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Ahmet ARSLAN
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication
Türkiye’nin son 15 yılda göstermiş olduğu ekonomik 
başarılarda Türkiye’yi ulaşımın her modunda uluslara-
rası bir koridora çevirme çabaları yatmaktadır. Asya ve 
Avrupa arasında, Doğu-Batı güzergâhında, kuzey, gü-
ney ve orta koridor olmak üzere üç ana koridor bulun-
maktadır. “Orta Koridor” olarak adlandırılan ve Çin’den 
başlayarak Orta Asya ve Hazar bölgesini Ülkemiz üze-
rinden Avrupa’ya bağlayacak hat, tarihi İpek Yolu’nun 
bir devamı olarak büyük öneme sahiptir.
Bu itibarla ülkemizin ulaştırma politikalarının temel 
ekseni, Çin’den Londra’ya kesintisiz bir taşımacılık hat-
tı sağlamak üzere büyük ölçekli altyapı yatırımları ger-
çekleştirmek olmuştur. Uzakdoğu’dan Avrupa’ya kadar 
uzanan, yüzyıllar boyunca ticaret kervanlarının güzer-
gâhı olarak yerini almış tarihi İpek Yolu’nun Orta Ko-
ridorda geliştirilmesi için hem Anadolu’da hem de 
Kafkasya ve Orta Asya’da demiryolu ağlarının teşkil 
edilmesi gerekmektedir. 
Bu kapsamda İstanbul Boğazında Türkiye’yi ulusal ve 
uluslararası karayolu ve demiryolu taşımacılığında 
Asya ve Avrupa arasında kesintisiz bir güzergâh haline 
getirecek 3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim) Pro-
jesi ile demiryolu bağlantılı Marmaray’ın yük taşıma-
cılığına açılmasına paralel olarak çok yakında tamamla-
nacak olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi hayata 
geçirildiğinde Orta Asya ve Kafkasya’ya kadar bağlanarak 
Avrupa’dan Çin’e kadar demiryoluyla kesintisiz yük ta-
şınması mümkün hale gelecektir. 
Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi (BTK) hizmete gir-
diğinde, başlangıçta, 1 milyon yolcu ve 6,5 milyon ton 
yük, orta vadede 3,5 milyon yolcu, 35 milyon ton yük 
taşınması hedeflenmektedir.

The efforts to transform Turkey to an international 
corridor in every mode of transport lies behind 
Turkey’s economic successes that Turkey has shown in 
the last 15 years. Between Asia and Europe, on the 
east-west route, there are three main corridors, the 
north, the south and the middle corridor. Called “the 
Middle Corridor” and starting from China, the line 
connecting Central Asia and the Caspian region to 
Europe via our country has great importance as a 
continuation of the historical Silk Road.
In this respect, the main axis of the transportation 
policies of our country has been to make large-scale 
infrastructure investments to provide an uninterrupted 
transportation line from China to London. For the 
development of the historic Silk Road, which has taken 
its place as the route of trade caravans for centuries 
from the Far East to Europe, in the Middle Corridor, 
railway networks need to be established in Anatolia 
and in Caucasus and Central Asia.
In this context, when the Baku-Tbilisi-Kars Railway 
Project, which will be completed very soon in parallel 
with the opening of the Marmaray’s freight 
transportation, connected via railway with the Third 
Bosphorus Bridge (Yavuz Sultan Selim) Project, which 
will make Turkey an uninterrupted national and 
international highway route between Asia and Europe, 
is materialized uninterrupted cargo transportation 
from Europe to China by rail will be possible by 
connecting to Central Asia and Caucasus.
When the Baku-Tbilisi-Kars Railway Project (BTK) 
enters service, it is targeted to transport initially 1 
million passengers and 6.5 million tons of cargo and in 
the midterm 3.5 million passengers and 35 million 
tons of cargo

KESİNTİSİZ TAŞIMACILIK

UNINTERRUPTED TRANSPORTATION
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160 yıl önce İzmir-Aydın hattıyla başlayan demiryol-
larında yaşanan tarihi gelişmelere hep birlikte tanık 
oluyoruz.
2003’ten itibaren ortaya konulan öncelikli ulaşım 
politikaları nedeniyle yarım asırlık makûs talihini 
geride bırakan demiryollarında, 2009’da Ankara-Es-
kişehir arasında başlayan YHT’lerin hızlı koşusu de-
vam ediyor. 
Türkiye’yi dünyada YHT işleten ülkeler ligine yük-
selten Ankara-Eskişehir hattının ardından 2011’de 
Ankara-Konya, 2013’te Eskişehir-Konya ve 2014’te 
Ankara-İstanbul ile Konya-İstanbul arasında YHT 
hatları hizmete alındı. 
Bugüne kadar 32 milyon yolcumuzu seyahat ettirdi-
ğimiz bu güzergâhtaki 7 ilin yanı sıra bağlantılı tren 
ve otobüs seferleriyle nüfusun %40’ına YHT hizmeti 
sunuyoruz. Ulaşım hizmetinin yanı sıra uğradığı şe-
hirlerin lehine ekonomik, sosyal ve kültürel değişim-
leri de beraberinde getiren YHT’lerle seyahat eden 
yolcularımız ortalama %62 oranında zamandan ta-
sarruf sağlıyor.
Halkımıza hızlı, konforlu ve yüksek güvenlikli seya-
hat etme ayrıcalığı yaşatan YHT hatlarımız bunlar-
dan ibaret olmayacak. Ankara-İzmir ve Ankara-Sivas 
arasında da yüksek hızlı demiryolu inşa ediyoruz. 
Yüksek hızlı demiryoluyla birlikte Bursa’dan Bile-
cik’e, Konya’dan Karaman-Ereğli-Ulukışla ve Yeni-
ce’ye, Mersin’den-Adana ve Adana’dan Osmani-
ye-Kahramanmaraş-Gaziantep’e kadar yük taşımaya 
da uygun hızlı tren hatları yapıyoruz. İşletmeye açı-
lan ve gelecekte işletmeye açılacak hatlarda hizmet 
vermek üzere YHT filosundaki mevcut 19 adet sete 
106 set daha eklemek için çalışmalarımız sürüyor. 

Özel firmaları da bekliyoruz 
Ayrıca Demiryolu Sektörümüzün serbestleşme sü-
reci kapsamında TCDD’yi altyapı işletmecisi olarak 
yeniden yapılandırdık. Yolcu ve yük taşımacılığı 
yapmak üzere TCDD’nin Bağlı Ortaklığı olarak 
TCDD Taşımacılık A.Ş.’yi kurarak faaliyete geçir-
dik. Kamu şirketimiz TCDD Taşımacılık A.Ş.’nin 
yanı sıra özel firmalarımıza da kapımızı açtık; tren 
işletmeciliği yapmalarını bekliyoruz.

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD

We are all witnesses to the historical developments experienced 
on the railways that started with the İzmir-Aydın line 160 
years ago.
Due to the priority transport policies introduced since 2003, 
HSTs’ run, which started in 2009 between Ankara and 
Eskişehir, continue with speed on the railways that have left 
behind half a century of bad fate. 
Following the Ankara-Eskişehir line, which carried Turkey to the 
league of HST operating countries in the world, the YHT lines 
between Ankara-Konya in 2011, Eskişehir-Konya in 2013 and 
Ankara-Istanbul and Konya-Istanbul in 2014 were opened for 
service.
To date, besides the 7 cities that we had 32 million passengers 
travel on this route, along with the related train and bus services, 
we offer YHT service to the 40% of the population. In addition 
to transportation services, our passengers who travel with HSTs, 
which bring economic, social and cultural changes in favor of the 
cities they are visiting, save 62% on their time on average.
Our YHT lines that give our people the privilege to travel fast, 
comfortable and safe will not be the only ones. We are building 
high-speed railway between Ankara-Izmir and Ankara-Sivas. 
Along with the high-speed railway, we are building high-speed 
train lines that are convenient for carrying cargo from Bursa to 
Bilecik, Konya to Karaman-Ereğli-Ulukışla and Yenice, Mersin 
to Adana and Adana to Osmaniye-Kahramanmaraş-Gaziantep. 
We are working to add 106 sets to the existing 19 sets in the YHT 
fleet to serve on the lines opened for service and those to be 
opened in the future.

Expecting the private companies
We have also restructured TCDD as an infrastructure operator 
within the scope of our railway sector’s liberalization process. 
TCDD Transport Inc. was established as a subsidiary of TCDD 
for passenger and cargo transportation. In addition to our public 
company TCDD Transport Inc., we have also opened our doors to 
private companies; We expect them to do train operations.

OUR YHT NETWORK IS EXPANDING

YHT AĞLARIMIZ 
GENİŞLİYOR
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HABER / NEWS

Minister of Transport Maritime and Communications 
Ahmet Arslan, who accompanied President RecepTayyip 
Erdogan during hisvisit to China, has made evaluations on 
the talks, the Ministerial Conference on Beltway and Road 
Forum High Level Dialogue Infrastructural Connections for 
International Collaboration in Beijing, and the projects on 
the agenda.
Arslan stated that they believe the Beltway and Road 
Initiative will link countries, economies and people together 
as the historical Silk Road did and Turkey as a part of this 
path takes place at the point where developing economies, 
raw material resources, energy corridors, trade centers and 
densely populated consumer markets intersect.
Arslan, referring to the work they are doing to bring 
alternatives to the routes between Asia and Europe, said, 
“Turkey’s Modern Silk Road strategy, also known as the 
middle corridor, aims to connect Turkey and China through 
the Caspian Sea and Central Asian countries. It is a safe and 
economical route complementing existing lines on the east-
west axis. We are carrying out important infrastructure 
projects both in the country and in the countries of the region 
for the mentioned route. With the completion of the missing 
lines on the route, an uninterrupted railway line will be 
established from China to Europe. Materialized in 2013, the 
Marmaray that connects the continents, the Baku-Tbilisi-
Kars Railway Line to be opened at the end of June, and the 
Edirne-Kars Railway Line, for which the negotiations on 
business cooperation with China continues, are very 
important within this context.”

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a eşlik 
ettiği Çin gezisinin ardından, yaptığı görüşmeler, Pe-
kin’de katıldığı Uluslararası İşbirliği İçin Kuşak ve Yol 
Forumu Üst Düzeyli Diyalog Altyapı Bağlantısı Bakan-
lar Konferansı ve gündemindeki projelere ilişkin değer-
lendirmelerde bulundu. 
Kuşak ve Yol Girişimi’nin, tarihi İpek Yolu gibi, ülkeleri, 
ekonomileri ve insanları birbirine bağlayacağına inandık-
larını belirten Arslan, Türkiye’nin de bu yolun bir parçası 
olarak, gelişen ekonomiler, ham madde kaynakları, enerji 
koridorları, ticaret merkezleri ve yoğun nüfuslu tüketici 
pazarlarının kesiştiği noktada yer aldığını belirtti. 
Arslan, Asya ile Avrupa arasındaki güzergahlara alterna-
tifler getirmek için yaptıkları çalışmalara değinerek, şöyle 
konuştu: “Türkiye’nin orta koridor olarak da bilinen Mo-
dern İpek Yolu stratejisi, Türkiye ile Çin’i, Hazar Denizi ve 
Orta Asya ülkeleri üzerinden bağlamayı hedeflemektedir. 
Bu hat, Doğu-Batı ekseninde mevcut hatları tamamlayıcı, 
güvenli ve ekonomik bir güzergahtır. Anılan güzergaha 
yönelik olarak gerek yurt içinde gerekse bölge ülkeleriyle 
önemli altyapı projeleri gerçekleştirmekteyiz. Güzergah-
taki eksik hatların tamamlanmasıyla Çin’den Avrupa’ya 
kesintisiz bir demiryolu hattı tesis edilmiş olacaktır. 
2013’te hayata geçirilerek kıtaları bağlayan Marmaray, 
haziran sonunda açılacak Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu 
Hattı ve Çin ile iş birliğine yönelik müzakereleri devam 
eden Edirne-Kars Demiryolu Hattı bu bağlamda büyük 
öneme haizdir.”

BAKAN ARSLAN PEKİN’DE
MINISTER ARSLAN IN BEIJING 



HABER / NEWS

TCDD General Director İsa Apaydın spoke at the panel titled 
“Quality and Efficiency in the Presentation of Public Services” held in 
Ankara on May 8, 2017.
Apaydın explained that the electrification line, which was 2.122 km 
in 2003, was increased to 4.350 km in 2017 and 65% energy saving 
was provided during his speech that he gave information about the 
ongoing YHT and HT projects and other important issues. Apaydın 
noted that the signalization line, which was 2.449 km in 2003, was 
increased by 50% in capacity with the increase to 5,442 km in 2017.

TCDD is at the  R&D Collaboration Summit, and Fair
TCDD attended the “R&D Collaboration Summit and Fair” in 
Istanbul with its subsidiaries. Undersecretary of Transport, Maritime 
Affairs, and Communications Ministry Suat Hayri Aka, who spoke 
at the panel titled “Science and Technology Ecosystem and R&D 
Collaborations within Turkey’s Development Vision” stated that 
they target to produce the national high-speed train and put it into 
service as soon as possible after highlighting the importance of 
national production.
At the end of the panel, Deputy Undersecretary of Ministry of 
Science, Industry, and Technology  Prof. Dr. Cevahir Uzkurt 
presented a plaque to İsa Apaydın.

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, 08 Mayıs 2017 tarihinde 
Ankara’da düzenlenen “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda 
Kalite ve Verimlilik” konulu panelde konuştu.
Apaydın, devam eden YHT ve HT projeleri ile diğer önemli 
yatırımlar hakkında bilgi verdiği konuşmasında, 2003’te 
2.122 km olan elektrifikasyon hattının 2017’de 4.350 km’ye 
çıkarılmasıyla %65 oranında enerji tasarrufu sağlandığını 
açıkladı. Apaydın, 2003’te 2.449 km olan sinyalizasyon hat-
tının ise 2017’de 5.462 km’ye çıkarılmasıyla hat kapasite-
sinde %50’lik bir verimlilik artışı olduğunun altını çizdi.

TCDD, Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’nda 
TCDD, İstanbul’da düzenlenen “AR-GE İşbirlikleri Zirvesi 
ve Fuarı’na” Bağlı Ortaklıkları ile birlikte katıldı. “Türki-
ye’nin Kalkınma Vizyonu Çerçevesinde Bilim ve Teknoloji 
Ekosistemi ve AR-GE İşbirlikleri” konulu panelde konuşan 
UDHB Müsteşarı Suat Hayri Aka, yerli ve milli üretimin 
önemine işaret ederek, hedeflerinin en kısa sürede milli yük-
sek hızlı treni üreterek raylara indirmek olduğunu kaydetti.
Panelin sonunda İsa Apaydın’a, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ta-
rafından plaket verildi.

APAYDIN: “ELECTRIC AND SIGNALIZED LINES 
INCREASE PRODUCTIVITY”

APAYDIN: “ELEKTRİKLİ VE SİNYALLİ HATLAR 
VERİMLİLİĞİ ARTTIRIYOR”
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High Speed Trains operated by TCDD Transport Inc., 
subsidiary of TCDD, on Ankara-Istanbul, Ankara-Konya 
and Konya-Istanbul lines offer speed and comfort as well 
as “high safety” travel to their passengers.
The Centralized Traffic Control (CTC), which is 
compatible with the European Railway Traffic 
Management System (ERTMS), provides train traffic on 
the YHT lines. Throughout the journey, the movements of 
the trains are monitored from a center, controlled, and 
recorded remotely.
The YHT lines, which are constantly controlled by mobile 
teams located every 50 km, are encinctured and equipped 
with CCTV surveillance security and earthquake early 
warning systems. There are X-ray devices, surveillance 
systems, encincture, and security officers at YHT stations 
and terminals.
For both internal and external surveillance of the trains, 
HSTs also have closed-circuit television system (CCTV) 
and interphone and megaphone systems for intra-train 
communication with the passengers.

TCDD’nin Bağlı Ortaklığı TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafın-
dan Ankara-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-İstanbul 
hatlarında işletilen Yüksek Hızlı Trenler, hız ve konforun 
yanı sıra yolcularına “yüksek güvenlikli” seyahat imkânı 
sunuyor.
YHT hatlarındaki tren trafiği Avrupa Demiryolu Trafik 
Yönetim Sistemi’ne (ERTMS) uygun, ‘Merkezi Tren Trafik 
Ünitesi (CTC)’ ile sağlanmaktadır. Yolculuk boyunca tren-
lerin hareketleri bir merkezden izlenip, uzaktan kontrol ve 
kayıt edilmektedir.
Her 50 km’de bulunan mobil ekipler tarafından da sürekli 
kontrol edilen YHT hatları ihata ile çevrilmiş olup, CCTV 
kameralı güvenlik ve deprem erken uyarı sistemleriyle do-
natılmıştır. YHT gar ve istasyonlarında ise X-ray cihazları, 
kameralı güvenlik sistemleri, ihata ve güvenlik görevlileri 
bulunmaktadır.
YHT’lerde ayrıca trenin hem içeriden hem dışarıdan izlen-
mesi için kapalı devre televizyon sistemi (CCTV) ile yolcu-
larla tren içi iletişimi sağlayan interfon ve megafon sistem-
leri bulunmaktadır.

YHT’LERLE ‘GÜVENLİ’ YOLCULUKLAR… 
‘SAFE’ TRIPS ON HSTs…

- Makinistlerin treni kullanamayacakları durumlarda 
trenin durmasını sağlayan TOTMAN Sistemi

- Otomatik frenlemeyi sağlayan ATS Sistemi
- Hız aşımını engelleyen ATP Sistemi
- Avrupa Demiryolu Trafik Yönetim Sistemi-Tren 

Trafiği Sinyalizasyon Sistemi (ERTMS)
- Tünel giriş-çıkışlarında oluşması muhtemel 

basıncı dengeleyecek Basınç Dengeleme Sistemi
- Dingil ve boji ısınmalarında tren durdurmaya 

yönelik, Hızlanma ve Sıcaklık İzleme Sistemi 
(ATMS) 

- Arıza Tespit Sistemi (SICAS)
- Otomatik Yangın Tespit-Bildirme Sistemi
- Trenin ray üzerinde kaymasını engelleyen 

Kızaklama Sistemi 
- Tren hareketiyle birlikte giriş kapılarını kapatan 

Otomatik Kilitleme Sistemi

- TOTMAN System that enables the train to stop 
when the mechanics cannot use the train

- ATS System that provides automatic braking
- ATP System that prevents over speed
- European Railway Traffic Management System-

Train Traffic Signalization System (ERTMS)
- Pressure Compensation System that will clear 

possible pressure build-up that might occur 
during the tunnel entrance and exits

- Acceleration and Temperature Monitoring System 
(ATMS) stops train when axle or bogie warms up

- Fault Detection System (SICAS)
- Automatic Fire Detection-Reporting System
- The planing system prevents the train from 

slipping on the rail
- Automatic Door-lock System that closes the 

entrance doors with train movement

YHT SETİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ SET OF YHT SECURITY SYSTEMS

HABER / NEWS
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TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

vimlerinin de gözbebeği Hasankeyf, antik dönem dı-
şında Bizans, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamda-
niler, Mervaniler, Artuklular, Eyyubiler ve Osmanlıla-
ra da ev sahipliği yapmış. 1001 yılında Artukluların 
hakimiyeti altına giren kentin, 1230’lu yıllarda Eyyu-
bilere geçmesi, imarını ve şehrin genel yapısını çok 
geliştirmiş.
Medrese, rasathane, darüşşifa ve diğer eğitim kurum-
larıyla bölgenin ilim ve kültür merkezi olan Hasankeyf, 
ulaşım yolları ve ticaret merkezlerinin yer değiştirme-
siyle önemini ekonomik anlamda yitirirken, üzerindeki 
tarih ve kültürel mirası bugünlere ulaştırmayı başarmış.
Zamanında 300 bin kişiye ev sahipliği yapan kayalara 
oyulan konutlarıyla, binlerce yıllık bir sembole dönü-
şen Hasankeyf, içindeki kalenin tarihi dokusu, ibadet-
haneleri ve mezarlarıyla insanlığın yerleşik hayata ge-
çişinden bu yana dünyaya tanıklığını sürdürüyor. 

Dağlık, sert ama peri masalı gibi bir doğada tarihin deh-
lizlerinde dolaşırken, heyecandan nefesinizin kesilme-
sini mi istiyorsunuz? O zaman, Anadolu’nun, tarihe 
şahitlik yapmış kadim kentlerinden biri olan ‘uygarlık-
lar kenti’ ya da ‘mağaralar başkenti’ olarak da anılan 
Hasankeyf’i mutlaka görmelisiniz.
Dicle’nin iki yakasında bulunan Hasankeyf, eskiden 
denizden 520 metre yükseklikte, güneyde Midyat sıra-
dağları ve kuzeyde Raman sıradağları arasında serpilmiş 
bir kentken şimdi Ilısu Baraj Gölü suları altında son za-
manlarını yaşıyor.  
Kim tarafından kurulduğu bilinmeyen görkemli şehrin 
Hasankeyf höyüğünde yapılan çalışmalarda 3.500 yıl-
dan 12.000 yıl öncesine kadar arkeolojik buluntulara 
rastlanmış. İlkçağda ‘Cefa’ adını taşımış ve Süryani 
piskoposluğunun da merkezi olmuş. 
Mezopotamya’nın başlangıç noktasında Doğu ve Batı ka-

Marwanids, Artuqids, Ayyubids, and Ottomans except the 
antiquity. The town that fell under domination of Artuqids 
in 1001 was taken over by Ayyubids in the 1230s and this had 
developed the architecture and the general structure of the 
town greatly. 
Madrasa, observatory, hospital, and other educational 
establishments have lost their economic importance along 
with the science and culture center of the region, Hasankeyf 
because of the changing transportation routes and trade 
centers. However, their historical and cultural heritage 
remains the same even today.
Hasankeyf that has been transformed into thousands of years 
old symbol with the historical texture of its fortress, houses of 
worship, cemeteries, and its cave settlements that had been 
carved into rocks and housed three hundred thousand 
inhabitants once upon a time continues to bear witness to the 
world since the humanity switched to a settled life.

Would you like to walk around the history’s passages in a 
nature that is rocky and hard but a fairy-tale-like? Then, you 
must see Hasankeyf, which is among the archaic Anatolian 
cities that bore witness to history and called as the ‘city of 
civilizations’ or the ‘capital of caverns’.
Hasankeyf that is located along the banks of the Tigris River 
used to be a town settled 520 m above the sea level between 
the Midyats in south and the Ramans in north. The town now 
lives its last days under the waters of the Ilısu Dam. 
No archeological finds were encountered from 3,500 years to 
12,000 years ago during the excavations done at the 
Hasankeyf mound of the gorgeous town with an unknown 
establisher. It had been called ‘Cefa’ in the antiquity and had 
become the center of the Assyrian episcopacy. 
Favorite of the Eastern and Western tribes at the starting 
point of Mesopotamia, Hasankeyf had been home to 
Byzantine, Sassanids, Umayyads, Abbasids, Hamdanis, 
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BATMAN, GLORIOUS CAPITAL OF CIVILIZATIONS, 
AND HASANKEYF
HASANKEYF BEARS WITNESS TO THE WORLD SINCE THE HUMANITY’S SWITCH TO A 
SETTLED LIFE.

UYGARLIKLARIN İHTİŞAMLI BAŞKENTİ 
BATMAN VE HASANKEYF
HASANKEYF, İNSANLIĞIN YERLEŞİK HAYATA GEÇİŞİNDEN BU YANA DÜNYAYA TANIKLIĞINI 
SÜRDÜRÜYOR.
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BALKAN MÜZİĞİNİN PRENSİ:

GORAN BREGOVIC WHO HAS BEEN MAKING ROCK MUSIC WITH ‘WHITE 
BUTTON’ GROUP FOR LONG YEARS SHARED THINGS ABOUT HIS ROCK STAR 

IDENTITY AS THE SOLOIST OF THE GROUP THAT GAVE A CONCERT IN ISTANBUL.

We always loved Goran Bregovic. We always found the 
singer who popularized Balkan music around the world 
close to us. The Sarajevan singer attributes it to sharing the 
same culture. The musician who left the conservatory to 
join the White Button (Bijelo Dugme) rock group when he 
was young became one the most famous rock stars in his 
country for a certain period. He gave a great concert with 
the group in İstanbul. We have had a special interview with 
the ‘Prince of the Balkans’.

 When did music enter your life?
I was so young. I learned how to play while hanging out 
with older people.

You make music with the White Button, can you tell 
us about it?
Yes, I love rock music and my group and I became so 
famous. It never crossed my mind that someday a war 
would breakout and things would come to this point in my 
country. I was famous and making good money.

 Where were you when the war broke out?
I was in Paris and I made a fresh start there.

 Do you think Turkish music influences Balkan 
music?
Is the contrary possible? The Balkans had lived under the 
protection of the Ottoman State. Not only our music, but 
also our cuisines are similar to each other. 

 Which music style expresses you on the stage the best?
I guess contemporary Balkan music. Balkan music is an old 

Goran Bregovic’i her zaman çok sevdik. Balkan müziğini 
dünyaya yayan şarkıcıyı hep kendimize yakın bulduk. 
Saraybosnalı şarkıcı bunun sebebini aynı kültürden gel-
memize bağlıyor. Gençliğinde konservatuarı bırakarak 
Beyaz Düğme (Bijelo Dugme) rock grubuna katılan ve bir 
dönem ülkesinin en ünlü rock starı olan müzisyen aynı 
grupla İstanbul’da sevenlerine tadına doyulmaz bir kon-
ser verdi. Biz de ‘Balkanların prensi’ ile özel bir söyleşi 
gerçekleştirdik.

 Müzik ne zaman girdi hayatınıza?
Çok genç yaşlarımda girdi. Benden büyük olan kişi-
lerle bir arada olup çalmayı öğrendim. 

‘Beyaz Düğme’ müzik grubunda rock müzik 
yapıyordunuz, bahseder misiniz?
Evet, rock müziği çok seviyordum ve grubumla bir-
likte çok ünlü olmuştuk. Savaşın çıkıp ülkemde 
olayların bu noktaya geleceği o zamanlar aklıma gel-
mezdi. Ünlüydüm ve çok iyi para kazanıyordum.

 Savaş başladığında neredeydiniz?
Paris’teydim ve orada her şeye sıfırdan başladım.

 Türk müziğinin Balkan müziğini etkilediğini 
düşünüyor musunuz?
Aksi mümkün mü? Balkanlar Osmanlı himayesinde ya-
şadı. Sadece müziğimiz değil yemek kültürümüz de 
benziyor.

 Hangi müzik tarzının sahnede sizi daha iyi ifade 
ettiğini düşünüyorsunuz?

Goran Bregovic
UZUN YILLAR ‘BEYAZ DÜĞME’ GRUBU İLE ROCK MÜZİK YAPAN GORAN 
BREGOVIC, İSTANBUL’DAKİ KONSERİNDE SAHNEYİ PAYLAŞTIĞI GRUBUN 

SOLİSTİ OLARAK ROCK STAR KİMLİĞİNİ HAYRANLARI İLE PAYLAŞTI.

THE PRINCE OF BALKAN MUSIC:

ŞEBNEM KIRCI

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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music style except general sound in the world. I express myself 
through Balkan music the best. 

 Can you tell us about your orchestra?
It consists of male members. There are musicians who 
make traditional music and those of Roman origins among 
them. I have Bulgarian vocalists. 

 How did you name your orchestra as ‘Wedding and 
Funeral Orchestra’?
Orchestra tradition in the Balkans is based on military. 
There were no music academies in the region during the 
Balkan War and the First World War and the military had 
the need for an orchestra. The easiest way to do that went 
through giving a trumpet to a Roman gypsy in those days 
because gypsies could learn to play any instrument so 
effortlessly. Therefore, many orchestras were established 
from Budapest to İstanbul. Those orchestras began to play 
at funerals after a while, regardless of their military 
background. The tradition required the most favorite songs 
of the deceased to be played at his or her funeral, that was 
why they played at funerals, too. The name of our orchestra 
is based on this story. 

 Where do you live?
I live in Paris. I spend long time in Belgrade because I make 
Balkan music and the place nourishes me. I spend my 
summers at the Adriatic coast. 

Sanıyorum çağdaş Balkan müziği. Balkan müziği dünya-
daki genel sound’un dışında biraz eski bir müzik tarzı. 
Ben kendimi en iyi Balkan müziği ile ifade ediyorum.

 Orkestranızdan bahseder misiniz?
Erkeklerden oluşan bir orkestra. Aralarında geleneksel 
müzik yapan müzisyenler, çingene kökenliler var. Bul-
garistanlı vokallerim var.

 Orkestranıza, ‘Düğün ve Cenaze Orkestrası’ adını 
nasıl verdiniz?
Orkestra geleneği Balkanlarda askeriyeye dayalı bir ge-
lenek olarak yer alıyor. Balkan savaşı ve Birinci Dünya 
Savaşı dönemlerinde bu bölgede müzik akademileri 
yoktu ve askeriye bir orkestraya ihtiyaç duyuyordu. O 
dönem en kolay yol çingenelerin eline bir trompet ver-
mekten geçiyordu çünkü çingeneler her enstrümanı 
kolayca çalarlar. Böylelikle Budapeşte’den İstanbul’a 
kadar birçok orkestra kuruldu. Bu orkestralar askeri 
kökenli olsalar da bir süre sonra düğünlerde çalmaya 
başladılar. Cenazelerde vefat eden kişinin ardından sev-
diği şarkıları çalma geleneği olduğu için cenazelerde de 
çalıyorlardı. İşte bizim orkestramızın adının hikayesi bu 
yaşanmışlığa dayanıyor.

 Nerede yaşıyorsunuz?
Paris’te yaşıyorum. Belgrad’da uzun zamanlar geçiriyo-
rum sonuç olarak Balkan müziği yaptığım için oradan 
besleniyorum. Yazlarımı Adriyatik kıyısında geçiririm.

 Yılda kaç konser veriyorsunuz?
Yılda 150 konser veriyorum. 

 Sizce Balkan müziğine neden bu kadar çok ilgi var?
Balkan müziği birçok farklı ve renkli ritmi içinde barın-
dırıyor bu da dinleyicilerin hoşuna gidiyor. Son dönem-
de Dj’ler de Balkan müziğine yoğun ilgi göstermeye 
başladı.

 Türk seyircisi için neler söylersiniz?
Çok eğlenceli bir seyirci. Yaptığımız müzik onlara çok 
güzel geçiyor. Türkiye’de bu kadar çok seviliyor olmak 
beni çok mutlu ediyor. Müzik, ilk insani iletişim yönte-
midir. Müzik denen bu dili ne kadar kolay konuşursanız 
insanlarla o kadar iyi iletişim kurabilirsiniz. Türkiye’de 
müzik denen dili iyi konuşabiliyorum.

 Aileniz?
Üç kızım var, bu büyük bir hazine. Karım ailede dengeyi 
sağlayan kişi. Ben çok fazla seyahat ediyorum, çok fazla 
yok oluyorum. Dolayısıyla çocuklarımın annesi bu aile-
ye sahip çıkıyor ve bir arada tutuyor.
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 How many concerts do you give in a year?
I give 150 concerts in a year.

 What do you think is the reason behind Balkan music’s 
popularity?
Balkan music hosts many different and colorful rhythms 
within and this appeal to listeners. Lately, DJs began to show 
interest in Balkan music.

 What would you say about the Turkish listeners?
They are so fun. We can reflect our music so easily to them. 
Being that popular in Turkey makes me so happy. Music is the 
first tool of communication of humans. Your communications 
skills depend on your fluency in this language called music. I 
can speak the language of music so easy in Turkey. 

 What about your family?
I have three daughters; this is a great treasure. My wife is the 
one who creates balance in our family. I travel a lot; I get to 
disappear a lot. So, the mother of my children keeps our family 
together.

 Can you tell us about the work done with Sezen Aksu?
I liked “Gül” the best. Aksu is a great singer.   

 Whose offer was to make an album together?
It was Sezen Aksu’s. We got along really well from the moment 
we’ve met. Besides being a star, she is a great person as well. 
She counted on me when we were working together. The 
concerts we gave together were welcomed with excitement.

 You have reached large masses with Emir Kusturica, 
which movie themes have you made together?
I worked in three of the best movies of Kusturica: Underground, 
Time of the Gypsies, Arizona Dream. 

 You travel a lot, where do you like the most?
Serbia and Russia among the northern countries are so 
beautiful. Surprisingly, I would say that Serbia is one of the 
most beautiful places I have ever seen. Iceland has an 
extraordinary beauty. You feel like you are on the moon. 
Metropolitans such as New York and İstanbul impress me by 
their liveliness and unique beauties. 

 What does music mean to you?
I make music for as long as I have known myself; this is the only 
job I can make money. I feel so happy when I am on stage. 
Music is my life.

 Are you going to come back to İstanbul?
Definitely, I will. I feel like İstanbul is a larger version of 
Sarajevo. I feel like I am home here.

 Sezen Aksu ile yaptığınız çalışmadan bahseder 
misiniz?
O çalışmada en çok “Gül” ü sevmiştim. Aksu, büyük bir 
yorumcu.

 Onunla yaptığınız albümde teklif kimden geldi?
Sezen Aksu’dan gelmişti. Onunla tanışır tanışmaz çok iyi 
anlaştık. O yıldız olarak harika olduğu kadar iyi bir insan. 
Sezen’le çalışırken bana çok güvendi. Onunla yaptığım kon-
serler çok büyük coşkuyla karşılandı.

 Emir Kusturica ile çok büyük kitlelere ulaştınız hangi 
filmleri müzik yaptınız?
Kusturica’nın en iyi filmlerinin üçünde çalıştım; Yeraltı, Çin-
geneler Zamanı, Arizona Rüyası. 

 Çok seyahat ediyorsunuz en sevdiğiniz yerler neresi?
Kuzey ülkelerinden Sırbistan ve Rusya çok güzeldir. Hele 
Sırbistan, şaşırtıcı bir şekilde gördüğüm en güzel yerlerden 
biridir diyebilirim. İzlanda’nın da öyle sıra dışı bir güzelliği 
var ki kendinizi aya gitmiş gibi hissediyorsunuz. New York ve 
İstanbul gibi büyük kentler ise canlılığı ve kendine has güzel-
likleriyle beni etkiliyor.

 Müzik sizin için ne ifade ediyor?
Kendimi bildim bileli müzik yapıyorum, hayatta para kaza-
nabildiğim tek iş bu. Sahnede olduğum zamanlar mutluyum. 
Müzik benim hayatım.

 İstanbul’a tekrar gelecek misiniz?
Mutlaka geleceğim. İstanbul bana Saray Bosna’nın daha bü-
yük versiyonu gibi geliyor. Kendimi evimde hissediyorum.
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Osmanlı İmparatorluğu’nda, sosyal, kültürel ve ekonomik 
hayata katkı sunma yolunda, hanım sultanlar vakıf ve hay-
ratların önde gelen uygulayıcılarıydılar. Gerek İslam’da bir 
erdem olmasından gerekse halka hizmete verdikleri önem, 
Osmanlı’yı bir vakıf medeniyetine dönüştürmüştü. Bu 
hayratlar ayrıca Osmanlı kadınının mülk sahibi olabildiği-
ne ve ekonomik alanda varolabildiğine de işaret ediyordu. 
Vakıfların kurulmasında ön ayak olan, yönetimdeki biri-
kimleri, özen ve incelikleriyle öne çıkan hanım sultanların 
Anadolu’nun dört bir yanında yaptırdığı eserlerle, kadın o 
dönemde de topluma damgasını vurmayı başarmıştı.   

In the Ottoman Empire, in order to contribute social, cultural, 
and economic life, the sultanas were the leading practitioners 
of foundations and philanthropy. Because of the virtue in 
Islam, the importance they give to the public has transformed 
the Ottoman into a foundation civilization. These philosophies 
also pointed out that the Ottoman women could be a proprietor 
and exist in the economic arena. With the works of sultanas, 
who lead the establishment of foundations and became to 
prominence with their care, subtlety, and experience in 
governing, built in all four corners of Anatolia, the woman had 
also left  marks on the society at that time.

RAMAZAN AYINININ HUZURUNU YAŞADIĞIMIZ ŞU GÜNLERDE, OSMANLI 
HANIM SULTANLARININ YAPTIĞIRDIĞI ESERLERİ KEŞFETMENİN AYRICALIĞINI 

YAŞAYIN. 

NOWADAYS THAT WE ENJOY THE PEACE OF THE RAMADAN, LET US 
DISCOVER THE WORKS THAT WERE ORDERED TO BE BUILT BY THE 

OTTOMAN SULTANAS.

HANIM SULTANLARIN 
VAKIF ESERLERI

SULTANAS’ FOUNDATION WORKS
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BERİL ŞEN MESUT İNAL

KAPAK / COVERKAPAK / COVER
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Köklü tarihi ve ağırbaşlılığıyla Konya’nın atmosferi baş-
kadır. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönem eserlerin-
den olan ve 1867’de Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz’in 
annesi Pertevniyal Sultan’ın emri ile restore edilen Azizi-
ye Camii, aslında 1671 yılında inşasına başlanan ve beş 
yılda bitirilen ancak Büyük Konya yangınında ağır hasar 
gördüğü bilinen bir cami. Avrupa barok mimarisinin, ro-
koko ve ampir tarzlarının bir harmonisini yansıtan cami-
nin mimarisinde kullanılan tarz Türk baroku olarak da 
nitelendiriliyor. 

Kentin özel camilerinden...
Eşine az rastlanır fenerli şerefeleri ile dikkat çeken camide 
Hint mimari üslubu da hissediliyor. Kesme Gödene taşı 
ile inşa edilmiş caminin avlusu yok, altı mermer sütuna 
oturan üç kubbeli son cemaat yerinin iki ucunda kaideleri 
şadırvanlı iki minare dikkate değer. Konya çarşısının tam 
merkezindeki Aziziye Camii, büyük ferah pencereleri, 
sütunlar ile ayakta tutulmuş dairesel balkonlar şeklinde 
inşa edilmiş şerefeleri ve sanatsal sadeliğiyle kentin özel 
camilerinden. Zamanında camiinin masrafları, etrafındaki 
12 dükkan, Türk hamamı ve üç hanın gelirinden sağlanı-
yormuş. Caminin kuzey kapısının üzerinde Sultan Abdü-
laziz’in altın yaldızlı tuğrası var. 

Daracık bir boğazın içinde sıralanmış, 19. yüzyıla 
ait yalıboyu konakları ve ardından yükselen, ür-
pertici kral kaya mezarlarıyla Amasya, Yeşilır-
mak kıyısında Anadolu’nun en güzel kentlerin-
dendir. Evlerin cumbaları adeta nehirin üzerinde 
yüzer. Hatuniye Mahallesi’nde, mahalleye adını 
veren nehir kıyısındaki cami, Sultan II. Baye-
zid’in eşi ve Şehzade Ahmet’in annesi Bülbül 
Hatun tarafından 1510 yılında yaptırılmış. 

Gece görüntüsü kayda değer
Hamam ve sübyan mektebinden oluşan bu külli-
yeyi yaptıran Bübül Hatun, Manisa, Ladik ve 
Bursa’da da başka eserlere ön ayak olup, vakfet-
mesiyle tanınıyor. Duvarları moloz taştan örül-
me, yer ve tavan döşemeleri ahşap, tuğla örgülü, 
tek şerefeli minareli camiye kuzeyindeki alçak 
yay kemerli kapıdan giriliyor. Son cemaat yerinin 
üzeri beş küçük kubbeyle örülü. Evlerin su üze-
rindeki yansımalarıyla, sarı sokak lambaları al-
tında keskin bir sessizliğe gömülen en güzel ma-
hallesi Hatuniye, Amasya’nın gecelerini de özel-
likli yapar. Gece külliyenin karşıdan görüntüsü 
de kayda değerdir. 

TÜRK BAROKU: AZIZIYE CAMII
TURKISH BAROQUE: AZIZIYE MOSQUE

GÜZEL MAHALLEDE GÜZEL IBADET: HATUNIYE CAMII
BEAUTIFUL PRAYING IN THE BEAUTIFUL DISTRICT: HATUNIYE MOSQUE

The atmosphere of Konya is very different with its long history and 
dignity. The Aziziye Mosque, which was one of the last works of the 
Ottoman Empire and was restored in 1867 by the order of the 
Ottoman Sultan Abdulaziz’s mother, Pertevniyal Sultan, is 
actually a mosque that was seriously damaged during the Great 
Konya fire. The construction of the mosque was started in 1671 
and was completed in five years. The style used in the architecture 
of the mosque is described as a Turkish baroque. The mosque 
reflects a combination of the rococo and imperial styles of the 
European baroque architecture.

From the special mosques of the city...
Indian architectural style is also felt in the mosque, which attracts 
attention with the balconies of its minarets that have lanterns. The 
mosque that was built with cut Gödene stone has no courtyards. 
The two minarets that are located at two ends of the last 
congregation sitting area with three-domes based on six marble 
columns are noteworthy. The Aziziye Mosque, in the very center of 
the Konya bazaar, with large spacious windows, circular balconies 
built with pillars standing upright and its artistic simplicity is 
among the city’s special mosques. The expenses of the mosque used 
to be provided by the income of 12 shops, Turkish baths, and three 
inns around it. Above the northern gate of the mosque, there is the 
golden signature of Sultan Abdülaziz.

Amasya is among the most beautiful cities of Anatolia 
on the banks of Yeşilırmak with the 19th-century 
waterfront mansions lined within a narrow strait and 
the creepy king rock-tombs rising behind.The balconies 
of the houses seem like they float on the river. In the 
Hatuniye district, the mosque located along the river 
that gives the name of the neighborhood, was built in 
1510 by the order of Bülbül Hatun, the wife of Sultan 
II. Bayezid and the mother of Shahzade Ahmet.

Night view is noteworthy
Bübül Hatun who had the complex that consists of a 
bathhouse and a primary school built is also recognized 
by her other works in Manisa, Ladik and Bursa and her 
donations.The entrance to the mosque with rubble 
stonework walls, wooden ceiling and floor installments, 
and single-balcony minaret is through the low-arched 
gate in north. The place of the last congregation area 
is overlaid with five small domes. With the reflections 
of the houses on the water, buried in a sharp silence 
under the yellow street lamps, the most beautiful 
neighborhood of Amasya, Hatuniye, makes Amasya’s 
nights special. Night view of the complex is also 
noteworthy.
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Beşinci Osmanlı hükümdarı Çelebi Mehmed’in yedi 
kızından biri olan Selçuk Hatun, Osmanlı devlet idare-
sinde etkili olmuş kadın sultanların ilklerindendi. Os-
manlı tarihinde elçilik yapan ilk kadın sultan olan Sel-
çuk Hatun, etkili olmasına rağmen, pozisyonunu ihti-
raslarına alet etmemiş, aksine büyük yararlılıklar gös-
termişti. Gerek ağabeyi Sultan II. Murad döneminde 
Bursa’nın gerekse yeğeni Fatih döneminde İstanbul’un 
mimarisine katkıda bulunan Selçuk Hatun, 1450’de 
Bursa’nın Kayhan semtinde, tek minareli küçük bir 
mescid inşa ettiriyor. 

Tüm malını vakfetti
Vakfiyesindeki bilgiye göre; bütün malını, Bursa’da 
yaptırdığı bu mescide vakfediyor. Cami farklı dönem-
lerde önemli onarımlar görüyor. Ayrıca avlunun dışına, 
sokağa cepheli, büyük kemerli, iki yüzlü, iki çeşme de 
yaptırıyor. Hayırsever Selçuk Hatun’un adı ayrıca, Os-
manlı Devleti’nin başkentlerinden Edirne’nin imarında 
bulunanlar arasında geçiyor.

Sultan III. Murad’ın annesi Nurbanu Valide Sultan (1525-
1583), İstanbul’un Anadolu ve Rumeli yakasında birçok eser 
yaptırmış. Valide Sultan’ın inceliği ile Mimar Sinan’ın usta-
lığının bir sentezi olan ve 1570-1579 yıllarında tamamlanan 
Atik Valide Külliyesi’nin darrüşşifasında, 1870’lerde son 
derece tehlikeli boyutlara ulaşan, kolera salgını sırasında, 
kaydadeğer çalışmalar yürütüldüğü biliniyor. 

Bir çok yapıyı barındırıyor 
Yapı, 18. yüzyıla kadar Valide Sultan Külliyesi adı ile tanın-
mış, daha sonra III. Ahmed´in annesi Gülnuş Sultan’ın Üs-
küdar İskele Meydanı’nda yeni bir külliye inşa ettirmesiyle 
de Eski Valide, Atik Valide veya Valide-i Atik isimleriyle 
anılmaya başlanmış. Üsküdar Toptaşı semtindeki külliyenin 
kalbinde cami ve medrese bulunuyor. Çevresindeki yapılar; 
tekke, sıbyan mektebi, hamam ile birleşik yapılar topluluğu; 
kervansaray, darülhadis, darülkurra, aşhane, tabhane ve da-
rüşşifa… Ayrıca Nurbanu Sultan’ın İstanbul’da yaptırdığı su 
yolları sayesinde, İstanbul’daki bazı semtlere çeşmelerden 
su verilebilmiş.

ILK KADIN ELÇIDEN HIZMET: SELÇUK HATUN CAMII
SERVICE FROM THE FIRST WOMAN AMBASSADOR: SELÇUK HATUN MOSQUE

INCELIKLE USTALIK ELELE: ATIK VALIDE KÜLLIYESI
SUBTLETY AND MASTERY HAND TO HAND: ATIK VALIDE SOCIAL COMPLEX 

Selçuk Hatun, one of the seven daughters of the fifth Ottoman 
ruler Çelebi Mehmed, was one of the first sultanas to be 
influential in the Ottoman state administration. Selçuk Hatun, 
the first sultana who acted as an ambassador in Ottoman history, 
did not let her position to become a tool to her ambitions despite 
its effectiveness, but showed great usefulness on the contrary. 
Selçuk Hatun, who contributed to the architecture of Istanbul 
during the Fatih period and of Bursa during her brother Sultan 
Murad II.’s period, has built a small mosque with a single minaret 
in the Kayhan district of Bursa in 1450.

She donated all of her assets 
According to the information obtained from her foundation, 
she donated all of her assets to a mosque that she had it built in 
Bursa. The mosque went through significant repairs at different 
times. In addition, she also had two large-arched fountains 
with double-faces built outside the courtyard at the street side. 
The name of benevolent Selçuk Hatun is also among the ones 
who are the founders of Edirne, one of the capitals of the 
Ottoman State.

III. Murad’s mother, Nurbanu Valide Sultan (1525-1583), built 
many works in the vicinity of Anatolia and in the Rumanian side of 
Istanbul. It is known that during the cholera epidemic, reaching 
extremely dangerous dimensions in the 1870s, a number of studies 
have been carried out in the hospital of the Atik Valide Social 
Complex that was completed in 1570-1579 and that is a synthesis 
of the subtlety of Valide Sultan and the mastery of Mimar Sinan.

It’s hosting many structures
The building was known by the name of Valide Sultan Complex 
until the 18th century. Later, Ahmed’s mother Gülnuş Sultan built 
a new complex in the Üsküdar İskele Square and started to be 
called as Old Valide, Atik Valide or Valide-i Atik. There is a 
mosque and a madrasa in the heart of the complex, which is located 
in Toptaşı, Üsküdar. The surrounding structures are a dervish 
lodge, a primary school, a bathhouse, and composite constructions, 
a caravanserai, a theological academy, a soup kitchen, a hospital, 
and a guesthouse. Moreover, thanks to the waterways built by 
Nurbanu Sultan in Istanbul, water could be given through some 
fountains in Istanbul.
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Ayşe Hafsa Sultan, oğlu Şehzade Süleyman (Kanuni Sul-
tan Süleyman) sancak beyi olarak Manisa’da görev yap-
tığı dönemde ona refakat etmiş. O yıllarda şehzade Mi-
mar Acem Ali’yi, cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret 
ve hankâhtan meydana gelen Sultaniye Külliyesi’ni inşa 
etmesi için görevlendiriyor. 1522 yılında tamamlanan bu 
yapılara daha sonra darüşşifa ve çifte hamam da ilave 
ediliyor. 

Kadınlar tarafından yaptırılan ilk şifahane
Külliye içindeki şifahane, kadınlar tarafından yaptırılan 
ilk şifahane olmasının yanı sıra Osmanlı’nın son dönem-
lerine kadar burada ruh hastaları müzik ile tedavi edili-
yor. Külliyenin ana binası olan, kesme taş ve tuğladan 
sade tarzdaki cami, 16. yüzyıl Osmanlı mimarisinin 
Manisa’daki önemli örneklerinden. Ortası bir büyük, 
yanları da iki küçük kubbeyle örtülmüş, iki minareli ca-
minin mermer minberi oyma ve kabartmalı, kadınlar 
mahfeli ise ahşap oymalı. Cami avlusunun kuzeyini çev-
releyen medrese binası, on odalı bir yapı. Farklı dönem-
lerde onarılan iki odalı sübyan mektebi, hamam ve da-
rüşşifa, iyi durumda. Kurtuluş Savaşı sırasındaki yan-
gında hankâh ve imarethane binalarının yanması ve 
sonraki yıllarda yıkılmasının ardından bu alan park şek-
linde düzenlenerek yerini “Sultan Parkı”na bırakmış. 
Merkez Efendi’nin Hafsa Sultan’ı tedavi etmek için me-
sir macunu ürettiği biliniyor. Bununla ilintili olarak, 
yaklaşık 400 yıldır ünlü Mesir Macunu Şenlikleri’nde 
mesir macununun halka dağıtıldığı cami olması nede-
niyle, Sultaniye Külliyesi’nin camisi halk arasında Mesir 
Camii adıyla da anılıyor.

MESIR MACUNU ŞIFASI: SULTANIYE (HAFSA SULTAN) KÜLLIYESI
HEALING POWER OF MESIR PASTE: SULTANYE (HAFSA SULTAN) COMPLEX

Hafsa Sultan had accompanied his son Shahzada Süleyman 
(Kanuni Sultan Süleyman) when he had served as the governor of 
Manisa sanjak. In those years, the shahzada commissioned 
Architect Acem Ali to build the Sultaniye Complex that consisted 
of a mosque, a madrasa, a primary school, a public soup kitchen, 
and a dervish house. This construction, completed in 1522, is 
followed by the addition of a hospital and a double bathhouse.

The first hospital built by a woman
As well as being the first hospital to be built by a woman, mental 
illnesses used to be treated by music in this hospital located 
within the complex until the last days of the Ottoman Empire. 
The mosque, which is the main building of the complex, was built 
with cut stone and brick in plain style. It is one of the important 
examples of the 16th century Ottoman architecture in Manisa. 
The center is covered with a large dome and the sides are covered 
with two small domes. The marble pulpit of two minarets are 
engraved and embossed, and the women’s section is decorated 
with wooden engravings. The madrasa building, which surrounds 
the north of the mosque courtyard, is a ten-room structure. The 
two-room primary school, bath, and hospital, which had been 
repaired at different times, are in good condition. Following the 
fire that burned down the dervish house and almshouse buildings 
during the War of Independence and their collapse in the 
following years, this area was arranged as a park and left its place 
to the “Sultan Park”. It is known that Merkez Efendi produced 
mesir paste to treat Hafsa Sultan. In connection with this, the 
mosque of the Sultaniye Complex is referred as the Mesir 
Mosque among the public because it is the mosque where the 
mesir paste is distributed to the public in the famous Mesir paste 
festivals for about 400 years.



YORGUNLUK, UYUYAMAMA, BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİN ZAYIFLAMASI GİBİ 
SORUNLAR YAŞIYORSANIZ PROTEİNİ AZ ALIYOR OLABİLİRSİNİZ.

SAĞLIK / HEALTH
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DO NOT UNDERESTIMATE PROTEIN 

DEFICIENCY

 Soluk ten ve güneşte çabuk yanan cilt 
gözlenir.

 Yavaş iyileşen veya iyileşmeyen inatçı 
yaralar oluşabilir

 Çocuklarda büyüme ve gelişmeyi etkiler.
 Uyumakta güçlük, anksiyete gözlenir.
 Sürekli başı ağrısı, yorgunluk olur.

 Pale skin and skin that quickly burns in the 
sun are observed. 

 Stubborn scars may develop that slowly 
heal or do not heal at all. 

 Affects growth and development in children.
 Difficulty of sleeping and anxiety are 

observed. 
 Constant headaches, tiredness.

PROTEİN EKSİKLİĞİNİN SONUÇLARI

RESULTS OF PROTEIN DEFICIENCY

YOU MIGHT NOT BE CONSUMING ENOUGH PROTEINS IF YOU ARE EXPERIENCING 
PROBLEMS SUCH AS FATIGUE, INSOMNIA, AND HAVING A WEAK IMMUNE SYSTEM.

Bağışıklık sisteminizi güçsüz bırakan, yorgunluk, 
uyku sorunu, cildin kuruması, ödem hatta saç dökül-
mesine varan protein eksikliği vücudun kimyasal ve 
fiziksel dengesini bozar. Vücut için çok önemli olan 
protein, kaslar, dokular, iç organlar, kan hücreleri, 
savunma mekanizmaları, saç, tırnak ve deri hücrele-
rinin yapısında yer alır. Besinlerden alınan proteinler 
vücudumuzu korur ve bağışıklık sistemi için önemli-
dir. Genç ve güzel görünmemizi de sağlar. Deri hücre-
lerinin yenilenmesinde etkin rol oynar. Uzmanlar 
protein eksikliğine nelerin sebep olabileceğini ve ek-
sikliğin nasıl önlenebileceğini anlatıyor…

Sık hastalanıyor ve yorgunsanız dikkat
Liv Hospital İç Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. 
Alev Özsarı vücutta protein eksikliğini gösteren işa-
retleri şöyle anlatıyor: “Protein düşüklüğü plazmanın 
kimyasal ve fiziksel dengesini bozacağından organiz-
mada önemli belirtilere yol açar. Deri alt kısmında 
sıvı birikmesiyle ödem oluşur. En sık bacaklar, ayak-
lar ve ayak bileklerini etkiler. Sık hastalanma ve aler-
jiler gözlenir. Bunlar protein eksikliğinin belirtileri 
olabilir, çünkü vücudun savunma mekanizmasının 
temel taşlarından biri de proteindir. Ciddi kas kaybı, 
kilo kaybı oluşabilir. Orantısız vücut oluşur, karın 
şiş, kollar ve bacaklar ince olur. Saç dökülmesi ve in-
celmesi sık görülür. Ayak ve tırnak etrafında derin 
şerit oluşumları görülür, parmak ve ayak tırnakların-
da çıkıntılar veya paralel beyaz çizgiler oluşur.” 

Yemeği buharda ya da fırında pişirin
Beslenmenin önemine dikkat çeken Özsarı şu tavsi-
yelerde bulunuyor: “Beslenmeye et, yumurta ve pro-
tein içeriği fazla olan bakliyatlar eklenmelidir. Çok 

Protein deficiency, which leaves your immune system weak, 
causes fatigue, sleeping problems, skin dryness, edema, even 
hair loss, and disrupts the chemical and physical balance of the 
body. Proteins, which are very important for the body, take 
place within the structures of muscles, tissues, internal organs, 
blood cells, defense mechanisms, hair, nails, and skin cells. 
Proteins consumed through foods protect our bodies and are 
important for the immune system. They also make us look 
young and beautiful. They play an active role in the renewal of 
the skin cells. Experts explain what could cause protein 
deficiency and how to prevent it.

Be careful if you are feeling tired and getting sick often
Liv Hospital Internal Medicine Specialist Assist. Prof. Dr. 
Alev Özsarı describes the symptoms of protein deficiency 
in the body as follows: “Low protein levels will lead 
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Bekliyorlar
Zekât ve bağışlarımızı 
bekleyen milyonlarca 
kardeşimizle birlikte, 
Ramazan'ın bereketini 
yeryüzüne yayalım.
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significant symptoms in the organism because it disrupts 
the physical and chemical balance of the plasma. Edema 
occurs due to fluid accumulation under the skin. Most 
commonly affects legs, feet, and ankles. Frequent illness 
and allergies are observed. These may indicate protein 
deficiency, because one of the key stones of the body’s 
defense mechanism is protein. Serious muscle and weight 
loss may occur. A disproportionate body is formed; abdomen 
is swollen; arms and legs are thin. Hair loss and thinning are 
common. Deep banding around the foot and nail, protruding 
finger and toe nails, or parallel white lines on nails are 
seen.”

Steam or bake 
Noting the importance of nutrition, Özsarı has the following 
recommendations: “Legumes with high protein content, 
eggs, and meats should be added to diet. Too much meat 
does not indicate that enough protein is taken. Feed on 
quality protein sources such as chicken, rabbit, turkey meat, 
and eggs. Fat lowers protein absorption. Fatty protein 
sources should be avoided. Steaming and baking are the most 
recommended methods of cooking meat. Those who are engaged 
in intense sports should definitely get enough protein. But too 
much of everything causes harm; it should be kept in mind.”

fazla et yemek yeterli protein alındığını göstermez. Tavuk, 
tavşan, hindi etleri ve yumurta gibi kaliteli protein kaynak-
larından beslenin. Yağ, protein emilimini azaltır. Yağlı 
protein kaynaklarından sakınmak gerekir. Buharda ve fı-
rında pişirmek en çok tavsiye edilen et pişirme yöntemle-
ridir. Yoğun spor yapanlar mutlaka yeterli protein almalı-
dır. Ancak her şeyin fazlası zarardır, bunu da unutmamak 
gerekir.”

Yumurtasız bir gün düşünmeyin 
Liv Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Şükran Yıldız pro-
tein eksikliğini tamamlayabilmek ve sağlıklı bir vücut için 
nasıl beslenmek gerektiğini şöyle ifade ediyor: “Kasların ve 
bağlantı dokuların beslenmesi ve onarımı, vücut su denge-
si, hormon ve enzim üretimi, bağışıklık sisteminin düzen-
lenmesi proteinin önemli görevlerinden başlıcalarıdır. Hay-
vansal protein kaynakları; kırmızı et, kümes hayvanlarının 
etleri (tavuk, hindi), balık, yumurta, süt, yoğurt ve peynir-
dir. Vücutta biyoyararlanımı en yüksek proteinler hayvan-
sal kaynaklı proteinlerdir. Bitkisel kaynaklı proteinler; kuru 
baklagiller, soya, tahıllar ve sebzelerdir. Bitkisel besinlerde-
ki proteinler ise günlük ihtiyacın karşılanmasında yetersiz-
dir ancak lif miktarları yüksektir yani haftada 2-3 kez tüke-
tilmesi sağlıklı bir sindirim sistemi için önem taşır.” 
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Do not think about a day without eggs
Eating eggs and cheese for breakfast keeps you both strong and 
full. Proteins with the highest bioavailability in the body are those 
of animal origin.
Liv Hospital Nutrition and Diet Expert Şükran Yıldız states how 
to overcome protein deficiency and what to eat for a healthy body: 
“Alimentation and repair of muscles and connective tissues, body 
water balance, hormone and enzyme production, regulation of the 
immune system are the main tasks of proteins. Animal protein 
sources are red meat, poultry meat, fish, eggs, milk, yoghurt, and 
cheese. Proteins with the highest bioavailability in the body are 
proteins of animal origin. Plant derived proteins are dry legumes, 
soy, cereals and vegetables. Proteins in herbal nutrients are 
insufficient to meet daily needs, but they are rich in fiber, so their 
consumption of 2-3 times a week is important for a healthy 
digestive system. 
“For example, 69-90% of the protein obtained from dried 
legumes is digested while 98% of the protein obtained from an egg 
is digested and the egg should be consumed daily because it is used 
for the body. Egg is the most valuable protein source after the 
mother’s milk and is the exemplary protein. Practically, in addition 
to eggs and/or cheese consumed at breakfast, palm sized animal 
protein sources (meat, poultry, fish) consumed at lunch or dinner 
provide the daily protein requirement. It has been shown that 
those who consume eggs and cheeses for breakfast instead of 
simple carbohydrates like donuts or bagels meet their daily protein 
needs and they feel full longer.”

Choose fat removed meats
“During the day, one meal should contain one portion of meat 
(average 100-150 grams) and other meals should contain 
vegetables. Because protein is the essential nutrient that helps to 
create a feeling of satiety in meals, you can increase protein 
quality and satiety by consuming yoghurt or yoghurt drink at 
meals where vegetables are consumed. Making your meat 
preferences lean will reduce the amount of energy intake to 
provide weight control. Boiling, baking, or grilling should be 
preferred as a cooking method; cooking techniques that use a lot of 
oil that is subjected to high heat such as frying and roasting should 
be avoided.”

“Örneğin kurubaklagillerden elde edilen proteinin 
%69-90’u sindirilirken yumurtanın %98’i sindirilir ve 
vücut için kullanıldığından yumurta günlük beslenme-
mizde bulundurulmalıdır. Yumurta, anne sütünden 
sonra en değerli protein kaynağı olarak kabul edilir ve 
örnek proteindir. Pratik olarak, kahvaltıda tüketilen 
yumurta ve/veya peynire ek olarak öğle veya akşam 
öğününde tüketilen avuç içi kadar hayvansal protein 
kaynağı (et, tavuk, balık), günlük protein ihtiyacının 
karşılanmasını sağlar. Kahvaltıda poğaça, açma gibi ba-
sit karbonhidratlar yerine yumurta, peynir tüketenler-
de günlük protein ihtiyacının karşılandığı ve tokluk 
süresinin daha uzun olduğu yapılan çalışmalarla göste-
rilmiştir.”

Etin yağsız olanını tercih edin
“Gün içerisinde bir öğün et yemeği (ortalama 100-150 
gram) ve diğer öğün sebze yemeği şeklinde beslenme 
sağlanmalıdır. Protein bir öğünde tokluk hissinin oluş-
masını sağlayan temel besin ögesi olduğu için sebze tü-
ketilen öğünlerde yoğurt veya ayran tüketerek öğünün 
protein kalitesini ve tokluk hissini artırabilirsiniz. 
Ağırlık kontrolünü sağlamak için et tercihlerini yağsız 
olarak yapmanız aldığınız enerji miktarını düşürür. Ye-
mekleri pişirirken haşlama, fırında veya ızgara olarak 
tercih edilmeli; kızartma ve kavurma gibi bol yağ kulla-
nılmış ve bu yağın yüksek ısıya maruz kaldığı pişirme 
tekniklerinden kaçınılmalıdır.” 

0  3  8 raillife HAZİRAN / JUNE 2017

SAĞLIK / HEALTH



VİNO SURF & TURF İŞLETME ORTAĞI VE MUTFAK ŞEFİ FEVZİ DÖMBEK, BALIK SPESİYALLERİNE 
YÖNELİK 23 YILLIK UZMANLIĞIYLA HEDEF KİTLESİNE EN ÖZEL TATLARI SUNUYOR.

SIRADIŞI BALIK SPESİYALLERİNİN YENİ 
ADRESİ

Chef Fevzi Dömbek who has taken over the 
operations of Vino Steakhouse that has been 
serving at Bağdat Street lights since March 2013 
with manager Recai Ayçiçek on April 1, 2016 went 
for a concept change and added seafood dishes to 

the menu. The name of the place was 
changed to Vino Surf & Turf within 

this scope. We talked about their 
new concept and their prominent 

specials  with Chef Fevzi 
Dömbek who adapts his 

expertise in seafood to the 
menu of Vino Surf & Turf.

Seafood dishes appeal to a 
special mass
Vino Surf & Turf, attracting 
attention with its new 
concept of blending the 

mastery of meat with the 
Aegean’s famous dishes and 

embracing fish lovers, now has a 
structure that appeals to different 

palate tastes. The menu of the place 
that used to come forth with meat dishes 

gained more variety with the participation of 
Fevzi Dömbek to the Vino Family. Fevzi Dömbek, who 
stated that they have reached a far wider audience with the 
addition of the seafood specialties to the menu, says, “I 
left behind 23 years in this business. Seafood is my 
expertise since my first day in this sector. Our guests are 
endlessly satisfied with this change in Vino. We can 
present different flavors to our guests thanks to our new 
menu. In addition, a new mass prefers seafood specialties 
to meat. Seafood lovers are much more selective. They 
care about all details even oil used in salads. We are 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

THE NEW ADDRESS OF THE EXTRAORDINARY FISH DISHES
VİNO SURF & TURF MANAGING PARTNER AND KITCHEN CHEF FEVZİ DÖMBEK PRESENTS 

SPECIAL SEAFOOD DISHES USING HIS EXPERTISE OF 23 YEARS IN THE FIELD.

Vino Surf & Turf İşletme Ortağı ve Mutfak Şefi 
Fevzi Dömbek

Vino Surf & Turf Managing Partner and Chef 
Fevzi Dömbek

Mart 2013’ten bu yana İstanbul’da, Bağdat Caddesi 
Göztepe ışıklarda hizmet veren ve et spesiyalleriyle 
öne çıkan Vino Steakhouse’un işletmesini 1 Nisan 
2016’da işletme müdürü Recai Ayçiçek ile birlikte 
devralan mutfak şefi Fevzi Dömbek, konsept değişikli-
ğine giderek etseverlerin yanı sıra balık merak-
lılarına özel lezzetleri de mönüye ekledi. 
Mekânın adı da bu çerçevede Vino 
Surf & Turf olarak değişti. Deniz 
ürünlerine yönelik uzmanlığını 
Vino Surf & Turf’ün mönüsü-
ne başarıyla adapte eden 
mutfak şefi Fevzi Dömbek 
ile yeni konseptleri ve öne 
çıkan spesiyaller hakkında 
konuştuk.

Balık spesiyalleri özel bir 
kitleye hitap ediyor
Etteki ustalığını Ege’nin dil-
lerden düşmeyen mönüleri ile 
harmanlayan ve balıkseverleri 
de kucaklayan yeni konseptiyle 
dikkat çeken Vino Surf & Turf, böy-
lece farklı damak tatlarına hitap eden bir 
yapıya kavuştu. Daha öncesinde et spesiyal-
leri ile öne çıkan mekân, işletme ortağı ve mutfak şefi 
Fevzi Dömbek’in Vino Ailesi’ne katılmasıyla mönüsü-
nü çeşitlendirdi. Mönüye balık spesiyallerinin eklen-
mesiyle çok daha geniş bir hedef kitleye ulaştıklarını 
dile getiren Fevzi Dömbek, “İş hayatında 23 yılı geride 
bıraktım. Uzmanlık alanım ise sektöre adımımı attı-
ğım ilk günden bu yana balık spesiyalleri… Vino’daki 
bu değişiklikten konuklarımız da son derece memnun. 
Yeni mönümüz sayesinde müdavimlerimize farklı lez-
zetler sunabiliyoruz. Etten ziyade balık spesiyallerini 
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Fevzi Dömbek; haziran-
eylül arasında sardalya, çinekop, 

kırlangıç, dil balığı, tekir ve barbun, 
ağustosta jumbo karides, eylül-ekimde 

ise lüfer, palamut, çinekop, hamsi ve sarı 
kanatın öne çıktığını söylüyor.

Fevzi Dömbek says that red mullet between 
June and September; jumbo shrimp in 
August; bluefish, bonito, anchovy and 

yellow fin tuna between September 
and October are in season.  
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Ingredients: 300 grams of spaghettis, 100 grams 
of squid, 100 grams of calamari, 50 grams of 
butter, 200 grams of shrimp, 2 tomatoes, 3 
cloves of garlic, 1 green pepper, 50 grams of 
oyster mushroom, 1 tbsp of cream, 1 bunch of 
basil, 100 grams of pearl onions, 400 grams of 
filet of sea bass, 10 clams, salt, pepper, curry 
sauce, and saffron.
Directions: Bring water to a boil for the spaghettis. 
Sauté the sliced onions, peppers, garlic cloves, 
mushroom with butter in a pan. Add chopped 
tomatoes. As it thickens, add the following in 
order: squid, calamari, and shrimp. Sauté. Add 
the cream. Boil the clams 8-10 minutes after 
cleaning them thoroughly. Add the spaghettis 
into the boiling water and boil for 6-8 minutes, 
until it becomes aldente. Place the cooked clams 
into the saucepan. Slice the filet of sea bass and 
add them into the mixture. Add a ladle full of 
boiling spaghettis’ water into the sauce. Add 
salt, curry, pepper, and saffron into the sauce. 
Chop the bunch of basil and add them into the 
sauce. After draining the cooked spaghettis, 
place them into the sauce. Place the spaghettis 
into a plate and serve it with some fresh basil on 
top. Enjoy!

Malzemeler: 300 gram spagetti, 100 gram ahtapot, 
100 gram kalamar, 50 gram tereyağı, 200 gram kari-
des, 2 domates, 3 diş sarımsak, 1 sivribiber, 50 gram 
istiridye mantarı, 1 çorba kaşığı krema, 1 demet fesle-
ğen, 100 gram arpacık soğanı, 400 gram levrek fileto, 
10 adet kum midyesi, tuz, karabiber, köri sosu ve 
safran.
Hazırlanışı: Makarna suyunu haşlayın. Başka bir tava-
ya kıyılmış soğanı, biberi, sarımsağı, mantarı ve tere-
yağını koyup soteleyin. Daha sonra domatesi doğra-
yıp ilave edin. Sos kıvama gelince sırasıyla ahtapot, 
kalamar ve karidesi ilave edip soteleyin. Ardından 
kremayı ekleyin. Kum midyelerini iyice temizledikten 
sonra ayrı bir tencerede 8-10 dakika haşlayın. İyice 
kaynayan makarna suyuna spagettiyi ilave edip 6-8 
dakika diri kalacak şekilde haşlayın. Haşlanan midye-
leri de sos tavasına ekleyin. Fileto levreği dilimleyerek 
karışıma katın. Haşlanan makarnanın suyundan 1 
kepçe ayırın ve sosa ilave edin. Tuz, karabiber, köri ve 
safran olmak üzere 4 baharatı da sosa katın. Yarım 
demet fesleğeni sosun içine kıyarak ekleyin. Haşlanan 
spagettiyi iyice süzerek sos tavasına alın. İyice har-
manlayın. Makarnayı servis tabağına aldığınızda geri-
ye kalan taze fesleğeni de incecik kıyıp makarnanın 
üzerine serpiştirin.
Afiyet olsun…  

organizing a highly coordinated business association 
with our kitchen chef, Deniz Yılmaz, responsible for the 
meat section. Vino Surf & Turf has a capacity of 300 
people. We have 5 VIP rooms that can host 10 to 50 
people. We are able to provide services to meet the 
different needs of our guests with our garden and indoor 
spaces.”

Chooses the freshest fish and vegetables carefully
Fevzi Dömbek, who says that they serve with a kitchen 
staff of 11, explains how one day goes by: “Even though 
we are very busy almost every day of the week, this tempo 
is increasing a little more at weekends. I go to the fish 
wholesale market in Beylikdüzü Gürpınar 3 times a week 

and to the vegetable-fruit wholesale market twice a 
week. I care to get the best of fish. Our lunch service 
starts at 12 noon but the actual business increases after 
5 pm. This tempo continues until 10.30pm. Around 
11pm or 12am, after work is done, I go to vegetable or 
fish market depending on our needs. We have an 
extremely busy tempo.”
Emphasizing that the Aegean Cuisine comes to 
prominence when it comes to seafood and appetizers, 
Dömbek says, “We created a different concept of 
appetizers with the herbs that have been identified with 
Ayvalık-Cunda such as sea beans, radicchio, sorrel, 
nettle, and wild radish. We have special appetizers such 
as sea bass Carpaccio, sea bass marinade, fish pastrami, 
octopus salad, shrimp with avocado, Cretan paste, and 
artichokes with seafood. We are very assertive with our 
basil sauce, roasted lamb, and fish kabob. Our fish 
patties, roasted herbs served with yoghurt, and crepe 
specials are very popular.”

tercih eden yeni bir kitlemiz de oluştu. Balıkseverler, 
çok daha seçici. Salataya konan zeytinyağına kadar her 
detaya büyük önem veriyorlar. Et bölümünden sorum-
lu mutfak şefimiz Deniz Yılmaz ile son derece koordi-
neli bir iş birliği gerçekleştiriyoruz. Vino Surf & Turf, 
300 kişi kapasiteli bir mekân. 10 kişiden 50 kişiye ka-
dar özel toplantılar için tercih edilen 5 VIP odamız 
bulunuyor. Açık bahçemiz ve kapalı salonumuzla da 
konuklarımızın farklı beklentilerine anında hizmet 
verebiliyoruz.” diyor.

En taze balık ve sebzeleri özenle seçiyor
11 kişilik mutfak ekibiyle hizmet verdiklerini söyleyen 
Fevzi Dömbek, bir günlerinin nasıl geçtiğini ise şöyle 

anlatıyor: “Haftanın hemen hemen her günü çok yoğun 
olsak da özellikle hafta sonlarında bu tempo biraz daha 
artıyor. Haftada 2 gün sebze-meyve haline, ortalama 3 
kez de Beylikdüzü Gürpınar’daki balık haline gidiyo-
rum. Balığın en iyisini almaya özen gösteriyorum. 
Öğlen servisimiz saat 12.00 gibi başlıyor ama esas yo-
ğunluk akşam saat 17.00’den sonra artıyor. Bu tempo 
22.30’a kadar devam ediyor. Gece 23.00 ya da 24.00 
gibi iş tamamen bittikten sonra ihtiyaca göre ya sebze 
haline ya da balık haline gidiyorum. Son derece yoğun 
bir tempomuz var.” 
Son dönemde balık ve meze denildiğinde Ege Mutfa-
ğı’nın öne çıktığını vurgulayan Dömbek, “Ayva-
lık-Cunda ile özdeşleşen cibes, deniz börülcesi, zaho, 
radika, kaya koruğu, kuzukulağı, ısırgan otu, turp otu 
gibi özel ve yöresel otlardan yola çıkarak farklı bir 
meze konsepti oluşturduk. Levrek carpaccio, levrek 
marine, balık pastırması, ahtapot salatası, avokadolu 
karides, Girit ezmesi, deniz mahsullü enginar gibi özel 
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ŞEF FEVZİ DÖMBEK’TEN DENİZ MAHSULLERİ MAKARNASI TARİFİ
PASTA WITH SEAFOOD RECIPE BY CHEF FEVZİ DÖMBEK



ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

From pit roasted turbot to gurnard with curry sauce 
and cream 
Highlighting the special and traditional dishes being 
among the Vino Surf & Turf’s menu items such as 
steamed trotline gurnard, Dömbek summarizes other 
prominent dishes, “We are very assertive with our 
gurnard with curry sauce and cream, as well as our pit 
roasted turbot. Lemon sorbet, seasonal fig, pumpkin, or 
quince dessert, semolina halva, and our special homemade 
baklava offer a great combination to our seafood 
specials.” 
Expressing that his team has a working style with high 
communication skills in the kitchen, Dömbek says, “We 
have a flexible and understanding working environment. 
The work we do brings along a very high pace. Everyone is 
very aware of his or her responsibilities. We have 
teammates who join us in the mornings and noon. The 
whole team makes the necessary preparations exactly 
what is needed for the next day. Thus, the process 
continues smoothly without any disruption. We attach 
great importance to hygiene. Every evening after the 
kitchen closes cleaning process begins. Detailed cleaning 
is done once a week.”

mezelerimiz bulunuyor. Fesleğen soslu levreğimiz, fe-
ner kavurmamız ve balık kebabımızla da çok iddialıyız. 
Ara sıcaklarda balık köftemiz, sıcak ege otlarından 
yoğurtlu kavurmamız ve deniz mahsullü krep spesiya-
limiz çok beğeniliyor.” yorumunda bulunuyor.

Kalkan tandırdan köri soslu ve kremalı kırlangıç 
balığına
Vino Surf & Turf’un mönüsünde eski çapari usulü kır-
langıç buğulama gibi özel ve geleneksel lezzetlerin de 
yer aldığının altını çizen Dömbek, öne çıkan diğer spe-
siyalleri ise şöyle özetliyor: “Kırlangıç balığı ile hazır-
lanan köri soslu ve kremalı spesiyalimizin yanı sıra 
kalkan tandırımızla da son derece iddialıyız. Limon 
sorbemiz, mevsimine göre ayva, kabak ve incir tatlı-
mız, irmik helvamız ve kendi özel yapım baklavamız da 
balık spesiyalleriyle son derece uyumlu bir lezzet 
kombinasyonu sağlıyor.” 
Mutfak ekibiyle iletişim gücü yüksek bir çalışma stili-
ne sahip olduklarını ifade eden Dömbek, “Esnek ve 
anlayışlı bir çalışma ortamına sahibiz. Yaptığımız iş 
son derece yüksek bir tempoyu da beraberinde getiri-
yor. Herkes kendi üstüne düşen sorumlulukların son 
derece farkında. Sabahları ve öğlenleri gelen ekip arka-
daşlarımız var. Tüm ekip, ertesi gün için ne gerekiyor-
sa gerekli hazırlıkları eksiksizce yapar. Böylece süreç 
hiç aksamadan düzgün bir şekilde devam ediyor. Hij-
yene de büyük önem veriyoruz. Her akşam mutfak 
kapandıktan sonra temizlik işlemine geçilir. Haftada 
bir gün de büyük temizlik yapılır.” diyor.

0  4  4 raillife HAZİRAN / JUNE 2017

Kalamar ızgara
Grilled calamari

Ege otları tabağı
Aegean vegetation 
serving

0332 221 66 00    konya@dedeman.com    www.dedeman.com

M E R A K L I  K A L  ,  H E Y E C A N L I  K A L  ,  D E D E M A N  ’  D A  K A L

10 kişiden 1500 kişiye kadar olan salonlarda ve
1200 kişilik yemyeşil bahçede iftar sofraları sizleri bekliyor.

59 TL’den başlayan fiyatlarla.

Özenle kurulmuş iftar sofralarında sevgi,
samimiyet ve tüm güzel duyguların paylaşıldığı

bereketli bir Ramazan ayı dileriz…

Kişi başı, KDV dahil.

64 
Kişi başı, KDV dahil.

79 

Osmanlı Türk Mutfağı’ndan oluşan
zengin açık büfemiz ile

“Geleneksel İftar Sofraları” terasta sizlerle...

Osmanlı Mutfağı’nın eşsiz lezzetleri
muhteşem Konya manzarası eşliğinde

Ramazan ayı boyunca sizlerle...



A SYNTHESIS OF TRADITION AND FUTURE: DUBAI

DUBAİ
GELENEĞİN VE GELECEĞİN SENTEZİ: 

SURROUNDED BY SAND DUNES, THİS OASİS OF HEAVEN WHERE PLEASURE AND 
LUXURY CAN BE EXPERİENCED AT THE HİGHEST LEVELS İS ALMOST LİKE A 
PLAYGROUND DEDİCATED TO ENTERTAİNİNG ADULTS.

KUMULLARLA ÇEVRİLİ BU VAHA KENT, KEYİF VE EĞLENCENİN EN LÜKS 
OLANININ YAŞATILDIĞI, ADETA YETİŞKİNLERE ADANMIŞ BİR OYUN PARKIDIR.

BERİL ŞEN

GEZİ / TRAVEL GEZİ / TRAVEL

The number of people who approach Dubai with different 
prejudices is not small. However, Dubai still has many fans that 
crowd the city’s golden beaches of the Arabian Peninsula. In a 
geographical region where the sea meets with the desert, this 
mix of traditions and assertive futuristic perspectives arouses 
curiosity even in those with prejudices. Surrounded by sand 
dunes, this oasis of heaven where pleasure and luxury can be 
experienced at the highest levels is almost like a playground 
dedicated to entertaining adults. Each of Dubai’s districts and 
neighborhoods has a different atmosphere. Cultures from all 
over the world have united here. With its beaches, Bedouin 
cuisine, nightlife, local art, and desert safaris, this diversity 
makes itself felt everywhere.
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Arap Yarımadası’nın altın sarısı kumsallarıyla bezeli 
kıyılarına yayılan Dubai’yi sevenler olduğu kadar, bu 
kente farklı önyargılarla yaklaşanlar da az değildir. De-
nizin çölle birleştiği bir coğrafyada, geleneklerin ve id-
dialı fütüristik perspektiflerin bu karışımı, önyargılı-
larda bile merak uyandırır. Kumullarla çevrili bu vaha 
kent, keyif ve eğlencenin en lüks olanının yaşatıldığı, 
adeta yetişkinlere adanmış bir oyun parkıdır. Dubai’nin 
bölge ve mahallelerinin her birinin farklı bir atmosferi 
vardır. Dünyanın her yerinden kültürler burada birleş-
miştir. Kumsalları, Bedevi mutfağı, gece hayatı, yerel 
sanatı ve çöl safarileriyle, bu çeşitlilik her alanda ken-
dini hissettirir.



Travel to the future 
Projects that cannot go beyond planning in some other places on 
earth can turn into reality in Dubai with unlimited courage, 
ambition and some dreaming. It would be fitting to deliver this 
skill of Dubai. The world’s tallest building, the artificial island 
that resembles palm trees, an indoor ski paradise, the world’s 
fastest roller coaster... Dubai gives you the feeling that you are 
traveling into the future also with many projects being done for 
the ‘EXPO 2020 Dubai’.

Remainder of history
It is possible to see the city’s former appearance before the 
1980s, before it was suffered the rage of the city planners, in the 
historical district Bastakia. A merchant group that came from 
Bastak in Iran in the 19th century, when the Sheikh promised 
not to demand tax, inhabited this place first. As the merchants 
got rich, they built mansions here for their families. Today, this 
gallery that was restored hosts souvenir shops and cultural 
organizations. Traditional towers called ‘barjeel’ rising over the 
plain walls are remarkable. When the buildings began to crumble 
in the 1970s, the local people migrated to more comfortable 
neighborhoods. In the 1980s, faithful people, and even Prince 
Charles, had prevented the collapse of this place. Bastakia is 
livelier in the evenings. For a more in-depth experience, it is 

worth participating in the Sheikh Mohammed Center’s 
“Cultural Understanding” themed tour.

One symbol, one sensation
Burj Al-Arab’s construction made Dubai more visible. Burj 
Al-Arab that maintains its fame by taking place in many 
famous design magazines with its curved exterior since the 
day it was opened in 1999, where Sheikh Mohammed caught 
the opportunity to attract the attention of the world with 
high-budget commercials, has been a source of sensation as 
well as a symbol of the city. Designed by Thomas Will 
Wright, this artwork is built on a small island and is also 
known for glass construction, ambitious architecture, and its 
engineering that is associated with some technical issues. 
Burj Al-Arab, which is said to be the world’s first ‘7-star 
hotel’, designed like a sailboat in the wind with its graceful 
curvilinear movements, grabs interest with its exterior as well 
as its interior. The owner, Jumeirah Hotels, insists that this is 
only a 5-star hotel. The hotel has one of the highest inner 
courtyards in the world, in addition to bright blue, red, green, 
and gold-plated decorations. From the Skyview Bar, you can 
view the stunning landscape of the beaches and The World 
and Palm Jumeirah. Even if you do not stay in this hotel, you 
should go there for lunch or dinner.

Geleceğe seyahat                                                                                        
Bazı yerlerde planlamadan öteye gidemeyen projeler, Du-
bai’de sınırsız cesaret, ihtiras ve hayallerle gerçeğe dönü-
şebilir. Dubai’nin bu becerisini teslim etmekte yarar var. 
Dünyanın en yüksek binası, palmiye ağaçlarına benzeyen 
suni adası, iç mekanda bir kayak cenneti, dünyanın en hız-
lı lunapark treni… ‘EXPO 2020 Dubai’ için de yapılan bir-
çok projeyle burası geleceğe seyahat ediyormuşsunuz 
hissi verir. 

Tarihten geriye kalan                                                                            
Kentin 1980’lerden önce, şehir planlamacılarının gazabına 
uğrayıp yıkılmadan önceki halini, tarihi bölge Bastakia’da 
görmek mümkün. Bu bölgeye ilk olarak, Şeyh’in vergi al-
mayacağı sözü üzerine İran’daki Bastak’dan, 19. yüzyılda 
gelen bir ticaret grubu yerleşmişti. Tüccarlar zenginleştik-
çe burada aileleri için malikaneler inşa ettiler. Bugün res-
tore edilmiş bu galeri, hediyelik eşya dükkanları ve kültü-
rel organizasyonlar için kullanılıyor. Sade duvarların üzer-
lerinden yükselen ‘barjeel’ adı verilen, geleneksel kuleler 
dikkate değer. 1970’lerde binalar harap olmaya başlayınca, 
halk daha rahat mahallelere göçmüş. 1980’lerde ise sadık 
halk ve hatta Prens Charles buranın yıkılmasını engelle-
miş. Bastakia, akşamları daha canlı. Daha derinlikli bir 

tecrübe için Sheikh Mohammed Merkezi’nin ‘Kültürel 
Anlayış’ temalı turuna katılmakta yarar var.

Bir sembol, bir sansasyon                                                                                   
Burj Al-Arab’ın inşası Dubai’yi daha da görünür kıldı. 
1999’daki açılışından beri ününü koruyan, kıvrımlı dış 
cephesi birçok tasarım dergisinde boy gösteren, Şeyh 
Mohammed’in yüksek bütçeli reklamlarla dünyanın dik-
katini çekme fırsatını yakaladığı Burj Al-Arab, kentin bir 
sembolü olduğu kadar sansasyon kaynağı da oldu. Tasa-
rımı, Thomas Will Wright tarafından yapılan ve suni, 
küçük bir adaya inşa edilen bu metal, cam yapı, iddialı 
mimarisiyle mühendislik açısından birçok sorunla birlik-
te de anılıyor. Bir yelkenlinin rüzgardaki, zarif kıvrımlı 
hareketlerine benzetilerek tasarlanan ve dünyanın ilk ‘7 
yıldızlı oteli’ olduğu söylenen Burj Al-Arab’ın, dışı oldu-
ğu kadar iç mekanı da ilgi çeker. Sahibi olan Jumeirah 
Hotels, buranın sadece 5 yıldızlı bir otel olduğu konu-
sunda ısrarlı. Otelin içinde dünyanın en yüksek avlula-
rından biri bulunuyor. Parlak mavi, kırmızı, yeşil ve altın 
kaplamalı tantanalı dekoru da cabası. Skyview Bar’dan, 
müthiş bir manzara içinde kıyılar, The World ve Palm 
Jumeirah görünüyor. Bu otelde kalmasanız bile, çaya, bir 
öğle ya da akşam yemeğine gitmelisiniz.

GEZİ / TRAVEL GEZİ / TRAVEL
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Burj Al ArabPalmiye Adası

Palm Island



The newest and the highest
Burg Khalifa is the world’s latest built, highest building. It has a 
stunning architecture and engineering, especially with its 
panoramic view from the terraces on the 124th and 148th floors 
and the restaurant on the 122nd floor. It was opened in 2010 
after a foundation digging of six years and was the world’s tallest 
building with a height of 828 meters. In order to avoid waiting in 
long lines and paying high price, it is useful to reserve tickets one 
month in advance. Sometimes the landscape in Dubai is not as 
impressive as expected because the humidity causes hazy 
weather. The most popular entrance ticket is for the 124th floor 
(452 meters). The powerful telescopes in here bring distances 
near you. The nights are simulating the scenes from 35 years 
ago. The terrace is reached through many interesting exhibitions. 
The world’s highest observation platform is on the 148th floor 
(555 meters). Interactive tours may attract your interest.

Bedazzling market place
You may need sunglasses to visit the city’s Gold Market at any 
time of day! The jewelry and precious stones displayed in the 
showcases are so bright... This is one of the most important 
jewelry markets in the world, where people from the Gulf region 
and from abroad come and shop intensely. 35 percent of the 
shopping there is done by locals and 65 percent by people from 

En yeni, en yüksek                                                                                    
Burg Khalifa, dünyanın en son inşa edilen, en yüksek bina-
sı. Özellikle 124. ve 148. katlarındaki teraslardan seyrede-
bileceğiniz manzarasıyla ve 122. katta bulunan restoranı ile 
çarpıcı bir mimari ve mühendisliğe sahip. Altı senelik bir 
temel kazma süresinden sonra 2010 yılında açılmış ve 828 
metre yüksekliğiyle dünyanın en yüksek binası olmuştu. 
Uzun kuyruklarda beklemekten ve yüksek ücret ödemek-
ten kaçınmak için bir ay öncesinden biletleri ayırmakta 
yarar var. Dubai’daki rutubet, puslu bir havaya neden oldu-
ğundan bazen manzara beklenen kadar etkileyici olmayabi-
liyor. En popüler giriş bileti 124. kat (452 metre) için. Bura-
daki seyir terasında güçlü teleskoplar, en uzak mesafeleri 
yakınınıza getiriyor. Geceleri de 35 yıl öncesine ait manza-
raları simüle ediyor. Terasa birçok ilginç sergiden geçerek 
varılıyor. Dünyanın en yüksek seyir platformu 148. katta 
(555 metre). İnteraktif turlar ilginizi çekebilir. 

Göz kamaştıran pazar                                                                                          
Kentin Altın Pazarı’nı günün hangi saati olursa olsun gez-
mek için güneş gözlüklerine ihtiyacınız olabilir! Vitrinlerde 
sergilenen mücevher ve taşlar o kadar parlak ki... Burası, 
Körfez bölgesinden ve dışından gelenlerin yoğun bir şekil-
de alışveriş yaptığı, dünyanın en önemli mücevher pazarla-

rından biri. Buradaki alışverişin yüzde 35’i yerli halk, yüzde 
65’i ise dünyanın diğer yerlerinden gelenler tarafından 
gerçekleştiriliyor. Bundan sadece bir nesil önce, Bedevi 
göçer yaşam tarzı olan bu halk için, takı ve altının güzelliğe 
katkısından fazla kıymetli bir meta olması önem taşıyor. 
Ziynet eşyası aslında zenginliğini korumak için bir araç 
olarak görülüyor ve ayrıca Afrika, Arap Yarımadası ve Hin-
distan toplumlarında altın, hala kadınların çeyizlerinde 
önemli bir yere sahip. 

İbadette estetik                                                                                          
İslam’ın ilk Altın Çağı’nda, birinci milenyumun sonlarında, 
Kahire’deki Mısırlı yöneticilerin tercihi, klasik mimari sti-
linden esinlenilerek Dubai’nin en güzel camisi yapılmış. 
Detaylı oyma sanatı ile yapılmış kireç taşı kubbesi ve mina-
releri, etkileyici panellerin olduğu iç mekanı ile, Jumeirah 
Camii Müslüman olmayanların ziyaretine açık tek cami. 
Ancak buraya girebilmek için Bastakia’daki kültür merke-
zinden tur almak gerekiyor. 

İslam’ın güzelliği                                                                                                                  
Üç otel, bir alışveriş merkezi ve bir eğlence bölgesinden 
oluşan Madinat Jumeirah (Arapça’da Jumeirah kenti de-
mek), bir ‘resort’ olmasının yanısıra aynı zamanda klasik 
İslam mimari ve sanatının estetiğine de bir gönderme nite-
liğinde. Suni kanallar ve bol yeşillik alan içinde yer alan bu 
‘kent’te, gelenek de dışlanmamış. Burada, dar yolları, gele-
neksel çarşı pazar atmosferi ve klimalı konforuyla bir Souk 
Madinat’sı da var. Sanat eserleri, halılar ve mobilya ol-
dukça kaliteli ve pahalı. Keyifli bir öğle yemeği ya da ak-
şam yemeği için Madinat Jumeirah’ın su kenarı iyi bir 
seçenek. Kanal yolu boyunca restoranlar var. Bu tatil 
kompleksi, aydınlatılmış pastel renkli yapıları, tipik mi-
marisi ve kaldırım taşlarıyla döşeli avlularıyla gece gözü-
nüze daha da güzel görünecektir.

GEZİ / TRAVELGEZİ / TRAVEL

other parts of the world. For the people who had the Bedouin 
migratory lifestyle only one generation ago, jewelry and gold are 
more important as a precious commodity than as a contribution 
to beauty. Jewelry is in fact seen as a means of preserving wealth 
and gold, still taking place in women’s dowry, has a significant 
place in Africa, the Arabian Peninsula and Indian societies.

Aesthetics of worship 
In the first Golden Age of Islam, the end of the first millennium, 
as the choice of the Egyptian officials in Cairo, inspired by 
classical architectural style, Dubai’s most beautiful mosque was 
made. Jumeirah Mosque is the only mosque open to non-
Muslim visitors with its limestone dome and minarets made 
with detailed engraving art and its impressive panels inside. 
However, it is necessary to take a tour from the cultural center in 
Bastakia to get here.

The beauty of Islam
Madinat Jumeirah (means town of Jumeirah in Arabic), which is 
composed of three hotels, a shopping mall and an entertainment 
district, is a ‘resort’ as well as a reference to the aesthetics of 
classical Islamic architecture and art. Tradition is not excluded 
in this ‘city’, which is located in artificial channels and abundant 
greenery. There is also a Souk Madinat, with its narrow roads, 
traditional market atmosphere, and air-conditioned comfort. 
The works of art, carpets and furniture are quite good quality 
and expensive. For an enjoyable lunch or dinner, the waterfront 
of Madinat Jumeirah is a good option. There are restaurants 
along the canal road. This holiday complex will look even better 
at night with illuminated pastel-colored buildings, typical 
architecture, and courtyards paved with paving stones.
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ALTINDAĞ’DA KÜLTÜR VE TARİH 
MOLASINA NE DERSİNİZ? 

BAŞKENT’İN TARİHİ YÜZÜ ALTINDAĞ, SON YILLARDA TURİZM MERKEZİ 
OLMASIYLA DİKKAT ÇEKİYOR. TABİ Kİ BUNDA ALTINDAĞ BELEDİYESİ’NİN 

KATKISI BÜYÜK.

Altındağ, Ankara’da yaşayanlar veya Ankara’ya 
yolu düşenler için ‘gezilecek yerler listesi’nin 
başında yer alıyor artık. Başkent’in tarihi 
yüzü olan Altındağ’ın son yıllarda turizm 
merkezi olarak dikkat çekmesinde Altındağ 
Belediyesi’nin katkısı büyük. Altındağ Bele-
diye Başkanı Veysel Tiryaki, 10 yıldır Altın-
dağ’ın tekrar eski cazibeli günlerine kavuş-
ması ve turizm kadar kültür ve sanatın da 
merkezi olması için büyük gayret sarf ediyor.
Altındağ Belediyesi, 2008 yılında Hamamönü ile 

Ankara’da adından sıkça söz edilen Altınköy, yerli ve ya-
bancı turistlerin yeni yeni keşfettiği bir turizm merkezi 
olma yolunda ilerliyor. Altınköy Açık Hava Müzesi; hızlı 
kentleşme ile giderek yok olmaya başlayan köy kültürünün 
yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması gayesi ile Al-
tındağ Belediyesi tarafından hayata geçirilen bir proje. 
Bugün sütün fabrikada üretildiğini, salatalığın ağaçta yetiş-
tiğini sanan şehirde büyüyen çocuklarımızın, 100 yıl önce-
sinin doğal köy yaşamını öğrenmesi açısından bir okul gö-
revi üstlenen Altınköy Açık Hava Müzesi, aynı zamanda 
bir kentsel dönüşüm projesi. Altınköy Açık Hava Müzesi 
Projesiyle, Karadeniz Bölgesi’nde kaderine terk edilen 
“Çantı Evler”e de sahip çıkıldı. Türkiye’nin kültür hazine-
lerinden olan “Çantı Evler”, çoğunlukla Karadeniz orman 
köylerinde inşa edilmiş, hiç çivi kullanılmadan yapılan 
100-150 yıllık evler. Bugün ne yazık ki korunamadığından 
fırınlara odun olarak satıldığı için kaybolmaya yüz tutmuş 
bu evler, tek tek söküldü, taşıma yöntemi ile Altınköy’e 
getirildi, tekrar monte edildi, restore edildi ve Altınköy 
içinde korumaya alındı. 

başlattığı tarihi koruma projelerini Ulucanlar Ce-
zaevi Müzesi ile sürdürdü. Ardından da Ankara 

için çok önemli bir projeyi daha hayata geçir-
di: Altınköy Açık Hava Müzesi... Hamamö-
nü, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Altınköy 
Açık Hava Müzesi’nin yılda 1 milyondan 
fazla kişi tarafından ziyaret edildiğini söyle-
yen Başkan Tiryaki, herkesi Altındağ’a da-

vet ediyor. Yoğun ziyaretçi trafiğinin yaşan-
dığı Altındağ’da ziyaret edebileceğiniz mekan-

lar ve detayları şöyle... 
Altınköy’ün kapısı, camisi, çamaşırhanesi, okulu, demir ve 
kalay atölyeleri, bakkalı, hizarı, taş fırını, dokuma atölyesi, 
köy evleri, yel ve su değirmeni, asma köprüsü, köy kahvesi 
ziyarete açık. Yaşayan müze Altınköy Açık Hava Müze-
si’nde, kaybolmaya yüz tutmuş kimi meslekler de yaşatılı-
yor. En çok ilgi gören unsurların başında da köydeki hay-
vanlar geliyor. 
Altınköy’ün müzeleri ile de farklılık oluşturduğunu söyle-
yen Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki, kendisi bir 
açık hava müzesi olan Altınköy’de farklı farklı müze evler 
olduğuna da dikkat çekiyor. Altınköy Açık Hava Müze-
si’nin kuruluş sürecini anlatan fotoğraf ve filmlerin sergi-
lendiği köy odası (enformasyon konağı), yöresel kıyafetler-
le birlikte köy yaşamının farklı yönleri ile sergilendiği Et-
nografya Müzesi, köyde hem ev içinde hem dışarda kulla-
nılan eşyaların sergilendiği Köy Müzesi, köy oyuncakların-
dan oluşan Köy Oyuncakları Müzesi, çocukların geçmişte 
kalan pek çok çocuk oyununu oynayabildiği Çocuk Etkinlik 
Evi ile Yaban Hayatı Tanıtım Müzesi, Altınköy Açık Hava 
Müzesi’nin dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN İLK VE TEK AÇIK HAVA KÖY MÜZESİ

ALTINKÖY

400’den fazla yapının restore edilerek ayağa kaldırıldığı 
çalışmalar sonrasında Ankara’nın merkezinde turistik bir 
bölge oluşturuldu. Hamamönü bugün, yerli ve yabancı 
turistlerin Ankara’da en çok rağbet ettiği yerlerin başında 
geliyor. 
1920’li yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran kadroların 
yaşadığı Hamamönü, aynı zamanda ünlü şair Mehmet 
Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nı yazdığı evin bu-
lunduğu bölgedir. Altındağ Belediyesi, 

ilçenin tarihi dokusunu yeniden ayağa kaldırarak, bundan 
birkaç yıl öncesine kadar insanların içinden geçmeye ürk-
tüğü, unutulan, ihmal edilen ve kaderine terk edilen bölge-
yi tekrar hayata kazandırdı. Restore edilerek Ankara’ya 
kazandırılan alan içerisinde; her zevke ve bütçeye hitap 
eden restoranlar, kafeler, pastaneler, çay evleri ve turistik 
eşya satan mağazalarla birlikte kültür sanat merkezleri ve 
müzelerin de sayısı arttırılarak, yerli ve yabancı turistlerin 
ilgisini çekecek mekanlar oluşturuldu. 

ANKARA’NIN YENİ TURİZM MERKEZİ

HAMAMÖNÜ 

ALTINDAĞ BELEDİYESİ ALTINDAĞ BELEDİYESİ
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ALTINDAĞ BELEDİYESİ

1925 yılında inşa edilen cezaevinin geçmişi, Türk siyasi 
hayatından kesitler sunuyor adeta. Ulucanlar Cezaevi 
sadece infazları ile değil, tanınmış mahkumları ile de 
tarihe ismini yazdırdı. Çok gazeteci girdi kapısından, çok 
şair... Bir çok yazarın, politikacının hatta sinemacının 
yolu geçti Ulucanlar’dan.
Açık kaldığı 81 yıl boyunca farklı suçlardan pek çok 
mahkumun kaldığı Ulucanlar Cezaevi, Altındağ Beledi-
yesi tarafından müze ve kültür sanat merkezine dönüş-
türüldü. Ulucanlar Cezaevi, Altındağ Belediye Başkanı 
Veysel Tiryaki’nin öncülüğünde 1925’te yapıldığı za-
manki haline sadık kalınarak restore edildi. Türkiye’de 
bir ilki gerçekleştirdiklerini ifade eden Veysel Tiryaki, 
“Ulucanlar Cezaevi Ankara için önemli bir simge. Bura-
sının yıkılmasına izin veremezdik. Ankara’nın kültür ve 
turizm hayatına önemli bir eser kazandırdığımızı düşü-

nüyorum.” diyerek projeye verdiği önemi gözler önüne 
seriyor. 
Bugüne kadar 1 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret 
edilen Ulucanlar Cezaevi Müzesi’ndeki koğuşlar da o 
günkü koşullara uygun olarak düzenlendi. Titiz bir araş-
tırma ile elde edilen tüm eşyalar, balmumu heykellerin 
yarattığı etki ile birleşince koğuşlar, eski Türk filmlerin-
deki hapishane görüntülerini andırıyor sanki. Koğuşlar 
dışında avlular da, Ulucanlar Cezaevi’ne ait fotoğrafların 
yer aldığı bir açık hava sergisi görevini üstleniyor. Ulu-
canlar Cezaevi Müzesi’nde idamların yapıldığı dar ağacı 
da sergileniyor. 6. Koğuş ise, Ulucanlar’da kalmış tanın-
mış isimlere ait bilgi, belge ve eşyaların bulunduğu ko-
ğuş olarak düzenlendi. Aynı koğuşta farklı zamanlarda 
Ulucanlar Cezaevinde kalan gazeteci, yazar, şair, siya-
setçi, sanatçılara ilişkin eşyalar da sergileniyor.

ANKARA İÇİN ÖNEMLİ BİR SİMGE

ULUCANLAR CEZAEVİ MÜZESİ

A
D

V
ER

TO
R

IA
L



A sport born in the Malay Peninsula
It is the perfect time to talk about an interesting sports branch 
that spread across the world starting from southeastern Asia... 
It is possible to define Sepak Takraw as foot volleyball. Do you 
remember the movie named ‘Shaolin Soccer’ that was made 
with the cooperation of Hong Kong and China in 2001? This 
movie, which brings martial arts and football together and 
present it in a philosophical narrative, carries traces of Sepak 
Takraw. This sport, which was born in the Malay Peninsula, 
does not only combine martial arts and football. It differentiates 
by adding volleyball and gymnastics to all of this action. When 
we look at the past, we realize that there have been many 
people in the Malay Peninsula who have been doing this sport 
since the 15th century. In fact, the first case that this game was 
encountered in Malay history, almost ended in a civil war. Tun 
Perak’s (the powerful name who owns the title of ‘bendahara’, 
today’s prime minister) son who hit Raja Muhammed who was 
one of the sons of Sultan Mansur Shah, with a ball that 
exploded on his head while playing Sepak Takraw caused Raja 
Muhammed to collapse. The son of the sultan who felt 
humiliated, then stabbed Tun Perak’s son in the back. Mansur 
Shah who wanted to get rid of this interior tension then 
commissions his son as the governor of Pahang . 

Malay Yarımadası’nda doğan bir spor
Güneydoğu Asya’dan dünyaya yayılan ilginç bir spor 
dalından bahsetmenin tam zamanı… Sepak Takraw’u 
ayak voleybolu olarak tanımlamak mümkün. 2001 yılın-
da Hong Kong ve Çin ortaklığıyla çekilen ‘Shaolin Fut-
bolu’ adlı filmi hatırladınız mı? Dövüş sanatları ile fut-
bolu birleştiren ve bunu felsefi bir anlatıyla karşımıza 
getiren bu film, Sepak Takraw sporundan izler taşıyor. 
Malay Yarımadası’nda doğan bu spor, yalnızca futbol ve 
dövüş sanatlarını birleştirmiyor. Tüm bu aksiyona vo-
leybol ve jimnastiği de ekleyerek farklılaşıyor. Geçmişe 
göz atıldığında Malay Yarımadası’nda 15’inci yüzyıldan 
bu yana bu sporla ilgilenen pek çok kişinin olduğu dik-
kat çekiyor. Öyle ki Malay tarihinde bu oyunun izine 
rastlanılan ilk vaka, neredeyse bir iç savaşla noktalan-
mış. Sultan Mansur Şah’ın oğullarından Raja Muham-
med, bir gün Sepak Takraw oynarken, Tun Perak’ın 
(sultanlığın bugünkü başbakanlığa denk gelen ‘benda-
hara’ unvanına sahip güçlü ismi) oğlunun vuruşu kafa-
sında patlar ve yere yığılır. Sultanın oğlu bunu gururuna 
yediremez ve Tun Perak’ın oğlunu sırtından bıçaklar. 
Bu iç gerginlikten kurtulmak isteyen Mansur Şah, oğlu-
nu Pahang valiliğine sürer.

HOBİ / HOBBY HOBİ / HOBBY
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FOOT VOLLEYBALL: 
SEPAK TAKRAW

There are many interesting domestic sports in the world besides 
classic sports branches. It is also beneficial to remind that these 
domestic sports branches have a serious amount of fans. Sepak 
Takraw, which is played more in the southeastern areas of Asia 
and is named foot volleyball, has an important position within 
the domestic sports branches... This sports branch, in which two 
teams of three try to send the ball into the opponents field, makes 
you feel like you are on the set of an action filled adventure movie 
when looked at it from afar. 

AYAK VOLEYBOLU: 
SEPAK TAKRAW

Dünyada klasik spor dallarının dışında pek çok ilginç yerel 
spor da bulunuyor. Bu yerel spor türlerinin ciddi oranda bir 
takipçi kitlesine sahip olduğunu hatırlatmakta da fayda var. 
Daha çok Güneydoğu Asya bölgesinde oynanan ve ayak 
voleybolu olarak adlandırılan Sepak Takraw, yerel spor 
dalları arasında önemli bir konuma sahip… İki takımın, 
üçer kişi ile topu rakip sahaya göndermeyi amaçladığı bu 
spor dalı, uzaktan bakıldığında son derece aksiyonlu bir 
macera filmi setinde olduğunuz hissini uyandırıyor.

SELİN AKGÜN
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Tayland ve Malezya bu mirasa sahip çıkıyor
Tarih boyunca farklı isimlerle anılan bu oyun, 20’nci 
yüzyılda standart bir adlandırmaya ihtiyaç duyduğunda 
sporun büyük mirasyedileri Malezya ve Tayland’ın bir 
fikir birliğine varması kolay olmadı. Nihayetinde Malay-
ca’da ‘tekme’ anlamına gelen ‘Sepak’ ve Tayland dilinde 
bu sporda kullanılan el dokuması top için kullanılan 
‘Takraw’ kelimeleri birleştirildi ve ortaya ‘top tepme’ 
anlamındaki bu melez kelime çıktı. Tayland ve Malez-
ya’nın miraslarına sahip çıktıkları söylenebilir. Bu spo-
run 1987’den bu yana her yıl düzenlenen dünya şampiyo-
nası olan Krallık Kupası, bu iki ülkenin egemenliğinde… 
Karşılaşmalar 15 sayı üzerinden üç set olarak oynanıyor. 
İlk iki turnuvadan dünya şampiyonu olarak ayrılan Ma-
lezya, daha sonra yıllar boyu Tayland’ı alt etmeyi başara-
masa da, onlar bu durumu turnuvanın sürekli olarak 
Tayland topraklarında yapılmasına bağlıyorlar. Bununla 
birlikte, daha adil gördükleri Asya Oyunları kapışmala-
rında da durumun değiştiği söylenemez. Oyunlar tari-
hinde 18 altın, 5 gümüş ve 1 bronz kazanan Tayland’ı, 3 
altın, 7 gümüş ve 9 bronzla Myanmar takip ederken, 
Malezya kendisine ancak üçüncü sırada yer bulabiliyor.

Thailand and Malaysia protect this heritage
It wasn’t easy when the prodigals of this sport Malaysia and 
Thailand had to come to a consensus on a standard name 
for the sport in the 20th century, which has been remembered 
with different names through out history. Ultimately, the 
words ‘sepak’, which means kick in Malaysian, and ‘takraw’, 
which is the name of the hand woven ball used for this sport 
in the Thai language, were combined making this hybrid 
name meaning ‘ball kicking’. It can be said that the Thailand 
and Malaysia protect their heritage. The Kingship Cup, 
which is the world championship of this game that has been 
organized every year since 1987, is under the domination of 
these two countries… The show-downs are played in 3 sets 
of 15 points. Malaysia, even though they were the world 
champion of the first two tournaments, attribute the reason 
of losing to Thailand for so many years in a row to the 
tournament’s always being held in Thailand. Despite this 
fact, we cannot tell that the situation changes in the Asian 
Games’ tussles that they see more just. Malaysia can only 
find itself in third place right behind Myanmar which has 7 
silver and 9 bronze medals following Thailand who has 18 
gold, 5 silver and 1 bronze medals.

The ball can only be controlled by feet, knees or chest
It is thought that the modern version of the sport was based on 
the training done by the Chinese army to keep active using a ball 
similar to the one used in Badminton. Sepak Takraw being 
remembered with Shaolin Soccer somewhat angers the 
supporters of this traditional sport. This reputable sport, which 
is now an organized part of Asian games, became popular with 
the name of foot volleyball. There is a net, services are used, and 
the ball needs to be sent to the opponent’s field in 3 hits. The 
basic difference between Sepak Takraw and volleyball is that the 
players control the ball not by their hands but by their feet, knees 
or chest… Along with these rules, the teams are made up of three 
players and the positions have cooler names than volleyball. For 
example, the person who launches the service is called the 
‘tekong’. The other two players, who are named the inner left 
and inner right in the stationary game take different positions 
according to the progression of the game: ‘The player who 
delivers the ball to the other player from the Tekong is called the 
passer, while the player sending the ball to the opponents field is 
called the spiker. The game begins with the service of the player 
in the service circle. Meanwhile, his or her teammates wait in the 
half circles on the sides. One foot of one of the rival players 
remains in their own service circle during the service. The others 
can stand where they please. The player in the half circle, throws 
the ball to the player who is going to use the service and the who 
launches the service then sends the ball to the opponent’s field 
crossing over the net. As in volleyball, each team can hit the ball 
only threes times at most. After three strikes, the ball needs to be 
sent to the opponent’s field. 

Topa ayak, diz veya göğüsle temas ediliyor
Sporun modern versiyonunda ise Çin ordusunda asker-
lerin diri kalmak için Badminton sporunda kullandıkla-
rına benzer bir topla yaptıkları idmanlardan esinlenildiği 
düşünülüyor. Sepak Takraw’un Shaolin futbolu ile anıl-
ması, bu geleneksel sporun savunucularını biraz sinir-
lendiriyor. Artık Asya Oyunları’nın da düzenli bir parça-
sı haline gelen bu saygın spor, ayak voleybolu adıyla 
yaygınlaştı. Bir file var, servis kullanılıyor ve topun yere 
sekmeden rakip sahaya üç vuruşta gönderilmesi gereki-
yor. Sepak Takraw’u voleyboldan ayıran temel fark ise 
oyuncunun topa elle değil; ayak, diz, kafa veya göğüsle 
temas ediyor olması… Bunun yanı sıra takımlar üçer ki-
şiden oluşuyor ve mevkiler voleybola göre daha havalı 
isimlere sahip. Örneğin, servisi atan oyuncuya ‘tekong’ 
deniyor. Hareketsiz oyunda sol iç ve sağ iç olarak adlan-
dırılan diğer iki oyuncu ise oyunun aldığı şekle göre iki 
farklı pozisyona geçiyor: ‘Tekong’dan aldığı topu diğer 
oyuncuya iletene pasör, topu karşı sahaya atana ise 
smaçör adı veriliyor. Oyun, servis dairesindeki oyuncu-
nun servisi ile başlıyor. Bu sırada diğer arkadaşları ke-
nardaki yarım dairelerde bekliyor. Rakip oyunculardan 
birinin bir ayağı, servis sırasında kendi servis dairesinin 
içinde oluyor. Diğerleri istedikleri yerde durabiliyor. 
Yarım dairedeki oyuncu, topu servis kullanacak oyuncu-
ya fırlatıyor ve servisçi de topu file üstünden rakip saha-
ya yolluyor.Voleyboldaki gibi her takım topa en fazla 3 
kez vurabiliyor. Üç vuruş sonunda topu rakip sahaya 
göndermek gerekiyor.

HOBİ / HOBBY HOBİ / HOBBY
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YOU ARE AS EFFECTIVE AS YOUR NETWORK IS
WOULD YOU LIKE TO HAVE A COMPETITIVE NETWORK THAT CAN BE 

MAINTAINED ANYWERE IN THE WORLD, INCREASES PRODUCTIVITY AND 
PROFITABILITY?

NETWORK’ÜNÜZ KADAR ETKİNSİNİZ
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR, VERİMLİLİĞİ ARTIRAN VE KÂRLILIĞI 

YÜKSELTEN REKABETÇİ BİR NETWORK AĞINA SAHİP OLMAK İSTER MİSİNİZ?

SELİN AKGÜN
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A different business model
The process that directed founder of BNI Ivan Misner to 
marketing through reference is extremely interesting. 
Since the beginning of the 80s, he has been working as a 
business development consultant for the companies in the 
computer sector, which has been growing at a great pace 
from the very beginning. Misner lost one of his most 
important clients in 1984. The lost of this company was 
devastating because it brought him the 60 percent of his 
work. In lieu of this loss, Ivan Misner calls many ways to 
find new business links, from publishing ads in newspapers 
and magazines to distributing brochures and participating 
in various association meetings. But he cannot get any 
results. Ivan Misner, who started to think about getting all 
the customers by reference, shares his ideas with a few 
close friends around him. They then begin to coordinate 
meetings about how they can help each other on a regular 
basis. Therefore, the first step of the global management 
methodology of BNI, in other words the formation of a 
different network by bringing business circles together, 
was taken. Regular meetings starting with a few people 
were getting crowded after a while. Competitors begin to 
form rivalries among participants. Misner, who led the 
competitors to different groups, has thus created a 
different business model.

Who manages the network right wins
The director of BNI Turkey is Ayşe Aslan, who has a very 
entrepreneurial spirit. Graduating from Westminster 
University’s Media, Arts and Design Department in 
London, Aslan met for the first time with the BNI 
organization while doing real estate / investment 
consulting in London in 2007. Ayşe Aslan, who was 
aiming towards bringing BNI to Turkey, came to Istanbul 
in 2012 for the establishment process, leaving 15 years of 
London adventure and ‘Management’ training at City 
University, Cass Business School. BNI Turkey Director 
Ayşe Aslan, who was awarded the “Most Promising 
Country Director of the Year” award at the BNI 
International Conference organized by the BNI American 
Headquarters every year in November in California, said, 
“The basic philosophy of BNI is ‘Givers Gain’. Our mission 
is to ensure that our members establish business 
relationships with qualified business owners and 
professionals based on long-term, meaningful, trust-
based, ethical values. BNI is advancing by investing in 
business networking method. For example, if you are a 
business owner, you get to know about 1000 people in your 
business life for an average of 5 years. However, you 
cannot set a strategy on how to manage this network. 
Through this method, BNI teaches its members how to use 
their network more effectively.”

Farklı bir iş modeli
BNI’nın Kurucusu Dr. Ivan Misner’i, referansla pazarla-
maya yönlendiren süreç son derece ilginç. 80’li yılların-
da başından itibaren büyük bir hızla büyüyen bilgisayar 
sektöründeki firmalara iş geliştirme danışmanı olarak 
hizmet veren Dr. Misner, 1984 yılında en önemli müş-
terilerinden birini kaybediyor. Bu kaybettiği firma, ona 
işinin yüzde 60’ını getirdiği için haliyle sarsıcı oluyor. 
Ivan Misner, bu kaybın yerine yeni iş bağlantıları bul-
mak için gazete ve dergilere ilan vermekten broşür da-
ğıtmaya ve çeşitli dernek toplantılarına katılmaya kadar 
pek çok yolu deniyor. Ancak hiçbirinden sonuç alamı-
yor. Tüm müşterilerini aslında referans yoluyla elde 
ettiği üzerinde düşünmeye başlayan Ivan Misner, çev-
resindeki yakın birkaç arkadaşı ile bir araya gelerek fi-
kirlerini paylaşıyor. Daha sonra düzenli olarak birbirle-
rine nasıl yardımcı olabileceklerine dair toplantılar ko-
ordine etmeye başlıyorlar. Böylece BNI’nın global yö-
netim metodolojisinin, yani iş çevrelerinin bir araya 
gelerek farklı bir network oluşturmasının ilk adımı da 
atılmış oluyor. Birkaç kişi ile başlayan düzenli toplantı-
lar, bir süre sonra kalabalıklaşıyor. Toplantılara katılan-
lar arasında rakipler oluşmaya başlıyor. Rakipleri farklı 
gruplara yönlendiren Misner, böylece farklı bir iş mo-
deli yaratmış oluyor.

Business networking kavramının, farklı bir ifadeyle 
referans ile pazarlama organizasyonunun yaratıcısı 
olarak öne çıkan Dr. Ivan Misner tarafından 1985 yı-
lında Amerika’da kurulan Business Networking Inter-
national (BNI), dünya genelinde 73 ülkede, 847 franc-
hise bölgesi, 7 bin 850 grup ve 213 bin aktif üyesiyle 
faaliyet gösteriyor. Her grupta, her meslek kategori-
sinden tek bir kişi temsil edildiği için, grup içinde re-
kabet ortadan kalkıyor. Bu da network sinerjisini artı-
rıyor. Türkiye’de 2012’den bu yana faaliyet gösteren 
BNI Türkiye’nin ülke direktörü olan Ayşe Aslan ile iş 
dünyasında doğru bir network’e sahip olmanın avan-
tajları hakkında konuştuk.

Founded in the United States in 1985 by Ivan Misner, 
who stands out as the creator of the concept of business 
networking, in other words, the marketing through 
reference, Business Networking International (BNI) 
operates in 73 countries around the world, with 847 
franchisees, 7.850 groups and 213.000 active members. 
There is no competition within the group, because there 
is only one person represented in each occupational 
category in each group. This increases network synergy. I 
talked with Ayşe Aslan, the country director of BNI 
Turkey, which has been operating in Turkey since 2012, 
on the advantages of having the right network in the 
business world.

Dr. Ivan Misner
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Network’ünü doğru yöneten kazanıyor
BNI Türkiye’nin direktörü ise son derece girişimci bir 
ruha sahip olan Ayşe Aslan… Londra’da Westminster 
Üniversitesi Media, Arts ve Design Bölümü’nden mezun 
olan Aslan, BNI organizasyonu ile ilk kez 2007’de Lond-
ra’da gayrimenkul/yatırım danışmanlığı yaparken tanış-
tığını söylüyor. BNI’yı Türkiye’ye getirmek için kolları 
sıvayan Aslan, 15 yıllık Londra serüvenini ve City Üni-
versitesi, Cass Business School’daki ‘Management’ eği-
timini yarıda bırakarak, kuruluş işlemleri için 2012’de 
İstanbul’a geldi. BNI Amerika Genel Merkezi tarafından 
her yıl kasım ayında Kaliforniya’da düzenlenen BNI In-
ternational Konferansı’nda, ‘Yılın En Umut Vaat Eden 
Ülke Direktörü’ ödülüne layık görülen BNI Türkiye Di-
rektörü Ayşe Aslan, “BNI’nın temel felsefesi, ‘Givers 
Gain’ yani ‘Kazandır ki Kazan’… Misyonumuz ise üyele-
rimizin nitelikli iş sahipleri ve profesyonellerle uzun va-
deli, anlamlı, güven esaslı, etik değerleri temel alan iş 
ilişkileri kurmalarını sağlamak. BNI, business networ-
king yani referans pazarlaması metoduna yatırım yapa-
rak ilerliyor. Örneğin, bir iş sahibi eğer ortalama 5 yıldır 
iş hayatı içindeyse yaklaşık 1000 kişiyi tanıyor. Ancak 
bu network’ü nasıl yöneteceği konusunda bir strateji 
kurgulayamıyor. BNI, bu metot aracılığıyla üyelerine 
network’lerini nasıl daha etkin kullanabileceklerini öğ-
retiyor.” diyor.

Süreklilik ve güven konusunda problem yaşanıyor 
BNI’nın Türkiye’deki ilk grubu BNI Orion’u 4 Eylül 
2012’de kurduklarını söyleyen Ayşe Aslan, daha sonra 
BNI Anatolia ve BNI Bosphorus gruplarının kuruluş çalış-
malarını başlattıklarını belirtiyor. BNI Orion grubu, 70’in 
üzerinde iş sahibi ile 2012’den bu yana her salı günü sabah 
06.30-08.30 saatleri arasında bir araya geliyor. İki yılın 
sonunda 400’ü aşkın üyeye ulaştıklarını ifade eden Aslan, 
Türk yöneticilerin network bağlantısı kurarken, hangi 
konularda sorun yaşadıklarını ise şu şekilde anlatıyor: 
“Süreklilik eksik kalıyor. İlişki, tanışma ile oluşmuyor. 

Tanışmış olma ile iş ilişkisi inşa etmek arasındaki farkı 
belirleyen en önemli unsur ‘güven yaratmak’. Bunun için 
de o ilişkiye zaman ayırmak ve emek vermek gerekiyor. 
Görünür olmak, güven yaratmak için ilk şarttır. Gözden 
ırak olursanız, bir bilinirlik sağlamanız mümkün değil. 
Bilinmeyene de kimse güven duymaz. BNI olarak yarat-
tığımız farkındalık, düzenli toplantılar ile iş sahiplerini 
bir araya getirmemizle başlıyor. Eğer network yaratma 
işini, işinizden ayrı bir şeymiş gibi düşünürseniz ve 
aradaki bağlantıyı koparırsanız, tanıştığınız kişiler sa-
dece tanıştığınız kişiler olarak kalmaya devam eder. 
Oysa bir iş ilişkisi anlamlı, uzun vadeli ve derinlikli ol-
malı… Biz buna 3G kuralı diyoruz. Görünür ol, güven 
yarat, gelir elde et.”

Öncelikli hedef, KOBİ’ler 
Ayşe Aslan, BNI’nın 2017 projeksiyonunu ise şöyle 
özetliyor: “İlk olarak Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük 
kentlerde ve nüfusu 2 milyonun üzerindeki şehirlerde 
ofis açmak istiyoruz. 2017 hedefimiz, 1000 üyeye ulaş-
mak. Yakın bölgelerde birden fazla franchise vererek, 
bölgeler arası sinerji oluşturmayı planlıyoruz. Bir diğer 
hedefimiz ise Eylül 2018’e kadar 8 ilde, 16 franchise ile 
faaliyetlerimizi sürdürmeye başlamak. İş yaşamında 
belli bir başarı elde etmiş, vizyon sahibi, girişimci, koç-
luk yapabilecek, lider vasıflı, topluma değer katma ko-
nusunda istekli olan üyelerle ilerliyoruz. BNI’da sürdü-
rülebilir şekilde iş ağı oluşturan iş sahiplerinin bir süre 
sonra işlerinin yüzde 100’nü buradaki bağlantılar saye-
sinde aldıklarını görüyoruz. Bir referansın 40’ıncı hal-
kaya kadar ilerlediğini ölçümlemiş durumdayız. Elbette 
ki girişimci bakış açısına sahip kişilerin bir araya gelme-
siyle birçok yeni girişim ve proje de doğuyor. Güven 
duygusu yaratıcılığı tetikliyor. Daha özgür, daha atik, 
daha kısa vadede farklı adımlar atılıyor ve sonuca da çok 
daha çabuk ulaşılıyor. İş sahipleri aynı zamanda birbir-
lerine mentorluk ediyor. Orta ve uzun vadede daha çok 
KOBİ’ye ulaşmayı hedefliyoruz.”

Continuity and trust issues
Expressing that they established the first BNI group in Turkey 
‘BNI Orion’ on September 4, 2012, Ayşe Aslan then stated 
that BNI Anatolia and BNI Bosporus groups are starting 
their foundation works. The BNI Orion group, with more 
than 70 business owners, meets every Tuesday from 06.30 to 
08.30 in the morning. Expressing that they have reached more 
than 400 members at the end of two years, Aslan tells the 
problems that Turkish administrators experience when 
establishing a network connection: “Continuity is lacking. 
Relationship is not formed by meeting. The most important 
factor that determines the difference between having a 
relationship and building a business relationship is ‘creating 
trust’. For this, it is necessary to devote time and effort to 
that relationship. Being visible is the first condition of 
creating trust. If you are ignorant, it is not possible to provide 
awareness. No one trusts the unknown. The awareness we 
create as BNI begins with regular meetings where we bring 
business owners together. If you think of creating a network 
as something separate from your work, and you break the 
link, the people you meet will continue to be just the people 
you meet. However, a business relationship must be 
meaningful, long-term and deep... We call it 3G rule. Be 
visible, build trust, and earn income.”

Prime target: small businesses
Ayşe Aslan summarizes BNI’s 2017 projection as follows: 
“First, we want to open offices in big cities like Ankara, 
Izmir, and Bursa, with a population of over 2 million. Our 
goal for 2017 is to reach 1000 members. We plan to create 
synergy between the regions by giving more than one 
franchise in the nearby regions. Another goal is to start 
operating our activities with 16 franchises in 8 cities until 
September 2018. We are progressing with members who 
have achieved a certain success in business life, have vision, 
are entrepreneurs, can coach, are skilled in leadership, and 
are willing to add collective value. We see that business 
owners who create a sustainable business network soon find 
out that they acquire 100% of their business through their 
BNI connections. We have already observed that a 
reference has progressed to the fortieth link. Of course, 
with the entrepreneurial perspective, many new initiatives 
and projects are emerging. The feeling of trust triggers 
creativity. Different steps that are free and fast are being 
taken in the short term and the result is achieved much 
more quickly. Business owners are mentoring each other at 
the same time. We aim to reach more small businesses in 
medium and long term.”
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Aydınlatma ve ev aksesuarları üretiminde aktif bir tasa-
rım platformu olan Fragmentz’nin kurucusu Sinem Koca-
man, koleksiyonunun tüm tasarım, prototipleme ve üre-
tim aşamalarını Kadıköy Rasimpaşa’daki atölyesinde ha-
yata geçiriyor. Tamamen el yapımı olan tüm objeler, yeni 
teknolojik yöntemlerle tasarlanıyor. Kocaman’ın ürün 
koleksiyonunda yer alan beton ağırlıklı üç boyutlu form-
lar, malzeme üzerinden geliştirilen dille hedef kitlesine 
farklı bir deneyim vaat ediyor.

Tasarım merakı üniversite yıllarında başladı
Yıldız Teknik Üniversitesi Malzeme Metalürji Mühen-
disliği Bölümü mezunu olan Sinem Kocaman’ın tasarıma 
yönelik ilgisi üniversite yıllarında başlamış. Bu yıllarda 
tasarım yarışmalarına giren Kocaman, hem 3 boyutlu 
modelleme-çizim dersleri almış hem de kendisini sanat 
tarihi konusunda geliştirmiş. Endüstriyel tasarımla ilgili 
sertifika programlarına da katılan Kocaman, kendi tasa-
rımlarını hayata geçirme sürecinin nasıl şekillendiğini 
ise şöyle anlatıyor: “Çizimlerimi ve üretim süreçlerinin 
planlamasını koordine ettikten sonra hayallerimi ger-
çekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğum sermayeye ula-
şabilmem gerekiyordu. Bu nedenle bir süre mühendis 
olarak çalıştım. İlk başlarda ailemle otomotiv sanayinde 
mühendislik işi yaptım. İmalat sektöründey-
dik. Kendi iş yerimiz vardı. Beyaz eşya ve 
otomotiv sektörüne yönelik yedek par-
ça işliyorduk. Atölye aşinalığım da 
aslında buradan geliyor. Daha sonra 
yaptığım işten biraz daha keyif ala-
bilmek ve yaratıcı olabilmek adına 
TV prodüksiyonu ile ilgili işler 
yapmaya başladım. Para biriktir-
me sürecinin uzamaya başladığını 
görünce, kendi kendime üretim 
yapabilecek konuma gelmem ge-
rektiğini fark ettim.”

Founder of Fragmentz, which is an active design platform 
that produces lighting and home accessories, Sinem Kocaman 
completes all of her collection designing, prototyping and 
production stages at her workshop in Rasimpaşa, Kadıköy. 
All of the objects, which are all hand-made, are designed 
using new technologic procedures. The concrete focused 
three-dimensional forms in Kocaman’s collection promise a 
different experience to the target mass with their 
interpretations developed through the material used. 

The curiosity for design began in her university years
Sinem Kocaman, who is a Material Metallurgical Engineering 
department graduate of Yıldız Technical University, began 
to show interest in designing in her university years. 
Kocaman, who entered designing competitions during these 
years, took 3-D drawing and designing classes and improved 
herself in art history. Kocaman, who had also attended 
certificate programs on industrial designing, explains how 
the process of bringing her designs to life had shaped, “After 
coordinating the planning of my sketches and the production 
processes, I needed to gather the required amount of funds to 
turn my dreams into a reality. For this reason, I worked as an 
engineer for a while. At first, I worked as an industrial 
automotive engineer with my family. We were in the 

manufacturing sector. We had our own business 
place. We were refining spare parts for white 

appliances and the automotive sector. My 
familiarity with workshops actually 

comes from this point. Later on, to 
enjoy my job more and to be more 
creative about it, I started doing 
jobs involving TV productions. 
After seeing that the process of 
saving up money was taking longer 
and longer, I realized, I needed to 

reach the point of being able to do 
production on my own.”

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

FRAGMENTZ’NİN KURUCUSU SİNEM KOCAMAN, EV DEKORASYONUNA YÖNELİK 
ÜRÜN TASARIMLARINDA BETONDAN İLHAM ALIYOR.

BETONUN HAYAT 
VERDİĞİ TASARIMLAR

THE FOUNDER OF FRAGMENTZ, SINEM KOCAMAN, GETS INSPIRATION FROM CONCRETE FOR 
PRODUCTS AIMED TOWARDS HOME DECORATION.

DESIGNS THAT HAVE BEEN BROUGHT TO LIFE BY CONCRETE

Fragmentz’nin kurucusu Sinem Kocaman
Founder of Fragmentz Sinem Kocaman

ZANAAT / CRAFTZANAAT / CRAFT
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Kalıplama ve döküm yöntemleri konusunda uzmanlaştı
Kendisini farklı üretim yöntemleri hakkında yetiştiren 
Sinem Kocaman, “Kalıplama ve döküm yöntemleri üze-
rinde uzmanlaştım. İlk başlarda yaptığım işlere benze-
yen iki atölyede asistanlık yaptım. Daha sonra İngilte-
re’deki Liverpool Hope Üniversitesi’nde pratiğe yöne-
lik atölye çalışmaları kapsamında, endüstriyel tasarım 
odaklı yüksek lisansımı tamamladım. Döküm, kalıpla-
ma, reçine, beton ve seramik malzemeler kullanarak 
kendi tasarımlarımı hayata geçirdim. Bitirme projesi 
olarak da ev aksesuarlarından oluşan bir sergi hazırla-
dım. Yüksek lisansımı 2014’te bitirdikten sonra en-
düstriyel tasarımla ilgili olarak 2 farklı projede yer al-
dım. Daha sonra İstanbul’a kendi atölyemi kurmak için 
geri geldim. Fragmentz, ‘parçacıklar’ anlamına geliyor. 
Bir evin dekorundan, oranın havasını yaratan dekoras-
yon parçacıklarından ilham aldım. Bu parçacıklar bir 

mobilyadan ziyade saksı ya da aydınlatma grupları 
gibi daha çok ev aksesuarlarından oluşan bir 

konsepti yansıtıyor. Duvar dekoru-
na yönelik obje ve çerçevelerin 

yanı sıra aydınlatma grubunda ise 
masa üstü, sarkıt ve yer lambası 

tasarımlarına odaklanıyorum. 
Çiçekleri çok sevdiğim için 
saksı tasarımlarının bende 
özel bir yeri var.” diyor.

She started specializing in molding and casting 
techniques
Sinem Kocaman who trained herself in different 
production techniques says, “I mastered molding and 
casting techniques. At the beginning, I was an assistant 
at 2 workshops that did jobs similar to mine. Later I 
completed my industrial design focused postgraduate 
at Liverpool Hope University in England. I brought my 
own designs to life using casting, molding, resin, 
concrete and ceramic materials. As a finishing project, 
I prepared an exhibit made up of home decoration 
accessories. After completing my postgraduate in 
2014, I was part of 2 different industrial design 
projects, I later returned to Istanbul to establish my 
own workshop. The inspiration for the name of my 
workshop, Fragmentz, came from designing fragments 
of decoration from home decoration to pieces that 
create the atmosphere of that place. These pieces 
reflect a home decoration concept made up of plant 
pots or lighting groups rather than furniture. Along 
with objects and frames aimed towards wall decoration, 
I focus on desktop, hanging or floor lighting groups. 
Because of how much I love flowers, I have a special 
place for flowerpot designs.” 

She focuses more on concrete designs 
Kocaman, who first makes her sketches on paper and 

Beton ağırlıklı tasarımlara yöneldi
Çizimlerine önce kağıt üzerinde başlayıp daha sonra 
bilgisayar destekli tasarıma dönen Kocaman, çalışma 
yöntemini ise şu şekilde özetliyor: “Ürünlerin 3 boyutlu 
modellemesini yapıp daha sonra o modellerden 3 bo-
yutlu baskı alıyorum. Aldığım baskı objelerden kalıp 
alıp onları çoğaltma yöntemine gidiyorum. El yapımı ile 
seri üretim arasında yeni nesil üretim yöntemi üzerinde 
çalışıyorum. Bu tarz bir stile sahip olmak hareket rahat-
lığı sağlıyor. Bilgisayarda modellediğiniz şeyi ertesi gün 
baskıdan alıp, kalıbını alıp, direkt üretime geçebiliyor-
sunuz. Son 1 yıldır beton ağırlıklı çalışıyorum. Bunun 
en önemli sebebi ise malzemeyi çok seviyor olmam. 
Kalıptan çıkan objelerin üzerindeki ufak tefek defor-
masyonlar ve aynı kalıptan çıkan iki objenin birbirinden 
farklılıkları hoşuma gidiyor. Yurt dışındaki tasarımcıla-
rı araştırırken, gözüm hep Kuzey ülkelerinin tasarımcı-
larına gidiyordu. Beton da bu ülkelerde 10 yıl önce mo-
bilya ve ev dekorunda yeni yeni kullanılmaya başlamış-
tı. Türkiye’de de son yıllarda betonla çalışan kişi sayısı 
arttı. Özellikle saksı grubunda beton çok tercih edilme-
ye başlandı. 2017’de organik malzeme ile betonun bir-
likte kullanılmasına yönelik bir araştırma yapıyorum. 
Yeni koleksiyonum da bu konsepti yansıtacak. En bü-
yük hayalim ise bu alanlarda üretim yapan kişileri bir 
araya getirecek alternatif bir eğitim-öğretim ve üretim 
alanının bir parçası olmak.”

switches to computer assisted designing afterwards, 
summarizes her working method: “After 3-D modeling the 
products, I take 3-D print outs of them. I take a mold from 
the printed objects I got and resort to the method of 
reproducing them. I work on a new generation production 
technique which is somewhere between handmade 
production and mass production. Having a style like this 
allows me to move comfortably. You can directly move on 
to production after printing out the thing that you modeled 
the day before along with its mold. For the past one year, I 
have been working focused on concrete. The most 
important reason for this is that I really like the material. 
I really like the small deformations of the objects that 
come out of the mold and the differences of two objects 
that came out of the same mold. While researching foreign 
designers, my eyes always went to designers from northern 
countries. Concrete had also started being used for the 
first time in these countries for furniture and home 
decoration 10 years ago. The number of people working 
with concrete has also increased in Turkey. Concrete has 
also started especially being preferred for flowerpot 
groups. I am conducting research for using organic 
materials and concrete together in 2017. My new 
collection will be reflecting this concept. My biggest dream 
is bringing people together making production in this area 
and being a part of an alternative teaching-learning and 
production platform.”
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medi, Katharina Blum’un Çiğnenen Onuru… Sonra da de-
mek ki başka yazarlara, şairlere de sıra gelsin diye bu kada-
rını yeterli görmüşüm. Kitaplarının adları da hayli davetkâr, 
hem akılda kalıcı hem de kışkırtıcı. Zaten, Trenin Tam Saa-
tiydi, anlatısı ya da uzun öyküsü de önce durdurucu adıyla 
dikkatimi çekmişti. Çok gençtim okuduğumda, 15-16 ya-
şında bir lise öğrencisi.
Andreas da benden biraz büyüktü, sadece birkaç yaş. İkinci 
Dünya Savaşı’nın son günleridir ve Andreas da 1 hafta süre-
cek bir tren yolculuğundan sonra ‘ölmeye yatacağı’ cepheye 
varacaktır. Trende adeta yol felsefesi denilebilecek düşün-
celer içindedir ve Böll de genç Andreas’ı bir Alman askeri 
olmasına karşın, insani boyutlarıyla öne çıkarır. O da Hit-
ler’in Büyük Almanya hırsının milyonlarca kurbanından 
başka bir şey değildir. Varacağı yerde öleceğini çok iyi bil-
mektedir. Tüm yaşamını gözden geçirir, düşünür, kederle-
nir, piyanist olamadığı için gözyaşı döker… 
Sonra…
Sonrası Böll’ün romanının adı ve onunla ima ettiği gibidir, 
trenin tam saatidir. 
Güç, iktidar ve büyüklük hastalığı... Elbette yalnızca has-
talıkla açıklanabilecek psikolojik sorunlar ya da patolojik 
bozukluklar değildir. Hatta hastalık diye de adlandırma-
mak gerekir. Çünkü bunları isteyenler, bunun için ülkeleri 
yakıp yıkanlar, dünyayı kasıp kavuranlar ne istediklerini 
bilen, gayet bilinçli, stratejileri olan, hedeflerine adım 
adım yaklaşan kişiler ya da topluluklardır. Büyüklük bilin-
ci oluşturup bunu toplumda yaygınlaştırmayı başarırlar. 
Sonra da toplumsal güç gösterisiyle her şeyi olduğundan 
daha büyük, daha ihtişamlı gösterirler. Parlak bir geçmiş 
ve göz kamaştırıcı bir gelecek vaadiyle kendinden geçen 
kitlelerde de hem kişisel hem toplumsal bir büyüklenme 
baş gösterir böylece.
Bu büyüklenme ve güç tutkusu elbette orada kalmaz, başka 
ülkelere, giderek dünyaya meydan okumak, kafa tutmak 
gibi çılgınca boyutlara varır. Sonra da tutabilene aşkolsun! 
Savaşlar, kırımlar, yıkımlar, düşmanlık, nefret, acımasızlık, 
ölümler, zulümler, göçler… Bir tren daha gitmiş, bir fırsat 
daha kaçmış olur. Herkes yorulur, su uyur ama güç ve bü-
yüklük hırsı uyumaz, yorulmaz, durulmaz…
Savaşların, zulümlerin, baskıların yorduğu bir dünya… 
Yalnızca insanların yüzlerini silmiyor savaş, yerin yüzünü 
de delik deşik ediyor, göğün yüzünü de karartıyor, kirleti-
yor, denizin yüzünü de kana boyuyor. Savaş, her şeyin ve 
herkesin çirkin yüzünü gösterdiği bir kötülükler karnavalı, 
kötü yüreklilerin bayramı. Karanlık karnaval, karanlığın 
bayramı…
Trenler de savaş edebiyatının, savaş filmlerinin taşıyıcı 
unsurları. Her şeye tanıklık ediyorlar ve öyle çok şey taşı-
yorlar ki! Bazen sır, bazen asker, bazen sivil, bazen ölü, ba-
zen yaralı. Trenlerin yalnızca umudu, baharı, barışı ve se-
vinci taşıyacağı bir dünya umarım çok uzakta değildir!

‘And Never Said a Word’, ‘The Lost Honor of Katharina Blum’. 
I must have measured this enough, so there would be time to 
read works of other novelists and poets. The titles are 
tantalizing, catchy and provocative. The long story or narration 
named as The Train Was on Time had grabbed my interest with 
its suspensive title at first. I was so young; a high school student 
at the age of 15 or 16. Andreas was a little older than I was, only 
a few years. Last days of the Second World War, Andreas would 
arrive the front where he would ‘lie down to his death’ after a 
weeklong train trip. He was surrounded by thoughts that could 
almost be called road philosophy. Böll emphasizes humanitarian 
aspects of Andreas, even though he is a German soldier. He was 
nothing but only one victim among millions of Hitler’s ambition 
for creating the Great Germany. He knows very well that he is 
going to die where he is going to arrive. He looks over his whole 
life, gets lost in thoughts, feels sorry for himself, and sheds tears 
because he couldn’t become a pianist.    
Then…
Then everything goes as the title of Böll’s novel and what he 
implied by it; the train was on time. The sickness of power, 
authority, and supremacy. These are certainly not psychological 
problems or pathological issues that can be explained by sickness. 
Maybe, they must not even be called as sickness for those who 
want to posses them and destroy countries to posses them are the 
people or groups who know very well what they are doing and 
who are conscious and who have strategies and who approach 
their targets step by step. They achieve to create superiority 
consciousness among their society and widespread it. They show 
everything larger and more glorious than it is by social show of 
force. Therefore, a social and an individual arrogance capture 
masses that were already overwhelmed by a brilliant past and the 
promise of a magnificent future. 
The addiction of arrogance and power does not stop there; it 
runs rampant such as challenging or daring other countries and 
eventually the world. Then you will never hear the end of it! 
Wars, genocides, destruction, hostility, hate, cruelty, deaths, 
tyranny, migrations… One more train was missed; one more 
opportunity was lost. Everyone becomes tired, water sleeps, but 
the greed for power and supremacy do not sleep, do not become 
tired, and do not become settled. 
A world that is sick and tired of wars, tyranny, and oppression. 
Wars do not only erase people’s faces, they also riddle the face of 
earth with holes, they darken the face of sky, they paint the face 
of seas with blood. War is a carnival where everything and 
everyone show their ugly faces, it is a celebration of the bad. A 
dark carnival, a celebration of the darkness. 
Trains are supporting components of war literature and war 
films. They bear witness to everything and carry so many things! 
Sometimes secrets, sometimes soldiers, sometimes civilians, 
sometimes the dead, sometimes the injured. I hope that the 
world where trains only carry hope, spring, peace, and happiness 
is not so far! 

TRENİN TAM SAATİYDİ!

THE TRAIN WAS ON TIME!

TRENİN TAM SAATİYDİ, ANLATISI YA DA UZUN ÖYKÜSÜ DE ÖNCE 
DURDURUCU ADIYLA DİKKATİMİ ÇEKMİŞTİ. ÇOK GENÇTİM 

OKUDUĞUMDA, 15-16 YAŞINDA BİR LİSE ÖĞRENCİSİ.

THE LONG STORY OR NARRATION NAMED AS THE TRAIN WAS ON TIME HAD GRABBED MY 
INTEREST WITH ITS SUSPENSIVE TITLE AT FIRST. I WAS SO YOUNG WHEN I READ IT; A HIGH 

SCHOOL STUDENT AT THE AGE OF 15 OR 16.

HAYDAR ERGÜLEN

Nasıl hatırlamam, Heinrich Böll’ün romanıydı. 1972’de 
Nobel Edebiyat Ödülü’nü kazanmıştı Böll. Trenin Tam 
Saatiydi (1949), ilk yayımlanan kitabı. Yapıt, savaş sonrası 
Alman romancıların en gözde teması olan İkinci Dünya 
Savaşı’nda hem bireysel hem de toplumsal bir yıkımı anla-
tıyordu. Faşizmin vazgeçilmez amacı olan güç ve büyüklü-
ğün yol açtığı bir yıkım. Büyük Almanya kurulacak ve en 
güçlü devlet olacaktı. Bu yolda da sivil, asker, kadın, erkek, 
genç, yaşlı, çoluk çocuk her yaştan 3-5 milyon insanın ve 
özellikle de Yahudilerin ölmesi teferruat sayılırdı. Öyle ya 
sayılar teferruattır, hatta küsurattır!
Böll’ün 4-5 yapıtını daha okudum sonra, Nobel’i kazanan 
Babasız Evler, Ademoğlu Nerdeydin?, Ve O Hiçbir Şey De-

How can I forget; it was a novel written by Heinrich Böll. Böll 
had won the Nobel Prize in Literature in 1972. The Train Was 
on Time (1949) was his first published novel. It was telling the 
story of a devastation that was both personal and social in the 
Second World War, the favorite subject of the post-war 
German novelists. A devastation that was caused by power and 
supremacy, indispensible goals of fascism. The Great Germany 
would be established and become the most powerful state. 
Deaths of 3-5 million civilians, soldiers, women, men, children, 
elderly, and especially the Jews were only details. The numbers 
were details; moreover, they were remainders!
Later, I have read a few more works of Böll, winner of the Noble 
Prize ‘The Unguarded House’, ‘Adam, Where Art Thou?’, 

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLESTREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES
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‘Her Günün Siyaseti’ (Avangard Kitap, 2015); Fazıl 
Baş’ın ilk kitabı, içinde on üç şiir bulunmaktadır. 
İki yönüyle dikkat çekiyor Fazıl Baş’ın şiiri. İlki, onun 
düşüncesindeki sağlamlık. Her Günün Siyaseti’nde 
kendini kaybetmişçesine sayıklamalar içine giren, bir 
türlü yakasını bunalımın elinden kurtaramayan per-
sonaya rastlanmaz. Sağlam düşünce, sağlam duruşu 
gerektirir. Her Günün Siyase-
ti’nde konuşan özne dik bir du-
ruşa sahip. Dik duruşa yani ce-
sarete ve dürüstlüğe. 
Müslüman bireyin zaaflarını 
ıskalamayan; girdiği çıkmazla-
rı, düştüğü hataları da bir şe-
kilde hesaba katan, daha doğ-
rusu bu zaafların kaynağını, 
başlangıç ve bitiş noktasını ve 
sebebini de araştıran ve düşü-
nen bir şiiri var Fazıl Baş’ın. 
Sorguluyor, yargılıyor, saldırı-
yor, bundan da kesinlikle çe-
kinmiyor. Mısralarındaki inti-
zamı bozmadan yapıyor tüm 
bunları. Onun söyleyiş biçimi, 
ses tonu ve konuları arasında 
böyle bir düzen bulunmaktadır.
Tam, bütünlüklü şiirler yazmış 
Fazıl Baş. Bütünlüğünü biraz da 
şüpheciliğine borçludur. Şüp-
he, Fazıl Baş’ın konuları etraf-
lıca ele almasını sağlamıştır. O, 
İslam, yani Allah’a iman dışın-
da her şeye şüpheyle yaklaşıyor. Modern dünya düze-
ni tarafından yaralanmış bir Müslüman’ın sesi olma-
ya çalışıyor. O yaralanmanın farkına varan, saldırıyı 
bertaraf edip, yeniden ayağa kalkmak için neler yapıl-
ması gerektiğini düşünen bir özneyi konuşturuyor.
Özne, çoğunlukla şairin kendisidir. Bazen de farklı 
sesler işitiriz onun şiirinde. Farklı sesler baskın şah-
siyetin gür nidası içinde eritilir ve aynı amaç doğrul-

‘Politics of Every Day’ (Avangard Books, 2015) is a book by 
Fazıl Baş and contains thirteen poems.
Fazıl Baş’ poetry grabs attention with two aspects. First one 
is the strength in his thoughts. We do not see a character 
that cannot run away from the clutches of depression and 
goes in delirium hysterically in Politics of Every Day. Strong 
thoughts require a strong stand. The subject that speaks in 

Politics of Every Day has an upright 
stance, in other words, bravery and 
honesty.
Fazıl Baş’ poetry is the kind that 
does not miss the frailties of the 
Muslim individual; takes his 
dilemmas and mistakes into the 
account or rather observes the 
source, starting and ending points 
of those frailties. He questions, 
judges, attacks, and does not 
hesitate doing this. He does all of 
them without spoiling the order. 
There is an order in his narration, 
voice, and subjects.
Fazıl Baş had written whole and 
complete poems, owing the 
wholeness to skepticism. 
Skepticism ensured Fazıl Baş to 
deal with subjects in detail. He 
approaches everything except 
Islam with skepticism. He tries to 
be the voice of a Muslim who was 
created by the modern world order. 
He makes the subject, which is 

aware of the injury, thinks about the things to do to avoid 
the attack and stand up, talk. 
The subject is the poet himself most of the time. Sometimes, 
we hear different voices in his poetry. Different voices 
become melted in the superior character’s strong cry and 
used within the same aim. There is a planned and 
programmed act in question in Fazıl Baş’ poems; we do not 
see images, words, or comparisons to catch randomly. The 

tusunda kullanılır. Fazıl Baş’ın şiirlerinde planlı ve 
programlı bir hareket söz konusudur; rastgele yakala-
nacak imge, söz veya benzetmelere pek rastlanmaz. 
Onun şiiri nerede başlar, hangi noktalara uğrar ve 
nerede biter bellidir. Şiirindeki bütünlük, sesindeki 
pürüzsüzlük bu şekilde sağlanır.
Her Günün Siyaseti’nde titizlik ikinci dikkat çekici 
noktadır. Mısra, sembol ve kafiyeleri neredeyse ku-
sursuzdur Fazıl Baş’ın. Tertemiz bir Türkçesi vardır. 
Düşüncelerini düzyazı rahatlığı içinde ama düzyazıya 
da kaymadan mısralaştırabilen bir şair Fazıl Baş… Çok 
zekice çıkışlar yapar sadelik ve berraklık içinde. Onda 
çağrışımı farklı noktalara çekilebilecek ifadelere rast-
lanmaz. Temposunda herhangi bir aksaklık, yarım 
kalmışlık, bozukluk, gereksiz ses yüksekliği veya dü-
şüklüğü görülmez. Düşüncelerindeki sağlamlık ve 
duruluk, onların ifade edilişlerinde kendilerini göste-
rir. Bu yönüyle Her Günün Siyaseti’ni Mehmet 
Akif’in Safahat’ına benzetebiliriz. 
Fazıl Baş, Müslümanlığının gereği olarak siyasetle il-
gilenir. Konu ve olayları siyasi ve tarihi bağlamları 
içinde ele almaya özen gösterir. Her Günün Siyaseti, 
temelde insanla buluşan, insan olmanın gereğini 
araştıran noktalarıyla aslında herkese bir şekilde do-
kunmayı başarabilmektedir. “Ve benim seni sevdi-
ğim/ Nerden baksan her günün siyaseti”. Her Günün 
Siyaseti’nde bireyle dünyanın birbirlerinin neden ve 
sonuçları olmaları herkesin bir şekilde kendini bula-
bileceği açıları ortaya çıkarır. places where his poetry starts, ends, and stops by are certain. 

He achieves the wholeness in his poetry and smoothness in his 
voice by this way.       
Accurateness in Politics of Every Day is the second striking 
point. Fazıl Baş’ lines, symbols, and rhymes are almost 
perfect. His Turkish is flawless. He is a poet who writes his 
thoughts as comfortable as writing a prose and versifies them 
so easily. He makes intelligent breakthroughs in simplicity 
and clarity. We don’t see him using expressions that assign 
different meanings to connotations. We do not see any 
glitches, discontinuities, defects, unnecessary loss of sound 
or loudness in his tempo. The strength and clarity of his 
thoughts can be seen in the way of their expression. We can 
liken Politics of Every Day to Mehmet Akif’s Safahat with 
this aspect of it. 
Fazıl Baş deals with politics as a requisite of being a Muslim. 
He cares to treat subjects and events within their historical 
and political contexts. Politics of Every Day achieves to touch 
everyone with the points that meets with humans and searches 
the requisites of being a human. “And my love for you / 
whichever way you look at it is the Politics of Every Day.” The 
way that the world and persons are the causes and effects of 
each other’s in Politics of Every Day brings the angles into 
open where everyone can find himself or herself.
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Babamın Şarkısı, İsmail Özen, Profil 
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My Father’s Song, İsmail Özen, Profil 
Publications, 2016.

Eskimeyen Kitaplar, Hakan Arslanbenzer, 
Avangard Kitap, 2017.
Books that Never Grow Old, Hakan 
Arslanbenzer, Avangard Books, 2017.

Sisten Yazma, Bünyamin K., Hece Yayınları, 
2017.
Scarf of Fog, Bünyamin K., Hece 
Publications, 2017.

Şair Sufiler, Ekrem Demirli, Sufi Kitap, 2015.
Poet Sufis, Ekrem Demirli, Sufi Books, 2015.
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AŞKIN SİYASET HALİ

POLITICAL STATE OF LOVE

TAM, BÜTÜNLÜKLÜ ŞİİRLER YAZMIŞ FAZIL BAŞ. BÜTÜNLÜĞÜNÜ BİRAZ DA ŞÜPHECİLİĞİNE 
BORÇLUDUR. ŞÜPHE, FAZIL BAŞ’IN KONULARI ETRAFLICA ELE ALMASINI SAĞLAMIŞTIR.

FAZIL BAŞ HAD WRITTEN WHOLE AND COMPLETE POEMS, OWING THE WHOLENESS TO 
SKEPTICISM. SKEPTICISM ENSURED FAZIL BAŞ TO DEAL WITH SUBJECTS IN DETAIL.
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Dersler, sınavlar, projeler, bitirme tezleri... Hepsi 
geride kaldıysa, sıra mezuniyet balonuza geldi de-
mektir. Hayata atılmanın belki de ilk basamakla-
rından olan mezuniyet balonuzda yaptığınız se-
çimler hayatınız boyunca karşınıza çıkacaktır. Bu 
durumu göz önünde bulundurarak, günün modası 
ne olursa olsun, siz kendinize yakışan tarz ve ta-
vırdan vazgeçmeyin. 
Bu gece için önerilerimiz şöyle... 

Classes, quizzes, projects, thesis… If these are all 
left behind, this means it is time for the graduation 
ball. Your graduation ball maybe one of the first 
steps of starting your new life so make your 
selections wisely. Considering this fact, choose a 
style and a gown that would suit you and your age 
no matter what the current trends are. 
Here are our recommendations for this night…

NAGEHAN AYDIN EBRU İNAL

MEZUNİYET 
ELBİSEM NASIL 
OLSUN?

WHAT TYPE OF A 
GOWN YOU 
SHOULD WEAR TO 
YOUR PROM?

KLASİK İYİDİR
Her sezonun değişmez model, desen ve 
renkleri vardır. Bu da klasik anlamına 
gelir ve klasik bir renk ve model tercih 
etmek her zaman kurtarıcıdır. Kırmızı, 
siyah, lacivert renkleri tercih ederseniz 
hem yılın modasından hem de klasikten 
uzak kalmamış olursunuz. Model olarak 
ise düz ve sade kesimlerden 
uzaklaşmayın. 

CLASSIC IS GOOD
There are constant models, patterns, and 
colors of every season. This means 
classic and choosing a classic color and a 
model means a lifesaver. If you select 
red, black, or navy, you will be following 
the season’s trend closely and remaining 
attached to the classics. We also suggest 
going with simple and straight cuts when 
it comes to picking a model.   

MODA / FASHION MODA / FASHION
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VÜCUT TİPİ 
Giyinmenin temel kuralı olan ‘vücuduna 

göre giyin’ konusu gece elbiselerinde 
daha da önem taşıyor. Çünkü bu elbiseler 

kusurları, günlük giyime göre daha ön 
plana çıkarır. Vücudunuzda şikayetçi 

olduğunuz bölgeleri en iyi koyu renkli 
tuvaletle kapatabilirsiniz. Koyu rengin 

genç yaşlara yakışmadığını 
düşünüyorsanız, modelin burada daha 

önemli faktör olduğunu unutmayın. 

BODY TYPE
The basic rule of dressing, which is to ‘dress 

according to your body type’, is also important 
when selecting an evening gown, because they 

bring the imperfections of your body more 
forward compared to casual clothes. You can 
best conceal the imperfections of your body 

with a dark colored gown. If you think that 
dark colors do not suit your young age, 

remember the importance of the model factor.



SAÇLARDA DOĞALLIK 
Kadınların en sık değiştirdiği yerleridir saçlar... 
Bu geceye, özel bir renk ve modelle katılmak 
istiyorsanız, doğal saçlarınıza uygulanacak 
ışıltılı görüntü iyi bir seçim olacaktır. Pembe, 
mavi, gri gibi doğal olmayan renkteki saçlar 
her ne kadar moda olsa da, bu tercihlerden 
kısa sürede pişmanlık duymak olasıdır. Model 
olarak, doğal fönlerden, at kuyruklarından 
şaşmayın!

NATURAL HAIR STYLE
Women change their hairstyle often. If you would 
like to attend the evening with a special color and 
style, a natural shiny look that will be applied to your 
hair would be a good choice. Even though unnatural 
colors such as pink, blue, and green is the latest 
hair color trend nowadays, it is highly possible to 
regret these decisions in short time. Go with a 
ponytail or a natural blowout when it comes to 
picking your hairdo! 

MODA / FASHION
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KAÇ YAŞINDASINIZ?
Tabi ki 20’li yaşların başlarındasınız... Hem 

seçtiğiniz model hem de elbisenizi 
tamamlayan saç, makyaj biçiminizle yaşınızı 

bir anda 40’lara çıkarma tehlikeniz var. 
Bunun için ağır işlemeler, taşlar, takılar, ağır 

makyajdan uzak durun. Buğulu göz makyajı, 
nude tonlarda ruj genç yaşınıza tam olarak 

uyan bir seçim olur. 

HOW OLD ARE YOU?
You are definitely in your 20s. You are facing with 

the danger of increasing your age to 40s with a 
bad selection of an evening gown, hair, and 

makeup style. So, stay away from gowns with 
heavy embroidery, ostentatious jewelry, and tones 

of makeup. Smoky eye makeup, nude lip color 
would be a good choice to suit your young age. 



ÇANTA-AYAKKABI
Sade bir elbiseyi, daha gösterişli bir 
çanta ve ayakkabı ile tamamlamak 
modanın kurallarından... Ancak burada 
farklı formları olan çantaları tercih 
ederek, tarzınızı yansıtabilirsiniz. 
Ayakkabıda ise platformlu, demode 
formlardan ziyade, kalın topuklu, 
bantlı modeller yaşınıza daha uygun 
olacaktır. Ayrıca sizi kısıtlayan bir 
ayakkabı ne kadar güzel olursa olsun 
gecenizi mahvedebilir.

PURSE-SHOES 
Complimenting a plain dress with a 
flamboyant pair of shoes and a purse 
is among the rules of fashion. 
However, you can reflect your style by 
using a purse in a different form. 
Select shoe models with straps and 
chunky heels to suit your age instead 
of platforms. In addition, a pair that 
would limit your mobility would ruin 
your evening, no matter how pretty 
they look. 

MODA / FASHION
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AKSESUAR
Kolye, bileklik, yüzük, halhal, 
şahmeran... Sade bir elbiseyi 
hareketlendirecek olan 
aksesuardır ve seçilen renk 
ve model de elbisenizi 
yukarıya taşıyabilir. Bu 
sebeple seçtiğiniz 
aksesuarların ucuz 
görünmemesi en önemli 
kural. Zarif ve genç bir 
görüntü için büyük taşlar 
yerine, küçük taşlı takıları, 
incileri, büyük bileklikler 
yerine sadece altın renkli 
zincirden oluşan bir 
şahmeranı tercih 
edebilirsiniz. Tasmalar da 
çok trend. Kaş, çene, burun 
gibi bölgelerinizde olan 
piercing’lerinizi belki bu 
geceliğine çıkartabilirsiniz. 

ACCESSORY
Necklace, wristband, ring, 
anklet, ring bracelet are 
among the accessories that 
would set your dress in 
motion and the color and 
model you choose would also 
animate it. The most 
important rule here is to 
choose accessories that do 
not look cheap. Creating a 
graceful and young 
appearance can be achieved 
by selecting jewelry with 
pearls, fine gemstones instead 
of large ones, and ring 
bracelets with gold link chains 
instead of large wristbands. 
Chokers are in fashion. You 
might want to remove your 
piercing from your face for 
that evening. 



DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

Yaklaşan yaz mevsimi ile birlikte düğün sezonu da açıldı. 
Evlilik hazırlıkları yapanların hayallerini süsleyen düğü-
nü gerçekleştirmeleri sanıldığından çok daha kolay. Bu-
nun için mekânın süslenmesinden, kokteyl ya da yemek 
masalarının süslenmesine kadar birçok detay ile ilgilen-
meniz gerekiyor. En mutlu gününüzün kusursuz olması 
için nelere dikkat etmelisiniz? Aksesuarlar ve mekân 
süslemelerinde, renklerde bu yılın trendleri neler? İşte 
sorularımızın yanıtları…

Now that it is summer, wedding season is here, too. Having 
your dream wedding and making your dreams come true is 
so much easier than you think it is. All you need to do is to 
care for some details such as decorating the place, cocktail 
or dinner tables. So, what should you do to make that 
special day perfect? What are the trends of the year when it 
comes to wedding decorations and accessories? Here are 
the answers…
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ELA DEMİRCİLER

HAYALLERİNİZİ SÜSLEYEN RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜN YAPMAK ÇOK KOLAY. ÖZEL SÜSLEME 
TEKNİKLERİYLE BU HAYALLERİNİZİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRSİNİZ.

RÜYA GİBİ BİR DÜĞÜN PLANLAYIN

HAVING YOUR DREAM WEDDING IS SO EASY. YOU CAN MAKE YOUR DREAM COME 
TRUE BY USING SPECIAL DECORATING TECHNIQUES.

PLAN YOUR DREAM WEDDING

MODERN VE KİŞİSEL
2017 yılının gelin ve damatları, modern ve kişiselleştirilmiş 
detaylarla düğün organizasyonlarında fark yaratacak. Bu 
yılın düğünleri alternatif mekanlarda, daha samimi, abar-
tıdan uzak, doğal ve eğlenceli olacak. Yeni sezonda ger-
çekçilikten uzaklaşmayan, minimalist, sade ama iddialı 
detaylar revaçta. Gelinlikten davetiyeye, gelin çiçeğinden 
damatlığa, masa süslemesinden ilk dans müziğine kadar 

düğün organizasyonlarına sadelik hakim olacak.

MODERN AND PERSONAL
Brides and grooms of 2017 are going to make the 
difference at wedding organizations thanks to the modern 
and personalized details. Weddings this year will be much 
more fun and natural at alternative places, warmer, and 
away from lavishness. Minimalist, simple, close to reality, 
but assertive details are popular. Simplicity will dominate 
almost everything from bridal gowns, invitations, table 

decorations, and first dance music to groom’s suit.



DAVETİYE VE ŞEKER
Davetiye ve nikâh şekeri seçimi en zor 
seçimlerden… Seçimi kolaylaştırmak 
için düğünün konsepti ve mekânından 
yola çıkmalısınız. Bahar temalı bir 
düğün davetiyesinde ve nikah şekerin-
de bahar dalları, çiçekler, lavanta kese-
leri, gül yapraklarıyla dolu minik koku 
buketleri yer alabilir. Deniz temalı bir 
düğün için ise, deniz kabukları, deniz-
yıldızları ile hazırlanan nikâh şekerleri 
seçilebilir. Davetiyelerde fark oluştur-
mak için ise kendi metninizi kendiniz 
yazmalısınız.

INVITATIONS AND FAVORS
Selecting wedding invitations and 
favors is one of the hardest decisions to 
make. Therefore, to make this easier, 
you should base your decision on your 
wedding theme and place. Sprigs, 
flowers, and lavender bags, mini 
potpourri bags filled with rose petals 
might be chosen for a wedding with a 
spring theme. You can have seashell or 
starfish shaped candy filled favor bags 
for a wedding with a sea theme. You 
should also use your own words in the 
invites to make a difference.    

DEKORASYON / DECORATION DEKORASYON / DECORATION

UÇUŞAN TÜLLER
Yaz aylarında evlenenler için tropik meyve-
ler, mevsim çiçekleri ve uçuşan tüllerle süsle-
yebileceğiniz bir mekân ve özgürce dans 
edip eğlenebileceğiniz bir davet yaşamınız 
boyunca hatırlayacağınız bir anı olacaktır. 
Vintage seviyorsanız, mekânı;  bej renkli 
keten masa örtüleri, tüller, antika görüntüsü 
veren şamdanlar, mumluklarla süsleyebilirsi-
niz. Klasik sevenlerdenseniz masalarda 
büyük şamdanlar, büyük vazolarda çiçekler, 
şık masa örtüleri kullanabilirsiniz.

FLUTTERING TULLES
For those who would marry in summer, a 
place that you can decorate with tropical 
fruits, seasonal flowers, and fluttering tulles 
and a reception where you can dance freely 
will make your greatest memories that you 
will not forget for the rest of your life. If you 
like vintage, you can decorate the place with 
beige linen tablecloths, tulles, and antique 
looking candleholders. If you like classic 
weddings, you might want to use large 
candleholders or large flower vases as 
centerpieces, and elegant tablecloths.

MEKÂN SEÇİMİ
Düğün konseptinize karar verirken mekanı da ona 

göre seçmelisiniz. Romantik bir düğün hayal ediyor-
sanız, klasik düğünlerin yerine kırda, yazlık salaş bir 
mekanda ya da kumsalda bir düğün planlayabilirsi-

niz. Otellerin terasları ya da deniz manzarasına 
hâkim bahçeler de seçilebilir. 

CHOOSING THE PLACE
You should choose the place in accordance with 

your wedding theme. If you are dreaming of having 
a romantic wedding, you might want to plan a 

wedding at a beach or countryside. A hotel terrace 
or a garden with sea view would also make good 

options.

FOTOĞRAF ÇEKİMİ
Stüdyo ortamları yerine çiftlerin tercihi 

artık doğal ortamlar ya da müze gibi 
yapılar… İstanbul’da evlenen çiftler, 

Kuzguncuk, Balat, Adalar, Kız Kulesi, 
Galata Kulesi, Sultanahmet, Haydarpaşa 

tren garı, Yıldız Parkı, Hidiv Kasrı gibi 
yerleri çekim platosu olarak kullanıyor.

PHOTO SHOOT
Couples choose natural places or museum 
like structures instead of studios now. The 
couples that marry in İstanbul usually pick 

locations such as Kuzguncuk, Balat, Adalar, 
Maiden Tower, Galata Tower, Sultanahmet, 
Haydarpaşa Train Terminal, Yıldız Park, and 

Khedive Palace as a background. 
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THE BIG AUTOMOTIVE MEETING, İSTANBUL AUTO SHOW 2017, 
HOSTED AUTOMOBILE LOVERS AFTER A TWO-YEAR BREAK. 

HALF A MILLION AUTOMOBILE 
ENTHUSIASTS RAN TO THE FAIR

OTOMOTİVİN BÜYÜK BULUŞMASI İSTANBUL AUTOSHOW 2017 FUARI, 
İKİ SENE ARADAN SONRA OTOMOBİL SEVERLERİ AĞIRLADI.

YARIM MİLYON OTOMOBİL 
TUTKUNU FUARA KOŞTU

Geçtiğimiz mayıs ayında düzenlenen İstanbul Autos-
how 2017 Fuarı, iki yıl aradan sonra otomobil tutkunla-
rının buluşma noktası oldu. ‘Geleceğe Yakından Ba-
kın’ sloganıyla düzenlenen fuarda yakında yollara çıka-
cak en yeni modelleri 500 bin ziyaretçi yakından görme 
fırsatı yakaladı. Yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi kendine 
çeken fuar, en yeni modeller kadar, yakında kullanıma 
sunulacak teknolojilere de ev sahipliği yaptı. İşte fuarın 
öne çıkan yenilikleri…

The İstanbul Auto Show 2017 that was organized in May, 
became the meeting place of automobile enthusiasts. In the 
fair, which was organized with the slogan ‘Take a closer look 
into the future’, 500 thousand visitors viewed up close the 
newest models that will soon embark on the roads. The 
show, which attracted approximately 500 thousand visitors, 
hosted technologies that will soon be offered for use as 
much as it hosted the newest models. Here are the most 
prominent innovations of the fair... 

YARIM MİLYON OTOMOBİL 
TUTKUNU FUARA KOŞTU

ERTUĞRUL ARSLAN

FIAT 124’ÜN ÜSTÜ AÇILDI
Otomotiv tarihinin en popüler ‘roadster’ 
modellerinden Fiat 124 Spider, yeni jenerasyo-
nu ile fuarda sergilendi. Fiat 124 Spider, hem 
manuel hem de otomatik şanzıman seçeneği-
ne sahip olarak 1.4 litre 140 beygirlik benzinli 
motorla otomotiv tutkunlarının beğenisine 
sunuldu. Arkadan itişli yeni Fiat 124 Spider, 
gerek göz alıcı ‘roadster’ tasarımı gerekse 
güçlü teknik altyapısıyla ilk neslin başarısını 
daha da yukarılara taşımayı hedefliyor.

One of the most popular ‘roadster’ models of 
automotive history the Fiat 124 Spider, was 
showcased at the show with its new generation. The 
Fiat 124 Spider was offered to the automotive 
enthusiasts with the options of manual and auto 
transmission along with a 1.4 liter 140 horsepower 
gasoline engine. The new rear-wheel drive Fiat 124 
Spider aims at carrying the success of the first 
generation with either its eye-catching ‘roadster’ 
design or its powerful technical substructure.       

THE FIAT 124 IS NOW A CONVERTIBLE 

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE OTOMOTİV / AUTOMOTIVE
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Opel, Insignia Grand Sport, Insignia Sports 
Tourer ve Crossland X olmak üzere üç yeni 
modelinin Türkiye tanıtımını fuarda gerçek-
leştirdi. Yeni Insignia Grand Sport ülkemizde 
mayıs sonundan itibaren 1.5 lt 165 beygir 
benzinli, 1.6 lt 136 beygir ve 2.0 lt 210 beygir 
dizel motor seçenekleri ile sunulmaya baş-
landı. Opel’in Avrupa genelinde istikrarlı 
şekilde büyüyen B crossover segmentine 
giriş yapacağı yeni modeli Crossland X, mar-
kanın 2016’da Mokka X ile hayata geçirdiği X 
ailesinin ikinci üyesi. Yeni model Türkiye’ye, 
1.2 lt 81 beygir ve 1.2 lt 110 beygir benzinli 
motor seçeneklerinin yanı sıra 1.6 lt 99 bey-
gir dizel seçeneğiyle yaz aylarında gelecek.

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

Ford fuarda süper spor otomobili Ford GT 
Race Car (Yarış Otomobili) modelini 
Türkiye’de ilk kez sergiledi. Bugüne dek geliş-
tirilen en gelişmiş yüksek performans araçlar-
dan biri olan Ford GT, hafiflik, aerodinami ve 
Ford’un en büyük inovasyon harikalarından 
biri olan EcoBoost motor teknolojisi açısından 
en gelişmiş özelliklere sahip. Ford GT’nin 3,5 
litrelik V6 EcoBoost motoru, 600 beygiri aşan 
gücü ile 550 NM tork üretiyor. Ford GT, saatte 
347 km/s’lik azami hızı ile bugüne kadar pist-
lerde boy gösteren en hızlı Ford modeli.

Ford displayed their super sports vehicle the 
Ford GT Race Car model for the first time in 
Turkey. The Ford GT, which is one of the most 
advanced high performance vehicles ever 
developed, has the most advanced features in 
the aspects of lightness, aerodynamics, and one 
of Ford’s biggest innovations the EcoBoost 
motor technologies. Ford GT’s 3.5 lt V6 EcoBoost 
engine, generates 550 NM torques with its 
power that surpasses 600 HP. The Ford GT, with 
its maximum speed of 347 km/h is the fastest 
Ford model ever to be displayed on the tracks.

SÜPER SPORCU FORD THE SUPER ATHLETE FORD  
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

Opel, made the introduction of its 3 new models the 
Insignia Grand Sport, Insignia Sports Tourer and 
Crossland X to Turkey at the show. The new Insignia 
Grand Sport started being offered at the end of May in 
our country with 1.5 lt 165 HP gasoline, 1.6 lt 136 HP 
and 2.0 lt 210 HP diesel engine options. Opel’s new 
model the Crossland X, which will enter the B crossover 
segment that is steadily growing in the majority of 

Europe, is the second member of the X family that 
came to life in 2016 with the Mokka X. The new model 
will arrive in Turkey in the summer months with a 1.2 
lt 81 HP and 1.2 lt 110 HP gasoline engine options 
along with a 1.6 lt 99 HP diesel option.  

EN YENİ OPEL MODELLERİ THE NEWEST OPEL MODELS 
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Honda, yeni Civic Type R ve NSX modelleri-
nin tanıtımıyla fuarın ilgi odağı oldu. Model 
atağını sürdüren marka fuarda süper spor 
segmentindeki üyesi NSX efsanesinin yeni 
neslini ve kompakt sporcu Civic Type R’ın 
yeni versiyonunu tanıttı. NSX’in Türkiye satışı 
da fuardan sonra başladı. Honda ayrıca 
Formula 1 aracını standın performans bölü-
münde fuar ziyaretçilerinin beğenisine 
sundu.

Honda was the focus of attention of the show with its 
new Civic Type R and NSX models presentation. The 
brand, which maintains its bombarding of models, 
presented the member of the super sports segment 
the NSX legend and the new version of its compact 
sports vehicle of the new generation the Civic Type R 
at the show. The sales of the NSX started in Turkey 
after the show. Honda also presented its Formula 1 
vehicle at the performance segment of the stand to 
the show visitors.

HONDA’DAN PERFORMANS ŞOVU A PERFORMANCE SHOW FROM HONDA

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE



TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

EKONOMİK VE SADE
Uygun fiyatlı bir sistem için alıcıyı devreden çıkarttık ve 
Audioengine A5+ modeli, güç çıkışı gerektiren hopar-
lörleri tercih ettik. A5+ analog bağlantıyla sisteminize 
bağlanabileceği gibi, 150 Watt çıkış gücü ile odanızı 
müzikle doldurabilir. Audio-Technica AT-LP120 pikap, 
yüksek kaliteli kartuşu ile sisteminizi tamamlar ve 
hoparlördeki USB bağlantıyla şarj da edilebilir.

ECONOMICAL AND PLAIN 
For a system with a suitable price we removed the 
receiver and preferred speakers, which require an 
Audioengine A5+ model power output. As it can connect 
to your system with its A5+ analog connection, it can 
also fill your room with music with its 150-watt output 
power. The Audio-Technica AT-LP120 pickup completes 
your system with its high quality cartridge and can be 
charged with the USB connection on its speakers.
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THE VINYLS 
ARE BACK

New generation music systems, turntables 
that we become familiar thanks to DJ’s, 
consist of receivers and passive speakers. 
The turntable plays the vinyl record and 
sends the audio to the receiver and the 
speaker gets its power from the receiver. 
Thus, there is no need to use a plug. The 
best part of it is that models, which can 
connect to computers, can record audio. It 
is possible to find systems that are more 
serious for those who want the audio at a 
studio level... Here are some examples of 

new generation music systems... 

KALİTE ARAYANLAR İÇİN
İşe en güçlü sistem ile başlayalım. Bu üçlü, kalite arayan-
lara odaklanıyor, ancak ciddi bir bütçe de gerektiriyor. 
İçerisinde dijitalden analoga ses dönüştürücü (DAC) ve 
phono girişi bulunan NAD C 368 adlı amfi, çok yönlü 
görev yapıyor. Pro-ject Debut Carbon adlı bu pikap, 
fiyat/performans açısından etkili. Monitor Audio Silver 8s 
adlı hoparlör çifti ise dengeli bir müzik deneyimi sağlıyor.

FOR THOSE SEARCHING FOR QUALITY... 
Let’s start with the most powerful system. This trio focuses 
on those looking for quality but requires a serious budget. 
The amp NAD C 368, which has a built-in audio convertor 
(DAC) from digital to analog and phono input, does multi 
tasking. This pickup named Pro-ject Debut Carbon is effective 
in terms of price/performance. Its dual Monitor Audio Silver 
8s speakers provide a balanced music experience.

UFAK AMA GÜÇLÜ
Kaliteden ödün vermeden, bütçenizi de iyi bir ses siste-
minden çok rahatsız etmeden plak dünyasına dönüş yap-
mak isterseniz, bu sistem daha uygun. Amfi tercihimiz 
Cambridge Topaz AM10, 35 Watt’lık phono girişli bir 
model. Pro-Ject Essential II adlı pikap ise iyi bir kartuş, kol 
ve tabla üçlüsünü sağlıyor. Paradigm Atom Monitor 
hoparlörler ise küçük boyutlarının aksine, güçlü ses çıkı-
şıyla dikkat çekiyorlar.

SMALL BUT POWERFUL 
If you want to return to the world of vinyl without making 
a compromise to quality and without disturbing your 
budget, then this system is more suitable. Our amp 
preference the Cambridge Topaz AM10 is a model with a 
35 Watt phono input. The pickup named the Pro-Ject 
Essential II provides a good cartridge, turntable, and crank 
trio. Its Paradigm Atom Monitor speakers gain attention 
with their powerful audio output despite their small size. 

PLAKLAR GERİ 
DÖNDÜ

Yeni nesil müzik sistemleri, DJ’lerden 
aşina olduğumuz turntable’lar, alıcılar ve 
pasif hoparlörlerden oluşuyorlar. Burada 
turntable, yani pikap, plağı çalıyor, sesi 
alıcıya gönderiyor ve hoparlör de gücü 
alıcıdan sağlıyor. Böylece priz kullanma-
ya gerek kalmıyor. İşin güzel yanı, bilgi-
sayara bağlanabilen modeller ile ses kay-
dı yapılabiliyor. Sesi stüdyo kalitesinde 
isteyenler için de çok daha ciddi sistem-
ler bulmak mümkün... İşte yeni nesil 
müzik sistemlerinden birkaç örnek...

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGYTEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

AYTUN ÇELEBİ
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AJANDA / AGENDA SİNEMA / CINEMA

 Simge ve Buray Konseri 
Simge and Buray Concert

Marina Arena, İstanbul 

03
 Bach Maratonu-Ellen Jewett 
Bach Marathon-Ellen Jewett

Erimtan Müzesi Konser Salonu, Ankara
Erimtan Museum Concert Hall, Ankara

08
Athena Akustik
Athena Aquistic

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava 
Sahnesi, İstanbul

Harbiye Cemil Topuzlu Open-Air Theater

Ben Orhan Veli 
Akasya Kültür Sanat, İstanbul

Akasya Culture Art

16
 Koray Avcı Konseri 
Koray Avcı Concert

ODTÜ Vişnelik, Ankara

2421

MFÖ KONSERİ
Türk pop ve rock müziğinin 
efsane grubu MFÖ, 16 
Haziran’da ODTÜ Vişnelik sah-
nesinde sevenleriyle buluşuyor. 
Ele Güne Karşı, Bu Sabah 
Yağmur Var İstanbul’da, 
Güllerin İçinden, Benim Hala 
Umudum Var, Yalnızlık Ömür 
Boyu, Sarı Laleler, Hep Yaşın 
19 gibi sayısız hitleriyle konser-
lerinde üç kuşağı bir araya 
getiriyor grup.

MFÖ CONCERT
MFÖ, the legendary group of 
Turkish pop and rock music,  is 
going to give a concert at 
ODTÜ Vişnelik stage on June 
16. The group brings together 
the three generations at their 
concerts where they perform 
their greatest hits such as Ele 
Güne Karşı, Bu Sabah Yağmur 
Var İstanbul’da, Güllerin 
İçinden, Benim Hala Umudum 
Var, Yalnızlık Ömür Boyu, Sarı 
Laleler, and Hep Yaşın 19.
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DEDE KORKUT HİKAYELERİ
DEDE KORKUT STORIES 
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
09 Haziran 2017 / June 09, 2017

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
Burak Aksak

OYUNCULAR: CAST:                                                  
Mahir İpek, Devrim Yakut, Onur Atilla, Salih 
Kalyon, Erdal Tosun, Korhan Herduran, Öznur 
Serçeler, Burak Çimen

TÜR: GENRE
Komedi / Comedy

FİLM ÖZETİ: BKM’nin yapımcılığını üstlendiği 
film, klasikleşmiş Dede Korkut Hikâyeleri’ni 
mizahi yönden ele alıyor.

SYNOPSIS: Produced by BKM, the movie 
treats classical Dede Korkut Stories in a 
humorous way. 

MUMYA / THE MUMMY
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
09 Haziran 2017 / June 09, 2017

YÖNETMEN: DIRECTOR: 
Alex Kurtzman

OYUNCULAR: CAST:                                                  
Tom Cruise, Russell Crowe, Sofia Boutella, Annabelle 
Wallis, Jake Johnson

TÜR: GENRE
Aksiyon, Macera / Action, Adventure

FİLM ÖZETİ: Acımasız bir çölün derinliklerindeki bir 
lahitte güvenli bir şekilde gömülü olduğu düşünülen, 
hayatı haksız bir şekilde elinden alınmış antik pren-
ses, günümüze uyanır ve yüzyıldır büyüyen kötülük-
lerini ve insanlığa meydan okuyan dehşetini de 
yanında getirir.

SYNOPSIS: Though safely entombed in a crypt deep 
beneath the unforgiving desert, an ancient princess, 
whose destiny was unjustly taken from her, is 
awakened in our current day bringing with her 
malevolence grown over millennia, and terrors that 
defy human comprehension.

Arabalar
Cars

Çizgi Film/3D Animation

Tatlı Şeyler
Sweet Things

Komedi/Comedy

Korkacak Bi’Şey Yok
Nothing To e Afraid Of

Komedi/Comedy

Kara Gün
Patriots Day 

Dram, Gerilim, Tarih/ Drama, 
Thriller, History

Transformers 5: Son Şövalye 
Transformers 5: Last Knight 
 Macera, Bilim-Kurgu, Aksiyon

Adventure, Sci-Fi, Action

16 12 23 23 23

DELLA MILES
Uzun yıllar Michael Jackson ve Whitney 
Houston başta olmak üzere birçok sanatçının 
vokalistliğini yapan Della Miles, 8 Haziran’da 
İzmir, Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu’nda 
sizlerle...

Della Miles, who worked for long years as a 
vocalist for many singers, primarily Michael 
Jackson and Whitney Houston, is going to be 
with her fans at the Bostanlı Suat Taşer Theater, 
İzmir on June 8. 
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

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.  

[ 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.

BERTAN KODAMANOĞLU

ARTÇI
ASLİYE
AYRAN
BALYOZ
BOĞAZ
BÜYÜK
CENİN

ÇİMDİK
EDİRNE
EFKAR
EKSİK

ELEMAN
FERYAT
KEPEK

KERVAN
KRATER
MATİNE
PATIRTI
TARLA
TÜFEK

YAYVAN
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[ SUDOKU / SUDOKU ][ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

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

Yemiş,
meyve

Resimdeki
oyuncu S Kareli

kumaş E Sert, kaba A Üye

Öbürü A Toprak siper

Bir konu
üzerine olan M Evren pulu M Bir balık

türü

S E Ç K İ N Ö Z D E M İ R
Dünya
görüşü M Cüzzam O Boyun eğme,

buyruğa uyma

Bir göz rengi İ T A A T Bir bağlaç

Net
olmayan K İ

F E L S E F E Kültür

Duman
lekesi İ R F A N

Gerçek

Giyside eşya
konan yer R E E L Rus alfabesi K İ R İ L İleri gelme G
C E P Okyanus dibi

Sırma işlemeli
ipekli kumaş A B İ S Erkek ördek S U N A

Yıldız

Rubidyum
simgesi

Eski bir
iskambil
oyunu R B Gizli şeyi

açığa
çıkarma

Sıklık E Gümüş
balığı

S T A R İ F Ş A
Bir meyve A Ülkü O Kabul

etmeme

Bir tür çörek R E T
E R İ K K E T E

Evin
bölümü
Lokman

ruhu O D A Ötürü K Motorlu
taşıtta bir

bölüm R
E T E R N A Ş İ
İlbay Bir kıta A İrade

Ekmek

Doğalgaz
bileşeni N A N

V A L İ Denek taşı M Eve girerken
ayakkabının
silindiği yer

Kiloamper
(kısa) P Bir işin

yapıldığı an

Bireyin
toplumdaki

konumu E S N A
Gelir F Önemli birini

plan kurarak
öldürme

Etken, etmen S U İ K A S T Bal teknesi Z İki ağzı da
keskin bıçak

İ R A T İllet, maraz H A S T A L I K
Kırsal kesimde

işbirliği

Tahılın
harmana

kadarki hali İ M E C E Orta
Amerika

ülkesi P A N A M A
E K İ N Bir şeyin

niteliklerini
övme N A A T Fiyatı

artırma Z A M
Yüksek
karşıtı A L Ç A K Sütanne S Ü T A N A

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

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

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

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

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

4 3 9 6 7 8 5 2 1
6 5 2 4 1 9 3 8 7
8 1 7 3 2 5 6 9 4
2 4 5 9 6 1 7 3 8
1 9 3 7 8 2 4 6 5
7 8 6 5 3 4 2 1 9
3 7 1 8 4 6 9 5 2
9 2 4 1 5 3 8 7 6
5 6 8 2 9 7 1 4 3
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 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ] [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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