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vİzyoN / viSiON

MEGA	PRoJElERlE	ulAŞIlABİlİR	TüRKİYE
AN	ACCESSABLE	TURKEY	THROUGH	MEGA	PROJECTS	

Son yüzyılda, yerel idarelerin de, genel idarelerin de çöz-
mek için uğraştığı en önemli sorunların başında kentleşme 
sorunu gelmektedir. Özellikle büyük kentlerde öngörüle-
meyen nüfus artışı yanında birçok problemi de beraberinde 
getirmektedir. Kent nüfusunda yaşanan her artış ise daha 
fazla taşıt trafiği olarak geri dönmektedir. 
Bu bağlamda büyükşehirlerimizin artan trafik karşısında 
durabilmesi için dev projeler başlattık. Transit trafiği İs-
tanbul dışına çekmek için Kuzey Marmara Otoyolu’nu ya-
pıyoruz. Bu proje ile İstanbul’un 3’üncü Boğaz Köprüsü’nü 
de inşa ediyoruz. 
İstanbul-İzmir Otoyolu ve İzmit Körfez Geçişi projesini 
devreye aldık. Hem İstanbul’dan, hem de İzmir’den yapı-
mına devam ediyoruz. 
Dünyanın en önemli projelerinden biri olan Avrasya Kara-
yolu Tüp Geçit Projesi’ni de yapıyoruz. Bu projenin ta-
mamlanması ile hem Bostancı-Kadıköy arasındaki araçla-
rın Sirkeci-Yenikapı’ya geçişini sağlayacağız hem de şehir 
içindeki trafik sıkışıklığını engelleyeceğiz.
Ayrıca Bakanlık olarak 3 Katlı İstanbul Metro ve Karayolu 
Boğaz Geçişi Projesi’ni başlattık. Bu proje ile Küçüksu’dan 
Gayrettepe’ye üç katlı dev bir tünelle geçilecek. Günde 6,5 
milyon yolcunun yararlandığı 9 farklı şehir içi raylı sistem 
ile entegre olacak ve kıtalar arası yolculuk kolaylaşacak.
İçerisinde Çanakkale Boğazı Geçiş Köprüsü’nün de yer al-
dığı Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyol Projesi 
ile de Avrupa ile Asya’yı ikinci kez bağlayacağız. Bu otoyol 
ile Marmara Bölgesi’nde bir otoyol ringi oluşturacağız. 
Bununla birlikte kentiçi ulaşımda raylı taşımacı-
lığı yeniden dizayn ediyoruz. İstanbul’a MAR-
MARAY ile İzmir’de EGERAY ve Gazian-
tep’te GAZİRAY ile bu değişim başladı. 
İstanbul Metro sistemi ile MARMA-
RAY’ı da entegre hale getirdik. İzmir’de 
EGERAY’ı hem kuzeyden hem de gü-
neyden uzatıyoruz. Ankara’da da Ba-
kanlığımızın devraldığı yeni metro 
ağının şimdiden ikisini tamamladık, 
üçüncü hattın da sonuna yaklaştık. 
Mega projelerle vatandaşımızın daha 
rahat seyahat etmesini ve geliştirdi-
ğimiz raylı sistemler ile toplu taşıma 
ile her yere ulaşabilmelerini sağlaya-
cağız.

Feridun BİLGİN
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı

Urbanization is the main problem of both local and general 
administrations in the current century. Especially the increase in 
population that cannot be foreseen in large cities brings many 
problems along. Each increase in population, experienced in 
metropolises, returns as more vehicle traffic. 
We have given starts to mega projects enabling our metropolises 
tolerate high traffic loads within this context. We are building North 
Marmara Highway to carry the transit vehicle traffic outside of 
İstanbul. By means of this project, we have also been working on the 
Third Bosporus Bridge of İstanbul.    
We have taken İstanbul-İzmir Highway and İzmit Gulf Gateway 
projects in our agenda. Their construction is being conducted both 
from İstanbul and İzmir sites. 
We are also working on Eurasia Highway Tubular Passage Project, 
one of the most important projects of the world. Upon the completion 
of this project, we are going to be enabling vehicle transition between 
Bostancı-Kadıköy and Sirkeci-Yenikapı and preventing the local 
traffic congestion. 
In addition, as the Ministry, we have given start to Three-Storey 
İstanbul Metro and Highway Strait Crossing Project. Within the 
frame of this project, crossing the strait from Küçüksu to Gayrettepe 
is going to be enabled through a three-storey giant sub-sea tunnel, 
which is going to be integrated with nine different local railway 
systems that is used by 6.5 million daily passengers, making the 
cross-continental travel easier.   
We are going to connect Europe and Asia for the second time by 
means of Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Highway Project 
that includes Çanakkale Strait Crossing Bridge. We are going to 

create a highway ring in the Marmara Region by means of this 
highway.

We are redesigning the railway systems in local 
transportation. This change has already begun with 

MARMARAY in İstanbul, EGERAY in İzmir, and 
GAZİRAY in Gaziantep. We have integrated 
İstanbul Metro system and MARMARAY. We 
are extending İzmir’s EGERAY in both north and 
south. In Ankara, we completed the two lines of 
the new metro network, which was taken over by 
our Ministry, and the third line is about to be 
completed.   
We are going to enable our citizens to travel 
with ease and access everywhere through our 
railway and public transportation systems by 

means of these mega projects.

Feridun BİLGİN
Minister of Transport, Maritime Affairs and 

Communication
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HoŞGELDİNİz / WElCOmE

HIZlI	TREn	RoTASInI	AnTAlYA’YA	ÇEVİRDİ
HIGH-SPEED	TRAIN	TURNED	ITS	COURSE	TO	ANTALYA

Son yıllarda ülkemizde büyük bir ulaşım seferberliği 
var.
Bu seferberliğin merkezinde de demiryolu sistemi bu-
lunuyor. TCDD’ye Cumhuriyet tarihinin en büyük 
yatırım ödenekleri ayrılıyor.
TCDD, artık sadece ülkemizde değil, Avrupa ve dün-
yada da saygın bir kuruluş haline geldi. En son Ulusla-
rarası Demiryolları Birliği’nin (UIC) Orta Doğu Bölge-
sel Kurulu’nun (RAME) toplantısıTCDD’nin başkanlı-
ğında gerçekleştirildi.
Son 13 yılda, İstanbul, Ankara, Konya üçgeninde 
oluşturulan yüksek hızlı demiryolu ağı ile zaman ve 
mekân algısı değişirken, ekonomik, sosyal ve kültü-
rel yaşam köklü bir değişim sürecine girdi.
Yüksek hızlı demiryolu ağının etkilediği çember git-
tikçe genişliyor. Ankara-İzmir, Ankara-Sivas yük-
sek hızlı ve Bursa-Ankara, Karaman-Konya hızlı 
demiryolu hatlarının inşası devam ediyor.
Şimdi bunlara Antalya hızlı demiryolu hattı eklendi.
Antalya, Eskişehir-Afyonkarahisar ve Kayseri-Nev-
şehir-Konya üzerinden olmak üzere iki ayrı hızlı 
demiryolu ağına kavuşacak.
Proje tamamlandığında, Antalya-İstanbul 4,5 saat, 
Antalya-Ankara 3 saat, Antalya-İzmir 3,5 saat ve 
Antalya-Kayseri 3,5 saate düşecek.
TCDD-THY işbirliğiyle hizmet kalitesi artırıyor
TCDD olarak, bir taraftan alt ve üst yapıda önemli 
yatırımları hayata geçirerek vatandaşları-
mızın hizmetine sunarken, diğer ta-
raftan da Yüksek Hızlı Trenleri-
mizden başlamak üzere hizmet 
kalitemizi daha da artırmaya 
yönelik çalışmalar yapmak-
tayız.
Bu çerçevede; dünya mar-
kası olan THY ile imzala-
dığımız işbirliği proto-
kolüyle, hosteslerin eği-
timinden, bilet satışına 
kadar hizmet yarışında 
dünya standartlarını ya-
kalamayı hedefliyoruz.
Keyifli yolculuklar…

Ömer YILDIZ
TCDD Genel Müdürü ve 
Yönetim Kurulu Başkanı

Mobilization of the country’s transportation in the 
recent years is major.
The center of this mobilization is our railway system. 
The largest investment allocations in the history of our 
Republic are reserved for TRSR. 
TRSR has become a well-respected establishment 
not only in our country but also in Europe and 
around the world. The most recent RAME-Regional 
Assembly for Middle East-meeting of UIC-
International Union of Railways- has been conducted 
under the leadership of TRSR. 
As the perceptions of time and space change by means of 
high-speed train lines built between İstanbul, Ankara, 
and Konya, our economic, social, and cultural lives have 
entered into a progress of change in the last thirteen 
years.
The circle that was affected by high-speed train lines 
expands gradually. The constructions of Ankara-İzmir, 
Ankara-Sivas high-speed, and Bursa-Ankara, 
Karaman-Konya speed rail lines are being conducted.
Antalya high-speed railway line is added to them now.
Antalya is going to have two separate speed rail lines as 
Eskişehir-Afyonkarahisar and Kayseri-Nevşehir-
Konya.  
Upon the completion of the project, the travel times are 
going to be reduced to 4.5 hours between Antalya-
İstanbul, 3 hours between Antalya-Ankara, 3.5 hours 
between Antalya-İzmir and 3.5 hours between Antalya-
Kayseri.

SERVICE QUALITY IS INCREASED BY THE 
COOPERATION BETWEEN TRSR AND 

THY-Turkish Airlines-
As TRSR, we materialize significant 

groundwork and superstructure investments 
to serve our citizens, as we work for 
increasing our service quality starting 
from High-Speed Trains.
Within this frame, we target to capture 
the world standards in service from 
training flight attendants to ticket sales 
by means of the cooperation agreement 
that was signed with THY.

Have a nice trip…

Ömer YILDIZ
Director General of the Turkish State Railways 

and Chairman of the Board
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TCDD / TRSR 

Ülkemizin turizm merkezi Antalya ile sanayi, ticaret 
merkezi Kayseri illeri hızlı tren ağına dâhil edildi.
Sadece yolcu değil yük taşımacılığına da hizmet vere-
cek olan Antalya-Eskişehir ve Antalya-Kayseri hızlı 
tren hatları ile ülkemizin batı-güney-doğu aksında çok 
önemli demiryolu koridoru oluşacak. 

AntAlyA projesi:
Antalya’yı Eskişehir üzerinden İstanbul ve İzmir’e 
bağlayacak olan Burdur/Isparta-Afyonkarahisar-Kü-
tahya (Alayunt) -Eskişehir Hızlı Tren Projesi kapsa-
mında; 423 km’lik saatte 200 km hıza 
uygun olarak çift hatlı, elektrikli 
ve sinyalli hat inşa edilecek. 

İhale süreci devam eden 
projenin 2016 yılında te-
melinin atılması ve 
2020 yılında yapımının 
tamamlanması planla-
nıyor. Yılda ortalama 
4,5 milyon yolcu, 10 
milyon ton yük taşın-
masının planlandığı Es-
kişehir-Antalya hızlı 
tren hattı tamamlandığın-
da; Antalya-İstanbul 4,5 
saat, Antalya-İzmir ise 3,5 saat 
olacak.

KAyseri projesi:
Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri Hızlı 
Tren Projesi hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapı-
lacak şekilde 200 km/saat hıza uygun çift hatlı, elekt-
rikli ve sinyalli olarak planlandı.
İhale süreçleri devam eden hattın 2016 yılında temeli-
nin atılması ve 2020 yılında yapımın tamamlanması 
planlandı. 
Her yıl ortalama 4,3 milyon yolcu ve 4,6 milyon ton yük 
taşınması planlanan hat tamamlandığında; Antalya-An-
kara arası 3 saat ve Antalya-Kayseri arası 3,5 saat olacak.

Antalya, tourism center of our country, and Kayseri, industry 
and trade center of our county, have been included in the 
network of high-speed train lines. 
Antalya-Eskişehir and Antalya-Kayseri high-speed train lines 
that are going to transport passengers and also serve for freight 
shipping are going to create an important railway corridor on 
our country’s west-south-east center line. 
   
AntAlyA project:
Within the structure of Burdur/Isparta-Afyonkarahisar-
Kütahya (Alayunt) –Eskişehir High-Speed Train Line that is 
going to connect Antalya to İstanbul and İzmir through 

Eskişehir, a 423 km long double line with power and 
signals, which is suitable for 200 km/h speed, is going 

to be built. 

The foundation of the project, which its 
bidding process is under way, is going to 
be laid in 2016 and it is being planned to 
be completed in 2020. Upon the 
completion of Eskişehir-Antalya High-
Speed Train Line that is planned to 
transport yearly an average of 4.5 million 

passengers and 10 million tons of cargo, 
the travel time between Antalya and 

İstanbul is going to be reduced to 4.5 hours 
and between Antalya and İzmir to 3.5 hours. 

Kayserİ project:
Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri High-Speed 
Train Project is planned to run on a double line with power 
and signals to suit both passenger and freight transportation 
and 200 km/h speed.  
The bidding process of the line is under way and its 
foundation is expected to be laid in 2016. The completion is 
planned for 2020. 
Upon the completion of the line that is planned to transport 
a yearly average of 4.3 million of passengers and 4.6 million 
tons of cargo, the travel time between Antalya and Ankara 
is going to be reduced to 3 hours and between Antalya and 
Kayseri to 3.5 hours. 

AnTAlYA	VE	KAYSERİ	HIZlI	TREn	AğInA	KATIlIYoR

ANTALYA	AND	KAYSERİ	JOINS	THE	HIGH-SPEED	TRAIN	NETWORK
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PROJELERİN TAMAMLANMASI İLE ÜLKEMİZİN BATI-GÜNEY-DOĞU AKSINDA ÇOK ÖNEMLİ 
DEMİRYOLU KORİDORU OLUŞACAK.  

UPON THE COMPLETION OF THE PROJECTS, AN IMPORTANT RAILWAY CORRIDOR IS GOING 
TO BE CREATED ON OUR COUNTRY’S WEST-SOUTH-EAST CENTER LINE.
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ÇEvRE / ENviRONmENT

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, üniversiteler ve gönüllü 
kuruluşların işbirliği ile 2014 yılında 216 bin 872 adet 
Caretta caretta yavrusu ve 181 bin 680 adet Chelonia 
mydas yavrusu denizlere kavuştu.
Deniz kaplumbağalarının uygun koşullarda yuvalamaları 
ve yavrulamalarının önemine değinen Orman ve Su İşleri 
Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü 
Nurettin Taş, Türkiye’de Muğla, Antalya, Mersin, Adana 
ve Hatay illerinde toplam 21 adet önemli deniz kaplum-
bağaları yuvalama alanı bulunduğunu söyledi.
Taş, deniz kaplumbağalarının yuvalama dönemi ile il-
gili şu bilgileri verdi: “Deniz kaplumbağaları sadece 
yumurtlamak amacıyla kumsala çıkar. Yuvalama döne-
mi mayıs-eylül ayları arasındadır. Tahrip edilmemiş ve 
bozulmamış yuvalardan yaklaşık 2 ay sonra yavrular 
çıkar. Yuvalama ve yumurtlama sürecinde deniz kap-
lumbağalarına uygun ortamın sağlanması için azami 
gayret gösterilmelidir.”

Vatandaşlar dikkat
“Vatandaşlar mayıs ve eylül ayları arasında yuvalayan 
kaplumbağalara zarar vermemek için sahil kullanımı 
konusunda özverili olmalı. Sahillerdeki işletmeler 22-
04 saatleri arasında aydınlatmalara dikkat etmeli.”

Ministry of Forestry and Water Management freed 216 
thousand 872 baby caretta caretta turtles and 181 thousand 
680 baby chelonian mydas to the sea in corporation with 
universities and voluntary establishments.
Director General of Ministry of Forestry and Water 
Management Nature Protection and National Parks 
Nurettin Taş who emphasized the importance of nesting 
and hatching of sea turtles under favorable conditions said 
that there are twenty-one significant sea turtle nesting 
beaches in Muğla, Antalya, Mersin, Adana, and Hatay in 
Turkey. 
Taş gave the following statement on the nesting period of 
sea turtles: “Sea turtles go to land only to nest. The 
nesting period is between M ay and September. About two 
months pass for the eggs to incubate in undamaged and 
unspoiled nests. We should show maximum effort to 
create favorable conditions for the sea turtles during their 
nesting and egg laying period.”

our citizen should be renunciative
“Our citizens should be renunciative about the beach use 
not to harm the turtles that lay eggs between May and 
September. The managements that operate at beaches 
should be careful about lighting between 10 pm and 4 am.”   
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DEnİZ	KAPluMBAğAlARI	ÇoK	MuTlu

2014 YILINDA TOPLAMDA 398 BİN 552 ADET DENİZ KAPLUMBAĞASI 
DENİZLERDEKİ YAŞAM ALANINA KAVUŞTU.

HAPPY	SEA	TURTLES	

398 THOUSAND 552 SEA TURTLES WERE FREED TO THE SEA IN 2014.
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Çözümü ile geleceğe biletinizi alın. Hepsi, yıllık gelirinin %10’unu AR-GE’ye yatıran 62.000’den fazla AR-GE çalışanına 
sahip Fortune ilk 500 liderlerinden biri olan Huawei’den. Haydi, yolculuk başlasın!

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

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

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

Detaylı bilgi için..

Huawei Dijital Demiryolu Çözümü’yle 
işlerinizi hızlı takip edin. 
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KENTLER vE SEMBoLLER / CiTiES AND SYmBOlS

Osmanlı mimarisinin en muhteşem eserini merak edi-
yorsanız, Mimar Sinan’ın ‘ustalık eserim’ dediği Seli-
miye Camii’ni mutlaka ziyaret etmenizi öneririz... Se-
limiye’yi gezip dolaşan herkes, yapının etkisi altında 
kalır. 
Edirne’de bulunan ve UNESCO Dünya Miras Listesi’n-
de yer alan Selimiye Camii, üçer şerefeli ve 70.89 metre 
yüksekliğinde dört minaresi, 31.28 metre çapındaki 
kubbesi, 5 tonluk kilit taşının üzerinde bulunan 5 met-
re yüksekliğindeki altın kaplama âlem ile adeta göz 
kamaştırır... Edirne’ye girmek için şehrin dört tarafın-
dan dört adet büyük cadde vardır. Herhangi birinden 
Edirne’ye girerseniz Selimiye Camii’nin dört minare-
sini iki ve şerefesini de görürsünüz.

6 yılda tamamlandı
Açık havalarda Rodop Dağları’ndan bile görünen esere 
Osmanlı Padişahı II. Selim’in isteği üzerine 1569 yılın-

If you are curious about the most magnificent work of the 
Ottoman architecture, we suggest you to visit Selimiye 
Mosque that Mimar Sinan called it as his ‘work of 
mastership.’ The structure impresses its visitors greatly.
Selimiye Mosque, which is on UNESCO’s World Heritage 
List, dazzles people with its four 70.89 meter toll minarets 
each with three balconies, dome with a diameter of 31.28 
meter, and 5 meter tall gold-plated finial placed on top of 
the 5 tone key block. Entrance to Edirne is enabled through 
four main streets that surround the city. No matter which 
one you take, you will be able to see the four minarets of 
the mosque and their balconies as you enter the city.    

completed in 6 years
The construction of the masterwork that can be seen even 
from the Rhodopes in clear weather was begun by the order 
of the Ottoman Sultan II Selim in 1569 and it was 
completed in 1575. According to rumors, II Selim had seen 

da başlanmış, yapımı 1575 yılında sona ermiştir. Riva-
yete göre II. Selim Kıbrıs’ı fethi sırasında bu camiyi 
rüyasında görmüş ve yapımını Mimar Sinan’dan iste-
miştir. Caminin yapımı sırasında da Kıbrıs fethinden 
elde edilen ganimetler kullanılmıştır. Ancak 6 yılda 
tamamlanan eserin bitimini, 1574 yılında vefat eden 
Padişah II. Selim görememiştir. 

Görülmemiş bir teknik
Mimar Sinan bu eserde daha önceki hiçbir camide, Bi-
zans eserinde hatta antik çağ mabetlerinde kullanılma-
yan bir teknik kullanmıştır. Kubbeli yapılarda asıl 
kubbe kademeli yarım kubbelerin üzerine yükseldiği 
tekniklerin aksine Mimar Sinan Selimiye Camii’ni tek 
bir kubbe ile örmüştür.
Ancak görünümünün muhteşemliğinden öte Selimi-
ye’nin mermer, çini ve hat işçilikleri de dillere destan-
dır. Yapının içi İznik çinileriyle süslüdür. 

this mosque in his dream during the conquest of Cyprus 
and had wanted Mimar Sinan to build it. The spoils seized 
during the conquest of Cyprus had been used in the 
building of the mosque. However, Sultan II Selim couldn’t 
see the final work that took six years to complete, because 
he died in 1574.  

A technique unseen before
In his masterwork, Mimar Sinan had used a unique 
technique, which has never been seen in any mosque, 
Byzantine building, or ancient temple before. In domed 
buildings, the main dome is raised above levels of half 
domes, but Mimar Sinan had Selimiye Mosque covered by 
a single dome. 
However, beyond the fascinating appearance of Selimiye, 
the marble, ceramic, and calligraphic works inside the 
mosque are very important. The interior of the structure is 
decorated with ceramic tiles from İznik.   

EDİRnE	VE	SElİMİYE	CAMİİ
SELİMİYE CAMİİ MİNARELERİ, KUBBESİ; İÇİNDEKİ MERMER, ÇİNİ VE HAT İŞÇİLİKLERİYLE 

GÖZ KAMAŞTIRAN BİR YAPI...  

EDİRNE	AND	THE	MOSQUE	OF	SELİMİYE	
SELİMİYE MOSQUE IS A MAGNIFICENT STRUCTURE WITH ITS MINARETS, DOME, AND THE 

CRAFTSMANSHIP OF MARBLE, CERAMIC, AND CALIGRAPY INSIDE.

TÜRKAN BALABAN
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İnsanlığa yol gösteren, insanlığı doğru yola sevk eden 
kutsal kitap Kuran-ı Kerim’in indiği; Müslümanların 
bir ay boyunca sabır ve sükûnet ile ibadetlerini yaptığı, 
yardımlaşmanın daha çok teşvik edildiği, kötü söz ve 
kötü düşüncelerin kovulduğu, nefis ve ruhun terbiye 
edilmeye çalışıldığı Ramazan ayına kavuşuyoruz. 
Kadir Gecesi ile taçlanan Ramazan ayı; ibadeti, birlik ve 
beraberliği, paylaşmayı, bereketi hatırlatan çok özel bir 
aydır. Hem Ramazan’ın kendine özgü kutsal havası 
hem de İslam kültürü ile zaman içinde oluşan gelenek-
leri bu güzel ayı başlı başına bir şölene dönüştürüyor. 

ramazan ile özdeşleşen gelenekler  
Sahur, iftar, vakit namazları ve teravih namazının te-
melini oluşturduğu Ramazan ayında zaman içinde 
oluşmuş çok güzel geleneklerimiz var. 
Sultan II. Mahmut zamanında Kız Kulesi ve Rumeli Hisa-
rı’ndan atılan Ramazan topu, hala İstanbul’da ve pek çok 
şehirde iftarın habercisi. Hacivat ile Karagöz oyunu, Ra-
mazan ile özdeşleşmiş karşılıklı konuşma ve atışmalara 
dayanan bir perde oyunu olarak hala özellikle Ramazan 
ayı boyunca yaşatılmakta… İlk defa 1834 tarihinde adı 

yazılı olarak belgelerde geçen Orta Oyunu ise Ramazan’ın 
günümüze ulaşan gelenekleri arasında yer alıyor. İzleyen-
lere veciz ifadelerle hikâyeler anlatan meddahlar da Os-
manlı zamanında iftar sonrası kahvelerde halkla buluşur-
du. Bugün belediyelerin Ramazan etkinliklerinde med-
dahlara rastlamak mümkün… Günümüzün modern şe-
hirlerine kadar ulaşan Ramazan davulu âdeti de sürüyor. 
Tabi davulcularının, Ramazan’ın anlam ve önemini mani-
lerle anlattığı dönemlerden biraz farklı olarak… 

ramazan lezzetleri
Tüm gün boş kalmış mideyi ve sindirim sistemini ani-
den ağır yemeklerle yormadan akşam namazı öncesin-
de hurma, zeytin, gül reçeli, şerbet gibi iftariyeliklerle 
orucu açmak ve iftariyelik alışverişi Ramazan’ın en 
keyifli anlarından olsa gerek… Padişah sofralarını süs-
leyen güllacı, bir ay boyunca tatlıcılarda, sofralarda ve 
pastanelerde görmek mümkün. Ramazan pidesinin tadı 
ve kokusu ise Ramazan ile özdeşleşen ve ilk akla gelen 
lezzetler arasında…
Huzuru, yardımlaşması ve bereketi bol bir Ramazan ayı 
dileriz…

BİR	RAMAZAn’A	DAHA	KAVuŞuYoRuZ
KADİR GECESİ İLE TAÇLANAN RAMAZAN AYI; İBADETİ, BİRLİK VE BERABERLİĞİ, PAYLAŞMAYI,   

BEREKETİ HATIRLATAN ÇOK ÖZEL BİR AYDIR.

GÜNCEL / CURRENT
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We are embracing a special month, during which our holy 
book of Quran, calling the human kind to the right path, had 
been revealed; Muslims pray in silence and with patient, 
and encourage helping each other more, avoid using bad 
language and thinking ill thoughts, try to discipline their 
spirits and cravings.  
The month of Ramadan that is crowned with the Night of 
Kadir is a special month that reminds worship, unity, 
togetherness, sharing, and abundance. The unique ambiance 
of Ramadan and the traditions that were created within the 
Islamic culture in time convert this month into a celebration.   

the traditions identified with ramadan
Sahur-meal before dawn-, iftar-meal breaking Ramadan 
fast-, and tarawih prayer create the foundations of 
Ramadan. We have beautiful traditions that were adopted 
in time unique to this month. 
Cannon fire from the Maiden Tower and Rumelian Fortress 
still heralds the time for iftar in İstanbul and in many other 
cities since the reign of Sultan II. Mahmut. The shadow play 
of Hacivat and Karagöz, a puppetry play that is identified 
with Ramadan and it is based on dialogs, is widely performed 

during this month. Theater-in-the-round, which its name 
took place in official documents in 1834 for the first time, is 
another tradition of Ramadan. Encomiasts who used to tell 
eulogies used to meet people at coffee houses during the 
reign of the Ottomans following iftar. It is possible to see 
encomiasts during the Ramadan activities organized by 
municipalities. Ramadan drum tradition also continues. It 
is a little different from the old times, which is when the 
Ramadan drummers used to tell poems about the meaning 
and importance of Ramadan.    

Flavors of ramadan
Shopping for iftar, breaking fast with light snacks such as 
dates, olives, rose jam, and sherbet so our stomachs that 
have been empty all day won’t be overloaded must be the 
most pleasant times of Ramadan. It is possible to see güllaç 
-a traditional dessert- at bakery windows and at our tables 
during Ramadan. The aroma and flavor of the Ramadan 
pita is identified with Ramadan and it is among the tastes 
that come to mind first when someone mentions Ramadan. 
We wish you a Ramadan that is peaceful, and full of 
abundance.

WE	ARE	EMBRACING	ANOTHER	RAMADAN
THE MONTH OF RAMADAN THAT IS CROWNED WITH THE NIGHT OF KADIR IS A SPECIAL MONTH 

THAT REMINDS WORSHIP, UNITY, TOGETHERNESS, SHARING, AND ABUNDANCE.

GÜNCEL / CURRENT
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“İLETİŞİM, İKİ İNSAN BİRBİRİNİN FARKINA VARDIĞI ANDA BAŞLAR. KARŞINDAKİ KİŞİYE BİR ŞEY 
SÖYLESEN DE SÖYLEMESEN DE, ONA BAKSAN DA BAKMASAN DA...”

“COMMUNICATION BEGINS THE MOMENT THAT TWO PEOPLE ACKNOWLEDGE EACH 
OTHER. WHETHER YOU SAY OR DO SOMETHING OR NOT...”

DoğAn	CüCEloğlu:	
İlETİŞİM	KAZAlARInA	DİKKAT

WATCH	OUT	FOR	ACCIDENTS	AT	COMMUNICATION

RÖPoRTAJ / iNTERviEW

HİLAL GÜLYURT BARIŞ TEKİN

Kimsenin ölmediği ve yaralanmadığı bir kaza düşünün. 
Evet, maddi hasar da yok ancak zarar büyük... Kazaze-
delerden biri yanlış anlaşıldığından yakınıyor, diğeri 
dinlenilmediğinden şikâyetçi… Sonrası boşanmalar, 
istifalar, iyi yetiştirilemeyen çocuklar, isyankâr genç-
ler… İletişim konusunda yaptığımız hataları Türki-
ye’nin en önemli iletişim psikolojisi uzmanlarından 
biri olan Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’na sorduk. 

 İletişim konusunda yaptığımız bazı hatalara ‘kaza’ 
diyorsunuz. Bu ifadeyi neden tercih ediyorsunuz? 
‘Kaza’ diyorum çünkü taraflardan biri gönderilen me-
sajı algılayamazsa veya kendi algıladığı gibi mesaj gön-
derirse dönüşü olmayan bir yola giriliyor. Zira iletişim 
tekrarlanamaz. Aynı kelimeleri aynı sıralamayla kul-
lansanız dahi sizde ve karşınızdaki kişide aynı etkiyi 
yaratmaz. 

 Peki, bir genelleme yapmaya çalışırsak iletişim 
kazalarının temelinde ne yatıyor? 
İletişim kurmaya başladığımız ilk yıllardan itibaren birik-
tirdiklerimiz... Gözünüzde canlandırın; annesi beş yaşın-
daki oğlunu dışarı çıkartmadan önce önünde eğilmiş, 
ayakkabılarını giydirirken ‘bakarsın, büyütürsün; ilerde 
elkızını alır anasını unutur’ diyor. Çocuk büyüyüp evleni-
yor. Kendisini eşine çok yakın hissettiği zaman ‘annemi 
unutuyor muyum acaba’ diyerek suçluluk duyuyor. Eşine 
tavır koyup ondan uzaklaştığı zaman annesine karşı sö-
zünü tutacağını düşünüyor. Çok tanıdık bir hikâye değil 
mi? Bu kültürümüzün bir parçası ve ne yazık ki sonuçla-
rının farkında bile değiliz. Yoksa hiçbir anne çocuğuna 
böyle bir zarar vermez. 

Imagine an accident that no one is injured. Yes, there is no 
material damage; however, the loss is great... Victims are 
complaining; one about being misunderstood, and the other 
one about not being listened... What follows is divorce, or 
resignation, spoiled children, or rebellious teenagers... We 
asked about our mistakes at communication to Prof. Dr. 
Doğan Cüceloğlu, Turkey’s one of the most important 
psychologist specialized in communication.

You name some of our mistakes at communication as 
‘accidents.’ Why do you choose this expression?
I say ‘accidents’ because when one party doesn’t comprehend 
the message or replies to a misunderstood message, since 
you cannot replay communication things enter a way with 
no return. You might pronounce the same words in the same 
order; however, they won’t create the same effect on you or 
on the other party. 

 If we were to generalize, what is the underlying reason 
of communication accidents? 
Our experiences… since we first began to communicate... 
Imagine; a mother is tying the shoes of her five-year-old son 
as murmuring ‘you raise your son, and then he marries to a 
strange woman someday and forgets all about his mama.’ 
The kid grows up and then marries. However, when he feels 
himself close to his wife, he thinks about forgetting his 
mother and blames himself for it. He feels that when he puts 
a distance between him and his wife, his promise to his 
mother is going to be fulfilled. Is it not a familiar story? 
Unfortunately, this is a part of our culture, and we don’t 
even realize its damages. Otherwise, no mother would want 
to harm her child that way. 



RÖPoRTAJ / iNTERviEW
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 Kız çocukları için de böyle tuzaklar var mı? 
Kesinlikle! Anneler kızlarını ‘erkekler kadir kıymet 
bilmez, baştan kendini ezdirirsen sonunu alamaz-
sın’ diyerek uyarıyor ve erkeklerle ilgili birçok 
olumsuz genelleme yapıyor. Kadın güçlü olmak is-
tiyor ancak erkeğin karşısında kas gücü bunun için 
elverişli değil. Bu yüzden güç savaşını başka yollar-
la sürdürüyor. Erkeğin ailesi de çocuklarını kadın-
lara karşı uyarıyor ve evlilik daha başlamadan önce 
baskın kuvvet olmak için mücadele başlamış olu-
yor. Bunu başlatan çiftlerin aileleri... İki taraf da 
çoğu zaman çocuklarını kaybetme korkusuyla çift-
leri kendi taraflarına çekmeye çalışırken ipleri ko-
partabiliyor. 

 Türk toplumunun klasik yapısında iletişim 
kazalarına sebep olan başka unsurlar da var mı? 
Bazı geleneklerin ve normların da bizi şekillendirdi-
ğini söyleyebilirim. Avrupa’da uzun süre yaşayıp 
Türkiye’ye döndükten sonra bir sabah Caddebos-
tan’da yürüyüş yaparken tanımadığım bir kadına 

 Are there any traps like this for girls, too?
You bet there are! Many mothers warn their daughters 
about men having no appreciation of women. They tell 
their daughters that, if they tolerate them at the 
beginning, it would only get worse later. Women want to 
be powerful; however, their muscle force may not be fit. 
So, they take the war for power to another level. Men’s 
side warn them against women and the fight begins even 
before the marriage does. The families of the couple are 
the ones who actually start the fight. Both sides try to 
lure their children on their side out of fear of loss. This 
might cause breaking the ties.  
 
 Are there any other accidents causing communication 

accidents within the classic structure of the Turkish 
society? 
I can tell that some norms shape us. After living in 
Europe for a long time, I moved back to Turkey and I said 
‘good morning’ to a woman one morning when I was 
walking in Caddebostan. She yelled at me for hitting on 
her and left. I have told about this incident during one of 
my seminars and a male listener said, “She was right. 
What if her husband saw what happened; wouldn’t he ask 
her how do you know this man?” He was right. Mine was 
an accident. I didn’t follow the rules and had to face the 
consequences. 

 What type of mistakes do we make when we 
communicate with people we don’t know?
We make the first mistake when we don’t know when the 
communication begins. Things that you do or don’t have a 
message value. Staring at the ceiling in an elevator in the 
company of others is a message sent to them. If there is a 
message, it means the communication has begun. Its 
health can be arguable; however, its existence is a fact. For 
instance, in our society, when children come across to a 
stranger they keep their head down. You ask ‘What is your 
name?’ they don’t answer; you try to grab their attention, 
they don’t react and it is considered as normal. However, 
reactions of children are very different in many other 
societies; when children meet with new people they are 
curious to know them and they like to chat with them. 
When they see someone new, they try to draw their 
attention; because they are aware that they are young 
individuals.  

 Is not taking our children seriously what causes 
communication accidents?
Did you know that the word of communication has 
entered Turkish in 1972? Why; because being an 
individual had not carried any importance until then. A 
father would say, ‘…and this is our oldest son,’ when he 
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Eğlenceye
Yer Açtık



‘günaydın’ dedim. Kadın bana ‘pis terbiyesiz’ deyip 
gitti. Başımdan geçeni Adana’daki bir seminerde an-
lattım ve adamın biri bana ‘kadın haklı, kocası görse; 
bu adamı nerden tanıyorsun diye sormaz mı?’ dedi. 
Adam haklı, ben bir iletişim kazası yaptım. Tıpkı bir 
trafik kazasında olduğu gibi kurallara uymadım ve 
sonuçlarına da katlanmak zorunda kaldım. 

 Tanımadığımız insanlarla iletişim kurmaya 
çalışırken nasıl hatalar yapıyoruz? 
İlk hatayı iletişimin ne zaman başladığını bilmediği-
miz için yapıyoruz. Yaptığın, yapmadığın her şeyin 
mesaj değeri vardır. Yanınızda başka birileri de oldu-
ğu halde asansörde tavana bakmanız da bir mesajdır 
ve mesaj varsa iletişim başlamıştır. Ne kadar sağlıklı 
olduğu tartışılır ancak var olduğu gerçektir. Örneğin 
bizim toplumumuzda çocuklar yabancı biriyle karşı-
laştığı zaman kafasını önüne eğer. ‘Adın ne?’ diye so-
rarsın, cevap vermez; dikkatini çekmeye çalışırsın 
ama kolay kolay tepki vermez ve bu normal karşılanır. 
Ancak diğer toplumların birçoğunda bunun tam tersi 
bir durum var; çocuklar tanımadıkları kişilere karşı 
meraklı ve konuşkanlar. Yabancı birini gördüğünde 
dikkatini çekmeye çalışırlar. Çünkü küçük de olsa bir 
birey olduğunun farkındadır. 

 Çocukların karıştığı iletişim kazalarına sebep olan 
şey onları ‘adam’ yerine koymamamız mı? 
İletişim kelimesinin Türkçeye 1972 yılında girdiğini 
biliyor musun? Neden sence? Çünkü o döneme kadar 
birey olmanın bir önemi yoktu. Baba, çocuğunu biri-
ne tanıtırken ‘bu da bizim büyük oğlan’ diyordu. 
Çocuklar birey olduklarını hissettiren hiçbir şey 
görmeden büyüdüler. Oysa onlar birer ‘küçük insan’ 
ve ciddiye alınmaları gerekiyor. Onlarla iletişim ku-
rarken önemsendiklerini gösterirseniz, fikirlerine ve 
tercihlerine saygı duyarsanız sorun kalmaz. En 
önemlisi de onları dinlemeniz ve bunu yaparken de 
göz hizalarına inmeniz. Bu çok önemli... Onlara asla 
tepeden bakmayın.  

 İletişim kazalarını hasarsız atlatmak için emniyet 
kemerinin ne olduğunu düşünüyorsunuz? 
Dinlemek. En önemli hatalarımızdan biri bu… Dinle-
mek derken sadece karşı taraf konuşurken sessiz 
kalmaktan bahsetmiyorum; bahsettiğim şey tüm ge-
reklilikleriyle dinlemek. Örneğin bizim toplumu-
muzda babalar çocukları için gözünü kırpmadan ca-
nını ortaya koyar ama aynı baba o çocuğu çoğu za-
man adam yerine koymaz. Çocuk bir şey sormak is-
tediğinde yeterli sabrı gösteremez, onun söyledikle-
rine kulak vermez, hatalarıyla eğlenir. 

was introducing him to someone. Our children have 
grown up with having nothing to show that they were 
individuals, too. However; they are little humans and 
they should be taken seriously. If you show them that you 
care about them and you respect their ideas, when you are 
communication with them, then there would be nothing 
to worry. When interacting with children make sure you 
are eye-to-eye with them and listen to what they have to 
say. This is the most important thing. Don’t ever look 
down on them. 

 What is the proper seat belt to use against 
communication accidents, so there won’t be injuries?
To listen. This is one of our biggest mistakes. When I say 
to listen, I don’t mean that being silent when the other 
party is talking; what I mean is to be all ears. For 
instance, in our society, parents would do anything for 
their children but they won’t take them seriously. When 
children would like to ask something, most parents don’t 
show enough patience, they don’t listen carefully, and 
make jokes about their mistakes. 
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 How do we listen perfectly?  
I would like to explain this one through one of my 
experiences. During the years that I used to provide 
training abroad, I was visiting a family at home and when 
the child entered the living room; the grandfather kneeled 
in front of him to be at the same eye level with his 
grandson. I was amazed. I am a professor of psychology 
and I wouldn’t have thought of it. I had asked him, “Did 
you used to treat your kids the same way?” He said, “This 
is what I know: Children are small people.” In addition, 
when they are talking to kids they don’t say things such as 
‘oh, what a cute boy, so sweet.” They make them feel that 
they are humans no matter how old they are. 
   
 Can we tell that in our society we raise children who 

don’t question?
Definitely. A child who cannot get answers and who is 
not taken seriously stops thinking. When your child asks 
you something, if you ask his opinion before answering, 
you will be encouraging him to think. This is the basis of 
how to raise a creative child. The students who used to 
take the most credit in my school in America were the 
ones who kept asking questions, and rejected many 
things. They were valuable because they had different 
ideas. They were encouraging others to question and 
think new things.   

 Do we always wear masks in our society just because we 
didn’t develop our self-confidence when we were 
children?
Actually, we wear our masks because we think that if we 
look like ourselves we would be alienated. We try to look 
like how we think the others would want to see us, not the 
way we actually are. This is also how we communicate. 
We shouldn’t take this only in a negative way; because, 
one cannot always be themselves in a society. The only 
problem is the masks we wear when we are with the 
people that we are in a close relationship with.

 Kusursuz bir dinleme için nelere dikkat etmemiz 
gerekiyor? 
Bunu yaşadığım bir olayla anlatmak istiyorum. Yurt 
dışında eğitim verdiğim dönemde bir aile ziyaretim 
sırasında odaya dört yaşında bir çocuk girdi. Dedesi 
onun yanına geldiğini görür görmez dizlerinin üzerine 
çöktü ve torununun göz hizasına indi. Bakakaldım! 
Psikoloji profesörüyüm ama bu benim aklıma gelmez-
di. Ona ‘çocuklarınıza da mı aynı şekilde davranırdı-
nız?’ dedim. ‘Biz böyle biliyoruz, çocuklar küçük in-
sanlardır’ dedi. Ayrıca çocuklarla konuşurken ‘aman da 
ne tatlıymış, yerim ben seni’ demiyorlar; yaşı ne olursa 
olsun karşılarındakine insan olduğunu hissettiriyorlar.

Hasarsız İletİşİm İçİn 

azamİ kurallar 

•	 İletişimde	üslup,	her	zaman	
içerikten	üstündür,	verdiğiniz	
sözsüz	mesajlara	dikkat	edin.	

•	 Önce	beyin,	sonra	ağız	devreye	
girmelidir.	Ayrıca	bazen	susmak	da	
bir	iletişim	kurma	şeklidir.		

•	 Başkalarının	bizi	anlamadığını	
söylemek	suçumuzu	görmezden	
gelmektir.	Kaza	tutanağına	
kendinizden	başlayın.		

Rules foR a damage-fRee 

communication

•	 The	style	of	communication	is	always	
superior	to	its	contents,	so	be	careful	
of	your	nonverbal	messages.	

•	 First	brain,	then	mouth	should	step	in.	
In	addition,	sometime	being	silent	is	a	
way	of	communication.	

•	 Telling	that	others	don’t	understand	
us	is	actually	ignoring	to	see	our	
mistake.	Start	with	questioning	
yourself.		





GAZİPAŞA, ANAMUR, SİLİFKE; SAATLERCE KIVRILAN VİRAJLI 
YOLLARI NEDENİYLE ÇOK POPÜLER OLMAYAN ANCAK 

İLGİNÇ DURAKLAR İÇEREN BİR ROTA…

BERİL ŞEN AYHAN ALTUN

Gazipaşa, Anamur ve Silifke gü-
zergahının üzerindeki koylarda bir 
zamanlar korsanlar saklanırmış. 
Böylesine vahşi ve ulaşılmaz bir 
doğası varmış bu bölgenin. Bugün 
de çok farklı değil; dağları aşmak 
için saatlerce kıvrılan virajlı yolları 
nedeniyle çok popüler olmayan 
ancak ilginç duraklar içeren bir 
rota. Alanya ile Adana arasındaki 
bölge, antik Kilikya. Bu rota, kala-
balıktan kaçmak, karavanıyla öz-
gürce dolaşmak, çam ağaçlarının 
altında kamp yapmak, Göksu Del-
tası’nda kuş gözlemek, tarihi, 
kumsalı ve yemek keyfini bir arada 
yaşamak isteyenler için dikkate 
değer. Muz bahçelerinden, vadi-
lerden, dağlardan, köylerle iç içe 
antik kentlerden, turizmin bozma-
dığı lokantalardan, şaşırtıcı küçük 
müzelerden geçeceksiniz. Bir ya-
nınızda hep deniz olacak.

Pirates used to hide at the coves of 
Gazipaşa, Anamur, and Silifke route. 
This region had that wild and remote 
nature once. It is not much different 
today; this route is not so popular due 
to its roads having many curved 
segments; however, it contains many 
interesting stops. The region situated 
between Alanya and Adana is named 
ancient Cilicia. This region is 
remarkable for visitors who would like 
to experience nature and history all 
together and for the ones who would 
like to take a break from crowds, ride 
around freely in a caravan, camp 
under the pine trees, and observe birds 
at Delta of Göksu. You are going to 
pass by the banana plantations, 
valleys, mountains, villages nested in 
ancient cities, restaurants unspoiled 
by tourism, and small but astonishing 
museums as you travel. We are going 
to accompany you all the way.

GAZİPAŞA, ANAMUR, SİLİFKE: THIS ROUTE IS NOT SO POPULAR 
DUE TO ITS ROADS HAVING MANY CURVED SEGMENTS; 

HOWEVER, IT CONTAINS MANY INTERESTING STOPS. 

A	MEDITERRANEAN	
ROUTE	FULL	OF	HISTORY	

AND	NATURE

TARİH	VE	DoğAYlA	İÇ	İÇE	
Doğu	AKDEnİZ	RoTASI

KAPAK / COvER

0  2  8  raillife MAYIS / MAY 2015



KAPAK / COvER

raillife MAYIS / MAY 2015       0  2  9



KAPAK / COvER

Gazipaşa, antik Selinus kentinin yakınında kurulmuş. 
Kıbrıs’la deniz bağlantısının sağlandığı önemli bir li-
man kentiymiş. Gazipaşa’nın, Yat Limanı olarak bili-
nen kısmında üç kilometrelik bir plajı var. Ayrıca, 
Koru Plajı denilen kısımda, denizin içindeki havuzlar 
çok ilginç. Günbatımı burada keyifli. Doğuya doğru 10 
km daha gidince, sağda Kilikya kentini gösteren Anti-
ochia Ad- Cragum tabelasını göreceksiniz. Sapak-
tan girip, Güney köyüne doğru ilerleyin, 5 km 
sonra, köyün içinden geçerek, bir toprak 
yola girecek ve kendinizi adeta bir muz 
ülkesinde bulacaksınız. 

Muz bahçeleri eşliğinde tarih
Gazipaşa- Anamur güzergahı bo-
yunca, yolculuğunuza muz bahçeleri 
ve hevenklerle satılan muzlar eşlik 
edecek. Anamur ekonomisi, muz ve 
çilek seracılığından büyük yarar gördü. 
Gazipaşa’dan 80, Silifke’den de 130 km 
mesafedeki Anamur’a, zorlu virajların ardın-
dan varılıyor. Anamur, iç turizmin daha yoğunlukla 
yaşandığı bir tatil bölgesi. Sanayi olmadığından, 
tertemiz 18 km’lik kesintisiz kumsalı, Melleç köyü 
ile Anamur arasındaki 12 bakir koy ve uygun fiyatla-
rı dikkate değer. 
Gazipaşa’dan doğuya doğru, Anamur’a 5 km kala, 
sağa sapan 2 km’lik toprak yoldan, denize uzanan 

Gazipaşa is settled near the ancient city of Selinus. It used 
to be an important harbor city that was linked to Cyprus by 
sea. Gazipaşa has a three kilometers long beach where it is 
known as Marina. Also, the pools situated in the sea at the 
Koru Beach are interesting to see. Sunsets are amazing in 
here. You are going to see the sign that says Antiochia Ad- 
Cragum pointing to Cilicia while traveling to east for about 

ten kilometers. Take the exit and advance through 
the southern village, five kilometers later you 

are going to pass by the village center and 
enter to a dirt road, then you are going to 

find yourself in the land of bananas.     

History accompanied by 
banana plantations
Along the Gazipaşa-Anamur route, 
banana plantations and bananas sold 

by clusters are going to accompany 
you. The economy of Anamur benefited 

largely from banana plantations and 
strawberry greenhouses. You arrive in 

Anamur, which is 80 km to Gazipaşa and 130 km to 
Silifke, through sharply curved road segments. Anamur 
that is visited mostly by domestic visitors is a holiday 
destination. The very clean 18 km long beach, thanks to 
not being an industrial area, the 12 untouched coves 
situated between the village of Melleç and Anamur, and 
the suitable prices are remarkable. 
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Antiochia	Ad-Cragum’un							
sabah	ışığında	manzarası	

muhteşem…	

PHOTO SPOT
The	view	of	Antiochia																	
Ad-	Cragum	under	the	

morning	light	is	
breathtaking.

Antiochia	Ad-Cragum,	güzergahta	doğanın	en	vahşi	olduğu	anlardan	birini	sunuyor.
Antiochia	Ad-Cragum	offers	the	wildest	moments	of	nature	on	the	route.
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Toros Dağları’nın yamaçlarındaki antik yerleşim 
Anemurium’a varılır. ‘Rüzgarlı burun’ anlamına ge-
len bu ad, bir liman listesinde geçtiğinden, kentin 
M.Ö. 4. yy.’da var olduğu biliniyor. Kıbrıs’a olan 
yakınlığından dolayı, özellikle Roma devrinde bir ara 
istasyon gibi kullanılmış. Kentte en büyük alanı 
kaplayan, Anadolu’nun en iyi korunmuş nekropol 
alanlarından biri. Mezarların bazılarının iç 
duvarları freskler ve zeminleri mozaik-
lerle süslü. Bir zamanlar, Anemuri-
um’un akropolü olan tepeden açık 
bir havada, Kıbrıs’ın siluetini gör-
mek mümkün. Antik kenti arkada 
bırakarak, ince çakıl taşlı plaja 
varılır. Burası, caretta caretta de-
niz kaplumbağalarının Akde-
niz’de yumurtalarını bıraktıkları 
17 kumsaldan biri. Sağdan, kaya-
lıkların üzerinden ilerleyerek, Tür-
kiye’nin Kıbrıs’a en yakın noktası 
Anemurium Feneri’ne ulaşılabilir. Gir-
ne’ye 64 km mesafede, Anamur Burnu’n-
daki bu Fransız fenerine tırmanarak, açık deni-
zi seyredebilirsiniz.

Filmlere set olmuş kale
Anamur’dan Silifke yönüne giderken, İskele’den 7 km 
mesafedeki Mamure Kalesi de, birçok Anadolu kale-

To go to the ancient settlement of Anemurium located on 
the shoulders of the Toros Mountains that reach to the 
sea, travel to east from Gazipaşa, five kilometers before 
reaching Anamur take the right exit, which is a two 
kilometers long dirt road and you are there. Its name 
means ‘windy cape’ and it is in the list of harbors, so we 

know that it existed in the 4th century BC. Because of 
its closeness to Cyprus, it had been used as a 

way station especially during the reign of 
the Romans. It covers the largest land 

surface in the city and it is among 
the best-conserved necropolis sites 
of Anatolia. Some of the inner 
walls and floors of the tombs are 
covered with frescos and mosaics. 
When the weather is clear, it is 
possible to view the silhouette of 
Cyprus from the hill, which used 

to be the acropolis of Anemurium 
once. You arrive in a beach with fine 

pebbles after leaving behind the ancient 
city. This is one of the 17 beaches where 

caretta caretta turtles leave their eggs. By 
following the rocks to your right, you reach the Anemurium 
Guiding Light, Turkey’s closest point to Cyprus. You can 
watch the high seas after climbing up to this French Light, 
which is located in Cape Anamur, 64 km away from 
Kyrenia.
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KAÇIRMAYIN 
Taşucu’nda	bir	Rum	tüccarın,	

1800’lerden	kalma	taş	deposundan	
dönüştürülen	Türkiye’nin	ilk	Amfora	

Müzesi’ni	gezin.

DON’T MISS
Visit	the	first	Amphora	Museum	of	
Turkey	that	was	converted	from	a	
stone	cellar	from	the	1800s.	It	
used	to	belong	to	a	Greek	
merchant	at	Taşucu.

Amfora	Müzesi’nde	sergilenenler	sizi	bölgenin	
geçmişine	taşıyor.

The	exhibits	of	the	Amphora	Museum	take	you	
back	to	the	past	of	the	region.

Uzuncaburç,	arkeoloji	tutkunları	dahil	herkes	için,	
rotanın	olmazsa	olmazlarından.

Uzuncaburç	is	one	location	of	the	route	that	
everyone,	including	archeology	fans,	should	see.		
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sinde olduğu gibi, antik temeller üzerine kurulmuş. 
Uzun dönemler, kıyıyı savunmak amacıyla kullanılan 
kale, en son 1878’de, İngilizler’in Kıbrıs’ı işgal etme-
sinin ardından, Osmanlılar tarafından onarılmış. Bu-
rası birçok Türk filmine set olurken halkı 
da figüran olmuş. Kulelerinden birine 
çıkıp, kalenin bütününü ve konu-
munu tepeden seyredin. Ayrıca, 
İskele’den kaleye, 1.5 km’lik 
keyifli bir yürüyüş de yapabi-
lirsiniz. İskele’den 500 m son-
ra, Dragon çayının denizle bir-
leştiği yerde, sizi çaydan karşı-
ya geçirecek tekneler var. Tek-
neden inince, 1 km’lik bir yürü-
yüşün ardından kaledesiniz. 

Üç güzellerden Cennet ve 
Cehenneme
Silifke’den Mersin’e doğru giderken, yaklaşık 21 km 
mesafedeki Narlıkuyu, balık lokantalarıyla çevrili, 
sakin bir koyda. Antik çağda ve Hıristiyanlık döne-
minde, Cennet ve Cehennem’e geziye ve tapınmaya 
gelenler için bir deniz kapısıymış. Merkezdeki, kü-
çük Narlıkuyu Müzesi’nde Romalı komutan Poime-
nios tarafından, şifalı suyun çıktığı yere yaptırılan 
termal hamamın zeminindeki harika Üç Güzeller 
mozaiğini görün; Zeus’un yarı tanrıça kızları, kumru 

A castle that has been a set for films
As traveling from Anamur to Silifke, you are going to see 
Mamure Castle, which is 8 km away from İskele. The castle 
is settled over an ancient foundation as many other 

Anatolian castles are. The Ottomans, following the 
British invasion of Cyprus in 1878, restored the 

castle, which had been used to protect the coast 
for long years. This place has served as a set to 

many Turkish movies, as its locals have 
become figurants. You should watch the 
landscape and observe its strategic location 
after climbing up to one of its towers. You 
can have a 1.5 km pleasant walk from İskele to 
the castle. You can see the boats that can take 

you to the other side where Dragon creek unites 
the sea, 500 meters away from İskele. After 

getting off the boat, you reach the castle following a 
short walk for one kilometer.

From the three Beauties to Heaven and Hell
Narlıkuyu that is about 21 km away as you travel from Silifke 
to Mersin is located at a quiet cove, which is surrounded by 
seafood restaurants. It used to be a sea entrance for the 
visitors who used to come to see Heaven and Hell during the 
ancient times. Don’t miss to see the Three Beauties mosaic 
that takes place on the floor of the bath that was built by the 
order of Roman commander Poimenios where the healing 
waters plumed from the earth; the semi-goddess daughters of 
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Cennet	Mağarası,	bu	Akdeniz	rotasına	biraz	da	macera	tadı	katıyor.
The	Chasm	of	Heaven	adds	some	taste	of	adventure	to	this	

Mediterranean	route.

Yolunuza	bu	
toprakların	
verimine	işaret	
eden	muz	
hevenkleri	eşlik	
edecek.
You	are	going	to	
be	accompanied	
by	clusters	of	
bananas,	pointing	
to	the	fertile	
grounds	of	this	
land,	along	the	
road.		

TANIŞIN 
Bahçesinde	hamakları	ve	

asmaların	altında	teras-	restoranı	
olan	Eser	Pansiyon’un	sahibi	Tayfun,	

koylara	turlar	düzenliyor.	

MEET
Tayfun,	who	is	the	owner	of	Eser	
Pansiyon	with	hammocks	and	a	
terrace-restaurant	under	the	
grapevines	in	the	garden,	

organizes	tours	to	
the	coves.
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ve keklikler arasında dans ediyor. Narlıkuyu’dan 2 
km kuzeyde, bu kıyılarda bulunan kireçtaşı mağara-
ların en ilginçleri, Cennet ve Cehennem obrukları, 3 
km içeride de Astım- Dilek mağaraları var. 

Doğu Akdeniz’in sembolü 
Narlıkuyu’nun birkaç kilometre doğusunda, Silifke- 
Mersin yolunun 25. km’sindeki, Kızkalesi, bu kıyıla-
rın en popüler sayfiyesi. Kızkalesi (Korykos Antik 
Kenti), bölgenin önemli bir liman kenti. Doğu Akde-
niz’in simgesi sayılıyor. Kıyıdaki Dış Kale de (Kara 
Kalesi) denizin ortasındaki kale de çok iyi durumda. 
İki kalenin bağlantısının bir kısmı su yüzeyinde gö-
rülüyor. 

Kampçıların tercihi
Silifke- Mersin karayolunun 32. km’sinde, Kızkale-
si’nden doğuya doğru, 7 km sonra, kampçıların tercihi 
Erdemli var. Buradan sola kıvrılan 3 km’lik yolun so-
nunda, Antik kent Kanytelis’in bulunduğu Kanlıdiva-
ne’ye varılır. Burası, yerliler tarafından, suçluların 
büyük, derin bir yarığa atılarak vahşi hayvanlar tara-
fından yenildiklerine inandıkları bir yer. 90 m uzunlu-
ğunda, 70 m genişliğinde ve 60 m derinliğindeki obru-
ğun etrafında Roma ve Bizans dönemine ait kalıntıla-
rın yanısıra üzüm sıkma presleri ve su sarnıçları var. 
Günbatımlarıyla ünlü bu güzergahta bu antik kent de 
adını çağrıştıran kızıl bir renk alıyor.

Zeus are dancing among the doves and partridges. The most 
interesting limestone caverns, Heaven and Hell, are located 2 
km away from Narlıkuyu and Astım-Dilek cavern is situated 
3 km through the inland. 

the symbol of the eastern Mediterranean
Kızkalesi, which is the most popular leisure destination, is 
located at the 25th kilometer of Silifke-Mersin road, a few 
kilometers east of Narlıkuyu. Kızkalesi –the Ancient City of 
Korykos– is an important harbor town of the region. It is 
known as the symbol of the Eastern Mediterranean. The 
outer castle located at the coast –Land Castle– and the one 
in the middle of the sea are in great condition. It is possible to 
see a part of the connection between the two castles over the 
sea surface. 
  
campers’ choice
Erdemli, which is popular among the campers, is located at the 
32th kilometer of Silifke-Mersin highway, as traveling to east 
from Kızkalesi, 7 kilometers later. You reach Kanlıdivane 
where the ancient city of Kanytelleis is located following the 
road that curves to left for three kilometers. This is a place that 
the locals believe that criminals used to be thrown into a large 
and deep pit where they were devoured by wild animals. The 
pit, which is surrounded by Roman and Byzantine ruins as well 
as grape presses and water cisterns, is 70 meters wide, 60 
meters deep, and 90 meters long. Famous with its sunsets, the 
ancient place is painted to crimson as the sun goes down.  
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Bir	zamanlar	bölgenin	önemli	liman	kenti	Kızkalesi,	bugün	revaçta	bir	sayfiye	yeri.
Kızkalesi,	an	important	harbor	city	once	upon	a	time,	is	a	favored	leisure	destination	today.
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Günler, haftalar, aylar birbirini kovaladı. Sağ kalanlar 
bu yılki Ramazan ayını yakaladı. Eski hatıralar canlan-
dı. Yeni hatıralar kapıda. Ruh, beden ve sosyal halimiz 
bir başka. Her şeyin tadı size; uyarıları yapmak tabi ki 
bize kaldı. Olsun ne yapalım, tüm sevdiklerimizi uya-
ralım. Bu yaz uzun ve sıcak… O nedenle Ramazan ayı ile 
ilgili tedbirlerimiz biraz daha farklı. Ramazan ayını en 
sağlıklı nasıl geçirebileceğimizi İç Hastalıkları Uzmanı 
Dr. Nafiz Karagözoğlu şöyle anlatıyor:
“İftarlarda sakin olun. 16 saat kırmızı ışıkta bekleyen 
araçlar gibi yeşil yanınca gaza basmayın. Sofraları 
sade hazırlayın. Mümkünse önce çorba ve hafif kah-
valtılıklar koyun. Bunlar bittikçe yavaş yavaş diğer 
yemekleri servis yapın. Az az yiyin. Sık sık yiyin.
Yemek sonrası yürümek rahatlatıcı olacaktır. Kepekli, 
yulaflı ve lifli gıdaları tercih edelim. Zeytinyağlı veya 
etli pişmiş sebze yemekleri, sebze veya kuru baklagil-
ler çorbaları, bulgur veya kepekli pirinçten yapılmış 
pilav, kepekli makarna, fırınlanmış- ızgara veya bu-

The days have passed quickly and we are welcoming 
another Ramadan. We remember our old memories. We 
are ready to make new ones. Our spirits, bodies, and 
social states are probably much different from the last 
year. We are here to warn you about some things to 
consider before fasting. The summer is going to be long 
and very hot. Therefore, our health measures for Ramadan 
are a bit different. Internal Diseases Specialist Doctor 
Nafiz Karagözoğlu explains the healthiest way to 
celebrate Ramadan:
“Relax during iftars (meal that breaks fasting.) Don’t 
push on the gas pedal like you’ve been waiting at the red 
light for 16 hours. If possible, please have some soup 
first and then move on to other dishes slowly. Eat in 
small portions. Having a short walk after dinner would 
be relaxing. Prefer leafy, whole-meal, and oat-bran 
containing foods. Vegetable or meat dishes prepared 
with olive oil, vegetable, or legume soups, bulgur or wild 
rice pilaf, whole-wheat pasta, oven cooked or grilled 

RAMAZAn’DA	SoFRAlARI	
SADE	HAZIRlAYIn	

SET	MODEST	RAMADAN	TABLES	

BEDEN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMİ BİLİMSEL OLARAK DA KANITLANMIŞ ORUÇ 
İÇİN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

THE IMPORTANCE OF FASTING FOR BODY HEALTH IS PROVED, BUT WHAT ARE THE 
THINGS THAT WE SHOULD BE CAREFUL ABOUT? 
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ğulama balık, yağsız kırmızı et, derisiz tavuk veya 
balıketi, kabuklu meyveler ve zeytinyağıyla hazırlan-
mış salatalar, tatlı olarak da vitamin ve mineral des-
tekli, tahıl gevreği veya sütlü ve meyveli tatlılardan 
küçük parçalar, taze meyveler tercih edilmesi gereken 
besinler olmalıdır.”

su ve sahur önemli 
“Bol su için. İftar ile sahur arasındaki zaman çok uzun 
değil. Bu nedenle uyanık kaldığımız dönemde su açığını 
kapatın. Ne dedik uzun gündüzleri olan sıcak yaz günle-
rine hazır olalım. Yeterince iyi uyumak için zamanı dü-
zenli kullanalım. Mutlaka sahur yapın. Sahurda çok ye-
mek açlığa tahammülü arttırmaz. Doğru gıdalar yiyelim. 
Sahurda şekerli gıdalardan sakının. Çünkü çabuk acık-
mamıza neden olur. Özellikle yağlı, kızartma tipi ye-
meklerden olabildikçe sakınalım. Fırın ve haşlama tipi 
yemekleri tercih edelim. Günlük işlerimizi yorucu ola-
rak planlamayalım. Öğle arası 1 veya 2 saat uyuyalım.”

fish, red meat without fat, skinless chicken, and salads 
for dinner and fresh fruits, deserts prepared with milk 
and fruits, cereals supplemented with vitamins and 
minerals for desert in small portions can be consumed 
at iftars. ”

Water and sahur (meal that starts fasting) are 
important
“Drink plenty of water. The time between iftar and 
sahur is not long. During the time that you are awake, 
close the water gap. Get ready for long and hot summer 
days. Use your time wisely to have a good night’s sleep. 
Having a sahur breakfast is very important, don’t skip 
it. Eating a lot at sahur won’t make you feel full longer. 
Eat right. Avoid sugary foods at sahur. They cause you 
to feel hungry faster. Avoid oily foods such as deep fried 
foods. Prefer oven baked or boiled dishes. Don’t plan 
tiring daily activities. Take a nap for one or two hours 
around noon.” 

uyarılar:

•	 Bir	rahatsızlığımız	varsa;	‘bedenimizin	
durumunu’	ve	‘oruç	tutma	sorumluluğumuzun	
durumunu’	tıp	ve	din	uzmanlarına	danışıp	
tespit	edelim.

•	 Oruç	aç	kalma	yarışı	değildir.	Hasta	bedenler	
ve	gücü	yetmeyen	bedenler	için	inancımız	
gereği	oruç	tutma	sorumluluğu	farklıdır.	

•	 Eğer	oruç	tutma	kararı	verirsek	mevcut	
hastalığımız	ve	ilaç	tedavilerimizin	uyumunu	
sağlamak	için	doktorumuzla	görüşelim.

•	 Hastalıklara	özel	yemek	yeme	ve	sıvı	tüketimi	
düzeni	yapılmalı.	Hastaların	ilaçları	da	oruç	
zamanından	geri	kalan	yaklaşık	sekiz	saatlik	
döneme	göre	düzenlenmeli.	

•	 Ramazan	ayında	ortaya	çıkabilecek	hastalıklar	
genellikle	iftar	sonrası	yapılan	hatalı	
beslenmeler	sonucu	olur.	Özellikle	bu	nedenle	
iftarda	dikkatli	olalım.

•	 Özellikle	saat	11:00	ile	16:00	arası	mecbur	
kalmadıkça	dışarı	çıkmayalım.

•	 Gerilim,	heyecan,	sıkıntı	yükünü	azaltmaya	
çalışalım.	Sıcak,	açlık,	susuzluk	bir	arada	
tehlikeli	olabilir.

•	 Dalgınlık	ve	dikkatsizliklerin	artmasına	karşı	
kendimizi	kontrol	edelim.	Örneğin	araç	içinde	
yaşlılarımızı,	çocuklarımızı,	hastalarımızı,	varsa	
hayvanlarımızı	unutmayalım.

•	 Günlük	hava	değişimleri	ve	olası	tedbirler	için	
mutlaka	haberleri	takip	edelim.

•	 Meslekleri	gereği	sıcak	teması	olan,	
bulundukları	ortam	sıcaklıkları	daha	fazla	olan	
kişiler	daha	çok	su	içsin.

WaRnings:

•	 If	you	have	an	illness,	you	should	consider	
consulting	your	physician	and	a	religion	
specialist	about	your	health	and	your	
religious	responsibility.

•	 Fasting	is	not	racing	to	get	hungry.	Fasting	
responsibility	for	the	ill	and	weak	is	
different.	

•	 If	you	decide	to	fast	this	Ramadan,	consult	
your	physician	regarding	your	existing	
illnesses	and	medications.		

•	 Special	diets	and	fluid	intake	arrangements	
are	supposed	to	be	made	in	accordance	
with	the	illness.	The	medication	
arrangements	of	patients	should	be	spread	
in	the	eight	hours	period	that	they	can	eat.	

•	 Wrong	eating	following	iftar	meals	is	
usually	the	reason	of	the	illnesses	that	may	
occur	during	Ramadan.	Let’s	be	careful	at	
iftar.

•	 If	you	don’t	have	to,	don’t	go	out	between	
11	am	and	4	pm.

•	 Try	to	reduce	your	stress,	tension,	and	
excitement.	Combination	of	heat,	hunger,	
and	thirst	might	be	dangerous.	

•	 Control	yourself	against	increased	lack	of	
attention,	absent-mindedness.	For	instance,	
don’t	leave	children,	pets,	or	elderly	inside	
vehicles.	

•	 Follow	the	forecast	to	take	possible	
measures	against	daily	changes	of	weather.

•	 People	who	work	under	high	temperatures	due	
to	their	profession	should	drink	more	water.
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Ramazan	 ayının	 en	 önemli	 vakti	 sahurdur.	 ‘Gün	
doğmadan	önce	belirli	saatte	yenilen	yemek’	şeklinde	
tanımlanan	 bu	 öğünde	 dikkat	 edilmesi	 gereken	
birçok	nokta	var.	Uzmanlar,	sahurda	nasıl	beslenilmesi	
gerektiği	ile	ilgili	şunları	söylüyor:	

	Neden	sahurda	yemek	yemeliyiz?
Çünkü	 imsak	 vaktinden	 sonra	 başlayacak	 olan	 oruç	
ibadetini	 bedene	 zorluk	 vermeden	 tamamlamamız	
gerekir.	 Oruç	 ibadeti	 bedene	 zorluk	 vermeden	
yapılması	 gereken	 bir	 ibadettir.	 Bedenin	 zorluk	
çekmemesi	için	de	sahur	yemeğinin	düzenli	ve	doğru	
olarak	yenilmesi	gerekir.

	Sahur	yemeğini	ne	zaman	yemeliyiz?
Olabildiğince	imsak	vaktine	yakın	yemeliyiz.	Çünkü	16	
saatten	 daha	 uzun	 sürecek	 yemeden-içmeden	 el	
çekme	 döneminde	 bedenin	 tahammülünü,	
dayanıklılığını	artırmalıyız.

	Sahur	sofralarında	hangi	gıdaları	bulundurmalıyız?
Sahurda	 tüketeceğimiz	 gıdalar	 tokluğumuzu	 uzun	
süre	 muhafaza	 etmemize	 yardım	 edecek	 gıdalar	
olmalı.	 Beden	 tarafından	 yavaş	 yavaş	 emilerek	
kullanılan	gıdalar	uzun	zaman	açlığımızı	bastırabilir.

	Neden	sahurda	şekerli	gıdalardan	sakınmalıyız?
Şekerli	 gıdalar	 hızla	 bağırsaklardan	 emilir.	Ardından	
Pankreas	bezimiz	hızla	‘insülin’	dediğimiz	sıvıyı	kana	
bırakır.	Ve	yine	hızlı	bir	şekilde	‘glikoz’	dediğimiz	kan	
şekeri	 düşer.	 Yeniden	 ve	 hızlı	 bir	 şekilde	 açlık	 hissi	
başlar.	

	Sakıncalı	şekerli	yiyecekler	nelerdir?
Patates,	 beyaz	 ekmek,	 beyaz	 pirinç,	 beyaz	 şeker,	
işlenmiş	meyve	suları,	muz	(olgun),	karpuz,	krakerler,	
mısır	 cipsi,	 mısır	 gevreği	 gibi	 gıdalardan	 sakınmak	
uygundur.

	Sahur	yemeğinden	sonra	hemen	yatmak	doğru	mu?
Her	 zaman	 yemeklerden	 sonra	 hareket	 etmenin,	
yürümenin,	 hafif	 egzersizler	 yapmanın	 rahatlatıcı	
olduğunu	 anlatırız.	 Mümkünse	 ev	 içinde	 bile	 olsa	
küçük	 yürüyüşler,	 egzersizler	 yapmak	 rahatlatıcı	
olacaktır.

	Sahurda	ne	içmeliyiz?
Özellikle	su	 içmek	önemlidir.	Doktorunuz	tarafından	
yasaklanmamışsa	makul	miktarda	 yani	 bir	 ya	 da	 en	
fazla	 iki	 şişe	 maden	 suyu	 tüketmek	 uygun	 olabilir.	
Ancak	 tüketmeden	 önce	 gazını	 kaçırmanız	 uygun	
olacaktır.	Gazlı	içeceklerden	sakının.	

	Suyun	dışında	içecek	olarak	ne	içmeli?
Özellikle	 süt	 içmek	 iyidir.	 Eğer	 reflü,	 ülser	 gibi	 bir	
hastalığınız	 ya	 da	 süt	 alerjiniz	 yoksa	 süt	 iyi	 bir	 sıvı	
besin	kaynağıdır.

The	most	important	time	of	Ramadan	is	sahur.	It	is	
described	as	the	meal	that	is	eaten	before	sunrise.	
We	should	be	careful	about	many	things	at	sahur.	
Here	are	the	recommendations	from	the	specialists	
about	eating	the	right	way	at	sahur:

	Why	do	we	eat	sahur?
Because	 we	 should	 complete	 the	 fasting	 that	
begins	 after	 sunrise	 without	 harming	 our	 health.	
Fasting	 is	 a	worship	 that	 is	 supposed	 to	 be	 done	
without	 giving	 any	 hardship	 to	 our	 bodies.	
Therefore,	we	should	eat	sahur	in	a	timely	manner	
and	the	right	way.		

	When	should	we	eat	sahur?
We	should	eat	it	as	close	as	possible	to	sunrise.	We	
should	 increase	 the	 tolerance	 of	 our	 bodies	 to	
hunger	and	thirst	for	a	period,	which	is	longer	than	
sixteen	hours.	

	Which	foods	should	we	have	at	sahur	tables?
Foods	 that	we	consume	at	sahur	are	supposed	to	
help	us	keep	our	satiety	for	a	long	time.	Foods	that	
are	absorbed	slowly	by	the	body	can	suppress	our	
hunger.		

	Why	should	we	avoid	sugary	foods	at	sahur?
Intestines	 absorb	 sugary	 foods	 quickly.	 So,	
pancreas	 releases	 insulin	 right	 away	 and	 our	
glucose,	in	other	words,	blood	sugar	level	decreases	
instantly.	Again,	we	begin	to	feel	hungry.		

	What	are	the	unfavorable	sugary	foods?
It	would	be	proper	to	avoid	foods	such	as	potatoes,	
white	 bread,	 white	 rice,	 white	 sugar,	 processed	
fruit	juices,	bananas,	crackers,	corn	chips,	and	corn	
flakes.

	Is	it	proper	to	go	to	bed	right	after	sahur?
We	 always	 talk	 about	 the	 benefits	 of	 moving,	
walking,	doing	light	exercise	after	meals.	If	possible,	
having	 a	 short	 walk,	 doing	 light	 exercise	 even	
inside	your	home	would	relax	you.	

	What	should	we	drink	at	sahur?
It	 is	 important	 to	 drink	 water.	 If	 your	 physician	
didn’t	 proscribe	mineral	water,	 you	 can	 consume	
one	 or	 two	 cups.	 However,	 if	 you	 decarbonize	 it	
just	 by	 letting	 it	 sit	 for	 a	 while	 before	 drinking	
would	 be	 more	 favorable.	 Avoid	 carbonated	
drinks.		

	What	else	can	we	drink	except	water?	
Drinking	milk	would	be	proper.	 If	you	don’t	have	
reflux	or	ulcer	or	 if	you	are	not	allergic	 to	dairy,	
milk	 would	 be	 a	 good	 source	 of	 liquid	 and	
nutrition.

saHur Vaktİ yaPılması Gerekenler

tHings to do at saHuR





TATLILAR: Şeker, elastin ve kollajendeki proteinlere 
saldırarak cildin daha yaşlı görünmesine sebep 
olur. 35 yaş ve sonrasında aşırı şeker tüke-
timi kaynaklı yaşlanma etkileri hızla 
gözlemlenir. Her gün 25 gram şeker 
tüketimi ile kendinizi sınırlayın. 
Şeker ihtiyacı arttığında, tatlı bir 
şey yemek yerine bir bardak su 
veya maden suyu içmeyi tercih 
edin. Eğer bu işe yaramazsa bir parça 
siyah çikolata veya böğürtlen/çilek tü-
ketebilirsiniz.

İnsanların ortak dileği genç ve sağlıklı kalabilmek... Peki, 
bu mümkün mü? Yaşlanmayı geciktirmek, ileriki yaşla-
rında bile olduğunuzdan daha genç görünmek elinizde… 
Bunu başarmak için ortaya sunulan gençlik iksirlerine 
kucak dolusu para vermek ya ağrılı süreçlerden geçmek 
de gerekmiyor. Genç kalmak, yaşlanmayı durdurmak için 
beslenme üzerine verilen tavsiyeleri uygulamak en kolay 
çözümlerden…
Daha genç görünmek için beslenmenizde dikkat etmeniz 
gereken kurallardan bazıları şöyle:  

The common desire of all people is to stay young and 
healthy. Is it possible? Delaying the signs of aging and 
still being able to look young at an advance age are within 
your reach. In addition, you don’t have to pay a lot of 
money for those youth potions or go through painful 
procedures to achieve that. The easiest solution to stay 
young and stop aging is to follow the recommendations 
for healthy eating. 
Here are some of the rules that you should follow, if you’d like 
to look younger:

DESERTS: Sugar causes skin to look older by attacking 
proteins in elastin and collagen. The fast 

aging effects of excessive sugar 
consumption can be observed at 

the age of 35 and later. Limit 
yourself to 25 grams of sugar 
consumption a day. When you 
feel the craving for sugar, 
choose drinking a cup of water 

or mineral water. If that doesn’t 
work, eat a piece of dark chocolate 

or some berries. 

EAT	RIGHT,	DON’T	AGE

DoğRu	BESlEnİn,	
YAŞlAnMAYIn

TODAY MANY METHODS ASSIST US TO STAY 
YOUNG. WE CAN ACHIEVE THAT GOAL BY 

ONLY EATING RIGHT. 

GÜNÜMÜZDE GENÇ KALABİLMEK İÇİN BİRÇOK 
YÖNTEM KULLANILIYOR. BESLENMEMİZE DİKKAT 

EDEREK DE BUNU BAŞARABİLİRİZ. 

ELA DEMİRCİLER

BESLENME / NUTRiTiON
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KIZARTMA VE KONSERVELER: Kızartma, kara-
melleşme, ızgara, kavurma, işlenmiş ve konserve işlemi 
sırasında ısıtılan gıdalar AGE (ileri glikasyon son ürünle-
ri) oluşturur. AGE inflamasyon ve oksidasyonu artıran; 
yaşlanma, kalp, beyin, kemik ve eklem, böbrek, insülin 
direnci, anemi ve cildi etkileyen yaşa bağlı hastalıkların 
temel nedenidir. AGE tüketimini azaltmak için sebzeleri-
nizi mümkün olduğunca çiğ yiyin. Yiyecekleri su bazlı 
yöntemle (buharda veya kaynatma) pişirin. Veya pişir-
meden önce sirke, limon suyuyla marine edin. Çilek, 
tatlı patates ve yeşil yapraklı sebzeler tüketin.

YAĞLAR: Kadınlar genellikle ilerleyen yaş-
larda diyet yaparken yağı azaltmaya 
çalışır ama omega-3 yağ asitleri 
gibi iyi, sağlıklı yağlar, cildi es-
nek tutar, beyin sağlığını arttı-
rır, kalbi güçlendirir, diyabet 
ile mücadele eder ve ömrü 
uzatır. Omega-3’ü azaltmak 
yaşlanma sürecini hızlandırır, 
hücresel inflamasyonu artırır ve 
organda fonksiyon bozukluğuna 
yol açar. Ayrıca cildinizin, daha fazla 
tahriş olmuş, daha az parlak ve yaşlı görünme-
sine neden olur.  Daha fazla sızma zeytinyağı, badem, 
avokado ve yağlı balık tüketin ama omega-6 bakımından 
zengin bitkisel yağlardan (mısır, soya, ayçiçeği) kaçının.

SEBZE-MEYVELER: Doğadaki karbonhidrat kaynak-
ları tahıllar, sebze ve meyvelerdir. Günümüz şartları ta-
hılları karşımıza işlenmiş olarak getirir. Rafine karbon-
hidrat kan şekerini ve insülin seviyesini hızla arttırarak 
dokuların hızla yaşlanmasına, serbest radikallerin oluşu-
munu hızlandırmaya ve bunun sonucunda insülin direnci 
ve metabolik sendroma sebep olur. Doğadaki diğer kar-
bonhidrat kaynağı olan sebze ve meyveleri tüketin. Sebze 
ve meyvelerden de anti oksidan değeri en yüksek olan 
özellikle mor meyvelerden (kara üzüm, yaban mersini, 
karadut), kırmızı meyvelere (çilek, kiraz, domates, nar, 
kırmızı elma) yani koyu renklilerden açığa doğru beslen-
menizi düzenleyin. 

FRIED AND CANNED FOODS: Heat applied to foods 
during canning, processing, frying, caramelizing, grilling, 
and sautéing cause formation of AGE (advanced glycation 
end-products) in foods. AGE is the main reason of the 
diseases that increase the inflammation and oxidation and 
that are connected with aging that affects hearth, brain, skin, 
skeletal system, joints, kidney, insulin resistance, and 
anemia. To decrease the AGE formation, eat raw foods as 
possible as you can. Cook vegetables with water based 
methods such as steaming or boiling. Alternatively, marinate 
them in vinegar or lemon juice before cooking. Consume 
berries, sweet potatoes, and green leafy vegetables.         

FATS: Women usually limit the intake of fats when they 
are dieting in advancing age; however, the healthy fats such 
as omega-3 fatty acids keep skin flexible, enhance brain 
health, strengthen heart, fight with diabetes and elongate life 
span. Decreasing omega-3 intake speeds up the aging process, 
increases cellular inflammation, and causes organ problems 
of functionality. In addition, it causes your skin to appear 
damaged, dull, and old. Consume more olive oil, almond, 
avocado, and fish, but avoid fats rich in omega-6 such as 

corn, soy, and sunflower oils.  

FRUITS AND VEGETABLES: 
Grains, vegetables, and fruits are 

the carbohydrate sources in 
nature. In today’s world, grains 
come to our table as processed. 
Refined carbohydrates increase 

blood sugar rapidly causing 
tissues age fast, speed up the 

formation of free radicals, and as a 
result of these, insulin resistance and 

metabolic syndrome occur. Consume the other 
sources of carbohydrates found in nature, in other words 
fruits and vegetables. Prepare yourself a diet containing 
purple (red grapes, blueberries, blackberries) and red 
(strawberries, tomatoes, cherries, red apples) fruits that are 
rich in anti-oxidants. 

BESLENME / NUTRiTiON
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KUMSALLAR, DAĞLAR, VADİLER, ÇÖLLER, SIRADIŞI ARKEOLOJİK ALANLAR                
VE İLGİNÇ MÜZELER BURADA. 

SANDY BEACHES, MOUNTAINS, VALLEYS, DESERTS, EXTRAORDINARY ARCHEOLOGICAL 
FINDINGS, AND INTERESTING MUSEUMS ARE LOCATED IN HERE. 

BERİL ŞEN

THE QUIET TREASURE OF SOUTH AMERICA: NORTH PERU

GÜNEY AMERİKA’NIN SESSİZ CEVHERİ:

KUZEY PERU
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Gezginler arasında, Güney Amerika’nın en popüler ül-
kelerinden, ününü büyük ölçüde Inka uygarlığının şa-
heseri Machu Picchu’ya borçlu olan Peru’nun kuzey 
kıyısı ile kuzeydeki dağlık alanlar, ülkenin az dikkat 
çeken ancak coğrafi ve kültürel açıdan en bol çeşit su-
nan bölgesidir. Kumsallar, dağlar, vadiler, çöller, sıra-
dışı arkeolojik alanlar ve ilginç müzeler bu bölgede. 
Kitle turizminin olmadığı bu doğal atmosfer sizi şaşır-
tırken, kentleri, kasabaları, arkeolojik kalıntıları, mü-
zeleri ve yemekleriyle Kuzey Peru’nun yabana atılma-
yacak kalitelere sahip olduğunu teslim edeceksiniz. 

The north coast of Peru that owes its fame to Machu Picchu, 
which is the masterpiece of the Inca civilization, and the 
mountainsides in north are the least notable but most 
colorful areas of the country in the aspects of culture and 
geography. Sandy beaches, mountains, valleys, deserts, 
extraordinary archeological findings, and interesting 
museums are located in here. The natural atmosphere with 
no mass tourism is surprising. The cities, towns, 
archeological ruins, museums, and unique dishes of North 
Peru have people think the country has some qualities that 
they cannot be underestimated.       
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Büyücüler pazarı 
Peru öyle bir ülke ki, yaşamı etkileyen ve kolaylaştıran 
batıl inançların gücü yadsınamaz. Chiclayo kentindeki 
Büyücüler Pazarı’nda dertlere deva olduğuna inanılan 
envai çeşit ‘hokus pokus’ malzemesi var. Mide sorunla-
rına otlar, başağrısına bitki kökleri, iksirler... Çekip gi-
den aşıkları geri getirmek için de iksirler var. Her yerde 
şans muskaları var. Bir toz var, iyi gelmediği şey yok; iş 
hayatına, lanetlenmeye, kötü şansa, zafer kazanmaya, 
dingin ve mutlu bir hayata... Üzerindeki notta, etkisini 
en iyi şekilde görebilmek için salıları ve cumaları kullan-
mak gerektiği ve ancak belirli bir duanın üç kez tekrar-
lanmasının ardından işe yarayacağı yazıyor!

sonsuzluğa hazır kraliyet mezarları
Peru, Inka Krallığı dönemiyle özdeşleştirilse de Chicla-
yo civarında Inka dönemi öncesine ait birçok arkeolojik 
kalıntı bulunuyor. Chiclayo’nun 11 km kuzeyinde, Lam-
bayeque’te bulunan, M.S. 3. yy.’a ait kraliyet mezarla-
rından çıkanların sergilendiği, görkemli Sipan Müzesi 
mutlaka görülmeli. Buranın Güney Amerika’nın en etki-
leyici müzelerinden biri olduğunu söylemek abartı ol-
maz. 1700 yıl önce eski Peru’da savaşçı rahip, lider ve 
vali olan Sipan hükümdarının mezar buluntularının 
sergilendiği müze, İnka öncesinin en önemli kültürü 
Moche’nin üstün seviyesini, organizasyon yeteneğini ve 
dini inanışlarını sergiliyor. Müze, Moche’nin tapınakla-
rından esinlenildiğinden piramit şeklinde. Sipan hü-
kümdarının sonsuzluğa olan yolculuğuna götürdüğü her 
parça burada. Mezarda büyük miktarda altın ve gümüş 
objeler, mücevherler, seramik ve kıymetli tahta oyma 
eşyaların yanısıra altın kalkanlı genç bir muhafızın iske-
letine rastlanmış. Ahşap bir lahitin içinde bulunan Sipan 
hükümdarı, yanında iki genç kadın, bir köpek ve iki lama 
iskeletiyle bulunmuş. Altın, gümüş ve bronzla kaplı 
göğsü, kıymetli taşlar ve altın kolyelerle süslü. 

Zarif kent trujillo
Kuzey Peru’nun en güzel kentlerinden biri, Libertad 
bölgesinin başkenti zarif Trujillo, kenti çevreleyen bere-
ketli toprakların arasından sivrilir ve kolonyal mimari-
nin ülkedeki en iyi örnekleriyle karşınıza çıkar. Kent, 
çatıları ve kuleleriyle ortaçağın, zarif San Martin Kilise-
si’nin bulunduğu Plaza Mayor gibi meydanlarıyla ise 
Rönesans’ın görkemini sergiler. Trujillo’nun kuleleri 
üzerindeki leylek yuvaları, adeta kentin sembolüdür. 
Geçmişi Roma devrine uzanan kent, 13. yüzyılda Arap-
lar’dan alınmış ve birkaç ileri gelen askeri aile tarafından 
koloni haline getirilmiş. Birçok zarif, kolonyal ev bugün 
artık müze olarak ziyaret ediliyor. Gotik Santa Maria la 
Mayor Kilisesi’nin içine 16. yüzyıldan beri dokunulma-
mış. Kulesinden kentin en güzel manzarasını görebilir-
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the Witch Market
Peru is such a country that one cannot ignore the power of 
superstitions, which might make life both easier and harder at 
the same time. The Witch Market in the city of Chiclayo has 
all kinds of ‘abracadabra’ staff: herbs for stomach problems, 
plant roots for headaches, and potions… They even sell potions 
to bring back lovers who have left. You can see good-luck 
amulets everywhere. A powder that is good for everything from 
business to curses, from bad luck to victory, and a quiet life is 
sold widely and on its label it says that it should be taken on 
Tuesdays and Fridays after reciting a certain prayer for three 
times and this is the only way to have it work!

the royal tombs, eternal resting place for kings
Although Peru is identified with the period of the Inca 
Empire, many archeological ruins that belong to the pre-Inca 
period take place around Chiclayo. The magnificent Museum 
of Sipan that features the findings from the 3rd century royal 
tombs that are located in Lambayeque, which is 11 km north 
of Chiclayo, is a must-see. It wouldn’t be exaggerating to say 
that this museum is one of the most impressive museums of 
South America. The Sipan king was their leader as well as 
being the governor and warrior priest 1700 years ago in Peru. 

The museum presents the religious beliefs, 
organizational skills, and superiority of 

the Moche culture, which is the most 
important pre-Inca culture. The 

museum is structured in the shape 
of a pyramid since it was inspired 
from Moche temples. Each piece 
that the king of Sipan took to his 
eternal journey along with him 
is displayed in here. The tomb 
consists of large amount of gold 
and silver objects, jewelry, 

ceramic and engraved wooden 
objects as well as the skeleton of a 

young guard with a golden shield. The 
skeletons of two young women, a dog, and 

a lama accompanied the king of Sipan who 
was found in a wooden sarcophagus. His chest, which 

is covered with gold, silver, and bronze, is embellished with 
priceless gems and golden necklaces.       

An elegant city, trujillo
Trujillo, among the most beautiful cities of North Peru, is the 
capital of the Libertad region. The city that is surrounded 
with fertile lands stands out with the best examples of the 
country’s colonial architecture. The city presents the 
magnificence of the Renaissance with its squares such as 
Plaza Mayor where the elegant Saint Martin’s Church of the 
Middle Ages is situated with its rooftops and towers. Crane 

LEZZET NOKTASI
Club	Colonial,	tropikal	meyveli	
krepleriyle	Kuzey	Peru’nun	en	iyi	

restoranlarından	biri.	Günbatımı	için	
ideal	bir	konumda…

TASTE STOP
Club	Colonial	with	its	tropical	fruit	

crepes	is	among	the	best	
restaurants					of	north	Peru.	It	

is	also	an	ideal	location	to	
view	the	sunset.	
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siniz. Kentin kalbi, Plaza de Armas, günbatımına doğru 
en canlı halini alır ve meydanı çevreleyen binalar akşa-
müstü daha da çarpıcı olur. 

Arkeoloji zengini kuzey
Peru’nun kuzey kıyılarının adeta Güney Amerika’nın 
Mısır’ı olduğu söylenebilir. Trujillo’nun civarı, olağa-
nüstü bir beceriyle inşa edilmiş, Inka öncesi kültürlerin 
kalıntılarıyla dolu; Chan Chán ve Huaca de la Luna ve 
Huaca del Sol Moche piramidleri. Trujillo’ya 5 km me-
safede, Chimú Krallığı’nın başkenti, Unesco Dünya 
Mirası Listesi’nde bulunan Chan Chán, dünyanın en 
büyük toprak kenti olarak adlandırılıyor. 20 kilometre-
karelik alana yayılmış bu kerpiç kalıntıların arasında bir 
zamanlar bulvarlar, su kemerleri, bahçeler, 
saraylar ve 10 bine yakın konut olduğu 
biliniyor. Trujillo’ya 8 km mesafe-
deki Moche ise hiçliğin ortasın-
daki 3 bin yıllık, çamur ve ker-
piç piramitleriyle, bölgenin 
en önemli arkeolojik alan-
larından. İki piramitten 
küçüğü Ay Piramidi ola-
rak adlandırılan, insan ve 
hayvan benzeri kabartma-
larla bezenmiş Huaca de la 
Luna. Yakınında bulunan 
Huaca del Sol, yani Güneş 
Piramidi, Mocheler’in krali-
yet sarayıydı. Bir zamanlar ef-
sanevi hazinelere sahip olan pira-
mit, asırlar boyunca yağma edilmiş.

Marinera dansıyla peru kıvrımları
Huaca de la Luna’nın yakınındaki köyde Moche gele-
neklerini daha yakından tanımak mümkün. Restau-
rant Campestre’deki konuksever aileyle birkaç saat 
geçirin, hacienda’larının (konaklama da yapılabilen 
çiftlik) kapılarını size ardına kadar açacaklardır. Haf-
tasonları düzenlenen Marinera (Peru’nun kıyı bölge-
sine özgü bir dans) ve Caballos de Paso (salınarak 
yürüyen özel atlar) gösterilerini izleyebilirsiniz. 

Bir balıkçı geleneği: saz kayıklar 
Trujillo kentinin yakınında güzel kumsallar ve sörfle 
ünlenmiş plajlar var. Hoş bir kıyı kasabası olan Huanc-
haco’yu kaçırmayın. Huanchaco’ya özgü sazdan yapıl-
mış, sal benzeri kayıklarla denize açılan balıkçılar, kum-
sallarda sıradışı görüntüler sunar. Kumsalın sonuna 
doğru, sazlıkları da göreceksiniz. Balıkçılar, birbirlerini 
korurlar, bu sazlıkların uzun ömürlü olması ve herkesin 
yararlanabilmesi için gerekli önlemleri almışlardır. 
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LEZZET NOKTASI
Kuzey	Peru’nun	asla	

monotonlaşmayan	bir	mutfağı	var.	
Trujillo’daki	El	Mochica,	

Huanchaco’daki	deniz	manzaralı	Restaurant	
Big	Ben’de	deniz	mahsüllerini	deneyin.	

 TASTE STOP
The	north	Peruvian	cuisine	never	becomes	

monotonous.	Try	the	seafood	at	
Restaurant	Big	Ben,	located	at	El	
Mochica,	Huanchaco	in	Trujillo.
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nests on the towers of Trujillo are the symbol of the city. The 
past of the city goes back to the Roman period. A few 
prominent families with a military background colonized it 
during the 13th century after it was taken over from the 
Arabs. Many of the colonial houses are visited as museums 
today. The interior of the Gothic Santa Maria la Mayor 
Church is untouched since the 16th century. Plaza de Armas, 
the heart of the city, takes its most colorful form as the night 
falls. The sun down creates striking effects on the buildings 
that surround the plaza.

north is rich in archeology 
It can be told that the north coast of Peru is the Egypt of 
South America. The vicinity of Trujillo is full of archeological 
findings from the pre-Inca cultures: the pyramids of Chan 
Chán, Huaca de la Luna, and Huaca del Sol Moche. They had 
been built with extraordinary skills. Chan Chán, which is 
designated as a World Heritage Site by UNESCO and 5 km 
away from Trujillo and the capital of the Kingdom of Chimú, 
is named as the largest adobe city of the ancient world. 
Among the adobe ruins, which are spread in 20 square 
kilometers of land, it has been known to exist approximately 
ten thousand residences, palaces, boulevards, gardens, and 
aqueducts. Moche, which is 8 km away from Trujillo, is in the 
middle of nowhere; however, the place is among the most 
important archeological sites of the region by means of its 
clay and adobe pyramids. Huaca de la Luna, which means the 
Pyramid of the Moon, is the smallest of the two pyramids and 
covered with engravings that resemble animal and human 
figures. Huaca del Sol, which is located nearby and it means 
the Pyramid of the Sun, used to be the royal palace of the 
Moches. The pyramid that used to possess legendary treasures 
once has been plundered for centuries. 

peruvian curves accompanied by Marinera dance
It is possible to become familiar with the Moche traditions at 
the village that is nearby Huaca de la Luna. If you spend a few 
hours with the hospitable family at Restaurant Campestre, 
you can make sure that they are going to wide open the gates 
of their hacienda-a farm that can be lodged in-for you. You 
can enjoy the Marinera-a dance that is unique to the north 
coast of Peru-and Caballos de Paso-Peruvian riding horses 
that amble-show on the weekends.

A fishermen’s tradition: reed boats
The beautiful beaches near Trujillo attract surfers. Don’t miss 
to visit the nice coastal town Huanchaco. The fishermen who 
go on fishing by their unique reed boats present extraordinary 
views. You are going to see the reeds as you reach the end of the 
beach. The fishermen are protective of each other and they take 
the necessary precautions to conserve the reeds, so they last 
longer and everyone benefits from them.    
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MüZİK	VE	SPoRDAn	
ASlA	VAZGEÇMİYoR
KÜRŞAT TUNCEL, İŞ HAYATININ TÜM STRESİNİ 
ELEKTROGİTAR ÇALARAK VE SUALTININ GİZEMLİ 
DÜNYASINI KEŞFE ÇIKARAK ATIYOR.

NEVER	GIVES	UP	ON	
MUSIC	AND	SPORTS
KÜRŞAT TUNCEL RELIEVES HIS WORK-INDUCED STRESS 
BY PLAYING ELECTRO GUITAR AND EXPLORING THE 
MYSTERIOUS WORLD OF THE UNDERWATER. 

SELİN AKGÜN GÜNEŞ KAzDAL

Satış	Küpü	Sales	&	Marketing	
Solutions	Yönetim	Kurulu	

Başkanı	Kürşat	Tuncel

Satış	Küpü	Sales&	Marketing	
Solutions	Chairman	of	the	

Board	Kürşat	Tuncel

İş dünyasında dinamik kişiliği ile 
öne çıkan yöneticilerden biri olan 
Satış Küpü Sales& Marketing Solu-
tions Yönetim Kurulu Başkanı Kür-
şat Tuncel, ne kadar yoğun bir tem-
poya sahip olursa olsun asla hobile-
rinden ödün vermiyor. Müzik, spor 
ve dalış olmak üzere 3 farklı hobisi 
olan Tuncel, bu hobileri sayesinde 
enerji depoluyor. Yurt içi ve yurt 
dışı tatil programlarını da dalış yap-
mak istediği bölgelere göre koordi-
ne ediyor.
İş hayatında planlı, sonuç odaklı ve 
rekabetçi bir vizyona sahip olan Sa-
tış Küpü Sales& Marketing Soluti-
onsYönetim Kurulu Başkanı Kürşat 
Tuncel, yoğun iş temposuna rağmen 
enerjisinden ve güler yüzlülüğünden 
bir an bile feragat etmiyor. Son dere-
ce pozitif bir kişiliğe sahip olan Tun-
cel, iş hayatında başarılı olmak için 
ekip çalışmasına yatırım yaparak 
ilerleyen yöneticilerden biri. Ekibiy-
le hareket ettiğini, kararlarında ras-
yonel ve tarafsız olmaya özen gös-
terdiğini ifade eden Tuncel, sözleri-
ne şöyle devam ediyor: “Hazırlıklı 

Kürşat Tuncel becomes prominent in 
the business world with his dynamic 
personality. Satış Küpü Sales & 
Marketing Solutions Chairman of the 
Board doesn’t give up on his hobbies 
no matter how busy he is. Tuncel who 
has a variety of hobbies including 
diving, music, and sports stores 
energy through his hobbies. He 
coordinates his in and out of country 
travel destinations in accordance 
with the regions that he would like to 
scuba dive. 
Satış Küpü Sales& Marketing 
Solutions Chairman of the Board 
Kürşat Tuncel who has a vision, 
which is result oriented, competitive, 
and disciplined, does never forget to 
smile despite his busy schedule. 
Advancing through investing in 
teamwork to capture success, Tuncel 
has an extremely positive personality. 
He expresses that he conducts 
business synced with his team and he 
is careful to make his decisions as 
rational and objective as possible: 
“Always being prepared and 
foreseeing the details are among the 

HoBİ / HOBBY
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olmak ve detayları öngörebilmek, başarının en önemli 
faktörleri… Profesyonel bir karar alma sistemi oluştur-
madan istenilen sonuçlara ulaşılamıyor. Ekibime bu 
çerçevede altı önemli tavsiyede bulunuyorum. 
Mutlaka yeterli hazırlığa sahip olarak ka-
rar almaları, sabırlı olmaları, değerlen-
dirmelerinde objektif olmaları, duy-
gusallıktan kaçınmaları, iyi insan 
kaynağı ile çalışmaları ve profes-
yonel davranmaları gerekiyor. 
Yeterli bilgi sahibi olmadan, bili-
yormuş gibi yapmak ve ahkâm 
kesmek en sevmediğim davranış 
şekli… Buna İstanbul tarzı diyo-
rum. Ankara tarzı bana göre gerek 
üniversite gerekse bürokrasiden ge-
len bir geçmişle daha hazırlıklı, araş-
tırmacı, işin teorisine ve yasal durumuna 
önem veren ve bir kariyere dayanan insan 
tipini yansıtıyor. Dolayısıyla Ankaralı olmak, be-
nim için olumlu bir referans.”

40 yaşından sonra elektrogitara başladı
Uzun iş mesailerine rağmen hobilerinden taviz vermeyen 
Kürşat Tuncel, enerjisini yaşam stiline borçlu. Pazar 
günleri sahil kenarında uzun uzun kahvaltı ettiğini ve 
arkadaşlarıyla vakit geçirdiğini söyleyen Tuncel’in spor 

most important factors for success. It is not possible to 
achieve the desired results without creating a professional 
decision making system. I give six important advices to 
my team within this frame. Make your decision after well 
preparation, be patient, be objective, avoid acting 
emotional, work with good human resource, and act 
professional. Behaving like you do know everything 
without being well informed is one thing that I despise 
the most. I call this the İstanbul style. In my opinion, the 
Ankara style reflects a type who is more resourceful, has 
a career, and appreciates the theoretical and legal parts 
of the work by means of an academic or bureaucratic 
background. Therefore, being from Ankara is a good 
reference for me.”

He began playing electro guitar after forty
Although he has long working hours, he doesn’t 
compromise on his hobbies. He owes his energy to his life 
style. Expressing that he spends his Sunday mornings by 
having long breakfasts at the beach with his friends, 
Tuncel lives his life entwined with music and sports. 
Tuncel says, “I exercise regularly three times a week.” 
Tuncel says that he only began playing guitar at his forty, 
and comments: “Playing electro guitar was my dream and 
it is an activity that enjoys me very much. We have group 
of five players. We became friends after meeting through 
business. We rehearse every Friday at a music studio in 
Moda. I also rehearse at home when my time yields. 

Playing guitar relaxes me and removes my 
tension. Music is a different kind of world. 

It makes you want to set everything 
aside and get busy only with music.” 

Tuncel who states that they usually 
make pop-rock music lists his 
favorite bands as U2, Guns&Roses, 
Iron Maiden, Bon Jovi, Queen, 
Red Hot Chili Peppers, MFÖ, and 
Duman. 

enjoys freedom without 
gravity

Kürşat Tuncel who has a brevet for 
diving coordinates his holiday schedule 

in accordance with the regions where he 
would like to dive. For scuba diving, he prefers 

Hurghada and Sharm El Sheikh in Egypt in winters and 
Bodrum-Türkbükü, Marmaris Selimiye, Antalya Kemer 
in summers. Tuncel says, “My favorite location for 
diving and leisure is the Red Sea. I am impressed by the 
colorful looks of the underwater creatures, and their 
ability to move freely.” He describes diving in a gravity-
free environment as a complete freedom. 

Boş	vakitlerimde	
müzik	dükkânlarını	

gezip,	yeni	müzik	aletlerini	
denerim.	Gitar	çalmak	beni	
hem	eğlendiriyor	hem	de	

tüm	stresimden	
arındırıyor.

Kürşat	Tuncel	40	yaşından	
sonra	gitar	çalmaya	başladı.

Kürşat	Tuncel	thinks	that	music	
is	otherworldly.
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I	visit	the	music	shops	
when	I	have	free	time	and	

try new instruments. 
Playing guitar relaxes me 

and removes all my 
tension.
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ve müzikle iç içe geçen bir yaşamı var. Tuncel, “Haftanın 
3 günü düzenli spor yaparım.” diyor. Elektrogitar çalma-
ya ancak 40 yaşında başlayabildiğini dile getiren Tuncel, 
şu yorumda bulunuyor: “Elektrogitar çalmak içimde ukde 
kalan ve çok keyif aldığım bir aktiviteydi. Beş 
kişiden oluşan grubumuz var. Grup üyele-
riyle iş hayatında tanışıp dost olduk. 
Her cuma Moda’daki bir müzik stüd-
yosunda buluşup prova yapıyoruz. 
Fırsat buldukça evde de gitar çalı-
şıyorum. Gitar çalmak beni hem 
eğlendiriyor hem de tüm stre-
simden arındırıyor. Müzik bam-
başka bir dünya… Size her şeyi 
bırakıp, yalnızca onunla uğraş-
mak arzusu veriyor.” Ağırlıklı ola-
rak pop-rock müzik yaptıklarını 
söyleyen Tuncel’in favori müzik 
grupları ise U2, Guns&Roses, Iron Mai-
den, Bon Jovi, Queen, Red Hot Chili Pep-
pers, MFÖ ve Duman…

yerçekimsiz bir ortamda özgürlüğün                    
tadını çıkarıyor
Aynı zamanda dalış eğitimi alan bröveli bir dalgıç olan 
Kürşat Tuncel, tatil programlarını da bu hobisine göre 
koordine ediyor. Kış mevsiminde dalış için yurt dışında 
Mısır’da Hurghada ve Sharm El Sheikh’i, yazın ise yurt 
içinde Bodrum-Türkbükü, Marmaris Selimiye, Antalya 
Kemer’i tercih ediyor. “Tatil ve dalış için en favori mekâ-
nım Kızıldeniz. Sınırsız hareket edebilmenin serbestliği 
ve sualtı canlılarının rengârenk halleri beni inanılmaz 
etkiliyor.” diyen Tuncel, dalış yapmayı yerçekimsiz bir 
ortamda tam bir özgürlük olarak nitelendiriyor. 

4 kitabı var
Boş vakitlerinde müzik dükkânlarını gezip, yeni müzik 
aletlerini deneyen Tuncel, eve gelir gelmez İngilizce 
film ve dizi seyrederek günün stresini atıyor. Tuncel’i 
farklı kılan bir diğer hobisi ise dövme yaptırmak… İlk 
dövmesini 2004’te yaptırdığını ifade eden Tuncel, “Bun-
lardan 3’ü ismimin kökeninden esinlenen dövmeler… 
Kür-Şad, tarihe Çin imparatoruna 40 kişiyle isyan ede-
rek geçen bir Göktürk prensi. Bir dövmemde Göktürk 
alfabesiyle ‘Kür-şad’ yazıyor. Bir diğerinde ise Orhun 
anıtlarından esinlenerek ‘Tanrı Türkü Korusun’ yazı-
yor.” diye bilgi veriyor.Kürşat Tuncel’in ‘Satış Küpü, 
Günümüzün Pazarlama Stratejileri Işığında Etkili Satış 
Taktikleri’, ‘Y Kuşağı Satıcılar İçin, 140 Karakterde Sa-
tış’, ‘Satış Performansını Artırmanın En Etkili Yolu; 
Satış Koçluğu’ ve ‘Profesyonel Gayrimenkul Yatırımı’ 
olmak üzere 4 kitabı da bulunuyor.

published four books
Tuncel who visits music shops in his free time and tries new 
instruments watches movies in English to let off steam. One 
other thing about Tuncel that makes him different is his 

fondness for getting tattoos. Tuncel who had gotten 
his first tattoo in 2004 says, “Three of them 

were inspired by the meaning of my name. 
Kür-Şad was a Göktürk prince who took 

place in history as the rebel up against 
the Chinese Empire with 40 men. One 
of my tattoos spells Kür-şad with 
Göktürk letters. One other says 
‘God Bless the Turk’ inspired by the 
Orkhon Inscriptions.” Kürşat 
Tuncel has four published books 

named ‘Satış Küpü, Effective Sales 
Tactics Under the Light of Today’s 

Marketing Strategies,’ ‘Sales in 140 
Characters for Y Generation Sales Person,’ 

‘The Most Effective Way of Increasing Sales 
Performance; Sales Coaching,’ and ‘Professional Real 

Estate Investment.’     
  

Kürşat	Tüncel,	
müziğin	
bambaşka	bir	
dünya	olduğunu	
düşünüyor.

Kürşat	Tuncel	
began	to	play	
guitar	after	the	
age	of	40.	



GElECEKTE	Bu	AlAnlARA	
YATIRIM	YAPAn	KAZAnACAK

ETOHUM’UN KURUCU ORTAĞI BURAK BÜYÜKDEMİR, YENİ EKONOMİYE YÖN VERECEK 
GİRİŞİM FIRSATLARI HAKKINDA ÖNEMLİ İPUÇLARI VERİYOR.

WHOEVER	INVESTS	IN	THESE	FIELDS	
ARE	GOING	TO	WIN	IN	THE	FUTURE

FOUNDING PARTNER OF ETOHUM BURAK BÜYÜKDEMİR GIVES IMPORTANT CLUES ABOUT 
THE INVESTMENT OPORTUNITIES THAT WILL SHAPE THE NEW ECONOMY.
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2015’in en başarılı 15 girişimini belirleyen Etohum’un 
kurucu ortağı Burak Büyükdemir, 2015 ve sonrasında 
yıldızı parlayacak iş modellerinin sağlıktan paylaşım 
ekonomisine kadar farklı alan ve sektörlerde dijital tek-
nolojilerin sınır tanımadığı bir üretim alanı çerçevesin-
de gelişeceğini belirtiyor. Büyükdemir’e göre yakın ge-
lecekte büyük veri, mobilite, her şeyin interneti ve sağ-
lık alanlarına yönelik yatırımlar, geleceğin iş yapma, 
para kazanma hatta düşünce biçimi olarak öne çıkan 
yeni ekonomi sürecinin ayrılmaz bir parçası olacak.
7’nci yılını geride bırakan Etohum’un kurucusu Burak 
Büyükdemir’e dünden bugüne en hızlı şekilde büyüyen 
Etohum girişimlerinin hangileri olduğunu ve 2015 son-
rasında hangi alanlara yönelik girişim projelerinin yıldı-
zının yükseleceğini sorduk. 2014’te 3D yazıcı teknoloji-
si, şehir içi araba paylaşımı, interaktif dijital kitap proje-
leri ve medikal simülasyon sistemleri gibi farklı içerik-
lere sahip girişimlerin öne çıktığını söyleyen Burak Bü-
yükdemir, bu çeşitliliğin 2015’te de devam ettiğini vur-
guluyor. 2015’in en başarılı 15 girişim projesinin mobil 
uygulamalardan müzik platformlarına, artırılmış ger-
çeklik uygulamalarından satış, online randevu ve bilgi-
lendirme sistemlerine kadar farklı konseptlere sahip 
olduğu dikkat çekiyor. Büyükdemir, “Son zamanlarda 
‘online only brand’ adı verilen yalnızca internetten satı-
lan ürünler de trend olarak yatırımcıların dikkatlerini 
çekmeye başlamıştı. Ancak yeni teknolojilerin hayatı-
mıza girmesiyle birlikte çok şey değişti. Artık melek 
yatırımcılar yine teknoloji ve internet girişimleriyle 
yakından ilgilenirken; mobil, bulut, büyük veri gibi tek-
nolojileri bir arada, bir ürüne dönüştüren ya da dona-
nımsal anlamda fark yaratan ürünlere yöneliyor.” diyor.

Founding Partner of Etohum, which identified the most 
successful 15 initiatives of 2015, Burak Büyükdemir stated 
that the business models that are going to become an 
instant success in 2015 and in the forthcoming years are 
going to develop within a production area where digital 
technologies don’t know any bounds in various sectors. 
According to Büyükdemir, in the near future, investments 
made in big data, mobility, internet of things, and health 
sectors are going to become inseparable parts of the new 
economic progress, which becomes prominent as a way of 
doing business, making money, and moreover way of 
thinking of the future. 
We asked the founder of Etohum that left behind its 7th year 
Burak Büyükdemir about which initiatives have been growing 
rapidly and which new initiative projects could achieve 
success in which sectors in 2015 and in the following years. 
Burak Büyükdemir says that many ventures became 
prominent with different contexts such as 3D printing 
technology, urban car sharing, interactive digital book 
projects, and medical simulation systems. He emphasizes 
that this diversity continues in 2015. He draws attention to 
the variety of concepts of the most successful 15 initiatives of 
2015 from mobile applications to music platforms, from 
enhanced reality applications to sales, online appointment, 
and information systems. Büyükdemir says, “Recently, 
products named ‘online only brand’ that can only be sold 
through the internet draw attention of the investors as a 
trend. However, as the new technologies enter our lives many 
things have changed. As angel investors are still interested in 
technology and online companies; they aim for products that 
make difference in functionality or combine technologies 
within itself such as cloud, big data, and mobile.” 
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How are the business models going to be 
shaped?
Burak Büyükdemir summarizes what type of concepts the 
new business models that are going to be prominent in 
2015 and in the following years are going to have under 
four titles as big data, mobility, internet of things, and 
health: “We are experiencing a logarithmic increase in the 
amount of accrued data as new devices enter our lives. 

Data that originates from videos and photos is the 
beginning and only a part of it. In the very 

near future, all of your personal devices 
are going to be able to produce data. 

The size of computers that we use 
daily changes fast with each passing 
day, creating new opportunities for 
new business models as well as 
changing our life style and habits. 
Not only the use of smart phones, 
but also the use of anything that is 

mobile is going to increase in 2015, 
and the business models that place 

mobility at their center are going to be 
diversified. During the recent years, all 

devices that surround us have begun to interact 
with each other via internet. Driverless cars are among 

the best examples. Considering this development, we can 
say that all of the cars in traffic must interact with each 
other in the future. As of 2015, from what we wear to what 

iş modelleri nasıl şekillenecek?
Burak Büyükdemir, 2015 ve sonrasında öne çıkacak iş 
modellerinin nasıl bir konsepte sahip olacağını ise bü-
yük veri, mobilite, her şeyi interneti ve sağlık olarak 4 
başlık altında özetliyor: “Hayatımıza giren yeni cihaz-
larla beraber biriken veri miktarında logaritmik bir 
artış yaşıyoruz. Video ve fotoğraf kaynaklı veri bunun 
yalnızca bir bölümü ve başlangıcı. Çok yakında kişisel 
düzeyde evinizde yer alan tüm cihazlar veri üret-
meye başlayacak. Gündelik yaşamımızda 
kullandığımız bilgisayarların boyutları 
her geçen gün hızla değişiyor. Bu, 
hayat tarzımızı ve alışkanlıklarımı-
zı değiştirdiği gibi iş modelleri için 
de büyük fırsatlar yaratıyor. 
2015’te sadece akıllı cep telefon-
ları değil, mobil olan tüm cihazla-
rın kullanımı artacak, mobiliteyi 
merkeze alan iş modelleri çeşitle-
necek. Son yıllarda çevremizdeki 
tüm cihazlar internete bağlanmaya 
ve birbirleriyle etkileşim kurmaya 
başladı. Sürücüsüz arabalar bunun en gü-
zel örneklerinden biri. Buradan hareketle ile-
ride trafikteki tüm araçların birbirleriyle konuşması 
gerekecek. 2015’ten itibaren önümüzdeki yıllarda üze-
rimize giydiğimiz kıyafetlerden kullandığımız tüm eş-
yalara kadar hepsinin bir IP’si ve internet bağlantısı 
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2015’ten	itibaren	
önümüzdeki	yıllarda	
üzerimize	giydiğimiz	

kıyafetlerden	kullandığımız	
tüm	eşyalara	kadar	hepsinin	

bir	IP’si	ve	internet	
bağlantısı	olacak.



we use is going to have an IP and internet connection. The 
average lifespan of a human has been elongated remarkably 
during the last century. The business models and devices 
that are going to be developed in the health sector in the 
coming years are going to prolong the time.” 

the most successful 15 initiatives 
Büyükdemir gives information about the 15 most successful 
initiatives of 2015: “LastOda offers last minute 

accommodation bargains over the phone or tablet. 
Miniq is a special management and follow-up 

system that was developed for daycare 
centers. Öde.al is a platform that was 

developed for small businesses where 
merchants can accept credit cards 
through mobile phones without 
the need of another device. 
Bi’kutu Mutluluk delivers happy 
products that were designed for 
users in special happy packaging. 

Cubic.fm is a music discovery 
platform where users share and 

discover personal playlists. Cepyol is 
developed as a mobile application to 

make flight, hotel, rent-a-car, bus, and İDO 
reservations and purchase tickets. Richiepic 

makes photo contests more meaningful. İşteManikür is an 
online appointment system that helps working women save 
time. Chall is a global challenge network where users can 
challenge their followers individually or as in groups. 
Buradan Oraya is the first public transportation and travel 
information system of Turkey. Pandora is an enhanced 
reality application that was developed for architectural and 
civil engineering sectors. Rent’n Connect is a low-cost and 
flexible 3G mobile device rental service. Chain enables 
people to connect with local professionals. PositiveEnergy 
is a portal that is developed to analyze, forecast, and report 
energy consumption. Sensmarine is an extremely different 
boat tracking system.”   

olacak. İnsanın ortalama yaşam süresi son yüzyılda 
kayda değer miktarda uzadı. Önümüzdeki yıllarda sağ-
lık alanında geliştirilecek iş modelleri ve cihazları bu 
süreyi uzatacak.”

en başarılı 15 girişim 
Büyükdemir, 2015’in en başarılı 15 girişimi hakkında 
ise şu bilgileri veriyor: “LastOda, telefon ya da tablet 
üzerinden uygun bütçeli son dakika konaklama fırsat-
ları sunuyor. Miniq, kreş ve etüt merkezleri için özel 
olarak geliştirilen bir yönetim ve takip sistemi. 
Öde.al, KOBİ’ler için mobil telefon ya da 
tablet üzerinden başka bir cihaza ihtiyaç 
duymadan kredi kartı ile ödeme kabul 
edebildikleri bir platform. Bi’kutu 
Mutluluk, kullanıcılar için tasarlan-
mış mutlu ürünleri, kişileri mutlu 
edecek özel kutusu ile gönderiyor. 
Cubic.fm, dijital müzikteki parça-
lanmış yapıyı ortadan kaldıran bir 
müzik platformu.Cepyol otel, uçak, 
araç kiralama, otobüs biletleri ve İDO 
biletlerinin cep telefonundan satış sis-
temi olarak kurgulanmış. Richiepic, fotoğ-
raf yarışmalarına farklı bir boyut kazandırı-
yor. İşte Manikür, iş kadınlarına zaman kazandıran 
online bir randevu sistemi. Chall, kullanıcıların takip-
çilerine, bağlı bulundukları gruplara ya da tek bir kişiye 
meydan okuyabildiği global bir meydan okuma ağı 
olarak öne çıkıyor. Buradan Oraya, Türkiye’nin ilk 
halk ulaşım ve yolculuk bilgilendirme sistemi. Pando-
ra, inşaat ve mimarlık sektörleri için özelleştirilmiş bir 
artırılmış gerçeklik uygulaması... Rent’n Connect, dü-
şük maliyetli ve esnek, 3G’li mobil cihaz kiralama ser-
visi olarak dikkat çekiyor. Chain, çevrenizde bulunan 
profesyonellerle daha kolay tanışabilmenizi sağlıyor. 
PositiveEnergy, enerji tüketimi analizi, tahmin ve ra-
porlama portalı olarak kurgulanmış. Sensmarine ise 
son derece farklı tekne takip sistemi.”

As	of	2015,	from	
what we wear to what 

we use is going to have an 
IP	and	internet	

connection.
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Ebru sanatının en önemli özelliği, kullanılan tüm malze-
melerin doğadan elde ediliyor olması. Ebru sanatçıları 
fırçalarını gül dalı ve at kılından sararken, boyalarını ise 
toprak ve doğal pigmentlerle hazırlıyor. Kitreli su üzerin-
de şekillendirilen boyalar ise her defasında farklı desenler 
ortaya çıkarıyor. Tabiatı anımsatan ve tasavvuf felsefe-
sinden izler taşıyan bu desenler, ebru sanatçısının iç 
dünyasından da etkileniyor. Geleneksel ebru sanatına 
modern bir üslup katmak için kolları sıvayan ve 
ahşap, seramik ya da kumaş gibi farklı yü-
zeyleri tercih eden ebru sanatçısı Başak 
Kızıltoprak ile Kadıköy’deki Ebrulu 
İşler Atölyesi’nde keyifli bir rö-
portaj yaptık.
Marmara Üniversitesi Resim 
Öğretmenliği Bölümü’nden 
mezun olan Başak Kızıltop-
rak, seramik ana sanat dalı 
üzerinde uzmanlaşmış bir 
isim. 10 yıldır ebru çalışma-
larına odaklanan Başak Kı-
zıltoprak, geleneksel ebru 
tekniğini modern bir çizgiye 
taşımayı hedefliyor. Ebru çalış-
malarında ağaç, baykuş, denizatı, 
balık, Anka kuşu gibi yeni motifler 
deneyen Kızıltoprak, Ebrulu İşler 
Atölyesi’nde ebru çalışmalarını kâğıt dı-
şında ahşap, taş, kumaş ya da seramik yüzey-
lerde hayata geçiriyor. Kadıköy’deki atölyesinde bu sa-
natı çok daha geniş kitlelere duyurmak için atölye çalış-
maları düzenleyen Kızıltoprak, farklı bir stile sahip. 
Güzel sanatlar fakültelerinin geleneksel bölümlerinde 
ebru sanatına yönelik derslerin verilmeye başlandığını 
ama bu eğitimlerin yeterli olmadığını düşünen Kızıltop-

The most significant treat of the art of marbling is that 
all of the supplies that are used for marbling are 
derived from nature. Marbling artists roll their brushes 
from rose stems and horse hair and prepare their paints 
from soil and natural pigments. The paints that are 
shaped on a thick cellulose solution (called size,) 
somewhat like oil on water, are swirled into different 
patterns each time. The patterns that bear traces of 

Sufism and remind nature are also affected 
by the inner world of the artist. We 

had a nice chat with the marbling 
artist Başak Kızıltoprak, who 

prefers to work with different 
surfaces to add a modern 

taste to the traditional art 
of marbling, at her Ebrulu 
İşler Workshop in 
Kadıköy.  
Başak Kızıltoprak is 
g r a d u a t e d  f r o m 
Marmara University’s 
Department of Art 

Teaching and she is 
specialized in art major of 

ceramic. She has been 
focusing on marbling works for 

the last ten years, targeting to 
carry the traditional technique of 

marbling to a modern line. Using new 
designs in her marbling works such as tree, owl, 

seahorse, fish, and phoenix, Kızıltoprak works with 
stone, wood, fabric, and ceramic surfaces as well as 
paper at her Ebrulu İşler Workshop. She organizes 
workshops at her studio to have the interest of large 
masses in this traditional art. She has a different style 

EBRuYA	ÇAğDAŞ	BİR	YoRuM	KATIYoR
EBRU ÇALIŞMALARINI CAM DIŞINDA HER YÜZEYE UYGULAYAN BAŞAK KIZILTOPRAK; FULAR, 

ABAJUR GİBİ DEKORATİF ÜRÜN VE AKSESUAR GRUPLARI TASARLIYOR.

A	MODERN	INTERPRETATION	OF	MARBLING
BAŞAK KIZILTOPRAK WHO APPLIES MARBLING TO ANY SURFACE EXCEPT GLASS DESIGNS 

DECORATIVE ITEMS AND ACCESSORIES SUCH AS SCARVES, AND LAMP SHADES. 

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

zANAAT / CRAFT

ortaya	çıkan	
görselin	biraz	daha	çağı	
yakalayabilmesi	açısından	

modernleşmeden	yanayım.	Daha	
figüratif	ve	soyut	çalışmalara	

odaklanıyorum.

I	incline	to	modernization	so	the	
pattern that comes out captures the 
era.	I	focus	on	more	figurative	

and abstract works.
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rak, “Ebru sanatı, deneme-yanılma ve tecrübeyle öğre-
nilen bir sanat dalı. Bu nedenle ebru sanatının çok daha 
geniş kitlelere ulaştırılabilmesi amacıyla atölye 
çalışmalarına başladım. Ebru sanatının çok 
mistik bir yanı var. Beni de bu özelliği 
etkiledi. Zor ve anlaşılmayan bir yanı 
var. Hızlı bir şekilde sonuç alınabi-
liyor ve doğaçlamaya uygun bir 
yapısı bulunuyor. Ebru sanatın-
da eserinizi çok net bir şekilde 
planlayamıyorsunuz. Tesadüfî 
bir yanının olması da son dere-
ce heyecan verici. Bir plan ya-
pıyor olsanız da o plana her 
zaman ulaşamayabiliyorsu-
nuz.” diyor.

Ahşaptan kumaşa ebru…
Geleneksel ebru çalışmalarını modern-
leştirmeye yönelik stratejiler geliştiren Kı-
zıltoprak, yaptığı çalışmalarda nasıl bir metodo-
loji izlediğini ise şu şekilde anlatıyor: “Ben aslında gele-
neksel ebru tekniklerini ve ebru malzemelerini kullanıyo-
rum. Ama ortaya çıkan iş açısından modern ve çağdaş bir 
ebru sanatını yaygınlaştırmaya çalışıyorum. Ebru çalış-
malarını içinde kitreli su bulunan bir teknede gerçekleşti-

and she thinks that the training offered by the fine art 
departments of universities is not enough. She says, 

“The art of marbling is learned by trial-and-error 
and experience. That is the reason that I 

began my workshops to grab attention 
of the large masses in this art. The 

art of marbling has a mystic side. 
That is what impresses me the 
most about it. It has a side that 
is also hard to understand. You 
get fast results and its 
structure is suitable for 
improvising. You cannot plan 
your work sharply in the art of 

marbling. It has an accidental 
side and this is also exciting. 

Although, you make a plan, you 
may not always achieve it.”

Marbling from wood to fabric…                                       
Kızıltoprak who develops strategies to 

modernize the traditional marbling works explains her 
methods: “In fact, I use traditional marbling techniques 
and supplies. However, I make an effort to spread a 
modern understanding of marbling in terms of results. 
We use a pan filled with thick cellulose solution (the 

Ebru	çalışmalarında	
kullanılan	tekne,	ebru	

çalışmasını	yapacak	kişinin		
ruh	halini	yansıtıyor.																			

o	gün	ağlamak	istiyorsanız,	
boyalar	kâğıdın	üzerinden	

akarak	çıkıyor.



The tray that is used 
during the marbling 

process reflects the mood of 
the person who is marbling.   
If	you	want	to	cry	that	day,	

the paints run down           
the paper.
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Sanatçıya	göre	ebru	çalışmaları	meditasyon	etkisi	yaratıyor.
According	to	the	artist,	marbling	has	the	same	effects	as	meditation.	

riyoruz. Bu sıvının üzerine koyduğumuz sığır ödünden 
hazırlanan toprak boyalar, suyun üzerinde yüzebilecek 
hale geliyor. Gül dalı ve at kılından yapılmış fırçala-
rı kullanıyoruz. Ebruya şekil vermekte kulla-
nılan, büyük ve kalınca bir iğne olarak 
öne çıkan ‘biz’ ile de desenler oluştu-
ruluyor. Bunların hepsi de doğal 
malzemeler. Ortaya çıkan görselin 
biraz daha çağı yakalayabilmesi 
açısından modernleşmeden ya-
nayım. Daha figüratif ve soyut 
çalışmalara odaklanıyorum. 
Hikâyesi olan çalışmalara yö-
neliyorum. Daha büyük ebatlı 
ebru çalışmaları yapıyorum. En 
büyük hayalim ise dünyadaki her-
kesin ebruya dair bir fikrinin olma-
sı. Ebru çalışmalarını cam dışında 
ahşap, kumaş, seramik gibi emici her 
türlü yüzeye uygulayabilirsiniz. ‘Sır’ adlı ilk 
kişisel sergimi 1.5 yıl önce açtım. 2016 için ise yeni 
bir sergi hazırlığı içindeyim.”

Atölye çalışmalarına büyük ilgi var
Atölye çalışmalarına katılan kişilerin yaş ortalaması-
nın giderek düştüğünü ifade eden Başak Kızıltoprak, 

size) during the process. We lay the soil paints that we 
prepare from cattle gall on surface of the size. We use 

brushes made from rose stems and horsehair. We 
create patterns using a needlelike tool 

called bodkin. They are all natural 
supplies. I incline to modernization 

so the pattern that comes out 
captures the era. I focus on 

making my works more 
figurative and abstract. I 
prefer making works with 
stories. I create large size 
marbling works. My biggest 
dream is to have everybody on 

earth to have an idea about 
marbling. You can apply 

marbling to any absorbent surface 
such as wood, fabric, or ceramic, 

except glass. I had my first personal 
exhibition named ‘Secret’ one and a half 

year ago. I’ve been preparing for a new exhibition 
for 2016.”

there is a great interest in workshops
Expressing the gradual decrease on the average age of 
the participants of the workshops, Başak Kızıltoprak 
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“Bu da çok güzel bir gelişme. Çünkü ebru sanatının bir 
şekilde yaşadığımız çağı yakalayabilmesi gerekiyor. 
Atölye çalışmalarımızın ortalama aylık ücreti ise 300 
TL. Kış aylarında atölye çalışmaları daha yoğun olu-
yor. Haftada 6 ya da 8 grup yapabiliyoruz. Yaz ayların-
da ise atölye çalışmaları bir, iki grupla sınırlı kalıyor. 4 
kişilik gruplar oluşturuyoruz ve herkes kendi tekne-
sinde çalışıyor. Anaokullarından üniversitelere kadar 
farklı yaş gruplarına yönelik ebru çalışmaları da koor-
dine ediyoruz.” diyor.

Uzaydan görülen desenler
Ebru sanatıyla öne çıkan farklı desen ve dokuların an-
cak uzaydan dünyaya bakıldığında görünebileceğine 
dikkat çeken Kızıltoprak’a çalışmalarında ağırlıklı ola-
rak hangi renklere yöneldiğini sorduk ve şu yanıtı aldık: 
“Aslında bütün renkleri çok seviyorum. Bir dönem 
mavi tonlarını hiç kullanamıyordum ama şimdi çok se-
verek kullanıyorum. Ebru çalışmalarında kullanılan 
tekne, ebru çalışmasını yapacak kişinin ruh halini yan-
sıtıyor. Siz o gün ağlamak istiyorsanız, tekneden boya-
lar kâğıdın üzerinden akarak çıkıyor. Elinizin titremesi, 
nefes alış verişiniz ya da kâğıdı tekneye koyuş stiliniz 
bile ruh halinizi yansıtıyor. Ne kadar çok ebru yaparsa-
nız, o kadar çok meditasyon yapmış gibi oluyor ve içi-
nizdeki karmaşadan kurtulmuş oluyorsunuz.”

says, “This is a wonderful development, because the art 
of marbling should be able to keep up with the current 
era somehow. The average monthly price of our 
workshops is 300 TL. Our workshops becomes busier 
during winter months. We sometimes open 6 or 8 
workshop groups in a week. This number becomes 
limited to two or three during summer. We make 
groups of four and everyone’s tray is separate. We 
coordinate marbling workshops for different age groups 
from daycare to university students.”

patterns that can be seen from space
Emphasizing that the different patterns and textures 
that are the results of the marbling works could only 
look similar to what we’d see when we look at earth 
from space, Kızıltoprak explains about the colors that 
she uses heavily in her works: “I actually love all colors. 
I didn’t use blue tones for a while; however, I use them 
gladly now. The tray that is used during the marbling 
process reflects the mood of the person who is marbling. 
If you want to cry that day, the paints run down the 
paper. Your shaking hands, your breathing, or even the 
way you place the paper on your tray reflects your 
mood. As many marbling works you make, you feel the 
effects of meditation as much, therefore you get rid of 
the chaos within yourself.”

Kızıltoprak,	ahşap,	kumaş	ve	seramik	yüzeylerle	çalışıyor.
Kızıltoprak	works	with	wooden,	fabric,	and	ceramic	surfaces.
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HAKAN ARSLANBENzER

“Müdana” gençlerin pek bilmediği eski bir deyim. 
‘Müdana etmek’ veya aksine ‘müdanasız olmak’, ‘mü-
dana etmemek’ şeklinde kullanılıyor. Müdana yaran-
maya, kendini kabul ettirmeye çalışmak demek. Müda-
nasızlık ise kimseye yaranmadan kendi ayakları üstün-
de durmak, kimseye açıklama yapma gereği hissetme-
den işini yapmak, iyi görünmeye özen göstermemek 
olarak tarif ediliyor sözlükte. 
Bilgi ve düşünceyle ilgili bir insana en çok lazım olan 
tavırların belki başında geliyor müdanasızlık. Zira bilgi 
ve düşünce ancak kim ne derse desin eğilmemekle; bil-
diğini, düşündüğünü başkasının keyfi için veya iktida-
rın gücünden çekinerek değiştirmemekle gelişebilir. 
Müdanasız bilim adamları ve düşünürler bu tavırları-
nın bedelini de zaman zaman ödemişlerdir. Güçlü in-
sanlar genelde kendilerini herkesten daha akıllı kabul 
eder ve gücün gerekleriyle gerçeğin aynı şey olduğunu 
sanırlar. Bunun için de düşünür, sanatçı, bilim adamı 
saygınlığını pek umursamayıp kendi bildiklerinin doğ-
ru kabul edilmesini isterler. Böyle olunca da güçle dü-
şüncenin bir arada olması güçleşiyor. 
Her zaman böyle değil tabii. Kendini güvende hisseden 
devletler müdanasız âlimlere büyük saygı göstermiştir. 
Mesela Osmanlı Devleti’nin parlak dönemlerinde sul-
tan ya da vezirlerin kafa yapısına uymayan ulema zu-
lüm görmemiş, aksine neredeyse ödüllendirilmiş, en 

Being independent is one of the most important behaviors 
related to wisdom and thought; since wisdom and thought 
can only develop if one never gives up on his actions, or 
doesn’t change his thoughts or his beliefs out of fear of 
the government’s power or for someone else’s pleasure or 
because of what others would think of him.    
Independent scholars and philosophers had paid the price 
for their behavior time to time. Powerful people usually 
see themselves smarter than everyone and think that 
reality and requirements of power are same. Therefore, 
they want everyone else to accept what they think is true 
with no respect of what scholars, philosophers, or artists 
have to say about it. This situation makes the union of 
power and wisdom a tough one.  
It is not always the case, of course. The states that feel 
secure have respected independent scholars. For example, 
during the rise of the Ottoman Empire, scholars who 
didn’t share the thoughts of sultans or viziers hadn’t been 
tortured; on the contrary, they had been awarded and 
they had been enabled to work freely. During the times 
that the state had been in trouble, independent scholars 
had some trouble, too; ingratiation had turned into a 
temporary behavior.  

Scholar son of a scholar
Imam Birgivi who was born to an ulema family and whose 

MüDAnASIZ	BİR	ÂlİM:	İMAM	BİRGİVİ
AN	INDEPENDENT	SCHOLAR:	İMAM	BİRGİVİ
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azından çalışmalarını serbestçe yapmalarının önü bir 
şekilde açılmıştır. Devletin sıkıntıya girdiği dönemler-
de ise müdana genel geçer bir tavra dönüşmüş, müda-
nasız âlimler sıkıntı yaşamıştır. 

Âlim oğlu âlim
Bir ulema ailesine doğan, babası da kendisi gibi müderris 
olan İmam Birgivi, 27 Mart 1523’te Balıkesir’de doğdu. 
Adı Muhammed, lakabı ise Takıyyuddin’dir. Babası Pir 
Ali hem müderris hem zaviye yani tarikat mensubuydu. 
Birgivi’de de ilim ve irfan daima birliktedir. Demek ki bu 
durumu biraz da aile geleneği olarak doğuştan almış.
Birgivi ilk tahsilini babasının dizi dibinde gördü. 
Kur’an’ı Kerim’i ezberledi, Arapça ve mantık dersleri 
aldı. Ergenliğinde babası tarafından seviyesini artırsın 
diye İstanbul’a gönderildi. İstanbul’da Haseki Medre-
sesi’ne devam etti; birçok önemli âlimden dersler aldı. 
Tahsilini tamamlayıp icazet alınca Kızıl Molla lakabıyla 
tanınan hocası Abdurrahman Efendi’nin yanına müla-
zım yani asistan olarak girdi. 
Daha sonra Birgivi’nin hocasının desteğiyle Edirne’de 
kassam-ı askeri olarak işe girdiğini görüyoruz. Kas-
sam-ı askeri, devlet memurlarının miras hukukuyla il-
gili işleri yürüten kişi demekti. Burası enteresan. Zira 
Birgivi’nin bu vazifedeyken aldığı ücretleri geri verdiği-
ni biliyoruz. Sorun kassamlıkta mı askeride yani devlet 
memurluğunda mıydı? Belki her ikisinde de sorun var-
dı. En azından Birgivi açısından orada ters giden bir 
şeyler bulunuyordu. 
Kassamlık mevkiindeyken Birgivi aynı zamanda ders de 
okutuyordu. Cami vaazlarında halka Kur’an ve Sünnete 
uymaları yolunda telkinlerde bulunuyordu. Halkın 
günlük yaşayışına yakından tanıklık ettiği için de hura-
feler, batıl inanışlar ve bidatler yani Kur’an ve Sünnette 
yer almayan kötü yeni alışkanlıklar Birgivi’nin hedef 
tahtasına koyduğu şeylerdendi. 

Kuvvetli bir âlim
Birgivi İslam’ın dışından gelip halkın hayatına karışan 
şeylere tepki gösterirken rüşvet, yolsuzluk, zengin ço-
cuklarına iltimas yapılması gibi konuları da es geçmi-
yordu tabii. Birgivi’nin teşhisi toplumda bir hastalığın 
kol gezdiğine dairdi. Üstad, hastalığı her yönüyle ele 
alıp tedavisini de ortaya koymak istiyordu.
Ateşli bir hatip, kuvvetli bir âlim olan Birgivi tam anla-
mıyla müdanasızdı. Dönemin en büyük âlimi Şeyhülis-
lam Ebussuud Efendi’yi bile dinlemezdi. Hatta Ebussu-
ud Efendi ile vakıflar konusunda kritik bir anlaşmazlığa 
düştüler. Ebussuud mal yerine para vakfedilmesine ce-
vaz verirken Birgivi bunun kabul edilemeyeceğine dair 
bir eser kaleme aldı. Arapça olan bu eserin Türkçeye 
çevrilmemiş olması ne büyük şanssızlık. 

father was also a scholar just like himself was born on 
March 27, 1523 in Balıkesir. His name was Muhammed 
and his epithet was Takıyuddin. His father Pir Ali used to 
be a professor and a member of an Islamic order. 
Knowledge and insight were always together in Birgivi’s 
mind, too. He must have taken this trait from his family. 
Birgivi received his first training from his father. He 
memorized the Quran. He took lessons of Arabic language 
and logic. He was sent to İstanbul by his father to increase 
his level of education during his teenage years. He studied 
at Haseki Madrasah in İstanbul; he took lessons from 
many important scholars. After the completion of his 
studies, he began to work with his teacher Abdurrahman 
Efendi who was known as Kızıl (Red) Mullah as his 
assistant. 
Later, we see him working as kassam-ı askeri in Edirne 
with the support of his teacher. Kassam-ı askeri is a 
person whose duty is to manage government officials’ 
legal works related to inheritance law. Now, this is 
interesting. Because we know that, Birgivi paid back his 
salary that was earned as a kassam-ı askeri. What was the 
problem? Government officials or inheritance law… 
Maybe both… Nonetheless, there was something bothering 
him there. 
When he was working as kassam-ı askeri, he was also 
giving lectures. He was inculcating people at mosques 
with being good Muslims who follow the rules of the 
Quran and Sunna. Ending superstitions and new bad 
habits that didn’t have place in the Quran or Sunna was 
his target, since he was closely following the daily lives of 
people. 

powerful scholar
As Birgivi showed reaction against things that come from 
out of Islam and enter our lives, he didn’t ignore the 
problems such as corruption, bribery, or bestowing 
privileges upon children of the wealthy. His diagnosis was 
that the society was suffering from a disease. The master 
wanted to observe this disease and find a cure. 
Birgivi who was a passionate speaker and a powerful 
scholar was literally independent. He didn’t even used to 
obey Sheikh-ul Islam Ebussuud Efendi. Moreover, he was 
in disagreement with Ebussuud Efendi about endowments. 
As Ebussuud allowed donating funds instead of property, 
Birgivi wrote a book about why it was unacceptable. It is 
very unfortunate that the book, which was written in 
Arabic, is not translated to Turkish. 
Birgivi seems to reject donations of funds for two reasons. 
First, it is against the Islamic traditions. Second, funds 
are open to interest and speculations unlike properties. 
Ebussuud allows funds donations by pleading traditions 
as evidence, suggesting that if it wasn’t allowed, donations 
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Birgivi para vakıflarına iki nedenle karşı çıkıyor görünü-
yor. Birincisi İslam geleneğine aykırı… İkincisi para mal 
gibi değildir, spekülasyona ve faize açıktır. Ebussuud ise 
para vakıflarına yine gelenekten delil getirerek cevaz ve-
rir ve cevaz verilmezse zenginlerin yapacağı hayırların 
azalacağını ve fakir halkın zarar göreceğini ileri sürer. 
Meselenin içeriğini İslam hukukçularına bırakalım. Bizi 
ilgilendiren İmam Birgivi’nin karakteri daha çok. Birgi-
vi bundan sonra medreseye çekildi desek yeridir. Ama 
önce tekkeye başvuracaktır. 

tekkeden medreseye
İmam Gazali’nin medreseden kaçıp on yıllık bir arayış ve 
kafa karışıklığının neticesinde tasavvufta karar kılmasının 
meşhur hikâyesi karşısında Birgivi’nin kısa tekke deneyi 
üzerinde fazla durulmaz. Tasavvuf taraftarları onu bir 
tekke mensubu göstermekten hoşlanırlar. Tasavvufla so-
runu olanlar ise Birgivi’nin bazı tekke ve tarikat uygula-
malarına karşı çıkıp öze yani Sünnete dönüşü savunduğu 
“Tarikat-ı Muhammediyye” kitabına atıf yaparlar. 
Aslında iki taraf da tam haklı sayılmaz. Birgivi salt bir 
tasavvuf karşıtı değildi, tekke mensubu tipik bir derviş 
hiç değildi. Kendince orta yolu bularak yeni yaptırılan 
Birgi Medresesi’ne müderris oldu. Bu medrese onun 
mahfili oldu, neticede ismini de buradan almış oldu. 
Medresesinde ömrünün sonuna kadar dersler verdi; ta-
lebe yetiştirirken bir yandan da halkı doğruluğa çağırdı. 
Bu yanıyla İmam Birgivi’yi imparatorluk seviyesine 
gelmiş İslam devletlerinin resmi ulema tiplerinden çok 
ilk dönem devlet dışı, bireysel Ehli Sünnet âlimlerine 
benzetmek mümkündür. 
Müdanasızlığı menfaatsizliğine de dayanıyordu. Dev-
letle alıp vereceği fazla bir şey yoktu. Onun için de cesa-
retini hiçbir şey gölgelemiyordu. II. Selim’in hocası 
Ataullah Efendi’ye çıkıp adının yolsuzluğa karıştığını, 
doğru yola dönmesi gerektiğini söyleyecek kadar kor-
kusuz olabiliyordu Birgivi. İlerleyen yaşında İstanbul’a 
varıp sadrazam Sokullu Mehmet Paşa’yı da rüşvet, bi-
dat ve iltimas konularında uyardığı söylenir. 
Birgivi ve tavrı 20. yüzyıl yazarlarınca çeşitli şekillerde 
ele alınmıştır. Mehmet Ali Ayni Birgivi’yi hem ilim hem 
fazilet örneği olarak yüceltir; yabancı dillerde Osmanlı 
tarihi yazan bazı Türkiyeli tarihçilerse üstada gerici sı-
fatını yüklerler. 
Soru şu oluyor bu halde: İmam Birgivi gerici miydi, yok-
sa yaklaşan felaketi önceden sezen bir dahi miydi? 
Şahsi görüşüm ikincisine yakın. İmam Birgivi Osmanlı 
İslam devletinin ahlaki kırılma anında ortaya çıkıp hem 
eseri hem karakteriyle yüksek Müslüman ahlakına ait 
bir örnek vermiştir. Çağlar boyunca unutulmayıp bu-
gün biraz da çelişkili şekilde evliya olarak görülmesinin 
nedeni bu yüksek ahlaki tavır olsa gerek. 

made by the wealthy would decrease and at the end the 
poor would suffer because of it. 
Let’s leave this matter to experts of Islamic laws. We are 
interested in Birgivi’s character the most. It would be fair 
to say that following this incident Birgivi devoted himself 
to madrasah, but before he looked to dervish monastery. 

From dervish monastery to madrasah   
Compared to the story of Imam Gazali’s escape from 
madrasah only to end up deciding on Sufism after ten 
years of search and confusion, Birgivi’s short dervish 
monastery experience is not much belabored. Supporters 
of Sufism like to show him as a member of dervish 
monastery. The ones who have problems with Sufism 
attribute to his book named “Tarikat-ı Muhammediye” 
that defends returning to self in other words to Sunna by 
opposing to some practices of the dervish monastery or 
the Islamic order.  
In fact, both parties are not completely right. Birgivi was 
not strictly against Sufism; however, he was definitely not 
a typical dervish or a member of dervish monastery. He 
found a middle way. He was a professor at Birgi Madrasah 
that had been built recently. This place became a gathering 
place for him; at the end, he took his name from it. 
He gave lectures at his madrasah until the end of his days; 
as he raised his students, he called people to honesty. It is 
possible to compare Imam Birgivi within this aspect to 
early, non-governmental, and individualist Ehli Sünnet 
scholars, more than official ulemas of the Islamic states 
that have reached to the level of imperialism.   
His independency also relied on him not being an 
opportunist. He didn’t have much to exchange with the 
government. That’s why nothing could shade his bravery. 
He could be as fearless as to tell Ataullah Efendi, the 
mentor of Sultan II Selim, that his name was involved in 
corruption and he must find the right way. It has been 
rumored that Birgivi warned the grand vizier Sokullu 
Mehmet Pasha about bribery and favoritism when he 
came to İstanbul in his advancing ages. 
Birgivi and his behavior were treated in different ways by 
the 20th century authors. Mehmet Ali Ayni praises Birgivi 
as an example of both wisdom and insight; some Turkish 
historians who write the Ottoman history in foreign 
languages attribute him as a reactionary. 
I guess this is the question: Was Imam Birgivi a reactionary 
or a genius who could foresee the forthcoming disaster? 
My personal opinion is close to the latter. Imam Birgivi 
appeared at the moral breaking point of the Ottoman 
Islamic state, being a model of high moral values of Islam 
with both his character and his works. His high moral 
behavior must be why he has been remembered for ages 
and has been seen as a saint although it is contradictory. 

TARİH / HiSTORY
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Bilemedim, karar vermeli miyim? İnsan dünyaya aşk 
için mi gelir yolculuk için mi? Yoksa yolculuk da aşk 
halinde mi olmaktır? Aşk derken de yolculuk derken de 
hem içe doğru hem de göğe doğru ve tabii dünyaya, do-
ğaya, varlıklara doğru hallerden söz ediyorum. Böyle 
haller içinde olunca da doğrusu, zaman değil sadece, 
dünya da su gibi akıp geçiyor. Bu da dünya hali…
Aşk ve yolculuk hazırlık gerektirir mi? Bence gerektir-
mez. ‘Birdenbire’liği değil midir zaten onlara bir ruh 
kamaşması veren, gönül tatlılığı getiren ve iyilik katına 
yükselten şey? İnsan aşka da yolcu olur, aşkla da, yolcu-
luk aşka doğru da olabilir, Ferhat gibi aşka bir dağ yük-
sekliği ve dağ görgüsü kazandırmak için de. 
Aşk, ışık, eşik… Aralarında ne var bilmiyorum. Aşkın 
yola çıkan için bir ışık olduğunu düşünüyorum ve o yol-
culuğa çıkanın da eşiği geçmiş olduğunu. Geri döndü-
ğünde, bulduğu, vardığı, ulaştığı, kavuştuğu ne olursa 
olsun ya da bunların hiçbirini elde edememiş olsun, 
gittiğinden farklı biri olacaktır. Yolculuğun şartı budur.
Yolculuğun sonunda varacağımız yer önemli değil, 
asl’olan ‘yolda olmak’tır demiyor muyuz? Nerdeyse 60 
yıldır, Batı’da bilhassa Beat Generation yazı ve yaşam 
kuşağına öncülük eden kitapların da yazdığı gibi, ‘yolda 
olmak’ fikrini ve eylemini, varmaktan, ulaşmaktan daha 
kıymetli saymıyor muyuz? Hem bu öncü kuşağın da 
öncüsü, kılavuzu bizzat yolun kendisi değil midir? Kos-
koca ve yalnızca doğum yeri olan ABD’yi değil, tüm 

I don’t know whether I should decide or not? Does a 
person come to this world for love or for the journey? Or 
does journey mean being in a state of love? When I say 
love and journey, I mean the states toward our inner-
self, the sky, the world, nature, and existence. When you 
are in a state like that, time goes by fast, just as the 
world turns around faster. This is a state of the world. 
Do love and journey require preparations? I think not. 
Their ‘suddenness’ is what make them spontaneous, 
sweet, and take you over the clouds, isn’t that right? 
One could become a journeyer of love, or a journeyer 
with love, or the journey could be to love, or like Ferhat 
to make a love become as high as a mountain...
Love, light, edge... I don’t know what connects them. I 
think of love as light for someone who is on a journey 
and who goes on that journey is over the edge. When 
that person is back, regardless of whatever is found, 
arrived, reached, or embraced, or let’s say that not even 
one of these events takes place, our journeyer is a 
different person than before. This is the rule of the 
journey.
Don’t we say that what’s important is to be on a 
journey, not where we arrive at the end? For almost sixty 
years, haven’t we all appreciated the idea and the action 
of ‘being on a journey’ more than arriving, and reaching, 
just as in the books that were written by the Beat 
Generation authors of the West? Both the leader and 

Yol:	BİR	AŞK	HAlİ
YOL BİR AŞK HALİDİR. AŞKA DÜŞEN YOLA DÜŞER. VE YOLA DÜŞEN ASLINDA BİR ŞEYİ 

BULMAYA DEĞİL, SADECE ARAMAYA GİDİYORDUR.

JOURNEY:	A	STATE	OF	LOVE
JOURNEY IS A STATE OF LOVE. WHEN ONE FALLS IN LOVE, SETS OFF ON A 

JOURNEY. THE ONE WHO SETS ON A JOURNEY DOESN’T ACTUALLY GO TO FIND 
SOMETHING BUT ONLY GOES TO SEARCH FOR IT.
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Avrupa ve Latin Amerika kıtaları gibi Asya’yı Afrika’yı 
da etkileyen Beat Generation hareketinin ‘yol’la başla-
dığını bilmek ne güzel bir duygu. Yol ile yola çıkmak, 
yola ‘yol’dan çıkmak ve dünyaya, hayata, doğaya, insan-
lara doğru ‘yol’dan çıkmak.
Öyleyse tıpkı yolculuk gibi, yola ‘yol’dan çıkmak gibi, 
aşka da bir yolculuk olarak başlarız. Daha doğrusu ken-
dimizi birdenbire yolda buluruz. Bulduğumuz, bulundu-
ğumuz yerin neresi olduğunun hiç önemi yoktur, zira bu 
sayıya, hesaba, mesafeye gelmez bir yolculuktur. İnsan 
sadece o anı, yoğunluğunu, derinliğini ve yüksekliğini 
hisseder. Bu yolculukta çünkü yalnızca gitmek değil, 
aynı zamanda da nefesi kesilir gibi ayakları yerden kesil-
mek de vardır, uçmak da göğe yükselmek de, bulut ol-
mak da. Toz olmayı ve duman olmayı da unutmamak 
gerekiyor elbette. 
Bir şiir ne zaman biter? Şiirin değilse de okuyanın kadim 
sorusudur bu. Şair de çoğu kere bunu bilmediğini, fark 
edemediğini ya da bitip bitmediğini bilmediğini söyler. 
Öyle söyler, çünkü şiir bitmiyordur, bitmiş bir şiir yok-
tur. Bitmemiştir, yalnızca şu anda yazılmıyordur, hava-
nın kar toplaması gibi şiir de anı, yaşantı, aşk, yolculuk, 
insan topluyordur, sonra onlar kar gibi şiirine yağmaya 
başladığı zaman dönecektir yeniden şiirin başına. Belki 
de şair bir yolculuğa çıkacaktır, şiire gereken bir yolcu-
luktur bu, aşkla dönecektir, ışığın tozuyla dönecektir, 
aşkın sözüyle.
Yolda sis de çöker ama bazen de dünya çöker insana, 
dünya ağrısı dedikleri şey çöker. Yola mı yoksa kalbe mi, 
bir çığ düşmüş gibi olur, dağ yıkılmış, toprak yağmış gibi 
olur, her şeyin kaskatı kesildiği, taşlaştığı anlar da olur. 
Yolun sıvı hali, katı hali, buhar hali de vardır, aşkın da, 
insanın da hallerinden sayılan. Âşık Veysel’in, ‘uzun 
ince bir yoldayım/gidiyorum gündüz gece/bilmiyorum 
ne haldeyim/gidiyorum gündüz gece’ demesindeki sır, 
insanın, yolcunun, aşığın kendi halini unutup, yolun, 
aşkın hallerine yoğunlaşmak, derinleşmektir.
Yol bir aşk halidir. Aşka düşen yola düşer. Ve yola düşen 
aslında bir şeyi bulmaya değil, sadece aramaya gidiyor-
dur. Her şeyin başında ve sonunda aradığımız şey de 
aşktan başka ne olabilir ki hem?

the guide of this generation was itself, was it not? It is a 
great feeling to know that the Beat Generation 
movement, which inspired not only America but also the 
whole Europe, Africa, Asia, and Latin America, had 
begun with ‘journey.’ Setting off on a journey with a 
journey, going on a journey from a journey, and through 
the world, life, nature, and people…  
We begin to love as a journey. In fact, we find ourselves 
in the middle of it all of a sudden. Where we are is not 
important, because this journey is beyond calculating or 
measuring. One can only feel the moment, its density, 
its deepness, and its height. This journey includes not 
only going but also walking on air, and flying over the 
clouds. Let’s not forget going up in smoke and turning 
to dust. 
When does a poem end? This is the ancient question of 
its reader. Most of the time, poet says that I don’t know 
whether it’s over or not, I didn’t notice that, I don’t 
know. Because, the poem was not over, it was not going 
to be over, and not even one poem exists that is over. It 
is not just being written at the moment; that’s all. It is 
collecting memories, lives, loves, journeys; when they 
begin to rain like cats and dogs, the poet is going to go 
back to write. Maybe the poet is going to set off on a 
journey, this might be necessary for the poem, and 
maybe the poet is going to come back with love, light, 
words of love. Sometimes through the journey, the road 
might become foggy and sometimes the whole world 
comes crashing down around you… You experience 
moments that everything freezes… Fluid, solid, and 
vapor states of journey are counted as states of both 
love and human, too. Aşık Veysel’s secret when saying ‘I 
am on a long journey/ I go night and day/ I don’t know 
my state/ I go night and day’ is that journeyer, human, 
or lover forgets about his or her state, focusing and 
deepening on the states of love and journey. 
Journey is a state of love. One who falls in love, sets off 
on a journey. The one who sets off on a journey doesn’t 
actually go to find something but only goes to search for 
it. What else are we looking for at the beginning and at 
the end of everything, other than love? 
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Günlük, Türk edebiyatında birçok yazar tarafından 
küçümsenmiştir. Bazı yazarlar günlüklerini mahrem 
bulmuş, bunların kendilerinden başka kimseyi ilgilen-
dirmeyeceğini düşünmüş, yayımlanmasını istememiş, 
gizlemiş veya yakmıştır. Batı edebiyatı bu alanda gayet 
rahat. Kafka’nın günlükleri en az romanları kadar 
önemlidir. Dostoyevski’nin günlükleri hakeza yine 
öyle. Cesare Pavese’in günlükleri, Türkçede bile ro-
manlarından daha çok bilinir ve okunur. Çünkü günlü-
ğün meraklısı ayrıdır. Ya da çoğu okuyucu günlüklere 
ayrı bir yer vermeyi başarır. Oysa Türk edebiyatında 
günlük, büyük bir yazarın basit bir uğraşıdır. Okuyucu 
büyük eserle uğraşmak yerine neden günlükle vakit 
kaybetsin?! Batı edebiyatında ise günlük, büyük esere 
giden ayrıntılı, inceliklerle dolu, kıvrımlı bir yoldur. 
Büyük esere, küçük adımlarla ulaşılır. Bu adımların iz-
lerini günlüklerden takip etmek mümkün.

Diaries have been despised by many writers of the Turkish 
literature. Some writers have thought of their diaries as 
their own business and they didn’t want them to be 
published, hid or burned them. The Western literature is 
very comfortable with the idea though. Kafka’s diaries are 
as important as his novels. So, are Dostoyevsky’s diaries. 
Cesare Pavese’s diaries are known and read more than his 
novels even in Turkish. Because diary readers separate from 
others or most readers achieve to give diaries a different 
place. However; diaries in Turkish literature is the simplest 
toil of a writer. Why would readers waste their time with 
diaries instead of reading the great work?! The diary in the 
Western literature is the road to the great work and it is full 
of twists and ties and details. Small steps take one to the 
great work. It is possible to follow the traces of those steps 
through the diaries.        

A selection of the diaries
Remainder (2015, Cümle Publishing) is a selection of poet 
Kâmil Aydoğan’s diaries kept since the 1980s. The writer 
mentions that he tried to write almost every day. When this 
is the case, we can tell that Remainder consists of only the 
entries that seem important or not so private. Publishing 
diaries has always had a side which is dangerous or open to 
any kind of misinterpretation. How could an event or a 
thought that interests only its writer carry an importance 
for readers? What is told in the diaries is supposed to grab 
readers in a way, things are supposed to be presented to 
readers from different aspects. Kâmil Aydoğan considers 
that and he collects his diaries under one title that is going 
to address every kind of reader.     

three types of narration
We see three types of narration in Remainder: ‘from event 
to thought,’ ‘from sense to thought,’ and ‘from thought to 

DuYGulARlA	DüŞünCElERİn	
AYRIlDIğI	YER

A	PLACE	WHERE	SENSES	AND	
THOUGHTS	SEPARATE	

ARTA KALAN, ŞAİR KÂMİL AYDOĞAN’IN, 1980’LERDEN BU YANA TUTTUĞU 
GÜNLÜKLERDEN BİR SEÇKİ…

REMAINDER IS A SELECTION OF POET KÂMİL AYDOĞAN’S DIARIES KEPT SINCE THE 1980S.

Kâmil	Aydoğan
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Günlüklerden bir seçki
 Arta Kalan (2015, Cümle Yayınları), şair Kâmil Aydo-
ğan’ın, 1980’lerden bu yana tuttuğu günlüklerden bir 
seçki… Yazar, neredeyse her gün yazmaya çalıştığını 
söyler. Öyle olunca, Arta Kalan’da defterler dolusu 
yazılan günlüklerden yalnızca çok önemli görülen 
veya gayri şahsi olacağı düşünülen bir seçkinin ya-
yımlandığı söylenebilir. Günlük yayımlamanın böyle 
tehlikeli, yanlış anlaşılabilecek bir yönü her zaman 
olmuştur. Sadece yazarını ilgilendiren olay, düşünce 
veya şahıs anlatımının, okuyucu nezdinde nasıl bir 
önemi olabilir? Günlükte belirtilen konular, okuyucu-
yu da bir yerden yakalamalı, ilgilendirmeli, ona deği-
şik bir açı sunmalıdır. Kâmil Aydoğan bu konuya 
özellikle eğilir ve her tür okuyucuya hitap edecek 
günlüklerini kitabına alır.

Üç tür anlatım
Arta Kalan’da üç tür anlatımla karşılaşırız: ‘Olay-
dan düşünceye’, ‘histen düşünceye’ ve ‘düşünceden 
düşünceye.’ Aydoğan’ın anlatımı, özellikle ‘olaydan 
düşünceye’ diye tanımlayabileceğimiz yerlerde çok 
hisli, bilgece ve etkileyicidir. Örneğin kardeşi Doç. 
Dr. Feramuz Aydoğan’ın cenazesini veya İzmir Mil-
li Eğitim Müdürlüğü’nden istifade ederken  neler 
yaşadığını anlatırken, yaşantıyla okuyucuyu baş 
başa bırakır. Bunlar, olay anlatımıyla his ve düşün-
cenin birbirinden kolayca ayırt edilemeyeceği yer-
lerdir. Buralarda Aydoğan’ın dili de iyice şiirselle-
şir. Hatta bazı yerlerde, olay biter, şiir başlar. Ay-
doğan, yaşananları bir kez daha anlatarak yaşama-
nın şiirini yazar.
‘Histen düşünceye’ diyebileceğimiz yerler, Aydo-
ğan’ın kendi kendine dertleşmeleridir. Örneğin gün-
lüğünün birinde babasına seslenir. Ve ona, hinlikler 
yapan, dürüst olmayan insanlardan dem vurur. Bu 
şekilde arayışını/direnişini yazarak, günlüklerinde 
dost, kardeş veya babayla dertleşerek güçlendirir.
‘Düşünceden düşünceye’ diyebileceğimiz kısımlarda 
ise deneme yazarı Kâmil Aydoğan’la karşılaşırız. Bu-
rada düşünceler arasında mekik dokur, yenilerini 
üretmeye çalışır. Bazı yerlerde bilinen fikirlerden şi-
irsel bir anlatım çıkarır, bu şekilde değişmeyen doğ-
ruları yeniden gündeme getirmeye çalışır. Bu kısım-
larda belirsizlik yoktur, kendinden emin bir şekilde 
konuşur.
Kâmil Aydoğan farklı anlatım teknikleriyle, Türk 
edebiyatının büyük eksiği veya ihmali diyebileceği-
miz günlük türünde ayrı bir yer tutar. Hayatını oku-
yuculara açar. Hayatını; yani kalbini. Ve düşünceleri-
ni kalbinin, yaşadıklarının imbiğinden geçirir. Bu 
yüzden her okuyucuya bir şekilde dokunur.

thought.’ Aydoğan’s narration is sensible in parts especially 
where we can describe as ‘from event to thought,’ wise, and 
impressive. For instance, when he tells about what he had 
been through during his sibling Asst. Prof. Dr. Feramuz 
Aydoğan’s funeral or his resignation from İzmir Directorate 
of National Education, he leaves readers to his experiences. 
These are places that making the difference between sense 
and thought through telling events are not easy. His 
narration becomes poetic in these parts. Moreover; in some 
parts, events end, poems begin. Aydoğan writes the poem of 
living as he retells his experiences.    
The parts that we can call ‘from sense to thought’ are where 
Aydoğan has a heart-to-heart talk to himself. For example, 
in one of his diaries he addresses his father. He complains 
about the people who are not honest and who try to con him. 
In this way, he writes about his search or his rejection as he 
has heart-to-heart talks to his father, friend, or sibling in 
his diaries, therefore strengthening his hand. 
In parts that we can describe as ‘from thought to thought,’ 
we meet the essayist Kâmil Aydoğan. He tries to produce 
new thoughts in these parts, going back and forth between 
the thoughts. In some parts, he comes up with poetic 
narrations out of well-known ideas, trying to bring into 
question the unchanged truths once again. These parts 
don’t contain any uncertainties. He narrates self-assuredly. 
Kâmil Aydoğan has a different place in diary gender, which 
is the lack or neglect of the Turkish literature, by means of 
his different narration techniques. He allows readers enter 
his life, in other words, his heart. He distills his thoughts in 
a retort of heart and experiences. That is why he touches 
every kind of reader somehow. 
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ÖZGüR	BİR	YAZ…

A	FREE	SUMMER

MODACILAR, 2015’İN YAZ AYLARINDA ÖZGÜRLÜK RÜZGÂRLARI ESTİRMEK
İÇİN KOLLARI SIVADI. 

FASHION STYLISTS ARE GETTING READY TO HAVE THE WINDS OF FREEDOM 
BLOW IN THE SUMMER OF 2015. 

Bu sezona damga vuran trendlerin odak noktası rahatlık ve 
doğallıkta şıklığı yakalamak. Eğlenceli rengârenk bir sezon 
kapılarını açarken denimler, bavyeralar ve terlikler başrol 
oyuncuları olarak karşımıza çıkacak.
İşte bu sezona iz bırakacak trendler ve öneriler:

The focuses of the trends that are prominent in this season are 
comfort, and capturing the elegance in naturalness. A colorful 
and fun season is opening its doors and we’re going to see the 
denims, slippers, and Bavarian costumes as its starring players.    
Here are the prominent trends of the season and our tips:
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Uzun	süredir	temel	ihtiyacımızı	
karşılayan	jean	pantolonlar	eski	
popülerliğini	geri	kazanarak	
gardıroplarımızın	yıldızı	olacak.	
Pantolon	ve	ceketlerde	
alıştığımız	jeanlar	bu	sezon	
tulum,	etek,	ayakkabı,	çanta	ve	
aksesuar	gibi	parçalar	ile	
alışılmışın	dışında	karşımıza	
çıkacak.	Sınırsız	seçim	avantajı	
sunan	jeanleri	sezonun	hakkını	
vererek	kullanmak	size	kalacak.

Öneri:
Şaşırtmayı	sevenlerdenseniz	bu	
sezon	jean	aksesuarlar	tam	
size	göre.	Jean	güneş	
gözlükleri,	kulaklıkları,	
bandanaları	korkmadan	
kullanabilirsiniz.

Sezonun	gözde	parçalarından	
olan	slopetler	ile	tulum	jeanler	
adeta	yarışacak.	Şortlu	
tulumların	altına	sandaletleri	
tercih	ederken,	slopetlerde	
bohem	rüzgârını	İspanyol	
paçada	hissettirebilirsiniz.

Almanya’nın	en	büyük	eyaleti	
olan	Bavyera,	kendisine	has	
kostümüyle	modaya	ilham	
verecek.	Bavyeralı	kızların	
giydiği	bu	kostümlerde	dikkat	
çeken	noktalar	bel	hattını	
vurgulayan	kemerlerin	altından	
uzanan	etekler	ve	onlara	eşlik	
eden	düşük	omuzlar	veya	
dikdörtgen	dekolteli	üstler…

Öneri:
Üstü	lastikli	ve	işlemeli	detaylı	
bu	üstler	omuzları	tamamen	
açıkta	bırakıyor.	Boş	kalan	
boyunda	gösterişli	bir	kolye	
kullanarak	Bavyera	şıklığınızı	
tamamlayabilirsiniz.

Pamuklu	elbiseler	ve	folklorik	
boğaz	detayların	altına	diz	altı	
çorapları	giyerek	Bavyera’ya	
modern	hava	katabilirsiniz.

Jeans	that	we	choose	to	wear	
for	most	occasions	are	going	to	
regain	their	popularity	and	
become	the	indispensible	pieces	
of	our	wardrobes	once	again.	
We	are	used	to	see	denim	
fabrics	used	for	jackets,	and	
pants;	however,	this	season	we	
are	going	to	see	them	used	for	
pieces	such	as	overalls,	
accessories,	bags,	shoes,	and	
skirts.	You	just	have	to	select	
the	most	suitable	denim	piece	
among	unlimited	varieties.			

Tips:
If	you	like	to	astonish	people,	
the	jean	accessories	of	this	
season	are	just	for	you.	You	can	
wear	jean	sunglasses,	
earphones,	and	bandanas	
without	hesitation.

Slopettes	and	jean	overalls	that	
are	the	favorite	garments	of	the	
season	are	almost	going	to	
compete	with	each	other.	You	
might	want	to	choose	sandals	
under	your	short	overalls	as	you	
go	for	slopettes	with	flare	legs	
to	feel	the	Bohemian	winds.	

Bavaria,	the	largest	state	of	
Germany,	is	going	to	inspire	
fashion	with	its	unique	costumes.	
The	traditional	dresses,	worn	by	
the	Bavarian	girls,	draw	attention	
with	their	belts	that	highlight	the	
waistband	accompanied	by	
stoop	shoulders	or	a	low-cut	
rectangular	neckline.

Tips:
Their	elasticized	and	
embroidered	tops	leave	the	
shoulders	bare.	You	can	
complete	your	Bavarian	
elegance	with	an	ostentatious	
necklace.

You	can	add	a	modern	ambience	
to	your	Bavarian	look	by	wearing	
knee-high	socks	under	the	
folkloric	neck	details	and	cotton	
dresses.

JeAn: JEAN:

BAVYerA: BAVARiAN:
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TerLiK:
‘Terlikler	sadece	deniz	kenarında	giyilir’	mantığı	
gitgide	azalıyor.	Bantlı,	parmak	arası,	ayakkabıdan	
bozma	dekolteli	gibi	birçok	çeşit	sunarak	
ayakkabıların	yerini	aldılar.	Spor	olduğu	kadar	
zarif	olmasıyla	dikkat	çeken	yepyeni	tasarımlarıyla	
terlikler	yazı	ele	geçirmeye	geliyor.

Öneri:
Günlük	hayatta	kullanmak	için	yumuşak	deri	
detaylı	terlikleri	tercih	edebilirsiniz.	

Farklı	olmayı	sevenler	tahta	topuklu,	Türk	
kültürünün	takunyası	olarak	bilinen,	terlikleri	
kullanabilir.

sLippERs:
The	logic	of	‘sandals	are	only	worn	at	beach’	is	
dwindled	now.	They	are	replacing	shoes	with	their	
large	variety	of	models	such	as	flip-flop,	strapped,	
and	décolleté.	The	new	designs	that	are	both	
comfortable	and	classy	stand	out	and	they	are	
going	to	rule	this	summer.	

Tips:
Choose	the	soft	leather	ones	for	daily	use.	

If	you’d	like	to	look	different,	you	can	choose	
wooden-heels	as	they	are	called	‘takunya’	in	the	
Turkish	culture.

AHŞAP TAKILAr:
Doğallığın	ve	saflığın	simgesi	olan	ahşap	malzemeli	
takılar	bu	sezon	çok	tercih	edilecek.	Naif,	romantik,	
güçlü,	çekici	her	tarzdaki	kadın,	şıklığı	ve	natürelliği	
yakalayan	ahşap	takıların	peşinde	olacak.

Öneri:
Gözde	aksesuarlardan	olacak	olan	tahtadan	
mücevherleri	ilkbahar	yaz	gecelerinde	abartıdan	
uzak,	ufak	bir	pırıltı	ile	kullanabilirsiniz.

İmitasyon	takılara	alerjisi	olanlar,	ahşap	detaylı	
takıları	kullanarak	bohem	ve	sofistike	havayı	
sürdürebilir.

WOODEN JEWELRY:
Wooden	jewelry,	which	symbolizes	naturalness	and	
pureness,	is	going	to	be	very	popular	this	season.	
Whether	she	is	romantic,	powerful,	attractive,	or	
naive,	every	woman	with	different	styles	is	going	to	
pursuit	wooden	jewelry	that	captures	both	the	
elegance,	and	naturalness.	

Tips: 
You	can	use	wooden	jewelry,	which	is	going	to	be	
the	favorite	accessory	of	this	season,	with	a	little	bit	
of	shimmer	at	spring	and	summer	nights.

If	you	are	allergic	to	imitation	jewelry,	you	can	wear	
wooden	jewelry	to	maintain	your	Bohemian	and	
sophisticated	look.	
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ELA DEMİRCİLER

YAZlIğInIZ	İÇİn	15	YEnİ	FİKİR

15	NEW	IDEAS	FOR	YOUR	SUMMERHOUSE

KIŞ MEVSİMİNDE BAKIMSIZ KALAN YAZLIKLARI ELDEN GEÇİRİP 
DEKORASYONLARINI YENİLEME VAKTİ GELDİ. 

IT IS TIME TO RENEW THE DECORATION OF YOUR SUMMERHOUSE 
THAT HAS BEEN UNTENDED DURING WINTER.
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Tatil sezonunun açılması 
ile birlikte kışın kapılarına kilit 

vurulan yazlıklar da yeniden gündeme 
geldi. 2015 sezonunun modasına göre 

yapılacak küçük değişikliklerle yazlığınızı daha 
keyifli, daha kullanışlı bir hale getirebilirsiniz. 
Yazlıklarınız için yeni sezon trendlerini içeren                

15 fikir hazırladık:

As the holiday season begins, our summerhouses that have 
been untended during winter are brought to agenda 

again. You can have your summerhouse become more 
practical and pleasant with small touches in 

accordance with the fashion of 2015.  
We have gathered 15 ideas that consist       

of the trends of the season for your 
summerhouse:
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Salonunuzun	ferah	ve	geniş	
görünmesi	size	huzur	verir.	
Salonunuzun	sade	ve	rahat	bir	
mekân	olması	için	de	pastel	
renkler	seçin.	

The	roomy	and	large	look	of	your	
living	room	would	give	you	
peace.	You	should	choose	pastel	
colors	in	your	living	room,	if	you	
also	want	the	place	look	plain	and	
comfortable.

Kapı	girişlerine	konan	
ayakkabılıkların	alçak	ve	küçük	
olan	modellerini	tercih	edip	renkli	
puflarla	tamamlayabilirsiniz.

You	can	choose	a	small	and	short	
shoe	rack	that	is	usually	placed	
right	next	to	the	entrance	door	
and	complete	it	with	colorful	
poufs.	

Küçük	boyutlardaki	koltuklar	
mekânda	alan	avantajı	sağlar.	Sık	
misafir	ağırlıyorsanız	yatak	
olabilen	koltukları	seçin.	Sıcakta	
rahat	kullanım	sağlayan	keten	
kumaşları	tercih	edin.

Choosing	small-size	sofas	would	
help	you	take	advantage	of	the	
space.	If	you	are	hosting	
overnight	guests	often,	go	for	
sofa	beds	and	select	linen	fabrics	
that	are	comfortable	to	use	in	the	
heat	of	summer.

Yazlıkların	girişinde	huzur	ve	ferahlık	
veren	ekru,	sarı	gibi	açık	renk	tonları	
veya	pastel	renkleri	seçin.	Yazlık	
evinizi	daha	geniş	göstermeye	
yarayan	aynalar	da	bu	bölümün	baş	
aksesuarı	olmalı.	

Choose	light	or	pastel	colors	that	
evoke	peacefulness	and	
spaciousness	such	as	ecru	and	
yellow	for	the	entrance.	Mirrors	that	
would	make	your	summerhouse	
look	roomier	should	be	your	main	
accessory	at	this	part	of	the	house.

Sehpa	yerine	koltuk	kollarına	
geçmeli	olarak	kullanılan	
sehpaları	tercih	edip	alan	
tasarrufu	sağlayın.	Duvara	
monte	televizyonlar	da	size	
alan	kazandırır.	

Instead	of	coffee	tables,	use	
sofa	arm	trays,	which	should	
save	some	space	in	your	living	
room,	just	as	a	wall-mounted	
TV	would...
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Yatak	odanızın	duvarlarını	sıcak	
renklerden	seçip	bu	renkleri	
yatak	örtüleri	ve	perdelerinize	
aktarın.	Mobilyalarınız	açık	
renklerde,	değiştirebilir	objeler	
ise	iddialı	renklerde	seçilebilir.	
Choose	warm	colors	for	the	
bedroom	walls	and	use	these	
colors	for	your	curtains	and	
duvets.	You	can	select	your	
furniture	in	light	colors	and	small	
decorative	items	in	bold	colors.

İki	çocuğunuz	varsa	
yaşlarına	göre	ranza	veya	
yatakların	alt	bölümünden	
ikinci	bir	ünite	çıkan	yavru	
yatakları	tercih	edebilirsiniz.	
If	you	have	two	children,	
you	can	use	bunk	beds	or	
trundle	beds	in	accordance	
with	their	age.	

Giysi	dolaplarınızı	duvar	renginde	
seçip	mekânla	bütünleşmiş	algısı	
yaratabilirsiniz.	Dar	odalarda	
sürgülü	ve	aynalı	dolaplar	
kullanarak	mekândan	tasarruf	edip	
rahat	kullanım	sağlayabilirsiniz.
You	can	create	an	effect	of	
integrity	by	using	the	same	color	
for	both	your	wardrobe	and	
walls.	You	might	want	to	use	
wardrobes	with	mirrored	and	
sliding	doors	in	small	bedrooms	
to	save	some	space.		

Küvet	yerine	duş	teknesi	
tercih	edin.	Banyo	ve	mutfak	
gibi	ıslak	zeminli	alanlarda	
kullandığınız	seramik	
ebadının	küçük	olması	
mekânın	büyük	algılanmasını	
sağlar.
Prefer	a	shower	bath	instead	
of	a	bathtub.	Using	small	
size	ceramic	tiles	for	kitchen	
or	bathroom	floors	would	
make	the	space	look	larger.

Salon	ile	mutfak	zeminini	
aynı	malzemeden	seçerek	
bütünlük	yaratın.	Küçük	
evlerde	açık	mutfak	tercih	
etmelisiniz.	
Create	a	complete	look	by	
choosing	the	same	floor	
finish	for	both	kitchen	and	
living	room.	You	should	
have	open	kitchens	in	small	
homes.
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Yazlıklarda	balkon	ve	
verandalar	önemli	yaşam	
alanları.	Burada	az	yer	kaplayan	
ve	çok	iş	gören	eşyaları	seçin.	
Bu	yılın	modası	bankları,	renkli	
yastıklarla	kullanın.	
Balconies	and	patios	are	
important	parts	of	
summerhouses.	Choose	
compact	but	functional	furniture	
for	those	areas.	Benches	are	in	
fashion	this	year;	complete	them	
with	colorful	cushions.	

Güneşi	engellemek	ve	
alandan	kazanmak	için	
duvara	şemsiye	veya	balkon	
ölçülerine	uygun	tenteler	
monte	ettirebilirsiniz.	
You	can	install	a	sunblind	on	
the	wall	or	have	a	parasol	in	
a	suitable	size	for	your	
balcony	to	shelter	from	the	
sun	and	save	some	space.	

Işıklandırma	için	kokulu	
mumlar,	denizci	fenerleri,	
aplik,	duvara	monte	
aydınlatmalar	ve	spotlar	
tercih	edilebilir.
You	can	use	scented	candles,	
bracket	lamps,	wall-mounted	
lamps,	or	spotlights	for	
lighting.							

Balkon	boyalarının	yaz	yağmurlarına	
karşı	suya,	neme	dayanıklı	ve	
silinebilir	olmasına	özen	gösterin.	
Zeminde	kum	bazlı	malzeme	
kaymayı	önlerken	seramik	ve	doğal	
taşlarda	zarif	bir	görüntü	sağlar.	
Choose	a	weatherproof	and	
wipeable	wall	painting	against	rain	
and	humidity	for	your	balcony.	
Sand	based	materials	for	floors	
prevent	slipping	as	they	create	an	
elegant	effect	on	ceramic	and	
natural	stone.

Balkonu	yeşillendirmek	için	de	
korkuluklara	askı	sistemiyle	
monte	edilen	çiçekliklerle,	
duvarlara	monte	edilen	
ferforje	saksılıkları	tercih	
edebilirsiniz.
Select	hanging	flowerpots	
and	wall-mounted	wrought	
iron	pots	to	green	your	
balcony.



YEnİ	MoDEllER	oToMoBİl	
SATIŞInI	ARTIRACAK

YILBAŞINDA YÜKSELİŞE GEÇEN OTOMOBİL PAZARI, BİRBİRİ ARDINA SUNULACAK YENİ 
MODELLERLE 1 MİLYON ADET SEVİYESİNİ GEÇECEK. 

ERTUĞRUL ARSLAN
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Bu yılın ilk aylarından beri yükselişini sürdüren 
Türkiye otomobil pazarının yılsonunda 1 milyon 
gibi rekor bir seviye ulaşması bekleniyor. Otomobil 
ve hafif ticari araç pazarı 2015’in ilk 4 ayında yüzde 
57 artarken binek otomobil yüzde 49, hafif ticari 
araç pazarı yüzde 85,5 yükseldi. Yılın ilk dört ayında 
toplam satışlar 200 bin adet seviyesine yaklaştı. 
Yılsonuna kadar bu ivme sürerse toplam pazarın 1 
milyon adet seviyelerine ulaşması bekleniyor. Pa-
zardaki yükselişte neredeyse tüm firmaların başlat-

LUXURY BRAND LEXUs is COMiNG TO TURKEY
Luxury	 brand	 Lexus	 couldn’t	 ignore	 the	 rise	 of	 the	
automobile	market	 any	 longer	 and	 decided	 to	 come	 to	
Turkey.	Lexus,	which	is	shown	among	the	most	prestigious	
brands	of	the	world	since	its	production	begin	in	1989,	is	
going	to	begin	to	be	sold	officially	 in	the	last	quarter	of	
this	 year	 in	 our	 country.	 The	 operations	 in	 Turkey	 for	
Lexus,	which	 is	on	sale	 in	80	countries	 in	the	world,	are	
going	 to	 be	 conducted	 by	 Toyota	 Marketing	 and	 Sales	
Turkey	Inc.	
IS,	 NX,	 GS,	 RX,	 LS,	 and	 RC	 models	 are	 going	 to	 be	
marketed	 at	 Lexus	 showroom	 that	 is	 going	 to	 be	 open	
primarily	in	İstanbul.	The	price	of	the	new	Lexus	models,	
which	 are	 in	 a	 low	 tax	 bracket,	 is	 expected	 to	 range	
between	80	to	300	thousand	Euros.	They	are	going	to	be	
presented	 to	 the	 Turkish	 market	 with	 2.0lt	 engine	 and	
automatic	transmission.	At	first,	the	yearly	sales	target	of	
Lexus	 is	 50,	 and	 it	 has	 been	 targeted	 to	 increase	 this	
number	to	1000	in	the	coming	five	years.			

LÜKS MArKA LeXUS TÜrKiYe’Ye GeLiYOr
Pazardaki	yükselişe	lüks	marka	Lexus	daha	fazla	kayıtsız	
kalamayıp	 Türkiye’ye	 gelmeye	 karar	 verdi.	 Üretilmeye	
başlandığı	1989	yılından	itibaren	dünyanın	en	prestijli	mar-
kaları	arasında	gösterilen	Lexus,	bu	yılın	son	çeyreğinde	
artık	ülkemizde	de	resmen	satılmaya	başlanacak.	Dünyanın	
80	ülkesinde	satışta	olan	Lexus’un	Türkiye	operasyonları-
nın	 Toyota	 Türkiye	 Pazarlama	 ve	 Satış	 A.Ş.	 tarafından	
yürütülecek.
Lexus’un	öncelikle	İstanbul’da	açılacak	satış	noktasında	IS,	
NX,	GS,	RX,	LS	ve	RC	modelleri	pazarlanacak.	Düşük	vergi	
dilimine	 giren	 2,0	 litrelik	 motor	 ve	 otomatik	 şanzımanlı	
olarak	Türkiye	pazarına	sunulacak	yeni	Lexus	modellerinin	
fiyatının	80	bin	Avro’dan	başlayıp	300	bin	Avro’ya	kadar	
yükselmesi	bekleniyor.	İlk	etapta	yılda	50	olan	Lexus	satış	
hedefinin	5	yıl	içinde	bin	adede	yükselmesi	planlanıyor.

tığı avantajlı satış kampanyaları dışında birbiri ar-
dına pazara sunulan yeni modeller de etkili oluyor. 
Önceki ay düzenlenen ve sektörün en büyük bulaş-
ması olan İstanbul Autoshow Fuarı’nın ardından 
pazara yeni modeller de akın etmeye başlayacak. 
Satışa sunulacak farklı sınıflardan yeni modeller 
içinde, uygun fiyatlı küçük otomobiller kadar, gös-
terişli prestijli araçlar da tüketicileri kendisine 
çekmeye çalışacak. 
İşte satışa sunulmayı bekleyen önemli yeni modeller:
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THE	NEW	MODELS	ARE	GOING	
TO	INCREASE	THE	SALES

THE RISING AUTOMOBILE MARKET FOLLOWING THE NEW YEAR WILL REACH TO A 
SALES FIGURE OF ONE MILLION BY MEANS OF THE NEW MODELS PRESENTED TO THE 

MARKET ONE AFTER ANOTHER.  

oToMoTİv / AUTOmOTivE

The Turkish automobile market that has maintained its rise 
since the first months of the year is expected to reach to a 
record sales figure of one million at the end of this year. 
Automobile and light commercial vehicle market sales is 
increased by 57 per cent in the first quarter of the year as sedan 
automobile market sales is increased by 49 per cent, and light 
commercial vehicle market sales by 85.5 per cent. The sales 
figures came close to 200 thousand in the first quarter. If the 
acceleration is maintained by the end of this year, the sales 
figure is expected to reach to 1 million in total. The new models 

that are presented to the market one after another affect this 
rise just as much as the sales campaigns that are started by the 
companies do. Following the biggest meeting of the sector, the 
Auto Show that was held in İstanbul last month, the new 
models are going to begin to show their faces in the market. 
Among the new models of the different classes that are going 
to be presented to the market, flamboyant and prestigious 
models are going to try to draw attention as much as small cars 
with suitable prices would.   
Here are some significant new models that wait for their launch:
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renAULT KADJAr iLe ArAZiYe ÇIKIYOr
Fransız	 marka	 Renault	 için	 bu	 yılın	 en	 büyük	 yeniliği	
hafif	 arazi	 araçları	 sınıfında	 mücadele	 edecek	 Kadjar	
olacak.	Renault’nun	yepyeni	crossover	modeli	Captur	ve	
Koleos	arasındaki	boşluğa	yerleşen	Kadjar,	Renault’nun	
uluslararası	büyümesine	ivme	kazandıracak	C-Crossover	
bir	 araç	 olarak	 ön	 plana	 çıkıyor.	 4×2	 veya	 4×4	 çekiş	
sistemine	 sahip	 Renault	 Kadjar,	 yaz	 aylarının	 başında	
Avrupa	 ile	aynı	 anda	ülkemiz	pazarına	 sunulacak.	Yeni	
araç	iki	dizel	ve	bir	benzinli	motor	ile	Türkiye’ye	gelecek.	
Dizel	 motor	 EnergydCi	 110,	 EnergydCi	 130	 benzinli	
seçenekse	EnergyTCe	130	beygir	gücünde	olacak.
Zengin	 bir	 donanım	 seviyesine	 sahip	 olan	 Kadjar’da	
otomatik	şanzıman	seçeneği	de	bulunacak.

Kardeş rekabeti başlıyor
Renault-Nissan	 ittifakının	 başarılı	 modeli	 Nissan	
Qashqai	ile	direkt	rekabet	edecek	Renault	Kadjar,	aynı	
zamanda	Japon	kardeşiyle	aynı	platformu	ve	dolayısıyla	
aynı	 genleri	 paylaşıyor.	 Kadjar,	 	 Renault	 ürün	
yelpazesinde	 Captur	 ile	 Koleos	 modellerinin	 arasında	
konumlanacak.	 Nissan	 Qashqai	 dışında	 yeni	 aracın	
piyasadaki	 en	büyük	 rakipleriyse	Skoda	Yeti,	Hyundai	
ix35-Kia	Sportage	olacak.

RENAULT GOEs OFF-ROAD WiTH KADJAR
The	biggest	novelty	for	the	French	brand	Renault	this	year	is	
going	to	be	Kadjar,	which	is	going	to	compete	in	the	light	
off-road	vehicles	class.	Kadjar,	which	fills	the	space	between	
Renault’s	 newest	 crossover	 Captur	 and	 Koleos,	 becomes	
prominent	as	a	C-Crossover	vehicle	that	is	going	to	accelerate	
the	 international	 growth	 of	 Renault.	 Renault	 Kadjar	 that	
comes	with	4X2	or	4X4	wheel	drive	options	is	going	to	be	
presented	to	the	Turkish	market	and	the	European	markets	
at	the	beginning	of	this	summer.	The	new	vehicle	is	going	to	
be	offered	with	 two	diesel	 and	a	petrol	 engine	options	 in	
Turkey.	Diesel	motor	EnergydCi	powers	 110	hp;	EnergydCi	
130	hp;	and	EnergyTCe	petrol	engine	option	powers	130	hp.	
Kadjar	with	high	level	of	equipments	is	going	to	be	offered	
with	automatic	transmission	option,	too.	

Competition between the siblings begins
Renault	Kadjar,	which	is	going	to	be	in	direct	competition	
with	 the	 successful	model	 of	 Renault-Nissan	 cooperation	
Nissan	Qashqai,	shares	the	same	platform	with	its	Japanese	
sibling.	Kadjar	is	going	to	be	located	between	Captur	and	
Koleos	 within	 the	 Renault	 product	 scale.	 The	 strongest	
competitors	 of	 the	 vehicle	 in	 the	 market,	 except	 Nissan	
Qashqai,	are	Skoda	Yeti	and	Hyundai	ix35-Kia	Sportage.	
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BMW 3 SeriSi MODeL YILInA HAZIr
Türkiye	 pazarının	 da	 premium	 sınıfın	 en	 çok	 satanlar	
listesinde	ilk	sıralarda	yer	alan	BMW	3	Serisi	makyajlandı.	
Ön	 ve	 arka	 far	 gurubu,	 iç	 mekân	 yenilikleri	 dışında	
kapsamlı	 bir	 şekilde	 elden	 geçirilen	 3	 Serisi’nde	 motor	
ailesi	de	geliştirildi.	Sadece	sedan	ve	Touring	için	uygulanan	
makyaj	operasyonu	sonrasında	GT	versiyonu	değişmeden	
bırakılmış.	Aracın	daha	sportif	görünmesi	 için	epey	çaba	
harcanırken,	 zaten	 yüksek	 olan	 dinamizm	 üst	 seviyeye	
çıkarılmaya	 çalışılmış.	 İç	 mekânda	 yeni	 malzemeler	
kullanılırken,	vites	kolunun	önünde	daha	fazla	eşya	alanına	
yer	 açılmış.	 Bardak	 tutucular,	 hava	 giriş	 ızgaraları	 ve	
kontrol	 panel	 düğmelerinde	 de	 farklılıklar	 yaratılmış.	
Makyaj	 sonrası	 motor	 ve	 iç	 mekân	 değişiklikleri	 dışında	
otomobilde	 geliştirilmiş	 bir	 amortisör,	 sürüş	 dinamikleri	
yükseltilmiş	yeni	direksiyon	sistemi	ve	konforu	düşürmeden	
sportifliği	 yükselten	 dört	 tekerlekten	 çekiş	 sistemleri	 de	
kullanılmaya	 başlanacak.	 Makyajlı	 3	 Serisi’ndeki	 önemli	
değişikliklerden	biri	de	artık	 1.6lt	 turbo	benzinli	motorun	
yerini	 3	 silindirli,	 1.5	 litre	 hacimli	 136	 beygirlik	 turbo	
beslemeli	 motora	 bırakacak	 olması.	 Ülkemiz	 pazarı	
açısından	 en	 önemli	 değişiklik	 olan	 bu	 yeni	 motor,	 3	
Serisi’nin	Türkiye’de	en	çok	satan	versiyonu	olacak.

BMW 3 sERiEs is READY FOR THE MODEL YEAR
BMW	3	series,	which	is	placed	near	the	top	of	the	best-sellers	
list	 of	 the	 premium	 class	 in	 the	 Turkish	market,	 has	 been	
modified.	 The	 engine	 family	 of	 3	 Series,	 which	 is	 revised	
extensively	 except	 the	 front	 and	 rear	 lamp	 assembly	 and	
interior	renovations,	is	developed.	Following	the	modification	
applied	 only	 to	 sedan	 and	 Touring,	 GT	 version	 was	 left	
unchanged.	 Great	 effort	 was	 made	 to	 have	 the	 vehicle	
appear	 sportier	 and	 to	 carry	 its	 dynamism,	 which	 was	
already	high,	to	a	higher	level.	In	front	of	the	gearshift	there	
is	more	room	now	to	store	your	personal	belongings	as	new	
materials	are	used	in	the	interior.	Cup	holders,	air	inlet	grilles,	
and	 control	 panel	 buttons	 have	 new	 designs.	 After	 the	
modification,	 except	 the	 engine	 and	 interior	 alterations,	
some	 new	 systems	 are	 going	 to	 be	 used	 such	 as	 new	
steering	wheel	 system	with	higher	driving	dynamics;	 four-
wheel	driving	system	that	increases	the	sportiveness	without	
decreasing	the	comfort	 level.	Another	 important	change	is	
that	the	1.6lt	turbo	petrol	engine	is	going	to	be	replaced	by	a	
3-cylinder,	1.5lt	136	hp	turbo	engine.	This	new	engine	is	going	
to	be	 the	most	 significant	 change	 in	 terms	of	 the	 Turkish	
market,	and	it	is	going	to	be	definitely	the	most	selling	one	
of	the	3	Series	in	Turkey.

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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ÇeK MArKAnIn AMirALi GÜn SAYIYOr
Skoda’nın	 tümüyle	 yenilenen	 amiral	 gemisi	 Superb	 ile	
marka	tarihinde	yeni	bir	dönem	başlıyor.	Bir	üst	sınıftan	da	
müşteri	 kapacak	 aracın	 Avrupa’daki	 en	 büyük	 pazarı	
Türkiye	olacak.	Ağustos	 ayından	 itibaren	geniş	bir	motor	
yelpazesiyle	 satışa	 sunulacak	 Superb’in	 fiyatları	 65	 bin	
TL’den	başlayacak.
Yeni	 Superb,	 modelin	 geçmiş	 nesillerine	 de	 damgasını	
vuran	 ‘genişlik’	kavramını	bir	üst	noktaya	 taşıyarak,	adeta	
‘kendi	sınıfını’	yaratıyor.	4861	mm	(+28	mm)	uzunluğa,	2841	
mm	(+80	mm)	dingil	mesafesine	sahip	olan	Superb’in	yük-
sekliği	ise	eskisine	göre	6	mm	artışla	1468	mm’ye	çıkarıldı.	
Bununla	birlikte	yeni	Superb,	1864	mm	(+47	mm)	ile	sınıfı-
nın	‘en	geniş’	otomobili.
980	mm	baş	mesafesi	ve	157	mm	arka	diz	mesafesine	sahip	
Superb’in	sedan	versiyonunda	bagaj	hacmi,	stepne	bölümü	
dâhil	625	litre.	Bagaj	kapağı,	elektronik	kilitle	donatılırken,	
eller	doluyken	bagaj	kapağının	kolayca	açılabilmesine	ola-
nak	tanıyan	‘sanal	pedal’,	Superb’de	ilk	kez	kullanılıyor.	Bu	
sistem,	ayağın	tamponun	alt	kısmına	uzatılması	sayesinde	
bagaj	kapağının	kendiliğinden	açılmasını	sağlıyor.

5 benzinli, 3 dizel motor
Geniş	bir	motor	yelpazesiyle	gelecek	Superb‘de,	5	ben-
zinli,	üç	dizel	motor	seçeneği	bulunacak.	Türkiye’de	de	
satılacak	benzinli	motor	seçenekleri	1.4lt	TSI	(125	ve	150	
HP)	olarak	sıralanırken,	ayrıca	1.8	TSI	(180	ve	220	HP)	ve	
2.0	 lt	 TSI	 (220	 ve	 280	 HP)	 seçenekleri	 mevcut.	 Dizel	
motorlar	ise	1.6lt	(120	HP),	2.0	lt	(150	ve	190	HP)	olacak.	
Araçta	 kullanılan	motorların	 yakıt	 tüketimleriyle	 yüzde	
30	seviyelerine	kadar	eski	versiyona	kıyasla	düşürülmüş.

ÇEK MARKANIN AMİRALİ GÜN SAYIYOR
A	new	period	begins	for	the	brand	history	with	Superb,	
the	completely	renovated	flagship	of	Skoda.	The	largest	
European	market	of	the	vehicle,	which	is	going	to	attra-
ct	 the	 shoppers	 of	 the	 higher	 class,	 is	 going	 to	 be	
Turkey.	The	sales	price	of	Superb	is	going	to	begin	from	
65	thousand	TL	and	the	vehicle	is	going	to	be	presented	
with	a	variety	of	engine	options	starting	from	August.	
The	 new	Superb	 creates	 its	 own	 class	 by	 carrying	 the	
concept	 of	 ‘wideness’	 to	 another	 level.	 The	 height	 of	
Superb,	which	has	4861	mm	(+28	mm)	length	and	2841	
mm	(+80	mm)	wheel	base,	is	increased	by	6	mm,	tota-
ling	to	1468	mm,	compared	to	its	old	version.	The	new	
Superb	is	the	widest	of	its	class	with	1864	mm	(+47	mm)	
width.	
Superb	has	980	mm	headroom	and	157	mm	rear	passen-
ger	legroom.	Its	sedan	version	has	625	liters	of	luggage	
capacity	 including	 spare	 wheel	 section.	 The	 luggage	
door	 is	 equipped	 with	 electronic	 key	 system	 and	 you	
can	open	it	just	by	waving	your	foot	under	the	rear	bum-
per.	Skoda	calls	this	system	Virtual	Pedal.	The	system	is	
being	used	for	the	first	time	in	Superb.	

5 petrol, 3 diesel engines
Superb	offers	five	petrol	and	three	diesel	engine	options.	
Here	are	 the	petrol	 engine	options	 that	are	going	 to	be	
offered	in	Turkey:	1.4lt	TSI	(125	and	150	hp)	and	also	1.8	TSI	
(180	and	220	hp)	and	2.0	lt	TSI	(220	and	280	hp.)	Diesel	
engine	options	are	1.6lt	(120	hp,)	2.0	lt	(150	and	190	hp.)	
Their	fuel	consumption	rate	is	lowered	up	to	30	per	cent	
compared	to	its	older	version.	

oToMoTİv / AUTOmOTivE
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AYTUN ÇELEBİ

EVİnİZİ	DAHA	‘AKIllI’	YAPIn

MAKE	YOUR	HOME	‘SMARTER’

UZAKTA BİLE OLSANIZ; EVİNİZİ SÜPÜRMEK, MİSAFİRİNİZE KAPI AÇMAK, MUTFAK 
ROBOTUNUZA YEMEK HAZIRLATMAK İSTEMEZ MİSİNİZ? 

EVEN IF YOU WERE AWAY, WOULD YOU NOT LIKE TO BE ABLE TO VACUUM YOUR 
FLOORS, OPEN THE DOOR FOR YOUR GUESTS, AND HAVE YOUR ROBOTIC KITCHEN 

TO COOK SOMETHING FOR YOU?

‘Çeşitli haberleşme protokolleri sayesinde birbirleri ile 
haberleşen ve birbirine bağlanarak, bilgi paylaşarak akıllı 
bir ağ oluşturmuş cihazlar sistemi’ olarak açıklanabilen 
‘Nesnelerin İnterneti’ (Internet of Things) yeni bir teknoloji 
trendi… Bu sisteme dâhil olan cihazlar sayesinde, evde 
olmasanız bile, evdeki işleri uzaktan yönetebileceksiniz. 
İşte geleceğe şimdiden hazır olmanızı sağlayacak bu 
cihazlardan en iyileri...

‘Internet of Things’ that can be described as ‘the smart 
network of physical objects or things that contain embedded 
technology to communicate or interact with the 
manufacturer, operator, or other connected devices’ is a 
new technology trend. By means of this system, you will be 
able to manage devices connected to it from distance. 
Here are the best of those devices that are going to prepare 
you for the future… 

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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DYSOn 360 eYe
Dyson’un	 robot	 süpürgesi,	 360	 derecelik	 kamerasından	
yardım	alarak,	 tüm	odanın	haritasını	 çıkarıyor.	Kendisine	
engel	olan	nesnelerin	yerini	değiştirerek	her	yeri	temizle-
yebiliyor.	Minyatür	motoru	ve	cyclone	teknolojisi,	birçok	
temizlik	 robotundan	 daha	 güçlü	 çekim	 gücüne	 sahip	
olmasını	sağlıyor.	Dyson	Link	adını	taşıyan	mobil	uygula-
ması	ise	robot	evde	gezinirken	kamera	görüntülerini	göre-
bilmenizi	ve	geriye	kalan	temizlik	haritasını	ayarlayabilme-
nize	imkânı	veriyor.

Dyson’s	 robot	 vacuum	 cleaner	maps	 the	whole	 room	
with	the	assistance	of	its	360-degree-camera.	To	clean	
everywhere,	 it	 changes	 the	 locations	 of	 objects	 that	
are	 on	 its	 way.	 Its	 miniature	 engine,	 and	 cyclone	
technology	enable	the	robot	have	more	suction	power	
than	 others	 do.	 Its	 mobile	 application	 called	 Dyson	
Link	 allows	 users	 follow	 the	 cleaning	 process	 and	
adjust	the	cleaning	map.	

LOCKITrOn BOLT
Akıllı	bir	kilit	sayesinde	anahtar	unutma	derdini	ortadan	kal-
dırabilir	ya	da	evinize	gelen	misafirlere,	evde	olmasanız	bile	
kapıyı	açabilir,	evden	gittiklerinde	de	kapıyı	uzaktan	kilitleye-
bilirsiniz.	Lockitron’un	da	birçok	rakibi	var,	ancak	onun	farkı	
düşük	 enerjili	 bir	 Bluetooth	 sinyalli	 bir	 akıllı	 saat,	 fitness	
bilekliği	ile	de	çalışabilmesi.	Ek	bir	Bridge	modülü	ile	kapının	
kilit	 durumu	 internet	 üzerinden	 görülebildiği	 gibi,	 e-posta	
gönderilerek	misafirler	için	giriş	parolası	da	oluşturulabiliyor.

Thanks	to	a	smart	lock,	you	can	forget	about	the	trouble	
of	 losing	 your	 keys,	 you	 can	 open	 the	 door	 for	 your	
guests,	 or	 close	 it	 after	 they	 leave	 even	 if	 you	 are	 not	
home.	 Lockitron	 has	 many	 competitors;	 however,	 its	
difference	 is	 that	 it	 works	 through	 a	 low	 energy	
consuming	 smart	 watch	 or	 wristband	 with	 Bluetooth.	
Through	an	additional	Bridge	module,	state	of	your	door	
can	 be	 viewed	 online	 or	 an	 e-mail	 consisting	 of	 an	
entrance	password	for	your	guests	can	be	sent.		

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY

PHILIPS HUe
Akıllı	ev	aydınlatması	denilince	en	çarpıcı	ürün	olan	Philips	
Hue	akla	geliyor.	LED	aydınlatma	ile	tasarruflu	enerji	tüketen	
bu	akıllı	ampul,	Wi-Fi	bağlantısı	sayesinde	bir	mobil	uygula-
ma	 ile	 yönetilebiliyor.	Açıp	 kapatmak	 çok	 basit,	 ancak	 en	
güzel	 yanı	 farklı	 renklere	 geçiş	 yapabilmek.	 Böylece	 ruh	
halinizi	yansıtan	bir	aydınlatmaya	sahip	olabilirsiniz.	

Philips	Hue	 is	 the	 first	 thing	 that	 comes	 to	mind	when	
someone	mentions	 smart	home	 lighting.	The	 light	bulb	
that	saves	energy	through	LED	lighting	can	be	managed	
by	a	mobile	application	with	Wi-Fi	connection.	It	is	very	
easy	to	turn	 it	on	and	off,	but	the	greatest	part	of	 it	 is	
that	it	can	switch	to	different	colors.	Therefore,	you	can	
have	lighting	that	reflects	your	mood.		
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JIBO 
Üç	eksenli	motoru	ve	yüz	tanıma	yazılımıyla	hareketlerini-
zi	 takip	 eden	 bu	 kamera,	 aslında	 konuşabilen	 bir	 robot.	
Tüm	sosyal	medya	hesaplarınızı	takip	eden	ve	sizi	tanıyan	
bu	robotla	İngilizce	konuşabilirsiniz,	basit	yapay	zekâsı	ile	
bir	süre	eğlenebilirsiniz.	Diğer	akıllı	eşyalarıyla	iletişim	kur-
manızı	ve	onları	yönetebilmenizi	sağlayarak,	robot	asista-
nız	olabilir.

This	 camera	 that	 can	 trace	your	movements	 through	a	
face	recognizing	software	and	a	triaxial	engine	is	actually	
a	social	robot	that	can	speak.	You	can	speak	English	to	
this	 robot	 that	 follows	your	 social	media	 accounts	 and	
recognizes	 you	 and	 have	 fun	 with	 its	 simple	 artificial	
intelligence.	You	can	have	the	robot	assist	you	through	
its	connected	smart	devices.

SAMSUnG WF12F9e6P4W
Çamaşır	makinesinin	Wi-Fi	ile	ne	işi	olur?	12	kg	kapasiteli	
bu	makine	yüksek	verimliliğin	yanı	sıra,	uzaktan	çamaşır	
yıkama	işlemlerinin	başlatılmasını	sağlıyor.	Böylece	siz	eve	
döndüğünüzde	 çamaşırlar	 hazır	 oluyor.	 Bittiğinde	 size	
SMS	 gönderebiliyor	 ya	 da	 Smart	 Control	 uygulamasıyla	
iOS	ve	Android	mobil	cihazlardan	 işlerin	hangi	durumda	
olduğunu	görebiliyorsunuz.

What	would	a	laundry	machine	have	to	do	with	Wi-Fi?	This	
machine	with	 12	 kg	 capacity	 and	 high	 efficiency	 enables	
users	to	start	the	washing	process	remotely.	This	way	your	
laundry	finishes	washing	by	the	time	you	come	home.	It	can	
send	you	an	SMS	message	when	the	job	is	complete	or	you	
can	follow	the	process	through	Smart	Control	application	
via	your	iOS	or	Android	mobile	device.		

MOLeY rOBOTICS 
Akıllı	mutfak	eşyaları	işleri	kolaylaştırıyor	ancak	aşçılık	
yine	de	size	kalıyor.	En	azından	Moley’nin	bu	cihazını	
görene	kadar	biz	de	böyle	düşünüyorduk.	İnternetteki	
yemek	tariflerini	uygulayabilen,	kolları	 ile	malzemeleri	
alıp	ölçen,	kesen,	doğrayan	ve	pişiren	süper	akıllı	mut-
fak	robotu	2017	yılında	piyasada	olacak.	

Smart	kitchen	devices	might	make	things	easier	for	you;	
however,	cooking	is	still	your	responsibility.	At	least,	this	
was	how	we	 thought	 until	we	met	Moley’s	device.	 The	
super	 smart	 robotic	 kitchen	 can	 follow	 directions	 of	
online	 recipes,	 and	 measure,	 cut,	 slice,	 and	 cook	
ingredients	thanks	to	its	arms.	It	is	going	to	come	on	to	
the	market	in	2017.				

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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neTATMO 
Eve	gelip	gidenleri	takip	etmenizi	sağlayacak	bir	güvenlik	
kamerası	düşünün.	Şimdi	bu	kameraya	bir	yüz	tanıma	yazı-
lımı	ekleyin	ve	kimin	kapınızda	olduğunu	hep	bilin.	Ailenizin	
hareketlerini	kayıt	altına	alabileceğiniz	gibi,	yabancılar	için	
bir	karşılama	mesajı	da	hazırlayabiliyorsunuz.

Imagine	a	security	camera	that	tracks	who	comes	to	your	
home.	Now,	add	a	face	recognizing	software	and	you	will	
always	 know	 who	 is	 at	 your	 door.	 You	 can	 create	 a	
welcome	 message	 for	 strangers,	 as	 well	 as	 recording	
activities	of	family	members.	

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY

eCOBee3
Artık	ısınma	alışkanlıklarınızı	takip	edip	cep	telefonunuza	
mesaj	 atan	 bir	 termostat	 bulmak	 zor	 değil.	 Ecobee3’ün	
farkı	 ise	 her	 odaya	 farklı	 sıcaklık	 ayarı	 yapabilmesi.	 Her	
odaya	ayrı	bir	algılayıcı	yerleştirerek	kurulan	sistem,	kab-
losuz	 ağ	 üzerinden	bilgileri	 taşıyor.	Akıllı	 yazılımı	 günün	
saatine	ve	dışarıdaki	ısıya	göre	soğuk-sıcak	ayarını	otoma-
tik	 yapabiliyor.	 Algılayıcılar	 evden	 ayrıldığınızda	 evdeki	
hareketlerin	durduğunu	fark	ederek	iklimlendirme	sistemi-
ni	kapatabiliyor.

It	 is	 not	 hard	 to	 find	 a	 thermostat	 that	 follows	 your	
heating	routines	and	sends	informative	messages	to	your	
phone.	 The	 difference	 of	 Ecobee3	 is	 that	 it	 can	 make	
separate	adjustments	to	temperature	of	each	room.	The	
system	 that	 is	 set	 by	 installing	 a	 sensor	 in	 each	 room	
shares	 data	 through	 wireless	 network	 connection.	 Its	
smart	 software	 can	 make	 automatic	 adjustments	 in	
accordance	with	the	time	of	day	and	outside	temperature.	
When	you	leave	the	house,	sensors	pick	up	that	there	are	
no	movements	inside	and	turns	off	the	climate	system.	

Mr COFFee
Akıllı	 telefonunuzdan	her	 istediğinizde	 size	 kahve	 yapa-
cak	Bay	Kahve	ile	tanışın.	Wi-Fi	bağlantısı	ve	mobil	uygu-
laması	ile	yönetilen	cihaz,	belirli	gün	ve	saatler	için	ayarla-
narak	 her	 sabah	 ya	 da	 işten	 döndüğünüzde	 kahvenizi	
hazır	edebiliyor.	10	kahve	kapasiteli	bu	filtre	kahve	maki-
nesi	 sadece	ABD’de	 satılıyor	 ama	WeMo	 Insight	 Switch	
satın	 alarak,	 her	 filtre	 kahve	makinesini	buna	benzer	bir	
yeteneğe	kavuşturabilirsiniz.

Meet	 Mr.	 Coffee	 that	 is	 going	 to	make	 coffee	 for	 you	
whenever	you	want	it	from	your	smart	phone.	The	device	
that	 can	 be	managed	 through	Wi-Fi	 connection	 and	 a	
mobile	 application	 can	 make	 your	 coffee	 ready	 in	 the	
mornings.	 This	 coffee	 machine	 with	 a	 capacity	 of	 ten	
cups	is	only	sold	in	the	USA;	however,	you	can	turn	any	
coffee	machine	 into	a	similar	one	by	purchasing	WeMo	
Insight	Switch.		



PArrOT POT
Siz	evde	yokken	çiçeklere	kim	bakıyor?	Bırakın	Parrot	Pot	
baksın.	Bu	Bluetooth	bağlantılı	saksı,	 içerisindeki	su	haz-
nesiyle	gerektiğinde	çiçeklerinizi	 sulayabiliyor.	Üç	aydan	
uzun	süre	çiçekleri	nemlendirebilen,	ortam	ışığı,	sıcaklığı,	
toprak	 nemi	 ve	 gübre	 oranı	 ölçümü	 yapabilen	 cihazla,	
çiçeklerden	çok	anlamasanız	bile	çiçek	bakabilirsiniz.

Who	does	 take	care	of	your	plants	when	you’re	away?	
Let	Parrot	Pot	do	 the	 job.	This	pot	with	Bluetooth	can	
water	your	plant	by	means	of	its	water	reservoir.	Thanks	
to	this	device	that	can	moisture	plants,	measure	light	and	
temperature	 of	 the	 environment,	 the	moisture	 level	 of	
the	soil,	and	rate	of	fertilizer,	you	can	grow	plants,	even	
if	you	don’t	know	how	to	care	for	them.		

SMArTer IKeTTLe
Wi-Fi	bağlantılı	bu	su	ısıtıcısı,	Android	ve	iOS	işletim	sis-
temli	mobil	cihazlardan	yönetilebiliyor.	Çay	da	yapabile-
ceğiniz	makinenin	duracağı	dereceyi	ayarlayabilir,	işi	bitti-
ğinde	ya	da	içindeki	su	bittiğinde	sizi	uyarmasını	sağlaya-
bilirsiniz.

The	 kettle	 with	 Wi-Fi	 connection	 can	 be	 managed	
through	mobile	devices	with	Android	and	iOS	operating	
systems.	 You	 can	 adjust	 the	 temperature	 that	 the	
machine	would	stop	boiling,	and	have	it	warn	you	when	
the	 job	 is	 done	 or	 when	 the	 water	 is	 boiled	 away	
completely.

OrAL-B PrO SMArTSerIeS 7000
Motorlu	diş	fırçasına	Bluetooth	ekleyen	Oral-B,	bu	sayede	
doğru	 fırçalayarak	 ağız	 sağlığınızı	 korumayı	 hedefliyor.	
Akıllı	 telefon	 uygulaması	 dişlerinizin	 ve	 ağzınızın	 hangi	
kısmını	fırçalamanız	gerektiğini	söylerken,	süre	konusunda	
ve	bastırma	gücü	konusunda	da	yardımcı	oluyor.

Oral-B	 that	 adds	 Bluetooth	 to	 automatic	 toothbrush	
targets	 to	 protect	 your	 oral	 health	 by	 assisting	 you	 to	
brush	 right.	As	 the	 smart	phone	application	warns	you	
about	the	parts	of	your	mouth	that	you	should	brush,	it	
also	assists	you	about	the	brushing	time	and	pressure.	

TEKNoLoJİ / TECHNOlOGY
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[ AJANDA / AGENDA ]

BUenA VISTA 
SOCIAL CLUB
Efsane	grup	Buena	
Vista	Social	Club,	27	
Haziran’da	Bodrum	
Antik	Tiyatro’da,	29	
Haziran’da	da	Çeşme	
Açıkhava	
Tiyatrosu’nda…	

The	legendary	group	
Buena	Vista	Social	
Club	is	at	Bodrum	
Ancient	Theater	on	
June	27	and	Çeşme	
Open-air	Theater	on	
June	29.		

BOrODIn QUArTeT
70.	yılını	bir	dünya	turnesiyle	kutlayan	
Borodin	Quartet,	4	Haziran’da	Aya	İrini	
Müzesi’nde…	

Borodin	Quartet	that	celebrates	their	70th	
anniversary	with	a	world	tour	is	going	to	
be	at	Hagia	Irene	Museum	on	June	4.

0  8  8  raillife HAZİRAN / JUNE 2015

MeHMeT erDeM
Sanatçı,	‘Hiç	
Konuşmadan’	
albümündeki	şarkılarını	
12	Haziran’da	Jolly	
Joker	Antalya’da	
söylüyor.

The	singer	is	going	to	
perform	his	songs	
from	his	album	named	
‘Hiç	Konuşmadan’	at	
Jolly	Joker	Antalya	on	
June	12.

JAnUSZ 
OLeJniCZAK
Chopin,	Bach,	Schubert,	
Schumann	ve	Liszt’in	
eserleri	üzerine	yoğunlaşan	
Polonyalı	piyanist	Janusz	
Olejniczak,	16	Haziran’da	
İzmir	Efes	Odeon’da…	

Janusz	Olejniczak,	the	
Polish	pianist	who	focuses	
on	the	works	of	Chopin,	
Bach,	Schubert,	Schumann,	
and	Liszt,	is	at	İzmir	Efes	
Odeon	on	June	16.	



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Vakifbank Rail Miles 2013 Genel ilan Rail&Life21X27-01_CON.pdf   1   20.02.2015   10:48



HAyAT KİTABI 
Gösterim tarihi: 05	Haziran	2015
Yönetmen: Jorge	R.	Gutiérrez
Seslendirenler:	Channing	Tatum,	
Zoe	Saldana,	Danny	Trejo,	Ron	
Perlman,	Ice	Cube
Tür: Animasyon,	aile,	komedi,	
macera

FİLM ÖZETİ
Manolo,	çok	başarılı	bir	boğa	

güreşçisi	olsa	da	asıl	istediği	
gitar	çalmaktır.	Hayallerinin	
prensesi	Maria’ya	kavuşabilmek	
için	de	en	iyi	arkadaşı	Joaquin’le	
birlikte	3	farklı	dünyada	
birbirinden	fantastik	maceralara	
atılacaktır.	

KÜÇÜK KARMAŞA 
Gösterim tarihi:	12	Haziran	2015
Yönetmen:	Alan	Rickman
Oyuncular:	Kate	Winslet,	Alan	
Rickman,	Stanley	Tucci,	Helen	Mc	
Crory,	Jennifer	Ehle
Tür: Dram,	komedi,	romantik

FİLM ÖZETİ
Sabine	yeteneğine	rağmen	kırsal	

kesimde	çalışan	bir	tasarımcıdır.	
Fransa	Kralı	14.	Louis’nin	saray	
mimarı	olan	Andre,	Sabine’i	
Versailles	Sarayı’nın	en	gözde	
bahçelerinden	birini	tasarlaması	için	
işe	alır.	Sabine	sarayda	bir	yandan	
sınıfsal	ve	cinsiyetçi	bir	savaş	
verirken,	diğer	yandan	Andre	ile	
tutkulu	bir	ilişkiye	başlar.	

[ SİNEMA / CiNEmA ]

THE BOOK OF liFE
Opening date:	June	5,	2015
Director:	Jorge	R.	Gutiérrez
Dubbing:	Channing	Tatum,	Zoe	
Saldana,	Danny	Trejo,	Ron	
Perlman,	Ice	Cube
Gender: Animation,	family,	
comedy,	adventure

SYNOPSIS
Manolo	is	a	successful	bull	

fighter	although	all	he	wants	is	to	
play	guitar.	He	embarks	on	an	
adventure	that	spans	three	
fantastic	worlds	with	his	best	
friend	Joaquin	to	follow	his	heart	
and	find	the	princess	of	his	
dreams	Maria.		

A liTTlE CHAOS
Opening date: June	12,	2015
Director:	Alan	Rickman
Cast: Kate	Winslet,	Alan	Rickman,	
Stanley	Tucci,	Helen	Mc	Crory,	
Jennifer	Ehle
Gender:	Drama,	comedy,	romance	

SYNOPSIS
Sabine	is	a	talented	landscape	

designer	who	is	chosen	by	the	
court’s	landscape	artist	André	Le	
Notre	to	build	one	of	the	main	
gardens	at	King	Louis	XIV’s	new	
palace	at	Versailles.	In	her	new	
position	of	power,	she	challenges	
gender	and	class	barriers	while	
also	becoming	romantically	
entangled	with	Andrê.		
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Hülasa

Resimdeki
şarkıcı

Anamalcı

Bir cins
reçine

İnce dantel
Son, sonuç

Bulmaya
çalışmak

Kil ile karı-
şık kireçli

toprak

Sanayi ile
ilgili olan

Bir tatlı
türü

Bakışı
çeken her

şey

Bir sorunu
ele alış biçimi

Güldürü
niteliğinde
kısa oyun

Her yanı
sarı, çok

sarı

İnce, narin

Güzel,
pekiyi

Volga'nın
bir kolu

Sürdürüm

Sarp kıyı

Hayvanın
ayağıyla
vurması
Uyuşuk,

tembel olma
durumu

Çokluk
birinci kişi

Tayin Uluslar-
arası

Nakıs
Vilayet

Karadeniz
bölgesinde
bir ilimiz

Kara,
toprak

Yemen
başkenti

Dingil

Hamız
İltihapsız

şiş Her vakit Küçük,
çapsız

Tunus
plakası

Yürek

Sigorta
ödemesi

Arınmış

İlişim

Baş
kumandan

Toplukonut
İdaresi

Brezilya'da
sıradağ

Mızrap

Tutsaklık

Alt karşıtı

Hisse

Kan pıhtısı

Ücretten
muafiyet
belgesi

Yuvarlak
şekilde, az

miktarda sıvı

Işın
İzin, icazet

Yalım, alaz
Amaç Tokat ilçesi

Yumuşak-
çalardan bir

hayvan

Bir işi yerine
getirme

Üzüntü,
kaygı, tasa

Bir desimetre
küp

Bir tahıl
ölçeği

Manalar

Okul Köpek
maması

Emeksiz
kazanç Tez, ivedi

[ ÇENGEL BuLMACA / CROSSWORDS ]
Bertan Kodamanoğlu
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 AKALA

 ALIMLI

 ArAKiYe

 BALKOn

 ÇOrAK

 eBLeH

 KAnAT

 KAYIK

 KUDÜS

 KÜSPe

 MISrA

 SiSTeM

 TAriH

 TOPrAKALTI

 TrAMVAY

 TUĞLA

 ULAMA

 ÜLKer

 VArSAYIMSAL

 VeCiZe

 YereL

[ TAKEGAKI / TAKEGAKi ]

[ ÇAPRAz BAĞLAR / CROSS liNES ]

Noktaları	birleştirerek	kapalı	bir	şekil	elde	etmemiz	gerekiyor.	Ama	belli	kurallar	dahilinde!
Verilen	rakamlar,	o	rakamın	çevresinden	kaç	tane	çizgi	geçtiğini	gösteriyor.	Rakam	olmayan	yerden	de	çizgi	geçebilir.

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

[ SÖzCÜK AvI / WORD SEARCH ]

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

1	 Each	square	should	include	a	cross	line.
2	 Each	number	shows	how	many	lines	
	 crosses	over	it.	
3	 Cross	lines	cannot	create	a	closed	shape.
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   3  1   9
 9 1  2    
   6    4 1
  4  5 8  1 
  8    2  
 5  9 3  4  
7 4    3   
    4  6 8 
2   5  7   

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

Hülasa

Resimdeki
şarkıcı K Anamalcı

Bir cins
reçine K İnce dantel O Son, sonuç

Bulmaya
çalışmak A Kil ile karı-

şık kireçli
toprak M Sanayi ile

ilgili olan

Bir tatlı
türü S Bakışı

çeken her
şey

S I L A
Bir sorunu

ele alış biçimi

Güldürü
niteliğinde
kısa oyun

Y A K L A Ş I M
Her yanı
sarı, çok

sarı

İnce, narin S A P S A R I Güzel,
pekiyi

Volga'nın
bir kolu R A N A

R A K İ K Sürdürüm A B O N M A N
Sarp kıyı C

Hayvanın
ayağıyla
vurması
Uyuşuk,

tembel olma
durumu

T E P M E K Çokluk
birinci kişi B İ Z

Y A M A Ç Tayin A T A M A Uluslar-
arası A

Nakıs
Vilayet

Karadeniz
bölgesinde
bir ilimiz İ L Kara,

toprak

Yemen
başkenti B E R

E K S İ S A N A
Dingil

Hamız A K S İltihapsız
şiş Her vakit T Küçük,

çapsız

A S İ T Ö D E M
Tunus
plakası

Yürek T N Sigorta
ödemesi

Arınmış

İlişim A R İ
K A L P L İ N K

Baş
kumandan

Toplukonut
İdaresi M İ R Brezilya'da

sıradağ

Mızrap M A R
T O K İ Tutsaklık

Alt karşıtı E Hisse

Kan pıhtısı P
Ücretten
muafiyet
belgesi

Yuvarlak
şekilde, az

miktarda sıvı
P A S O

Işın N İzin, icazet

Yalım, alaz M Ü S A A D E Amaç Y Tokat ilçesi

Ş U A
Yumuşak-

çalardan bir
hayvan

Bir işi yerine
getirme

S A L Y A N G O Z
Üzüntü,

kaygı, tasa

Bir desimetre
küp

Bir tahıl
ölçeği L İ T R E Manalar M A A N İ

E S E F Okul E K O L Köpek
maması Y A L

Emeksiz
kazanç A V A N T A Tez, ivedi A C E L E

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

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

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

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

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

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

Her	satırı,	her	sütunu	ve		her	3x3	lük	alanı,	1’den	9’a	kadar	rakamlarla	doldurmalısınız.

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

[ SuDoKu / SUDOKU ]

[ ÇÖzÜMLER /  SOlUTiONS ]
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SİNCAN POLATLI

14:52

06:00

09:20

12:15

14.35

19:00

07:27

10:42

13.39

15:58

20:27

BOZÖYÜK BİLECİK SAPANCA İZMİT GEBZE

ANKARA - İSTANBUL

10:03

13.13

16.07

18:30

22:58

PENDİKARİFİYE

12:29

15.23

17:48

06:17

12:32

19:17

16:37

22:14

06:35 07:45 08:06 08:49 09:19 09:50

15:54

16:16

19:35 21:44

SİNCANPOLATLI

14:11

16:26

22:59

10:36

14:26

16:41

17:54

23:14

09:12

13:06

15:21

16:36

21:52

BOZÖYÜKBİLECİKSAPANCAİZMİTGEBZE

İSTANBUL - ANKARA

06:30

10:30

12:45

14:00

19:10

PENDİK ARİFİYE

11:17

13:32

14:47

13:01

06:44

10:46

14:16

19:24

10:2107:14

19:54

07:43 08:27 08:50 10:00

17:40

20:23 21:07 21:30 22:39

SİNCAN POLATLI

06:47

16:02

18:12

07:06

16:21

18:31

06:30

15:45

17:55

07:53

17:08

19:18

SİNCANPOLATLI

09:23 09:43

07:18 07:38

13:28 13:48

18:58 19:18

08:35

06:30

12:40

18:10

09:58

07:53

14:03

19:33

10:57 11:1610:40 12:03

20:57 21:1620:40 22:05 20:48 21:0820:00 21:23

08:37

19:42

BOZÖYÜK BİLECİK SAPANCA İZMİT GEBZE

11:10

22:15

PENDİKARİFİYE

21:3317:55 20:00 21:03

06:50 10:26

KONYA - İSTANBUL

10:12

20:25

BOZÖYÜKBİLECİKSAPANCAİZMİTGEBZE

07:30

17:45

PENDİK ARİFİYE

18:32

07:44

18:01 22:04

08:14 11:51

20:06

İSTANBUL - KONYA

08:55 09:16

20:21

08:43 09:27 09:50

19:43

POLATLI

08:55

11:15

13:30

16:10

18:20

21:25

09:12

11:32

13:47

16:27

18:37

14:07

18:57

10:38

12:54

15:13

17:49

20:03

23:04

SİNCAN

06:45 07:02 08:24

09:32

21:42

SİNCANPOLATLI

06:30

09:05

11:20

13:40

15:50

18:50

21:15

10:11

12:40

14:46

10:31

17:10

22:35

08:11

10:46

12:55

15:21

17:25

20:31

22:50

07:56

15:06

19:56 20:16

07:36

210x
270 
mm
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 [ 7 fark / Find the 7 diFFerences ]



Türk Hava Yolları yurtdışı uçuşlarında TTNET WiFi Fly ile internete girebilirsiniz.
Üstelik sadece havada değil, denizde anlaşmalı feribotlarda, karada 

81 ilde 5.000’den fazla noktada, hatta belirli şehir içi otobüslerde de TTNET WiFi sizinle.

TTNET WiFi iLE ARTIK HAVADA DA iNTERNET VAR!

İnternet paketlerinde WiFi hediyesi olan TTNET’liler, TTNET WiFi kablosuz ağ yayını olan lokasyon ve ulaşım araçlarında hediye dakikaları süresince hizmetten bedava 
faydalanabilir. TTNET WiFi Fly, sadece Türk Hava Yolları yurtdışı uçuşlarında, kablosuz internet altyapısı olan uçaklarda verilmekte olup ücretlidir. WiFi kablosuz ağ yayını olan 
ulaşım araçları İstanbul ili için geçerlidir. Ayrıntılı bilgi: www.ttnetwifi.com.tr

TTNET WiFi 21x27 ilan.indd   1 22.05.2015   17:56
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