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M. Cahit TURHAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı

Minister of Transport and Infrastructure

VİZYON / VISION

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2003’ten buyana 
ülkemizin ulaştırma altyapısını geliştirmeye yönelik 
çok büyük projeleri hayata geçirdik. Mega projelerle 
Türkiye’nin dört bir yanını donattık. Dünyanın en bü-
yük otoyol projeleriyle de sadece şehirlerarası değil 
bölgeler arası otoyol ringleri oluşturuyoruz. Dünyanın 
sayılı projeleri olan İstanbul-İzmir Otoyolu, Kuzey 
Marmara Otoyolu ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Sa-
vaştepe Otoyolu projelerinin gerçekleştirilmesiyle, 
Marmara Otoyol Ringini faaliyete geçiriyoruz. İstan-
bul-İzmir Otoyolu’nun tamamını gelecek yılın yaz ayla-
rında hizmete vermiş olacağız. 
Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolunun tamamlanması ile 
birlikte Edirne-Kınalı-İstanbul-Ankara Otoyolu, İz-
mir-Aydın Otoyolu ile entegre olarak Marmara Bölgesi; 
Ege Bölgesi’ne otoyol ağıyla birbirine bağlanmış olacak. 
Yapımına başlanan Kuzey Marmara Otoyolu ve Malka-
ra-Çanakkale (1915 Çanakkale Köprüsü dâhil) Otoyolu 
Kesimi ile birlikte Marmara Bölgesi’nin otoyol ringini 
ise tamamlamış olacağız. 2022 yılının Mart ayında hiz-
mete açacağımız Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 
Çanakkale Köprüsü; Türkiye ekonomisinin en gelişmiş 
bölgesi olan ve nüfusun önemli bir bölümünün yaşadığı 
Marmara ve Ege Bölgelerindeki limanlar, demiryolu ve 
hava ulaşım sistemlerinin karayolu ulaşım projeleri ile 
entegrasyonunu da sağlamış olacak. 
Bu bir hizmet yarışıdır ve memleketimizin, milletimizin 
birliğine, beraberliğine, kardeşliğine vesile olacaktır. 

We have materialized mega projects within the aim of 
developing our country’s transport infrastructure since 2003 
as the Ministry of Transportation and Infrastructure. We 
have equipped all corners of Turkey with mega projects. We 
are creating not only inter urban but also inter regional 
highway rings through the largest highway projects of the 
world. We are launching Marmara Highway Ring through 
realizing the İstanbul-İzmir Highway, Northern Marmara 
Highway and Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe 
Highway projects, which are among the important projects of 
the world. We will be launching İstanbul-İzmir Highway in its 
entirety next summer. 
The Marmara Region, integrated with Edirne-Kınalı-
İstanbul-Ankara Highway and İzmir-Aydın Highway along 
with the completion of Gebze-Orhangazi-İzmir Highway, 
and the Aegean Region will be connected to each other via a 
highway network. We will be completing the highway ring of 
the Marmara Region along with the Northern Marmara 
Highway, construction of which has begun, and Malkara-
Çanakkale (including the 1915 Çanakkale Bridge) Highway 
Section. Malkara-Çanakkale Highway and the 1915 
Çanakkale Bridge, which will be put into service in March 
2022, will be providing the integration of highway projects 
with ports and railway and air transport systems of the 
economically-most-developed regions of Turkey, the 
Marmara and Aegean Regions, where a significant portion of 
Turkey’s population resides.
This is a race to serve and it will be a means of unity, 
solidarity, and friendship for our country and nation.

TÜRKİYE’Yİ DEV 
OTOYOLLARLA BAĞLIYORUZ

WE ARE CONNECTING TURKEY VIA 
GIANT HIGHWAYS
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HOŞGELDİNİZ / WELCOME

Yapım maliyeti ucuz, kullanım ömrü uzun, petrole 
bağımlı olmayan, çevre dostu ulaşım sistemi olması 
nedeniyle ulaşım sistemleri içerisinde öne çıkan de-
miryollarına olan ihtiyaç ve ilgi her geçen gün artıyor.
Avrupa Birliği ve Uzak Doğu ülkeleri, bölgeler ve ülke-
ler arasında uluslararası demiryolu koridoru oluştur-
mak için büyük yatırımlar yapmaktadır.
Coğrafi konumu itibariyle doğu ile batının, kuzey ile 
güneyin kesişme noktasında bulunan Türkiye, Uzak 
Doğu’dan Batı Avrupa’ya kadar uzanan tarihi İpek Yo-
lu’nun da tam kalbinde yer alıyor.
İpek Yolu’nun Demir İpek Yolu olarak yeniden hayata 
geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında inşa edi-
len Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı, Sayın Cumhur-
başkanımızın da teşrifleriyle 30 Ekim 2017 tarihinde 
hizmete açılmıştı. Doğudan batıya uzanan Demir İpek 
Yolu’nun orta koridoru üzerinde bulunan ülkemizin 
coğrafi konumunu en avantajlı şekle dönüştürebilmek 
amacıyla Edirne’den Kars’a uzanan demiryolu hatları-
nı tamamlamaya gayret ediyoruz.
Söz konusu koridor üzerinde Halkalı-Kapıkule hızlı 
demiryolu, Marmaray ve Gebze-Halkalı Banliyö hattı, 
Ankara-İstanbul ve Ankara-Sivas YHT hatları ile Si-
vas-Erzincan-Erzurum-Kars hızlı demiryolu hatları 
bulunuyor. Demir İpek Yolu’nun tamamlayıcı halkala-
rından Marmaray ve Ankara-İstanbul YHT hattı ta-
mamlanmış ve halkımızın hizmetine sunulmuştur.
Halkalı-Kapıkule hızlı demiryolunun ihale, Erzin-
can-Erzurum-Kars hızlı demiryolunun da proje çalış-
maları devam etmektedir. 
İnşa çalışmalarına geceli gündüzlü devam ettiğimiz 
Gebze-Halkalı arasındaki banliyö hattı ile Ankara-Si-
vas arasındaki YHT hattını 2019 yılında hizmete aça-
rak, Demir İpek Yolu’nun en önemli halkalarını oluş-
turmayı hedefliyoruz.
Edirne-Kars arasında planladığımız tüm demiryolu 
hatları hizmete girdiğinde Türkiye, dünyanın en 
önemli ulaşım köprüsü olacak, halklar ve medeniyetler 
buluşacaktır.
İyi yolculuklar…

İsa APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

Director General of TCDD

Due to the fact that having cheap construction costs, being a 
durable and environmental friendly transportation system, and 
not being dependent to petroleum, the need and interest in the 
railways, which are the most prominent among the transportation 
systems, are increasing day by day.
The European Union and Far East countries are making great 
investments to create an international railway corridor between 
regions and countries.Turkey, which is located where east and west 
meet north and south due to its geographical position, takes place 
also at the heart of the historical Silk Road, extending from 
Western Europe to the Far East. Baku-Tbilisi-Kars railway line, 
which was constructed as part of the efforts for the revival of the Silk 
Road as the Iron Silk Road, was opened to service on October 30, 
2017, with the presence of our Honorable President. We are trying 
to complete the railway lines from Edirne to Kars in order to 
transform the geographical position of our country, which is located 
on the middle corridor of the Iron Silk Road extending from east to 
west, into the most advantageous form. Halkalı-Kapıkule fast 
railway, Marmaray, and Gebze-Halkalı Commuter lines, Ankara-
İstanbul and Ankara-Sivas YHT lines and Sivas-Erzincan-
Erzurum-Kars fast railway lines are located on the mentioned 
corridor. Marmaray and Ankara-İstanbul YHT lines, which are the 
complementary rings of the Iron Silk Road, have been completed 
and put into service of our people.
The tender works of Halkalı-Kapıkule fast railway and the project 
works of Erzincan-Erzurum-Kars fast railway are underway.
In 2019, we intend to open the YHT line between Ankara and Sivas 
and the commuter line between Gebze and Halkalı, where we 
continue our construction works day and night, to form the most 
important rings of the Iron Silk Road. When all the railway lines we 
have planned between Edirne and Kars are put into service, Turkey 
will be the world's most important transportation bridge; peoples 
and civilizations will meet.
Have a nice trip...

RINGS OF THE IRON SILK ROAD ARE 
BEING COMPLETED

DEMİR İPEK YOLU’NUN 
HALKALARI 
TAMAMLANIYOR
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Minister of Transportation and Infrastructure M. Cahit Turhan 
participated in the TRANSİST 11th İstanbul Transport Congress 
and Exhibition. Minister Turhan who gave a speech at the 
exhibition gave information about the infrastructural 
investments in İstanbul and throughout Turkey and reported 
that they have built 1,983 kilometer of railway in the last 15 
years and the construction of the 4,015 kilometer of railway 
continued. Turhan noted that by means of the railway 
mobilization started in 2003, they increased the number of 
passengers from 77 million to 183 million in 2017 and said, 
"The project of the century, which was put into service on 
October 29, 2013, Marmaray has transported 296 million 
passengers since the beginning. We are getting closer to the end 
in the Ankara-Sivas high-speed train project."
Bakan Turhan said, “We have taken and continue to take giant 
steps in İstanbul in the field of transport. Metro rail length will 
reach 233 km at the end of the year. The length of the rail system 
lines constructed by our Ministry in İstanbul is 143 kilometers. 
Kaynarca-Sabiha Gökçen line, which we continue to build, will 
connect the Kadıköy-Kartal metro to Sabiha Gökçen Airport. 
We will connect the Kirazlı-Olimpiyatköy metro line to 
Marmaray and İDO via Bakırköy-Kirazlı line. We will transport 
the residents of İstanbul to İstanbul Airport in half an hour via 
Gayrettepe-İstanbul Airport and Halkalı-İstanbul Airport 
lines." 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı M. Cahit Turhan, TRANSİST 
11. İstanbul Ulaşım Kongresi ve Fuarı’na katıldı. Fuarda 
yaptığı konuşmada Türkiye genelindeki ve İstanbul’daki 
altyapı yatırımları ile ilgili bilgi veren Bakan Turhan, son 
15 yılda bin 983 kilometre demiryolu yaptıklarını, haliha-
zırda 4 bin 15 kilometrelik demiryolu inşasında da çalış-
maların devam ettiğini bildirdi. 2003 yılında başlatılan 
demiryolu seferberliği ile 77 milyon olan yolcu sayısını 
2017 yılında 183 milyona çıkardıklarını kaydeden Turhan, 
"29 Ekim 2013 tarihinde hizmete giren asrın projesi Mar-
maray'da ise başlangıcından bugüne 296 milyon yolcu ta-
şındı. Ankara-Sivas hızlı tren projesinde sona yaklaştık." 
dedi. 
Bakan Turhan, “Ulaşım alanında İstanbul’umuzda dev 
adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Metro uzunluğu 
yılsonunda 233 kilometreye ulaşmış olacak. Bakanlığımız 
tarafından İstanbul'da inşaatı sürdürülen raylı sistem hat-
larının uzunluğu 143 kilometre. Yapımına devam ettiği-
miz Kaynarca-Sabiha Gökçen hattıyla Kadıköy-Kartal 
metrosunu Sabiha Gökçen Havalimanı'na bağlayacağız. 
Bakırköy-Kirazlı hattıyla Kirazlı-Olimpiyatköy metrosu-
nu Marmaray'a ve İDO'ya ulaştıracağız. Gayrettepe-İs-
tanbul Havalimanı hattı ve Halkalı-İstanbul Havalimanı 
hatlarıyla İstanbulluları yarım saatin altında İstanbul Ha-
valimanı'na ulaştıracağız." diye konuştu. 

GETTING CLOSER TO THE END IN THE ANKARA-SİVAS HIGH-SPEED 
TRAIN PROJECT

ANKARA-SİVAS HIZLI TREN PROJESİNDE SONA 
YAKLAŞILDI 

HABER / NEWS
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TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, İstanbul Hilton'da ger-
çekleştirilen Üçüncü İstanbul Köprüsü Konferansına katıl-
dı. Köprüde izlenecek güvenli, sürdürülebilir ve ekonomik 
olarak uygulanabilir çözümler geliştirmek için sürekli bir 
tartışma platformu sunmayı amaçlayan, Konferansın açılı-
şında konuşan Apaydın, yüksek hızlı ve hızlı demiryolunun 
uzun tüneller ve viyadükleri zorunlu kıldığını söyledi. Os-
manlı Dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında inşa edilen 
köprülerin ekseriyetinin tarihi ve kültürel miras olarak 
tescillendiğini anlatan Apaydın, bunların başında da 1912 
yılında Adana-Pozantı arasında inşa edilen Varda Köprü-
sü'nün geldiğini kaydetti. Apaydın, Toroslar üzerinde inşa 
edilen, yüksekliği ve mimarisiyle göz kamaştıran Varda 
Köprüsü'nün bugün de değerini koruduğunu belirtti. Son 
yıllarda ülkemizde yaygınlaşan yüksek hızlı ve hızlı demir-
yolu inşasında derin vadiler ve nehirlerin viyadüklerle ge-
çildiğini anlatan TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, "De-
miryollarında ilk viyadük inşası Ankara-Eskişehir YHT 
hattı üzerinde inşa edildi. Halen inşası devam eden yüksek 
hızlı ve hızlı demiryolu hatları içerisinde topoğrafik koşul-
lardan dolayı Ankara-Sivas YHT hattı farklılık arz ediyor. 
66 kilometresi tünel, 28 kilometresi de viyadüklerden olu-
şan Ankara-Sivas YHT hattının Elmadağ-Kırıkkale arasın-
da tek seferde 90 m. açıklık geçilerek imal edilen ve yapı-
mında Hareketli Kalıp Sistemi(MSS) uygulanan viyadükler 
inşa ediyoruz." diye konuştu.

APAYDIN: “WE ARE CONSTRUCTING SPECIAL VIADUCTS 
ON YHT LINES”

APAYDIN: “YHT HATLARINDA ÖZEL VİYADÜKLER 
İNŞA EDİYORUZ”

HABER / NEWS

Director General of TCDD İsa Apaydın attended the Third 
İstanbul Bridge Conference at the İstanbul Hilton. Apaydın who 
spoke at the opening of the Conference, aiming to offer a 
continuous discussion platform to develop safe, sustainable and 
economically feasible solutions to be followed on the bridge, said 
that high-speed and fast railways required long tunnels and 
viaducts.
Apaydın explained that the majority of the bridges built during 
the Ottoman Period and the first years of the Republic were 
registered as historical and cultural heritage and the Varda 
Bridge, which was built between Adana-Pozantı in 1912, was 
the primary among them. Apaydın stated that the Varda Bridge, 
built on the Taurus and dazzling with its height and architecture, 
retains its value even today.
Having been prevalent in our country in recent years, high speed 
and fast railway constructions advance by going beyond deep 
valleys and rivers through viaducts said Director General of 
TCDD İsa Apaydın and continued, "The first viaduct 
construction on the railways was on Ankara-Eskişehir YHT 
line. Among the ongoing high-speed and fast railway 
constructions, Ankara-Sivas YHT line is different due to its 
topographic conditions. We are building viaducts, which are 
produced by closing 90-meter gap at a time and by the use of the 
Moving Scaffolding System (MSS), between Elmadağ-Kırıkkale 
section of Ankara-Sivas YHT line which consists of 66 km of 
tunnels and 28 km of viaducts."



The departure and arrival points of mainline trains, operated 
between east and west by TCDD Transportation, were changed 
due to their infrastructure works. Now, they are returning to the 
capital one by one. Along with its delightful, different, and 
comfortable travel options, the Eastern Express, which is the 
indispensable of travelers, began to depart from Ankara on June 
04, 2018, as well as South Kurtalan and Lake Van Expresses.
The Eastern Express, which has won great admiration of 
passengers from all ages and occupations, is running at full 
capacity every day when we are having the most beautiful days of 
autumn, and its tickets are sold out a month in advance.
The new direction of the travel lovers, who had rediscovered the 
train with the Eastern Express, became the Southern Kurtalan 
and Lake Van expresses. "There is a new addition to these 
expresses, turning travel into pleasure with their sleeper, 
pullman, and dining cars, departing from Ankara.

Blue Train of İzmir returned to the Capital on 
November 15
İzmir Blue Train, which is the indispensable part of the journeys 
between Central Anatolia and Aegean regions, started to travel 
between Ankara-İzmir-Ankara on November 15, 2018. This 
train has been operating for two years in the Eskişehir-İzmir-
Eskişehir line due to infrastructure works, offering a YHT 
connection for the Ankara-Eskişehir section.

TCDD Taşımacılık tarafından doğu ve batı yönlerine işleti-
len ve altyapı çalışmaları nedeniyle çıkış-varış noktaları 
değiştirilen anahat trenleri birer birer Başkent’e dönüyor. 
Keyifli, farklı, konforlu yolculuk seçeneği ile seyahatsever-
lerin vazgeçilmezi olan Doğu Ekspresi’nin yanı sıra Güney 
Kurtalan, Vangölü ekspresleri de  4 Haziran 2018 tarihinde 
Ankara’dan hareket etmeye başlamıştı. 
Her yaş ve her meslekten yolcuların büyük beğenisini ka-
zanan Doğu Ekspresi, sonbaharın en güzel anlarını yaşadı-
ğımız bugünlerde her gün tam kapasite sefer yaparken, bir 
ay öncesinden biletleri tükeniyor. 
Doğu Ekspresi ile treni adeta yeniden keşfeden seyahat 
severlerin yeni rotaları Güney Kurtalan ve Vangölü eks-
presleri oldu. 
Yataklı, pulman ve yemekli vagonlarıyla yolculuğu keyfe 
dönüştüren Ankara çıkışlı bu ekspreslere bir yenisi daha 
katıldı. 

İzmir Mavi Treni 15 Kasım’da Başkent’e döndü
İç Anadolu ile Ege bölgeleri arasındaki yolculukların vazge-
çilmezi olan İzmir Mavi Treni de 15 Kasım 2018’den itiba-
ren Ankara-İzmir-Ankara arasında sefer yapmaya başladı. 
Bu tren,  iki yıldır altyapı çalışmaları nedeni ile Eskişe-
hir-İzmir-Eskişehir hattında sefer yapıyordu, Ankara-Es-
kişehir kesiminde ise YHT bağlantısı bulunuyordu. 

TRAINS ARE GOING BACK TO ANKARA 
TRENLER ANKARA’YA GERİ DÖNÜYOR

HABER / NEWS

0  1  6 raillife ARALIK / DECEMBER 2018



0  1  8 raillife ARALIK / DECEMBER 2018

2ND INTERNATIONAL ISLAMIC ARTS COMPETITION IS ORGANIZED 

2. ULUSLARARASI İSLÂM SANATLARI YARIŞMASI 
DÜZENLENDİ

Hat, tezhip, minyatür ve çini gibi başlıca İslâm sanatla-
rının uluslararası mecrada daha iyi tanınmasına katkı-
da bulunmak amacıyla düzenlenen Uluslararası İslâm 
Sanatları Yarışması’nın ikincisi, Konya Büyükşehir 
Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Yarışmaya Tür-
kiye’den ve farklı ülkelerden 117 nitelikli eser katıldı. 
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, 7 Aralık 2018 
tarihinde, Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü 
Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, düzenlene-
cek törenle verilecek. Eserler hafta boyunca Büyükşe-
hir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi’nde sergilene-
cek. Yarışmanın ileriki yıllarında, dereceye giren eser-
ler uluslararası bir müzede daimî olarak sergilenecek. 
Üçüncü Uluslararası İslâm Sanatları Yarışması da 2019 
yılının ilk aylarında ilan edilerek, ödülleri 2020 yılında 
verilecek. 

Yarışmanın jüri üyeleri
Uluslararası camiada tanınan ve alanlarında son derece 
deneyimli isimlerin yer aldığı jüri üyeleri şöyle: Ali 
Toy (Hat), Davut Bektaş (Hat), Fatih Özkafa (Hat), Fat-
ma Özçay (Tezhip), Gülçin Anmaç (Minyatür), Güvenç 
Güven (Çini), Levent Kum (Çini), Nilüfer Kurfeyz 
(Tezhip) ve Konya Büyükşehir Belediyesi’ni Temsilen 
Ahmet Köseoğlu.

The second of the International Islamic Arts Competition 
was organized by the Metropolitan Municipality of Konya in 
order to contribute to the recognition of the essential Islamic 
arts such as calligraphy, illumination, miniature and tile in 
the international arena. 117 qualified work attended the 
competition from Turkey and other countries. The winners of 
the competition will be awarded with a ceremony to be held 
on December 7, 2018, within the scope of the 745th Reunion 
Anniversary of Rumi. Works will be exhibited at the Mevlana 
Cultural Center of the Metropolitan Municipality during the 
week. In the coming years of the competition, the works will 
be exhibited perpetually in an international museum. The 
third International Islamic Arts Competition will be 
announced in the first months of 2019 and the awards will be 
given in 2020.

Jury members of the competition
The following names are the members of the jury who are 
known in the international community and are experts in 
their fields: Ali Toy (calligraphy), Davut Bektaş 
(calligraphy), Fatih Özkafa (calligraphy), Fatma Özçay 
(illumination), Gülçin Anmaç (miniature), Güvenç Güven 
(tile), Levent Kum (tile), Nilüfer Kurfeyz (illumination) and 
Ahmet Köseoğlu as the representative of the Metropolitan 
Municipality of Konya.

HABER / NEWS
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

FALKIRK VE KELPIES 
HEYKELLERİ

TÜRKAN BALABAN 

İskoçya’nın Falkirk kentindeki 30 metre uzunluğundaki 
Kelpies heykelleri görenleri büyülüyor. Heykeller farklı ışık 
sanatı ve projeksiyon performanslarına da ev sahipliği yapı-
yor. Henüz 2013 yılında yapılan ve 2014 yılında açılan Kel-
piesler; masallarda anılan, İskoçya efsanelerinde at şeklinde 
beden bulmuş su perileri ve İskoçya’nın “Highlands” olarak 
anılan sert doğasını temsil ediyor. Mitolojiye göre 10 at gü-
cünde olan mistik periler, iki heykelle bugün sembolleşmiş 
durumda. Andy Scott önderliğinde inşa edilen Kelpiesleri 
oluşturan çelik galvanizlerin her biri 3 metre uzunluğunda. 
Metal plakalar ise yaklaşık 600 ton ağırlığında.
Geometrik şekillerde üst üste bindirilen çelik levhalarla atın 
yelelerinin şekillendirildiği ve yukarı doğru yükselen at baş-
ları için uzmanlar iyi bir sanayi estetiğe sahip olduğunu 
vurguluyor. Heykellerin en güzel görünümünü yakalayabil-
mek için belki de karanlık saatleri tercih etmelisiniz. İçten ve 
dıştan aydınlatma hem heykellerin görülmesini sağlıyor 
hem de gövdeyi tamamlıyor. Mavi ve kırmızının kombine 
edildiği bu muhteşem ışıklandırma heykellere gerçekçilik 
katıyor. Ayrıca heykellerin etrafındaki suyun yüzeyindeki 
hareketi de, çelik yüzeyler üzerindeki ışıklı dalgalara karıştı-
ğında üç boyutlu bir görünüm ortaya çıkıyor. 

The 30-meter-high equine-head sculptures in Falkirk, 
Scotland, fascinate those who see them. The sculptures are 
home to different light art and projection performances.
The Kelpies, made in 2013 and opened in 2014, are the 
water nymphs in the Scottish mythology and they represent 
the harsh nature of Scotland, known as the "Highlands". 
The mystical fairies with the power of 10 horses according 
to mythology are symbolized today with these two 
sculptures. Each of the steel galvanized plates that form the 
Kelpies built under the leadership of Andy Scott is 3 meters 
long. Metal plates weigh about 600 tons in total.
Experts emphasize the good industrial aesthetics of the 
upward-rising equine-heads, where the manes are shaped 
with the overlapping steel plates in geometric forms.
To capture the most beautiful appearance of the sculptures, 
perhaps you should prefer dark hours. Interior and exterior 
illumination makes them visible and completes the body. 
Combining blue and red, this magnificent illumination 
adds realism to the sculptures.
In addition, the reflection of the sculptures on the 
surrounding water creates a three dimensional appearance 
when it is mixed with the illuminated waves on steel 
surfaces. 

FALKIRK AND THE 
KELPIES
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STARRED IN THE PANIC ROOM AS A CHILD ACTRESS IN 2002, KRISTEN STEWART MADE HER 
BREAKTHROUGH AROUND THE WORLD WITH THE TWILIGHT SERIES. THE YOUNG ACTRESS HAS 

BEEN ADVANCING WITH STEADY STEPS IN HER CAREER.

The young actress Kristen Stewart’s choice to become an 
actress as a child whose parents work in Hollywood has been 
a natural process. Making her breakthrough with the Bella 
character in the Twilight series, Stewart has won 28 awards 
until today. As prestigious as to become a jury member in 
the Cannes Film Festival, Stewart gave us an interview 
about her career and lifestyle.

 Where did you grow up?
I am from Southern California. I grew up in Los Angeles; it is a 
beautiful place.

 Can we say that you were actually born to this sector?
Yes; my mother is a screenplay supervisor; my father is a producer; 
and my brother is a light technician. Movies and series have been 
the main subject of our chats at home since my childhood. It is not 
surprising that I am in this profession, too.

What was your first role?
I made theater at school when I was 9 years old, then I  got my first job 
as a professional on the Disney Channel in the series entitled The 
Thirteenth Year. I did not have any lines though. Later, I played parts 
in The Flintstones in Viva Rock Vegas and The Safety of Objects. 

 Does it bother you to change your appearance for the roles 
you get to play?
Yes, I do change my appearance or my hair to whatever the role 
requires to. Hair will grow again. It is not such a big deal; however, 
having an unforgettable impact on the audiences with the 
character is an amazing feeling to experience. 

Genç oyuncu Kristen Stewart’ın, Hollywood’da çalışan bir 
anne ve babanın çocuğu olarak oyunculuğu seçmesi doğal 
bir süreç olarak gelişmiş. Alacakaranlık serisinde Bella 
rolü ile ünlenen oyuncu, bugüne kadar 48 ödülün sahibi 
oldu. Cannes Film Festivali’nde jüri olacak kadar prestije 
ulaşan Stewart ile kariyerini ve yaşam tarzını konuştuk.

 Nerede büyüdünüz?
Güney Kaliforniyalıyım. Los Angeles’ta büyüdüm çok 
güzel bir yerdir. 

 Siz aslında sektörün içine doğdunuz diyebilir miyiz?
Evet annem senaryo süpervizörü, babam prodüktor, 
abim ışık teknisyeni. Çocukluğumdan beri evde sinema 
ve dizi konuşuluyordu, bu işi yapıyor olmam şaşırtıcı 
değil.

 İlk rolünüz neydi?
9 yaşımda yılbaşı oyunu için okulda tiyatro yapmıştım 
daha sonra ilk profesyonel işim Disney kanalında The 
Thirteenth Year dizisi oldu. Aslında orada hiç konuşmu-
yordum. Daha sonra The Flintstones in Viva Rock Vegas 
ve The Safety of Objects filmlerinde oynadım.

Rollerininiz için farklı görünüşlere bürünmek 
konusunda rahat mısınız?
Evet, rolüm ne gerektiriyorsa saçımı, görünüşümü ona göre 
değiştiririm. Saç uzar bu çok da önemli bir şey değildir ama 
canlandırdığım karakter akılda kalırsa bu müthiş bir 
duygu olur.

Kristen Stewart
2002 YILINDA PANIC ROOM FİLMİYLE HAYATIMIZA ÇOCUK OYUNCU OLARAK GİREN KRISTEN 
STEWART ALACAKARANLIK SERİSİ İLE TÜM DÜNYADA TANINDI. GENÇ OYUNCU, KARİYERİNDE 

EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR. 

ALACAKARANLIKTAN ZİRVEYE
FROM TWILIGHT TO THE TOP

RÖPORTAJ / INTERVIEW

ŞEBNEM KIRCI
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 What would you tell us about your experience as a 
member of the jury in the 71st Cannes Film Festival?
I cannot tell that I am a huge movie-goer. It has been more 
like a school to me. Cinema has an international power of 
communication and it was a wonderful experience to observe 
this closer. I can tell that each French movie taught me 
something different.  

 What is your dream role?
Actually, my dream is to write a screenplay and sit on the 
director’s chair once again. 

 The Chronology of Water was based on a book and 
directed by you; what would you tell about that 
experience?
It was a great experience. Book adaptation is a time consuming 
job. Therefore, we had a busy work schedule to bring out the 
best screenplay. Sitting on the director’s chair is a whole 
different world. I loved directing. This time, I want to write 
the story and direct.  

 How was it working with Woody Allan in Cafe Society?
Wonderful. First, he called me for an audition, we met. He 
asked me not to rush and take my time. I got so excited to 
encounter with such a great director. To tell you the truth, 
he was the one who calmed me down. He called me the next 
day to tell me that I got the part. Sets were great. He is a 
hard-working director who knows what he wants. There is a 
lot to learn from him. 

 What was the effect of the Twilight series on you?
It was a breakthrough in my life. A vampire story could not 
be told more romantic than that. The box office success is 
not even open to arguments. It took the whole world by a 
storm. I am thankful that I played Bella in the series.

 How was it to work with Jodie Foster at a young age?
I feel very luck about this. I got to work with a very 
significant actress.

 What do you think of ‘being famous’ as a person who 
is famous around the world?
Fame is something ungrateful. I am famous today but I may 
not be remembered tomorrow. Knowing that the whole 
world knows you is a weird feeling. 

 You are criticized because you don’t always smile at 
cameras; what do you think?
I do not like being artificial, so if I do not want to smile when 
the paparazzi are shooting my photos, I do not smile. I get 
reactions for that but I rather acting realistic than being 
fake. 

 71. Cannes Film Festivali jürisindeydiniz, neler 
söylersiniz?
Çok sıkı bir film izleyicisi olduğumu söyleyemem. Benim 
için bir okul gibiydi. Sinema, uluslararası bir iletişim gücü-
ne sahip, buna yakından şahit olmak çok güzeldi. Fransız 
filmlerinin hepsi bana başka bir şey öğretti diyebilirim.

 Hayalinizdeki rol nedir?
Aslında benim hayalim bir film yazıp tekrar yönetmen kol-
tuğuna oturmak.

 O zaman The Chronology of Water filminde kitap 
uyarlaması yaptınız sonra da yönettiniz, neler 
söylersiniz?
Çok güzel bir deneyimdi. Kitap uyarlaması oldukça zaman 
alan bir iş. Onun için yoğun bir çalışma dönemimiz oldu; en 
iyi senaryoyu ortaya çıkarmak için. Yönetmen koltuğunda 
olmaksa başka bir dünya, yönetmenliği çok sevdim. Bu 
defa artık kendim bir hikaye yazıp yönetmek istiyorum.

 Cafe Society filminde Woody Allan’la çalışmak 
nasıldı?
Harikaydı. Önce beni seçme için çağırdı buluştuk. Bana 
acele etmememi ve zamanımı kullanmamı istedi. Onun gibi 
bir yönetmenle karşı karşıya olduğum için heyecanlandım. 
O beni rahatlattı açıkçası. Ertesi gün arayıp rolü aldığımı 
söyledi. Setlerimiz çok iyi geçti, çok çalışkan ve ne istediği-
ni bilen bir yönetmen. Ondan öğrenecek çok şey var.

 Alacakaranlık serisi sizi nasıl etkiledi?
Benim hayatımda bir dönüm noktası oldu. Vampir hikaye-
si ancak bu kadar romantik anlatılabilirdi. İşin başarısı za-
ten tartışılamaz, tüm dünyayı peşinden sürükledi. İyi ki 
seride Bella rolünü ben oynadım.

 Panik Odası filmine küçük yaşınızda Jodie Foster ile 
çalışmak nasıldı?
Bu konuda kendimi çok şanslı hissediyorum. Bu kadar 
önemli bir isimle çalıştığım için.

Dünyaca tanınan bir isim olarak ‘ünlü olmak’ hakkında 
ne düşünüyorsunuz?
Ün aslında nankör bir şey, bugün ünlüyüm ama belki yarın 
beni hatırlamayacaklar. Tüm dünyanın seni tanıyor oldu-
ğunu bilmek biraz garip bir duygu.

  Objektiflere her zaman gülmediğiniz için eleştirildiniz 
bu konu ile ilgili ne dersiniz?
Ben yapmacıklığı sevmiyorum, o an gülmek istemiyorsam 
gazeteciler beni çektiği için gülmüyorum. Bununla ilgili 
bana tepki gösteriyorlar ama ben sahte olmaktansa ger-
çekçi olmayı tercih ederim.

RÖPORTAJ / INTERVIEW RÖPORTAJ / INTERVIEW
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 Yemek yapmayı sever misiniz?
Bayılırım. Amerikan usulü ev yemekleri pişiririm. Son 
dönemdeki sağlıklı beslenme trendini ben de takip edi-
yorum. Sağlıklı yemekler yapamaya çalışıyorum.

 Spor yapıyor musunuz?
Evet, Kaliforniya’da yaşadığım için çok şanslıyım, burada 
hava çok güzel. Kapalı spor salonunda çalışmayı sevmi-
yorum. Kaykay yapmak tam bana göre.

 Gündelik hayatınızda makyaj yapar mısınız?
Ben doğallıktan yanayım, gündelik hayatımda makyaj 
yapmayı çok sevmiyorum. Spor giyinmeyi de çok sevi-
yorum. Rahatlık benim için önemli. Annem beni böyle 
yetiştirdi diyebilirim.

 Topuklu ayakkabı mı düz mü?
Kesinlikle spor ayakkabı...

 Cilt bakımınız için neler yaparsınız?
Nemlendirici kullanmaya özen gösteriyorum.

  Chanel’in yüzü oldunuz, Karl Lagerfeld’in favorisisiniz, 
sizi neden seçti biliyor musunuz?
Doğal yönümü beğendiğini söyledi. 

 Do you like cooking?
I love it. I cook American style. I follow the healthy eating 
trend which has been popular lately. I try to prepare healthy 
meals. 

 Do you exercise?
Yes, I am so lucky that I live in California. The weather is very 
nice here. I don’t like working out indoors. Skateboarding is 
just the thing for me. 

 Do you wear makeup in your daily life?
I prefer being natural. I do not like  wearing makeup too 
much in my daily life. I like wearing casual things. Comfort 
is important for me. I can tell that this is how my mother 
raised me.

 High heels or flats?
Definitely sneakers...

 What do you do for skin care?
I use moisturizers.

 You’ve become the face of Chanel; you are the favorite of 
Karl Lagerfeld; do you know why were you chosen?
He said he liked my natural aspect.

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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BERİL ŞEN

For the first time visitors to İstanbul, the Galata 
Bridge entrance is the most memorable encounter with 
the city. Passing from here is like walking through the 
red carpet laid on a palace road because this state of 
İstanbul, surrounded by historical buildings, resembles 
a palace with all its majesty. The Süleymaniye Mosque, 
one of the largest jewels of the city, rises among the 
modest daily tasks of the fishermen lined up on the 
side of the bridge facing the Golden Horn. 

THE GRACE BEHIND SECRETS

SÜLEYMANİYE
SIRLARIN ARDINDAKİ ZERAFET

İstanbul’a ilk gelen için, Galata Köprüsü’ne giriş, kent-
le en unutulmaz tanışmadır. Buradan geçmek, bir sa-
ray yoluna döşenen kırmızı halıdan salınarak yürümek 
gibidir. Öyledir, çünkü tarihi yapılarla çevrili İstan-
bul’un bu hali, heybetiyle bir sarayı andırır. Köprünün 
Haliç’e bakan tarafına sıralanan balıkçıların mütevazı 
günlük meşgalelerinin arasında, ters ışıkta parlayan 
oltalarının arkasından, kentin en büyük cevherlerin-
den biri olan Süleymaniye Camii yükselir. 
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The golden age of the Ottoman architecture 
The buildings are full of stories and secrets. They came with 
heavy burdens from the depths of history. A master comes to 
mind when it comes to secrets: Mimar (Architect) Sinan... 
During the tourism season in İstanbul, buses full of tourists 
go to visit the Blue Mosque; however, the Süleymaniye 
Mosque is a place those, who know the mastery of Mimar 
Sinan and those who want to discover İstanbul by literally 
feeling the city, will not skip seeing. The Süleymaniye 
Mosque, one of the most esthetic works of the architect, is 
located in a splendid complex, which includes the tombs of 
Süleyman the Magnificent and his wife Hürrem Sultan, one 
of the mighty sultans of the Ottoman Dynasty.

“My journeyman work” 
Built between 1550-1557, the mosque is characterized by 
the contrast between sound and silence, light and shadow, 
Sinan's simplicity, the attention he gives to details, and the 
excellence of his architectural genius and aesthetics. Sinan, 
who was taken to the Guild of Janissary as a devshirme, went 
on four expeditions with Kanuni (The Magnificent). He 
came to İstanbul and started to perform as an architect, 
when he was close to his 50s. He started building the 
Süleymaniye when he was 60 and it took him 7 years to 
complete. Sinan calls it as “my journeyman work". His long 
life gave him time to create over 300 works during the reign 
of several sultans. Although he raised many generations, it is 
difficult to say that the golden age of Ottoman architecture 
continued at the same pace after Mimar Sinan.

Osmanlı mimarisinin altın çağı
Yapılar vardır hikayeler ve sırlarla doludur. Tarihin de-
rinliklerinden ağır bir yükle gelmişlerdir. Sır denince bir 
usta gelir akla: Mimar Sinan… İstanbul’da turizm sezonu 
boyunca, Sultanahmet Camii’yi ziyaret etmek için, oto-
büsler dolusu turist kuyruklar oluştururken, Süleyma-
niye Camii, Mimar Sinan’ın ustalığını bilen ve İstanbul’u 
tam anlamıyla hissederek gezmek isteyenlerin atlama-
yacağı bir yerdir. Osmanlı Hanedanı’nın kudretli padi-
şahlarından Kanuni Sultan Süleyman ve karısı Hürrem 
Sultan’ın türbelerinin de bulunduğu görkemli bir külli-
yede yer alan Süleymaniye Camii, mimarın estetik açı-
dan en güzel eserlerinden biri...

“Kalfalık eserim” dediği
1550-1557 yılları arasında inşa edilen caminin öne çıkan 
özelliği, ses ve sessizliğin, ışık ve gölgenin oluşturduğu 
tezat, Sinan’ın sadeliğe, ayrıntılara verdiği önem ve mi-
mari dehasıyla estetiği beraber kullanarak eriştiği mü-
kemmelliktir. Bir devşirme olarak, Yeniçeri Ocağı’na 
alınmış olan Sinan, Kanuni ile dört sefere çıkmış. İstan-
bul’a gelip mimarlığa başlaması ise 50’sine yaklaştığın-
da gerçekleşmiş. 60 yaşında başladığı ve yapımı yedi yıl 
süren Süleymaniye için, “kalfalık eserim” diyor Sinan. 
Uzun yaşamı, birkaç padişahın hükümdarlığı boyunca, 
300’ün üzerinde eser meydana getirmesine zaman tanı-
mış. Her ne kadar birçok kalfa yetiştirmişse de, Mimar 
Sinan’dan sonra Osmanlı mimarisinin altın çağının 
aynı hızda devam ettiğini söylemek zor. 
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İnceliklerin ustası
İsviçreli şehir plancısı, ressam ve heykeltıraş Le Corbu-
sier, “Mekanı tam olarak kavrayabilen iki mimar var 
dünyada. Biri Mimar Sinan biri de ben.” diyerek Mimar 
Sinan'a olan hayranlığını dile getirirken 20. yüzyılın en 
büyük mimarlarından olan Amerikalı Frank Lloyd Wright 
ise benzer bir şekilde, “Yeryüzüne iki mimar gelmiştir. 
Biri Osmanlı mimarı Sinan, öteki de ben.” demişti. Mi-
mar Sinan, yeteneğiyle kendinden sonra gelen dünyaca 
ünlü mimarların dikkatini çekerken, inşa ettiği yapıların 
incelikleriyle yüzyıllar boyu akılları çelen soruların da 
odağı olmuştur. Mimar Sinan’ın yapılarında uyguladığı 
incelikler özellikle Süleymaniye Camii’de şapka çıkar-
tan sırlar olarak kendini gösterir. Unutmamak gerekir 
ki, caminin yapıldığı dönem Osmanlı İmparatorlu-
ğu'nun yükseliş dönemine denk gelir ve bu çağın gör-
kemi tüm özellikleriyle bu camiye yansımıştır. Rivaye-
te göre Kanuni Sultan Süleyman bir gece rüyasında 
Peygamber Efendimiz’i (SAV) görür. Haliç’e ve Boğaz’a 
nazır bir tepede durmaktadırlar. Peygamberimiz, padi-
şaha oraya bir cami yaptırmasını söylerken, mihrap ile 
minberin de yerini tarif etmektedir. Ertesi gün padişah 
ustayı çağırır ve onu rüyasındaki tepeye götürür. Ka-
nuni, tam rüyasını anlatırken, Sinan, “Sultanım, mih-
rabı burada, minberi burada olsun…” deyince şaşırır. 
Sinan ise sakince ekler: “Dün geceki kutlu ziyaretinizde 
ben de iki adım arkanızdaydım.”

The master of intricacies 
Swiss city planner, painter and sculptor Le Corbusier said, 
"There are two architects in the world who can fully comprehend 
the space. One of them is Mimar Sinan and the other one is me." 
expressing his admiration for Mimar Sinan. Within the same 
manner, an American architect among the 20th century's great 
architects, Frank Lloyd Wright said, "Two architects came to 
this world. One is the Ottoman architect Sinan and the other is 
me." While Mimar Sinan attracted the attention of the 
worldwide known architects who came after him with his talent, 
he became the focus of the mind-blowing questions for centuries 
with the complex details of the buildings he built. The intricacies 
that Mimar Sinan applied to its buildings become to prominence 
as secrets, to which hats go off, especially in the Süleymaniye 
Mosque. We should keep in mind that the period when the 
mosque was built corresponded to the rise of the Ottoman 
Empire and the splendor of this age was reflected in this mosque 
with all its features. According to a story, Süleyman the 
Magnificent saw our Prophet in a dream. They stood together on 
a hill overlooking the Golden Horn and the Bosphorus. When 
the Prophet told him to build a mosque there, he described the 
position of the (shrine) mihrab and the (pulpit) minbar. The next 
day the sultan summons the master and takes him to the hill he 
saw in his dream. While explaining his dream, Kanuni is 
surprised when Sinan says, "My Sultan, let the shrine be here 
and the pulpit there..." Sinan adds calmly: "I was two steps 
behind you during your blessed visit last night."
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Turşu küpleriyle akustik
Mimar Sinan için caminin akustiği büyük önem taşıyor-
du ve Süleymaniye Camii’de bu iddiasını kanıtladı. Yapı 
gerçek anlamda bir akustik şaheseridir. Verilen vaazın 
bir noktadan çıkarak caminin en uç noktalarına ulaşma-
sını ve yayılmasını kolaylaştıran dahiyane bir fikirle yola 
çıktı. Anadolu’da turşu yapmak için kullanılan turşu 
küplerini burada kullandı. Ortadaki büyük kubbeye, 
ağızları caminin iç kısmına bakar şekilde, derinliği 50 
metreye ulaşan, 5 metre genişliğinde 64 boş küp yerleş-
tirdi ve küplerin aralarını yumurta akıyla sıvadı. Ayrıca 
sesin yayılmasını kolaylaştırmak için bütün kubbeleri 
çift kubbe şeklinde yaptı ve zemindeki tuğlalarda boş-
luk bıraktı. Bir rivayet de şöyle; caminin inşası devam 
ederken, halk arasında, ustanın cami mihrabında nargile 
içtiği söylentisi yayılır. Kanuni Sultan Süleyman buna pek 
ihtimal vermese de beklenmedik bir zamanda camiye gi-
der. Gerçekten de Mimar Sinan mihrapta nargile fokur-
datmaktadır. “Mimarbaşı, camide nargile içildiği görül-
müş şey midir? Sen böyle bir iş etmezdin, nedir bu işin 
hikmeti?” der. Sinan da, “Padişahım, eğer dikkat buyurur-
sanız nargilemde ne tömbeki ne de tütün bulunur. Ben 
yalnızca suyun fokurdamasının oluşturduğu sesin cami 
içinde nasıl yayıldığına bakıyorum. Eğer suyun sesi cami-
nin her köşesine eşit olarak yayılıyorsa, cami tamamlan-
dığında Kuran okuyacak hocanın sesini 60-70 metre öte-
deki cemaat bile rahatça duyacaktır.” der.

Mürekkebin sırrı
Süleymaniye Camii'nin bir başka çarpıcı özelliği de, usta-
nın burada ilk kez bir ‘is odası’ yapmış olmasıdır. İnşa 
edildiği dönemde, 275 kandil ve mihrabın iki yanındaki 
dev mumlar ile aydınlatılan camide, Mimar Sinan mumlar 
yandığında çıkan isin cami duvarları ve süslemelerine 
zarar vermemesi için orta kapının üstünde bir oda tasar-
lar. Caminin dışarıya açılan dört küçük penceresinden 
gelen akımı öyle planlar ki, kandillerden çıkan is mihrabın 
aksi yönünde ilerleyerek ana kapının üzerindeki is odası-
na çekilir. Bunu camiyi is odası merkezli yaparak başarır. 
Üstelik bu odada biriken isle, dönemin idari, siyasi, dini 
tüm fermanlarının yazıldığı mürekkep elde edilir. O dö-
nemde yazılan el yazması eserler gibi önemli belgeler de 
bu mürekkeple yazılır çünkü herhangi bir akıcı madde 
dökülse bile bu yazılar kaybolmaz. Sinan’ın ince hesapları 
bununla da sona ermez. İs odasının camiye açılan iki 
menfezinden bakılınca, birinden cami içindeki "Allah" 
yazılı levha, diğerinden de "Muhammed" yazılı levha 
görülür. Bunu da yine ince bir hesapla ayarlar. Bir zaman-
lar ziyaret edilebilse de, bugün is odasına çıkılmıyor.

Camide deve kuşu yumurtası
Süleymaniye’de, mimarın ince zekasının bir göstergesi 
daha var. Caminin avizelerinde yakılan kandil çanaklarının 
arasında birçok ziyaretçinin şaşkınlıkla incelediği beyaz 
oval nesneler asılıdır. Bunlar yakın zamanda tamamlanan 
restorasyondan sonra temizlenip yeniden yerlerine yerleş-
tirilen devekuşu yumurtaları. İnsan burnunun algılayama-
dığı ancak örümcek ve akreplerin uzaklaşmasını sağlayan 
bir koku yayan bu yumurtaların cami inşasındaki sayısı 
300 idi. Ancak çalınmalarının ve kırılmalarının ardından 
sayıları 30’a kadar düştü.  

Mücevherli minare
Külliyenin yapılışı boyunca kayıt tutan Mimar Sinan, usta-
ların milliyeti, dini, ücretleri, harç için kullandığı yumurta 
sayısı üzerine hep notlarını tutar. Temeli kazdıktan sonra 
kazık çakar ve zeminin sıkılaşması ve oturması için bir yılın 
üzerinde bir süre bekler. Hatta bunun üzerine mimarın işini 
ihmal ettiği dedikoduları da baş gösterir. İran Şahı Tahmasb 
Han mali açıdan sıkıntı çekildiğini düşünerek hem gücünü 
göstermek hem de inşaatın devam etmesine katkıda bulun-
mak için, yüklüce bir kervanı ve içi mücevherlerle dolu bir 
kutuyu Kanuni’ye gönderir. Yanında Kanuni’ye bir de açık-
layıcı mektup vardır. Kanuni buna sinirlenerek kervanla 
gelen tüm malları elçinin önünde dağıtır, mücevher kutu-
sunu da Mimar Sinan’a verirken, mücevherleri yapının 
taşlarına karıştırmasını emreder. Usta, mücevherleri cami-
nin minarelerinden birinin taşları arasına yerleştirir. Halk 
arasında bu minareye “Cevahir Minaresi” adı verilmesi de, 
minarenin güneşte pırıl pırıl parlamasındandır.

Acoustic with pickle jars
For Mimar Sinan, the acoustic of the mosque was of great 
importance and proved this claim in the Süleymaniye 
Mosque. The building is a true acoustic masterpiece. He 
came up with a genius idea to have the sermon given at a 
point to reach and spread to the most extreme points of the 
mosque very easily. He used the earthenware jars that are used 
to make pickles in Anatolia. In the large dome in the middle 
placed 64 cubes of 5 meters wide and 50 meters deep, with their 
mouths facing the interior of the mosque and sealed egg-whites 
between the jars. He also made all the domes in the shape of a 
double dome to facilitate the propagation of the sound, leaving 
space in the floor bricks. According to a rumor, as the construction 
of the mosque continues, among the public, Sinan is rumored  to 
be seen while smoking hookah in the shrine of the mosque. 
Süleyman the Magnificent, although he does not consider the 
possibility of such an action, he pays an unexpected visit to the 
mosque. Indeed, Mimar Sinan is smoking the hookah in the 
altar. He says, "Head architect, is smoking hookah something to 
be seen in a mosque? You would not do such a thing; what is the 
wisdom in this?" Sinan says, "My Sultan, if you pay attention 
to my hookah, you will see no tobacco. I just check how the 
sound of the bubbling water is propagating inside the mosque. 
If the sound of water is propagating evenly in every corner of the 
mosque, when the mosque is complete, the hodja's voice who 
will read the Quran will be heard comfortably by the 
congregation 60-70 meters away from him."

Secret of ink
Another striking feature of the Süleymaniye Mosque is that the 
master made a 'soot chamber' here for the first time. When it 
was built, 275 oil lamps and two giant candles on both sides of 
the shrine illuminated the mosque; Mimar Sinan designed a 
chamber above the main entrance to prevent the damage to the 
mosque walls and ornaments when the candles were lit. He 
plans the air flow coming from the four small windows that 
open outside, the soot coming out of the lamps is moved in the 
opposite direction of the shrine and pulled into the soot 
chamber above the main entrance. He accomplishes this by 
making the mosque centered around this chamber. In addition, 
the soot accumulated in this room is used to derive ink, which is 
used to write all the administrative, political, religious edicts of 
the period. Important documents such as manuscripts written 
at that time are written in this ink because even if any fluids are 
spilled over these articles written in this ink, they would not be 
damaged. Sinan's fine calculations do not end here. When one 
looks at the two vents of the soot chamber that opens into the 
mosque, a sign in the mosque with the inscription "Allah" is 
seen from one of them and the sign inscribed "Muhammad" is 
seen from the other. This is also fine-tuned. Although the soot 
chamber used to be open for visitors once, it no longer is. 

Ostrich eggs in the mosque
In the Süleymaniye, there is another indication of the wisdom 
of the architect. Many visitors wonder about the white oval 
objects that are hanged among the oil lamps, burned in the 
chandeliers of the mosque. These are the ostrich eggs that 
were cleaned and reinserted after the restoration of the 
mosque. Ostrich eggs emit an odor to repel spiders and 
scorpions; the human nose is not able to perceive this odor. 
The number of eggs in the mosque was 300; however, after 
being stolen and broken, their number dropped to 30.

Jeweled minaret
Mimar Sinan keeps notes on the nationality, religion, and wages of 
labors and the number of eggs he used for the mortar. After digging 
the foundation, he drives in stakes and waits for more than a year 
for the ground to tighten and settle. There were even rumors in 
response to this, that the architect neglected his work. The Shah of 
Iran, Tahmasb Han, believes that Kanuni is in financial distress 
and sends a loaded caravan and a box full of jewels to him to show 
his strength and contribute to the continuation of the construction. 
There is also an explanatory letter to Kanuni besides the jewels. 
Irritated by this action, Kanuni distributes all the goods that came 
with the caravan in front of the messenger, and when he hands over 
the jewelry box to Mimar Sinan, he orders him to place the jewels 
among the stones of the building. The master places the jewels 
between the stones of one of the minarets of the mosque. The name 
"Cevahir Minaret" (Minaret of Jewelry) is given to this particular 
minaret by the locals because it shines in the sun. 

KAPAK / COVER KAPAK / COVER
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İzler… Yara, ameliyat ve travmaların üzerimizde bıraktığı 
hatıralar… Vücudun, özellikle derinin bütünlüğünü bozan 
herhangi bir ameliyat kesisi, bir yanık, yaralanma, dokuda, 
deride iz bırakır. Bu iz, hafif veya belirgin, az veya çok dik-
kati çeken, ağrılı veya ağrısız olabilir. İnsan sağlığına karşı 
bir tehdit oluşturmamasına karşın çoğu insan bunu estetik 
bir sorun olarak görüyor. Hangi yara izleri kalıcıdır, çocuk-
luk çağındaki yara izleri daha mı çabuk iyileşir, tedavi yön-
temleri nelerdir? Tüm bu soruların yanıtlarını Raillife okur-
ları için araştırdık. 

TÜRKAN BALABAN

VÜCUTTAKİ HATIRALAR: YARA İZLERİ 

MEMENTOS ON OUR BODIES: SCAR MARKS

YARA, AMELİYAT VE TRAVMALARIN ÜZERİMİZDE BIRAKTIĞI HATIRALAR OLAN VÜCUTTAKİ 
İZLER, SAĞLIK TEHDİDİ OLMAMASINA RAĞMEN ESTETİK SORUN... 

SCARS, MEMENTOS OF TRAUMAS AND SURGICAL WOUNDS LEFT ON OUR BODIES, ARE 
AESTHETIC PROBLEMS ALTHOUGH THEY ARE NOT HEALTH THREATS. 

Marks... The mementos of our injuries, surgeries, and 
traumas on our bodies... A surgical cut, a burn, or an injury 
that spoils the integrity of the skin leaves a scar on the skin. 
The mark of it can be mild or prominent, more or less 
noticeable, painful or painless. Although it does not pose a 
threat to human health, most people see this as an aesthetic 
problem. Which scars are permanent? Will the scars in 
childhood heal faster? What are the treatment methods? We 
have investigated the answers to all these questions for 
Raillife readers.

A wound will not heal without leaving a scar
Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery Specialist Prof. 
Dr. İsmail Kuran highlights that the persistence of a scar has a 
number of factors and says, "A wound does not heal without a 
scar. Even though that scar can come to a hardly noticeable 
state. There are many factors that determine the persistence of 
a scar. The type of injury, the characteristics of the injured area, 
the genetic or physical characteristics of the person, the type of 
treatment administered, the materials used, and the approach 
of the treating physician play important roles in healing of a 
wound and the persistence of its scarring."

Childhood scars are more persistent 
“The type of injury is very important in determining what kind 
of a scar it will leave. A smooth incision or injury caused by a 
clean object usually results in a better scar. An incision made by 
the surgeon with a scalpel, a smooth glass cut can be examples 
of this. In contrast, a dirty, irregular wound heals hard and 
leaves a striking mark behind. Age affects the quality of scars 
that occur after injuries. In older people, contrary to what is 
believed, the scars are much less noticeable. The worst scars are 
seen in adolescence. Childhood period should be divided into 
two. While infancy is positive in terms of scarring, play age 
childhood period is poor. A hot water burn on  the skin surface 
heals faster and better while a deep hot oil burn leaves a bad 
mark.”

As your skin becomes thinner, smoothness increases 
“The relationship of the wounds with the curves and lines of the 
body is quite interesting. Professor Kuran explains this: 
"Different regions of the body can react differently to the 
traumas that occur in the same way. For example, if a smooth 
and clean incision is formed on the eyelid, the eyelid skin 
perfectly heals, while an incision with the same trait may leave 
a very noticeable mark on an area such as a back, or a shoulder. 
The skin is thicker in these areas and the stretching effect of the 
underlying muscles is more severe, affecting the healing process 
in a negative way.”

Diabetes effect wounds negatively 
“Diseases such as diabetes and arteriosclerosis can also lead to 
delayed wound healing and tough scars. The color and physical 
properties of the skin are also very effective. In dark-skinned 
subjects, scars are more noticeable and less noticeable in light-
skinned subjects. Excessive scars, thick, puffy, and itchy scars 
are more common as the darkness of the skin tone increases.” 

A history of bad scar marks in the family?
“Some genetic predispositions may lead to bad scars. If these 
tough scars seen often in the family, a similar situation may be 
encountered. The first treatment in injuries is very important in 
determining the outcome, but the follow-up care of the wound 
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İz bırakmadan yara iyileşmez
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. 
İsmail Kuran bir yara izinin kalıcılığını belirleyen çok sayıda 
faktör olduğuna dikkat çekerek, şunları söylüyor: “İz bırak-
madan bir yara iyileşmesi gerçekleşemez. Olsa olsa o iz, pek 
dikkati çekmeyen iyi bir hale getirilebilir. İzin kalıcılığını 
belirleyen çok sayıda faktör vardır. Yaralanma tipi, yarala-
nan bölgenin özellikleri, kişinin genetik veya fiziksel özel-
likleri, uygulanan tedavinin biçimi, kullanılan malzemeler 
ve tedaviyi üstlenen doktorun yaklaşımı yara iyileşmesinde 
ve iz kalıcılığında rol oynar.” 

Çocukluk yaraları daha kalıcı
“Yaralanma tipi, nasıl bir izin kalacağını belirlemekte çok 
önemlidir. Temiz bir cisimle oluşmuş, düzgün bir kesi veya 
yaralanma genellikle daha iyi bir iz oluşmasına yol açar. 
Cerrahın bisturi ile yaptığı bir kesi, düzgün bir cam kesisi 
buna örnek oluşturabilir. Buna karşın, kirli, düzensiz bir 
yara kötü iyileşir ve dikkati çeken bir iz bırakır. Yaş, yara-
lanmalardan sonra oluşan izlerin kalitesini çok etkiler. Yaş-
lı insanlarda, sanılanın aksine izler çok daha iyidir ve az 
dikkati çeker. En kötü izler ise ergenlik döneminde karşımı-
za çıkar. Çocukluk dönemini ise ikiye ayırmak gerekir. Be-
beklik dönemi iz açısından olumlu iken, oyun çocukluğu 
dönemi, iz açısından kötüdür. Sıcak su ile yüzeysel bir yanık 
daha çabuk ve iyi iyileşirken, kızgın bir yağ ile oluşan derin 
bir yanık kötü iz bırakır.”

Deriniz inceldikçe pürüzsüzlük artıyor
Yaraların, vücudun kıvrımları ve çizgileri ile ilişkisi oldukça 
ilginç. Prof. Kuran bu durumu şöyle açıklıyor: “Vücudun 
farklı bölgeleri, aynı biçimde oluşmuş travmalara farklı tep-
ki verebilir. Örneğin, düzgün ve temiz bir kesi, göz kapağın-
da oluşmuşsa, göz kapağı derisi ince olduğu için mükemmel 
iyileşirken, aynı özellikte bir kesi, sırt, omuz gibi bir alanda 
çok dikkat çeken bir iz bırakabilir. Deri bu bölgelerde daha 
kalın, alttaki kasların germe etkisi daha fazla olduğu için 
iyileşme olumsuz etkilenir.”   

Diyabet yarayı olumsuz etkiliyor
“Şeker hastalığı, damar sertliği gibi hastalıklar da yara iyi-
leşmesinin gecikmesine ve kötü izlere yol açabilir. Derinin 
rengi, fiziksel özellikleri de çok etkilidir. Koyu tenli kişiler-
de, izler daha belirgindir, açık tenlilerde daha az dikkat çe-
ker. Aşırı izler, kalın, kabarık ve kaşıntılı izler, derinin tonu 
arttıkça daha çok karşımıza çıkar.” 

Ailede kötü iz var mı?
“Bazı genetik yatkınlıklar, kötü iz oluşmasına yol açabilir. 
Ailede kötü ize sıkça rastlanıyorsa, benzer bir durumla kar-
şılaşmak söz konusu olabilir. Yaralanmalarda ilk tedavi, 
alınacak sonucu belirlemede çok önemlidir, ancak yaranın 
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sonraki bakımı da özenle yapılmalıdır. Çok iyi onarılsa bile 
bakım iyi yapılmazsa, yara enfeksiyonu oluşabilir ve bu da 
kötü bir ize yol açabilir.”

İyi tedavi; dikkat çekmeyen iz
Prof. Kuran, bir yaranın nasıl bir iz bırakacağını belirleyen 
önemli bir faktörün de tedaviyi yapan ve tedavinin nasıl 
yapıldığı ile ilgili olduğunu belirterek, şunları söylüyor: 
“Tedavi; çok iyi aydınlatılmış bir ortamda, çok hassas ve 
uygun aletlerle yapılmalıdır. Kaba aletler ve malzemeler ile 
iyi bir tedavi yapılamaz. Yara dikilecekse, dokuların doğru 
bir şekilde karşı karşıya getirilmesi çok önemlidir. Kaş, du-
dak kenarı gibi alanlarda bu konu çok önemlidir. Ne kadar 
ince de olsa, kaşın, dudağın hizasını bozan bir iz çok dikkat 
çeker. Bu tip izlerin düzeltilmesi de zordur.”

Kıvrımlı bölgeler dikkat çekmez
“Eğer bir iz, vücudun doğal bir kıvrımına denk gelirse (alın 
çizgisi, kasık gibi) iyileşirken bu doğal kıvrımların içinde 
kaybolur ve pek dikkat çekmez. Vücudun, özellikle derinin 
kıvrımları ve çizgileri ile uyuşmayan, onları dikine kat eden 
izler çok belirgin olabilir. Aslında, yaptığımız her kesi az 
veya çok iz bırakır. Sözünü ettiğimiz parametrelerle ise 
bunlar pek dikkat çekmez. Göz kapağı işlemlerinin kapak 
kıvrımına gizlenmesi gibi.”

Fraksiyonel lazer de kullanılabilir
“Kaza ve yanıklarda durum biraz daha farklıdır. İzin yeri, 
genişliği ve büyüklüğüne göre yapılacak işlemlere karar ve-
rilir. İzin inceltilmesi, yönünün değiştirilmesi, yüzeyinin 
soyulması için fraksiyonel lazer, uygulanabilecek teknikler 
arasındadır. Herhangi bir nedenle oluşan iz tamamen yok 
edilemez. Ancak daha az dikkat çekmesi sağlanabilir.”

should be done with care. Sometimes, even if it is repaired very 
well, a wound infection may occur if the treatment is not 
applied well and this can lead to a bad condition.”

Good treatment; unnoticeable mark 
Prof. Kuran states that an important factor that determines the 
type of a scar that a wound will leave is how the treatment is 
done and who performs it. He says: "The treatment should be 
done in a very well-lit environment with very precise and 
appropriate instruments. No treatment done with rough tools 
and materials is good. If the wound is to be stitched, it is very 
important that the tissues are connected correctly. This is very 
important in areas such as eyebrows and lip line. No matter how 
thin, a scar that will spoil the eyebrow or lip line would be very 
noticeable. It is also difficult to correct such marks.”

Regions with natural curves are less noticeable
“If a mark coincides with a natural curve of the body (like the 
forehead or groin area), it becomes less noticeable among the 
natural curves and does not attract much attention. The marks 
of the body, especially those that do not coincide with the curves 
and lines of the skin, can be very evident. In fact, every incision 
we make leaves a mark. With the parameters we mentioned, 
they do not attract much attention. Like hiding eyelid operations 
in the fold of the lid.”

Fractional laser treatment can be applied
“The situation in accidents and burns is slightly different. The 
treatment options are decided according to the location, width 
and size of the scar. The thinning and refining of the mark, and 
fractional laser treatment to peel off the surface can be applied. 
The mark formed for any reason cannot be completely erased. 
However, less visibility can be obtained.”
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ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

GLENS İSTANBUL VE GLENS ROOF’UN EXECUTIVE ŞEFİ BAHADIR ABUL, MUTFAKTA SÜRPRİZ VE 
FARK YARATAN LEZZETLER TASARLAMAYA ODAKLANIYOR.

EN BÜYÜK MOTİVASYONU, 
HEDEF KİTLESİNİ ŞAŞIRTMAK

Being opened in Nişantaşı, İstanbul in May 2018 and having 
been serving the most special dishes of the Italian cuisine to its 
target mass ever since, Glens İstanbul advances by investing in 
the vision of becoming a special meeting point where good food, 
good music, and good ambiance are brought together at the same 
address. We had a pleasant interview with the Executive Chef of 
Glens İstanbul and Glens Roof Bahadır Abul, who targets to 
promote the Turkish cuisine worldwide, to become a prominent 
chef of the world in the field of gastronomy, and to open a 
restaurant of his own in the mid-term, on how he develops the 
different flavor combinations with local recipes in the aim of the 
Italian cuisine to appeal to his target mass.

Combinations of various flavors
Bahadır Abul, among the young and successful chefs of the 
gastronomy world, is a graduate of Bolu Mengen Anadolu 
Professional Cook School. He has worked at popular restaurants 
such as Vogue Restaurant, Anjelique, Park Hyatt, Wolwang 
Puck Spago, Das Das, and Michelle Brasserie with world-famous 
chefs such as Jamie Hagan, Julien Piguet, Martin Satow, Fabio 
Brambilla, Peleg Miron, and Ryan Cruz until today. Having been 
coming to prominence as the executive chef of Glens İstanbul 
and Glens Roof since September 2018, Abul has left 12 years 
behind in this sector as a professional. He says that he has been 
spending most of his time in the kitchen since he was four, Abul 
continues to his words: “Although I am 30 now, I met with this 
profession when I was a child. Moreover, my family still talks 
about how I used to enter the kitchen fervently to make very hard 
dishes as a 4-year-old boy. This job is in my genes.”
Abul, who expresses his ambition in the Turkish and the Ottoman 
cuisines as well as the world cuisine, says, “I am focusing on 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

EXECUTIVE CHEF OF GLENS İSTANBUL AND GLENS ROOF BAHADIR ABUL HAS BEEN 
FOCUSING ON DESIGNING DISHES THAT CREATE A DIFFERENCE AND AMAZEMENT 

IN THE KITCHEN.  

Mayıs 2018’de İstanbul Nişantaşı’nda açılan ve hedef kitle-
sine İtalyan mutfağının en özel spesiyallerini sunan Glens 
İstanbul; iyi yemek, iyi müzik ve iyi ambiyansın tek bir 
adreste sunulduğu özel bir buluşma noktası olma vizyonu-
na yatırım yaparak ilerliyor. Türk mutfağını dünya çapında 
tanıtmayı, gastronomi alanında dünyanın önde gelen şefle-
rinden biri olmayı ve orta vadede kendi restoranını açmayı 
hedefleyen Glens İstanbul ve Glens Roof’un Executive Şefi 
Bahadır Abul ile İtalyan mutfağına yönelik lokal reçetelerle 
hedef kitlesini mutlu edecek farklı lezzet kombinasyonları-
nı nasıl geliştirdiği hakkında konuştuk. 

Farklı lezzet harmanları
Gastronomi dünyasının genç ve başarılı şeflerinden Baha-
dır Abul, Bolu Mengen Anadolu Aşçılık Meslek Okulu 
mezunu… Bugüne kadar Vogue Restaurant, Anjelique, Park 
Hyatt, Wolwang Puck Spago, Das Das, Michelle Brasserie 
gibi popüler mekânlarda görev yapan Abul; Jamie Hagan, 
Julien Piguet, Martin Satow, Fabio Brambilla, Peleg Miron, 
Ryan Cruz gibi dünyaca ünlü şeflerle birlikte çalıştı. Eylül 
2018’den bu yana Glens İstanbul ve Glens Roof’un execu-
tive şefi olarak öne çıkan Abul, yemek sektöründe profes-
yonel olarak 12 yılı geride bırakmış olsa da 4 yaşından bu 
yana vaktinin önemli bir kısmını mutfaklarda geçirdiğini 
söylüyor ve şöyle devam ediyor: “Şu an 30 yaşında olsam 
da dede yadigârı bu meslekle ve mutfakla çocukken tanış-
tım. Hatta 4 yaşında mutfağa girerek epey meşakkatli ye-
mekleri büyük bir hevesle yaptığımı, ailem hâlâ konuşur. 
Bu iş, gerçekten de genlerimde var.” 
Türk ve Osmanlı mutfağına yönelik lezzetlerin yanı sıra 
dünya mutfağında da iddialı olduğunu belirten Abul, “Mut-

ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

HIS BIGGEST MOTIVATION IS MAKING HIS TARGET 
MASS AMAZED
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Ingredients: 1 half country chicken (breast and leg), 2 
seedless dates, 4 Brussels sprouts, 3 peeled pearl 
onions, 1 stalk of parsley, 1/2 tbsp butter, a pinch of 
salt, a pinch of freshly grounded black pepper, 
chicken stock prepared in advance.
Directions: Thinly slice the dates. Boil the Brussels 
sprouts and slice them in two. Rub the chicken with 
salt and pepper. Add some olive oil in to a pan and 
fry the chicken with its skin on. When the skin begins 
to brown, place it on an oven tray and bake it in a 
220 degree oven for 20 minutes. Saute the Brussels 
sprouts, 3 pearl onions, dates, and butter in a 
separate pan. When everything is well combined, 
add a pinch of freshly sliced parsley on top. In a 
separate pot, stir the chicken stock over low heat 
with 1 tbsp of butter. Place the sauteed ingredients 
on a service plate. Pour some of the chicken stock 
over this combination slowly. Place the chicken 
nicely on top. The side with skin should be facing up. 
Enjoy!

Malzemeler: Yarım köy tavuğu (göğüs ve but olacak), 2 
adet çekirdeği alınmış hurma, 4 adet Brüksel lahanası, 3 adet 
soyulmuş arpacık soğan, 1 tutam maydanoz, yarım yemek 
kaşığı tereyağı, bir tutam tuz, bir tutam çekilmiş karabiber, 
daha önceden hazırlanmış tavuk suyu.
Hazırlanışı: 2 adet hurmanın çekirdeklerini çıkarıp küçük 
parçalar halinde doğrayın. 4 adet Brüksel lahanasını diri 
kalacak şekilde haşlayıp ikiye bölün. Göğüs ve buttan oluşan 
yarım köy tavuğunu tuz ve karabiber ile harmanlayın. 
Tavaya zeytinyağı koyup tavuğu derisiyle birlikte pişirin. 
Derisi hafif kızarmaya başlayınca önceden ısıtılmış 220 
dereceli fırında 20 dakika pişirin. Ayrı bir tavaya Brüksel 
lahanalarını, 3 adet soyulmuş arpacık soğanını, hurmayı ve 
yarım yemek kaşığı tereyağını ekleyip güzelce soteleyin. 
Tüm malzemeler harmanlanınca üzerine ince kıyılmış 1 
tutam maydanoz ilave edin. Ayrı bir yerde 1 tatlı kaşığı tere-
yağı ile tavuk suyunu kısık ateşte karıştırın. Sotelediğiniz 
malzemeleri, yemeği servis edeceğiniz tabağa alın. Isıttığınız 
tavuk suyunu harcın üzerinde yavaşça gezdirin. 15 dakika 
fırında pişirdiğiniz tavuğu, çıtır derisi üstte kalacak şekilde 
malzemelerin üzerine yerleştirin. Afiyet olsun…

ŞEF BAHADIR ABUL’DAN KÖY TAVUĞU TARİFİ

COUNTRY CHICKEN RECIPE BY CHEF BAHADIR ABUL 
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making dishes to create amazement and difference in the 
kitchen. I add my own interpretations to the prominent 
dishes of the world cuisine by using particularly local 
ingredients. Designing new dishes with different flavor 
combinations that no one ever thinks about and seeing the 
happiness on the faces of those who try is my source of 
motivation. I am also interested in the Mediterranean and 
the Far-East cuisines, harboring numerous flavors.” 

He values originality in his presentations
Having been working for the last 4 months as the executive 
chef within Glens İstanbul and Glens Roof, opened in May 
2018, Bahadır Abul presents the outstanding dishes of the 
Italian kitchen to his target mass. Expressing that they 
prepare the Italian dishes by using genuine Italian 
ingredients and local recipes, Abul comments: “Except the 
menu we started in October, we have a concept called 
“flavors in their season” every month. We have begun to 
serve the favorite dishes of the seafood season, which 
opened with an abundance this year, with different touches, 
flavor combinations and special cooking techniques. Our 
“flavors in their season” is well-known by our guests now 
that they ask about our special every time they come. This 
excites them since it feels as if the surprise of the day. When 
it comes to Glens Roof, the menu there is different from the 
one in Glens İstanbul. We start the service at 5 pm. When it 
was first opened, the menu was crowded with tapas. Later, 
we developed our menu with the rich flavors of the 
Mediterranean and Turkish cuisines. We serve fried 
mussels, one of the well-known street flavors, with a side of 
mashed avocado, tomato and lime slices, and Thai curry 
vinegar sauce. This is a presentation you cannot find 
anywhere else. This allows us to promote the Turkish 
cuisine to our foreign guests while having our local guests 
experience the flavors they often see outside in a very 
different way. I value simplicity, taste, and locality.”

fakta, sürpriz ve fark yaratan lezzetler tasarlamaya odakla-
nıyorum. Özellikle de yerel, lokal malzemelerimizle dünya 
mutfağının önde gelen tatlarına yorumlar katıyorum. Hiç 
akla gelmeyecek lezzet harmanlarıyla yepyeni tatlara imza 
atmak ve deneyenlerin yüzündeki mutluluğu görmek en 
büyük motivasyon kaynağım. Farklı lezzetleri barındıran 
Akdeniz ve Uzak Doğu mutfaklarına da ilgi duyuyorum.” 
diyor.

Sunumlarda orijinalliği önemsiyor
Mayıs 2018’de açılan Glens İstanbul ve Glens Roof bünye-
sinde 4 aydır executive şef olarak hizmet veren Bahadır 
Abul, hedef kitlesine İtalyan mutfağının en seçkin spesi-
yallerini sunuyor. İtalyan yemeklerini, gerçek İtalyan mal-
zemeleri ile lokal reçeteler üzerinden hazırladıklarını dile 
getiren Abul, şu yorumda bulunuyor: “Ekim ayında başlat-
tığımız menü dışında, her ay ‘mevsiminde lezzetler’ kon-
septimiz var. Bu sene bereketli bir şekilde açılan balık 
mevsiminin her ay en gözde lezzetlerini farklı dokunuşlar, 
tat harmanları ve özel pişirme teknikleri ile sunmaya baş-
ladık. Her gün adeta sürpriz niteliğinde olan mevsiminde 
lezzetlerimiz, misafirlerimizi heyecanlandırdı. Artık her 
geldiklerinde o güne özel ne olduğunu sormayı gelenek 
haline getirdiler. Glens Roof’a gelecek olursak, oranın me-
nüsü Glens İstanbul’dan daha farklı... 17.00 itibariyle ser-
vis vermeye başlıyoruz. Glens Roof ilk açıldığında menü 
tapas ağırlıklıydı. Daha sonra bu menümüzü Akdeniz ve 
Türk mutfağı dokunuşlarıyla geliştirip zenginleştirdik. 
Vazgeçilmez sokak lezzetlerinden midye tavayı; avokado 
püresi, domates, thai curry sirke sos ve lime eşliğinde ha-
zırlayarak başka hiçbir yerde olmayan özel bir yorumla 
sunuyoruz. Bu sayede hem ağırladığımız yabancı misafirle-
rimize Türk mutfağını tanıtıyor hem de yerli misafirleri-
mizin dışarıda sıkça görmeye alışık oldukları tatları yepye-
ni ve fark yaratan deneyimlere dönüştürüyoruz. Sadeliğe, 
lezzete ve yerelliğe büyük önem veriyorum.” 

Semifreddo

Carpaccio di branzino
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Kalite ve tazeliğe büyük önem veriyor
Mutfakta 19 kişilik bir ekiple yol alan Bahadır Abul; hem 
Glens İstanbul, hem Glens Roof, hem de Nish Palas İstan-
bul by Hyatt için yemek hazırlayıp servis ettiklerini ifade 
ediyor. Sistematik çalışmaya, iş bölümüne ve zaman yöne-
timine yatırım yaparak ilerleyen ekip; hazırlık aşamasından 
siparişin konuklara servis edilmesine kadar geçen süreçte 
zamanla yarışıyor. Tüm lezzetlerin aynı kalite, standart ve 
tazelikte sunulmasına da büyük önem veriliyor. Glens İs-
tanbul’un en dikkat çeken spesiyallerine gelince… Porçini 
mantar ve domatesler eşliğinde servis edilen fırınlanmış 
taze levrek spesiyali ‘branzino al limone’, domatesli ve de-
niz mahsullü ‘linguine mare’, trüflü ‘Denver steak’ ve kılıç 
balığı gibi lezzetleri mutlaka tatmalısınız. Abul, menüye 
yeni eklenen lezzetler hakkında ise şu bilgileri veriyor: 
“Menümüzde yer alan başlangıçlara ‘tuna tartare’i ekledik. 
Togarashi ve ponzu sosu ile hazırladığımız bu lezzet konu-
sunda oldukça iddialıyız. Salatalarımıza ise kral yengeçle 
yapılan ‘crab loui’yi ekledik. Besin değeri açısından oldukça 
zengin olan bu salata, taze baharatlarla harmanlanmış ma-
yonez sos ve yengeç kabuğuyla hazırlanan aioli sosu eşli-
ğinde servis ediliyor. Mascarpone, parmesan, krema ile 
tatlandırdığımız, ‘kestaneli agnolotti’ de yeni lezzetlerden. 
Kemikli dana kaburga, hardallı patates püresi ve baby pıra-
sa eşliğinde kuzu kol, hurma ve karamelize arpacık soğan 
yatağında köy tavuğu, cappuccino mousse ve balkabaklı 
ızgara somon gibi farklı spesiyallerimiz de bulunuyor.”

He values quality and freshness 
Working with a team of 19 in the kitchen, Bahadır Abul 
states that they prepare and serve for Glens İstanbul, Glens 
Roof, and Nish Palas İstanbul by Hyatt. The team, which 
advances by investing in systematic work, division of labor, 
and time management, races against time in the process 
from preparing the orders and to serving them to the guests. 
Presenting every meal in the same quality, standard, and 
freshness is important.
The most attention-grabbing specials of Glens İstanbul are 
‘branzino al limone’ which is oven baked sea bass served 
with porcini mushrooms and tomatoes, ‘linguine mare’ with 
seafood and tomatoes, ‘Denver steak’ with truffles and 
swordfish. Abul talked about the new additions to the 
menu: “We added ‘tuna tartare’ to the appetizers section of 
our menu. We are very ambitious with this flavor we 
prepare with togarashi and ponzu sauce. We also added 
‘crab loui’ made with king crabs to our salad menu. This 
salad, which is rich in nutritional values, is served with 
mayonnaise combined with fresh spices and aioli sauce 
made with crab shells. Flavored with mascarpone, Parmesan, 
and cream, ‘chestnut agnolotti’ is among our newest 
additions. We also serve other specials such as veal ribs, 
mashed potatoes with mustard, lamb shoulder with baby 
leeks, country chicken in a bed of dates and caramelized 
pearl onions, cappuccino mousse, and grilled salmon with 
pumpkin.” 
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DÜNYANIN EN ETKİLEYİCİ

MEZAR ANITLARI
THE WORLD’S MOST IMPRESSIVE MAUSOLEUMS

It was a trip to Paris... I told my friends that I wanted to 
see Père Lachaise Cemetery. I knew that the people who 
had made the history were buried there, besides there 
were impressive tombstones. Despite my friends’ 
rejections, I have walked around the cemetery as if I was 
walking around a historical place. Cemeteries may not be 
at the top of a must-see list without a doubt; however, 
their architecture, design, and stories open the doors to a 
totally different history and culture. Some cemeteries 
have reached today from the depths of history and they 
have a lot to tell. Just like the most impressive cemeteries 
of the world we put together for you...     

Castel Sant'Angelo, Rome
On the Tiber, this massive castle, with an original 
architecture, is instantly noticed by its unique shape. 
After the death of the emperor, the ashes of the Roman 
Emperor Hadrianus were placed with his wife and son in 
this castle, which was designed as a  mausoleum for him 
and his family. Some of the emperors who came after 
him liked the mausoleum and wanted to be placed there 
after their deaths, but this tradition ended when the 
building was turned into a papal fortress in the 6th 
century. The castle-mausoleum is now a museum named 
Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo. The eclectic 
collection here features paintings, sculptures, military 
memorabilia and medieval firearms. On the upper floors 
of the castle, there are fascinating places reflecting the 
Renaissance period, including the magnificent Sala 
Paolina, which is covered with frescoes depicting 
sections of the life of Alexander the Great. Two floors 
up, there is the legendary terrace that Puccini 
immortalized in the Tosca opera. The terrace of the 
castle, which was once the city's tallest building, is 
one of the hippest places in Rome with its magnificent 
views. 

Bir Paris seyahatiydi… Arkadaşlarıma Père Lachaise 
Mezarlığı’na gitmek istediğimi söylemiştim. Dünyaya 
mal olmuş ünlü isimlerin burada gömüldüğünü biliyor-
dum, bunun yanısıra etkileyici mezartaşları da vardı. 
Arkadaşlarımın tüm itirazlarına rağmen mezarlığı tarihi 
bir alanı gezer gibi gezdim. Mezarlıklar, kuşkusuz bir 
seyahat listesinin en başında yer almazlar belki ancak 
mimarileri, tasarımları ve hikayeleriyle insana bambaş-
ka bir tarihin ve kültürün kapılarını açarlar. Bazı mezar-
larsa gerçek anlamda tarihin derinliklerinden bugüne 
gelmiştir ve anlatacakları çok şey vardır. Tıpkı sizin için 
derlediğimiz dünyanın en etkileyici bu mezarları gibi…

Castel Sant'Angelo, Roma
Tiber Nehri üzerinde, özgün mimariye sahip, göz dol-
duran boyutlardaki bu kale, kendine has şekli şemaliy-
le anında algılanan bir ikondur. Roma İmparatoru Had-
rianus’un, kendisi ve ailesi için bir türbe olarak tasar-
ladığı mozoleye imparatorun ölümünden sonra, arzu 
ettiği gibi külleri, eşi ve oğluyla birlikte konulmuştu. 
Ondan sonra gelen bazı imparatorlar da mozoleyi be-
ğenerek, öldükten sonra buraya konulmak istemişlerse 
de, yapı 6. yüzyılda bir papalık kalesine dönüştürülün-
ce bu gelenek sona ermişti. Kale-mozole bugün artık 
Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo adıyla bir 
müze. Buradaki eklektik koleksiyonda, resimler, hey-
keller, askeri hatıra eşyaları ve ortaçağa ait ateşli silah-
lar sergileniyor. Kalenin üst katlarında, Büyük İsken-
der'in hayatından bölümlerin tasvir edildiği fresklerle 
donatılmış, muhteşem Sala Paolina da dahil olmak 
üzere, Rönesans dönemini yansıtan büyüleyici mekan-
lar bulunuyor. İki kat yukarıda ise, Puccini'nin Tosca 
operasında ölümsüzleştirdiği o efsanevi teras var. Bir 
zamanlar kentin en yüksek yapısı olan kalenin terası, 
ayaklar altına serdiği muhteşem manzaralarla Ro-
ma'nın en revaçta mekanlarından biri.

GEZİ / TRAVEL

BERİL ŞEN
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Terracotta Army, Xi'an
The Terracotta Army, which is one of the world's most 
famous archaeological finds, is also an important touristic 
area that announces Xi'an's name to the world. This 
underground army, composed of thousands of soldier sculptures, 
protects the spirit of the First Chinese Emperor, Qin Shi Huang. 
We wouldn't be exaggerating if we told that this was  the most 
crowded tomb in the world. There are more than 8 thousand 
soldiers, 520 horses, 150 cavalry horses and 130 chariots. They 
were either protecting the emperor from the corrupt spirits 
awaiting him in the afterlife or as many archaeologists believe, 
the emperor believed that his domination over the throne would 
continue in the afterlife. The guardians of the tomb, estimated 
to belong to 246-208 B.C., provide us with important 
information about ancient China. The discovery of the army 
made from terra-cotta was a complete coincidence. In 1974, 
villagers who were drilling for a well discovered the thousands 
of terracotta soldiers and an underground scene depicting them 
in the battle. Over the years, although this area has gained a 
great reputation, many extraordinary features remain hidden. 
For example, none of the soldiers look alike. 

Terakota Ordusu, Xi'an
Dünyanın en ünlü arkeolojik buluntularından biri olan 
Terakota Ordusu, aynı zamanda Xi'awn'ın ismini dün-
yaya duyuran önemli bir turistik alan. Binlerce asker-
den oluşan bu yeraltı ordusu adeta Birinci Çin impara-
toru Qin Shi Huang’un ruhunu koruyor. Buraya dün-
yanın en kalabalık mezarı desek abartmış olmayız. 
Burada 8 binden fazla asker, 520 at, 150 süvari atı, 130 
savaş arabası bulunuyor. Ya imparatoru sonraki ya-
şamda onu bekleyen yozlaşmış ruhlardan koruyordu 
ya da birçok arkeologa göre hakimiyetinin ölümden 
sonraki hayatta da devam edeceğine inandı. M.Ö. 246-
208 yıllarına ait olduğu tahmin edilen mezarın koruyu-
cuları, antik Çin hakkında bize kayda değer bilgiler 
veriyor. Pişmiş topraktan ordunun keşfi tamamıyla 
tesadüf. 1974'te, köylüler bir kuyu açma sırasında sa-
vaşta betimlenen binlerce pişmiş toprak askerin ve 
atın olduğu bir yeraltı sahnesiyle karşılaşırlar. Yıllar 
içinde bu alan müthiş bir ün kazanmasına rağmen bir-
çok sıra dışı özelliği de gizli kalır. Mesela iki askerin 
yüzünün birbirine benzememesi gibi…

Keops Piramidi, Kahire
“Nasıl inşa edildi ve neden?” Belki de, bugün eski Mı-
sır'ın kudretine ve başarılarına hayranlık uyandıran 
bir övgü olarak dimdik duran Mısır’daki Giza Piramit-
leri, bu soruyla en çok muhattap olan yapıların arasın-
dadır. Antik dünyanın son kalan harikaları, yaklaşık 4 
bin yıl boyunca, olağanüstü şekil, kusursuz geometri 
ve baş döndüren boyutlarıyla her yanına yaklaşana bu 
soruyu sordurdu. Yüzlerce araştırma bu sorulara kısmi 
cevaplar verirken kesin olan bu yapıların, firavunların 
emirleri üzerine masif mezarlar olarak, on binlerce iş-
çiden oluşan ekipler tarafından inşa edildiği. Mısır'ın 
en büyüğü ve Giza'daki en eski piramit olan Keops Pi-
ramidi, aslında Firavun Khufu anısına inşa edilmiş bir 
anıt mezar. Khufu'nun Büyük Piramidi, M.Ö. 2570 yı-
lında tamamlandığında 146 metre yüksekliğe ulaşıl-
mıştı. İnşa edildiği yıllardan yaklaşık 4 bin yıl sonraya 
kadar, dünyanın en yüksek yapısı rekorunu kimselere 
kaptırmadı. Yüzyıllar ve hava koşulları yüksekliğinin 
dokuz metre azalmasına neden oldu. Piramidin içinde 
görülecek çok şey yok ancak klostrofobik değilseniz bu 
yapıya tırmanma deneyimi unutulmaz. İhtişamı ve gi-
zemiyle, Khufu'nun Büyük Piramidi antik dünyanın 
yedi harikasının en eski ve tek ayakta duran yapısı.

The Pyramid of Cheops, Cairo
"How was it built and why?" Perhaps the Egyptian Pyramids 
of Giza, still standing up today as a praise awakening 
admiration for the power and success of ancient Egypt, are 
among the most common structures to be the addressee of 
this question. The last remaining wonders of the ancient 
world, for almost 4 thousand years, with their extraordinary 
shape, perfect geometry and dazzling dimensions make 
anyone who approaches them to ask this question. Hundreds 
of researches have given partial answers to this; it is certain 
that they are built by teams of tens of thousands of workers 
as massive tombs on the orders of the pharaohs. The 
Pyramid of Cheops is originally a memorial tomb built in 
memory of Pharaoh Khufu. When Khufu's Great Pyramid 
was completed in 2570 B.C., it reached a height of 146 
meters. Until about 4,000 years after its construction, the 
world's highest structure kept this record. Passing centuries 
and weather conditions caused a nine-meter reduction in 
its altitude. There's not much to see in the pyramid, but if 
you're not claustrophobic, the climbing experience inside 
the pyramid is unforgettable. With its magnificence and 
mystery, Khufu's Great Pyramid is the oldest and the only 
standing structure of the seven wonders of the ancient 
world.
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Taj Mahal, Agra
When the subject is monumental tombs, not mentioning the 
Taj Mahal, a magnificent monument of love, is impossible. As 
one of the most famous icons in the world, the Taj Mahal, on 
the banks of the Yamuna River, is a stately, white marble 
mausoleum.  Included in the Unesco's World Heritage list, the 
construction of the mausoleum lasted for 22 years between 
1632-1654. The Mughal ruler Shah Jahan had the structure 
built in memory of his wife Mumtaz Mahal, who died 
prematurely. Perhaps one of the most exaggerated works built 
for love and built in the empire's capital city of Agra at that 
time, the Taj Mahal dazzles with precious stones under the first 
lights of the morning and has stories of romance and courage in 
every square meter of it. The most striking feature of the tomb 
is the 35-meter marble dome on the tomb, the symbol of 
elegance. The Agra Castle, where the room, where Shah Jahan 
watched the Taj Mahal from his window until his death in his 
last days imprisoned by his eldest son, is located, is also worth 
seeing.

Taj Mahal, Agra
Anıt mezarlardan bahsedip heybetli bir aşk anıtı olan 
Taj Mahal’e değinmemek olmaz. Dünyanın en ünlü 
ikonlarından olan, Yamuna Nehri kıyısındaki Taj Ma-
hal, olabildiğince heybetli, beyaz mermer bir mozole. 
1632-1654 yılları arasında, yapımı 22 yıl süren bu 
Unesco Dünya Mirası eserini, Babür Hükümdarı Şah 
Cihan genç yaşta ölen karısı Mümtaz Mahal için yap-
tırmış. Belki de aşk için inşa edilmiş en abartılı eser-
lerden biri olan ve imparatorluğun o dönemdeki baş-
kenti olan Agra kentinde inşa edilen Taj Mahal, saba-
hın ilk ışıkları altında değerli taşlarıyla göz kamaştırır-
ken her metrekaresinde romantizm ve cesaret hikaye-
leri barındırır. Anıt mezarın en çarpıcı özelliği, meza-
rın üzerindeki, zarifliğin simgesi, 35 metrelik mermer 
kubbe. Şah Cihan’ın yaşamının son günlerinde büyük 
oğlu tarafından hapsedildiği ve ölünceye dek pencere-
sinden Taj Mahal’i seyrettiği odanın bulunduğu Agra 
Kalesi de görmeye değer. 



Gümüşkesen Mausoleum, Milas
In the middle of the Gümüşlük Neighborhood at the foot of 
the Hıdırlık Hill overlooking Milas Plain, it is truly 
amazing to find such a striking tomb in a park where 
children play. The Gümüşkesen Mauseloum was inspired 
by the Halicarnassus (Bodrum) Mausoleum, one of the 
seven wonders of the world in ancient times. The 
mausoleum, positioned at the most breathtaking point of 
the ancient necropolis of Milas, almost resembles a 
miniature of it. It is presumed that the tomb belongs to a 
person, who served the city or was an important state 
administrator. The structure was built in the middle of the 
2nd century when the Roman rule was in power. The 
marbles used in the construction of the mausoleum with a 
magnificent masonry are from gray-veined marble 
quarried at Sandras Mountain. The most impressive two 
architectural elements in the monument are the 
rectangular burial chamber and the pyramid-like roof the 
columns carry. The roof, decorated with plant and 
geometric motifs, is an indication of how advanced the 
marble workmanship of the time was. Although it did not 
survive until today, it is thought that there used to be a 
large statue on top of the monument, representing the 
grave owner and his family.

Gümüşkesen Mezar Anıtı, Milas
Milas Ovası’na hakim, Hıdırlık Tepesi’nin eteğindeki 
Gümüşlük Mahallesi’nin ortasında, çocukların oynadığı 
bir parkın içinde, böylesine çarpıcı bir mezar anıta rastla-
mak gerçekten şaşırtıcı. Antik çağlardaki dünyanın yedi 
harikasından biri olan Halikarnas (Bodrum) Mauso-
leum’u örnek alınarak yapılmış ve adeta onun bir minya-
türünü andıran Gümüşkesen Mezar Anıtı, Milas şehrinin 
antik nekropolünün en gösterişli yerine konumlandırıl-
mış. Roma hakimiyetinin olduğu M.S. 2. yüzyılın ortala-
rına ait anıtın, kente büyük hizmette bulunmuş bir şahıs, 
veya önemli bir devlet yöneticisine ait olduğu tahmin 
ediliyor. Muhteşem bir taş işçiliğine sahip anıt mezarın 
yapımında kullanılan mermerlerin tamamı, Sandras Da-
ğı’ndaki ocaklardan çıkartılan gri damarlı mermerden 
oluşuyor. Anıttaki en etkileyici iki mimari unsur, dik-
dörtgen mezar odası ve bu odanın üzerini kaplayan, sü-
tunların taşıdığı, piramit gibi gittikçe daralan çatısı. Ça-
tısı, o dönemdeki mermer işçiliğinin ne denli gelişmiş 
olduğunun bir göstergesi olan kabartmalar, bitkisel ve 
geometrik motiflerle süslenmiş. Günümüze kalmamış 
olsa da, anıtın tepesinde büyük bir heykelin bulunduğu, 
içinde de mezar sahibine ve ailesine ait heykellerin de yer 
aldığı tahmin ediliyor. 

GEZİ / TRAVEL

0  5  0 raillife ARALIK / DECEMBER 2018



HOBİ / HOBBY

STARLARIN 
İÇ DÜNYASI 

INNER WORLDS OF STARS

SELİN AKGÜN

HOBİ / HOBBY

From historic books to James Bond collection
The global faces of the business and the entertainment 
world stand out with their interesting hobbies. It is time to 
take a closer look at these names whose professions and 
hobbies are  opposite. You might think that Microsoft's 
founder, Bill Gates would be a computer, the internet or 
smart phone based hobbyist. However, the reality is very 
different. The biggest hobby of the technology guru is old, 
historical and rare books. Gates, who is a bibliophile to the 
core, purchased Codex Leicester of Leonarda DaVinci for 
30 million dollars most recently. Another hobby of Gates 
is sports cars, especially Porsche models. Tesla’s founder 
Elon Musk’s hobby is also interesting. Musk, who is a huge 
fan of James Bond movies, has a special collection that 
consists of every small detail and object which has 
something to do with the series. Musk doesn’t recognize 
any limits when it comes to that. Lately, he bought the 
Lotus Esprit that was sunk during the shooting of ‘The Spy 
Who Loved Me’ and added it into his collection after a 
comprehensive repair. 

If you are a celebrity known around the world, everything 
about you may awaken curiosity. Especially, when you 
have fans that follow every step of yours closely. Many 
familiar names of the celebrity world have interesting 
hobbies. Some of them are collecting historical books, and 
some of them are in love with fencing. Some collect Barbie 
dolls and some manual typewriters... These celebrities 
with so many fans around the world grab attention not 
only with their successful careers but also with their 
hobbies.

Some like Barbie dolls and some like fencing
Many Hollywood celebrities draw attention with their 
extraordinary hobbies as well as their talents. Johnny Depp 
is among those names and he becomes to prominence with 
his Barbie doll collection. Having been the center of 
attention during his acting career thanks to her different 
style and unique nature, Depp has a wide collection of 
Barbie dolls. Depp’s interest in Barbie dolls began when he 
was playing with her daughter. Depp’s collection consists 
of hundreds of Barbie dolls, including Beyonce and Lindsay 
Lohan dolls. Depp dresses them up according to the latest 
trends of Hollywood when he finds the opportunity. 
Among the prominent names of the action movies, Tom 
Cruise has a sportive character. Having met with fencing 
during the shooting of The Last Samurai, Cruise has 
turned it into a lifestyle. Cruise, who has given his heart to 
this sports branch, which is mostly known to many because 
of the Olympics, fences at his leisure. He exercises fencing 
with famous names such as David Beckham and Bruce 
Dickinson.

Tarihi kitaplardan James Bond koleksiyonuna
İş ve sahne dünyasının global yüzleri ilginç hobileriyle 
öne çıkıyor. Yaptıkları işle çoğu zaman taban tabana zıt 
ilgi alanlarına sahip bu isimlere yakından göz atmanın 
tam zamanı… Microsoft’un kurucusu Bill Gates’in daha 
çok bilgisayar, internet ya da akıllı telefon odaklı bir ho-
biye sahip olduğunu düşünebilirsiniz. Oysa gerçek çok 
daha farklı. Teknoloji gurusunun en büyük hobisi eski, 
tarihi ve ender bulunan kitaplar... Kelimenin tam anla-
mıyla bir bibliyofil olan Gates, son olarak Leonardo da 
Vinci’ye ait Codex Leicester eserini tam 30 milyon dolara 
satın almıştı. Gates’in bir diğer hobisi ise spor arabalar, 
özellikle de Porsche modelleri… Tesla’nın kurucusu ola-
rak öne çıkan Elon Musk’ın hobisi de son derece ilginç. 
Tam bir James Bond film tutkunu olan Musk, bu seriye 
yönelik her detayı ve nesneyi toplayarak özel bir koleksi-
yona sahip oldu. Musk, bu konuda asla sınır tanımıyor. 
Son olarak ‘The Spy Who Loved Me’ filminde suya batan 
Lotus Esprit’i satın alan Elon Musk, bu Bond arabasını 
tamir ettirerek koleksiyonuna dâhil etti. 

Dünyaca ünlü biri olduğunuzda sizin hakkınızdaki her 
şey büyük merak uyandırabiliyor. Hele ki her adımınızı 
sıcağı sıcağına takip eden bir hayran kitleniz varsa… 
Herkesin yakından tanıdığı ünlü isimler, birbirinden il-
ginç hobilere sahip. Kimi tarihi kitap koleksiyoneri, ki-
misi ise eskrim meraklısı… Aralarında Barbie bebek 
koleksiyonu yapan da var manüel daktilo da... Dünyanın 
dört bir yanında milyonlarca hayrana sahip olan bu 
isimler, başarı kariyerlerinin yanı sıra hobileriyle de 
dikkat çekiyor.

Kimi Barbie bebek meraklısı kimisi eskrim sevdalısı
Oyunculukları ile olduğu kadar sıra dışı hobileriyle dik-
kat çeken pek çok Hollywood ünlüsü bulunuyor. Bu 
isimlerden en dikkat çekeni ise hiç kuşkusuz Barbie be-
bek merakıyla öne çıkan Johnny Depp. Kariyeri boyunca 
değişik tarzı ve kendine has tavırları ile daima ilgi odağı 
olan Depp’in geniş bir Barbie bebek koleksiyonu bulunu-
yor. Depp’in bu ilgisi, kızıyla oyun oynarken başlamış. 
Depp, bugün Beyonce ve Lindsay Lohan’ın Barbie bebek-
lerinin de dâhil olduğu yüzlerce oyuncak bebeğe sahip. 
Hatta Depp fırsat buldukça Barbie’lerini Hollywood mo-
dasına göre giydiriyor. Aksiyon filmlerinin öne çıkan 
isimlerinden Tom Cruise, son derece sportif bir karakte-
re sahip. Son Samuray filminin çekimleri sırasında ant-
renman yaparken eskrim sporu ile tanışan Cruise, bu 
spor dalını bir yaşam stiline dönüştürmüş. Çoğu insanın 
sadece olimpiyatlardan bildiği kılıç sporuna gönlünü ve-
ren Cruise, boş zamanlarını eskrim yaparak değerlendiri-
yor. Tom Cruise; eskrim idmanlarını ise David Beckham 
ve Bruce Dickinson gibi ünlü isimlerle yapıyor.
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Dagger and manual typewriter collections 
Another celebrity who is interested in historical 
objects is Tom Hanks... The biggest hobby of Hanks is 
collecting manual typewriters. Including over 200 
manual typewriters into his collection, Hanks maintains 
them very well. Keeping them in a special area, Hanks 
take care of them personally when he finds the time. 
Hollywood’s beautiful star Angelina Jolie is a dagger 
enthusiast. Did this surprise you? Her passion for daggers 
began with the dagger her mother gave her as a present 
when she was twelve. She has tens of daggers in her 
collection. It has been rumored that this collection 
includes pieces of Sürmene knives that are produced in 
Trabzon, Turkey. 
Among the richest golf players of the world, Tiger Woods 
loves spearfishing. Woods who spearfish in the ocean can 
stay underwater without the use of oxygen tanks up to 
four minutes thanks to the lessons he got. 

Hançer ve manüel daktilo koleksiyonları
Tarihi nesnelere ilgi duyan bir diğer isim Tom Hanks… 
Hanks’in en büyük hobisi ise manüel daktilolar. Dünden 
bugüne 200’ün üzerinde manüel daktiloyu koleksiyonuna 
dâhil eden Hanks, tarihi daktilolara gözü gibi bakıyor. Dak-
tiloları özel bir alanda muhafaza eden Hanks, fırsat bulduk-
ça koleksiyonunda yer alan daktiloların bakımıyla özel ola-
rak ilgileniyor. Hollywood’un güzelliği ile dikkat çeken 
oyuncusu Angelina Jolie’nin bir hançer tutkunu olduğunu 
söylesek ne dersiniz? Annesinin 12 yaşındayken kendisine 
hediye ettiği hançer ile farklı bir hobi kazanan Jolie’nin ko-
leksiyonunda onlarca hançer bulunuyor. Bu koleksiyonda 
Trabzon’da üretilen Sürmene bıçaklarından da örnekler ol-
duğu söyleniyor. Dünyanın en çok para kazanan golf oyun-
cularından biri olan Tiger Woods’un en büyük hobisi ise 
zıpkınla balık avlama... Okyanusa dalarak balık avlayan 
Woods, aynı zamanda bu konuda aldığı dersler sayesinde 
tüpsüz 4 dakika kadar suyun altında kalabiliyor.
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Nova Vera’nın kurucusu Bahar Alan

Founder of Nova Vera Bahar Alan
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Aslen endüstri mühendisi olan Bahar Alan, çelik sek-
töründe hizmet veren aile şirketleri Körfez Döküm’de 
çalışmaya devam ederken içindeki girişimci ruha ve 
doğaya dönüş isteğine kulak vererek 2017’de Nova 
Vera markası ile Ayvalık’ta zeytinyağı üretimine baş-
ladı. ‘Erken Hasat’ ve ‘Ege Sızma’ markalarıyla Ocak 
2017’den bu yana katıldığı global yarışmalardan 24 
madalya ile geri dönen Nova Vera zeytinyağı markası, 
Amerikalı ve Japon zeytinyağı meraklılarının yakın 
markajında… 10 yıl içerisinde özellikle Amerika’da çok 
daha tanınmış bir marka olmayı hedeflediklerini söy-
leyen Alan ile girişim hikâyesi hakkında konuştuk.

Amerika’da zeytinyağı tadım eğitimi aldı
Bahar Alan’ın Ekim 2017’de, İzmir Çanakkale Yolu 
üzerindeki Küçükköy mevkiinde 7.5 milyon TL yatı-
rımla hayata geçirdiği zeytinyağı fabrikası, global he-
deflerle büyüyor. Zamansızlığı, modernliği, gelenek-
selliği, teknolojiyi, kaliteyi ve lezzeti aynı potada erit-
me vizyonuna yatırım yaparak ilerleyen Nova Vera, 
son olarak dünyanın en iyi 500 zeytinyağı markasının 
listelendiği 2019 Flos Olei Kataloğu’na Türkiye’den 
giren 5 marka arasında yer aldı. 
İş hayatında daima en iyiyi yapmaya odaklanan Alan, 
2017’de ABD Kaliforniya’ya gitti ve Olive Oil Times 
Education Lab ile International Culinary Institute iş 
birliğinde düzenlenen özel program kapsamında zey-
tinyağı tadım eğitimi aldı. İdealistliği ve sonuç odaklı-
lığıyla hem profesyonel hayatında hem de girişimcilik 
yaşamında farklı başarılara imza atan Alan, yaptığı her 
işten keyif almayı önemsiyor. Zorunluluğa dönüşen 
görevlerden mümkün olduğunca uzak durmaya özen 
gösteren Alan, 17 yıllık iş hayatında edindiği tüm tec-
rübelerin, girişimcilik hikâyesine farklı bir yön verdi-
ğini düşünüyor. Ayvalık ve Manisa’daki 600 dönümlük 
zeytin bahçelerinde organik üretim esaslarına uygun 
olarak üretim yapılıyor. Ürünlerde sadece erken hasat 
ve soğuk sıkım teknikleri kullanılıyor. Sağlık bileşen-
leri en yüksek ve en kaliteli zeytinyağını üretme hede-
fiyle çalışılıyor. 

BOTH TRADITIONAL AND MODERN
HEM GELENEKSEL HEM DE MODERN

Bahar Alan with a background as an industrial engineer who 
listened to her inner-desire of going back to nature and her 
entrepreneurial spirit while she was working in the family 
company Körfez Döküm, which operates in the steel 
industry, began producing olive oil under the brand of Nova 
Vera in Ayvalık in 2017. Coming back with 24 medals from 
the global competitions entered with ‘Erken Hasat’ and ‘Ege 
Sızma’ titles since January 2017, Nova Vera olive oil brand 
has been followed closely by the American and Japanese 
olive oil enthusiasts. We talked to Alan, who says that they 
target becoming a well-known brand particularly in 
America in ten years, about the story of their initiative. 

She was trained in olive oil tasting in America
The olive oil factory, which was founded by Bahar Alan 
through an investment of 7.5 billion TL in the Küçükköy 
vicinity on İzmir-Çanakkale Highway in October 2017, has 
been growing with global targets. Nova Vera, which 
advances by investing in the vision of melting timelessness, 
modernism, traditionalism, technology, quality, and taste 
in the same pot, lately took place among the five Turkish 
brands to enter the 2019 Flos Olei Catalog, which lists the 
best 500 olive oil brands in the world.
Always focusing on realizing the best in business life, Alan 
went to California, USA in 2017 and received a training in 
olive oil tasting within the special program organized under 
the co-operation of Olive Oil Times Education Lab and 
International Culinary Institute. Alan, whose signature 
remains under many success stories both in professional 
and entrepreneurial lives thanks to her idealist and result-
oriented personality, values getting pleasure out of 
everything she does in life. Keeping her distance from any 
task that turns into an obligation, Alan thinks that her 
17-years of experience in business life had her 
entrepreneurship story gain a different direction. The 
production in their 600-hectars of olive gardens located in 
Ayvalık and Manisa is made by following the essentials of 
organic production. Only early harvest and cold press 
techniques are used. The target is to produce the best 
quality of olive oil with the highest health components. 
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Yeni pazarlara açılacak
Zeytin ve zeytinyağı ile birlikte 2019’da sağlıklı atış-
tırmalık, özel sirke, nar ekşisi, reçel gibi ürünleri de 
tüketicilerin beğenisine sunacaklarını söyleyen Bahar 
Alan, yeni projeleri hakkında şu yorumda bulunuyor: 
“New York’ta aldığımız altın madalyanın ardından 
dünyanın en iyi zeytinyağlarının satışını yapan www.
bestoliveoils.com üzerinden Amerika’da satış imkânı 
elde ettik. Japonya’ya da satışlarımız bulunuyor. Çin, 
Kanada, Batı Avrupa gibi önemli pazarlardan gelen ta-
lepler değerlendiriliyor. Dubai, Amerika, Japonya ve 
Almanya’dan gelen distribütörlük tekliflerini de göz-
den geçiriyoruz. Üretimin %40’ını yurt içine, %60’ını 
yurt dışına yönlendireceğiz. 10 yıl içerisinde satış 
yaptığımız pazarlarda özellikle Amerika’da çok daha 
tanınmış bir marka olmayı hedefliyoruz.” 
Alan’a zeytinyağı üretiminde ve satın alma esnasında 
en sık yapılan hataları sorduk ve şu yanıtı aldık: “En 
çok yapılan yanlış, zeytinyağının plastik şişede satıl-
ması. Açık renk şişede ve sıcakta bekletilen zeytinyağ-
ları asla alınmamalı. Markası ve etiketi olan ürünler 
tercih edilmeli. Bu ürünler Tarım ve Orman Bakanlı-
ğı’nca onaylı ürünler olmalı. Zeytinyağının erken hasat 
ve soğuk sıkım yöntemiyle elde edilmiş olması gereki-
yor. Zeytinyağını kokladığınızda mutlaka meyvemsi 
bir koku almanız ve kötü koku almamanız gerekiyor. 
Acılık ve yakıcılık istenmeyen değil, istenen özellik-
lerdir. İyi bir zeytinyağının, dilinizin yanlarında acılık 
ve boğazınızda yakıcılık hissi oluşturması gerekir. Bu 
yakıcılığın asitle bir ilgisi yoktur, içinde yüksek mik-
tarda antioksidan olduğunu gösterir.”

It will open to new markets
Stating that they will present healthy snacks, special 
vinegar, pomegranate sauce, and jams to consumers’ taste 
in 2019 in addition to their olives and olive oil, Bahar Alan 
made a comment on their new project, “Following our gold 
medal we received in New York, we had the opportunity for 
marketing in America on www.bestoliveoils.com that sells 
the best olive oils in the world. We currently sell in Japan. 
We are considering the demands coming from the significant 
markets such as China, Canada, and Western Europe. We 
are also evaluating the distributorship offers that came 
from Dubai, America, Japan and Germany. We are going to 
direct 40% of the production within our country and 60% 
of the production to abroad. We target to become a more 
recognizable brand in the markets we sell particularly in 
America in 10 years.”
We asked Alan about the common mistakes made during 
the production and purchasing of the olive oil; here is her 
answer: “The most common mistake made by the producers 
is selling olive oil in plastic bottles. Olive oil sold in light 
colored bottles and kept in warm temperatures should not 
be purchased. Branded and labeled products should be 
preferred. These products should be approved by the 
Ministry of Agriculture and Forestry. When you smell the 
olive oil, you should definitely be smelling a fruity smell, 
not a bad smell. Bitterness and burning characteristic are 
the things we would want. Good olive oil should create a 
feeling of bitterness in the sides of your tongue and a 
burning feeling in your throat. This burning feeling has 
nothing to do with acids. It proves that there is a high 
amount of antioxidant in it.”  
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Erken hasat ile gelen başarı
Üretim ve tasarım açısından tüketiciye yakın olacak 
bir marka kurgulamak amacıyla yola çıktıklarını vur-
gulayan Bahar Alan, “Hem dünden hem de bugünden 
izler taşıyan, zamansız bir marka tasarladık. Gelenek-
selliği doğru teknolojilerle bütünleştirerek ilerliyoruz. 
Taş baskı, zeytine gerekli hijyeni sağlayamıyor. Bu da 
ister istemez kusur oluşturuyor. Hava ile baskı, yağı 
okside ederek doğru aromayı kaybettiriyor. Bu neden-
le taş baskı yapmıyoruz. Modern üretim tekniklerine 
odaklanıyoruz. Oleochantal diye bir madde var. Bu 
maddenin göğüs kanserini gerilettiği ifade ediliyor. 
Oleorupein ise zeytin ağacının bin yıl yaşamasını sağ-
layan madde… Yaşlanmayı geciktirici etkisi var. Biz, 
bu maddeleri mümkün olduğu kadar zeytinyağına ge-
çirmeye yönelik bir üretim stratejisi geliştiriyoruz. 
Topladığımız zeytinleri en sağlıklı nasıl işleyebileceği-
mize odaklandık. Sürecin nasıl ilerlemesi gerektiğini 
biliyordum. Toplanan zeytinlerin beklememesi, sırıkla 
değil; makinelerle toplanması gerekiyordu. Zeytin 
toplama sürecini koordine ettiğimizi düşünürken ilk 
gün sırıklarla zeytin topladıklarını gördük ve süreci 
durdurduk. İlk zeytin hasadında 4 farklı ekiple çalıştık. 
İkinci hasatta yani 2017’de ‘erken hasat’ yapalım de-
dik. Erken hasat yaptığımız dönemde kimse sıkım 
yapmıyor. Sıkım zamanı, dönemsel olarak kiralanan 
tesisin tüm makinelerinin temizliğini kendimiz yaptık. 
Süreci A’dan Z’ye kontrol ettik. 2018’de dünya gene-
linde katıldığımız yarışmalardan 24 madalyayı da bu 
vizyonumuzla aldık.” diyor.

The success that came with the early harvest
Emphasizing that they set off on this journey to create a 
brand that will relate to consumers in terms of production 
and design, Bahar Alan says, “We have created a timeless 
brand, bearing the marks of both the past and the future. 
We advance by integrating traditionalism with the use of 
correct techniques. Stone press cannot provide the necessary 
hygiene for the olives. Therefore, unavoidable imperfections 
occur. Air press causes the loss of true aroma because the 
process oxidizes the oil. So, we don’t stone press. We focus 
on modern production techniques. There is a substance 
called oleochantal. It has been expressed that this substance 
causes breast cancer to regress. Oleorupein is another 
substance that enables an olive tree to live for thousand 
years. It has anti-aging effects. We are developing a 
production strategy within the aim of containing these 
substances in the olive oil we produce. We are focused on 
how to process the olives we harvest in the healthiest 
possible way. I knew how the process should work. The 
olives harvested were not supposed to wait; and they 
were supposed to be harvested by the use of machines not 
by the use of stakes. As we were thinking that harvesting 

process was well coordinated, we saw that they were 
being harvested by the use of stakes. We stopped the 

process. We worked with 4 different teams during the 
first harvest. We decided to do an ‘early harvest’ for 

the second one in 2017. No one does the pressing 
in the period we did the early harvest. When the 

time came for the pressing, we did the cleaning 
of all the machines in the facility we rented 

seasonally. The process was under our 
control from A to Z. We won 24 awards 

in the world-wide competitions we 
participated in 2018 thanks to this 
vision.” 
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

YURDAKUL KUNDURA’NIN KURUCUSU YURDAKUL GÜROL’UN AYAKKABI TASARIMLARINA 
NİJERYA’DAN ÇİN’E KADAR BÜYÜK BİR TALEP VAR.

HE DESIGNS SHOES WITH SPIRITS

Gençlerin severek giydikleri palyaço postallarının fikir 
babası Yurdakul Gürol, 50 yılı aşkın süredir el emeği 
göz nuru ayakkabılar tasarlıyor. Aslen Adanalı olan 
Gürol, üniversite eğitimi için geldiği İstanbul’da baba 
mesleği olan ayakkabıcılığı 1963’ten itibaren Yurdakul 
Kundura markası altında devam ettiriyor. İlk dükkânı-
nı Beyazıt Çarşıkapı’da açan Gürol, bu atölyede 10 yıl 
çalıştı. 45 yıldır ise Kadıköy’de hizmet veriyor. Mesle-
ğe 6 yaşında eğri çivi doğrultarak başlayan ve bugün 75 
yaşında olan Yurdakul Gürol; oğulları ile omuz omuza 
çalışıyor.

İki üniversite mezunu
Baba mesleği ayakkabıcılık olsa da Adana’da kısa bir 
dönem kurumsal hayatı da tecrübe eden Yurdakul Gü-
rol; kurallara ve saatlere uyum sağlayacak bir ruha sa-
hip olmadığına kanaat getirince, kariyer yolunu yeni-
den ayakkabı ustalığına çevirmiş. İstanbul Üniversitesi 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nü bitiren Gürol, daha 
sonra 4 yıl iktisat okudu. Türk Dili ve Edebiyatı okurken 
1963’te Beyazıt’ta ilk atölyesini açan Gürol, okurken 
ayakkabıcılık mesleğine de devam etti. 3 oğlu ve bir kızı 
olan Gürol, “Liseyi bitirdikten sonra Adana’da Çukuro-
vabirlik şirketinde muhasebeci yardımcısı olarak çalış-
tım. İşe 5 dakika geç gitsem, niye geç kaldığımın sorgu-
landığı bir yapıda olmak beni mutsuz etmişti. Kendi 
işimi yapmak beni daha mutlu edecekti. Bu nedenle 
daha bağımsız olmak için baba mesleğine yöneldim. Bu 
meslek beni okuttu, ailemi geçindirdi, çocuklarımı en 
iyi şekilde eğitmeme vesile oldu. 7/24 işimin başında-
yım. Benim gibi iki oğlum da farklı eğitimler almış ol-
malarına rağmen, baba mesleğini tercih etti. 

Yurdakul Gürol, the creator of the clowns' combat boots 
that young people love to wear, has been designing shoes for 
more than 50 years. Gürol, who is originally from Adana, 
came to İstanbul for his university education. He has been 
continuing his father's business as a shoemaker since 1963 
under the brand of Yurdakul Kundura. Gürol, who opened 
his first shop in Çarşıkapı, Beyazıt, had worked in this 
workshop for 10 years. He has been serving in Kadıköy for 
45 years. Yurdakul Gürol, who started by straightening bent 
nails at the age of 6, is 75 years old today and works 
shoulder to shoulder with his sons.

Graduated from two universities 
Even though his father's profession was shoe-making, 
Yurdakul Gürol had experienced corporate life in Adana for 
a short period. He turned his career path into shoe-making 
when he decided he didn't have the spirit to adapt to the rules 
and hours. After graduating from İstanbul University 
Department of Turkish Language and Literature, Gürol 
studied economics for four years. While studying Turkish 
Language and Literature, Gürol opened his first workshop in 
Beyazıt in 1963 and continued his education while working as 
a shoemaker. Gürol, who has three sons and a daughter, says, 
"After finishing high school, I worked as an assistant 
accountant in the Çukurovabirlik company in Adana. Being 
part of a structure where my delayed start for five minutes was 
questioned made me unhappy. Having my own business would 
make me happier. So, I changed my course towards my father's 
profession to be more independent. This profession has helped 
me to make a living for my family and to get education for my 
children in the best way possible. I'm in charge of my job 24/7. 
Even my two sons, like myself, have taken training in different 

RUHU OLAN AYAKKABI 
MODELLERİ TASARLIYOR

HAND-CRAFTED SHOEMAKER YURDAKUL GÜROL’S DESIGNS ARE IN GREAT DEMAND IN 
FOREIGN COUNTRIES FROM NIGERIA TO CHINA.
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Birlikte çalışırken anlaştığımız konular da oluyor, an-
laşamadığımız konular da… Ne olursa olsun, evlatla-
rımla çalışmak büyük keyif.  Küçük oğlum Alper ve bü-
yük oğlum Poyraz ile çalışırken birbirimizden hep farklı 
şeyler öğrenerek ilerliyoruz.” diyor.

“21. yüzyıl, esnaf ve zanaatkârların zamanı olacak”
Beyazıt Çarşıkapı yıllarında mağazalara çalıştığını söy-
leyen Gürol, İstanbul Anadolu Yakası’na geçiş sürecinin 
nasıl şekillendiğini ise şöyle anlatıyor: “Beyazıt döne-
minde Hayko, Altın çizme, Atlas gibi mağazalara üretim 
yapıyorduk. Üniversite bittikten sonra Anadolu Yaka-
sı’nda çalışma kararı aldım. Evim de Moda’daydı. Böyle-
ce Kadıköy mağazasını da 1974’te Sümer Pasajı’nda açtık. 
17 yıldır da Kadıköy Osmanağa’da hizmet veriyoruz. 
Uzun yıllardır kendi tasarımlarımızla ilerliyoruz. Genç-
lerin severek giydiği palyaço postallarının tasarımcısı da 
benim. Tüm tasarımlarımız tamamen deridir. Kişiye özel 
tasarımlarımız da bulunuyor. 5 kişilik bir ekiple ilerliyo-
ruz. Haftada en çok 100 çift ayakkabı tasarlıyoruz. Her 
gün 07.30-08.00 gibi dükkânı açarım. Daha sonra herkes 
gelince iş bölümü yaparız. Hangi işler acil ise o işlere ön-
celik verilir. 21. yüzyılın esnaf ve zanaatkârların zamanı 
olacağı unutulmamalı. Şu an tüm sektörlere otomasyon 
hâkim. Her şeyden çok fazla üretiliyor. Arz talep dengesi 
gözetilmediği için çoğu şey çöpe dönüşüyor. Oysa ruhu 
olan işler, yüzyıllar da geçse her zaman ön planda olacak 
ve tercih edilecek. Yapılan her ayakkabının kenarında 

fields and ended up preferring their father's profession. While 
we are working together, we have things that we agree on and 
things that we do not. Regardless, working with my sons is a 
great pleasure. While working with my youngest son Alper and 
my eldest son Poyraz, we are always learning different things.”

“21st century will be the time of artisans”
Gürol says that they had worked for stores during their years in 
Çarşıkapı, Beyazıt. He tells about their transfer to the 
Anatolian side, "During the Beyazıt period, we were producing 
products for stores such as Hayko, Altın boot and Atlas. After 
the end of the university, I decided to work in the Anatolian 
side. My house was at Moda. Thus, we opened the Kadıköy 
store in 1974 in the Sümer Pasajı. We have been serving in 
Osmanağa, Kadıköy for 17 years. We have been developing our 
own designs for many years. I'm the designer of the clown 
combat boots that young people like to wear. All our designs 
are completely leather. We also make custom designs. We are 
a team of 5 working at the shop. We design maximum 100 
pairs of shoes in a week. I open the store every day like 7.30-
8.00 am. We do the job distribution after everyone comes. The 
urgent jobs are given priority. It should be noted that the 21st 
century will be the time of artisans. Currently, all sectors are 
dominated by automation. Everything is produced to exceed 
the demands. As the supply-demand balance is ignored, most 
things end up in trash. However, the works with spirits will 
always be at the forefront and preferable even after centuries 
have passed. A code is registered on the edge of each pair of 
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kodu kayıtlıdır. Yıllardır kişiye özel, klasik ayakkabı ve 
bot tasarlıyoruz. Erkek ürünlerimiz %70, kadın ürünle-
rimiz ise %30 ağırlıklı. 2019 hedefimiz ise kadına yöne-
lik tasarım modellerinin oranını %45’e çıkarmak.” 

Yurt dışı satışları hızlandı
Yurdakul Gürol’un oğlu Alper Gürol’a 2019 yılında 
ayakkabı modellerinde hangi trendlerin öne çıkacağı-
nı sorduk ve şu yanıtı aldık: “Kadın modellerine leo-
par, yılan doku ve desenleri hâkim. Yüksek topuklu 
kovboy çizmeleri ve yarım botlar öne çıkacak. Erkek 
modellerinde bot, postal ve klasik ayakkabı ağırlıklı 
çalışıyoruz. Palyaço postallarının patenti de bize ait. 
Babam, son 20-25 yıldır bu tasarımıyla öne çıkıyor. On-
line satışlarımız da hız kazandı.” 
Yurdakul Gürol’un Los Angeles’ta yaşayan ortanca oğlu 
Göker ise Yurdakul Kundura’nın Amerika ayağını koor-
dine ediyor. Yurdakul Gürol, Amerika’da kurulan online 
şirket aracılığıyla ayakkabı modellerinin 2019 yılı içeri-
sinde Amerika’dan farklı noktalara ulaşacağını belirti-
yor. Yurdakul Kundura’nın yurt dışı odakları satışları 
yıllardır olmasına rağmen, online altyapının kurulması 
ile bu süreç son 3-3.5 yıl içinde daha da hız kazandı. 
Yurdakul Kundura’nın müdavimleri; Avustralya, Mek-
sika, Kanada, Amerika, İtalya, Fransa, Ukrayna, Rusya, 
İspanya, Azerbaycan, Uganda, Nijerya, Çin başta olmak 
üzere dünyanın dört bir yanına dağılmış durumda.

shoe. For years, we have been designing custom shoes and 
boots. Our products are 70% men and 30% women based. Our 
goal for 2019 is to increase the proportion of design models for 
women to 45%.” 

Foreign sales have accelerated 
We asked Alper Gürol, son of Yurdakul Gürol, what kind of 
trends would come forward in footwear in 2019 and we got 
the following answer: "Women's models are dominated by 
leopard and snake texture and patterns. High-heeled 
cowboy boots and ankle boots will come forward. We work 
primarily boots, combat boots and classical models for men. 
The patent of the clown combat boots belongs to us. My 
father has come forward with this design for the last 20-25 
years. Our online sales have also accelerated. 
Yurdakul Gürol's middle son, living in Los Angeles, Göker 
Yurdakul coordinates the American leg of Yurdakul 
Kundura. Yurdakul Gürol said that their models will reach 
different locations in America in 2019 through the online 
company established in the United States. Although 
Yurdakul Kundura's foreign focused sales have been existed 
for many years, this process has accelerated in the last 3-3.5 
years with the establishment of the online platform. The 
patrons of Yurdakul Kundura are located all over the world 
but mainly in Australia, Mexico, Canada, America, Italy, 
France, Ukraine, Russia, Spain, Azerbaijan, Uganda, 
Nigeria, and China.
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BERİL ŞEN

Bu çağdan bakınca, o günleri tahayyül etmek oldukça 
zor… Ne de olsa, ileri teknoloji arabaların, tramvay, uçak 
ve hızlı trenin zamanlarını yaşıyoruz. Ulaşımın hayvan-
larla yapıldığı zamanları idrak etmeye çalışmak modern 
çağın insanı için hiç kolay değil. 
Kara ulaşımının, insanın eli ayağı olan hayvanlarla yapıl-
dığı zamanlarda kervansaraylar yolların en vazgeçilmez 
durakları ve sığınaklarıydı. Anadolu’da, Denizli’den Er-
zurum, Kars ve Iğdır’a, Kütahya’dan Malatya, Bitlis ve 
Ahlat’a, Antalya’dan Sinop ve Samsun’a kadar uzanan 
yollar üzerinde, Selçukluların yüksek kültürünü, gücünü 
ve teşkilatının sağlamlığını en belirgin şekilde yansıtan 
yapılar kervansaraylardı. Türkler genellikle ‘han’ ismini 
kullanmış olsalar da bu yapıların büyüklerini ‘Sultan 
Han’ olarak adlandırdılar. Kervansaray sözcüğü ise Far-
sçadan geliyor. Kervan (kâr-ban), işi koruyan anlamın-
da. Karaman Beyi Mehmet Bey’e kadar Selçuklu Devle-
ti’nin dili Farsça olduğundan, han kelimesinin yanında 
kervansaray sözcüğü de yaygındı. Anadolu Selçuklu 
mimarisinin, gerçekten de sarayı andıran, bu kesme taş 
abideleri, adeta İtalyan gotik katedrallerini anımsatan 
heybetli yapılar olarak, günümüze dek gelebilmek için 
zamana direndiler. 

Yol, kervan, han
O zamanlar ticaret için üç anahtar kelime vardı. Yol, ker-
van, han… Türkler Anadolu’yu kendilerine yurt edinme 
çabasında, başkentlerinin çevresinde ve ticaret merkezle-
rinin bulunduğu güzergahlarda kurdukları kapsamlı kara-
yolu ağı boyunca, genellikle bir günde gidebilecekleri 
uzaklıkta, yolcuların ve kervanların barınabilecekleri han-
lar inşa ettiler. Selçuklu döneminde, bunları kamu yararı-
na çalışan ticaret, sosyal yardım ve aynı zamanda kültür 

When we look at the past from the present age, it is pretty 
hard to imagine those days since we are living in a time of 
advanced technology, cars, tramways, airplanes, and high-
speed trains. For the modern age human, it is not very easy 
to imagine the times when transportation was done by 
means of animals. Caravansaries used to be the indispensable 
stops and shelters of those times. Caravansaries were the 
structures to reflect the high culture and power of the Seljuk 
empire, and its strong organization prominently on the 
roads reaching from Denizli to Erzurum, Kars and Iğdır, 
from Kütahya to Malatya, Bitlis, and Ahlat, from Antalya 
to Sinop and Samsun in Anatolia. The Turks called these 
places as ‘inns’ and the large ones were called as ‘Sultan 
Inn.’ The term caravansary comes from Persian. Caravan 
means one that protects a business. The Seljuk State’s 
language used to be Persian until Mehmet Bey of Karaman, 
so caravansary was also a popular term besides inn. 
Resembling a palace, these cut stone structures of the 
Anatolian Seljuk architecture has been resisting the wearing 
effects of time to reach our day as magnificent buildings like 
the Italian gothic cathedrals. 

Road, caravan, inn
There used to be three keywords of trade then: road, caravan, 
inn... Out of the efforts of making Anatolia their homeland, 
the Turks built inns where travelers and caravans could find 
shelter along the comprehensive land road networks 
surrounding the capitals and trade centers. They were 
usually built strategically a day’s travel away from each 
other. It would not be wrong to define them as trade, social 
aid, and cultural organizations working for public welfare 
during the rule of the Seljuk State. Caravansaries used to be 
built about 35-40 km away from each other, a distance that 

ANADOLU’NUN TİCARET DURAKLARI

KERVANSARAYLAR
TRADE STOPS OF ANATOLIA: CARAVANSARIES
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would take 7-9 hours of walk by a camel to cover. The busyness 
and significance of the road were important factors to increase 
this number. They used to be built closer to each other on very 
busy roads such as Konya-Aksaray-Kayseri road. For instance, 
it is known that there are 24 caravansaries on the Sivas-Kayseri 
route, which is 195 km long, a caravanserai in every 7-8 km. 
The road between Aksaray and Nevşehir is 76 km long and 
there are 3 caravansaries on it, one in every 25 km.   

Shelters of the Silk Road
The route along the Silk Road in the Middle Ages was the 
road connecting the east and the west. The Spice Road also 
should not be forgotten. The Silk Road starts in China, and 
passes through the Taklamakan and Gobi deserts entering 
Anatolia from the north of the Caspian Sea. This legendary 
trade route had a widespread network in Anatolia, more 
than in any other country. Of course, the caravansaries had 
a great impact on this. The primary purpose of the 
caravansaries, which was built by the Seljuk sultans and 
their viziers during the 13th century on the most important 
caravan routes of Anatolia, was to ensure the safety of 
humans and animals. The surrounding walls were so thick 
and massive that these structures were sometimes used by 
military forces. Another purpose was to provide 
accommodation and basic needs. Accordingly, behind the 
walls as thick as fortress walls depending on the largeness of 
the caravansary, there were structures such as dormitories, 
public meal centers, supply storage, commercial goods 
warehouses, barn and haystacks for animals, prayer rooms, 
libraries, baths, fountains, hospitals, pharmacy, shoe repair 
shops and even blacksmith.

Insured traders 
We have a lot of information about the cultural and 
administrative field of that period in order to understand 
how the business life was developed so much in the 13th 

century's Anatolia of the Seljuk. Most probably the world's 
oldest insurance idea was applied during this period. 
Primarily, road safety was guaranteed by the state. Large 
caravans were joined by troops of guardsmen until the 
distant country borders, and guarded in secluded places and 
crossings. The losses of traders who were harmed, or robbed 
on the roads or whose goods sunk in the sea were covered by 
a kind of insurance system from the state treasury. Given 
that the establishment of such an insurance system in the 
West began after the 14th century, it is no wonder that trade 
has been free of such emancipation. The Seljuk sultans 
placed large-scale traders in important ports in Anatolia, 
especially in the south of Antalya and Sinop in the north, to 
facilitate and improve the business life. Not only did they 
give privileges to foreign merchants coming to Anatolia, but 
they also reduced their customs duties.

Inns working as a company 
Caravansaries held an advanced comprehension compared 
to the age in the aspect of their functioning. For instance, 
having been survived until today, the charter documents of 
the Karatay Inn which is located on the Kayseri-Malatya 
route is filled with details about the amazing job 
descriptions of the administrative staff of the inn. Their 
work discipline is enough to amaze us even today. The data 
about the daily life in the inn and the guests are noteworthy. 
Each guest who arrived the inn received a bowl of stew, 250 
grams of cooked meat, and a loaf of bread for free, every 
Friday honey halva was made and distributed among the 
guests. The patients in the inn were treated until they were 
well, if there was any death, their funeral process was done 
without a charge. Although we don’t have clear information 
about entrance and exit process, it is known that the gates 
were to be closed at sunset not to open until sunrise. 
Travelers were not allowed to leave when the gates were 
closed at night. However, if there were any incoming 
travelers, they were allowed to enter. In the morning after 
everyone had been awake, the innkeeper used to call the 
guests to ask whether their goods, their lives, their horses 
and their honor were alright, and only after all the guests 
confirmed they would open the doors. If the doors were 
opened without applying this rule and a damage was 
discovered, the innkeepers were obliged to meet them.          

kurumları olarak tanımlamak pek de yanlış olmaz. Ker-
vansaraylar genelde bir deve yürüyüşü, yani 7 ile 9 saatlik 
ve 35- 40 km’lik mesafelere kurulurdu. Yolun önemi ve 
yoğunluğuna göre ise bu sayının arttığı oluyordu. Özellik-
le Konya-Aksaray-Kayseri yolu gibi çok işlek yollar üze-
rinde daha yakın aralıklarla inşa edilirdi. Mesela 195 km 
olan Sivas- Kayseri güzergâhında toplam 24 kervansaray 
olduğu biliniyor. Yani 7-8 km’de bir, konaklamak için bir 
kervansaray olurmuş. Aksaray-Nevşehir arası ise 76 km 
ve bu yolda da üç kervansaray bulunuyor. Yani her 25 
km’de bir. 

İpek Yolu’nun sığınakları
Ortaçağ’da İpek Yolu’nun geçtiği güzergâh doğu ile batıyı 
birleştiren yoldu. Baharat Yolu’nu da unutmamak gerek. 
İpek Yolu Çin’den başlar, Taklamakan ve Gobi çöllerinden 
geçerek Hazar Denizi’nin kuzeyinden Anadolu’ya girerdi. 
Bu efsanevi ticaret yolu, Anadolu’da hiçbir ülkede olma-
dığı kadar, yaygın bir ağa sahipti. Bunda kuşkusuz ker-
vansarayların büyük etkisi vardı. Anadolu’nun en 
önemli kervan yolları üzerinde bulunan ve 13. yüzyıl 
boyunca Selçuklu sultanları ve onların vezirleri tarafın-
dan yaptırılan kervansarayların öncelikli amacı insan ve 
hayvanların emniyetini sağlamaktı. Çevre duvarları öy-
lesine kalın ve masif olarak inşa edilmişti ki, bu yapılar 
zaman zaman da askeri güçlerin işine yarardı. Bir başka 
amacıysa konaklama ve temel ihtiyaçların karşılanma-
sıydı. Buna bağlı olarak da, kale gibi duvarların ardında, 
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yapının büyüklüğüne göre, yatakhane, aşhane, erzak 
ambarı, ticari eşya deposu, hayvanlar için ahır, samanlık, 
mescit, kütüphane, hamam, şadırvan, hastane, eczane, 
ayakkabı tamirhanesi ve hatta nalbant bulunurdu.

Sigortalı tüccarlar
13. yüzyılın Selçuklu Anadolu’sunda, ticaret hayatının 
nasıl bu denli geliştiğini anlayabilmek için elimizde, o dö-
neme ait kültürel ve idari alanda birçok bilgi var. Büyük 
olasılıkla dünyadaki en eski sigorta fikrinin uygulaması da 
bu döneme dayanıyor. Öncelikle yol güvenliği devletin 
garantisi altındaydı. Büyük kervanlara uzak ülke sınırları-
na kadar asker iştirak ediyor, tenha yerler ile geçitlerde ise 
muhafız kuvvetler tarafından korunuyorlardı. Yollarda 
zarar gören, soyguna uğrayan ya da malları denizde batan 
tüccarların kayıpları bir çeşit sigorta sistemiyle devlet 
hazinesinden karşılanıyordu. Batıda böyle bir sigorta 
sisteminin kurulmasının 14. yüzyıldan sonra başladığı 
düşünülürse, ticaretin böylesine özgürleşip serpilmesi-
ne şaşmamak gerek. Selçuklu sultanları, Anadolu’nun 
özellikle güneyde Antalya ve kuzeyde Sinop gibi önemli 
limanlarına, ticaret hayatını kolaylaştırmak ve geliştir-
mek için büyük sermayeli tüccarlar yerleştirmişler, 
Anadolu’ya gelen yabancı tüccarlara imtiyazlar ver-
mekle kalmayıp gümrük vergilerinde de indirime git-
mişlerdi. 

Şirket gibi işleyen hanlar
İşleyişleri açısından kervansaraylar çağının ilerisinde bir 
anlayışa sahiptiler. Mesela Kayseri- Malatya yolu üzerin-
de bulunan Karatay Han’ın günümüze ulaşan vakfiyesin-
de, handa görevli olan yönetici kadrosunun yetkileri ve 
disiplinli çalışmaları bugün için dahi bizleri şaşırtacak de-
taylarla dolu. Ayrıca yine vakfiyeyi gözden geçirdiğimizde, 
hanın gündelik yaşamına ve yolculara dair bilgiler de kayda 
değer. Kervansaraya gelen her yolcuya ayırım yapmadan 
bir kilo ekmek, 250 gram pişmiş et ve bir çanak da yemek 
ücretsiz olarak verilir, her cuma akşamı bal helvası yapıla-
rak herkese dağıtılırdı. Kervansaraydaki hastalar iyile-
şinceye kadar tedavi edilir, ölüm olduğu takdirde cenaze 
işlemleri ücretsiz yapılırdı. Kervansaraylara giriş ve çı-
kışlar üzerine çok kesin bilgiler olmamasına rağmen, 
güneşin batışıyla birlikte, kapatılan kapıların ancak gün 
doğumuyla birlikte açıldığı, bu süre içinde de yolcuların 
dışarı çıkmasının yasak olduğu biliniyor. Fakat bu süre 
içinde dışarıdan gelen yolcu olursa, onlar içeri alınabili-
yordu. Sabah herkes kalktıktan sonra hancılar yolculara 
seslenerek mallarının, canlarının, atlarının ve namusla-
rının tam olup olmadığını sorar ve ancak bütün yolcular 
tamam dedikten sonra kapıları açarlardı. Eğer bu kural 
uygulamadan kapılar açılır ve bir zarar olduğu ortaya 
çıkarsa, hancılar bunları karşılamakla yükümlüydüler. 

Karatay Han

Ağzıkara Han
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Kabul ritüeli
Hanların yolcu kabul edişi de bahse değerdir. Bu noktada 
Evliya Çelebi’ye kulak vermeli. Çelebi, Lüleburgaz’daki 
Sokullu Mehmet Paşa Kervansarayında birçok detaya yer 
verir. Çelebi’ye göre, kale gibi bu kervansarayın ahırı üç 
binden fazla hayvan alır, kapıda devamlı bekçi bulunur, 
akşam olunca mehterhane çalınıp kapı kapanır, bekçiler 
kandilleri yakıp kapı dibinde yatarlar. Gece yarısı misafir 
gelirse kapıyı açıp içeri alır, yemek verirler. Ancak dünya 
yıkılsa içeriden dışarı kimseyi bırakmazlar. Ta ki bütün 
misafirler kalkıp yine mehterhane çalınınca herkes malın-
dan haberdar olur. Hancılar tellallar gibi, “Ey Ümmet-i 
Muhammed, malınız, canınız, atınız, donunuz tamam mı-
dır?” diye rica edip bağırırlar. Misafirler, “Tamamdır, Hak 
sahib-i hayrata rahmet eyleye.” dediklerinde, kapılar açılır 
ve yolcular nasihatlerle uğurlanır. 

Yolların koruyucuları
Bugün, bir kısmı harabe halinde, bir kısmı da restorasyon-
la turizm çerçevesinde canlandırılmış kervansaraylar, ge-
rek mimari gerekse tarihsel birikimleriyle Anadolu’nun 
dört bir yanında görmeye değer yapılar. Antalya-Alanya 
karayolundan 8 km içeride, Antalya'ya 115 km uzaklıktaki 
Alara Han, Akdeniz'e ulaşan yolların kontrolünde strate-
jik bir görevi olan Alara Kalesi’nin yakınında bulunuyor. 
Sultan Alaaddin Keykubad tarafından 1229-1230 yılların-
da yaptırılmış. İpek Yolu üzerindeki han, Selçuklu yöneti-
mindeki kervan yolundan gelip geçen yolculara konaklama 

Admission ritual
The admission of passengers to the inns is also worth mentioning. 
At this point, we should refer to Evliya Çelebi. Çelebi inclued 
many details of the Sokullu Mehmet Paşa Caravansary in 
Lüleburgaz in his famous book. According to Çelebi, the barn of 
this caravansary fits more than three thousand animals, there is 
always a guard at the gate. If guests arrives at midnight, they open 
the door and let them in. They eat. However, even if the whole 
world is destroyed, they would not let anyone out until all the 
guests wake up in the morning and the Mehterhane plays again 
and everyone becomes aware of their property. Then, the 
innkeepers shout like town criers, “Muslim brothers are your 
goods, lives, horses, and attire safe?” The guests confirm, “Safe; 
may God bless the innkeeper.” They open the gates and see the 
guests off with advice. 

Protectors of roads
Today, some of the caravansaries are in ruins; however, some of 
them are restored within the framework of tourism. These 
structures, located in all parts of Anatolia, are worth seeing with 
their architectural and historical backgrounds. The Alara Inn is 
located at a distance of 115 km to Antalya, 8 km from the 
Antalya-Alanya highway, near the Alara Castle, which had a 
strategic role in the control of the roads reaching the 
Mediterranean. It was built by Sultan Alaaddin Keykubad in 
1229-1230. The inn on the Silk Road provided accommodation 
services to retreated dervishes as well, in addition to travelers 
passing by the caravan route under the Seljuk rule. Located on 

Avanos-Ürgüp highway, 25 km from Nevşehir and 6 km 
from Avanos, the Sarıhan (Saruhan) Caravansary (1238) is 
spread over an area of 2 thousand square meters. It has a 
special architecture with cut stones made of light brown, 
pink and yellow colors. The largest of the Seljuk 
caravansaries in Anatolia is the Sultan Han (1229) on the 
Aksaray-Konya highway, 42 km away from Aksaray. Built 
by the Seljuk Sultan Alaaddin Keykubad the 1st, the inn is 
spread over an area of approximately 4,990 square meters 
with indoor and outdoor sections. The geometric decorations 
of the crown gate and the mosque are the most striking 
examples of the Seljuk stonework. The Zazadin Khan 
(1235-1236), which is located at a distance of 22 kilometers 
to Konya, 5 km from the Aksaray-Konya highway, near the 
village of Tömek, is also known as the Saadeddin Köpek Inn. 
The antique dressed-stones used in its structure are 
remarkable. The distance between Aksaray and Nevşehir is 
76 km and there are three caravansaries on this route; the 
Alay Inn, the Öresin Inn and the Ağzıkara Inn. The Ağzıkara 
Inn (1231-1236), which is a sultan inn 17 km away from 
Aksaray, is one of the most important inns in Anatolia. 
Alaaddin Keykubad's rule was the most brilliant period of 
the Anatolian Seljuks. Many features of the Seljuk 
stonework immediately stand out on the monumental crown 
gate, the shrines on both sides of the gate and the facade 
decorated with geometric motifs.

hizmeti vermesinin yanı sıra inzivaya çekilmiş dervişleri 
de ağırlıyordu. Avanos-Ürgüp karayolu üzerinde, Nevşe-
hir'e 25, Avanos'a 6 km mesafede bulunan Sarıhan (Saru-
han) Kervansarayı (1238), 2 bin metrekarelik bir alana ya-
yılıyor. Adını aldığı tahmin edilen açık kahverengi, pembe 
ve sarı renklerden oluşan kesme taşlarıyla özellikli bir 
mimariye sahip. Anadolu'daki Selçuklu kervansarayları-
nın en büyüğü, Aksaray-Konya karayolu üzerinde, Aksa-
ray'a 42 km mesafede bulunan Sultan Han (1229). Selçuk-
lu Sultanı I. Alaaddin Keykubad tarafından yaptırılan han, 
açık ve kapalı bölümleriyle yaklaşık 4.990 metrekarelik bir 
alana yayılıyor. Taç kapı ve mescidin geometrik bezemele-
ri, Selçuklu taş süsleme sanatının en çarpıcı örnekleri. 
Konya'ya 22 kilometre uzaklıkta, Aksaray-Konya karayo-
lundan 5 km içerde, Tömek köyü yakınında olan Zazadin 
Han (1235-1236), Saadeddin Köpek Hanı olarak da anılı-
yor. Yapısında kullanılan işlenmiş buluntu taşlar dikkat 
çekici. Aksaray-Nevşehir arası 76 km ve bu güzergahta üç 
kervansaray bulunuyor; Alay Han, Öresin Han ve Ağzıkara 
Han. Aksaray'a 17 km uzaklıktaki bir sultan hanı olan Ağ-
zıkara Han (1231-1236), Anadolu'daki en önemli hanlar 
arasında yer alıyor. Alaaddin Keykubad devri, Anadolu 
Selçuklularının en parlak devri. Selçuklu taş süsleme sana-
tının birçok özelliği, anıtsal taç kapısı, kapının her iki ya-
nındaki mihrabiyeleri ve geometrik motiflerle bezeli cep-
hesinde hemen göze çarpıyor.

Sultan Han

Zazadin Han
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Ben de kendimi ‘tren şairi’ sanırdım, ta ki geçen yıl Ray-
sever Şair’le karşılaşıncaya kadar. Öyle tren yazıları 
yazmakla, tren üzerine birkaç şiir kaleme almakla, tren-
leri özleyip hülyalara dalmakla tren şairi olunmuyor-
muş meğer! Anladım ve ‘ustalara saygı’nın gereği ola-
rak, kendisini ‘tren şairi’ diye selamlıyorum: Merhaba 
Güntürk Üstün. Raysever Şair Merhabasının Dizeleri 
(Zeus Kitabevi, İzmir, Mart 2017), Güntürk Üstün’ün 
kitabının adı. 2016’da yazmış bu dizeleri. Yalnız onları 
mı? Üstün’ün yayımlanmış diğer şiir kitaplarının adla-
rına baktığımızda, Demiryolu Palas Oteli’nden Şiirler, 
Raylı Sistemin Uzun Öyküsünün Kısa Şiirleri gibi de-
miryolu ve tren şiirlerinin yanı sıra, denizyollarına ve 
vapurlara olan yakınlığının ürünü olan Limanı Gören Bir 

I used to consider myself as a train poet until I met with the 
Raillover Poet last year. I realized then, that writing train 
articles, writing a few poems about trains, dreaming about 
trains do not make you a train poet! I understood and I am 
saluting him as a train poet out of respect for masters; hello 
Güntürk Üstün. The title of Güntürk Üstün’s book is Raysever 
Şair Merhabasının Dizeleri (Lines of a Raillover Poet’s Hello) 
(Zeus Kitabevi, İzmir, Mart 2017). He wrote those lines in 
2016. Not only them. We see Demiryolu Palas Oteli’nden 
Şiirler (Poems from the Railway Palace Hotel), Raylı Sistemin 
Uzun Öyküsünün Kısa Şiirleri (Short Poems of the Long Story 
of the Rail System) on railways and trains as well as Limanı 
Gören Bir Çatı Katından Şiirler (Poems from a Penthouse 
Facing the Port), Denizyoluna Turkuaz Gölgeli Dizeler (Lines 

RAYSEVER ŞAİR 

HAYDAR ERGÜLEN

A RAILLOVER POET
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Çatı Katından Şiirler, Denizyoluna Turkuaz Gölgeli Di-
zeler adlı kitapları da görüyoruz. Onları da edinip oku-
duktan sonra belki yeniden paylaşırım.
Güntürk Üstün bir tıp doktoru. 1985’de kırgınlıkla bı-
raktığı şiire, 2016’da yeniden başlamış. İyi ki diyoruz. 
Pek çok dergide şiirlerini yayımlamış. İyi derecede İngi-
lizce ve Fransızca bilen şairin şiirlerinin ana temaları; 
doğa ve insan ilişkileriyle yolculuk ağırlıklı günlü yaşam 
kesitleri. Üçlükler halinde, uzun dizelerde düzyazı şiire 
benzer biçimde yazdığı tam 236 şiirin yer aldığı kitap, 
“Şiirini yaz yaz bitiremeyeceğimin/Bilincindeyim de-
miryolu kardeş/Karşılaşmalarımız eksilmesin yeter 
bana” dizeleriyle başlıyor. Bu dileğe katılmamak olmaz.
Demiryoluna övgü olarak yazdığı şu şiirdeki tutkuya bir 
bakın! “Can damarımdır demiryolu, şiirime demir rengi 
esin kanını bağışlar daima/Can arkadaşımdır demiryo-
lu, sabırla dinler ona armağan içtenlikli şiirlerimi/Can 
yoldaşımdır demiryolu, kadınlar ve şiirler terk edebilir 
beni, o etmez.” Ne demeli?
Demiryolu müzelerine ilişkin şiirleri de var. Şair en çok 
işleyen garlar içinde yer alan müzeleri seviyor, çünkü 
orada hala çalışıyormuş izlenimi veriyor trenler. “Kişi-
liklerine aykırı biçimde kımıldamaz kalmaktansa/Kap-
lumbağa hatta salyangoz hızıyla bile hareketlenmeyi/
Kabullenmiş gibidir demiryolu müzelerindeki lokomo-
tifler.” diyor.
Trene ‘demir at’ denildiğini duymuştum, bu kez de Gün-
türk Üstün’ün dizelerinde karşılaştım onunla: “Belirgin 
ayırım yapmazlar ama en çok/Demiryolu kasabalarıyla 
kentlerini birbirine/Bağlamaya bayılır tren yurdunun 
‘Demir At’ları”. Cumhuriyet’in kazanımlarından olan 
demiryollarının, 10. Yıl Marşı’nda da “Demir ağlarla ör-
dük anayurdu dört baştan” dizeleriyle yer aldığını hatır-
latıyor ‘Demir At’lar.
Şair, benim gözümde de özel bir meslek olan, tutkuyla 
çalışmayı temsil eden demiryolcuları da unutmamış el-
bette, onları ‘emeklilik istasyonu’na dek uğurlamış: “De-
miryolu sevdalısı dispeçer dedenize ne mutlu/Telgraf 
maniplesiyle başlayıp, bilgisayar tuşuyla biten/Onca ray 
yılının ardından, sağ salim ulaştı emeklilik istasyonuna.” 
(Dispeçer, tren trafiğini düzenleyen görevli).
Tabii her şair gibi onu da üzen şeyler vardır ve bunu iç-
tenlikle anlatır: “Seferden kaldırıldığını öğrendiğinde bir 
trenin/Saygın bir şiir seçkisinden sevimli bir demiryolu 
şiiri/Çıkarılmış gibi gelir raysever şair Güntürk Üs-
tün’e.” Demek ki hiçbir treni seferden kaldırmamak ge-
rekiyor. Niye? Şairler üzülmesin diye!
Bu hoş kitaptan ayrılmak kolay değil ama biz de yazı is-
tasyonuna geldik, öyleyse raysever şairin kitabındaki son 
şiiriyle selamlayalım demiryollarını, demiryolcuları ve 
trenleri: “Olduğum yerle/Olmak istediğim yer/Arasında 
durur demiryolu şairliği.” Ne diyelim, umarım olur!

with Turquoise Shadows for the Sea Lines) on ferries and sea 
lines among his other published books of poetry. After I 
purchase those and read, I might share them with you. 
Güntürk Üstün is a medical doctor. He began making poetry 
once again in 2016 after taking a long and disappointed break 
in 1985. Good thing he did restarted. His poems have been 
published by many magazines. He speaks English and French 
well. The themes of his poems are daily segments of life mostly 
on nature, travel, and human relations. 
Written in triplets and long lines resembling prose poetry, the 
book where 236 of his poems take place begins with the 
following lines, “I am aware I won’t ever be able to stoop writing 
you poems railway brother/ Our meetings shall not decline/ 
And that would be enough for me.” It would be impossible not 
to agree with his wish. 
Take a look at the passion in this poem he wrote as a praise for 
railroads! “Railway is my life blood, it always gives its iron-
color blood to my poetry/ Railway is my best friend, it listens 
patiently to my genuine poems presented in its name/ Railway 
is my best companion; women and poems may leave me; it does 
not.” What can I say? He has poems on railway museums. The 
poet loves the museums located in the active terminals the most 
because the trains in them gave the impression of still being in 
service. He says, “Locomotives in the railway museums seem as 
if/ They would accept to move as fast as a tortoise even as a 
salamander/ Rather than remaining still against their nature.”
I have heard of train being called as an ‘iron horse’ before but 
this time it was in Güntürk Üstün’s lines: “The ‘Iron Horses’ of 
the trainland/ Love to connect the railway towns and provinces 
the most/ Although they do not make a certain distinction.” 
The use of the term ‘Iron Horses’ make us recall the 10th 

Anniversary March where railways, one of the gains of the 
Republic, are mentioned as “We have covered the motherland 
with iron networks.”  
The poet remembered to mention the railroaders, who perform 
a special task in my opinion too, a profession which represents 
working with passion; he sees them off until the ‘station of 
retirement’: “How lucky for your dispatcher grandfather who is 
a railway lover/ Starting with a telegraph key finishing with a 
computer keyboard/ After all those rail years, reaching safe and 
sound to the station of retirement.”
There are things that sadden him, just the way it is with every 
poet. He mentions these things genuinely: “The rail-lover poet 
Güntürk Üstün feels as if / A cute railway poem is removed 
from an exclusive poem selection/ When he learns a train is 
removed from service.” Therefore, no train should be removed 
from service. Why? So, the poets won’t be sad!
It is not easy to leave this nice book aside but we arrived to the 
writing station, so let’s greet the railways, railroaders, and 
trains with the last poem from the rail-lover poet’s book: 
“Railway poetry stands/ Between where I am/ And where I 
want to be.” What can we say, I wish it does!
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Typee-Polinezya Hayatına Bir Bakış (Yapı Kredi Yayınları, 
2. baskı, 2013); Herman Melville’in ilk romanı. Kitabın 
roman mı yoksa otobiyografik bir anlatı mı olduğu tartışı-
labilir, bugüne kadar da tartışılmış zaten. İlk roman olması 
dolayısıyla kitabın birçok otobiyografik yön taşıması ise, 
normal. Diğer birçok romancının da başına gelmiş bir şey 
bu: İlk roman otobiyografik olur. Fakat bütünüyle otobi-
yografik olmasıysa, mümkün değil. Yine de Typee’nin 
anlatıcısı Tommo adeta görüp yaşamadığı hiçbir şeyi an-
latmamış gibidir. Kitabın okuyucuda bu duyguyu uyandır-
ması, Melville’in ilk romanında gös-
terdiği ilk başarıdır.
Her ne kadar Melville, arkadaşlarının 
ısrarı üzerine Typee’yi yazmış olsa da, 
kitap boyunca adeta bir vazifeyi yeri-
ne getirir gibidir. Arkadaş ısrarı, kitap 
yazma isteği, üçüncüsüyse; yerine ge-
tirilmesi gerektiği düşünülen husus-
lar, 1846 yılında Typee’nin yazılması-
na neden olur. Üçüncü şıkkı ikiye ayı-
rabiliriz. Birincisi; Avrupa’nın, daha 
doğrusu Avrupa ve Amerika’nın da 
içinde bulunduğu Batı medeniyetinin 
“vahşi” kelimesine yüklediği anlam-
lar. Başka ifadeyle “vahşi” diye nite-
lendirdiği toplulukların gerçekten bi-
linen anlamıyla vahşi olup olmadığını 
tartışmak. İkincisiyse; Tommo’nun 
misafirperver Typee kabilesine duy-
duğu vefa borcu.
Melville, Batı’nın “vahşi” diye nite-
lendirdiği insanlarla ilgili tamamen farklı düşünmektedir. 
Bu düşünceleri 19. yüzyılda savunmasıysa, ayrı bir öneme 
sahip. Melville bir Batılı olarak Batı’yı eleştirmiştir. Kita-
bın temel felsefesi; modern insanın kabile insanından daha 
mutsuz olduğudur. Teknoloji ve bilimin, sanılanın aksine 

Typee-A Peep at Polynesian Life (Yapı Kredi Publications, 2nd 

print, 2013) is Herman Melville’s first novel. Its being a novel or 
an autobiographic narration is arguable; in fact, this has been 
argued ever since it was written. Containing many autobiographic 
aspects as a debut novel is normal. Many other novelists have 
experienced this: a debut novel just happens to be autobiographic. 
However, it cannot be autobiographic in its entirety; it is 
impossible. Though, Tommo, the narrator in Typee seems as he 
did not tell anything he did not experience. This feeling awakened 
in the reader by the book is the first success of Melville’s in his 

first novel. Although Melville had written 
Typee because of his friends’ insistence, he 
sounds as he carries out a task during the 
length of the book. Typee was written in 
1846 because of insistent friends, a desire 
to write a book, and the provisions thought 
necessary to be fulfilled. We can divide the 
third reason in to two sections. The first 
one is the meaning ascribed to the term 
“savage” by Europe, in fact, by the Western 
civilization which consists of Europe and 
America; in other words, arguing the literal 
savage of the societies labeled as “savages” 
by the Western civilization. The second 
one is the duty of loyalty felt by Tommo for 
the hospitable Typee tribe.
Melville thinks differently of the people 
that were considered as “savages” by the 
West. Defending his opinions in the 19th 
century creates a particular importance. 
Melville had criticized the West as a 

Westerner. The basic philosophy of the book is the fact that the 
tribal people are so much happier than the modern people. 
Contrary to popular belief, technology and sciences make people 
unhappy. “Lucky for those who live on an undiscovered island in 
the middle of the ocean and have nothing to do with white men.” 

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

AWAY FROM WHITE MEN

YAZAR HERMAN MELVİLLE’İN SANATÇILIĞI, OLANI OLDUĞU ŞEKLİYLE KABUL VE İFADE ETME 
GÜCÜNDE SAKLI.

AUTHOR HERMAN MELVILLE’S ARTISTRY IS HIDDEN IN HIS POWER TO ACCEPT AND EXPRESS 
THE THINGS THE WAY THEY ARE. 

ÖMER YALÇINOVA

BEYAZ ADAMDAN UZAKTA
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insanı mutsuz etmesidir. “Okyanusun ortasında henüz 
keşfedilmemiş bir adada yaşayıp beyaz adamla hiç ilişkiye 
girmemiş olanlara ne mutlu!” Mutsuz şehir insanı (Melvil-
le “beyaz adam” diye ifade eder onları), sömürmek için 
gittiği her yere mutsuzluk taşımıştır. Melville daha sert 
söyler bunu; beyaz adam vahşi diye nitelendirdiği kabile 
insanlarından daha vahşidir. Ona göre, beyaz adam daha 
çok kazanmak, sahip olmak hırsıyla masum insanların 
kanına girmiştir. Batılılar kendi vahşetlerini meşrulaş-
tırmak, hiç olmazsa zararsız göstermek için, kabile in-
sanlarına vahşi demişlerdir. Typee kabilesi, yamyamlı-
ğıyla ünlüdür. Tommo, kabilenin bu yönünü inkar et-
mez ya da masum veya sevimli göstermeye çalışmaz. 
Melville’in sanatçılığı, olanı olduğu şekliyle kabul ve 
ifade etme gücünde saklı. Fakat yamyamlık sık görülen 
bir vakıa değildir Typee kabilesinde. Ayrıca “beyaz 
adam”ın işlediği suçlara kıyasla bunun sözü dahi edile-
mez. Melville’in kıstasları bu şekilde bellidir. Neyi ne 
şekilde yargıladığını açıklar. Typee bu yüzden düşündü-
rücü bir kitaptır. Typee’yi yazıldığı günden bu yana yani 
172 yıl boyunca okunur kılan yön de budur: Okuyucuyu 
kandırmamak, gerçeklerden olabildiğince uzaklaşma-
mak, neyi neden anlattığını ve savunduğunu açıklamak, 
okuyucuya karşı çıkacağı boşluklar bırakmak. Tommo, 
Typee kabilesinden elini kolunu sallayarak ayrılamaz. 
Kaçmak zorunda kalır. Nedeni nedir bilinmez, kabile 
Tommo’yu bırakmak istememiştir. Tommo kaçar, fakat 
arkasında bıraktığı sevgilisi ve dostlarından dolayı çok 
üzülür. Typee adeta bu üzüntünün romanıdır. Tommo 
onlara neden kaçtığını anlatamayacaktı. Hiç olmazsa, 
onları roman yoluyla tanınır, tartışılır, düşünülür hale 
getirerek, gördüğü misafirperverlik ve sevginin karşılı-
ğını vermek istemiş gibidir.

Unhappy city people (Melville calls them “white men”) brings 
unhappiness to where ever they go to colonize. Melville 
expresses this very harshly; white men are wilder than the tribal 
people they label as savages. According to him, white men with 
greed deceived innocent people. The westerners labeled tribal 
people as savages to justify their own savagery, at the very least 
to make it appear harmless. The Typee tribe is famous for their 
cannibalism. Tommo does not reject this aspect of the tribe or 
does not try to make it seem as if it is innocent or cute. The 
artistry of Melville is hidden in his power of accepting and 
expressing the things the way they are. However, cannibalism is 
not a case seen often in the Typee tribe. In addition, this cannot 
be even mentioned compared to the crimes committed by white 
men. Melville’s criteria is determined this way. He explains his 
justifications. Typee is a thought-provoking book for this 
reason. This is also what makes Typee a book which has been 
read for 172 years ever since it was written: not fooling readers, 
sticking to reality as much as possible, explaining why something 
was told and defended, leaving space for readers to antagonize. 
Tommo cannot leave the Typee freely. He has to escape. 
The reason is unknown. The tribe doesn’t want to let him 
go. Tommo escapes but he feels sad as he thinks of his 
friends and girlfriend he left behind. Typee is the novel of this 
sadness. Tommo would never be able to make them understand 
his reasons for escaping. He sounds as if he wanted to pay them 
back for their hospitality and love by making them known, 
argued and thought by means of the novel.

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

YAZARIN KİTAPLIĞI 
THE LIBRARY OF THE AUTHOR

Edebiyat Ne Söyler, Cemal Şakar, İz Yayınları
Edebiyat Ne Söyler, Cemal Şakar, İz 
Publications

Sırça Köşk, Sabahattin Ali, Yapı Kredi Yayınları
Sırça Köşk, Sabahattin Ali, Yapı Kredi 
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Modern Hayatın Ressamı, Charles Baudelaire, 
İletişim Yayınları
The Painter of Modern Life, Charles Baudelaire, 
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Şairin Hayatı Şiire Dahil, Feyza Perinçek, 
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Herman Melville



AYŞE NUR AYGÜNMELİKE BETÜL KUVEL

MODA / FASHION

Among the major pieces of 
winter wear, a coat is the piece 
that brings your attire to the 
forefront, makes it appear 
perfect and quality. Although 
the coat trends change every 
year, the classic models ever 
keep their space in our 
wardrobes. What type of coats 
are we going to wear this 
season? Let us take a look at the 
prominent coat models of the 
season together!

Kış aylarının baş 
parçalarından biri olan kaban, 
kıyafetiniz ne kadar sade 
olursa olsun  onu ön plana 
çıkaran, kusursuzlaştıran, 
kaliteli hale getiren parçadır. 
Her yıl kaban modası değişse 
de klasik olan kabanlarımız 
her daim gardırobumuzda 
yerini koruyor. Peki bu sezon 
nasıl kabanlar giyineceğiz? 
Öne çıkan kaban modellerine 
birlikte göz atalım...

KIŞIN BAŞ TACI 

KABANLAR
THE CROWN JEWEL OF WINTER 

COATS
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LEOPAR
Büyük çaba sarf etmeden şık olmanın 
en önemli yollarından biri de basit 
siyah kombininiz ve bu 
görünümünüzü havalı kılan, modası 
bitmeyen leopardır. Son yıllarda 
leopar, tüm giysilerde olduğu gibi dış 
giyim kabanlarda da çok moda... Tek 
bir paltoyla bile şık olmanın tadını 
leoparla çıkarın.

LEOPARD
One of the simplest ways of looking 
stylish without the need of spending 
so much energy is to complete your 
simple black outfit with a leopard 
piece, the trend of which never loses 
its popularity. In recent years, leopard 
is again trendy in coats. Enjoy looking 
stylish with only one piece thanks to 
your leopard coat. 



MODA / FASHION

PUF MONTLAR
Kabarık ve yumuşak puf 
montlar kış mevsimi ile 
mükemmel bir ikili oluşturuyor. 
Pahalısından, ucuzuna bütün 
markaların ürün  skalasında yer 
alan puf montlar sportif ve şık 
görünümü birarada arayanların 
gözdesi... Kısasından uzununa 
her renk ve her modelde 
bulabileceğiniz puf montlarla 
bu kış da sıcak kalacaksınız. 

PUFFER JACKETS
Puffy and soft jackets form 
the perfect match with the 
winter season. Puffer jackets 
that take place in every 
brand’s product range is the 
favorite piece of those who 
look for comfort and style 
together. You will stay warm 
in puffy jackets which you can 
find in every color and model 
from long to short. 
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GRİ UZUN KABAN
Sade giyinmeyi seviyorsanız, bir jean bir t-shirt sizin 
kombininizin vazgeçilmezi ise, görünümünüzü 
tamamlayacak diğer baş parçanız da gri klasik 
kabanınız olacaktır. Hem sadeliğinizi bozmaz hem 
de  kombininizi ön plana çıkarır. Her kış olduğu gibi 
bu yıl da klasikten hiç vazgeçmeyenlerin tercihi kaşe 
gri kabanlardan yana...

GRAY LONG COAT
If you like dressing plain and a t-shirt and a pair of 
jeans are among your indispensable combinations, 
another major piece to complete your appearance 
will be a classic gray coat. It will not spoil your 
plainness and bring your combination to the fore. 
Those who stick to classic pieces this season, too, 
as in every winter prefer gray coats...  
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SÜET VE YÜN 
BİRARADA
Yün astarlı kabanlar 
tam kışlıktır. Hele bu 
kabanları ayak 
bileğinize kadar uzun 
tercih ederseniz ne 
soğuk size 
yaklaşabilir ne de 
modadan uzak 
kalırsınız. Süetten 
tasarlanmış, içi yün 
astarlı kabanlar bu kış 
da favoriler listesinde. 
Bu parçayla hem 
trendlerin gerisinde 
kalmamış olursunuz 
hem de soğuk kışı 
sıcacık 
karşılayabilirsiniz.

SUEDE AND 
WOOL 
TOGETHER
A coat with wool 
lining is the best for 
winter. Especially if 
it is long enough to 
reach your ankles, 
no degree of cold 
can come close. 
Moreover, you will 
still be following the 
trends. Suede 
design coats with 
wool lining are in 
the favorites list this 
winter. You are 
going to catch the 
trends and stay 
very warm with this 
piece. 
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DEKORASYON / DECORATION

Kimi zaman kuralları yıkıp özgürlüğü ev dekorasyo-
nuna yansıtmak isteyen ‘özgür ruhlar’ın imdadına 
bohem dekorasyonu yetişiyor. Peki, nedir bu bohem 
dekorasyon? Çoğu insan hırpalanmış eski bir eşya 
satın almak istemez. Ancak bohem dekorasyonun 
en belirgin özelliklerinden biri tüm eşyaların çok 
uzun yıllardır kullanılıyormuş gibi bir görünüme 
sahip olmasıdır. Saçaklı kumaşlar, tığ işi örtüler, 
mendiller ve çuval bezleri bunlara en güzel örnek-
ler... Evinde bohem havası oluşturmak isteyenler 
için birkaç ipucu... 

Bohemian decoration runs to the rescue of those free 
spirits who want to break the rules once in a while 
and reflect freedom on their home decoration. Well, 
what is this bohemian style? Most people don’t 
prefer purchasing a worn furniture. However, what 
makes this style special is the way how all pieces 
appear as they have been used for long years. Best 
examples would be fringe trim fabrics, crochet 
throws, handkerchiefs, and sack-cloths. 
Here are a few tips for those who want to create a 
bohemian ambiance at home...

ELA DEMİRCİLER

ZITLIKLARIN VE ESKİMİŞ ÜRÜNLERİN BİRBİRİYLE AHENGİNİ İÇEREN BOHEM TARZ, 
SANATÇILARDAN İLHAM ALDIĞI İÇİN GENELLİKLE EL YAPIMI VE DOĞAL 
MALZEMELERİN KULLANIMI ANLAMINI TAŞIYOR.

BOHEMIAN STYLE, WHICH HARBORS THE HARMONY OF CONTRAST BETWEEN 
VINTAGE PRODUCTS, MEANS USUALLY THE USE OF HANDMADE AND NATURAL 
MATERIALS BECAUSE IT IS INSPIRED BY ARTISTS. 

FREE STATE OF DECORATION: BOHEMIAN STYLE

DEKORASYONUN ÖZGÜR HALİ: 
BOHEM TARZI
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NEREDE BULUNUR?
Bohem tarzı mobilyaları birinci el eşya 
satan lüks mağazalarda bulamazsınız. 
Bohem dekorasyona ait parçaları antika 
dükkânları, ikinci el mağazaları ve butik-
lerden toplayabilirsiniz. Sanatçılardan 
ilham alan bohem dekorasyon, genellikle 
el yapımı ve doğal malzemeleri tercih 
eder; elde dikilmiş örtüler, heykeller, saksı 
bitkileri ve daha pek çok aksesuarı bu 
ürünler arasında sayabiliriz.

WHERE TO FIND?
You cannot find bohemian style furniture at 
stores that sell brand-new furniture. You can 
collect pieces of a bohemian style decoration 
from antique shops, second-hand furniture 
shops, and boutiques. Bohemian style 
decoration that is inspired by artists usually 
prefers the use of handmade and natural items 
such as handmade throws, sculptures, potted 
plants, and so many more items.    

SALON VE YEMEK ODASI
Salon ve yemek odasında hem klasik 
hem de bohem bir etki yaratabilirsiniz. 
Klasik bir hava katmayı isterseniz 
halıfleks kullanabilirsiniz. Daha dağınık 
bir atmosfer yaratmak istiyorsanız 
farklı boyut ve modellerdeki kilimler 
birarada kullanılabilir. Ayrıca bol mik-
tarda tablo ve desenli kumaşlar ile 
dekorasyonu tamamlayabilirsiniz.

LIVING AND DINING ROOMS
You can create a classic and bohemian 
ambiance in living and dining rooms. 
You can use carpeting if you would like 
having a classic appearance. Combine 
various rugs in various sizes, if you 
would like creating a messier ambiance. 
You can also complete the decoration 
by adding plenty of paintings and 
patterned fabrics.



ESKİ BİR SANDIK İŞİNİZİ GÖREBİLİR
Bohem dekorasyon denince akıllara 
değişik aksesuarlar ve rengârenk oda-
lar gelse de aslında sade bir görünüme 
sahip dekorasyon da oluşturmak müm-
kün. Bunun için aynı oda içinde birbi-
rinden farklı koltuk modelleri kullanabi-
lirsiniz. Eski bir sandığı orta sehpa hali-
ne dönüştürüp ikinci el mağazasından 
aldığınız bir kilimi yere serebilirsiniz.

AN OLD CHEST MIGHT DO THE JOB
Although different accessories and 
colorful rooms come to mind when 
bohemian style decoration is 
mentioned, creating a decoration with 
a plain appearance is also possible. You 
might want to match different sofa and 
armchair models. You can turn an old 
chest into a coffee table and use an old 
rug purchased from a second-hand 
store. 

KARMAKARIŞIK HİSSİ
Bu tarzda dekore edilen odalar ilk 
bakışta karmakarışık gibi görünse 
de dikkatli bakınca kendi içinde bir 
düzene sahip olduklarını göreceksi-
niz. Minik kilimler, desenli yastıklar, 
bol bol tablo ve eski mobilyalar ilk 
bakışta dikkat çekiyor. Bu odalara 
değerli vazolar ve antika eşyalar da 
ekleyebilirsiniz.

MESSY FEEL
Although the rooms decorated in 
this style look messy at the first 
glance, after a careful look you will 
soon realize that they all have an 
order in their own. Mini rugs, 
pillows with patterns, plenty of 
paintings, old furniture grab 
attention at first. You can add 
valuable vases and antique 
furniture items into these rooms. 
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HUAWEI P20 PRO
DxOMark verilerine göre; en iyi kameraya sahip telefon-
lar listesinin zirvesinde Huawei P20 Pro bulunuyor. 
Değerlendirmede aldığı 109 genel puan ile dünyanın en 
iyi kamerasına sahip akıllı telefonu olan Huawei P20 Pro, 
video çekimi konusunda da ilk sırada yer alıyor. 

Özellikleri
Leica imzalı 40 MP (f/1.8 diyafram açıklığı, OIS) + 20 MP 
(f/1.6 diyafram açıklığı) + 8 MP (f/2.4 diyafram açıklığı) 
3X optik yakınlaştırmalı, faz algılama ve lazer otomatik 
netlemeli arka kamerası; 3D yüz modelleme özellikli 24 
MP ön kamerası bulunuyor.

According to DxOMark data; the Huawei P20 Pro is at the 
top of the list of phones with best cameras. In addition to 
the overall score of 109, this smart phone with the world's 
best camera, the Huawei P20 Pro is also at the top in 
video shooting.   

Features
Leica signature 40 MP (f/1.8 aperture, OIS) + 20 MP (f/1.6 
aperture) + 8 MP (f/2.4 aperture) 3X optical zoom, phase 
detection and laser autofocus rear camera; It features a 
24 MP front camera with 3D face modeling.

HTC U12+
DxOMark listesinin ikinci sırasında, 103 puanla HTC U12+ modeli yer alı-
yor. Tayvanlı şirketin amiral gemisi olan yeni HTC U12+ modelinin, yakın 
zamanda ülkemizde de satışa sunulması bekleniyor.

Özellikleri
Optik imaj sabitleyici, çift LED flaş ve lazer otofokus ile desteklenen HTC 
U12+, 60 FPS'de 4K video kaydı yapabildiği gibi 1080p çözünürlükte 240 
FPS yavaş çekim özelliğini de arka kamerada barındırıyor. Selfie tarafın-
da 84 derecelik geniş açı imkanı sunan 8+8 MP (f/2.0) çift ön kameraya 
yer verilen HTC U12+, Full HD video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Hem ön 
hem de arka kamerada 3 boyutlu emoji desteği yer alıyor.

In the second of the DxOMark list, the HTC U12+ takes place with 103 
points. The new HTC U12+, the flagship of the Taiwanese company, is 
expected to be available in our country very soon.

Features
The back camera of the HTC U12+, which is supported by an optical 
image stabilizer, dual LED flash and laser autofocus, has the feature of 
recording 240 FPS slow motion videos in 1080p resolution just as it can 
record in 4K 60FPS on its front camera. On its selfie side that has a 8+8 
MP (f/2.0) dual front camera that provides an 84 degree wide angle 
possibility, Full HD video recording can also be done. The front and 
back camera have 3D emoji support. 

YILMAZ İBRAHİMOĞLU

Akıllı telefonların tüm donanımları gibi kameraları da son 
yıllarda büyük bir hızla gelişiyor. Birçok marka üstün ka-
mera özelliklerine sahip akıllı telefonlarını piyasaya sü-
rerken, kullanıcılar ise her biri farklı özellikler sunan bu 
telefonlar arasında tercih yapmakta bazen kararsız kala-
biliyor. 
Eğer sizin de akıllı telefonlardaki en önemli odak noktanız 
kameraları ise DxOMark verilerinden hazırlanan bu liste 
tam size göre. 

Like all of the equipment found on smart phones cameras 
are also improving with great speed. While many brands 
are launching smart phones with superior camera feature 
to the market, users can sometimes be undecided when 
choosing among these phones that each offers different 
features.
If your most important focal point on smart phones is their 
cameras then this list prepared with the data of DxOMark 
is just for you.  

EN İYİ KAMERAYA SAHİP 
TELEFONLAR

PHONES WITH THE BEST CAMERAS 
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Ülkemizde de oldukça ilgi gören modellerden Samsung Galaxy S9 
Plus, DxOMark’ın listesinde 99 puanla yer alıyor. Telefonuyla 
fotoğraf çekmeyi sevenler Samsung Galaxy S9+ modelini alışveriş 
sepetlerine ekleyebilir.

Özellikleri
Arka kamerada 12 megapiksel f/1.5 ve 12 megapiksel f/2.4, OIS des-
tekli, 2x optik zum, 2160p 30 fps ve 1080p 60 fps, 960 fps yavaş 
çekim, HDR video kaydı özelliği bulunuyor. Ön kamera ise 8 mega-
piksel, f/1.6 diyafram açıklığına sahip, otofokus özellikli, otomatik 
HDR ve 1440p video kaydı, iris tarama için 3 Megapiksellik özellik 
taşıyor.

The Samsung Galaxy S9 Plus, which also receives much attention in 
our country, is placed on DxOMark’s list with 99 points. Those who 
like to take pictures with their phones may add the Samsung Galaxy 
S9+ model to their shopping baskets. 

Features
The back camera is 12 MP f/1.5 and 12 MP f/2.4, OIS supported, 2x 
optic zoom and has 2160p 30 fps and 1080p 60 fps, 960 fps slow 
motion, HDR video recording features. The front camera on the 
other hand is 8 MP, has a f/1.6 aperture, autofocus, automatic HDR 
and 1440p video recording, and has 3 Megapixel iris scanning. 

XIAOMI MI 8
DxOMark listesine 99 puanla girmeyi başaran bir başka model 
olan Xiaomi Mi 8 de kamerasıyla oldukça iyi işler çıkarıyor. 
Genel puanı 99 olan telefonun, fotoğrafçılık puanı 105, video 
puanı ise 88.

Özellikleri
Arka kamera 12MP, f/1.8, Sony IMX363 sensör + 12MP, f/2.4, 
Samsung S5K3M3 sensör barındırıyor. Ön kamera 20MP, yapay 
zeka destekli portre modu sunuyor.

Another model that has succeeded in entering DxOMark’s list 
with 99 points is the Xiaomi Mi 8, which is also doing quite a 
good job with its camera, its photography points are 105 while its 
video points are 88.

Features
The back camera is equipped with 12MP, f/1.8, Sony IMX363 
sensor + 12MP, f/2.4, Samsung S5K3M3 sensor. The front camera 
is 20MP and offers an AI enhanced portrait mode. 

SAMSUNG 
GALAXY S9 PLUS
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AJANDA / AGENDA

Sertab Erener
 UNIQ İstanbul/İstanbul

 

07
Kalben

Mersin Kültür Merkezi/Mersin

10
Moğollar

KadıköySahne/İstanbul
Yeni Türkü

Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi 
İstanbul

11
Feridun Düzağaç

 6:45 KK Çanakkale/Çanakkale

1514

ŞEB-İ ARUS'TA “SELAM VAKTİ”
Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, 07-17 Aralık 2018 tarihlerinde Konya’da gerçekleştiriliyor. 
Anma etkinliklerinde bu yıl “Selam Vakti” teması işleniyor. Hazreti Mevlana’ya ait olan, “Selâm denizi coştuğunda gönüllerden kini 
giderir” cümlesi de etkinliğin mottosunu oluşturuyor. 
Günümüz insanına, bu büyük mutasavvıf ve mütefekkirin görüşlerini içeren programlarla, hitap etmek amacıyla 1937 yılında 
başlatılan Hazreti Mevlâna’nın Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri, 81’inci kez düzenleniyor. Bu yılki programda; 15 seans 
Sema Töreni’nin yanı sıra sergiler, konferanslar, konserlere de yine yer veriliyor. 

Tören biletleri ve ayrıntılar için: 
www.konyakultur.gov.tr

“TIME OF PEACE” IN ŞEB-İ ARUS
The International Commemoration Ceremonies of Rumi’s 745th Reunion Anniversary will be held in Konya this year between 
December 7 and 17, 2018. “Time of Peace” is going to be the theme of this year’s commemorative events. The motto of the 
event is a quote from Rumi, “When the sea of peace rises, ill feelings leave the hearts.”
Having started in 1937 to appeal to today’s people through programs containing the thoughts of this mystic and thinker, The 
International Commemoration Ceremonies of Rumi’s Reunion Anniversary will be held for the 81st time. 15 sema 
performances, exhibits, conferences, concerts will take place in this year’s program. 

For tickets and details: 
www.konyakultur.gov.tr 
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KAFALAR KARIŞIK
GÖSTERİM TARİHİ / OPENING DAY:
07 Aralık 2018 / December 07, 2018

YÖNETMEN / DIRECTOR: 
Yücel Yolcu

OYUNCULAR / CAST:                                             
Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Güven Kıraç, 
Erkan Can

TÜR / GENRE:
Komedi, Aksiyon / Comedy, Action

FİLM ÖZETİ: Atakan’ın zengin sevgilisi Buse'yle 
evlenmesinde tek engel Buse'nin dedesidir. Atakan da 
çare olarak Buse'nin yıllardır kayıp olan öz babasını 
bulmaya karar verir. Atakan; Fatih ve Bilal ile çıktığı bu 
yolda kendisini bir anda Antalya'da bulacak ve işler 
iyiden iyiye karışacaktır.

SYNOPSIS: The only person against the marriage of 
Atakan and his rich girlfriend Buse is her grandfather. 
Atakan decides to find Buse’s long lost father as a 
solution. Atakan finds himself in Antalya with his friends 
Fatih and Bilal and things begin to get more 
complicated.  

SOĞUK SAVAŞ / COLd WAR
GÖSTERİM TARİHİ: OPENING DAY:
21 Aralık 2018 / December 21, 2018

YÖNETMEN / DIRECTOR: 
Pawel Pawlikowski

OYUNCULAR / CAST:                                                  
Joanna Kulig, Tomasz Kot, Borys Szyc, Agata Kulesza

TÜR / GENRE:
Aşk, Dram / Romance, Drama

FİLM ÖZETİ: 1950'li yılların Polonya, Berlin, Yugoslavya 
ve Paris'inin soğuk savaş atmosferini kendine fon edinen 
Soğuk Savaş; politik görüş, kişilik özellikleri ve kaderin 
cilveleriyle savrulan bir çiftin, imkânsız zamanlarda geçen 
imkânsız aşk hikâyesini, yine kendine has bir üslupla 
anlatıyor. 

SYNOPSIS: The movie with a background of 1950's cold 
war atmosphere in Poland, Berlin, Yugoslavia, and Paris 
tells the story of a couple’s impossible love story that 
takes place in impossible times through a unique style. 
The couple is stormed by political views, characteristic 
traits, and twists of fate.  

Şampiyon
Bold Pilot

Dram/Drama

Mutlu Lazzaro/Happy as Lazzaro
Dram/Drama

Utoya
Dram, Gerilim/Drama, Thriller

Second Act 
 Romantik Komedi/Romantic comedy

Aquaman
Thugs of Hindostan

Macera, Aksiyon, 3 Boyutlu, IMAX
 Action, Adventure, 3D, IMAX

07 14 21 21 28

SİNEMA / CINEMA
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[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]

[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ]

Resimdeki
şarkıcı

Ön karşıtı

Ödenti
Büyük iplik

çilesi
Tamir etme

Kaba yün
kumaş

Göz alıcı,
alımlı

İşte emir
veren kimse

Yönetim

Tiyatroda
ara

Akım, ısı,
ses vb.ni
geçiren

Irak'ta bir
şehir

Çiçek
düzenleme

sanatı

İstanbul ilçesi

Kendisine
inanılan kimse

Otomobil
(kısa)

Bir kişinin
resmi

Olması
imkânsız

tasarı
Bir ağırlık
ölçü birimi

Bir iş için
tanınan

süre
Kabul

etmeme

Müzikte ses
işareti Pars

Ayaklı tabla Derli toplu
Yelkeni
direkten

aşağı alma

Güreşte bir
hareket

Yemişlerin
yenilen
bölümü

Orta Dörtkenar
İnce

kesilmiş
patates

Van'da bir
höyük Çekelez

Kırsal
yerleşim

yeri
Sert rüzgâr

İtalyan
televizyonu
İsviçre'nin
başkenti

Çanakkale
ilçesi Alışkanlık Halita Sporda

sonuç
Bir balık

türü

Notaları
arasız

çalmak
Bir ilimiz

Yüz, çehre

Ülkü

Kahve
tortusu

Tırpana

Zararlı tek
hücreli canlı

Sıvıdaki
alkol

derecesi
Motor güç

birimi İddia, dava

Hacca
gitmiş

Işın

Seryum
simgesi

Sofra
hizmeti

Dadı Anne

Müzikte
vuruş

Yarı yaş
toprak

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

BİLET

DEKOVİL

DEMİRYOLU

DÜDÜK

İSTASYON

KOLTUK

KOMPARTIMAN

KONDÜKTÖR

LOKOMOTİF

MAKAS

MAKİNİST

TERTİBAT
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[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

Resimdeki
şarkıcı

Ön karşıtı

Ödenti A Büyük iplik
çilesi

Tamir etme

Kaba yün
kumaş O Göz alıcı,

alımlı F İşte emir
veren kimse A Yönetim

Tiyatroda
ara İ Akım, ısı,

ses vb.ni
geçiren

T A R K A N Irak'ta bir
şehir R A M A D İ

Çiçek
düzenleme

sanatı

İstanbul ilçesi İ K E B A N A Kendisine
inanılan kimse

Otomobil
(kısa) İ N A L

A D A L A R Bir kişinin
resmi P O R T R E

Olması
imkânsız

tasarı A Bir ağırlık
ölçü birimi E Bir iş için

tanınan
süre M İ A T Kabul

etmeme R E T
Ü T O P Y A Müzikte ses

işareti N O T A Pars K
Ayaklı tabla Derli toplu N Yelkeni

direkten
aşağı alma

Güreşte bir
hareket

Yemişlerin
yenilen
bölümü K L E

M A S A E T E N
Orta P Dörtkenar R İnce

kesilmiş
patates

Van'da bir
höyük O Çekelez

M İ D İ C İ P S
Kırsal

yerleşim
yeri

Sert rüzgâr K Ö Y İtalyan
televizyonu
İsviçre'nin
başkenti R A İ

B O R A B E R N
Çanakkale

ilçesi Alışkanlık T Halita Sporda
sonuç M Bir balık

türü C
B İ G A Notaları

arasız
çalmak L Bir ilimiz A Yüz, çehre

Ülkü S İ M A
Kahve
tortusu

Tırpana T E L V E Zararlı tek
hücreli canlı M İ K R O P

R İ N A Sıvıdaki
alkol

derecesi G R A D O Motor güç
birimi R İddia, dava

Hacca
gitmiş Y Işın

Seryum
simgesi Ş U A Sofra

hizmeti S E R V İ S
H A C I Dadı T A Y A Anne A N A
Müzikte
vuruş T E M P O Yarı yaş

toprak A L A T A V

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

1 3 4
6 7
1 5 2 6

1 9 7
5 4 7 2
3 4 9

5 4 3 9
5 2

1 2 8

9 3 2 6
1 9 3 5

9
2 7 4 5 8

3 9 6 5 4
5

3 2 9 4
4 6 8 5

7 6 4
4 5 2

8 3 1 7 4
5 9
2 5
3 4

8 5 7 6 1
1 2 8

3 6 5

2 9 6
9

5 4 1 6
1 3 6 8

9 8 7 4
6 2 9 3

6 3 2 7
4

3 9 6

2 1 6
6 5 4 2 7

9
4 6 7 2
2 8

7 9 6 5
8

3 4 7 5 2
2 4 3

2 6 7 5
7 5 8

7 4
1 5 2 3

3 4
6 8 9 1
2 1
5 2 9

9 4 3 1

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

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

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

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

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

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


