, Frig, Roman and Byzantium 
ages, that were found during the digs done after Makridi are 
on exhibition at the Alacahöyük Museum. The most important 
relic of the exhibit is the 13 King Tombs dating from the Old 
Bronze Age.
It is also possible to see the dam, holding 2.5 million cubic 
meters of water today that was built in 1240 and dedicated to 
the Goddess Hepat in Alacahöyük.

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR
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RÖPORTAJ / INTERVIEW

AŞKIN SESİ: 

“SAHNE BENİM KENDİMİ EN ÖZGÜR HİSSETTİĞİM YER. BUNDAN BAŞKA BİR 
ŞEY YAPAMAZMIŞIM GİBİ GELİYOR.”

“STAGE IS WHERE I FEEL FREE THE MOST. IT FEELS LIKE I CANNOT DO 
ANYTHING ELSE EXCEPT THIS.”

THE VOICE OF LOVE: Monica Molina
RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW

Spanish singer Monica Molina had appealed to us first with 
her song titled ‘Vuela’ that goes as “Fly, in my voice this 
poem, full moon’s white to your sea’s break…” We got 
together with the singer who has a different and unique 
voice before her concert and asked the most curious 
questions about the “Voice of Love.”

 Who is a singer to you? How original do you think a 
musician can be?
A singer is a person who can share the most genuine and 
beautiful feelings freely through songs on a stage. When 
you become yourself on the stage, you get a different 
connection with your audience and this makes you 
different.

 What do you think is the hardest part of making 
music?
I have not had any disappointment since I received the 
golden record with my first album ‘Tu Despedida.’ I feel 
very lucky. My brother Noel and I work in harmony and 
this makes me feel comfortable during my album projects 
and my performances. I can focus only on singing and this 
reflects to my music. See, my job is not so hard!

 How is your mood when you go on the stage?
Stage is the place where I feel free the most. It feels like I 
cannot do anything else except this. I tried acting, too, but 
you animate a certain character there. I can sing as the way 
I wish on the stage.     

“Dolunay kadar beyaz bu şiir uçuyor sesimde, senin 
huzur denizine doğru…” diye seslenmişti ilk kez ‘Vuela’ 
şarkısıyla bize İspanyol sanatçı Monica Molina.Değişik 
ve kendine özgü vokaliyle eşsiz bir yoruma sahip olan 
sanatçı ile konser öncesi biraraya geldik ve “Aşkın Se-
si’ne” dair tüm merak edilenleri kendisine sorduk.

 Sanatçı sizce kimdir? Bir müzisyen ne kadar 
orijinal olabilir?
Özgür samimi ve tüm güzel duygularını şarkılarıyla 
sahnede dinleyicileri ile paylaşabilen insandır… Sahne 
üzerinde kendiniz olduğunuzda dinleyicinizle farklı bir 
ilişki kuruyorsunuz bu da sizi farklı kılıyor. 

 Sizce müziğin en zor yanı ne?
İlk albümüm ‘Tu Despedida’ ile altın plak aldığımdan 
beri hiç hayal kırıklığım olmadı ve bu yüzden çok şans-
lıyım. Kardeşim Noel ile birlikte çok uyumlu çalıştığı-
mız için hem albüm projelerimde hem de performansla-
rım sırasında kendimi rahat hissediyorum ve sadece 
şarkı söylemeye odaklanıyorum bu da müziğime yansı-
yor. Gördüğünüz gibi işim çok da zor değil!

 Sahneye çıktığınızda nasıl bir ruh hali içine 
girersiniz?
Sahne benim kendimi en özgür hissettiğim yer. Bundan 
başka bir şey yapamazmışım gibi geliyor. Oyunculuk da 
yaptım ama orada belli bir karakteri canlandırıyorsunuz. 
Sahnede ise içimden geldiği gibi şarkı söyleyebiliyorum. 

ŞEBNEM KIRCI
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 What is one moment that you couldn’t forget since you 
stepped in the music world?
2002 was an amazing year for me. I took the first steps with 
the ‘Vuela’ album towards where my career is today in that 
year. In addition, extraordinary reactions came from 
different countries, and I gave consecutive concerts. 

 Why do they call you the “Voice of Love”? 
I think, it is because I sing romantic love songs. Love is a 
magical feeling. On the other hand, what you comprehend 
from love transforms in years. You get to know love and 
yourself much better with experience, gains, and losses.

 Your father is a great musician. How was your 
relationship with him?
We had a great relationship. He was a precious and very 
significant artist for my country. I feel myself so lucky to 

grow up in such a family. This was why I performed 
my father’s songs in my own style in my Mar 

Blanca album that was released in 2012. 

 How is your communion with your 
child?
We are like a normal mother and 
daughter at home. I try to spend my 
free time with her as much as I can. 
Traveling with Candela is especially 
peaceful for me. 

 Which song of yours is the one that 
still makes you as excited as the first 

day you performed it today and that is 
timeless?

‘Oh Amores,’ ‘Pequano Fado,’ ‘A Paso Lento’ are the 
songs that my listeners and I love the most. Sinan Ufuk 
Nergis from Pasion Turca had offered to represent me in 
your country and asked me to give a concert in Turkey after 
listening to my song called ‘Pequano Fado.’

 How is your progress in music since the release of your 
first album ‘Tu Despedida’?
The peaceful Mediterranean spirit that we created with ‘Tu 
Despedida’ can be felt in all my albums. I continue to perform 
romantic love songs that carry the Mediterranean spirit in the 
musical aspect. 

 What does impress you the most about Turkey and 
what aspects of us do you find similar to your people?
I can find so many things in common. The people of the 
Mediterranean are warm, genuine, and enthusiastic; they 
are the way they are. I think that is how I created a nice 
relationship with the Turkish listeners. 

 Müzik dünyasına adım attığınızdan beri asla 
unutmayacağınız an hangisi?
2002 yılı benim için olağanüstü bir yıldı... O yıl ‘Vuela’ 
albümüyle, hem farklı ülkelerden gelen olağanüstü tep-
kilerle, hem ardı ardına konserlerle kariyerimde bugün-
kü yere ilk adımları atmış oldum. 

 Neden size “Aşkın Sesi” diyorlar? 
Romantik aşk şarkıları söylediğim için sanırım. Aşk bü-
yülü bir duygu… Diğer yandan yıllar içinde aşktan neler 
anladığınız da değişiyor… Deneyimlerinizle, kazandıkla-
rınızla, kaybettiklerinizle aşkı daha iyi tanıyorsunuz, 
kendinizi de…

 Babanız büyük bir müzisyen. Nasıl bir baba kız 
ilişkiniz vardı?
Çok güzel bir ilişkimiz vardı. Çok değerli ve ülkem 
için çok önemli bir sanatçıydı. Böyle bir aile-
de büyüdüğüm için çok şanslı hissedi-
yorum. 2012’de yayınlanan Mar Blan-
ca albümümde babamın şarkılarını 
kendi tarzımla yorumlamıştım.

RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW

“Aşk	büyülü	bir	
duygu…	Diğer	yandan	

yıllar	içinde	aşktan	neler	
anladığınız	da	değişiyor.”

“Love is a magical feeling. On 
the other hand, what you 

comprehend from love 
transforms in 

years.”
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 What do you think is in 
common between Turkey and 
Spain in the aspect of music?
Tunes of Turkish music and 

instrumental music impress me 
much. I feel they resemble each other 

when the feelings are of concern. I 
enjoy listening to them. I had shared the 

stage with Leman Sam once before and 
performed a Sezen Aksu song in one of my concerts. 

 What is one thing that you are curious about the 
future the most? What are your plans for the near 
future?
The world is going through hard times. I believe that we 
should be more tolerating for a better future. I think this 
is possible by making more space for arts in our lives. I am 
planning to release a new album in fall. I got the chance to 
listen to Turkish covers of “Pequeno Fado’ and ‘A Paso 
Lento’ by the way. I would love to sing Turkish songs in 
the future. 

 Siz kendi çocuğunuzla nasıl bir paylaşım 
içindesiniz? 
Evde normal bir anne kız gibiyiz. Boş kalan zamanları-
mı mümkün olduğunca kızımla değerlendirmeye çalışı-
yorum. Özellikle Candela ile beraber tatil yapmak son 
derece huzur veriyor. 

 Sizi ilk söylediğiniz anki gibi heyecanlandıran ve 
ne kadar zaman geçse de eskimeyecek parçanız 
hangisi?
‘Oh Amores’, ‘Pequano Fado’,‘A Paso Lento’ dinleyicile-
rimin de benim de en sevdiğimiz şarkılar. Pasion Tur-
ca’dan Sinan Ufuk Nergis ‘Pequano Fado’ şarkımı dinle-
dikten sonra Türkiye’de ilk kez konser vermemi ve beni 
ülkenizde temsil etmeyi teklif etmişti.

 İlk albümünüz ‘Tu Despedida’dan bu yana müzikal 
anlamda nasıl bir yol aldınız?
‘Tu Despedida’ ile yarattığımız huzur veren Akdeniz 
ruhu tüm albümlerimde hissediliyor. Müzikal anlamda 
romantik aşk şarkılarını Akdeniz ruhu taşıyan şarkıları 
söylemeye devam ediyorum. 

 Türkiye’nin nelerinden etkileniyor, hangi yönlerini 
kendi halkınızla benzer görüyorsunuz?
Kendi ülkemle çok fazla ortak nokta bulabiliyo-
rum. Akdenizliler sıcak, samimi, coşkulu ve 
oldukları gibiler… O yüzden Türk dinleyi-
cisiyle güzel bir ilişki kurabildiğimizi 
düşünüyorum. 

 Peki, Türkiye-İspanya arasında 
müzik dili açısından nasıl ortak bir 
payda var?
Türk müziğindeki melodiler, enstrü-
mantal müzikler beni çok etkiliyor. 
Duygu olarak birbirlerine çok benze-
diklerini düşünüyorum. Türkiye’de çok 
güzel kadın sesleri var. Daha önce Leman 
Sam ile sahneyi paylaşmış ve bir konserimde 
Sezen Aksu şarkısı söylemiştim. 

 Gelecekle ilgili en çok neyi merak ediyorsunuz? 
İlerleyen günlerdeki planınız nedir?
Dünya zor zamanlardan geçiyor. Daha güzel bir gelecek 
için daha fazla hoşgörülü olmamız gerektiğine inanıyo-
rum. Bunun da hayatımızda sanata daha fazla yer aça-
rak olabileceğini düşünüyorum. Sonbaharda yeni bir 
albüm yayınlamayı planlıyorum. Bu sıralarda Pequano 
Fado ve A Paso Lento’nun Türkçe versiyonlarını da 
dinleme şansım oldu. Gelecekte Türkçe şarkılar da 
söylemek istiyorum.

“Türk	müziğindeki	
melodiler,	enstrümantal	

müzikler	beni	çok	
etkiliyor.”

“Tunes of Turkish music 
and instrumental 
music impress me 

much.”
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Geçen mart ayında hizmete giren Özel Ortadoğu Hastanesi ilk altı ayda günlük 700 hastaya muayene hizmeti 
verdi. Bu rakamın kısa sürede binlere ulaşması bekleniyor. Genel Müdür Hasan Peder, “Amacımız Türkiye’de 
her kesimin tercih edeceği bir merkez olmak ve ‘ulaşılabilir lüks hizmet’ sunabilmek.” dedi.

“İsmimizde 35 yıllık geçmiş saklı.” diyen Özel Ortadoğu Hastanesi 
Genel Müdürü Hasan Peder, hastanenin ismini kurucu ortakların-
dan Dr. Sadi Kaya’nın sahip olduğu Ortadoğu Tıp Polikliniği’nden 
aldığını söyledi. Geçen mart ayında hastaneyi açtıkları gün 300 
hastayı muayene ettiklerini ve bu sayının 6 ay içerisinde günde 
700’e çıktığını belirten Genel Müdür Hasan Peder, “Günlük hasta 
muayene sayımızın önümüzdeki aylar içerisinde binleri bulacağını 
düşünüyoruz. Ankara’da ilk 6 ay içerisinde günde bin hastayı mua-
yene eden ilk özel hastane olacağız.” dedi.   Üniversite hastanesi 
olmak istiyoruz  Hasan Peder, yatırımlar planlarını da şöyle anlattı: 
“Zincir hastaneler düşüncemiz var. Şu anda Mamak’ta bir hastane 
projemiz devam ediyor. Önümüzdeki sene inşaatı başlayacak. Has-
tanemiz bir üniversite ile entegre olarak hizmetlerine devam etmek 
istiyor. Yani ilerleyen zamanlarda üniversite hastanesi olmayı dü-
şünüyoruz diyebilirim. Bunun için gerekli alt yapıya sahibiz. Bir de 
son olarak İstanbul’da bir hastane açmayı planlıyoruz.”  

Sağlık turizmi için de çalışıyoruz 
“Biz bütün vatandaşlarımıza kaliteli hizmet vermek istiyoruz. Aka-
demisyen kadromuzu arttırarak Türkiye’de tüm vatandaşlarımızın 
tercih edeceği bir merkez haline gelmek istiyoruz. Amacımız SGK’lı 
hastaya üstün hizmet vermek. Biz buna ‘ulaşılabilir lüks hizmet’ 
diyebiliriz. Müşteri memnuniyetini artırmak için uluslararası akre-
ditasyon ile ilgili kalite belgelerini almaya çalışıyoruz. Hastanemi-
zin uluslararası sağlık turizminde merkez olması için de çalışmala-
rımız var. Yurt dışındaki hastalar için sağlık turizmi çalışmalarına 
devam ediyoruz. Yaptığımız bütün gelişmelerin sürdürülebilir ol-
masını istiyoruz. Hastanemizin uluslararası sağlık turizminde mer-
kez olması için de çalışmalarımız var. Yurt dışındaki hastalar için 
sağlık turizmi çalışmalarına devam ediyoruz. Yaptığımız bütün ge-
lişmelerin sürdürülebilir olmasını istiyoruz.”

İsim yapmış doktorlar çalışıyor
Hastanenin öne çıkan bölümlerine ilişkin bilgi veren Hasan Peder, 
şunları kaydetti: “Şu anda 25 bölümde hizmet veriyoruz. 40’a ya-
kın poliklinik odamız, 7 ameliyat salonumuz ve 25 yoğun bakım 
yatağımız mevcut. Kadın hastalıkları ve doğum için özellikle bir 
katımız ayrılmış durumda. Bir çocuk anne karnına ilk düştüğü 
andan itibaren doğuma kadar her hizmeti o katta alıyor. Ankara’da 
öne çıkan birçok doktor bünyemizde yer alıyor. Ağız ve Diş Sağlı-

ğı bölümümüzde ortodonti, çene cerrahisi ve periodontoloji alan-
larında uzman diş hekimlerimiz var. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 
alanında ise yan dalı çocuk nefroloji ve romatoloji uzmanlığı olan 
profesör doktorumuz akşamları hizmet veriyor.”  

Göz bölümünde çok iddialıyız 
“Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümümüz, diğer hastaneleri 
geride bırakarak nörolojik ve kardiyolojik rehabilitasyon da yapa-
biliyor. Gastroenteroloji bölümümüz, sindirim sistemi hastalıkla-
rının hem tanısını koyuyor hem de tedavisini yapıyor. ERCP gibi 
yöntemler uygulayabiliyor. Göz bölümünde de çok iddialıyız. 
Ankara’da tüm göz ameliyatlarını yapan birkaç hastaneden biriyiz. 
Biz göze de spesifik hizmet veriyoruz. Üroloji bölümümüzde ise 
prostat büyümesi tedavisi için Ankara’ da HOLEP ameliyatını ya-
pan 2 merkezden biriyiz.”

TEKNOLOJIK DONANIM ÜST SEVIYEDE  
Hastane hakkında bilgi veren Hasan Peder, “Şu anda 
toplamda 300 olan çalışan sayımızı önümüzdeki yıllar-
da yeni açılacak spesifik tedavi merkezlerimiz ile birlik-
te artırmayı hedefliyoruz. Hastanemiz üniversite hasta-
neleri gibi üçüncü basamak yoğun bakımı olan bir 
hastane. Şu anda Türkiye’de üniversite hastanelerinin 
kullandığı tüm teknolojik alet ve donanımın ve üst sevi-
yedeki cihazların hepsi bizde mevcut... Modern tekno-
lojiyle, sağlık alanındaki tecrübemizi birleştirip, emin 
ellerde güvenilir hizmet veriyoruz.” diye konuştu. 

Genel Müdür Hasan Peder



The Eskişehir miniatures dating from the 16th century made 
by the famous miniature artist of the Ottoman Empire 
Matrakçı Nasuh may not reflect this well; however, the life in 
the city is worth experiencing and you feel this the moment 
you take your first step into the city. You face with a civilized 
city of the 21st century that is a bit natural, a bit manmade, 
organized, and lively. The streets are filled with self-
confident young people because this is a university town. 

Osmanlı İmparatorluğu’nun en tanınmış minyatür ustala-
rından biri olan Matrakçı Nasuh’un 16. yüzyıl minyatürle-
rindeki yaşamı pek çağrıştırmıyor belki ama Eskişehir, nevi 
şahsına münhasır, gezmeye ve birçokları için yaşamaya de-
ğer bir kent olduğunu daha ilk adımda hissettiriyor. Karşı-
nızda biraz doğal, biraz insan eliyle yaratılmış, özenli, ferah 
ve 21. yüzyılın medeni bir kenti var. Ve bir üniversite şehri 
olduğundan, sokaklar özgüvenli gençlerle dolu. 

KAPAK / COVER KAPAK / COVER
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THE PRIVILEGED CITY OF ANATOLIA: 
ANADOLU’NUN AYRICALIKLI KENTİ:

BERİL ŞEN SİNAN DOĞAN

ESKİŞEHİR
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The cleanest air
Over the southern hills of the city, the colorful wood engraved 
houses with bay windows in Odunpazarı, which is where the 
city was established at first, are worth seeing. There is a myth 
about the establishment of the Odunpazarı district, which is 
taken under protection as a Historical and Urban Archeological 
Site: those who came to the city first to settle placed sheep 
lungs on three posts and erected one each where Şarhöyük, 
Porsuk, and Kurşunlu Mosque are located today. The lungs 
that were placed in Şarhöyük and Porsuk were spoiled 
immediately. The lungs that were placed near the Kurşunlu 
Mosque remained fresh. Therefore, they decided the purest air 
was there, and they settled there. Matrakçı Nasuh had drawn 
the Kurşunlu Mosque and its Social Complex (1525) as the 
most magnificent structure of the city in his Eskişehir miniature 
during the Iraq campaign of Kanuni in 1536.

Nostalgic stay
Most of the colorful houses located at Odunpazarı’s narrow 
dead end streets have gardens, haremlik and selamlik sections. 
If you are invited to an Odunpazarı house with divans in front 
of its windows, cabinets that are stunning examples of 
woodwork, beautiful ceilings and pencil work, do not turn this 

Rebirth of the city
The banks of the Porsuk River that divides Eskişehir for 12 km 
from one end to the other are the place where the locals go 
right before the sunset. The jogging area that is known as 
Yalaman Island or Porsuk Boulevard is like the symbol of 
survival of the Porsuk River from becoming a loamy field and 
the rebirth of Eskişehir. The cute bridges over the Porsuk 
River, cafes on the banks, and excursion boats that carry 
passengers… Seeing this side of Eskişehir might confuse you. 
You need to go to Hamamyolu to see another face of the city. 
This place is called Hot Waters by the locals because of the 
thermal under the marketplace. There is a sign at the entrance 
of the Historical Bahçeli Şengül Hammam: Take back what 
life has taken away from you with the healing waters of the 
Bahçeli Hammam. Small shops, stands, shoeshine parlors are 
also located around this area. 
  
Life tourism
The town center of Eskişehir may not be the first place that 
comes to mind of a tourist who is crazy for history. However, 
the modern life in the city presents pleasant features for 
visitors from any age. Many interesting museums to see are 
located at the town center. In addition, Eskişehir is also 
tempting with the old marketplace that is now the Youth 
Center of Marketplaces, silos of the Agricultural Products 
Office that is turned into a hotel, the old slaughterhouse 
that is now renovated, landscaping, maneges that are 
suitable for horse riding, the first manmade beach of Turkey 
Kentpark that is established in this city that doesn’t have a 
sea shore, a mini excursion train, the Ship Museum, the 
Fairytale Castle, the largest Japanese Garden in Turkey, the 
Center of Scientific Experiments, the Science Culture Arts 
Park where the Sabancı Space House is located, and the 
Yılmaz Büyükerşen Wax Museum.

En temiz hava
Kentin güney tepelerinde, ilk kurulduğu yer olan 
Odunpazarı’nın renkli, ahşap süslemeli, cumbalı ev-
leri de görmeye değer. Tarihi ve Kentsel Sit Alanı 
olarak korumaya alınan Odunpazarı semtinin, bir 
kuruluş söylencesi var: Kente ilk yerleşmeye gelen-
ler, birer sırığın üzerine üç koyun ciğerini yerleştire-
rek, bunları da bugün bilinen isimleriyle Şarhöyük, 
Porsuk kenarı ve Kurşunlu Camii’nin olduğu yerlere 
dikerler. Şarhöyük ve Porsuk kenarına konulan ciğer-
ler hemen bozulur. Kurşunlu Camii’nin yakınına yer-
leştirilen ciğerlerse bozulmadan kalır. Böylece en te-
miz havanın burada olduğuna karar verilerek, buraya 
yerleşilir. Matrakçı Nasuh, 1536’da, Kanuni’nin Irak 
seferi sırasında çizdiği Eskişehir minyatüründe en 
görkemli yapı olarak Kurşunlu Camii ve Külliyesi’ni 
(1525) çizmiş. 

Nostaljik konaklama
Odunpazarı’nın dar ve çıkmaz sokaklarındaki rengâ-
renk evlerin çoğunun bahçeleri, haremlik ve selamlık 
bölümleri var. Pencerelerin önündeki sedirleri, çarpı-
cı ahşap işçiliği örnekleri olan dolapları, tavanları ve 
kalem işçiliğiyle, bir Odunpazarı evine davet edilirse-
niz, bu fırsatı geri çevirmeyin. Odunpazarı’nın dikkat 
çekici kamu yapıları arasında, Birinci Ulusal Mi-
marlık Dönemi’nin bir yansıması olan Atatürk 
Lisesi, bugün Cumhuriyet Tarihi Müzesi olan 
eski Odunpazarı Askerlik Şubesi ve Mal Ha-
tun İlkokulu var. Odunpazarı’nın fırınların-
dan meşe odununda pişen haşhaşlı ekmek ve 
simit alın. Kentin geçmişini çağrıştıran bir at-
mosferde konaklamak isteyenler için burada bu-
tik oteller de var.

Kentin yeniden doğuşu
Eskişehirlilerin günbatımından hemen önce soluğu al-
dığı yer, kenti 12 km boyunca baştanbaşa bölen Porsuk 
Çayı kıyılarıdır. Yalaman Adası ya da Porsuk Bulvarı 
olarak bilinen bu yürüyüş alanı, Porsuk Çayı’nın balçık 
yatağı olmaktan kurtulmasının ve Eskişehir’in yeniden 
doğuşunun bir simgesi gibidir. Porsuk Çayı üzerindeki 
küçük köprüler, kıyılarındaki kafeler ve yolcu taşıyan 
gezinti tekneleriyle, Eskişehir’in bu yüzü insanın bir an 
için rotasını şaşırmasına neden olabilir. Kentin bam-
başka bir yüzünü görmek için Hamamyolu’na doğru 
uzanın. Buraya aynı zamanda Sıcak Sular da deniyor. 
Çarşının altı, termal su… Tarihi Bahçeli Şengül Hamamı 
girişinde bir yazı: Hayatın sizden alıp götürdüklerini, 
Bahçeli Hamam’ın şifalı sularıyla yeniden kazanın… Bu 
civarda küçük dükkânlar, tezgâhlar, ayakkabı tamircile-
ri ve boyacılar var. 

Yaşam turizmi
Eskişehir’in kent merkezi, tarih meraklısı turist için, 
kuşkusuz ilk akla gelen gezi noktası olmayabilir. Ancak 
kentin modern yaşamı da yetişkin, çocuk her yaştan zi-
yaretçiye keyif veren özellikler taşıyor. Kent merkezinde 
görmeye değer, ilginç birçok müze var. Ayrıca Eskişehir, 
Haller Gençlik Merkezi olarak düzenlenen eski sebze ve 
meyve hali, otele dönüştürülen Toprak Mahsülleri Ofisi 
Siloları, restore edilen eski mezbaha, peyzaj düzenleme-
leri, at binişine uygun manejleri, havuzları ve denizi ol-
mayan bu Anadolu kentindeki Türkiye’nin ilk yapay 
plajının olduğu Kentpark, mini gezinti treni, Gemi Müze-
si, Masal Şatosu, Türkiye’nin en büyük Japon Bahçesi, 
Bilim Deney Merkezi ve Sabancı Uzay Evi’nin bulunduğu 
Bilim Kültür Sanat Parkı ve Yılmaz Büyükerşen Balmu-
mu Müzesi gibi birçok cazibeye sahip. 
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opportunity down. Atatürk High School that is a reflection of 
the First National Architecture Period, former Odunpazarı 
Military Branch that is the Historical Republic Museum today, 
and Mal Hatun Primary School are among the remarkable 
public buildings of Odunpazarı. Try the poppy seed bread and 
simit that are baked in the oak wood ovens in Odunpazarı. For 
those who want to stay in an atmosphere that evokes the 
history of the city, there are boutique hotels as well.

White gold
Eskişehir is rich in the aspects of the number of museums. Each 
piece is a work of art in the Meerschaum Museum. Meerschaum 
is quarried in an area surrounding the city center for 35-40 
km. Meerschaum used to be placed in chests and sent to 
Vienna by cars from 1952 to 1963 as raw material. Meerschaum 
carving is believed to come from there to Turkey because 
sculpture was advanced in Vienna then. Today, processed 
meerschaum is an important export material. In the past, the 
quarries went down to 300 meters. The labors used to work in 
long underground galleries, but now the quarries go up to 35-
40 meters deep. Fathers work with sons; uncles work with 
nephews. It is possible to remove only enough stone daily to 
make ten pipes. Although, meerschaum is not popular as it 
used to in the old days, it is still important to give its name to 
a village: the White Gold Village.  

City of railways
Istanbul-Baghdad rail line used to pass through Eskişehir 
in1894. Steam Locomotive Maintenance and Repair 
Workshop was founded the same year. Having been built in 
Eskişehir, the first steam locomotive of Turkey Karakurt 
that began carrying passengers in 1960 is already retired. 
TCDD Railway Museum is one of the attractions worth 
seeing in the city of railways, Eskisehir. In the museum, 

Beyaz altın
Eskişehir müzeler açısından oldukça zengin. Lületaşı 
Müzesi’ndeki parçaların her biri birer sanat eseri… Kent 
merkezini 35-40 km çevreleyen bir alanda lületaşı çıka-
rılıyor. Lületaşı, 1952’lerden 1963’lere kadar hammad-
de olarak Viyana’ya sandıklara konup vagonlarla gönde-
rilirmiş. Viyana’da heykeltraşçılık gelişmiş olduğun-
dan, lületaşı işlemeciliğinin Türkiye’ye oradan geldiği-
ne inanılıyor. Bugün, işlenmiş lületaşı, bir ihraç madde-
si. Eskiden ocaklar 300 metreye kadar iner, uzun yeraltı 
galerilerinde çalışılırmış, şimdi ancak 35-40 metreye 
kadar iniliyor. Baba oğluyla, amca yeğeniyle çalışıyor. 
Günde ancak on pipo yapılacak kadar taş çıkarmak 
mümkün. Lületaşı eskisi kadar iş yapmasa da, hâlâ bir 
köye adını verecek kadar önemli: Beyaz Altın Köyü... 

Demiryolları kenti
1894’te İstanbul-Bağdat demiryolu Eskişehir’in içinden 
geçermiş. Aynı yıl Buharlı Lokomotif Bakım ve Tamir 
Atölyesi kurulmuş. Eskişehir’de yapılan ve 1960’ta yolcu 
taşımaya başlayan, ilk Türk buharlı lokomotifi Karakurt, 
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tools and instruments that were used in railway transport, 
dating from the Ottoman Empire, are exhibited within the 
chronicle order of the railways’ history; there are numerous 
railroad items such as wood stoves dating from 1908, 
portable washbasin for sleepers, copies of the imperial 
edicts on the railways, costumes, the model of the world’s 

first steam locomotive. In addition, the 
Revolution Car can be seen at 

Tülomsaş. The Aviation Park, which 
displays civil and military 
aircrafts, the Museum of the 
Republic History and 

Archeology Museum are 
important museums. 

8 meter long symbolic coffin
Eskişehir’s most striking historical building is 

an impressive work of Seljuk and Ottoman. It is 
the Seyyid Battal Gazi Complex in Seyitgazi, 

which is in 41 km distance. The district was named 
after the martyrdom of Seyyid Battal Gazi, a hero of Islam, in 

740s A.D. during the raids organized in the region by Arabs. 
Seyyid Battal Gazi, who lived in the end of the 7th century and 
the first half of the 8th century, is an Anatolian folk hero and 
a warrior. Seyyid Battal Gazi lies in a tomb that is located in 
the Seyyid Battal Gazi Complex, which was built on behalf of 
him in the Three Hill. You might be surprised when you enter 
the shrine in the mosque, if you do not know the belief among 
the people that Battal Gazi was 2 meters 30 cm tall. Eight 
meters long symbolic coffin of Battal Gazi, who was considered 
to be from Malatya, burly, and well-proportioned. King’s 
daughter, wife of Battal Gazi, Elenora’s tomb is here. The 
shrine on the right in the entrance belongs to the Shepherd 
Father who is considered as the person who found the grave.

çoktan emekliye ayrıldı. Bir demiryolları kenti olan Eski-
şehir’in en görmeye değer yerlerinden biri, TCDD De-
miryolları Müzesi. Müzede, Osmanlı İmparatorluğu dö-
neminden itibaren, demiryollarının evreleri ile demiryo-
lu ulaşımında kullanılan araç ve aletler sergileniyor; 
1908’den kalma sobalar, seyyar yataklı vagon lavabosu, 
demiryoluyla ilgili padişah fermanlarının fotokopileri, 
kostümler, dünyanın kullandığı ilk buharlı lokomoti-
fin maketi gibi sayısız demiryolu eşyası var. Ayrıca 
Devrim Otomobili’nin görülebileceği Tülom-
saş, sivil ve askeri uçakların sergi-
lendiği Havacılık Parkı, Cumhu-
riyet Tarihi Müzesi ve Arkeoloji 
Müzesi de önemli müzeler. 

8 metrelik sanduka
Eskişehir’in en can alıcı tarihi yapısı, 
etkileyici bir Selçuklu-Osmanlı eseri… Bu, 
41 km mesafedeki Seyitgazi’deki Seyyid Bat-
tal Gazi Külliyesi. M.S. 740’larda Araplar’ın böl-
geye yaptıkları akınlar sırasında, İslam kahramanların-
dan Seyyid Battal Gazi’nin şehit düşmesiyle, ilçe bugün-
kü ismini aldı. Seyyid Battal Gazi, 7. yüzyıl sonları ile 8. 
yüzyılın ilk yarısında yaşamış bir halk kahramanı ve 
Anadolu savaşçısı. Seyyid Battal Gazi, Üçler Tepesi’nde-
ki Seyyid Battal Gazi Külliyesi’nde, adına yaptırılmış 
olan türbede yatıyor. Eğer, Battal Gazi’nin boyunun 2 
metre 30 cm olduğuna dair, halk arasındaki inanışı bilmi-
yorsanız, cami içindeki türbeye girdiğinizde şaşırabilir-
siniz. Malatyalı olduğu kabul edilen, iri yarı, boylu poslu 
Battal Gazi’nin sekiz metrelik sandukası etkileyici. Kral 
kızı, Battal Gazi’nin eşi Elenora’nın mezarı da burada. 
Girişte sağdaki türbeyse, mezarı bulan kişi olarak kabul 
edilen Çoban Baba’ya ait.

Ulu Camii / Ulu MosqueSeyit Battal Gazi Külliyesi / Seyyid Battal Gazi Complex
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KANSERDEN	KORUNUN
BESLENMENİZE DİKKAT EDİP GEREKLİ KONTROLLERİ YAPTIRARAK 
KANSERDEN UZAK BİR HAYAT YAŞAYABİLİRSİNİZ.

Reduce the risk of cancer by changing your nutrition
Highlighting that eating animal protein foods that are high in 
fat and the lack of dietary fiber consumption trigger cancer, 
Liv Medical Oncology Hospital Specialist Professor Dr. Duygu 
Derin expresses the nutrition and cancer relationship: “In 
many countries that consume excessive amounts of meat, 
therefore the animal protein, breast, uterus, prostate, colon-
rectum, pancreas and kidney cancers are more likely to be seen 
than in the countries with low animal protein consumption. 
Consumption of lean meat, low fat milk, and similar foods 
does not increase the risk of cancer.”

Avoid processed meat
“Stomach cancer is seen significantly often 

in societies that consumes smoked fish 
and meats, corned foods, processed 

meats containing nitrite, and canned 
foods. The best example to this is 

Japan. In addition, a glass 
of alcoholic drink may 

increase the risk of oral, 
pharyngeal,  and 
laryngeal cancers by 

168 percent, the risk of 
esophageal cancer by 28 

percent, the risk of breast 
cancer by 10 percent, and the risk of colon-rectum 

cancer by 9 percent.”

Smoking is 25 percent the cause of cancer 
“The second cause of cancer in men after smoking is the 
lack of fruit and vegetable consumption and obesity in 
women. Especially breast, colon-rectum, endometrial, and 
esophageal cancers are seen more often in obese people 
compared to those who have normal weights.”

Mediterranean diet saves
“Medical researches highlight that physical activity done 
5 times a week for at least 30 minutes a day reduces the 
risk of colon, breast, and uterine cancer, and increasing 
the consumption of fruit and vegetable reduces the risk of 
oral, laryngeal, pharyngeal, esophageal, lung, and stomach 
cancers and recommend the Mediterranean diet.”

Beslenmenizi değiştirin kanser riskini azaltın
Yağ oranı yüksek hayvansal proteinli gıda ile beslenmenin 
ve lifli gıda tüketimindeki azlığın kanseri tetiklediğine 
dikkat çeken Liv Hospital Medikal Onkoloji Uzmanı 
Prof. Dr. Duygu Derin, beslenme ve kanser ilişkisini şu 
sözlerle ifade ediyor: “Aşırı et, dolayısı ile hayvansal 
proteini çok tüketen ülkelerde meme, rahim, prostat, 
kalın barsak-rektum, pankreas ve böbrek kanserleri, 
hayvansal proteini az tüketen ülkelerden daha fazla 
görülür. Yağsız et, süt ve benzeri besinlerin tüketimi 
kanser riskini arttırmaz.”   

İşlenmiş etten uzak durun
“Tütsülenmiş balık ve et, yüksek tuz 
içiren gıda (salamura), nitrit içeren 
işlenmiş et ve konserve tüketilen 
toplumlarda, mide kanseri sıklığı 
belirgin olarak yüksektir. Buna en 
iyi örnek Japonya’dır. Ayrıca 
günde bir kadeh alkollü içki ağız, 
boğaz ve gırtlak kanseri 
riskini yüzde 168, yemek 
borusu kanseri riskini 
yüzde 28, meme kanseri 
riskini yüzde 10 ve kalın 
barsak-rektum kanseri riskini 
yüzde 9 artırabilir.”

Sigara yüzde 25 kanser sebebi
“Sigara ve tütün kullanımından sonra, erkeklerde en 
fazla kansere yol açan neden, yeterince sebze ve meyve 
yememeleri; kadınlardaysa şişmanlıktır. Özellikle meme, 
kalın barsak-rektum endometrıyum ve yemek borusu 
kanseri obez bireylerde normal ağırlıktakilere göre daha 
fazla görülmektedir.” 

Akdeniz diyeti kurtarır
“Araştırmalarda haftada 5 kez, günde en az 30 dakikalık 
fiziksel faaliyetin, kalın barsak, meme ve rahim kanseri 
riskini; meyve sebze tüketiminin artırılmasının ağız, 
boğaz, gırtlak, yemek borusu, akciğer ve mide kanseri 
riskini azalttığı vurgulanmakta ve Akdeniz tarzı diyet 
önerilmektedir.”

SAĞLIK / HEALTH

PROTECT YOURSELF FROM CANCER 
YOU CAN LIVE YOUR LIFE AWAY FROM 

CANCER BY WATCHING YOUR NUTRITION AND 
GETTING ROUTINE CHECK-UPS.TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

HANGI BESINLER TÜKETILMELI?
• Meyve ve sebzeler antioksidanttır ve 

hücreleri hasardan korur.  
• Kabuğu ile yenilebilir meyveleri, kuru 

baklagilleri, sebzeleri ve tam tahıl ürünlerini 
tercih edin. 

• Alkol tüketimi, karaciğer kanseri riskini 
arttırır.

WHICH FOODS SHOULD BE CONSUMED?
• Fruits and vegetables are antioxidants and 

protect cells from damage. 
• Prefer fruits that can be consumed without 

peeling, dried legumes, vegetables, and 
whole grain products.

• Alcohol consumption may increase the risk 
of liver cancer.

Cancer is a widespread disease. However, you can reduce 
the risk of cancer by changing your dietary habits, staying 
away from smoking and alcohol. According to the 
specialists, who highlight the strong relation between 
nutrition and cancer, fifty percent of the tumors seen in 
women and thirty percent of the tumors seen in men are 
related to nutrition. In these days that we see the 
widespread of breast cancer in women and colon cancer in 
men, even if you get cancer, your chance to survive is high 
thanks to early diagnosis. Specialists explain how to get 
protected from cancer and fight with breast and colon 
cancers by watching your nutrition.   

Kanser çok yaygın hastalık… Ancak beslenme alışkanlıkla-
rınızı değiştirerek; sigara ve alkolden uzaklaşarak kansere 
yakalanma riskini azaltmanız mümkün. Diyet ve kanser 
arasında kuvvetli bir ilişki olduğuna dikkat çeken uzman-
lara göre kadınlarda görülen tümörlerin yüzde 50’si erkek-
lerde görülen tümörlerin ise yüzde 30’u beslenme ile bağ-
lantılı. Özellikle kadınlarda meme kanserinin, erkeklerde 
de kolon kanserinin yaygınlaştığı günümüzde kansere ya-
kalansanız bile erken teşhisle hastalığı yaşamanızdan 
uzaklaştırmanız mümkün. Uzman doktorlar beslenme ile 
kanserden nasıl korunulabileceğini, meme ve kolon kan-
seriyle nasıl baş edilebileceğini şöyle anlatıyor…
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Excess 
weight is 

the cause of 
breast cancer

Emphasizing the 
age to begin clinical 

examinations for breast 
cancer being 30, Liv 

Hospital Breast Surgery 
Specialist Prof. Dr. Levhi Akın says 

that those who are under high risk should 
start at the age of 20. Akın draws attention 

to the following: “Mammographic 
scanning should begin at the age of 40 

and should be done annually. If the 
patient has high risk factors such as 
a strong family history of breast or 
ovarian cancers or radiation 
therapy done on breasts in the 
past, then the annual check-ups 
should start at the age of 30.”

If there is risk, the preventive 
treatment must be done

“Some tests and scans including the 
genetic test can be performed to determine the 

breast cancer risk for the future. Preventive surgery 
and preventive medication methods or close follow-ups 
should be recommended to the women with the high risk of 
getting breast cancer. Through the personalized risk 
evaluation methods that offer correct results, right 
preventive strategies can be applied to right women.” 

Fazla kilo meme 
kanseri sebebi
Klinik meme 
muayenelerinde 
başlangıç yaşının 
30 olması gerektiğine 
dikkat çeken Liv Hospital 
Meme Cerrahisi Uzmanı Prof. 
Dr. Levhi Akın, yüksek risk 
altında olanların ise muayeneye 20 
yaşında başlaması gerektiğini söylüyor. Akın 
şunlara dikkat çekiyor: “Mamografi için ise 
taramaların 40 yaşından başlayarak, her 
yıl yapılması gerekiyor. Hastanın 
meme veya yumurtalık kanseri 
açısından güçlü bir aile öyküsü veya 
geçmişte memeye uygulanan ışın 
tedavisi gibi yüksek risk faktörleri 
varsa, yıllık mamografiler 30 yaş 
civarında başlamalı.”

Risk varsa koruyucu tedavi şart
“Meme kanseri riskini belirlemek için 
genetik testin de içinde bulunduğu bazı 
sorgulama ve taramalar ile meme kanserine 
dönük risk değerlendirmesi yapılabilir. Meme 
kanseri riski yüksek olarak değerlendirilen kadınlara 
meme koruyucu cerrahi veya ilaçla önleme gibi koruyucu 
yöntemler ya da yakın takip önerilebilir. Doğru sonuçlar 
veren ve kişiselleştirilmiş risk değerlendirme yöntemleri 
uygulanarak önleme stratejileri için uygun kadınlar tespit 
edilebilir.”

SAĞLIK / HEALTH

RISK FAKTÖRLERINI ORTADAN KALDIRIN
• Kendi kendine düzenli meme muayenesi, 

yıllık klinik meme muayenesi, yıllık 
mamografi ve gerekirse ultrasonografi 
taramaları şart! 

• Fazla kilolarınızdan kurtulun. 
• Uygun ve sağlıklı bir diyeti benimseyin. 
• Düzenli egzersiz yapın. 
• Alkol tüketmeyin. 
• Tütünü hayatınızdan kesinlikle çıkarın. 
• Stresten uzak durun. 
• Menopoz sonrası hormon kullanmayın ve 

doğum kontrol hapı yerine başka korunma 
yöntemlerini tercih edin. 

REMOVE THE RISK FACTORS
• Regular breast self-exam, annual clinical 

breast exam, annual mammography and 
ultrasound screening is required if 
necessary!

• Get rid of excess weight.
• Adopt a healthy and appropriate diet.
• Exercise regularly.
• Do not drink alcohol.
• Remove tobacco from your life.
• Stay away from stress.   
• Do not use hormones after menopause, and 

opt for other methods of contraception 
instead of using birth control pills

8	kadından	birinde	görülen	
bu	kanserden	kontrollü	bir	

yaşamla	korunmak	mümkün.

It is possible to be protected from 
breast cancer that is seen one 

out of eight women by 
controlling your life.
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Kök hücreler, plastik cerrahide iyileşmeyen yaraların iyileştirilmesine; estetik cerrahide ise yara ve yanık izlerinin 
giderilmesine büyük katkı sağlıyor. Medical Park Ankara Hastanesi’nden Op. Dr. Ahmet Işıkdemir, “Hücreler 
hasarlı hücrelerin yanına verildiği zaman oradaki hücreler ile arasında sinyalleme ve haberleşme artıyor ve bir 
yenilenme süreci ortaya çıkıyor.” diyerek, hasarlı ortamdaki hücrelerin sağlam hale geldiğini belirtti.

“Bebek hücre” ya da  “ilkel hücre” olarak tanımlanan kök 
hücrenin büyüyünce başka başka dokuları oluşturabilen 
mucizevi hücreler olduğunu ifade eden Op. Dr. Işık-
demir, yaşlanma ile birlikte insan vücudunda 
azalan kök hücrelerin sayıları azda olsa kul-
lanılabildiğini kaydetti.
Kök hücrenin tıbbın değişik alanla-
rında kullanılabildiğinin altını çi-
zen Dr. Işıkdemir, bazı kimseler 
tarafından istismar edilerek cilt 
gençleştirmenin, vampir botoxu 
gibi aslında tam olarak gerçeği 
yansıtmayan uygulamalarla 
gündemi yoğun olarak işgal etti-
ğini söyledi. “Aslında lanse edil-
diği gibi Platelet Rich Plazma (PRP) 
bir kök hücre uygulaması değildir. 
Kendini Estetik Cerrahı ilan eden ama 
uzaktan yakından estetik cerrahi ile işi 
olmayan kişilerin insanları yanıltmasıdır.” 
diyen Dr. Işıkdemir şu açıklamayı yaptı: “Bu iş-
leri yapanların içinde maalesef doktorlar da var. Diğer 
adıyla PRP uygulaması aslında kök hücre değil hücre 
transferi olabilir. Çünkü verilen kök hücre değil sade-
ce kan hücresinden ibarettir. ‘Lanse edildiği gibi kök 
hücre verilmesi mümkün değil midir?’ diye sorulacak 
olursa elbette mümkündür. Ama kök hücre kaynağı 
olan dokulardan alarak böyle bir uygulama ancak ya-
pılabilir.”
 
Kök hücre kaynakları
Göbek kordon kanı, yağ hücreleri, kemik iliği kişinin kendi 
yağ hücresi en kolay ulaşılır olanıdır. Ayrıca kana göre yağ 
hücreleri arasında 5 katı daha fazla kök hücre vardır. Bu 
amaçla yağlı bir alandan lokal anestezi altında 150 cc civarın-
da yağ dokusu alınması yeterlidir. Günümüzde en fazla kök 
hücreler kan hastalıklarında kullanılmaktadır. Bundan başka 
şeker hastalığı, Parkinson, Alzheimer, kalp yetmezliği, omu-
rilik felci gibi hastalıklarda kök hücre çalışmaları umut vade-
der düzeyde ilerlemiştir.

Kök hücreler nasıl tedavi ediyor? Bu işin 
mekanizması nedir?
Hücreler hasarlı hücrelerin yanına verildiği zaman oradaki 
hücreler ile arasında sinyalleme ve haberleşme artıyor ve bir 
yenilenme süreci ortaya çıkıyor. Hasarlı ortamda bulunan 
hücreler onları kendine dönüşmesi için sinyallerle uyarıyor 
ve onlar da yeni sağlam hasarlı olan dokunun hücrelerine 

dönüşüyor. Örnek gerekirse; deride yara var ve biz oraya kök 
hücre veriyoruz. Kök hücreler oradaki hasarlı deri dokusu 

hücreleri ile iletişim kurar, onların yönlendirmesi ile 
deri hücrelerine dönüşür ve yara iyileşir.

Estetik cerrahide ise yara izi ve yanık 
izi giderilmesinde, özellikle yanık iz-

lerinin azaltılmasında, yaşlanan yü-
zün tekrar canlılığına kavuşma-
sında kök hücre, bilinen tüm en-
jektabıl yöntemlerden daha etki-
lidir. Elde edilen kök hücre kü-
çük iğnelerle 15 dakikalık bir iş-
lemle yanak ve kenarı, dudak, 
elmacık kemikleri üzerlerine uy-
gulanır. Dolgunluk istediğimiz 

bölgelerde kök hücreye yağ dokusu 
da eklenerek yüzde çökme bölgeleri 

tekrar ayağa kaldırılır. Bundan başka 
vücuttaki (meme, kalça, bacak) çökün-

tülerin doldurulmalarında çok iyi sonuçlar 
alınmaktadır. Yaşla birlikte el sırtında çilli yaşlı 

görünüm de bu sayede giderilebilir. Meme büyütme 
amaçlı da uygulamaları vardır.

HASTA YENIDEN DOĞMUŞ GIBI OLDU
Hastamız 25 yaşında yüzünde çok az rastlanan yağ 
atrofisi, yani yanaklarda yüzde deri altı dokunun incel-
mesi, yüzde çökme şikâyeti ile geldi. Hastamıza tek 
başına yağ enjeksiyonu düşünmedik. Yağ enjeksiyonu 
yapıldıktan sonra %60 kadarı eriyebilmektedir. Cilt 
kalitesi de bozulduğu için hastamızdan yağ dokusu 
alındıktan sonra yağ doku içinde fazla miktarda bulu-
nan kök hücreler ayrıştırıldı. Yağ hücreleri ile tekrar 
karıştırılarak özel bir karışım elde edildi. Yüzde güzellik 
noktaları olarak tanımlanan bölgelere enjeksiyon yapıl-
dı. Hastanın 1 yıl sonraki fotoğraflarında dahi yağ doku-
sunun erimediği, cilt kalitesinin bariz şekilde arttığı 
gözlendi.  İşlemin başarısında doğru uygulama, esas 
olarak da kök hücrenin mucizevi etkisi başarıyı sağladı.

Öncesi Sonrası



SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

DELICIOUS AROMA OF COFFEE IS 
ACCOMPANIED BY LOVELY CONVERSATIONS

OWNER AND BARISTA OF TRIBU CAFFE ARTIGIANO İLKER ARI HAS CREATED A 
SPECIAL WORLD WITH THE PEOPLE WHOM HE CALLED THE FREQUENTERS OF HIS 

PLACE FIRST AND FRIENDS LATER.

MİS	GİBİ	KAHVEYE,	EŞSİZ	
SOHBETLER	EŞLİK	EDİYOR

TRIBU CAFFE ARTIGIANO’NUN SAHİBİ VE BARİSTASI İLKER ARI KENDİSİNE, ÖNCE 
MÜDAVİM SONRA DOST OLAN KİŞİLERLE ÖZEL BİR DÜNYA KURMUŞ.

Tribu Caffe Artigiano that was opened one year ago in 
Moda, Kadıköy is among the best boutique coffee shops 
in İstanbul. The biggest proof to that are the foreign 
customers. A significant part of the frequenters of the 
place consists of foreign customers who catch the same 
taste that they are used to have in their home countries. 
Owner and barista of Tribu Caffe Artigiano İlker Arı 
tells that ‘tribu’ is an Italian word, which means ‘tribe.’ 
Everybody knows each other at Tribu Caffe Artigiano. 
The cozy environment envelops the frequenters as they 
sip their coffee with pleasure.    

From insurance sector to boutique coffee shop 
ownership
Founder and barista of Tribu Caffe Artigiano İlker Arı is 
a person who achieved the goal of opening his own place 
that is the dream of many white-collar workers according 
to him, following his experience in the insurance sector. 
After his graduation from the Department of Economics 
of İstanbul University, Arı began working on his masters’ 
degree in the same department. At the same time, he was 
also working in the ‘marketing’ field as a research 
associate at the Department of Economics at the School 
of Business Administration of İstanbul University. For 
personal reasons, he had to quit both getting his masters’ 
degree and his research and transferred to the private 
sector. He began to work as a ‘management trainee’ at an 
insurance company in 2004 and then moved up to the 
sales department. Having worked at large companies at 
important positions until 2014, İlker Arı quit with the 
thought of the corporate life was not for him. 

Kadıköy Moda’da 1 yıl önce açılan Tribu Caffe Artigiano, 
İstanbul’un en iyi butik kahvecilerinden biri. Bunun en 
önemli ispatı da yabancı konuklar… Yurt dışında içmeye 
alışık oldukları kahve seçeneklerini aynı lezzette burada 
içebildikleri için mekân müdavimlerinin önemli bir kıs-
mını yabancılar oluşturuyor. Tribu Caffe Artigiano’nun 
hem sahibi hem de baristası olarak öne çıkan İlker Arı, 
Tribu’nun İtalyanca bir kelime olduğunu söylüyor. Anla-
mı ise ‘kabile’… Tribu Caffe Artigiano’da herkes birbirini 
tanıyor. Kahveler keyifle içilirken, aile kadar samimi bir 
ortamda olmanın tatlı huzuru sarıyor müdavimleri…

Sigortacılıktan butik kahveciliğe
Tribu Caffe Artigiano markasını yaratan İlker Arı, si-
gortacılık sektöründeki deneyiminin ardından kendi 
ifadesiyle çoğu beyaz yakalının hayali olan mekân açma 
fikrini, gerçeğe dönüştürebilmeyi başarmış bir isim. 
İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü’nden 
mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisansa 
başlayan Arı, bir taraftan da İstanbul Üniversitesi İkti-

sat Fakültesi İşletme Anabilim Dalı’nda ‘Mar-
keting’ alanında asistanlık yapıyordu. 

Özel nedenlerden ötürü hem master’ı 
hem de asistanlığı bırakarak özel 

sektöre geçme kararı alan Arı, 
2004’te iş hayatına bir sigorta 

şirketinde ‘management trai-
nee’ olarak başladı ve satış 
departmanına geçti. 2014 
yılına kadar önemli şirket-
lerde ve pozisyonlarda ça-

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Barista İlker Arı

Cafe latte V60  Filtre kahve / Filter coffee
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ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Malzemeler: 900 gram labne peyniri, 4 yumurta, 130 
gram toz şeker, 35 gram un, 8 gram mısır nişastası, 2 
limon suyu ve limon kabuğu rendesi, 1 paket krema, 1 
silme çay kaşığı tuz ve Nielsen Massey marka 1 tatlı 
kaşığı vanilya özütü. 
Hazırlanışı: Bisküvi ve eritilmiş tereyağını harmanlayıp, 
fırında bir süre pişirin. Sos için labne peyniri, toz şeker, 
un, mısır unu ve tuzu homojen bir karışım elde edene 
kadar mikserden geçirin. Ardından yumurtaları tek tek 
kırarak çırpmaya devam edin. Bu karışıma krema, limon 
kabuğu, limon suyu ve vanilya özütünü katın. Çırpma 
işlemi bittikten sonra yağlı kâğıt ile kapladığınız cheese-
cake tabanının üzerine labne peynirli karışımı ekleyin. 
Cheesecake’inizi önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 
önce 15 dakika pişirin. Daha sonra fırının derecesini 
140’a indirip 45 dakika pişirin. Son olarak fırını 200 
dereceye getirip 15 dakika boyunca sadece grill-ızgara 
seçeneğinde pişirin. Bu işlem cheesecake’in nar gibi 
kızarmasını sağlayacak. Afiyet olsun.

Ingredients: 900 grams of cream cheese, 4 eggs, 
130 grams of white sugar, 35 grams of flour, 8 
grams of corn starch, juice and zest of 2 lemons, 1 
box of cream, 1 tsp of salt, and 1 dessertspoon of 
Nielsen Massey brand of vanilla. 
Directions: Combine the melted butter and sweet 
cracker crumbs, then bake it in the oven for a bit. 
For the sauce: mix the cream cheese, sugar, flour, 
corn flour, and salt until they are combined well. By 
adding one egg at a time, continue mixing. Add the 
cream, lemon juice and zest, and vanilla into this 
mixture. Pour this mixture in to the pie shell. Bake 
your cheesecake in a preheated oven at 180 
degrees for 15 minutes first. Later, reduce the 
temperature to 140 degrees and continue to bake 
for 45 minutes. Finally, increase the temperature to 
200 degrees and bake for another 15 minutes at 
grill option. This is going to allow the top of your 
cheesecake to look like gold. Bon appétit.  

BARISTA ILKER ARI’DAN LIMONLU CHEESECAKE TARIFI
LEMON CHEESECAKE RECIPE BY BARISTA İLKER ARI 

He has followed a planned road map
Dreaming of establishing a business that would allow 
him to reflect his free spirit then, İlker Arı says, “My 
first intention as I quit the job at the insurance company 
was to open my own insurance agency due to my 
experience in the field for more than ten years. However, 
I decided that leaving the corporate world was a 

different kind of opportunity. With the hope 
of establishing a fun and enjoyable 

business in this life, I drew a different 
road map for myself. Owning a 

café is among the usual dreams 
of white-collar workers. I knew 
this would require planning in 
detail. I think everything must 
be done the right way. That 
was why I was enrolled first 
with ISMEK’s pastry classes, 
organized by İstanbul 

Metropolitan Municipality. 
After completing the 6-month 

course, I received an apprentice 
confectioner certificate. I 

participated in different workshops 
organized by culinary schools such as MSA 

and USLA. Later, I searched for schools that I 
could receive a barista certificate. I got in touch with 
Nurettin Karakundakoğlu, known as the third 
generation of the family, from Toper Coffee Academy 
in İzmir. I received ‘Barista 1’ and ‘Barista 2’ basic 
trainings for a week. In addition, I took one-day access 

training for roasting coffee. I have been living in Moda 
for 15 years. My first goal was to open a café in 
Yeldeğirmeni. However, I turned a convenience store, 
which was about to be devolved, into Tribu Caffe 
Artigiano and as a nice coincidence, it was located at 
the same street that I lived, Ağabey Street. I opened the 
place on May 15, 2015.”

He uses special brewing techniques
Identifying the second wave of cafes as chain stores and 
the third wave of cafes as boutique shops, İlker Arı says, 
“The third wave of café shops offer personalized services. 
An approach that presents different flavors that can be 
derived from coffee beans comes into play. Our selection 
is diverse. We offer espresso, filtered, hand-brewed and 
cold-brewed coffee options. I prefer using Kenyan and 
Ethiopian coffee beans for brewed coffees. Those are the 
most quality coffee beans of the world. We also use 
special beans that we purchase from The Barn, a coffee 
bean seller located in Berlin. In addition, I purchase 
beans from Coffee Sapiens in Karaköy. My greatest 
desire is to see our customers happy as they leave this 
place. Therefore, I try to learn our guests’ likes and 
dislikes when it comes to coffee, whether it is with milk, 
plain, hot, or cold. Cold brew is very popular now. 
Preparation process of this special coffee that I make 
with African coffee beans takes 24 hours. Approximately 
2-liters of water drip over 160-grams of ground coffee 
for 24 hours. Another cold brew coffee alternative is the 
Japanese style brewing. Coffee that contacts with ice 
locks in the aroma in this style.”

lışan İlker Arı, kurumsal hayatın kendisine göre olma-
dığı düşüncesiyle istifa ettiğini söylüyor.

Planlı bir yol haritası izledi
Bu noktada takım elbisesiz, tamamen kendi özgür ruhunu 
yansıtabileceği bir iş kurmayı hayal eden İlker Arı, “Ayrı-
lırken ilk amacım, sigorta sektöründeki 10 yılı aşkın tec-
rübemle kendi sigorta acentemi açmaktı. Ama 
kurumsal hayattan ayrılmanın, önüme çı-
kan farklı bir fırsat olduğunu düşün-
düm. Hayatta daha keyifli ve güzel 
bir iş yapabilmek adına kendime 
farklı bir yol haritası çizdim. Kafe 
sahibi olmak genelde tüm beyaz 
yakalıların en büyük hayalle-
rinden biridir. Bunu yaparken 
çok planlı olmam gerektiğini 
biliyordum. Her işin düzgün 
yapılması gerektiğini düşünü-
yorum. Bu nedenle önce İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi bünyesin-
deki İSMEK pastacılık kursuna 
kaydoldum. 6 ay süren kurs sonunda 
pastacı çırağı belgesini aldım. MSA, Usla 
gibi yemek okullarının farklı workshop’ları-
na da katıldım. Ama ana hedefim kahveci olmaktı. 
Ardından barista belgesi alabileceğim eğitim kurumlarını 
araştırdım. İzmir’de Toper Kahve Akademisi’nde, ailenin 
üçüncü jenerasyonu olarak öne çıkan Nurettin Karakun-
dakoğlu ile iletişim kurdum. 1 hafta süren ‘Barista 1’ ve 
‘Barista 2’ temel eğitimlerini aldım. Kahve kavurma için 

ise bir günlük giriş eğitimine katıldım. 15 yıldır Moda’da 
yaşıyorum. İlk hedefim Yeldeğirmeni’nde kafe açmaktı. 
Ama güzel bir tesadüf sonucu hâlihazırda oturduğum Ağa-
bey Sokak’ta devredilen bir büfeyi, Tribu Caffe Artigia-
no’ya çevirdim. Mekân, 15 Mayıs 2015’te açıldı.” diyor.

Özel demleme teknikleri kullanıyor
Türkiye’de 2’nci dalga kahvecilerin zincirler, 3’üncü dalga 
kahvecilerin ise butik mekânlar olduğunu belirten İlker 
Arı, “3’üncü dalga kahveciler kişiye özel hizmet veriyor. 
Kahve çekirdeğinden alınabilecek değişik lezzetlerin orta-
ya konduğu bir kahvecilik anlayışı devreye giriyor. Seçe-
neklerimiz oldukça çeşitli. Espresso kullanarak yapılan 
kahveler, filtre kahve, elle demleme kahveler ve coldbrew 
tarzı soğuk kahvelerimiz bulunuyor. Demleme kahveleri-
mizde Kenya, Etiyopya gibi dünya segmentindeki en kali-
teli çekirdeklerden hazırlanan kahve çekirdeklerini tercih 
ediyorum. Berlin’deki The Barn adlı kahveciden alınan 
özel çekirdeklerimiz de bulunuyor. Karaköy’deki Coffee 
Sapiens’ten de kahve çekirdeği tedarik ediyorum. Kafeye 
gelen konuklarımın buradan mutlu ayrılması en büyük 
prensibim. Bu nedenle konuklarımın nasıl bir kahve iç-
mekten keyif alacağını öğrenmeye çalışırım. Bu sade, süt-
lü, sıcak ya da soğuk kahve olabilir. Soğuk kahve demleme 
çeşitlerimizden biri olan coldbrew şu an oldukça popüler. 
Afrika çekirdeklerini kullandığım bu özel spesiyalin hazır-
lanması 24 saat sürüyor. Yaklaşık 2 litre su, 160 gram 
öğütülmüş kahvenin üzerine 24 saat boyunca damlıyor. 
Bir diğer soğuk kahve alternatifi ise Japon usulü demle-
me… Bu demleme stilinde buzla temas eden kahve tüm 
aromaları hapsediyor.” diyor. 

İlker	Arı,	önümüzdeki	
aylarda	alt	katı	kahve	

kavurma	işlemine	uygun	bir	
şekilde	konumlandıracağını,	mutfak	
kısmında	ise	tatlı	ve	tuzlu	seçeneğini	

artıracağını	belirtiyor.

İlker Arı tells that he is going to design 
the lower floor fit for roasting coffee 

and add new selections to the 
menu in the coming 

months.
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FROM DAWN TILL NIGHT EDINBURGH...

24 SAAT İÇİNDE İSKOÇYA’NIN BAŞKENTİ 
EDINBURGH’DA GÖRMENİZ GEREKEN 
TÜM KARELER BU YAZIDA…

EVERYTHING THERE IS TO SEE IN 
EDINBURGH IN 24 HOURS, 
CAPITAL OF SCOTLAND, IS IN 
THIS ARTICLE. 

GEZİ / TRAVEL

There are certain types of activities to do and places to see at 
certain times of day or night when you travel to a new city. If 
you happen to visit Edinburgh on a weekend, you can read in 
our article about the things that you can do there from dawn 
till night; then decide yourself, whether Edinburgh is a smart 
choice for a one day trip or not. 

Bir kentin günün farklı saatlerinde görülmesi gereken 
yerleri, yapılması gereken aktiviteleri vardır. Kısa bir 
haftasonu kaçamağı ile Edinburg ziyareti yapmak ister-
seniz, şafaktan geceye kadar neler yapabileceğinizi adım 
adım okuyun; bir günlük gezi için Edinburgh’un iyi bir 
alternatif olup olmadığına siz karar verin.

Morning
Princess Street Gardens
Good morning! A morning should start with a cheering 
activity at daybreak. Princess Street Gardens that separate 
the Old Town from the New Town is ideal for a walk in 
fresh air. In these landscaped gardens that stretch along 
Princess Street under the shadow of the Edinburgh Castle, 
you will feel like a local as you walk around the sculptures 
and flowers. A deep swamp called Nor’ Loch, which was 
drained in the 19th century, used to take place right here 
on the valley where these beautiful gardens are located 
now. As soon as you enter the gardens, go to see the flower 
clock, which was made in 1903 and its design is changed 
every year. This place is frequented with people who enjoy 
the sun while reading a book lying on the lawn, having a 
picnic, or sipping coffee sitting at a cafe. Although, this 
place is enjoyable the most during the morning hours, it 
offers a very different experience at sunset as you watch 
the changing colors over the stone structures of the castle 
and the old town.   

Scott Memorial
Are you ready for the first mesmerizing scene of the day? As 
you are thinking ‘There’s no rose without a thorn,’ you might 
already be even climbing up the 287 steps. The gigantic, 
gothic, pointy tower strikes you immediately. The landscape 
of the town from the top is unforgettable. You can make sure 
that it is worth spending your energy. While you are climbing 
up the steps of the Scott Memorial, you can stop at different 
flights to catch your breath and enjoy the different views. The 
exterior of the structure that was built in 1832 with the 
contributions of the populace in the memory of author Sir 
Walter Scott is decorated with 64 embossments depicting the 
characters from his novels. The top is really going to be 
topping all the landscapes that you have seen by now. The 
structure had become the largest memorial built for a writer 
in the world when it was complete in 1846.  

Sabah
Princes Sokağı Bahçeleri
Günaydın! Sabaha, günün ilk ışıklarında, iç açıcı bir 
aktiviteyle başlamalı. Yeni Kent’i Eski Kent’ten ayıran 
Princes Sokağı Bahçeleri, temiz havada bir yürüyüş 
için ideal. Princes Sokağı boyunca uzanan, Edinburgh 
Kalesi’nin gölgesindeki, peyzajlı bu bahçelerde heykel-
lerin ve çiçeklerin arasında yürüyüş yaparken bir Edin-
burghlu gibi hissetmeniz işten bile değil. Bu güzel 
bahçelerin bulunduğu vadide bir zamanlar Nor’ Loch 
olarak bilinen ve 19. yüzyılda kurutulan derin bir ba-
taklık varmış. Bahçelere girer girmez, ilk olarak 1903 
yılında yapılan ve her yıl tasarımı değişen ‘çiçek saat’i 
kaçırmayın. Özellikle yazları burası güneşin keyfini 
çıkaran, sere serpe çimlere uzanıp kitap okuyan, piknik 
yapan ya da açık hava kahvesinde oturup çayını yu-
dumlayanların mekanı. Sabah erken saatlerin zevki 
ayrı olsa da akşamüstleri gitgide alçalan güneşle birlik-
te kalenin ve eski kentin taş yapılarının değişen renk-
lerini izlemek de ayrı bir deneyim. 

Scott Anıtı
Günün büyüleyici ilk manzarasına hazır mısınız? 
‘Gülü seven, dikenine katlanır’ diye aklınızdan geçi-
rirken, 287 basamak bir çırpıda bitebilir. Devasa, go-
tik, sivri bir kule hemen göze çarpar. Kulenin en tepe-
sinden kentin manzarası akıllara kazınacak cinsten. 
Enerji sarfiyatınıza değeceğine emin olun. Princes 
Sokağı’na hakim Scott Anıtı’nı tırmanırken, farklı 
katlarda durabilir, hem soluklanabilir hem de değişen 
manzaranın keyfini çıkarabilirsiniz. Halkın bağışla-
rıyla, yazar Sir Walter Scott’un anısına, 1832’de ölü-
münden sonra inşa edilen yapının dışı yazarın ro-
manlarındaki karakterleri betimleyen 64 kabartmayla 
süslü. Zirve, ulaşacağınız manzaranın gerçek anlamda 
‘zirve’si olacak. Yapı, 1846 yılında tamamlandığında 
dünyada bir yazar için yapılan en büyük anıt olmuştu. 

BERİL ŞEN

Princes Sokağı Bahçeleri / Princess Street Gardens

Scott Anıtı / Scott Memorial
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Edinburgh bus tours
Edinburgh bus tours that depart in front of the Scott Memorial 
on the Waverly Bridge are advantageous for those who would 
like to learn the characteristic features of the city at once. Do 
not throw away your ticket because you will need it both when 
you need to get on the bus again from another stop during the 
day and to receive some discounts on some entrance fees.  

Scottish national galleries
An important post-impressionist European art collection 
from the Renaissance art is exhibited in this classic building 
dating from 1850 with its ionic pillars, porches, pentagon 
rooms with red walls and green carpets. Titian, Da Vinci, 
Raphael, Vermeer, Monet, Degas, Constable, Turner, and 
Cezanne are among the artists whose works take place at the 
exhibition. The masterpieces by these great artists whom left 
their marks on art history and other great works by prominent 
artists exhibited in the magnificent buildings of the national 
galleries that consist of the Scottish Royal Family building 
and the Scottish National Gallery building are worth seeing.    

Noon
Lunch at the Elephant House
It’s been told that this place was where JK Rowling wrote the 
first novels in the Harry Potter series, as she was sitting down 
hunched over her computer while sipping her coffee. This café 
famous with their teas and cakes located on the George IV 
Bridge is popular among both the tourists and the locals.  

Greyfriar’s Bobby
This is the most famous photo spot in the city. He is the beloved 
resident and the symbol of the city: Greyfriar’s Bobby. The Skye 
Terrier dog became famous after his owner’s death, police 
officer John Gray. The dog began to guard his grave located in 
Greyfriar’s Kirkyard when he was two years old and carried this 
on until his own death at the age of sixteen. The dog that also 
became the symbol of love and loyalty became even more famous 

Edinburgh otobüs turları
Scott Anıtı’nın hemen altından Waverly Köprüsü üzerin-
den kalkan Edinburgh otobüs turları, kentin en karakteris-
tik özelliklerini bir çırpıda öğrenmek isteyenler için avan-
tajlı. Biletinizi atmayın, gün içinde gerek otobüse bir başka 
duraktan binmek gerekse bazı girişlerde indirim alabilmek 
için ona yeniden ihtiyacınız olacak. 

İskoçya milli galerileri 
Yeşil halılı, koyu kırmızı duvarlı sekizgen odalarıyla, 
1850’ye ait iyonik sütunlu portikolu bu klasik binada, 
Rönesans sanatından empresiyonizm sonrasına önemli 
bir Avrupa sanatı koleksiyonu sergileniyor. Titian, Da 
Vinci, Raphael ve Vermeer... Dahası da var; Monet, De-
gas, Constable, Turner ve Cezanne. İki muhteşem bina-
dan, İskoçya Kraliyet Ailesi binası ile İskoçya Milli Ga-
lerisi’nden oluşan İskoçya milli galerilerinde sanat tari-
hinde iz bırakmış ustaların ve önde gelen sanatçıların 
eserleri görmeye değer. 

Öğlen
Elephant House’ta öğle yemeği
JK Rowling’in bilgisayarının başında, kahve içip Harry 
Potter serisinin ilk kitaplarını yazdığı yerin burası oldu-
ğu söylenir. IV. George Köprüsü’ndeki bu kafe, özellikle 
keki ve çayıyla kentliler ve turistler için favori yerler-
den biri. 

Greyfriar’s Bobby
Kentin en ünlü fotoğraf noktası. Edinburg şehrinin 
çok sevilen sakini ve kentin simgesi; Greyfriars Bob-
by. Bu Skye Teriyer cinsi köpek, ölen sahibi polis 
memuru John Gray’i, iki yaşından 16 yaşında kendi 
ölümüne kadar Greyfriars Kirkyard mezarlığındaki 
mezarı başında beklemesiyle ünlenmiş. Sevginin ve 
sadakatin de bir sembolü haline gelen köpek, birçok 
kitap ve Disney filmleriyle daha da ünlendi. Heykelin 
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with the Disney productions and books. You can see crowded 
tourist groups around the statue any time of the day. Bobby’s 
grave is located behind the statue, marked with a pink granite 
headstone right after the entrance of the Greyfriars Kirkyard. 
His leash is exhibited in the Edinburgh Museum.
   
National Museum of Scotland
You should see the National Museum of Scotland right 
across the road. It would be the best way to discover Scottish 
history thanks to its collection that honors the culture, 
history, and people of the country. The panorama of the city 
from the terrace with a garden is magnificent.

Evening
Scottish Parliament
In 2005, the Queen inaugurated the Scottish Parliament 
Building that was built on a place where a beer factory used to 
stand. When viewed from the Salisbury Rocks, it represents ‘a 
flower blossomed in the Scottish soil.’ Although, Catalan 
architect Miralles believed in that a building could be a work of 
art all by itself, the people of Edinburgh had found it meaningless 
and complicated. The strange designs on the exterior, shapeless 
windows of the west wall, asymmetrical panels on the front 
façade that give the impression of curtains drawn apart almost 
symbolize a transparent government. Your bus ticket is going to 
be useful once again here to go to the parliament building. The 
center of the government is in Holyrood. Despite the arguments 
on the funds spent in the construction of the building, this place 
is a-must see in the aspect of architecture. If there is a session, 
you can watch what is going on in the parliament as you sit in 
the gallery open to public.

Edinburgh Castle
The icon of the city Edinburgh Castle is located to dominate 
the city. You can see the castle from many points in the city. 
The last entrance to the castle is 5pm and if you happen to 
prefer that time to enter, you will get the chance to view the 

etrafında hep kalabalık ziyaretçi grupları var. Bob-
by’nin mezarı ise, hemen anıtın arkasında, Greyfri-
ars Kirkyard mezarlığına girer girmez, küçük, pembe 
granit bir taşla işaretlenmiş. Tasması Edinburgh Mü-
zesi’nde.

İskoçya Milli Müzesi 
Yolun hemen karşısında, İskoçya Milli Müzesi, görül-
meye değer. Ülkenin kültürünü, tarihini ve halkını 
yücelten koleksiyonuyla, İskoç tarihini keşfetmenin 
en güzel yolu. Bahçeli terasından kentin 360 derecelik 
manzarası da tek kelimeyle muhteşem.

Akşamüstü
İskoçya Parlementosu 
Daha önce bir bira fabrikasının olduğu yere inşa edilmiş 
olan İskoçya Parlemento Binası, 2005’te kraliçe tarafın-
dan resmi olarak açılmış. Salisbury Kayalıkları’ndan 
bakıldığında, ‘İskoçya toprağında yeşermiş bir çiçeği’ 
temsil ediyor. Katalan mimar Miralles, bir binanın bir 
sanat eseri olabileceğine inanmakla beraber, Edinburg 
halkı bunu anlamsız ve karışık bulmuş. Dış cephesinde-
ki garip tasarımlar, batı duvarındaki şekilsiz pencereler, 
ön cephesindeki asimetrik panolar adeta, kenara çekil-
miş perde izlenimi vererek şeffaf bir hükümeti semboli-
ze ediyor. Otobüs biletiniz İskoçya Parlamentosu’na 
gitmek için tekrar işe yarayacak. Hükümetin merkezi 
Holyrood’da… Parlemento binasının inşası sırasında 
harcanan para üzerine yapılan bütün tartışmalar bir 
yana, burası mimari açıdan görülmeye değer. Eğer o gün 
oturum varsa, halka açık galeriden mecliste olup biteni 
de izleyebilirsiniz.

Edinburgh Kalesi
Kentin ikonu Edinburgh Kalesi, tüm kente hakim konu-
muyla, birçok noktadan kendini gösteriyor. Kaleye son 
giriş 17.00’da ve eğer bu saati tercih edecek olursanız 

İskoçya Parlementosu  / Scottish Parliament

Edinburgh Kalesi / Edinburgh Castle
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city at nightfall, as well as the chance to skip the crowds. 
The castle, which its importance kept increasing gradually 
beginning from the 11th century, is highly impressive with 
its magnificent look, towers, dungeons, and bastions. It was 
used for military purposes for the last time in 1745. It had 
been the most important head quarter of the British army in 
Scotland until the 1920s. Today, it is among the popular 
touristic landmarks of Scotland. The oldest structure of 
Edinburgh, St. Margaret Church dating from the 12th 
century, is located in the castle. In addition, the Scottish 
royal crown, scepter, and sword are exhibited in the castle 
along with visuals and commentary that explains history of 
the castle. The castle was the most important defense factor 
for protection against the campaigns between Britain and 
Central Scotland from the 1st and 2nd centuries until 
1745. It is possible to say that the existence of Edinburgh 
was depending on this castle. If you’d like to see everything 
there, you should go earlier or in the morning.

Nightfall
Jenners
Shopping which is a bit classic and a bit modern! Jenners, 
which is known as the “Harrods of North” is among the 
largest department stores of the town. Keeping its location 
since the day it was first opened in 1838, Jenners is open until 
8 pm on Thursdays.

The Dome
The number of the award winning restaurants in town is not 
small. They offer different flavors to make everyone happy. 
The Dome is a famous bar and restaurant which is located on 
George Street, at the center of the New Town in Edinburgh.
       
Night
Guided ghost tour
As the darkness falls, there comes the time to discover the 
dark side of Edinburgh. Guided ghost tours offer a very 

kalabalıkları atlatmış olmanın yanısıra kente alacaka-
ranlık vaktinde bakma şansınız da olacak. 11. yüzyılda 
başlayarak önemi gitgide artan kale, gerek görkemli dış 
görüntüsü, gerekse kuleleri, burçları, zindanları ile ol-
dukça etkileyici. Kale, askeri açıdan en son 1745 yılında 
kullanılmış ve 1920’lere kadar İngiliz ordusunun İskoç-
ya’daki en önemli üssü olmuş. Bugünse İskoçya’nın en 
turistik yerlerinden biri. Edinburgh’un en eski binası 
olan, 12. yüzyıla ait küçük St. Margaret Kilisesi de kale-
nin içinde. Ayrıca kalede, kalenin tarihini anlatan gö-
rüntüler eşliğinde İskoçya krallık tacı, asası ve kılıcı da 
sergileniyor. M.S. 1. ve 2. yüzyıllardan 1745’e kadar, 
İngiltere ile Orta İskoçya’nın arasında akınlardan ko-
runmak için en önemli savunma unsuruydu. Edinbur-
gh’un varlığının bu kaleye bağlı olduğunu söylemek 
mümkün. Her şeyi görmek isterseniz, sabah ya da daha 
erken gitmekte yarar var. 

Akşam
Jenners
Biraz klasik biraz modern alışveriş! “Kuzeyin Harro-
ds’ı” olarak bilinen Jenners, kentin en ünlü büyük ma-
ğazalarından. İlk açıldığı 1838’den beri aynı yerde olan 
Jenners, perşembeleri 20:00’ye kadar açık. 

The Dome
Kentin ödüllü restoranlarının sayısı az değil. Her damak 
tadını sevindirecek seçenekler var. Edinburgh’un Yeni 
Kent’in tam merkezinde, George Sokağı’ndaki ‘The 
Dome’, ünlü bir bar ve restoran. 

Gece
Rehberli hayalet turu
Akşamla birlikte belki de Edinburgh’un karanlık yönü-
nü keşfetmenin zamanı gelmiş demektir. Rehberli haya-
let turları, bambaşka bir deneyim. Edinburg’un 18. 
yüzyıla ait Kent Meclisi, Mary King Mezarlık Geçidi’nin 

Rehberli Hayalet Turu / Guided ghost tour

Calton Tepesi’nden alacakaranlıkta Edinburgh  
Edinburgh at twilight, taken from Calton Hill
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different kind of experience to their participants. The Town 
Assembly, dating from the 18th century, is settled on the ruins 
of the Mary King Graveyard Passage. The lower sections of 
this old medieval city’s roads have been existed for 250 years 
without a change among these foundations. This hair-raising 
labyrinth gives striking clues about the daily life in Edinburgh 
during the 17th century. Guides wearing costumes take you 
to see the 16th century houses and the place where a 
gravedigger who lived in the 17th century, which smelt of 
death because of the plague, used to live. As you learn about 
the Old Town’s history on one hand, you live a gruesome 
experience as you walk through the dark underground 
archways and graveyards on the other. Mercat Tours and The 
Real Mary King’s Close are among the best tours.

North Bridge
Another great view is from the North Bridge. It is possible to 
view the glittery landscape of the Old Town and the New 
Town at night from the North Bridge located between the 
Scotsman and Balmoral Hotels, which are among the most 
magnificent buildings of the city. You can also see Jenners, 
the Edinburgh Castle, the Scott Memorial, and the National 
Gallery that you visited during the day. 

Sunrise
Arthur’s Seat
First, dress warmly! You need to make some effort to reach the 
magical scenery of Arthur’s Seat! It will definitely be worth it. 
Arthur’s Seat is among the most significant parts of the 
Edinburgh strip. The best way to climb the 252 meters high 
dormant volcano that takes place right in the middle of the town 
is to go to Dunsapie Loch by a cab and climb for 30 minutes from 
there. Climbing is not so hard. Climbing from Holyrood to the 
summit might take 45 minutes. This rocky summit is going to 
give you the feeling of embracing the city from every direction. 
The sunrise over Edinburgh is going to be one of the unforgettable 
moments of your marathon in this city.  

kalıntıları üzerine kurulmuştu. Bu ortaçağ eski kentinin 
yollarının alt bölümleri bu temellerin arasında hiç de-
ğişmeden 250 yıl boyunca varoldu. Bu tüyler ürpertici 
yeraltı labirenti, 17. yüzyıl Edinburgh’unun günlük ya-
şamı hakkında çarpıcı ipuçları veriyor. Kostümlü reh-
berler, 16. yüzyıl evlerini ve vebadan kırılan 17. yüzyılın 
mezar kazıcısının yaşadığı yeri gezdiriyorlar. Bir taraf-
tan Eski Kent’in tarihini öğrenirken, bir taraftan da ka-
ranlık, yeraltı kemerlerinden, mezarlıklardan geçip tüy-
lerinizi ürperten bir deneyim yaşıyorsunuz. Mercat 
Tours ve The Real Mary King’s Close en iyi turları su-
nanlar arasında. 

Kuzey Köprüsü
Bir başka muhteşem manzara Kuzey Köprüsü’nden. 
Kentin en görkemli binalarından olan Scotsman ile Bal-
moral hotellerinin iki yanında olduğu Kuzey Köprü-
sü’nün seyir noktasından Eski Kent ile Yeni Kent’in ışıl 
ışıl gecesini görmek mümkün. Buradan, gün içinde ziya-
ret ettiğiniz Jenners, Edinburgh Kalesi, Scott Anıtı ve 
Milli Galeriler gibi birçok yapıyı görme imkanına sahip 
olacaksınız. 

Gündoğumu
Arthur’s Seat
Öncelikle sıkı giyinin ve Arthur’s Seat’in büyüleyici 
manzarasına ulaşabilmek için biraz gayret! Bu çabaya 
kesinlikle değecektir... Edinburgh silüetinin en belirgin 
görüntülerinden biri Arthur’s Seat. Kentin ortasında, 
251 metre yükseklikteki bu sönmüş volkana tırmanmak 
için en iyi yol, taksiyle Dunsapie Loch’a gitmek ve ora-
dan da 30 dakika tırmanmak. Tırmanış zor değil. Holy-
rood’dan zirveye tırmanmaksa 45 dakika sürebilir. Bu 
kayalık zirvede, kenti her yönden kucaklıyormuş hissi-
ne kapılacaksınız. Edinburgh üzerinden güneşin doğu-
şu, bu kentteki maratonunuzun aklınıza kazınacak anla-
rından biri olacak.
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deki üç yıllık dönemde birlikte kamu diplomasisi ruhuna 
uygun ses getirecek somut çıktıları olan projelerin ger-
çekleştirilmesi, 2017 yılı ikinci yarısında, ümit ederim ki 
aramıza katılmış birçok yeni üye ülke ile GPD-Net’in 
4.Genel Kurulu’nu İstanbul’da toplayacağız. GPD-Net’in 

amacı sadece kültürel çeşitliliğe katkı yapmak değil, 
kültürel çeşitliliğin eşit ve adil biçimde temsil 

edilmesine imkân sağlayan bir platform 
kurmaktır.”

“GPDNet dünyayı Uzak Doğu, Orta 
Doğu, Batı gibi çoktan coğrafi ol-
maktan çıkıp siyasallaşmış kav-
ramlarla zincirlemek yerine, ister 
uzak, ister yakın olsun, başka bir 
coğrafyada yeşermiş ürünlerin öz-

gürce bir araya geleceği eşsiz bir me-
deniyet bahçesi kurmak için çalışan 

bir kültürel diplomasi anlayışına hizmet 
edecektir. Bu ağır sorumluluğu ağın kuru-

luş felsefesine uygun hep birlikte el ele vererek 
yerine getireceğimizden de eminiz. Bu noktada, Kü-
resel Kamu Diplomasisi Ağı’nın 2016-2019 arasını 
kapsayan dönem başkanlığımızın tüm ülkeler için 
hayırlı olmasını diler; insanlarımızın doğruluk, ahlâk 
ve farklılıklarının uyumu temelinde ideal barış ve 
huzura ulaşabilmesi için kamu diplomasisi alanında 
yaptığınız ve yapacağınız tüm katkılardan dolayı her 
birinize teşekkürlerimi sunarım.”

Yunus Emre Enstitüsü’nün haziran ayında üç yıllık dö-
nem başkanlığına seçildiği Küresel Kamu Diplomasisi 
Ağı’nın (GPDNet) ve dönem başkanlığının tanıtımı, İs-
tanbul’da gerçekleştirildi.
Tanıtım, Türkiye’ye ilk defa gelen GPDNet üyelerinin 
Yunus Emre Enstitüsü’nün organize ettiği Anadolu 
Medeniyetleri Turu süresince yaşadıkları de-
neyimleri içeren kısa bir film ile başladı. 
Film gösteriminin ardından açılış ko-
nuşmasını yapan Yunus Emre Ensti-
tüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, 
GPDNet’in kurulma hikâyesi ve bu-
güne kadarki faaliyetleri hakkında 
kısa bilgi verdi.
Ateş, konuşmasında şunları söyledi: 
“İçinde bulunduğumuz dönemde ül-
keler arasındaki farklılıkları, sınırları, 
sayısız engelleri aşarak insanlık âleminin 
ortak çıkarları doğrultusunda çalışmalar ya-
pan klasik diplomasi gibi alışagelen araçlardan 
daha farklı olan yepyeni bir kavramla yüz yüzeyiz. Henüz 
çok yeni bir geçmişi olmasına rağmen kısa sürede 5 kıta-
da, 38 ülkede, 46 şehirde teşkilatlanmış, Türk dilini ve 
kültürünü tanıtmak amacıyla 450’den fazla personeliyle 
çalışmalar yapmakta olan Enstitümüzün kazanmış oldu-
ğu deneyimle ağa dönem başkanlığı süresince önemli 
katkılar yapacağından hiç şüphemiz yok. Eş zamanlı ola-
rak ağın kurumsallaşmasının güçlendirilmesi, önümüz-

GPDNet	DÖNEM	BAŞKANLIĞI	TÜRKİYE	ADINA	
YUNUS	EMRE	ENSTİTÜSÜ’NDE

YUNUS EMRE ENSTİTÜSÜ BAŞKANI PROF. DR. ŞEREF ATEŞ: “GPDNET, İSTER UZAK, 
İSTER YAKIN OLSUN, BAŞKA BİR COĞRAFYADA YEŞERMİŞ ÜRÜNLERİN ÖZGÜRCE BİR 

ARAYA GELECEĞİ EŞSİZ BİR MEDENİYET BAHÇESİ KURMAK İÇİN ÇALIŞAN BİR 
KÜLTÜREL DİPLOMASİ ANLAYIŞINA HİZMET EDECEKTİR.”

Prof. Dr. Şeref Ateş

ADVERTORIAL
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Türkiye’nin tarihi ve doğal zenginlikleri, sadece hoş bir 
tatil geçirmek isteyen turistlerin değil, fotoğrafçıların 
ve belgesel yönetmenlerinin de ilgisini çekiyor. Özellik-
le yabancı turistler sokak satıcılarına, yöresel özellik 
taşıyan folklorik konulara, evlerin mimari özelliklerine 
ve farklı zanaat dallarına karşı büyük bir merak içinde… 
Safranbolu, Yörük Köyü, Taraklı, Göynük, Mudurnu, 
Bursa, Cumalıkazık, Mudanya, Afyon, Urfa, Hatay, 
Mardin Evleri, Ayvalık Cunda Adası, Ankara, Antalya 
Kaleiçi Evleri gibi özel yerler adeta birer ‘çekim platfor-
mu’ olarak öne çıkıyor. 

Antalya ve Mardin’i yansıtan mimari özellikler
Antalya Kaleiçi Evleri, turistik merkezde olması nede-
niyle ilgi çekiyor. Kiremitsiz çatılarıyla kesme taş işçili-
ğinin en güzel örneklerine sahip olan Mardin Evleri ise 
araç girmeyen, çöp toplama dâhil taşımacılığın at, eşek 
ve katırlarla yapıldığı gizemli tünellerden oluşan, sonu 

The history and natural beauties of Turkey do not only attract 
the attention of tourists who want to spend a nice vacation but 
also the attention of photographers and documentary directors. 
Foreign tourists are especially curious towards street vendors, 
folkloric subjects that carry regional attributes, the 
architectural features of the houses and different crafts. 
Special places such as Safranbolu, Yörük Village, Taraklı, 
Göynük, Mudurnu, Bursa, Cumalıkazık, Mudanya, Afyon, 
Urfa, Hatay, Mardin Houses, Ayvalık Cunda Island, Ankara 
and the Antalya Kaleiçi Houses each come forth as ‘shooting 
platforms’. 

Architectural features that reflect Antalya and Mardin 
The Antalya Kaleiçi Houses attract attention because they are 
located in a touristic area. The Mardin Houses, which have the 
best examples of stone work with their non-tile roofs, are 
beautiful enough to increase the number of photos taken 
thanks to the narrow cascaded streets that you can barely see 

Photographers, for instance, get the chance to capture 
every detail of the stone houses, built in the Greek 
architectural style, from their doorknobs to their cast iron 
balconies and window guards in Cunda Island, Ayvalık.

Fotoğrafçılar; Ayvalık Cunda Adası örneğindeki gibi 
Rum mimarisi taş evleri, kapı tokmağından dökme 
demir balkon ve pencere parmaklıkları en ince 
detaylarına kadar görüntüleme şansına sahip…

görünmeyen daracık, kademeli sokakları, dini yapı anıt-
ları ile fotoğraf karelerini çoğaltacak güzellikte... Öte 
yandan, Antalya Müzesi ve Ankara Anadolu Medeni-
yetleri Müzesi ile Selçuk Efes gibi yerlerde çeşitli ışık 
efektleriyle aydınlatılıp sergilenen eserler, yabancılar 
için bir tür ‘Türkiye davetiyesi’ yerine geçiyor. 

Bu rotalara dikkat 
Foto-safarilerde ilk akla gelen açık mekânlardan biri de 
Kapadokya... Her adımda değişen kompozisyon ve pey-
zaj zenginliğine mevsimsel renklerin katkısı, iklimsel 
değişiklikler ve yöre halkının yaşam biçimleri de ekle-
nince, fotoğraf sanatı için eşi bulunmaz bir güzellik or-
taya çıkıyor. Foto-safaricilerin en sık tercih ettikleri 
rotalar ise Köyceğiz Gölü ve çevresi, Dalyan Sazlıkları 
ve İztuzu Kumsalı… Caretta caretta kaplumbağalarının 
yumurtlama dönemini an be an fotoğraflamak için gelen 
pek çok fotoğrafçı bulunuyor.

Doğanın ve yeşilin tadını çıkarmak isteyenlere… 
Türkiye’nin, farklı kuş türlerinin bir arada görülebildiği 
ender ülkelerden biri olması, kuş gözlemciliğinin yanı sıra 
kaplumbağa, fok balığı gibi nesilleri tükenmekte olan canlı 
türlerini de gündeme getiriyor. Ülke faunası bu denli ilgi 
görürken, foto-safariyi floraya çevirenler de bulunuyor. 
Karadeniz yaylaları, Uludağ’ın Alpin çiçekleri, Kaz dağları, 
Toroslar’ın şifalı otları, çiçekleri, Göksu Deltası’nın ende-
mik bitkileri yakın plan çekimler için geniş imkânlar sunu-
yor. Şölen niteliği taşıyan bir başka foto-safari konusu ise 
gün batımları… Ayvalık Şeytan Sofrası, Sandros Dağları, 
Ölemez Tepesi, Köyceğiz Gölü, Side, Alanya, Adrasan, 
Amasra, Sinat, Anadolu’nun batıdaki en uç noktası olan 
Babakale ve Nemrut Dağı’nda, doğan günü veya gün batı-
mını görüntülemek büyük heyecanlar yaratıyor.

Safranbolu, konakları ve safranıyla ünlü 
Konaklarıyla ünlü Safranbolu, doğa güzellikleri ve 
yöreye özel bitki türleriyle de öne çıkıyor. Safranbo-

the end of, the mysterious tunnels where the transportation 
depends on donkeys and horses including picking up the trash, 
and many religious monuments. On the other hand, 
masterpieces that are illuminated by various light effects are 
exhibited at some landmarks such as the Antalya Museum and 
the Ankara Anatolian Civilizations Museum, Selçuk Efes. 
They act as some sort of an ‘Invitation to Turkey’ for foreigners.

Attention to these routes 
One of the first outdoor places to come to mind for photo-
safaris would be Cappadocia. A unique beauty for the art of 
photography comes forth when the life style of the locals and 
the climatic changes are added to the beauty of its landscape, 
which becomes even richer with the contributions of the 
seasonal colors. The routes, which are preferred the most by 
those who go on photo-safaris often, would be Köyceğiz Lake 
and its surroundings, Dalyan Reeds, and the Iztuzu Beach. 
Many photographers come to capture every moment of the 
Caretta caretta turtles’ hatching period.
For those who want to enjoy nature and the green… (Karadeniz)
Turkey is one of the rare countries where you can see different 
bird species in one place; this brings animals nearing extinction 
like turtles and seals into the agenda besides bird watching. 
While the fauna of the country gets this much attention, there 
are those who turn the photo-safaris into a flora. The Black 
Sea plateaus, the Alpine flowers of Uludağ, the Ida Mountains, 
the healing weeds, and flowers of the Taurus Mountains, and 
the endemic plants of the Göksu Delta provide great 
opportunities for close up shoots. Another photo-safari 
subject, which sounds like a feast for eyes, would be the sunsets. 
Capturing the sunsets and sunrises at the Ayvalık Şeytan 
Sofrası, Sandros Mountains, Ölemez Hill, Köyceğiz Lake, 
Side, Alanya, Adrasan, Amasra, Sinat, the westernmost points 
of Anatolia that would be Babakale and Nemrut Mountain 
awakens great excitement.  

Safranbolu is famous with its saffron and mansions 
Safranbolu, which is famous with its mansions, is also known 
with its natural beauties and plant species that are unique to 
the region. Safranbolu wants to be known with its ancient city, 

SELİN AKGÜN
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FOTO-

SAFARİNİN	
EN	ÖZEL	MEVSİMİ

FOTO-SAFARİ TURLARININ EN GÜZEL MEVSİMİ OLAN 
SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE FOTOĞRAF MERAKLILARI   

SIRA DIŞI YERLERİ FOTOĞRAF KARELERİYLE 
ÖLÜMSÜZLEŞTİREBİLECEK.

THE MOST SPECIAL SEASON        
OF PHOTO-SAFARI

WITH THE ARRIVAL OF FALL, WHICH IS THE BEST 
SEASON FOR THE PHOTO-SAFARI TOURS, 

PHOTOGRAPHERS WILL BE ABLE TO 
IMMORTALIZE EXTRAORDINARY 

PLACES THROUGH THEIR 
SHOTS.
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lu, yaklaşık 2 bin geleneksel Türk evi ve her mevsim 
ayrı güzelliğe bürünen manzarasının yanı sıra antik 
kenti, yayla ve gölleri, yeşilin her tonunun bulunabil-
diği Yenice ormanlarıyla da tanınmak istiyor. Safran-
bolu, ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boya-
yabilen ve ekim-kasım ayları arasında mor renkli ve 
hoş kokulu çiçekler açan, 15-30 santimetre uzunlu-
ğundaki safran bitkisinin şafak vakti açılışını gözle-
mek isteyen fotoğrafçılara farklı bir deneyim vaat 
ediyor. 

Yılkı atlarının peşinde… 
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 2 bin 500 metre 
rakımlı Akdağ’da yaşayan yılkı atları, bölgeye ayrı bir 
güzellik katıyor. Kesin sayıları bilinmeyen yılkı atları, 
Kocayayla’da özgürlüğün tadını çıkarırken, doğasever-
ler ve fotoğrafçılar onları izlemek için bölgeye geliyor. 
Sandıklı’nın güneydoğusunda Sorkun Köyü’nden geçen 
yolla ulaşımı sağlanan Akdağ’ın bin 600 metre yüksek-
liğinde bulunan Kocayayla’da yaşayan Yılkı atları, yaban 
hayatın parçası konumunda… Yılkı atları, 10-12 attan 
oluşan gruplar halinde dolaşıyorlar. Foto-safari merak-
lıları, buraya gelerek Yılkı atlarını dakika dakika fotoğ-
raflama şansına sahip. 

Yeşil tonlarının cenneti Yedigöller 
Yedigöller, renklerin en doygun olduğu sonbahar ayla-
rında fotoğrafçıların değişmez adreslerinden... Sık bir 
orman örtüsüyle kaplı bölge, heyelan sonucu oluşmuş 
gölleriyle ünlü. Büyük Göl, Şelale Gölü, Sazlı Göl, Derin 
Göl, Aşağı Göl, İnce Göl ve Orta Göl… Hemen her biri 
güzel fotoğraflar yakalamak için ideal. Barındırdığı ağaç 
cinslerinin çeşitliliği bakımından Anadolu’nun en zen-
gin bölgesi olan Yedigöller, başta kayın olmak üzere 
meşe, gürgen, kızılağaç, çam, köknar, karaağaç ve por-
suk ağaçlarından oluşan bir bitki örtüsüne sahip. 

plateaus, and lakes, and the Yenice Forests where you can find 
every tone of green as well as its unique landscape in every 
season and about 2 thousand traditional Turkish houses. 
Safranbolu also offers a different experience to the 
photographers who want to observe the blossoming of the 
saffron plant in the daybreak. The plant, which grows up to 
15-20 cm, is able to dye to yellow the liquid that is 100 
thousand times the weight of itself. Its purple and fragrant 
flowers blossom between October and November. 

Chasing the wild horses… 
The wild horses, which live in the Akdağ Mountain located in the 
Sandıklı district of Afyonkarahisar at an altitude of 2500 
meters, add a different kind of beauty to the area. Photographers 
and nature lovers come to this area to watch the wild horses, 
which their exact numbers are unclear, as they enjoy their 
freedom in Kocayayla. The wild horses that live in Kocayayla, 
which is located at 1600 meters of altitude in the Akdağ 
Mountain that can be accessed through the road that passes 
through the Sorkun Village, located to the southeast of Sandıklı, 
are parts of the wildlife. The wild horses travel in groups of 10-
12. Photo-safari enthusiasts have the chance to capture images 
of every minute of the wild horses by coming here.

The heaven of green tones, Yedigöller 
Yedigöller is one of the unchanging addresses of 
photographers during fall when the colors are saturated the 
most. The area, which is covered by a blanket of thick 
forests, is famous for its lakes that had been formed due to 
landslides. Big Lake, Waterfall Lake, Reed Lake, Deep Lake, 
Down Lake, Thin Lake and Middle Lake… Almost all of 
them are ideal for you to capture beautiful pictures. 
Yedigöller, which is one of the richest areas of Anatolia in 
terms of diversity of the tree species, has a flora made up of 
mainly beech trees, and numerous oak, hornbeam, alder, 
pine, fir, elm, and yew trees. 

HOBİ / HOBBY
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DENEYİM	EŞİTTİR	LÜKS
YENİ NESİL LÜKS ANLAYIŞI İLE BİRLİKTE MARKALAR ÜRÜN VE HİZMETLERİNDE SIRA DIŞI                    

BİR DENEYİM YARATMA YARIŞINA GİRDİ.

WITH THE NEW GENERATION LUXURY UNDERSTANDING, BRANDS HAVE ENTERED 
INTO A COMPETITION TO CREATE AN EXTRAORDINARY EXPERIENCE FOR THEIR 

PRODUCTS AND SERVICES.  

EXPERIENCE EQUALS LUXURY 

İş dünyası, pazarlama uzmanlarının yeni nesil lükse 
yönelik analizleriyle farklı bir dönüşümün eşiğinde… 
Artık lüks, paranın satın alabileceği en özel ürün ve 
hizmetlerin çok daha dışında bir kavram olarak yapı-
lanıyor. Hedef kitlesine yepyeni bir deneyim yaşatan, 
mutlu eden ve farklı sürprizler yapan markaların açık 
ara öne geçeceği yepyeni bir döneme adım attık. 
Ürün-müşteri odaklı bakış açısını farklı de-
neyimler yaşatma ilkesine dayandıran 
markalar, gelecekte çok daha sa-
dık müşteriler yaratacak. Bu 
noktadan yola çıkarak müş-
terilerine en farklı dene-
yimleri yaşatan lüks 
markaları araştırdık.

The business world is on the brink of a different type of 
transformation by means of the new generation luxury analyses 
of the marketing experts. Nowadays, luxury is defined as a 
concept that is beyond the most special products and services 
that money can buy. We are stepping into an era where brands 
that surprise their target mass, offer them different experiences, 
and make them happy will surpass the others by a landslide. 

Brands that base themselves on the principle of 
having a product-customer focused 

perspective will be acquiring customers 
that will be much more loyal in the 

future. From this point forth, we 
explored the luxury brands 

that offer their customers 
the most extraordinary 
experiences. 

SELİN AKGÜN

   Londra’daki Selfridges mağazasında müşteriler 
kendi kokularını yaratmak ve farklı bir deneyim ya-
şamak için bir tura çıkarılıyor. İlk olarak birbirinden 
farklı esansların olduğu odada müşterinin kendi ko-
kusunu yaratmak için sorular soruluyor. Daha sonra 
cevaplar üzerine koku testi yapılıyor. Son olarak ta-
mamen kişiye özel üretim yapılıyor.

     In the Selfridges shop, located in London, the customers 
are taken on a tour to claim their signature scent and to live 
a different experience. At first, questions to create their own 
scent are asked to the customers in a room that is full of many 
different essences. Later, a smell test is done according to the 
answers. Finally, a customized product is made. 

Selfridges

BMW deneyimsel etkinlikleri ile müşterileri eşsiz tutku-
larıyla bütünleştiriyor. Marka, bunu yaparken motor 
sporları, kültür-sanat, golf ve gurme yemekler gibi hedef 
kitlenin ilgisini çekebilecek alanlardan yararlanıyor.

BMW integrates their customers with their unique desires 
through the experimental events. As the brand organizes the 
events, it benefits from areas such as motor sports, culture-art, 
golf and gourmet foods, which may grab the attention of their 
target mass.

BMW

ChristianDior satış danışmanları, özel müşterileriyle bir-
likte yolculuğa çıkıyor. Örneğin; markanın Şangay’daki 
butiğinde çalışan kişiler, markanın müdavimi olan müşte-
rilerin zevklerini iyi biliyor. Nerede ne yemekten hoşlan-
dıkları ya da ilgi alanlarının ne olduğu hakkında önemli 
ayrıntılara sahipler. Bu yüzden alışverişlerine danışmanlık 
yapmak üzere ilgilendikleri müşterilerin Londra ve Paris 
yolculuklarına eşlik edebiliyorlar. Dünyada kabul görmüş 
4 moda haftası haricinde Dior’un sadece özel müşterileri 
için düzenlediği ‘özel koleksiyon’ defileleri de var. Dior’un 
CEO’su SidneyToledano, bu özel defilelerin dünyanın her 
yerinde basına kapalı yapıldığını belirtiyor. Dior, koleksi-
yonlarını müşterilerine 3D gözlük deneyimi ile sunuyor.

Christian Dior sales consultants travel with their special 
customers. The staff members who work at the brand’s 
Shanghai boutique know their best customers’ tastes very 
well. They possess important details about their interests 
such as where and what they like to eat. Therefore, they can 
accompany their customers on trips to Paris and London to 
advise them while they are shopping. Besides the four 
fashion weeks that are respected around the world, Dior 
organizes private ‘special collection’ shows for their special 

customers. Dior’s CEO Sidney Toledano says 
that the special fashion shows are 

performed closed to the press all 
around the world. Dior presents their 
collections to their customers with 
3D-glass experience.

Christian Dior
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     Vertu, Concierge uygulamasıylakullanıcıların yaşam 
tarzını ve ihtiyaçlarını öğrenip, onlara gelecekte ihtiyaç 
duyabilecekleri tüm asistanlık hizmetlerini sunuyor. 
Sık seyahat eden kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusun-
da dünyanın en ünlü restoranlarından yer ayırtmaktan 
bulundukları yere bağlı rehberliğe kadar son derece ge-
niş bir yelpazede hizmet sunuyor. Bu noktada en temel 
amaç ise kendisini özel hissetmek isteyen müşteriye en 
özel hizmeti sunmak…

   Vertu’s new application called Concierge allows the 
company to collect data on the life style and needs of its users 
and offers an assistance service for anything they may need in 
the future. They offer a wide range of services from making 
reservations in world-class restaurants for users who travel 
frequently, to providing guiding services according to their 
destination. The basic goal at this point is to offer the most 
special service to customers who want to feel special.

Vertu

Londra Regent Street’teki Burberry’ninflagship ma-
ğazasına giren bir müşterinin, markanın tüm DNA’sı-
nı deneyimlemesi hedefleniyor. Mağazadaki müzik, 
koku, ışık, ürün yerleşim düzeni müşterinin ‘marka 
deneyimini’ en üst seviyede yaşaması için tasarlan-
mış. Mağazada bulunan büyük ekranda Burberry defi-
leleri gösteriliyor. Bu kapsamda özel organizasyonlar 
düzenleniyor. Defileler dijital ortamda gösteriliyor ve 
konserler gerçekleştiriliyor.

The goal of the flagship store of the Burberry brand 
located on the London Regent Street is to have a customer 
who enters the store experience the entire DNA of the 
brand. The music, scent, lighting, and product placement 
of the store were designed to have the customer live the 
‘brand experience’ on the highest level.  On the large 
screen located in the store, the fashion shows of Burberry 
are displayed. Special organizations are organized within 
this extent. The fashion shows are displayed in digital 
environment where concerts are also given.

Pradasphere, Prada’nın kuruluşundan bugüne kadar tari-
hini, koleksiyonlarını, tasarım çizgisini, ilham dünyasını 
ve Prada kadınını tanımak için hazırlanmış bir sergi… Kı-
yafetlerin sergilendiği cam kabin vitrinler Milano’dan ge-
tirilmiş ve alanda size Prada hakkında birebir rehberlik 
yapacak şık giyimli danışmanlar bulunuyor.

The Pradasphere is an exhibition to introduce the Prada 
Woman the history of Prada, its collections, its design line, 
and its inspirational world since its foundation. The glass 
showcases where the clothes are exhibited are imported from 
Milano and stylishly dressed consultants to personally guide 
you about Prada. 

NeimanMarcus mağazasında bulunan ‘hafıza aynası’ 
sayesinde giyilen kıyafet 360 derece görülebiliyor, pay-
laşılıyor ve kaydediliyor. Müşteriler bu hizmet sayesin-
de önceden giydikleri kıyafetleri de birbiriyle karşılaş-
tırma şansına sahip oluyor.

Thanks to the ‘memory mirror’ that takes place at the Neiman 
Marcus stores, now you can see all the dresses you try in a 360 
degree perspective. The images can be shared and saved. 
Thanks to this service, the customers have the chance of 
comparing clothes that they have tried on before. 

Chanel markası ünlü no:5 parfümünü tanıtmak için dünya-
nın dört bir yanından ünlü bloggerlarıGrasse’a davet etti. 
Ünlü bloggerlar parfüm yapımını kendi gözleriyle gördüler, 
deneyimlediler, gül tarlalarında gül topladılar, başlarından 
aşağı gül yaprakları döküldü ve bunun gibi daha birçok de-
neyimi sosyal medyada paylaştılar. Chanel, FashionWe-
ek’te defilesini süpermarkette gerçekleştirdi. Markette bu-
lunan tüm ürünleri Chanel markasıyla özdeşleştirdi. Muz, 
tavuk, su gibi ürünlerin üstüne Chanel logosu eklendi. 

The Chanel brand invited famous bloggers from different 
parts of the world to promote their perfume no: 5. The 
famous bloggers witnessed the production process of the 
famous perfume with their own eyes, experienced it, picked 
roses in rose fields, rose petals were dumped over their heads 
and shared many more experiences such as these on social 
media. Chanel held the Fashion Week organization in a super 
market. They consubstantiated all of the products in the 
super market with the Chanel brand. A Chanel logo was 
added onto products such as bottled water and bananas.

     Hermes geçen yıl Washington’da açtığı 6 bin metreka-
relik mağazasında açılışa özel, yıllık 85 bin dolar ve üzeri 
harcayan müşterilerine farklı bir konseptte yemek düzen-
ledi. Kişi başına bir garsonun düştüğü davet boyunca, 
garsonlar her servisin ardından kıyafet değiştirdi.

     Hermes organized a dinner with a different concept for 
the customers who spent 85 thousand dollars or more 
annually, which was special for the opening of the new 6 
thousand square meter store in Washington last year. One 
waitress waited on each customer and waitresses changed 
their clothes after every service.

BurberryPrada

NeimanMarcus

Chanel

Hermes
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ZANAAT / CRAFT

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

Günlük yaşamı yansıtan illüstrasyonlarını günlük tu-
tar gibi çizen Serkan Akyol, Atalier Mono markasıyla 
bu çizimlerini birbirinden özel tasarımlara dönüştürü-
yor. Defter, çanta, çerçeve, tişört gibi 40’a yakın özel 
ürün, Akyol’un illüstrasyonlarıyla ölümsüzleşiyor. 
Ulaşılabilir sanat vizyonuna yatırım yaparak ilerleyen 
Akyol, tasarımlarının geniş kitlelere ulaşabilmesini 
hedefliyor. Mart 2017’de LemurStore ortaklığıyla Al-
manya’daki ilk offline mağazasını açacaklarını söyle-
yen Akyol’un tasarımları dünyanın dört bir ucuna 
ulaşmış durumda…

Farklı alanlarda deneyim kazandı
Süleyman Demirel Üniversitesi Sahne Sanatları, Dekor 
ve Kostüm Tasarımı Bölümü’nden mezun olan Serkan 
Akyol, 2001-2004 yılları arasında TRT İstanbul’da ar-
tistik hizmetler departmanında Levent Kulaç ile birlikte 
çalıştı. Ardından İKSV’ye geçen Akyol, ışık-dekor bö-
lümünde görev yaptı. Bu süreci ise Oyun Atölyesi takip 
etti. Burada 2 sezon çalıştıktan sonra 2008’de Marmara 
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Tekstil Tasa-
rım Bölümü, giyim branşında yüksek lisans yaptı. Bura-
da yüksek lisans yapmaya devam ederken, TurkishCul-
tureFoundation’ın Türkiye’de şube açmaya karar verdi-
ğini söyleyen Akyol, “Burada ‘Who is Who? projesini 
gerçekleştirdik. Proje, ‘Anadolu’da kim kimdir?’ tema-
sının farklı bir yansımasıydı. Tüm zanaatkârları İstan-
bul’a çağırdık ve onlara birer sertifika vererek, üretici ve 
tüketici arasındaki tüm bağları koparttık. Daha sonra 
Armaggan kurulunca,Armaggan’ın tekstil departma-
nında çalışmaya devam ettim. Yüksek lisans tezim ise 
malzemenin bedeni sarması, bedenin malzemeyi sar-
ması konseptiyle öne çıkan, beden ve malzeme arasın-
daki kopukluktan dolayı insan bedeninde oluşan arazla-
rı yansıtıyordu. Kısacası çalışmanın özü bedensel de-
formasyonlar üzerineydi.” diyor.

Serkan Akyol, who draws illustrations that reflect his daily 
life as if he is keeping a diary, turns these drawings into 
designs each more special than the other through the Atalier 
Mono brand. Almost 40 special products such as journals, 
backpacks, frames, and t-shirts are immortalized with 
Akyol’s illustrations. Akyol, who progresses by investing 
towards the vision of accessible art, targets to have his 
designs reach a large mass. The designs of Akyol, who says 
that they will open their first offline store with the partnership 
of Lemur Store in Germany in March 2017, have reached the 
four corners of the world. 

Gained experience in different fields
Serkan Akyol, who is a graduate of Süleyman Demirel 
University Stage Arts, Decoration and Costume Design 
Department, worked with Levent Kulaç in the TRT İstanbul 
artistic services department from 2001 to 2004. Akyol, who 
was transferred to İKSV afterwards, worked in the lights-
decoration section. Oyun Atölyesi followed this period. 
After working there for two seasons, he got his masters 
degree in the costume branch from the Textile Design 
Department of University of Marmara Fine Arts Faculty 
during 2008. While studying his masters’ degree here, 
Akyol, who says that the Turkish Culture Foundation 
decided to open a branch in Turkey, says, “We materialized 
the ‘Who is Who?’ project here. The project was a different 
reflection of the ‘Who is Who in Anatolia’ theme. We 
called all the artisans to Istanbul, gave them each a 
certificate, and broke all strings between the producer and 
consumer. Later, when Armaggan was founded, I continued 
to work in Armaggan’s textile department. My masters’ 
degree thesis reflected the concept of the material wrapping 
the body and the body wrapping the material, the 
deformations appearing in the human body because of the 
disconnection between the material and the body. In short, 
the core of my work was on bodily deformations.” 
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HAYATA	KARIŞAN	TASARIMLAR
ATALİER MONO’NUN TASARIMLARI NEW YORK’TAN İSVİÇRE’YE KADAR PEK ÇOK 

NOKTADA SANATSEVERLERLE BULUŞUYOR.

DESIGNS THAT BLEND WITH LIFE
THE DESIGNS OF ATALIER MONO MEETS MANY ART ENTHUSIASTS IN MANY 

DIFFERENT POINTS FROM NEW YORK TO SWEDEN.

ZANAAT / CRAFT

Çok	okuyan,	çok	müzik	
dinleyen	ve	çok	film	izleyerek	
kendini	yaşamın	her	alanında	

besleyen	Serkan	Akyol,	tasarımlarının	
herkese	ulaşabilmesi	için	15-500	TL	arasında	

değişen	bir	fiyat	skalası	belirlemiş.	

Serkan Akyol, who nourishes himself in 
many areas of life by reading books, 
listening to music, and going to the 
movies, designated a price scale of 

15-500 TL so that his designs 
could reach everyone.



ZANAAT / CRAFTHOBİ / HOBBYZANAAT / CRAFT

Kurumsal hayattan bireysel tasarımlara
Armaggan’da çalışmaya devam ederken kardeşi Serdar 
Akyol’un Taksim’de Serbest Bölge adlı bir mekân açtığı-
nı belirten Akyol, kendi tasarımlarını hayata geçirmeye 
bu mekân sayesinde başlamış. Akyol, bu süreci şöyle 
özetliyor: “Kardeşim Serdar Akyol, Mimar Sinan Üni-
versitesi mezunu ve uzmanlık alanı Orta Çağ tarihi… 
Serbest Bölge’de 3 yıl önce ilk kez kendi illüstrasyonları-
mı defterlere adapte ederek satmaya başladım. Bu ürün 
grubu kısa sürede büyük ilgi gördü. Daha sonra alldesign 
bizimle iletişime geçti. Aslında atölyemi 2014’te kurdum 
ama AtelierMono’nun bir şirket olarak kurulma sürecini 
alldesign tetikledi ve Şubat 2015’te Atelier Mono marka-
sı doğmuş oldu. Sonra LemurStore, Zemix, Plumon Art 
of Writing,Serbest Bölge, Hipicon, Zet, HomeStore, Lu-
napark gibi şirketlerle anlaştım. Şu an Türkiye’de korner 
olarak 14 mağazadayız.Kadıköy Hasırcıbaşı’ndaki üretim 
atölyesi ve Kadıköy Moda’daki showroom olmak üzere 
iki mekânla hizmet veriyorum.”

8 farklı atölye ile çalışıyor
8 farklı atölye ile çalışan Serkan Akyol, geliştirdiğikon-
sept doğrultusunda illüstrasyonlarını tasarlıyor, ardın-
dan bilgisayar ortamına aktarıyor. Ürüne dönüştürmek 
istediği modelleri ayrıştırarak, ne tarz bir ürün olacaksa 
o ölçüde dijital baskı alıyor. AtalierMono’da tişört, çan-
ta, sırt çantası, cüzdan, çizim defteri, sweatshirt, çerçe-
ve, makyaj çantası, bookcase, kalemlik, pasaportluk, bez 

çanta, sketchbookgibi farklı modeller bulunuyor. Bu 
baskıları, birlikte çalıştığı atölyelerle paylaşan Serkan 
Akyol, 40’a yakın özel ürünün, bu atölyeler aracılığıyla 
belirlenen ürünlere dönüştüğünü vurguluyor. 

Yeni projeler yolda
Ayda bin 500-2bin adet ürün tasarlandığını ve her bir 
tasarımdan en çok 4 adet olduğunu ifade eden Serkan 
Akyol, farklı çalışmalarda da aktif rol alıyor. Yurt dı-
şında Miami’deki bir mücevher tasarımcısıyla sosyal 
bir sorumluluk projesi yürüten Akyol, bu çalışma kap-
samında bir kıyafet illüstrasyonu yapacak ve giyilebilir 
sanat odaklı bir çalışmaya imza atacak. Serkan Ak-
yol’un en yeni projesi ise yakın zamanda faaliyete ge-
çireceği ‘açık atölye’. Tüm baskı sistemlerinin olduğu 
bu atölye, herkesin kullanımına açık olacak. Serkan 
Akyol, son olarak Serbest Bölge’de açılacak ‘Adem’in 
Hayvanları’ sergisine yönelik özel bir hazırlık içerisin-
de… 3’üncü İstanbul Tasarım Bienali’ne de ‘Yaratıcı 
Mahalleler’ kapsamında katılacağını belirten Akyol, bu 
yıl Kadıköy ayağının da başladığını dile getiriyor. Le-
murStore ortaklığıyla Mart 2017’de Almanya’da offli-
ne mağazalarının açılacağını söyleyen Serkan Akyol; 
New York, Los Angeles, Sydney, İsviçre, İsveç, Alman-
ya ve Hollanda’daki kornerlar’da da ürünlerinin satıl-
dığını ifade ediyor. İllüstrasyonlarını günlük tutar gibi 
çizdiğini belirten Serkan Akyol, günlük yaşamı yansı-
tan özel bir tasarım çizgisine sahip.

From Corporate life to individual designs 
Akyol, who specifies that while he continued working at 
Armaggan his brother Serdar Akyol opened a place named the 
‘Free Zone’ in Taksim, started to bring his own designs into 
reality thanks to this place. Here is how Akyol summarizes this 
process: “My brother Serdar Akyol is a Mimar Sinan University 
graduate and his expertise area is Medieval History. I started 
selling my own illustrations by adapting them to notebooks for 
the first time 3 years ago in the Free Zone. This product group 
received large interest in a short time. Later, alldesign 
contacted us. Actually I founded my workshop in 2014 but 
alldesign triggered the process of establishing Atalier Mono as 
a company and so was the Atelier Mono brand born in 
Februray 2015. Later, I made deals with companies such as 
Lemur Store, Zemix, Plumon Art of Writing, Free Zone, 
Hipicon, Zet, Home Store and Lunapark. Currently, we have 
corners at 14 stores in Turkey. I serve from two locations. One 
is the production workshop in Hasırcıbaşı, Kadıköy and the 
other one is the showroom in Moda, Kadıköy.”

He works with 8 different workshops 
Serkan Akyol, who works with eight different workshops, 
designs illustrations in the aim of the concept that he 
developed; he then uploads them to a computer environment. 
He elects the models to find the ones that he wants to turn 
into products; he gets printouts of the models depending on 
their sizes and styles. At Atalier Mono, there are different 
models such as t-shirts, backpacks, bags, wallets, sketchbooks, 

sweatshirts, frames, makeup bags, bookcases, pencil cases, 
passport covers, and cloth bags. Serkan Akyol, who shares 
these printouts with the workshops that he works with, 
emphasizes that nearly 40 special products are turned into 
the specified products by means of these workshops. 

New projects are on the way
Serkan Akyol, who expresses that a sum of 500 to 2000 
products are designed monthly and at most 4 of each product 
are made, also plays an active role in different works. Akyol, 
who is conducting a social responsibility project with a jewelry 
designer from Miami, will create a clothing illustration within 
the extent of this project and will place his signature under a 
work focused on wearable art. The newest project of Serkan 
Akyol, which will begin to operate in the near future, would be 
the ‘open workshop’. This workshop, which will have all the 
press systems, will be open to everyone’s use. Serkan Akyol is 
also getting ready for his ‘Adam’s Animals’ exhibition that 
will be opening soon in the Free Zone. Akyol, who expresses 
that he will attend the 3rd Istanbul Design Biennial within the 
‘Creative Neighborhood’ category, says that this year Kadıköy 
will be included in the project. Serkan Akyol mentions that he 
will open offline stores in Germany in 2017 within the 
partnership of Lemur Store and his products are also sold in 
New York, Los Angeles, Sydney, Sweden, Switzerland, 
Germany and in Holland. Serkan Akyol specifies that he 
draws his illustrations as if he is keeping a diary. His design 
line reflects his daily life. 

AtalierMono’nun kurucusu Serkan Akyol, farklı bir tasarım anlayışına sahip.
Founder of Atalier Mono Serkan Akyol has a different understanding of design.  
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Tıpkı hat ve mimaride olduğu gibi İslam müziğinin tari-
hi de aslında İslam’dan önce başlıyor. İslam, Peygamber 
Efendimiz aracılığıyla dünyamızı şereflendirdiği zaman 
bu ilahi çağrıya ilk muhatap olan Araplar ‘müzik’ veya 
‘musiki’ terimini bilmeseler de ‘gına’ ve ‘neşid’ gibi ezgi 
türleri Hicaz’da yaygındı. 
Gına (“gına geldi”nin gınası) güzel sesle söylenen şarkı, 
neşid ise makamla okunan şiir demek. Neşid genellikle 
enstrümansız söylenir. Gına ise enstrümansız da söyle-
nebildiği gibi vurmalı, üflemeli ve telli sazlar eşliğinde 
söylenmesi tercih edilir.
Gına’yı canlandırabilmeniz için Mısır’ın en meşhur di-
vası Ümmü Gülsüm’ü aklınıza getirmeniz yeterli. 
Ümmü Gülsüm için “el-mucizetü’l gına-il Arabi” yani 
“Arap gınasının mucizesi” deniyordu. Leyla Murad ve 
Esmahan’ı da unutmamak lazım tabii. 

Musiki doğuyor
Gınanın çağları aşan avazı bir tarafa, musiki dediğimizde 
aklımıza gelen mükemmel vokal, enstrüman ve makam-
lar ancak İslam’dan sonraki yüzyıllar içinde gelişecektir. 
Bu tedrici gelişme içinde musikinin icrası kadar teorisi-
nin de etkili olduğu anlaşılıyor. Türk müziği meşk üzeri-
ne kuruludur, notasızdır, teorisi yapılmamıştır vb. gibi 
iddiaların tarihî temeli yok yani. İslam musiki teorisi ilk 
filozoflarla beraber ortaya çıktı ve yüz yıllar içinde bu-
günkü müzik teorisine denk bir seviyeye erişti. Arapça ve 
Farsçaya, hatta eski Türkçeye sırtımızı dönerken klasik 
müzik teorimizi de unutmuşuz hepsi bu. 
İlk filozoflar mantık ve matematik yanında Grek filo-
zoflarından müzik teorisini de aldılar. Özellikle kendisi 
de bestekâr ve icracı bir musikişinas olan Farabi’nin 
“el-Musika’l-Kebir” (Büyük Müzik Kitabı) adlı eseri 
İslam toplumlarına özgü musiki teorisinin oluşmasında 
çok önemli bir rol oynadı. Musiki teorisinin son yüz 
yıllara kadar etkisini koruyan büyük üstadı ise Safiy-

Just as it is in calligraphy and architecture, history of Islamic 
music called musiki begins before Islam. When Islam honored 
our world by way of our Prophet, although Arabs who were the 
addressees of this first call did not know about the term of 
‘music’ or ‘musiki’ the types of tunes called ‘gına’ and ‘neşid’ 
were widespread in Hedjaz.    
Gına means a song that is sang with beautiful voice; neşid 
means a poem that is read with a makam. Neşid is usually read 
without the accompaniment of any instruments. Although, 
Gına can be sang without instruments, it is preferred to be sang 
accompanied by percussion, wind, and string instruments. 
In order to imagine gına, all you need is to picture the famous 
diva of Egypt Ümmü Gülsüm in your mind. Ümmü Gülsüm 
was known as the “miracle of Arabic gına.” Let us not forget 
Leyla Murad and Esmahan. 

Musiki was born
Let aside the sound of gına that goes beyond centuries, 
perfect vocal, instruments, and makams that come to mind 
when someone mentions musiki would develop in the 
centuries following Islam. It is understood that the 
performance of musiki was as influential as its theory in this 
gradual development. The suggestions such as Turkish music 
is based on practice, it doesn’t have any notes, and its theory 
has not been made do not have historical foundations. The 
theory of Islamic music had appeared with the first 
philosophers and reached to a level, which is equal to today’s 
theory of music. We have forgotten our own theory of classic 
music while we were turning our backs to Arabic, Farsi, and 
Old Turkish; that is all.    
First philosophers learned theory of music from the Greek 
philosophers, besides logic and math. Especially the work 
titled “Great Music Book” written by Farabi, who was a great 
composer and performer of music, played an important role 
in the formation of theory of musiki that is unique to the 
Islamic societies. The master of the theory of music who kept 

yüddin Urmevi’dir. Urmevi eserlerinde hem genel mü-
zik teorisini vermiş hem de bugün makam dediğimiz 
devirlerin ilmini ortaya koymuştur. 

Çok yönlü bir karakter
1216’da bugünkü İran Azerbaycan’ında kalan Urumi-
ye’de doğan Safiyyüddin Urmevi, birçok sıfatı kişiliğinde 
taşıyan nadir bir yetenek. Udi, hattat, musiki teorisyeni 
ve en ilginci de Şafii fakihi; yani Şafii mezhebi hukukçu-
su. 13. yüzyıl için bu zenginlik ve çeşitlilik bir İslam âli-
mi-sanatçısı için bile şaşırtıcı. Bilemeyiz, belki iki yüz yıl 
önce yaşasa önemli bir fakih olacaktı; belki iki yüz yıl 
sonra yaşasa meşhur bir udi olacaktı. Bildiğimiz şey Ur-
mevi’nin yeteneğini nispeten bakir bir alana yani ilm-i 
edvara yani makam bilimine yönlendirerek yüzyıllar 
boyu sürecek bir etki bıraktığı. 
Tam adı Safiyyüddin Abdülmümin b. Yusuf b. Fahir olan 
Urmevi, küçük yaşta Bağdat’a gitti ve Mustansıriyye 
Medresesi’nde tahsil gördü. Edindiği ilimleri hayatını ya-
zanlar şöyle sıralıyor: Arapça ve edebiyat, matematik, ta-
rih, hat sanatı, münazara ve münakaşa ilmi, fıkıh. Fakih 
yani hukukçu tarafı öne çıkmıyor. Hattat olarak kendini 
kabul ettiriyor. Bu tabii ilk yıllar için, gençlik dönemi için 
geçerli. Hatta klasik İslam musikisi uzmanı Fazlı Arslan’a 
göre, musiki âlimi olarak değeri ölümünden sonra anlaşıl-
mıştır. Akla çok yakın bir yaklaşım bu. Zira Safiyyüddin 
musiki teorisini eskilerden az bir şey alarak nerdeyse sıfır-
dan kurmuştu. Kendi çağdaşlarının bunu hemen fark et-
meleri beklenemez. 

Sarayda
Dönemin ruhuna uygun olarak Safiyyüddin’in yetenekleri 
çabuk keşfedildi ve üstad, genç yaşta Halife Mustasım’ın sa-
rayına girdi. Mustasım’ın Safiyyüddin’den çok yönlü olarak 
istifade ettiği görülüyor. Emevi halifelerinin aksine Abbasi 
halifeleri için eğlence her şeyden önce gelmiyordu. Saraya 
alınan sanatçılar arasında da âlim sıfatını hak edecek çok in-
san oluyordu. Zaten medreseyi de Abbasiler kurmuştu. 
Mustasım, mükellef iki kütüphane yaptırıp idaresini de 
Safiyyüddin’e verdi. Üstad istediği kitabı istinsah ediyor, 
yani hatla yazıyor ve kütüphaneye koyuyordu. Safiyyüd-

his influence until the recent centuries is Safi Al-Din Al-
Urmawi. Urmawi explains both the general theory of music 
and the science behind what we call a makam (the way a 
musical piece is treated in traditional Turkish music) today.
 
A sophisticated character
Safi Al-Din Al-Urmawi was born in Urmia, located in today’s 
Iranian Azerbaijan, in 1216. He is a rare talent with many 
characteristic aspects. He is a calligraphist, lute player, 
theoretician of musiki, and the most interestingly a legist of 
Shafiism. This richness and diversity are surprising for the 
13th century even for an artist-scientist of Islam. We don’t 
know, maybe if he had lived a few centuries ago, he would have 
become an important legist; or maybe a famous lute player, if 
he had lived a couple of centuries later. What we know is that 
Urmawi led his talent into a somehow untouched field and left 
an impression that kept its influence for centuries: science of 
makam. 
Urmawi, whose complete name was Safi al-Din Abd al-
Mu’min ibn Yusuf ibn al-Fakhir al-Urmawi, went to Baghdad 
at a young age and studied at Mustansıriyye Madrasah. Those 
who wrote about his life lists the sciences that he studied: 
Arabic and literature, mathematics, history, calligraphy, 
science of debate and controversy, jurisprudence. His legist 
side doesn’t stand out. He establishes himself as a calligrapher. 
This is of course valid for the first years, for the period of his 
youth. Even according to Fazlı Arslan, classic music expert on 
Islam, the value of him as a music scholar was recognized after 
his death. This approach makes sense. Because Safi Al-Din 
had built music theory almost from scratch, taking so little 
from the old. It cannot be expected from his contemporaries to 
notice this immediately.

In the palace
The skills of Safi Al-Din was discovered quickly in accordance 
with the spirit of the period and the master entered the Caliph 
Al-Musta’sim’s palace at a young age. We see that Al-
Musta’sim drew advantage from Safi Al-Din in many aspects. 
Contrary to the Umayyad caliphs, entertainment did not come 
before anything else for the Abbasid caliphs. Among the 
artists, who were employed by the palace, there were many 
important people worthy of the title of scholar. Abbasids were 
the ones who established madrasahs at first anyway.  
Al-Musta’sim had built two rich libraries and assigned 
Safi Al-Din with the task of their management. The 
master was copying the book that he wished to, inscribing 
it with the new calligraphy, and then placing it into the 
library. Safi Al-Din was performing musiki before the 
Caliph as well. Another duty of Safi Al-Din was being a 
clerk. In fact, he was entrusted with serving as the clerk of 
the divan-i inşa in time. This is a position similar to 
today’s private secretariat.  

TARİH / HISTORYTARİH / HISTORY

HAKAN ARSLANBENZER

SAFİYYÜDDİN	URMEVİ
İSLAM MUSİKİ TEORİSİ İLK FİLOZOFLARLA BERABER ORTAYA ÇIKTI VE YÜZ YILLAR               

İÇİNDE BUGÜNKÜ MÜZİK TEORİSİNE DENK BİR SEVİYEYE ERİŞTİ.

TÜRK MÜZİĞİNİ BAŞLATAN ADAM: 

ISLAMIC MUSIC THEORY HAD APPEARED WITH THE FIRST PHILOSOPHERS AND REACHED TO 
A LEVEL WHICH IS EQUAL TO TODAY’S MUSIC THEORY.  

THE MAN WHO STARTED TURKISH MUSIC: SAFİ AL-DIN AL-URMAWİ
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din aynı zamanda Halife’nin huzurunda musiki icra edi-
yordu. Safiyyüddin’in bir vazifesi de kâtiplikti. Ki zaman 
içinde divan-ı inşa kâtipliğine getirilmiştir; bu da bugünkü 
özel kalem müdürlüğüne benzer bir vazifedir. 
Safiyyüddin’in hayatına dair ilginç hususlardan biri 
Abbasi Halifeliğinin sonunu görmüş olmasına rağmen 
kariyerinin devam ettirebilmesidir. Moğollar Bağdat’ı 
işgal ettikten sonra Yakut el-Mustasimi tarafından 
temsil edilen hat sanatı bir sönme yaşadığı halde, Safiy-
yüddin’de tecessüm eden musiki parlaklığından bir şey 
kaybetmedi. Bunda Müslüman olan Moğollardan Cü-
veyni ailesinin himayesi önemli rol oynamış gibidir. 
Hatta büyük çığır açacak Yakut’un Safiyyüddin’in tale-
besi olduğunu da ekleyelim bu arada. Hat, yüzyıllar 
sonra Osmanlı topraklarında Şeyh Hamdullah eliyle 
yeniden yükselecekti. Musiki ise hiç hız kesme-
den yoluna devam ediyordu. 

Makamın mucidi
Safiyyüddin’in İslam müzik ilmi-
ne en önemli katkısı bugün ok-
tav denilen sekizli ses aralığını 
on yedi ses aralığına bölerek 
bir sistem geliştirmesidir. 
Bestekârın Arapça harflerle 
işaretlediği bu ses aralıkları 
Türk müziğinde perde olarak 
isimlendiriliyor. Perde Batı 
müziğindeki notanın karşılığı 
olarak düşünülebilir. Sanatçının 
kendisi ise bunlara ebad yani bo-
yutlar diyordu. 
Safiyyüddin’in ebada ulaşma yolu ud 
telindeki temrinlerdi. Udun perdeleri üze-
rinde temrin yaparak en tizden en peste kadar 
musiki icrasında kullanılabilecek bütün boyutları mate-
matiksel oran ve ağırlıklarıyla hesaplayan sanatçı-teoris-
yen, sistemini “Kitabu’l-Edvar” (Makamlar Kitabı) ve 
“Şerefiyye” isimleriyle meşhur iki kitabında incelikli bir 
şekilde açıklamıştır.
Bahsi geçen on yedi perde belli bir uyum mantığına göre 
diziler haline getirilince makam dediğimiz şey ortaya çıktı. 
Eskiler buna makam yerine devir diyordu. Safiyyüddin 
Uşşak, Neva, Buselik gibi birçok makamın on yedi perdede 
dizilişini göstermiştir. 
Safiyyüddin, sesin oluşumu ve özellikleriyle musiki icrası 
konusunda da çok değerli görüşler ortaya koyarak kendin-
den sonraki İslam müzikologlarının ve bestecilerinin önü-
ne sonuna kadar serdi. Safiyyüddin’in teorisi Cumhuriyet 
döneminde ihmal edilse de bugün yeniden ele alınmaya 
başlandığını görüyoruz. Bu da müzikoloji sahasındaki ez-
bercilik ve karmaşa düşünülecek olursa büyük nimet. 

Another interesting fact about Safi Al-Din’s life was his 
ability to maintain his career although he had witnessed the 
end of the Abbasid Caliphate. Although, the art of 
calligraphy that was represented by Yakut Al-Musta’sim 
after the occupancy of Baghdad by the Moguls experienced 
a downfall; musiki that was embodied by Safi Al-Din did 
not lose anything from its shine. It seems as if the 
guardianship of the Juvaynis, a Muslim Mongolian family, 
played an important role at this. Moreover, let us mention 
that Yakut who would mark an era was Safi Al-Din’s pupil. 
Calligraphy would be on the rise with the hands of Sheikh 
Hamdullah centuries later in the Ottoman territory. Musiki 
was on its way without losing speed.     

The inventor of makam
The most important contribution of Safi Al-Din to 

the Islamic musical sciences was the system 
that was developed by dividing the interval 

of eight diatonic degrees, which is 
called an octave, by seventeen. The 

intervals marked with the Arabic 
letters by the composer are called 
a pitch in the Turkish music. 
We can consider a pitch as the 
equivalent of a note in the 
Western music. The artist 
himself called it size or 
dimension.

The way of Safi Al-Din to reach 
a size went through practicing of 

ud cords. By practicing on ud 
pitches, he calculated all sizes that 

could be used in performing of musiki 
with their mathematical ratios and 

significances from the lowest pitch to the highest. 
He explained his system in his books titled “Kitabu’l-
Edvar” (The Book of Makams) and “Şerefiyye” with all the 
details. 
When the above-mentioned seventeen pitches resolved to 
be positioned in a way to create a harmony, the thing that 
we call a makam was formed. The old used to call it a period 
instead of makam. Safi Al-Din showed the way to position 
many makams such as Uşşak, Neva, and Buselik in seventeen 
pitches. 
As Safi Al-Din presented many precious ideas especially on 
performing musiki and the formation of sounds, he also 
made his ideas available for the Islamic musicologists’ and 
composers’ benefit that came after him. Although, the 
theory of Safi Al-Din was ignored during the first years of 
the Republic, today we see that it is being addressed once 
again. This is a great blessing when we consider the rote 
learning and chaos in the field of musicology. 
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Musiki	teorisinin	son	yüz	
yıllara	kadar	etkisini	koruyan	

büyük	üstadı	ise	Safiyyüddin	Urmevi’dir.	
Urmevi	eserlerinde	hem	genel	müzik	
teorisini	vermiş	hem	de	bugün	makam	

dediğimiz	devirlerin	ilmini	ortaya	koymuştur.

The master of music theory who kept his influence 
until the recent centuries is Safi Al-Din 

Al-Urmawi. Urmawi explains both general 
music theory and the science behind what we 

call a makam (the way a musical piece is 
treated in traditional Turkish music; 

musical modes) today.
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Geceyi bölüp gelen yar, yaraları da iyileştirir.
Gece karanlıktır, engeldir burada daha çok, bir zaman 
diliminden ibaret değildir. Karanlığın dağılması, 
gecenin sabah olması nasıl bir hakikatse, geceyi bölen, 
karanlığı dağıtan sevgilinin çıkıp gelmesi de bir yâri 
hakikatli kılar.
Türkünün ikinci dizesi olan, “Dağları deler gelir” 
ifadesi yârin ne kadar hakikatli olduğunun önceden 
söylenmesidir. Ak koyun meleyerek dağları 
delmemiştir yoksa…
Türkünün ilk dörtlüğündeki koyunun ak olması, ikinci 
dörtlükte onun yanına bir de kara koyun eklenmesi, 
gece-gündüz, aydınlık-karanlık, yara-şifa karşıtlığını 
kompozisyonda bütünlemek içindir.
Şayet hakikatli yârimiz gelmeyecekse yaramız zaten 
derin oyulmuş demektir; sadece yârin gelmemesi bile 
başlı başına adımızın dertli olmasına yetecektir.
İki dörtlükten oluşan “Ak Koyun Meler Gelir” Türküsü 
ince dokunmuş ve yeryüzünde benzeri olmayan bir kilim 
yahut yeni keşfedilen özgün bir “Türk Damgası” gibidir.

Akkoyunlu ve Karakoyunlu çağrışımı uzak bir 
çağrışım olsa bile biz Türklerin kodlarının bir 
türküde nerelere kadar derinleştiğine bakmak 
açısından ilginç…
Uzatmayalım, türkü şöyle:
“Ak koyun meler gelir
Dağları deler gelir
Hakikatli yar olsa
Geceyi böler gelir
(Of güzelim sümbülüm bir gülüm aman
Aman aman ben yandım aman)
Ak koyun karakoyun
Yâremi derin oyun
Ben bu dertten ölürsem
Adımı dertli koyun
(Of güzelim sümbülüm bir gülüm aman
Aman aman ben yandım aman)
Bir Yozgat Türküsü bu… Nida Tüfekçi derlemiş. Az 
söylenen türkülerden… Cemal Reşit Rey piyano ile de 
çalıyor türküyü. Dinleyin de kimden olursa olsun…

The lover that comes interrupting the night heals the scars.
Night is dark; it represents mostly an obstacle here; it is 
not only a period. As much as the events of lifting of 
darkness and morning coming after night are true, the 
arrival of a lover who interrupts the night, lifting the 
darkness proves the lover’s faithfulness. 
The second line of the ballad, the expression of “Comes, 
piercing the mountains” is the suggestion of the lover being 
faithful in advance. We are well aware that the white sheep 
didn’t pierce the mountains. 
The white color of the sheep in the first stanza and the 
addition of the black colored sheep in the second stanza are 
used to integrate the night-day, light-darkness, scar-
healing oppositions in the composition. 
If the faithful lover is not going to come, that means our 
scar is pierced deep; the absence of the lover is enough to 
name us heartbroken all alone. 
Consisting of two stanzas, the ballad called “White sheep 
comes bleating” is as if a newly discovered unique “Turkish 
Stamp” or a fine weaved matchless rug.

Although, recalling of Akkoyunlu (means White Sheep 
Turkomans) and Karakoyunlu (means Black Sheep 
Turkomans) is distant, it is interesting to see how deep a 
ballad can be when it comes to us Turks. 
Let us cut it short, the ballad is as follows:
“White sheep comes bleating
Comes, piercing the mountains
If the lover were faithful
Would come interrupting the night
(Oh my pretty rose
I am on fire)
White sheep black sheep
Pierce my scar deep
If I die because of this heartbreak
Name me heartbroken
(Oh my pretty rose
I am on fire)
This is a ballad of Yozgat. Nida Tüfekçi had collected it. It 
has not been seen performed often. Cemal Reşit Rey plays 
the ballad by piano. Just listen to this ballad…

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

GECEYİ	BÖLEN	BİR	YÂR…
İKİ DÖRTLÜKTEN OLUŞAN “AK KOYUN MELER GELİR” TÜRKÜSÜ İNCE            

DOKUNMUŞ VE YERYÜZÜNDE BENZERİ OLMAYAN BİR KİLİM YAHUT YENİ 
KEŞFEDİLEN ÖZGÜN BİR “TÜRK DAMGASI” GİBİDİR.

A LOVER WHO INTERRUPTS THE NIGHT...
CONSISTING OF TWO STANZAS, THE BALLAD CALLED “WHITE SHEEP                     

COMES BLEATING” IS AS IF A NEWLY DISCOVERED UNIQUE “TURKISH STAMP”            
OR A FINE WEAVED MATCHLESS RUG.

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ



Biliyorum bayram geçti, treni de geçti. Hayır, ben ken-
dimi, “Bayramlara hep bayramertesi çağrılmış” o çocuk 
olarak görmüyorum. Turgut Uyar’ın şiirindeki, hani, 
“Öyle ki bir kırgın çocuk gibi Konyalı...” dediği... Bay-
ramlara da çağrıldım şenliklere de, düğünlere de çağrıl-
dım törenlere de. Çağrılı gittimdi, Gülten Akın’ın dediği 
gibi “çağrılı geldimdi” bazılarına da.
Trenlere de çağrıldım. Aşk sebebiyle çağrıldığım da 
oldu ayrılık sebebiyle de. Ama aşkla yarışan sebeplerim 
de oldu tren hususunda. Arkadaşlık, yoldaşlık ve kar-
deşlik gibi… Hepsinde de çağrıya uydum. Ben gideme-
sem de, şairlik yaptım kalbimi yolladım, içimi gönder-
dim, gönlümü uzattım... 
Sevincin pul hali… Hani sevinç olur, içi içine sığmaz, 
yerinde duramaz, uçmak ister, onu en iyisi bir mektu-
bun üstüne yapıştırmak, sonra da kuşlamak gerekir. 
Pul en güzel nerede kuşlar, elbette bir mektubun üze-
rinde. 
Kuşlamak, Anadolu Türkçesinde vardır. Ama her za-
man sözlüğe bakmamak lazım… Bakarsanız üzülürsü-
nüz, niye ‘kuş avlamak, kuş yakalamak’ olsun böyle 
güzel bir sözcüğün anlamı diye kanatlarınıza küsersi-
niz, göğü üzersiniz. Biz son yıllarda sıkça söylendiği 
üzere ‘göğe bakalım’. Göğe bakmak, sözlüğe de söz-
cüklere de bakmaktan iyidir, insanların birbirlerine 
bakması gibidir, güzel bakması, iyi bakması gibidir. 
Gökyüzüne bakmak, insan yüzüne bakmak, birbirinin 
yüzüne bakmak hep mavidir. ‘Mavi nedir?’ diye sorar-
sanız, göğe bakalım derim yeniden.

I know, the holiday is passed, and so as the holiday train. No, I 
don’t see myself as the kid “who had always been invited to the 
holiday celebration right after the holiday is over.” As Turgut 
Uyar says in his poem, “Konyalı is like a hurt child…” I have 
been invited to the holiday celebrations, feasts, weddings, and 
ceremonies. I went to all as invited, as Gülten Akın says, “I 
came invited” to some.
I was also invited to trains. I was invited for both reasons of 
love and separation. However, when it comes to trains, I had 
reasons that could compete with love, such as friendship, 
brotherhood, and fellowship. I responded to all of the 
invitations. If I couldn’t go, I sent them my heart, my thoughts, 
my love, using my poetic side. It was like a postal stamp state 
of love. It is like when you are so happy about something that 
you want to fly, and the best thing to do in that kind of 
situation is to stamp it on an envelope and let it bird. A stamp 
birds the best on an envelope. 
Birding is a word that exists in Anatolian Turkish. However, we 
shouldn’t look up in a vocabulary every time. If you do for this 
one, you might be disappointed to see the definition of such a 
nice word is ‘catching birds.’ Let us look at the sky as everyone 
says so in recent years. Looking at the sky is better than looking 
up words in a vocabulary. It is like people looking after each 
other. Looking at the sky, looking at people’s faces, looking at 
each other’s face, these are always blue. If you ask, “What is 
blue?” I would say, “Let’s look at the sky!” once again.
We used to look at each other like looking at the sky on those 
paths. What I call a path is the happiness that you move 
forward with friends, the joy of meeting brothers, and the train 

Biz de göğe bakar gibi bakardık birbirimize o yollarda. 
Yol dediğin kardeşlerle gidilen sevinç. Yol dediğin kar-
deşlerle buluşmanın coşkusu. Yol dediğin kardeşlere 
kavuşturan bir tren. Yol dediğin birbirine hayranlıkla 
bakan gözler. Yol dediğin sevdalı bulutun yüzdüğü bir 
göğün altında gittiğiniz ev. Yol dediğin...
Yol dediğin 6 kardeş, ama altısı da birbirinden kardeş. 
‘Böyle kardeşlik görülmemiştir’ diye insanın övmekten 
çekindiği bir hal. Bayram treni olması şart mıydı? ‘Deli-
ye her gün bayram’ ne güzeldir, kardeşliğe de her tren 
bayram treniydi işte. Bayram dönüşlerinde de. Eski 
trenlere çok bindik, sanki her seferinde de kardeşliği-
mizi yeniledik. Yedik, içtik, kardeşliğimizin sürekliliği-
ne, zenginliğine, renkliliğine kadehler kaldırdık, sağlığı-
na, şerefine ama en çok da kardeşliğe dedik.
Trenin imgesi Anadolu Türkçesinde olsun, kuşların di-
linde olsun, türkülerin telinde olsun, 
bırakın başka bir dili, şiire bile ter-
cüme edilemeyecek kadar koyu-
dur, dertlidir, yüklüdür. ‘Kara’ 
denilmiştir bir kere trene. 
Oysa yolun yüzünü güldüren 
de odur, yolcusunun su gibi 
akmasını sağlayan da... Yine 
de duygusu mu, türküsü mü, 
efkârı mı, her neyse, hoşumuza 
gittiğinden kederle severiz onu. 
Her trenle gurbete gideriz sanki. 
Sılaya veda ederiz.
Kardeşlik trenine binince bunların hiçbiri 
olmazdı oysa. Gülün bahçesine giderdik çün-
kü… Gülün bahçesine girmek için gülüş yeterdi, 
orada bizi kırmızı bir anne ile mavi bir baba beklerdi, biz 
de bizi onlara götüren trenin yüzünü güldürmek isterdik. 
Sanki biraz güldürürdük diye hatırlıyorum. En azından 
yakınlığımızdan, konuşmalarımızdan, sessizliğimizden, 
gözlerimizden, birbirimize kalple bakmanın şefkatinden, 
birbirimizi düşünmenin merhametinden biraz kahkaha, 
biraz gülüş kalırdı trene de.
Kardeşlik treninin yolcularından birini uğurladık sev-
diğim haziranın sonunda. Güzel yolcu, güzel adam, gü-
zel kardeş Halil, mahcup gülüşü, temiz düşüncesi, seve-
cen bakışları, insan sevgisiyle dopdolu yüreğiyle Eski-
şehir garında indi trenden. Bozkırdaki Sarıkavak köyü-
ne, dedesinin, babaannesinin, babasının, dayısının, ha-
lasının ve yakınlarının yanına gitti. ‘Güzel yolcu güle 
güle’, bile diyemedik, diyemiyoruz. Aramızda onun gü-
zel kardeşliğiyle eksik trenlere biniyoruz artık. O üzül-
düğümüze üzülür diye birbirimize bakıyoruz, gülümsü-
yoruz, göğe bakıyoruz, nereye baksak onu görüyoruz. 
Onun aramıza bıraktığı maviye bakıp seviniyoruz. Kar-
deş mavisine. Mavi; giden kardeş olsun artık.

that unites brothers. A path is the eyes that look at each other 
with adornment, the house that you go in the sky where a cloud 
that is in love floats. It is the…
A path is 6 siblings; but they are also the best friends. A state 
that a person who would describe it as “Such a friendship has 
never been seen” would hesitate to praise it. Does it have to be 
the holiday train? ‘Everyday is a holiday for the insane’ is good; 
therefore, every train is a holiday train for brotherhood. It goes 
for the returns from holidays. We rode the old train so many 
times. It felt as if we renewed our brotherhood each time. We 
ate, drank, and raised our glasses to health and honor and to 
the richness, colorfulness, and continuity of our brotherhood, 
and to the brotherhood itself the most.
In Anatolian Turkish, in birds’ language, in the ballads’ tunes, 
the image of a train is dark, thick, sad, and burdened and for 
that reason, even the poems on trains won’t reflect the same 

sorrow and darkness when they are 
translated to another language. 

However, train is the one that 
makes the path smile, and its 
passengers flow like water. 
Despite this fact, we don’t know 
why, but maybe it is because we 
like the feeling, the ballads, the 
sadness of it, we enjoy it 

mournfully. As if we become 
expats with each train and travel to 

foreign lands. We give our farewells to 
home.

None of those would happen if we were on 
the brotherhood train, because we would go to 

the garden of the rose. Entering the garden of the rose 
would only require smiles. A red mother and a blue father 

would be expecting us there. We would love to make the train 
smile for taking us to them. I remember making it smile… At 
least some of our laughter and smiles would stay behind in the 
train, because of our chats, closeness, quietness, eyes, 
affectionate looks at each other from our hearts, compassion 
of caring about each other.
We have bidden farewell to one of the passengers of the 
brotherhood train at the end of my beloved June. Beautiful 
passenger, beautiful man, beautiful brother Halil, who had a 
shy smile, good thoughts, affectionate gaze, disembarked the 
train at the Eskişehir Terminal. He went to his grandfather, 
grandmother, father, uncle, aunt, and other relatives to 
Sarıkavak Village at the moorland. We couldn’t even say, 
“Goodbye beautiful passenger”. We cannot. Now we ride the 
trains, deficit of his beautiful brotherhood. We look at each 
other; we smile; we look at the sky; so, he won’t get sad because 
we are sad, but we see him wherever we look. We look at the 
blue that he left to us, and be happy. The blue of brotherhood. 
Blue; let the one who departs be a brother.
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BAYRAM	TRENİ
KARDEŞLİK TRENİNİN YOLCULARINDAN BİRİNİ UĞURLADIK SEVDİĞİM 

HAZİRANIN SONUNDA. GÜZEL YOLCU, GÜZEL ADAM, GÜZEL KARDEŞ HALİL, 
MAHCUP GÜLÜŞÜ, TEMİZ DÜŞÜNCESİ, SEVECEN BAKIŞLARI, İNSAN SEVGİSİYLE 

DOPDOLU YÜREĞİYLE ESKİŞEHİR GARINDA İNDİ TRENDEN.

HOLIDAY TRAIN
WE HAVE BIDDEN FAREWELL TO ONE OF THE PASSENGERS OF THE 
BROTHERHOOD TRAIN AT THE END OF MY BELOVED JUNE. BEAUTIFUL 
PASSENGER, BEAUTIFUL MAN, BEAUTIFUL BROTHER HALİL WHO HAD A SHY 
SMILE, GOOD THOUGHTS, AFFECTIONATE GAZE, AND  WAS HUMANE, 
DISEMBARKED THE TRAIN AT THE ESKİŞEHİR TERMINAL.

HAYDAR ERGÜLEN Onun	aramıza	bıraktığı	maviye	
bakıp	seviniyoruz.	Kardeş	mavisine.	
Mavi;	giden	kardeş	olsun	artık.

The blue of brotherhood. Blue; 
let the one who departs 

be a brother.



ÖMER YALÇINOVA

‘Unutulmuşluklar’ (2016, İz Yayınları) Alaeddin Özde-
nören’in anı, söyleşi ve denemelerinden oluşmaktadır. 
Aslında söyleşi ve denemelerini de anılar kısmına dâ-
hil edebiliriz. O yüzden olsa gerek Alaeddin Özdenören 
de kitabında herhangi bir bölümleme yapma ihtiyacı 
duymamış. Örneğin denemelerinde daha çok Ramazan 
Dikmen ve Cemal Şakar’ın hikâyelerini konu almıştır. 
Fakat bu yazılar herhangi bir hikâye eleştirisi veya ta-
nıtımı değildir. Özdenören hikâyelerde anlatılan olay-
ları, kendi hayatıyla bağlantı kurarak, hikâyenin içine 
girip, orada neler düşünüp hissettiğini 
yazarak değerlendirmiştir. Aynı şekil-
de söyleşilerinde de sık sık anılarından 
söz eder.
Kitabın ilk 16 denemesini anılar bölü-
mü olarak ayırabiliriz. Alaeddin Özde-
nören çocukluk ve gençlik anılarını an-
latırken gayet samimi ve hesapsız ha-
reket etmektedir. Dil ve üslubu da o 
şekilde sıcak ve etkileyicidir. Hani 
okuyucunun direkt kanına karışacak 
cinsten anlatılar denir ya, o cinstendir. 
Özdenören adeta anlatırken, o anları 
yeniden yaşamaktadır. Ustalıkla kul-
landığı Türkçe ve anlatım biçimi oku-
yucusunu da metne çekebilmektedir. 
Başka bir ifadeyle okuyucu, yazarın 
hislerine ortak olmaktadır.
Alaeddin Özdenören ikizi Rasim Öz-
denören’i anlatırken de aynı dil ve 
üslubu yakalar. Onun hesapsızlığı belki de en çok bu 
söyleşisinde kendini gösterir. Alaeddin Özdenören ne 
yaşamış, düşünmüş ve hissetmişse, onu olduğu, yani 
yaşandığı, düşünüldüğü ve hissedildiği şekliyle yaz-
maya çalışır. Olayları değiştirmeye, şahısları daha 
güzel veya iyi göstermeye çalışmaz. Hiçbir şeyi sakla-
ma ihtiyacında, farklı gösterme derdinde değildir. 
Alaeddin Özdenören sanırım şair olmasından dolayı 
yaşanan her şeyin büyüleyici, kalıcı, şiirsel yönünü 

‘Unutulmuşluklar’ (Forgottenness) (2016, İz Publishing) 
consists of Alaeddin Özdenören’s memoirs, essays, and 
conversations. In fact, we can include his conversations 
and essays in the memoires part. That must be the reason 
why Alaeddin Özdenören didn’t find any use for 
classification in his book. For instance, he usually picks 
the stories by Ramazan Dikmen and Cemal Şakar as the 
subjects of his essays. However, these essays are not to 
promote or to criticize the stories. Özdenören examines 
the events of those stories by finding connections between 

them and his life, entering the story and 
writing what he thinks and how he feels 
there. He talks about his memoirs often 
in his conversations within the same 
manner.
We can classify the first 16 essays in the 
book as the memoirs part. Alaeddin 
Özdenören tells his childhood and youth 
memories frankly and without any 
ulterior intention. His narration and 
style are that warm and impressive. It 
feels as if it gets directly under the 
readers’ skin. Özdenören almost relives 
those moments as he narrates them. His 
great skills of the Turkish language and 
narration techniques attract his readers. 
In other words, the readers should share 
the feelings of the writer.
Alaeddin Özdenören catches the same 
narration and technique as he talks 

about his twin Rasim Özdenören. His boldness shows itself 
the most in this conversation. Alaeddin Özdenören tries to 
write what he lives, thinks, and feels exactly the way it was 
lived, thought, and felt. He doesn’t try to change the 
events or to make the events or the characters look better. 
He doesn’t care about to make anything or anyone look 
different from the way they already are. I guess, Alaeddin 
Özdenören has the skill to catch the poetic, magical, and 
standing part in everything that is experienced immediately 

hemen yakalamaktadır. Fakat bu şiirsel yön hiçbir 
anlatısında gerçeklikten koparak ele alınmaz. Açık 
sözlü oluşu, gerçekleri olduğu şekliyle ortaya koyma-
sını sağlar. Eleştiri yapmaktan da çekinmez. Ekleye-
lim: Unutulmuşluklar’daki eleştirel cümlelerin ço-
ğunluğu özeleştiri cinsindendir. Özdenören belki de 
hiç kimsenin bilemeyeceği, bilse dahi ifade edemeye-
ceği özeleştirilerini Rasim Özdenören’i anlatırken 
yapar. Aslında artık bunlar özeleştiri olmaktan da 
çıkmış, bir şairle hikâyeci arasındaki farkı gösteren 
olgulara dönüşmüştür. 
Alaeddin Özdenören hiçbir metnini, yazmak için yaz-
mamış, her birinde ayrı bir faydayı, niyeti gözetmiştir. 
Çocukluk anılarını anlatırken de amacı; şair Alaeddin 
Özdenören’in çocukluğunu göstermek değil, bazısında 
doğruluğu, bazısında cesareti, bazısında ise merhameti 
anlatmak olmuştur. O yüzden Unutulmuşluklar, Öz-
denören’in şiirlerini bilmeyenlere de çok şey söyle-
mekte, okuyucusunu bir şekilde düşündürmeyi başar-
maktadır.
Unutulmuşluklar; Cahit Zarifoğlu’nun ‘Yaşamak’, 
Rasim Özdenören’in ‘Ben ve Hayat ve Ölüm’ ve İs-
met Özel’in ‘Waldo Sen Neden Burada Değilsin?’e 
benzeyen bir hayat kitabıdır. Bunlar kitabi değil ya-
şantı merkezli; yazarın kendiyle, hayatla hesaplaşma 
içine girdiği, istifadeye açık, yalın, etkisi kalıcı olan 
kitaplardır.

because he is a poet. However, this poetic aspect is never 
treated in his narrations by drifting apart from reality. His 
straight-forward approach allows him to reveal the facts 
as they are. He doesn’t hesitate to criticize. Let us add: 
Most of the criticizing sentences in Unutulmuşluklar are 
self-criticism. Özdenören makes his most self-critical 
comments that maybe no one will ever know or can express 
as he talks about Rasim Özdenören. Actually, these are no 
longer self-criticism but the facts that show the difference 
between a poet and a storyteller.
Alaeddin Özdenören never wrote anything just to write 
something; he looked out for a different use and intention 
in each of them. As he told his childhood memories, his 
goal was not to picture the childhood of poet Alaeddin 
Özdenören, but to tell about doing the right thing in some, 
bravery in other, and mercy in some others. That is why 
Unutulmuşluklar tells many things to the readers who 
haven’t read Özdenören’s poetry yet, while encouraging its 
readers to think somehow. 
Unutulmuşluklar is a book of life that resembles Cahit 
Zarifoğlu’s ‘Yaşamak’ (Living), Rasim Özdenören’s ‘Ben 
ve Hayat’ (Life and I) and İsmet Özel’s ‘Waldo, why aren’t 
you here?’ These are the books that are not centered on the 
book but life, and that are the books that are plain, 
available for utilization, and lasting and where the author 
enters in a settlement with himself and life.  

ŞAİRLE	BAŞ	BAŞA	KALMAK
ALAEDDİN ÖZDENÖREN HİÇBİR METNİNİ, YAZMAK İÇİN YAZMAMIŞ, 

HER BİRİNDE AYRI BİR FAYDAYI, NİYETİ GÖZETMİŞTİR.

ALONE WITH THE POET
ALAEDDİN ÖZDENÖREN NEVER WROTE ANYTHING JUST TO WRITE SOMETHING; HE LOOKED 

OUT FOR A DIFFERENT USE AND INTENTION IN EACH ONE OF THEM.

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSISKİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

YAZARIN KITAPLIĞI 
THE LIBRARY OF THE AUTHOR

Wigan İskelesi Yolu, George Orwel, 2016, 
Can Yayınları
The Road to Wigan Pier, George Orwel, 
2016, Can Publishing

Buluşmalar, Ferit Edgü, 2016, Sel Yayınları
Meetings, Ferit Edgü, 2016, Sel Publishing

Tuhaf Bir Adam, Arif Sağlam, 2016, 
Avangard Kitap 
A Strange Man, Arif Sağlam, 2016, 
Avangard Books

Kesik Dil, İbrahim Gökburun, 2013, Profil 
Yayınları
Cut Tongue, İbrahim Gökburun, 2013, 
Profil 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.
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ESİLE TAN MERAL ERDOĞAN

FARKLI	TARZDA	
KOT	PANTOLON	KOMBİNLERİ
HER ORTAMA VE HER TARZA HİTAP EDEN KOT 
PANTOLONLAR BU YIL DA KALBİMİZİ ÇALACAK!

COMBINATIONS OF JEANS IN 
DIFFERENT	STYLES

JEANS THAT APPEAL TO EVERY STYLE AND OCCASION 
WILL STEAL OUR HEARTS ONCE AGAIN THIS YEAR!

En rahat, en klasik, en dayanıklı, 
7’den 70’e herkesin dolabında 
mutlaka bulunan kot pantolonlar 
günlük yaşantımızın olmazsa ol-
mazlarından... Kimsenin hayır di-
yemediği kotlar, spor, şık, cool 
gibi her türlü tarza ayak uydur-
makta, bu yönüyle de gönlümüzü 
bir kez daha fethetmekte… İşte kot 
pantolon ile elde edebileceğimiz 
tarz ve öneriler: 

The most classic, comfortable, and 
durable jeans that everyone keeps at 
least one pair in their wardrobes from 
7 to 70 are among the indispensables 
of our daily lives. Jeans that no one 
can say no to are about steal our 
hearts once again with their ease of 
appealing to every style such as 
sports, elegant, and cool. Here are the 
styles that we can create with jeans 
and our tips:

ŞIK
Günlük hayatın vazgeçilmezi kot 
pantolonlar ile sandığınızdan daha 
şık bir görünüme sahip olabilirsiniz. 
Gömlekler, crop toplar hatta basic 
parçaları doğru kot pantolonlar ile 
kombinlediğiniz zaman çok şık bir 
görünüm sağlayabilirsiniz.

Öneri:

• Bordo, zümrüt, kadife body veya 
dantelli gömleklerin altına kotları 
giyerek gün içinde şık ve 
feminen bir görüm kazanabilir 
geceye de bu kombinle devam 
edebilirsiniz. 

• İnce bacaklara sahipseniz skiny 
pantolonların altına stilettoları 
giyerek çok şık bir görünüm 
kazanabilirsiniz.

• Kalın bacaklara sahipseniz de 
ispanyol paçaların altına tek 
bantlı topuklu ayakkabılar 
giyinerek zarif ve şık görüntü 
elde edebilirsiniz.

STYLISH
You can look more stylish than you 
think with jeans that are among the 
indispensables of our daily lives. 
When you combine your shirts, 
crop tops, and even more basic 
pieces with the right pair of jeans, you 
will catch a very stylish appearance. 

Tips:
• You can catch a stylish 

appearance by combining your 
bordeaux or emerald colored 
velvet body or shirts with lace 
details and your jeans, you may 
even continue your night with this 
combination. 

• If you have skinny legs, you will 
look so stylish with stilettos under 
your skinny jeans. 

• If your legs are bulky, then you 
should try wearing single-strap 
high heels under the bell-
bottomed jeans to look stylish.

SPORT
Jeans are well known with their comfort the most; as they offer 
you an unbelievable range of models, they always keep your 
comfort as their top priority. This is why you can combine your 
jeans, which are the indispensables of sport and relax style, with 
your shirts, sweatshirts, and t-shirts easily. 

Tips:
• If you are having a hectic day and the 

comfort is a-must for you, the way to catch 
the eternal comfort goes through wearing 
sneakers under your jeans.  

• Another piece that offers you ease is a shirt 
that would go with your jeans. However, 
when you are wearing shirts, forget about 
the old habit of missing one button or two at 
the top. Remember; shirts that are worn with 
all the buttons are done present a more 
stylish look. 

• If you are looking for an elegant look besides 
being comfortable and sporty, jean jackets 
are just for you. Bringing comfort to 
especially business life, this combination 
gives you the best sporty elegance with short                       
heel boots. 

SPOR
Kot pantolonlar en çok rahatlığıyla bilinir ve 
farklı modelleriyle inanılmaz bir yelpaze 
sunarken sizin rahatlığınızı hep birinci sırada 
tutar. Bu yüzden spor ve rahat tarzın 
vazgeçilmezi olan kotları tişört, sweatshirt ve gömleklerle 
kolaylıkla kombinleyebilirsiniz. 

Öneri:

• Koşturmacalı bir gündeyseniz ve rahat olmalıysanız 
kotlarınızın altına yine rahatlığıyla bilinen sneakersları 
giyinerek sonsuz rahatlığa ulaşabilirsiniz. 

• Kot pantolonlara yakışan gömlekler sizi rahatlığa kavuşturan 
bir diğer parça. Ancak gömlekleri kullanırken üst düğmelerin 
açık olması gibi eski alışkanlıkları unutun. Gömleklerin uzun bir 
süredir bütün düğmeleri iliklenmiş şekilde kullanıldığını ve 
daha tarz bir görünüm yakalandığını unutmayın. 

• Rahat ve sporluğun yanında şık bir görünüm de kazanmak 
istiyorsanız ceketler tam size göre. Özellikle iş hayatında 
kolaylık sağlayan bu kombinin altına kısa topuklu botları da 
giyerek spor şıklığı elde edebilirsiniz. 
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MODA / FASHION

COOL
Having a cool appearance by readjusting fashion is not so hard. 
Your outfit will suit any occasion if you combine different styles 
together. You can have a cool appearance by choosing the one 
that suits you the best among any clothing piece that you can 
think of like sweaters, boots, blouses, and shirts.

Tips: 

• Do not forget that the most important point of getting a cool 
appearance is selecting the right outfit that reflects your 
style. Gain a cool look by wearing a scarf or a hat that 
expresses you. 

• Boots worn under jeans add a cool look in these days when 
the weather becomes getting cold. Select a pair of boots 
that is attractive and not ordinary. 

• Sweaters suit jean pants so well. However, you should 
choose wisely, if you want to look cool. Go for sweaters with 
nice textures and different models. 

COOL
Modayı yeniden uyarlayarak cool bir 
görünüme sahip olmak hiç de zor değil. 
Farklı tarzları biraraya getirerek her 
ortamda uyumu yakalayabilirsiniz. 
Kazaklar, botlar, tiril tiril bluzlar, gömlekler 
aklınıza gelebilecek her türlü kıyafetten 
size en uygun olanını seçerek cool bir 
görünüm yakalayabilirsiniz.

Öneri:

• Cool bir görünüm kazanmanın en 
önemli noktasının sizi yansıtan tercihler 
yapmak olduğunu unutmayın. Sizi 
ifade eden fular hatta bir şapka 
takarak cool bir görüm kazanın. 

• Soğukların başladığı bu günlerde kot 
pantolonların altına botları giyerek 
cool bir görünüm kazananın. 
Giyeceğiniz botun sıradan değil tarz ve 
ilgi çekici bir bot olmasına dikkat edin. 

• Kot pantolonlar ile kazaklar çok 
yakışıyor. Ancak cool bir görünüm 
kazanmak istiyorsanız çok dikkatli 
tercihler yapmalısınız. Güzel dokulara 
sahip kazakları ve farklı modelleri 
kullanın. 
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ELA DEMİRCİLER

PRATİK	MOBİLYALARLA	
HAYATINIZA	YER	AÇIN

KÜÇÜLEN YAŞAM ALANLARI İLE BİRLİKTE, DEKORASYONDA İŞLEVSEL ÜRÜNLERE OLAN TALEP 
ARTIYOR. İNOVATİF ÇÖZÜMLER SUNAN ÜRÜNLERDE YATAK, KİTAPLIK, ÇALIŞMA MASASI, 

GARDROP ARTIK TEK ÜNİTEDE BİRLEŞİYOR... 

OPEN SOME SPACE IN YOUR LIFE WITH 
PRACTICAL FURNITURE

WITH THE SHRINKING LIVING SPACES, THE DEMAND FOR FUNCTIONAL PRODUCTS IN 
DECORATION IS INCREASING. PRODUCTS THAT OFFER INNOVATIVE SOLUTIONS BRING 

TOGETHER BOOKSHELVES, BEDS, DESKS, AND WARDROBES TO FORM ONE UNIT. 

Son yıllarda özellikle de büyükşehirlerde yaşam alanı-
mız olan evler küçülmeye başladı. Evlerimizde yaşanan 
değişimle birlikte eskinin büyük mobilyalarının yerini 
pratik ve işlevsel mobilyalar alıyor. Küçük metrekareli 
yaşam alanlarında birden fazla amaca yönelik, çok 
fonksiyonlu mobilyalarla yaşamınıza yer açabilme 
şansı yakalayabiliyorsunuz. Yatak, çalışma masası, ki-
taplık, gardrop... Tüm evi tek seferde, pratik mobilya-
larla dekore edebilirsiniz. Peki nasıl? İşte yaşama yer 
açmanız için öneriler…

During these last few years and especially in the metropolitan 
cities, our homes that are our living spaces began to shrink. 
With the changes happening in our homes, practical and 
functional furniture began taking the place of old and large 
furniture. You can now catch the opportunity of making 
space in your life for multi-function furniture, which will 
become a remedy for small homes. Beds, desks, tables, 
bookshelves, wardrobes... You can decorate your entire house 
with practical furniture pieces at once. How? Well, here are 
our suggestions to open up space for living comfortably... 
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MISAFIR KÖŞESI
Evinde sosyalleşip arkadaş ağırlamak 
isteyenler için rahat bir koltuk, deko-
rasyonun olmazsa olmazları arasında 
başı çekiyor. Kılıfları çıkabilen ve 
rahat bir oturuş sağlayan fonksiyonel 
koltuklar bu ihtiyacı karşılayacaktır. 
Gündüz rahat bir sohbet alanı oluştu-
ran koltuklar gece olduğunda yine 
rahat birer yatağa dönüşebilmeleriy-
le hayat kurtarıcı oluyor.

GUEST CORNER 
A comfortable couch is an indispensable 
piece of decoration for those who want 
to socialize and have guests over. 
Functional and comfortable couches 
with removable covers will satisfy this 
need. The couches that create a 
comfortable chatting area during the 
day and can turn into a comfortable 
bed during the night are lifesavers. 

OFISTEN EVE
İşlevsel mobilyaların kullanım alanları 
sadece konutlarla da sınırlı kalmıyor. 
Ofiste, home-ofiste, stüdyo dairede ya 
da metrekaresi küçük tüm evlerde 
işlevsel mobilyalarla mekânları çok iyi 
değerlendirmek mümkün. Koltuktan 
dolaba, sehpadan yatağa kadar inova-
tif ve çok fonksiyonlu bu ürünler küçük 
mekânları maksimum düzeyde kullan-
ma imkânı sağlıyor. 

FROM OFFICE TO HOME
The areas of use for functional furniture 
do not become limited to homes. It is 
possible to make a proper use of the 
small space at office, home-office, or 
studio apartment with these functional 
furniture pieces. The innovative and 
multi-purpose furniture pieces that 
can change from a couch to a 
wardrobe, from a coffee table to a bed 
will allow you to use small spaces to 
their maximum capacity.



DEKORASYON / DECORATION

DÜZENLI ALANLAR
Çocuklarınızın oyuncaklarını, lise ve 
üniversite öğrencilerinin kitaplarını, 
dergileri, DVD’leri gibi kolayca dağıla-
bilen objeleri bir araya getirerek 
düzenli bir yaşam alanı yaratmak çok 
önemli. Çocuğunuzun odasında duva-
ra asılabilen renkli sepetler, yatakların 
altına girebilen kutular kullanabilirsiniz.

ORGANIZED AREAS 
It is very important to create an 
organized living area by bringing 
together into one spot the objects 
that can get messy easily such as 
children’s toys or high school and 
university students’ books, magazines 
or DVDs. You can place colorful 
baskets in your child’s room or use 
bins that can fit under the bed.

BÜYÜYEN MOBILYALAR
Küçülen evlerde bazen kardeşlerin 
aynı odayı paylaşmaları gerekebili-
yor. Boyu ayarlanabilir masa ve 
yataklar gibi kendi yaşam alanını 
oluşturabilecekleri çözümlerle kar-
deşlerin ayın odayı paylaşmaları 
eğlenceli hale gelebiliyor. 

FURNITURE THAT GROWS 
In small homes, sometimes brothers or 
sisters will have to share the same 
room. You can make sharing a room 
fun by getting beds and tables with 
re-adjustable sizes that will allow them 
to create their own living spaces. 
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THE STARS OF CARS HAVE TAKEN THE                   
STAGE IN PARIS 

THE PARIS MOTOR SHOW HAS BEEN THE HOST OF THE NEWEST MODELS AS WELL 
AS LUXURY AND SPORTS MODELS. MANY NEW MODELS WHICH CONCERN          

OUR COUNTRY HAVE TAKEN PLACE IN THE FAIR WHICH BROKE                                    
A VISITOR RECORD THIS YEAR.

OTOMOBİLİN	YILDIZLARI													
PARİS’TE	SAHNE	ALDI

PARİS OTOMOBİL FUARI, LÜKS VE SPOR MODELLER KADAR YOLLARA HEMEN ÇIKACAK YENİ 
MODELLERE DE EV SAHİPLİĞİ YAPTI. BU YIL ZİYARETÇİ REKORU KIRAN FUARDA, ÜLKEMİZİ 

İLGİLENDİREN ÇOK SAYIDA YENİ MODEL DE YER ALDI.

ERTUĞRUL ARSLAN

FRANSIZ TARZI SUV 5008
Fuarda Peugeot en yeni SUV’u 5008’i ilk kez görü-
cüye çıkardı. Yeni Peugeot 5008, yedi koltuklu 
Compact SUV olarak dikkatleri üzerine topladı. 
Marka, yeni 5008 SUV modeliyle her geçen gün 
daha da büyüyen Compact SUV pazarında üç temel 
hedefe odaklanmış durumda; markanın sınıf atlama 
stratejisini sürdürmek, uluslararası pazarlarda başarı 
yakalamak ve yedi koltuklu Compact SUV pazarın-
da öncü olmak… Her biri  üst düzey verimlilik sunan  
dizel ve benzinli motorlarla donatılan yeni Peugeot 
5008 SUV, 2017’nin ilkbaharı itibariyle uluslararası 
pazarlarda satışa sunulacak.

FRENCH STYLE SUV 5008
In the show, Peugeot’s new SUV 5008 made its 
debut. The new Peugeot 5008 attracted attention 
by being a seven-seat Compact SUV. The brand 
has focused on three basic goals in the growing 
Compact SUV market with its new 5008 SUV 
model; continuing the brand’s moving to the 
upper class strategy, catching success in the 
international markets, and becoming the leader of 
the Compact SUV market. The new Peugeot 5008 
that comes in diesel and gasoline engine options, 
of which both offer top quality efficiency, will be 
presented for sale in the international markets in 
the spring of 2017.

Otomotiv dünyasının kalbi Avrupa’da yılın en büyük 
ve en son büyük buluşması Paris Otomobil Fuarı’nda 
attı. İlk kez kapılarını 1898 yılında açan fuar, aynı za-
manda dünyanın en eski otomobil organizasyonların-
dan biri olma unvanını da taşıyor. 2014 yılında 1.2 
milyondan fazla ziyaretçiyi çeken Paris Otomobil Fua-
rı’nda bu yıl katılım ve ziyaretçi rekoru da kırıldı.
Geniş bir katılımla çok sayıda yeni modelin tanıtıldığı 
fuarda, Fransız üreticiler Peugeot, Citroen ve Renault 
kendi evlerinde olmanın avantajını kullandı. Standart 
ve hemen satışa sunulacak yeni modeller dışında fuar-
da, süper spor otomobiller, en yeni elektrikli modeller 
ve büyük SUV’lar da sahne aldı. İşte fuarın en dikkat 
çeken yenilikleri…

The heart of the automobile world was beating in Europe in 
the biggest and final big meeting of the year in the Paris 
Motor Show. The show that was first opened its doors in 
1898 also carries the title of being one of the oldest 
automobile organizations in the world. The Paris Motor 
Show that hosted approximately 1.2 million visitors in 2014 
broke a visitor record this year.
In the widely attended show, which introduces a large number 
of new models, the French producers Peugeot, Citroen and 
Renault used the advantage of being in their home. Besides 
the standard models and the models to be presented for sale 
immediately, super sports vehicles, the newest electric models 
and large SUV’s have taken the stage. Here are some of the 
most striking new models of the fair....

HYUNDAI I30 TÜMÜYLE YENILENDI
Fuarın ülkemiz açısından önemli bir diğer modeli de 
tümüyle yenilenen Hyundai i30 oldu.  Avrupalı müşteri-
lerin beklentilerine göre Avrupa’da üretilen Hyundai 
i30’un üçüncü nesli ilk kez fuarda sahne aldı. Yeni tip 
ızgarası ve tamamen farklı bir tasarım anlayışıyla dizayn 
edilen otomobil, aynı zamanda daha düşük hacimli turbo 
benzinli motorları, geliştirilmiş multimedya ve güvenlik 
özellikleriyle de öne çıkıyor. Hyundai, daha önceki jene-
rasyonda kullanılan 1.6 litre 136 beygirlik turbo dizel 
motora da yer veriyor. Bu motor seçeneğinde de 6 ileri 
manuel veya 7 ileri DCT şanzıman görev alıyor. Yeni i30 
önümüzdeki yıldan itibaren yollara çıkacak.

THE HYUNDAI I30 HAS BEEN COMPLETELY RENEWED
One of the other debut models, which is important for our 
country, would be the completely renewed Hyundai i30. 
The 3rd generation of the Hyundai i30, which was 
produced in Europe According to the expectations of the 
European customers, made its debut at the show. The 
automobile that has a new type of grill and was designed 
with a completely different approach also attracts 
attention with its lower volume turbo gasoline engines, 
advanced multimedia and security features. Hyundai also 
uses the 1.6-liter 136 HP turbo diesel engine that was used 
in the previous generation. This engine comes in 6-forward 
manual or 7-forward DCT transmission options. The new 
i30 will be on the roads next year. 
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SKODA YENI BIR KULVARA ADIM ATTI
Çek marka Skoda, Kodiaq SUV modeliyle yeni bir 
kulvara da adım attığını Paris’te gösterdi. Markanın 
modern tasarım dilini bir SUV’a taşıyan Kodiaq, hem 
çekici bir görselliği hem de sıra dışı pratikliği bir 
arada sunuyor. Aynı zamanda en ileri teknolojileriy-
le donatılan büyük SUV, Skoda’nın her zamanki 
sınıfının üzerindeki genişliğiyle de dikkat çekiyor. 
Çek markanın bu yeni SUV modeli, 5 koltuklu veya 
7 koltuklu olarak tercih edilebilecek. Kodiaq ülkemi-
ze önümüzdeki yıl ilk çeyrekte farklı beygir güçleri-
ne sahip 1.4 TSI benzinli ve 2.0 lt TDI dizel motorla 
seçenekleriyle gelecek.

SKODA STEPS INTO A NEW LANE  
The Czech brand Skoda showed that it stepped into a 
new lane in Paris with its Kodiaq SUV model. The 
Kodiaq, which displayed the brand’s modern design 
taste on an SUV, offers an attractive visual with an 
extraordinary practicality. The large SUV, which is 
equipped with the most advanced technology, also 
attracts attention with Skoda’s above-the-class width. 
The Czech brand’s new SUV model comes in 5 or 7 
seat options. The Kodiaq will enter our country in the 
first quarter of next year with the 1.4 TSI gasoline and 
2.0-lt TDI diesel engine options in different HPs. 

SEDAN TÜRKIYE’YE ÖZEL ÜRETILECEK
Ford, Paris Otomobil Fuarı’nda küçük otomobili KA+’yı 
tanıttı. Avrupa pazarlarında hatchback versiyonu sonba-
hardan itibaren satışa sunulan modelin, ülkemiz ve Doğu 
Avrupa’daki bazı pazarlarda satılmak üzere dört kapılı 
sedan versiyonu da üretilecek. Ford’un Fiesta, Ecosport 
ve B-Max’de de kullanılan B platformu üzerine yüksele-
cek Ka+, 3.93 metre toplam uzunluğu ve 2.49 metrelik 
aks mesafesiyle 5 kişi için yeterli alan sunacak. İç mekâ-
nındaki akılcı çözümler sunacak model, 270 litrelik bagaj 
kapasitesiyle de dikkat çekecek. 1.2 lt hacimli dört silin-
dirli benzinli motor (70 ve 85 beygir) ile donatılacak 
model, 169 km/s son hıza ulaşıp, fabrika verisi ortalama 
5 lt/100 km tüketim değerine ulaşacak.

SEDAN WILL PRODUCE EXCLUSIVE TO TURKEY 
Ford introduced their small automobile the KA+ at the 
Paris Motor Show. The hatchback version of the model, 
which began to be sold in the European markets in fall, 
will have a four door sedan version produced to be sold 
in our country and in some markets of Eastern Europe. 
The KA+, which will rise on the B platform that was used 
for Ford Fiesta, Ecosport and B-Max, will have enough 
space for 5 people with its 3.93 meter of total length and 
2.49 meter wheelbase. The model, which will offer rational 
solutions for its interior, will also grab attention with its 
270-liter trunk capacity. The model that will be equipped 
with a 1.2-lt four-cylinder gasoline engine (70 and 85 HP) 
will have a 169 km/h maximum speed and an average 
5lt/100 km factory data gas consumption.
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Özellikle müzik tutkunlarına hitap eden yeni 
HTC, Android 6 işletim sistemi, QHD çözünür-
lüklü 5,2 inç ekran, 32 GB depolama alanı ve 12 
MP kamera gibi özelliklere sahip. Hi-res audio 
sayesinde kulaklık taktığınızda fark yaratan bir 
ses kalitesi sizi bekliyor. Ancak sesten en iyi 
şekilde faydalanmak için kulaklığa da ihtiyaç 
yok. BoomSound hoparlörleri de oldukça güçlü. 
Hem ön hem de arka kamerada optik görüntü 
sabitleme özelliği ile görüntülü görüşme kalite-
sini de artıran cihazın ele oturan ve kaymayan 
yapısı da etkileyici.

HTC 10

SONY XPERIA XZ

0  8  6  raillife KASIM / NOVEMBER 2016 raillife KASIM / NOVEMBER 2016       0  8  7
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WITH THE APPLE’S INTRODUCTION OF iPHONE 7 AND iPHONE 7 PLUS, THE GIANTS OF THE 
TELEPHONE INDUSTRY HAVE COMPLETED THEIR BEST MODELS. WE CHOSE THE FOUR OF THE 

BEST SMART PHONES ON THE MARKET JUST FOR YOU.   

THE BEST SMARTPHONES OF THE YEAR

APPLE’IN iPHONE 7 VE iPHONE 7 PLUS’I TANITMASIYLA AKILLI TELEFON DÜNYASININ                 
DEVLERİ EN İYİ MODELLERİNİ TAMAMLAMIŞ OLDU. SİZİN İÇİN PİYASADAKİ EN İYİ DÖRT                 

AKILLI TELEFONU SEÇTİK.

YILIN	EN	İYİ	AKILLI	TELEFONLARI

AYTUN ÇELEBİ

Artık her marka amiral gemisi (flagship) olarak nite-
lendirilebilecek modellerini her yıl tanıtıyor. Üst sevi-
ye modeller arasında seçim yapmak her geçen gün 
zorlaşıyor. Artık iOS mu Android mi sorusunu bir ke-
nara koyup, iOS’un da Android’in de en iyisini ayrıca 
düşünmek gerekiyor. Dört akıllı telefonu bir araya ge-
tirirken, Samsung’un Galaxy Note 7 modelini es geç-
tik, zira biz dergiyi yayına hazırlarken, önce pildeki 
patlama vakaları yüzünden dünya genelinde tüm tele-
fonları toplatan şirket, sonunda modeli tamamen piya-
sadan çekmeye karar verdi. O sebeple, yeni bir Sam-
sung modeline yer veremedik. Ancak iki iOS ve iki 
Android’li cihazı sayfalarımızda görebilirsiniz.

Nowadays, brands introduce their models that can be 
described as their flagship every year. Choosing the one 
among the top level models get harder every day. Now, we 
even put aside the question of IOS or Android and ponder on 
which model of IOS or Android is the best. While choosing 
the four smart phones, we ignored the Samsung Galaxy Note 
7, because while we were preparing the magazine for 
publishing the company recalled all of the phones around the 
world because of battery explosion cases and also decided to 
remove the model from the market completely. Therefore, we 
did not reserve a spot for the new Samsung model among our 
selections here. You will be introduced to only two iOS 
devices and two Android devices in our pages.  

Yeni ve rafine bir tasarıma sahip olan 
Sony Xperia XZ’nin arka yüzünde 
Alkaleido adlı malzemeden üretilen, telefonu 
sağlamlaştırırken hafifleten bir çeşit metal kulla-
nılmış. Cihazın 5,2 inçlik Full HD ekranı, TRILUMINOS 
teknolojisi ile renkleniyor. Sony’nin IP68 sertifikası ile 
su ve toz dayanıklılığını geri getirdiği telefonun en 
çarpıcı yanlarından birisi kamerası. Cihazın 23 MP’lik 
arka kamerası, 1/2,3 inçlik Exmor RS algılayıcı kullanı-
yor. BIONZ görüntü işleme motoru ve 24 mm’lik 
F2.0 lensi kadar, üçlü görüntü algılama teknolojisi de 
öne çıkıyor. Bu sayede net, parazitsiz fotoğraflar 
çekilirken, düşük ışıkta da çekim kalitesi artırılıyor. 
Kameradaki 5 eksenli sabitleme yapan SteadyShot 
teknolojisi de, 4K videoların hareketli anlarda dahi 
netliğini sağlıyor. Orman mavisi, platinyum ve madenî 
siyah renklerinde satışa çıkan telefonda, Qualcomm 
Snapdragon 820 işlemci, 3 GB bellek, 32 GB eMMC 
depolama özellikleri bulunuyor.

The Sony Xperia XZ, which has a new and refined 
design, uses a light metal called Alkaleido for the 
back face of the phone, which increases its 
durability. The 5.2-inch Full HD screen gets even 
more colorful with its TRILUMINOS technology. 
One of the most stunning features of the phone, 
which brings back dust and water resistance with 
Sony’s IP68 certificate, is its camera. The 23 MP 
rear camera of the device uses a 1/2.3” Exmor RS 
sensor. The device’s tri-image detection stands out 
just as much as its BIONZ image processing engine 
and 24 mm F2.0 lenses do. Thanks to this, while 
capturing clear, un-interfered images, the quality 
of the images captured in low light is increased. 
The camera’s SteadyShot technology with 5-axis 
stabilization allows its user to record more clear 
videos in 4K when in motion. The phone, which is 
sold in forest blue, platinum, and metallic black, 
has Qualcomm Snapdragon 820 processor, 3 GB 
RAM, and 32 GB of eMMC storage space. 

The new HTC, which especially appeals to music 
enthusiasts, has an Android 6 operating system, 5.2-
inch QHD screen, 32 GB storage space and 12 MP 
camera. A sound quality, which makes a difference 
when you wear headphones, awaits you thanks to its 
Hi-res audio feature. The sound quality is also great 
without the need of headphones, because 
BoomSound speakers are very strong. The image 
stabilization feature of both the front and back 
cameras that increases the quality of video calls is 
quite stunning along with the device’s structure that 
doesn’t slip and fits in your hand.  
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iPhone 6S’e benzeyen tasarıma sahip olan yeni 
iPhone’lar, yuvarlanmış alüminyum gövdeden 
oluşuyor. A10 Fusion çipi, 64 bit destekli ve dört 
çekirdekli. Bunların ikisi yüksek frekansta 
(6S’teki A9’dan yüzde 40 hızlı) çalışırken, ikisi 
de beşte bir enerjiyle daha basit işlemler yapılır-
ken devreye giriyor. Buna karşın cihazın pil 
ömründe ortalama bir saatlik artış (ortalama 13 
saat) var. Grafik performansı öncülüne göre 
yüzde 50 artarken, kamera da yeni lens ile 
yüzde 50 daha fazla ışık alıyor. 
12 MP’lik kamera öncülüne göre yüzde 60 daha 
hızlı ve yüzde 30 daha enerji verimli. Quad LED 
flaş da yüzde 50 fazla ışık veriyor. Optik görün-
tü sabitleme özelliği bulunan kamera sayısı, 
iPhone 7 Plus’ta ikiye çıkıyor. 12 MP’lik ikinci 
kamera geniş açı çekim yapıyor. Böylece alan 
derinliğinde, yazılım desteğiyle artış sağlanıyor. 
Biri cihazın üst, diğeri alt kısmında, stereo 
hoparlör var. 3,5 mm’lik kulaklık bağlantısı, yeri-
ni şarj ve veri aktarımı için dek kullanılan 
Lightning’e bırakıyor. Ayrıca, Apple’ın yeni tele-
fonları, IP67 sertifikası ile su altında 1 metreye 
kadar derinlikte 30 dakika kalabiliyor.

The new iPhones that have a similar design to the 
6S’s are made of rolled aluminum. It has an A10 
Fusion chip that has 64-bit support and quad-core. 
While two of these work at a high frequency (forty 
percent faster than the A9 in the 6S,) the other two 
activate, consuming one fifth of the energy, when 
performing more basic operations. The battery 
lifespan of the device has been increased by an 
hour (to approximately 13 hours.) While its graphical 
performance has been increased by 50 percent 
compared it to its predecessor, the camera also 
takes in 50 percent more light with the new lenses.
Compared to its predecessor, its new 12 MP camera 
is 60 percent faster and 30 percent more energy 
efficient. The Quad LED flash also generates 50 
percent more light. The number of cameras with an 
optical image stabilizer increases to two in the 
iPhone 7 plus. The second 12 MP camera shoots 
wide angle. Therefore, the area depth is increased 
with software support.
There is one stereo speaker on the top and another 
on the bottom of the device. The 3,5 mm audio jack 
gives up its spot to the Lightning, which is used for 

charging and data transferring. In addition, 
Apple’s new phones can stay up to 30 

minutes at one meter deep under the 
water since now they have the IP67 

certificate.

iPHONE 7 - iPHONE 7 PLUS



BENİM ADIM FERİDUN - 
MY NAME IS FERİDUN
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
11 Kasım 2016 / November 11, 2016

YÖNETMEN - DIRECTOR: 
Çağan Irmak

OYUNCULAR - CAST:                                                  
Halil Sezai, Büşra Pekin, Tarık Pabuçcuoğlu, Suzan 
Aksoy

TÜR - GENRE:  
Romantik / Romance

FİLM ÖZETİ: Aşk acısını unutmaya çalışırken, 
kendini önce bir düğünde sonra yeni bir aşkın 
içinde bulan Feridun’un hikâyesi.

SYNOPSIS: It is the story of Feridun who finds 
himself first in a wedding and then in love once 
again while trying to forget about his pangs of love.

İKİNCİ ŞANS - SECOND CHANCE
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
18 Kasım 2016 / November 18, 2016

YöNETMEN - DIRECTOR:
Özcan Deniz

OYUNCULAR - CAST:                                                  
Nurgül Yeşilçay, Özcan Deniz, Mesut Can Tomay, 
Afra Saraçoğlu

TÜR - GENRE:  
Romantik / Romance

FİLM ÖZETİ: Birbirinden taban tabana zıt iki 
yalnız insanın yolları kesişir. Biri matematik 
öğretmeni olan çok güzel bir kadın, Yasemin, 
diğeri Cemal Et restoranın sahibi karizmatik 
gurme, Cemal… İkilinin ortak yanı her ikisinin de 
ikinci bir şansa ihtiyacı olduğudur.

SYNOPSIS: The paths of the two opposite 
characters cross each other. One is a beautiful 
woman who is a math teacher, Yasemin, and the 
other one is a charismatic gourmet chef who owns 
the Cemal Et Restaurant, Cemal. What they have in 
common is that they both need a second chance.

SİNEMA / CINEMA

Aksiyon, drama / Action, drama Komedi / Comedy Fantastik / Fantastic Dram / Drama Komedi / Comedy04 04 25 25 25

AJANDA / AGENDA

ZARA
Bugüne kadar türkü ve şarkılarla kendini 
kanıtlamış Zara, yepyeni projesi “Derin Aşk” 
albümlerinden seçme eserlerle sizlerle... 
Sevilen sanatçı Zara, 22 Ekim’de Bostancı 
Gösteri Merkezi’nde müzikseverlerle 
buluşuyor. Arabesk eserler ve türkülerle 
dolu bir yolculuğa var mısınız? 

Zara who has proved herself with her 
songs by now will perform the selected 
works from her albums within her newest 
project “Derin Aşk.” Beloved performer 
Zara will meet her fans at Bostancı Show 
Center on October 22. Are you ready for a 
journey full of arabesk music and folk 
songs? 

Mavi Sakal
İstanbul Kadıköy Sahne
İstanbul Kadıköy Stage

07

Hayko Cepkin
İzmir Ooze Venue28

Emre Aydın
Adana Çukurova Ünv. Açıkhava Tiyatrosu
Adana Çukurova University Open Air Theater 

Demet Akalın
Sahne İstanbul

Imany
İstanbul Volkswagen Arena

Bülent Ortaçgil 
Ankara IF Performance Hall

07

08

21

26

0  9  0  raillife KASIM / NOVEMBER 2016 raillife KASIM / NOVEMBER 2016       0  9  1

NIYAZI KOYUNCU
Karadeniz müziğinin 
sevilen yorumcusu 
Niyazi Koyuncu, 25 
Ekim’de Ankara IF 
Performance Hall 
sahnesinde...

Popular performer of 
the Black Sea music 
Niyazi Koyuncu is at 
Ankara IF 
Performance Hall 
stage on October 25.



[ 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.

[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAN KODAMANOĞLU

ALEYH
ANTRE
ARKTİK
ARTIŞ
ASKER
AVURT

AYIBALIĞI

BURSA
ÇAYLAK
FANİLA
HUKUKİ

ISMARLAMA
JİNEKOLOJİ

LEHÇE

RESMİYET
ROSTO
RUSYA
SARMA
SATIR
STATÜ
TEKİR

Resimdeki
oyuncu

Hoşlanarak
bakma

Üzüm vb.
meyveler

Elezer

Döşek

Değişik
renkler

barındıran
Belirti Karşılaşma Olağanüstü

Arının
yaptığı
besin

Bir suçu
bağışlama

Nitelikli

Tekaüt
Önder, şef

Avanak
Küçük

gümüş para

Sanma,
tahmin
etme

Dert, keder

Anıt
niteliğinde

olan

Bir yerde
oturma

Eleme aracı

Bir ülkeyi
silah

gücüyle ele
geçirme

Rey
Gözün
renkli

bölümü

Revaç
Madeni ip

Bir tasarının
planı

İşte emir
veren kimse

İki kişili
topluluk

Başka yere
dikilecek

çiçek

Devlet
Güvenlik

Mahkemesi

Akümülatör
(kısa)

Engelleri aşma
kararlılığı

Ongun Karşı çıkış Gelir getiren
mülk

Çevik Süsleme,
bezeme Evren Aile ile ilgili Gezinti yeri

Büyük çivi Duman
rengi

Üzüm vb.
bitkiler
İnleyici,
inleyen

Melodi
İri gövdeli
bir hayvan

Ön gösterim

Birlikçi

Sivilce

Taşıyıcı

Üstü kapalı
belirtme

Hisse Kabul
etmeme

'Nerede
kaldı?'

Ampul teli
Okazyon

Aylak

Oyunda
beraberlik Güvenlik
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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 ]

Resimdeki
oyuncu

Hoşlanarak
bakma Ş Üzüm vb.

meyveler S Elezer

Döşek S Değişik
renkler

barındıran E Belirti A Karşılaşma M Olağanüstü

T E M A Ş A Arının
yaptığı
besin B A L Bir suçu

bağışlama

Nitelikli A F
Tekaüt Y Önder, şef

Avanak L İ D E R Küçük
gümüş para A K Ç E

E M E K L İ Sanma,
tahmin
etme U M M A Dert, keder V

Anıt
niteliğinde

olan

Bir yerde
oturma A N I T S A L Eleme aracı E L E K
İ K A M E T Bir ülkeyi

silah
gücüyle ele

geçirme İ S T İ L A
Rey

Gözün
renkli

bölümü O Y Revaç
Madeni ip

Bir tasarının
planı T E L

İ R İ S Ş E M A
İşte emir

veren kimse K İki kişili
topluluk Ü Başka yere

dikilecek
çiçek L Devlet

Güvenlik
Mahkemesi D

A M İ R F İ D E
Akümülatör

(kısa)

Engelleri aşma
kararlılığı A K Ü Ongun Karşı çıkış G Gelir getiren

mülk

A Z İ M A R M A
Çevik Süsleme,

bezeme L Evren Aile ile ilgili E Gezinti yeri K
A T İ K Büyük çivi M Duman

rengi F Üzüm vb.
bitkiler
İnleyici,
inleyen A S M A

Melodi E İri gövdeli
bir hayvan

Ön gösterim A Y I Birlikçi

Sivilce Ü N İ T E R
E Z G İ Taşıyıcı

Üstü kapalı
belirtme H A M A L Hisse S Kabul

etmeme

'Nerede
kaldı?'

Ampul teli H A N İ Okazyon K E L E P İ R
F İ L A M A N Aylak A V A R E
Oyunda

beraberlik P A T A Güvenlik E M N İ Y E T

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR
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 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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