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Türkiye Petrolleri hizmet noktası artış hızı,
son 3 yıldır, ortalama yılda 50’nin üzerinde!

Türkiye Petrolleri Yükseliyor!

türkiyepetrolleri
www.tppd.gov.tr

vİzyon / vision

MARMARAY’IN KARDEŞİ AVRASYA TÜNELİ
PROJESİ’NDE İŞLER YOLUNDA
EVERYTHING WORKS FINE WITH THE EURASIA TUNNEL
PROJECT, THE SISTER OF MARMARAY
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“Eğer bir gün dünya tek bir ülke olursa, şüphesiz başkenti İstanbul olurdu” diyen Napolyon’un önemine dikkat çektiği İstanbul, 8 bin
yıllık kadim tarihi boyunca her daim önemli
bir ticaret, kültür, medeniyet ve eğitim merkezi olmuştur. Son yıllarda yapılan araştırmalar da İstanbul’un dünyanın en hızlı büyüyen metropollerinden biri olduğunu göstermekte ve elbette bu büyüme ile kent nüfusunda yaşanan artış daha fazla taşıt trafiği
olarak geri dönmektedir.
Bu noktada İstanbul’un, artan trafik karşısında durabilmesi için başlattığımız dev projeler
süratle devam ediyor.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Boğaz üzerinde
bir gerdanlık misali hızla yükselmektedir.
Cumhuriyetimizin 90. kuruluş yıldönümünde
hizmete aldığımız, bir buçuk asırlık rüyamız
MARMARAY ise milletimizin her daim hayallerini gerçeğe dönüştürebildiğinin en somut kanıtı olarak tarihteki yerini almıştır.
MARMARAY’a kardeş olarak başlattığımız
Avrasya Tüneli Projesi ise tüm dünyanın gıpta ile izlediği büyük bir prestij projesi olarak
başarıyla devam etmektedir.
İstanbul’da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet verecek
olan Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik
bir güzergâhı kapsıyor. 3,4 kilometresi deniz
altında olmak üzere toplam 5,4 kilometre tünelin yer aldığı projede, tünel açma kısa sürede tamamlanacaktır.
Bu projenin tamamlanması ile trafiğin çok
yoğun olduğu güzergâhta yolculuk süresi 15
dakikaya kadar inerken, İstanbullulara çok
güvenli ve konforlu bir yolculuk imkânı sağlamış olacağız.
İyi yolculuklar dilerim.

Napoleon had said once that, “If the Earth
were a single state, İstanbul would be its
capital,” to emphasize the importance of
İstanbul that has been the center of trade,
culture, civilization, and education for 8000
years. Recent researches show that İstanbul
is among the fastest growing metropolitans
of the world and this growth reflects on the
vehicular traffic since the population grows
with the city.
At this point, the projects that we have
given a start to have İstanbul face with the
increasing traffic easily continue
successfully.
Yavuz Sultan Selim Bridge rises above the
Bosporus swiftly like a pretty necklace. Being
put to service in the 90th anniversary year of
our Republic, our one and a half century old
dream MARMARAY has been the proof of
that, a nation can make its dreams come true.
The Eurasia Tunnel Project, which we
have begun as the sister project of
Marmaray, continues as a prestigious
project that has been watched by the world
with admiration.
The Eurasia Tunnel, which is going to
serve between Kazlıçeşme-Göztepe line
where the vehicular traffic is heavy, is
going to cover a route of 14.6 kilometers. A
section of the project, which is 5.4 km ın
total, consists of 3.4 km of undersea tunnel
that is going to be completed soon.
With the completion of this project, the
travel time where the vehicular traffic is
heavy goes down to 15 minutes, creating a
comfortable and safe traveling experience
for the people of İstanbul.
Have a nice trip.

Feridun BİLGİN
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı

Feridun BİLGİN
Minister of Transport, Maritime Affairs
and Communication
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HOŞGELDİNİZ / Welcome

BAYRAMLAR YHT İLE DAHA DA GÜZEL
BAIRAMS ARE nicer WITH HST
Yardımlaşma, kaynaşma duygularının
pekiştiği on bir ayın sultanı Ramazan ayını
ve ardından barış, kardeşlik ve dostlukların
perçinlendiği Ramazan Bayramı’nı bir kez
daha yaşamanın mutluluğunu hissettik.
TCDD ailesi olarak Ramazan Bayramı’nda
artan yolcu taleplerini en iyi şekilde
karşılayarak, yolcularımıza en iyi hizmeti
vermenin çabası içinde olduk.
Ramazan Bayramı sürecinde binlerce
yolcumuz Ankara, Konya, Eskişehir ve
İstanbul seyahatlerinde Yüksek Hızlı
Trenlerle hızlı, güvenli ve konforlu seyahat
etmenin, sevdiklerine biran önce
kavuşmanın keyfini çıkardılar.
Yüksek Hızlı Trenlerle kentler arasındaki
turizm de canlandı. Bayram tatilini fırsat
bilen yolcularımız, Ankara, Eskişehir, Konya
ve İstanbul ve diğer şehirlere ziyaret amaçlı
yolculuk taleplerini üst seviyeye taşıdılar.
Bu Ramazan Bayramı’nda da TCDD’yi
tercih ederek güvenli, konforlu ve ekonomik
bir yolculuğun ardından sevdiklerine
kavuşan insanlarımızın yüzlerindeki
mutluluk, gelecekte hayata geçirmek
istediğimiz büyük projeleri gerçekleştirmek
adına bitmez tükenmez güç kaynağımız.

Once again, we have felt the joy of
experiencing the month of Ramadan, the
sultan of the twelve months, that helping
each other and bonding together become
stronger and the Ramadan Bairam that
supports peace, friendship, and fellowship.
As the TRSR family, we were in a struggle
for serving our passengers in the best way
we can by meeting the increasing passenger
demands.
Thousands of passengers have enjoyed
embracing their loved ones through fast,
comfortable, and safe traveling on HSTs
between Ankara, Konya, Eskişehir, and
İstanbul during the Ramadan Bairam.
The intercity tourism enlivened thanks to
High-Speed Trains. The demand from our
passengers who wanted to use the holiday as an
opportunity to visit other cities such as Ankara,
Eskişehir, Konya, and İstanbul was high.
The happiness on the faces of our passengers,
who have embraced their loved ones at the
end of a safe, comfortable, and economic
travel by choosing TRSR on this Ramadan
Bairam, is our endless source of energy to
materialize our great future projects.

Karadeniz Akdeniz’e yakınlaşıyor

The Black Sea comes closer to the
Mediterranean

Yüksek Hızlı ve Hızlı Tren hatları inşa
edilirken, mevcut hatları da yeniliyor,
modernize ediyoruz. Bugüne kadar mevcut
hatlarımızın yüzde 85’ini yeniledik.
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında inşa edilen
Samsun-Kalın (Sivas) hattının yenilemesi
için sözleşme imzaladık.
Karadeniz’i İç Anadolu ve Akdeniz’e
bağlayan hat yenilendiğinde, yolcu
trenlerinin hızı 40 km/saatten 80 km/saate
çıkacak, bu hattaki seyahat süresi 9,5
saatten 5 saate düşecek.
İyi yolculuklar…

We are renewing and modernizing the existing
lines while we are building High-Speed and
Speed Train lines. We have renewed 85
percent of the existing lines until today.
We have signed a building agreement to
renew the Samsun-Kalın (Sivas) line, which
was built during the first years of our Republic.
When the line that connects the Black Sea to
the Mediterranean is completed, the speed of
passenger trains is going to increase to 80
km/h from 40 km/h, and the travel time is
going to go down to 5 hours from 9.5 hours.
Have a nice trip…

Ömer YILDIZ
TCDD Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu
Başkanı

Ömer YILDIZ
Director General of the Turkish State
Railways and Chairman of the Board
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TCDD / TRSR
Feridun Bilgin

Ömer Yıldız

SAMSUN-SİVAS 5 SAATE İNİYOR
SAMSUN- SİVAS DEMİRYOLU HATTININ MODERNİZASYONU PROJESİ’NİN İMZASI ATILDI.

SAMSUN-SİVAS DOWN TO 5 HOURS
SAMSUN- SİVAS RAIL LINE MODERNIZATION PROJECT IS SIGNED.
Samsun-Kalın (Sivas) Demiryolu Hattının Modernizasyonu Projesi Yapım Sözleşmesi, 3 Temmuz 2015
tarihinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Feridun Bilgin, AB Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Bela Szombati ile AB Delegasyonu Temsilcileri ve
TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız’ın katıldığı törenle
imzalandı.
Törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanı Feridun Bilgin, projenin AB hibeleriyle AB sınırları dışında gerçekleştirilen en büyük meblağlı proje olduğunu vurguladı. Proje için 220 milyon avroluk AB hibesinin yanı sıra 39 milyon avroluk yerli kaynağın da
tahsis edildiğini ifade etti.
2011 yılından itibaren Köseköy-Gebze ve Irmak-Karabük-Zonguldak hatlarının rehabilitasyonu ve modernizasyonu olmak üzere iki büyük altyapı projesine imza
atıldığını ifade eden Bilgin, AB ile söz konusu iş birliğinin 2014-2020 yıllarını kapsayan IPA 2 döneminde de
devam edeceğini belirtti.

The Building Contract for Samsun-Kalın (Sivas) Rail Line
Modernization Project is signed during a ceremony with
the participations of Minister of Transportation,
Maritime, and Communication Feridun Bilgin, Charge
d’Affaires of the EU Delegation in Turkey Mr. Bela
Szombati, the representatives of the EU Delegation, and
General Director of TRSR Ömer Yıldız.
Minister of Transportation, Maritime, and Communication
Feridun Bilgin who gave a speech during the ceremony
emphasized that the project has the largest sum among the
ones that are materialized out of the European borders. He
expressed that a domestic fund of 39 million euro was assigned
as well as an EU grant of 220 million euro for the project.
Bilgin who highlighted that two large infrastructure
projects, being the modernization and rehabilitation of
Köseköy-Gebze and Irmak-Karabük-Zonguldak lines,
were signed since 2011. He also stated that the mentioned
collaboration with the EU is going to continue during the
term of IPA 2, which is between 2014 and 2020.

Engelli erişimine uygun

Suitable for disabled access

TCDD Genel Müdürü Ömer Yıldız da, “Projenin hayata
geçmesiyle yolcu trenleri hızı 40 km/saatten 80 Km/saate çıkacak, Samsun-Sivas arasındaki seyahat süresi de
9,5 saatten 5 saate düşebilecektir. Hattın günlük kapasitesi 21 trenden 54 trene çıkacak, hemzemin geçitler otomatik bariyerli hale getirilirken istasyon ve duraklarda
bulunan peronların engelli erişimine uygun olarak AB
standartlarında iyileştirilecektir.” dedi.

General Director of TRSR Ömer Yıldız said, “The speed of the
passenger trains is going to increase from 40 to 80 km/h with
the materialization of the project. The travel time between
Samsun-Sivas is going to be down to 5 hours from 9.5 hours.
The daily capacity of the line is going to increase from 21 to 54
trains. Automatic roadblocks are going to be installed at
grade crossings and railway platforms are going to be enabled
for disabled access according to the EU standards.”
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ÇEVRE / ENVIRONMENT

YABAN HAYVANLARI İÇİN EL ELE…
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI YABAN HAYVANLARINI DOĞAL
ORTAMLARINDA DESTEKLİYOR.

JOIN FORCES FOR WILD ANIMALS
MINISTRY OF FORESTRY AND WATER MANAGEMENT SUPPORTS WILD ANIMALS
IN THEIR NATURAL ENVIRONMENT...
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, yaban hayvanı ve insan
çatışmasını en aza indirmek için bir dizi çalışma yapıyor. “Yaban Hayvanlarının Doğal Ortamlarında
Desteklenmesi Eylem Planı” da bu çalışmalardan
biri… Eylem planı ile yaban hayvanlarının yaşam
alanlarının korunması, geliştirilmesi, iyileştirilmesi
ve böylece yaban hayvanı-insan çatışmasının azaltılması hedefleniyor.

Ministry of Forestry and Water Management is conducting
a series of works to minimize the conflict between wild life
and humans. “Action Plan to Support Wild Animals in
Their Natural Environments” is one of them. Protecting,
developing, and enhancing the habitats of wild animals;
therefore, minimizing the conflict between wild animals
and humans is targeted through the action plan.

Fruit trees for wild animals
Yaban hayvanları için meyve ağaçları
Giresun ve Erzurum’da hayata geçirilen eylem planları
kapsamında; yaban hayvanlarının doğal yaşam alanlarına fiğ, korunga, buğday gibi iri taneli bitkiler ekiliyor.
Yaban hayvanlarının ihtiyaç duyduğu meyve fidanları
dikiliyor. Böylelikle keklik ve benzeri kanatlılar ile ayı
ve diğer memelilerin besin sıkıntısı çekmesi en aza indirilerek popülasyonlarının devamı sağlanıyor.
Yaşam alanları azalan yaban hayvanları için alınan önlemler, Giresun ve Erzincan’ın ardından, yaban hayvanı
insan çatışmalarını en aza indirmek için çatışmanın
yoğun olduğu yörelerde devam ettirilecek. Uygulamalar daha sonra ülke genelinde yaygınlaştırılacak.
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Large grained plants such as vetch, wheat, and sainfoin
as well as young fruit trees that wild animals need are
planted within the scope of the action plan that was put
into practice in Giresun and in Erzurum. This ensures
the population growth of winged animals such as
partridge and mammals such as bears by minimizing
their hardship to access nutritional sources.
The measurements taken for the wild animals that their
natural environments are getting smaller in size to minimize
the wild animal-human conflicts are going to continue to be
practiced in regions where the conflicts are high, following
the works in Giresun and in Erzincan. Later the operations
are going to be extended throughout the country.

MOCG-A10004-00-5A00

Akıllı altyapılar ihtiyaçları
önceden planlar.
Gelişmiş yazılım çözümlerimizle ulaşımda çıtayı yükseltiyoruz.
siemens.com.tr/mobility

Gün geçtikçe artan ulaşım gereksinimlerinin karşılanabilmesi için, yenilikçi çözümlerin, konseptlerin ve
teknolojilerin sağlanması gerekir. Yolcu ve yük taşımacılığındaki 160 yılı aşkın deneyimimiz ve bilişim teknolojileri
alanındaki bilgi birikimimiz sayesinde, sürekli yeni ve
akıllı ulaşım çözümleri geliştirerek verimlilik ve güvenirliğin artmasını sağlıyoruz.
Geleceği öngörmeye dayalı takip sistemleri, tren seferlerinde aksama sürelerinin azalmasını ve kullanılabilirlik

oranını yükseltirken; kontrol sistemleri dinamik olarak
trafik akışını ve verimliliğini optimize ediyor. Elektronik bilgi
ve ödeme sistemleri ise seyahatleri çok daha konforlu
hale getiriyor.
Ulaşım altyapılarının elektrifikasyonuna, otomasyonuna
ve dijitalizasyonuna odaklanarak, yarının ulaşım standartlarını bugünden sunmaya çalışıyoruz.

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

WASHINGTON DC VE KORE SAVAŞI
GAZİLERİ ANITI
KORE SAVAŞI GAZİLERİ ANITI, WASHİNGTON DC’DE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN YERLERDEN...
ANITTAKİ ASKER HEYKELLERİ DE CANLI GİBİ...
TÜRKAN BALABAN

ABD’nin Başkenti Washington DC’de birçok simgesel
anıt vardır ama Türkiye’de yaşayanlar için Kore Savaşı
Gazileri Anıtı ayrı bir yer tutar… Anıt, Reflecting Pool’un güney kıyısında, US National Park Service alanında bulunur.
Kore Savaşı Gazileri Anıtı Washington DC’de en çok
ziyaret edilen yerlerden birisidir. Siyah, gri ve beyaz
renklerinin hakim olduğu anıt Lincoln Anıtı yakınında
yer alır.

1.5 milyon askerin anısına
Anıt, 1950-53 yılları arasında Kore Savaşı sırasında
görev yapan 1.5 milyon asker anısına yapılmıştır. Ve bu
askerler arasında birçok da Türk askeri bulunur. Yolda
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yürürken açık havada yanlarında durabileceğiniz bu
asker heykelleri adeta canlı gibi... Üzerlerindeki kıyafetleri ve ellerinde tüfekleriyle sizi adeta Kore Savaşı’nın olduğu döneme götürürler.
19 asker heykeli ile birlikte gri granit duvarda yardım
birliklerinin askeri arşiv fotoğrafları sergilenir. Granit
duvarlarda yazı eşliğinde savaşta şehit düşen 2 bin 400
isimsiz askerin yüzü sembolize edilir. Kore Savaşı’na
aktif olarak katılan Türkiye’nin, bu savaşta 741 askeri
şehit düşmüştür.
Anıta giden yolun solundaki siyah alçak mermerler
üzerinde, aralarında Türkiye’nin de adının bulunduğu
Kore Savaşı’na katılan Birleşmiş Milletler’e (BM) üye
ülkelerin adları yer almaktadır.

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

WASHINGTON DC AND THE KOREAN
WAR VETERANS MEMORIAL
THE KOREAN WAR VETERANS MEMORIAL IS AMONG THE MOST VISITED PLACES IN
WASHINGTON, DC. THE SOLDIER SCULPTURES AT THE MEMORIAL SEEM LIKE THEY ARE ALIVE.
Washington, DC, the capital city of the USA, houses many
symbolic memorials; however, the Korean War Veterans
Memorial has a special meaning for the Turkish people. The
memorial is located along the south side of the Reflecting
Pool in the US National Park Service zone.
The Korean War Veterans Memorial is among the most
visited places in Washington, DC. Dominated by the colors
of black, grey, and white, the memorial is very close to the
Lincoln Memorial.

In memory of 1.5 million soldiers
The memorial had been built in memory of the 1.5 million
soldiers who had served in the Korean War between 1950
and 1953. Many Turkish soldiers existed among those

soldiers. The soldier sculptures that you can stand next
to them seem like they are alive. They almost take you to
the Korean War with their uniforms and rifles.
Along with 19 soldier sculptures, military archive
photos of the aid units are exhibited on the grey granite
walls. The faces of two thousand four hundred nameless
soldiers are symbolized on those granite walls next to
inscriptions. Seven hundred and forty one Turkish
soldiers had died during this war that Turkey had played
an active role.
The names of the UN member countries that participated
in the Korean War including Turkey are placed on the
lowered black granite, located on the left of the road
that connects to the memorial.
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GÜNCEL / CURRENT

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NI
GURURLA KUTLUYORUZ
BÜYÜK ZAFERİMİZİN 92. YILINI KUTLAMAMIZI VE BAĞIMSIZ BİR MİLLET OLARAK YAŞAMAMIZI
SAĞLAYAN TÜM ŞEHİTLERİMİZİN VE ATATÜRK’ÜN RUHU ŞAD OLSUN.

WE ARE CELEBRATING OUR VICTORY DAY
ON AUGUST 30 WITH PRIDE
MAY GOD BLESS THE SOULS OF OUR MARTYRS AND ATATÜRK WHO HAD MADE IT
POSSIBLE FOR US TO LIVE AS AN INDEPENDENT NATION AND TO CELEBRATE THE 92ND
ANNIVERSARY OF OUR GREAT VICTORY.
SEÇİL SAĞLAM

Her aşaması vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla dolu Milli Kurtuluş Savaşımızı tarihte eşi benzeri
görülmemiş bir zaferle taçlandıran 30 Ağustos Zafer
Bayramı’nın bu yıl 92’inci yıldönümünü kutluyoruz.
Atatürk ve silah arkadaşlarının, cesaret, akıl ve vatanseverlik ile destan yazdığı milli mücadelemiz; dönemin
şartları içerisinde askeri birliklerimizden sayıca ve
cephane olarak kat be kat üstün olan ordular karşısında
kazanılmış olan bir kahramanlığın zaferidir. 92 yıl önce
vatan sevgisi ve üstün cesaret ile milletini ve ülkesini
kanının son damlasına kadar koruyan Türk askerinin
kazandığı bu zafer, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atılmasındaki en önemli etkenlerden biridir.
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Each phase of our National War for Independence is full of
patriotic and heroic sagas; this year, we are celebrating the
92nd anniversary of our extraordinary victory that had
honored this war on August 30.
Our national war that had become a saga written by
bravery, intelligence, and patriotism of Atatürk and his
brothers in arms is a victory of heroism against the forces
that were many times superior to ours in every way. This
victory that had been won by the brave and patriotic
Turkish soldiers who had sworn an oath to protect their
country and the nation to their last drop of blood had
played the biggest part in founding the Republic of
Turkey.

GÜNCEL / CURRENT

Zaferin ilk kutlandığı tarih

First time, the victory was celebrated

30 Ağustos 1922’de kazanılan Büyük Zafer, ilk defa 30
Ağustos 1923 tarihinde Ankara, İzmir, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar ve Denizli’de kutlanmıştır. Ancak resmi olarak Zafer Bayramı ilan edilmesi 1935 yılının mayıs ayında olmuştur.

The Great Victory that had been won on August 30, 1922
had been celebrated in Ankara, İzmir, Kahramanmaraş,
Afyonkarahisar, and Denizli for the first time on August 30,
1923. However, it was declared as our official Victory Day
in May 1935.

“Zafer, ‘zafer benimdir’ diyebilenindir”

“Victory belongs to people who can say ‘the
victory is mine”

Milli birlik ve beraberlik ruhunu içinde hisseden on
binlerin ‘olmaz’ denileni başardığı, tarihimizin en
önemli günü olan 30 Ağustos için Atatürk, “Zafer, ‘zafer benimdir’ diyebilenindir. Başarı ise ‘başaracağım’
diye başlayarak sonunda ‘başardım’ diyebilenindir.”
sözleriyle zafere olan sarsılmaz inancını belirtmiştir.

Örnek bir zafer
Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan
bu zafer, aynı zamanda yalnızca Türk milletinin değil
tüm ezilmiş halkların hatta tüm insanlığın özgürlüğe,
kurtuluşa ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin ve tüm uluslara örnek olacak tarihi bir adımın
bayramı olmasıyla ayrıca özel bir zaferdir.

A quote by Atatürk on our Victory day says, “Victory
belongs to people who can say that ‘the victory is mine’,
success belongs to people who begins to work saying ‘I
will do it,’ and ends it saying ‘I did it.” Thousands of
soldiers who had felt the national unity in their hearts
had achieved what many had thought that it was the
impossible.

An exemplary victory
This victory, which is a milestone in our history, is also a
special one as a celebration of not only the Turkish nation
but also all failing nations who are determined to fight for
independence and living with honor.

Dünyada büyük yankı uyandırdı

Influenced the world

Hindistan ve Hindistan Bağımsızlık Hareketi’nin siyasi ve ruhani lideri Mahatma Gandhi, Türk ulusunun
Büyük Zaferi ile ilgili şu sözleri söylemiştir: “Türkiye
orduları bir devir kapatmıştır. Şimdi mazlum ve tutsak
devletler ve uluslar artık vazgeçilmez bir reçeteye sahiptirler. Mustafa Kemal’in utkusu tüm dünya için
özgürlük ve bağımsızlık sancağıdır.”

Mahatma Gandhi, the spiritual and political leader of India
and the Freedom Movement of India, had made the following
comment on the Great Victory of the Turkish Nation: “The
Turkish forces have ended an era. Now, the oppressed and
imprisoned states and nations have an indispensable recipe.
Mustafa Kemal’s victory is the flag of freedom and
independence for the world.”
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ANADOLU’DAN BESLENEN RESSAM:
THE PAINTER WHO IS INSPIRED BY ANATOLIA:

AHMET GÜNEŞTEKİN
KENDİNE İNANAN BİR RESSAMIN İNZİVAYA ÇEKİLEREK ÖZGÜN TARZINI OLUŞTURMASININ
ETKİLEYİCİ ÖYKÜSÜ, BUGÜN ONU ULUSLARARASI BAŞARILARA TAŞIYOR.
THE IMPRESSIVE STORY OF A CONFIDENT PAINTER WHO ESTRANGES HIMSELF FROM THE
SOCIAL LIFE TO FIND HIS UNIQUE STYLE BRINGS HIM INTERNATIONAL SUCCESS.
ŞEBNEM KIRCI
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Ahmet Güneştekin, Venedik Bienali kapsamında
Pietà’da 600 metre karelik tarihi bir mekânı, yeniden
yorumlayarak büyüleyici bir Milion Taşı’na dönüştürdü. Matthew Drutt’ın küratörlüğünü üstlendiği, Marlborough Gallery tarafından düzenlenen sergide, Güneştekin’in son dönemde ürettiği ve ataerkil sembolizme
karşı sergiledikleri duruşla büyük ilgi çekecek olan sekiz
yeni iş yer almakta. Milion Taşı isimli kişisel sergisinde,
Ahmet Güneştekin’in 2 heykel ve 6 resim olmak üzere 8
eserini görebiliyoruz. Mayıs ayında Venedik Bienali ile
eş zamanlı açılan sergi, 22 Kasım’a kadar açık kalacak.
Batman’da doğan ve akademik eğitimi reddedip kendi
yolculuğunu yaşayan ressam bugün özgün yapıtları ile
sanatseverlerin ilgi odağı oluyor. Ahmet Güneştekin ile
özel bir söyleşi gerçekleştirdik.

Ahmet Güneştekin transformed a 600 square meters historical
location into a mesmerizing Million Stone by reinterpreting
the place located in Pietà within the scope of Venice
Biennial. The exhibition that was organized by
Batman’da doğmuşsunuz, 1997’de
Marlborough Gallery and curated by
ilk atölyenizi kurmuşsunuz. Arada
Matthew Drutt presents eight new
geçen dönemde neler oldu?
Resmin hayatımın en
works by Güneştekin. The works are
Üniversite yıllarına kadar
önemli parçası olacağını,
expected to draw great attention
Batman’daydım. 1986 yılınwith their stand against the
da Batman’dan ayrılıp İsbununla tanınacağımı tahmin
patriarchal symbolism. Ahmet
tanbul’a geldim ve Akadeetmiyordum. Bunların düşünü
Güneştekin’s personal exhibit is
mi sınavlarına girdim, bir
kurmak zordu.
named as ‘Million Stone’ and
süre küçük bir eğitim alincludes two sculptures and six
dım ve okumaktan vazgeI didn’t think that painting would
paintings. The exhibition that
çerek geri döndüm. Daha
was opened in May in tandem
sonra İşletme okudum Esbe an important part of my life
with Venice Biennial can be visited
kişehir’de. 1991’de tekrar
and I would become known this
until November 22. The artist who
İstanbul’a yerleşmeye karar
way. It was hard to
was born in Batman set out on his own
verdim. 24 yıldır İstanbul’da
journey by refusing to receive academic
yaşıyorum. Çocukluğumdan
imagine it.
education. Today, he grabs attention of the
beri sanatın içindeyim ve hiçbir
art lovers by means of his unique works. We had
zaman kopmadım.
a special interview with Ahmet Güneştekin.
Akademiyi neden bıraktınız?
Hocalardan, ustalardan fazla etkileneceğimi düşünYou were born in Batman, and you have opened your
düğüm için bıraktım. Kendi dünyamda daha özgürce
first workshop in 1997. What happened in between?
yaratmayı seçtim. Bu anlamda da bir pişmanlık duyI lived in Batman until my university years. I came to İstanbul
in 1986 and entered examination for the art school. I received
some education and then went back to Batman, giving up
studying. Later, I studied business management in Eskişehir. I
decided to move back to İstanbul in 1991. I have been living in
İstanbul for twenty-four years. I have been busy with arts since
my childhood and have never drifted away.
Why did you drop out of the Academy?
I did it because I thought that my educators and masters would
affect me. I have chosen to create in my own world freely. I
don’t regret my decision. I am not against education but if I
had to make that decision again today, I would have done the
same thing.
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muyorum. Eğitime karşı değilim, tercihen bugün de
aynı şey olsa yine böyle yapardım.
Resim yapmak isteyenlere körelmemeleri için okula
gitmemelerini tavsiye eder misiniz?
Hayır, bu bir tercihtir. Sanatı hiçbir şekilde zorlamamak lazım. Ben sadece ‘çalışın, çok inanın, disiplinli
olun, sanatın bilgi ile yaratılacağının farkına varın’ diyorum. Zor bir seçim sanat, diğer mesleklerde alacağınız yol bellidir. Sanat daha çok başarı gerektirir, kalıcı
olabilmeniz için geniş kitlelere ulaşmanız gerekir.
Özellikle 21. yüzyılda çok farklı ve iyi olmanız gerekiyor. Dünya inanılmaz ileride, çok değerli sanatçılar var,
onların arasında barınabilmek o kadar da kolay değil.
Sizin onlardan farklı bir şey söylemeniz gerekir.
Profesyonel olarak resim yapmayı düşünmüyor
muydunuz?
İstanbul’a geldiğim yıllara kadar profesyonel olarak sanatı düşünmemiştim. Sanatın profesyonellikle yapılabileceğini, ileride benim hayatımın en önemli parçası
olacağını, bununla tanınacağımı tahmin etmiyordum,
bunların düşünü kurmak zordu. Türkiye’de kabul gören
sanatçıların çoğu eğitimli sanatçılar, kimi yurt dışında
eğitim almış. Bense o eğitimi reddetmiş biri olarak sanatla var olmanın imkansız olacağını düşündüğüm için
hiç niyetlenmedim. Kendimce hobi olarak sanat yapmaya çalışıyordum. Ama hiç kopmadım hep resim yaptım.
Değişim nasıl oldu?
1991-1997 yılları arasında İstanbul’da yaşamak içim
ticaretle uğraşıyordum. 1997’de profesyonel olarak sanata girmeye karar verdim ama kabul görebilmek için
farklı bir dil yaratmak gerekiyordu. 6 yıl inziva hayatı
yaşadım. Anadolu’yu karış karış gezdim. Bir atölye
kurdum. 6 yıl boyunca hiçbir sergi açmadan, hiçbir sanat ortamına girmeden, adımı duyurmadan sadece bir
arayış içine girdim. Daha önceden bütün öğrendiklerimin ya da etkilendiğim sanatçıların üzerimdeki gücünü

Would you suggest to people who want to paint not to
go to school so their talent won’t lie fallow?
No, this is a matter of choice. You shouldn’t force art in
any way. I am only saying, “Work hard, believe in you, and
become aware of that art is created with knowledge.” Art
is a difficult decision to make; what roads that you are
going to go through are certain when you choose any other
major. Art requires success; you have to reach large masses
if you want to be permanent. Especially in the 21st century,
you have to be different and good. The world is unbelievably
advanced; there are many important artists; it is not easy
to become prominent among them. You must do something
different than they do.
Haven’t you thought painting as a professional job?
I didn’t think about painting professionally until I came to
İstanbul. I didn’t think that art could be my profession;
painting would be an important part of my life and I would
become known this way. It was hard to imagine it. Most of
the artists that are approved in Turkey are educated, some
of them had studied abroad. As an artist who had refused
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Ressam Venedİk Bİenalİ’nde

“Venedik Bienali 7 ay süren, tüm dünyanın
gezdiği en önemli bienallerden biri.
Sanatçılara büyük sorumluluklar düşüyor
çünkü dünya sanat kamusu sizi izliyor.”
The painter is at Venice Biennial

“Venice Biennial, which is visited by the
whole world and continues for seven months,
is among the important biennials. Artists
have great responsibility because the whole
art world is watching us.”

silkeleyinceye, kendi özgün dilimi yaratıncaya kadar
bu 6 yıllık çaba devam etti. 6 yılın sonunda ben artık
hazırdım, kendime ait bir dil oluşturmuştum.

education, I used to think that it was impossible for me to
exist with art. I didn’t even consider it. It was a hobby for
me. But I have never drifted away, I kept painting.

İlk serginizi ne zaman açtınız?
2003’te Atatürk Kültür Merkezi’nde görkemli bir şekilde gerçekleştirdim. O günden sonra tanınan, her yıl ne
yapacağı merak edilen bir sanatçı haline geldim.

How did your transformation happen?
I was engaged in trade between 1991 and 1997 in İstanbul. I
decided to enter arts in 1997; however, if I wanted to be
approved, I had to create a different style. I lived in seclusion
for six years. I traveled in Anatolia. I opened a workshop. I
was in search of something different for six years without
having my name known or being in an artistic circle or
opening an exhibition. My struggle continued for six years
until I finally shook off the influences of other artists and
what I learned before. I was ready at the end. I created a
unique style of my own.

Profesyonel olarak bu işi yapma kararı almanızdaki
kırılma noktanız neydi?
İşletme eğitimi aldım ve ticareti, planlamayı, iş yönetimini iyi bilen biri olarak bilinirim. Ama, ‘ben bunun için
dünyaya gelmedim’ diyordum. Ben sanat için geldiğimi
ve yetenekli olduğumu biliyordum. 1996’da Türkiye’de
ekonomik kriz olunca firmam battı bunu da bir işaret
olarak gördüm. Radikal bir kararla ilk atölyemi açtım.
Nelerden besleniyorsunuz?
Genellikle Anadolu ve Mezopotamya’dan, ülkemin
kültüründen beslenen bir sanatçıyım. Batı’ya bakmıyorum. Batı ile aynı paralellikte gitmeme rağmen, kendi kültürümden yararlanan bir sanatçıyım. Konularım
gereği tarihe mitolojiye oldukça meraklıyım. Bu alanda
20 yıla yakın çalışmalar yaptım. Sayısız belgeseller
çektim. Mitler, efsaneler derledim. Benim alanım aslında tarihle yüzleşmek.

When did you open your first exhibit?
It was at Atatürk Cultur Center in 2003. I have become a
well-known artist ever since. People are curious about what I
am going to do next.
What was your breaking point when you made the
decision to become a professional artist?
I studied business management and I am recognized as a
person who knows about trade, planning, and management.
However, I used to say that I was not born for this. I used
to know that I was born for art and I was talented. My
company was bankrupted during the economic crisis in
Turkey in 1996. I took it as a sign and opened my first
workshop.
What are the things that inspire you?
I am usually inspired by Anatolia and Mesopotamia, our
country’s culture. Although, I work in parallel with the West,
it doesn’t inspire me. I am an artist who is inspired by our own
culture. I like to use mythology and history since that is what
my subjects require. I have worked in this field for almost
twenty years. I have made numerous documentary films. I
have collected myths and legends. My area is actually facing
with history.
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TÜRKİYE’NİN İLK TROPİKAL KELEBEK BAHÇESİ

KONYA’DA

THE FIRST TROPICAL BUTTERFLY GARDEN OF TURKEY IS IN KONYA

BİNLERCE KELEBEĞİN BÜYÜLÜ DÜNYASINDA
SIRADIŞI BİR GEZİNTİ YAPMAK İSTERSENİZ, KONYA
SELÇUKLU’YA UĞRAMALISINIZ...
IF YOU WOULD LIKE TO MAKE AN
EXTRAORDINARY JOURNEY TO THE MAGICAL
WORLD OF BUTTERFLIES, YOU SHOULD STOP BY
SELÇUKLU, KONYA.
BERİL ŞEN
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56 futbol sahası büyüklüğündeki Kelebekler Vadisi Parkı’nı gezmek sıradışı bir keşif olacaktır.
It will be an extraordinary experience to explore the Valley of Butterflies Park which is as big as 56 soccer fields.

I don’t remember the last time a butterfly passed by me. It
En son ne zaman yanımdan bir kelebek geçti hatırlayaseems as if a distant childhood memory; maybe it was at a
mıyorum. Uzak bir çocukluk hatırası gibi, bir piknikte
picnic… Some time ago, Valley of Butterflies in Fethiye had
belki... Bir dönem Fethiye’deki Kelebekler Vadisi tubeen a major tourist attraction, but butterflies seem to be
rist akınına uğramıştı ama oraya da kelebekler küsmüş
weary of the place. When I’ve heard that a butterfly
gibiydi... Konya’da bir kelebek bahçesi açıldığını
garden was opened in Konya, I’ve had hard
duyduğumda hayal etmekte bile zorlandım.
time even imagining it.
Kelebek görmek bir nostalji değil artık.
Seeing butterflies is not nostalgic
Üstelik tam 15 farklı türden binlerce
KAÇIRMAYIN
anymore and I am talking about
kelebek... Konya Selçuklu’da açılan
Kılık değiştirmede usta kelebekler
thousands of them. Being opened
ve dünyanın en ilginç ekolojik
ve dünyanın en büyük geyik böceği
in Selçuklu, Konya, the
çalışmaları arasında gösterilen
Tropikal Kelebek Bahçesi’nde...
Tropical Butterfly Garden is
Tropikal Kelebek Bahçesi,
shown among the most
aynı zamanda dünyada nadir
DON’T MISS
interesting ecologic studies
görülen bahçelerden biri.
The butterflies that are the
and the rarest gardens of the
masters of disguise and the
world.
Yeryüzünün en güzel
largest stag beetle of the
kelebekleri
world are in the Tropical
Bir gün içinde, daha önce hiç
The prettiest
Butterfly Garden.
aklınızda olmayan, gerçek bir
butterflies of the world
maceranın içinde buluyorsuYou find yourself in a real
nuz kendinizi. Dünyanın dört
adventure that you didn’t have in
bir yanından, yeryüzünün en güzel
mind. The thousands of beautiful
kelebekleri; Malezya’dan İngiltebutterflies from all over the world are
re’ye, Hollanda’dan Meksika’ya farklı
here in this garden; many different
türlere ait binlerce kelebek burada. Kimi trobutterfly species from Malaysia to England and
pikal ormanlardan, kimi Buz Denizi kıyılarından gelifrom Holland to Mexico. Some came from the tropical
yor. Bir kelebeğin larva halinden kanatlanmasına kadar
forests and some from the Arctic Ocean. As you walk through
olan süreci keşfedebiliyor, meyve yeme seanslarında
the first butterfly museum of Turkey, you can photograph
kelebekleri fotoğraflayabiliyor, Türkiye’nin ilk kelethem during their feeding time and discover the phases of
bek müzesini gezebiliyorsunuz.
their lives from larva state to developing wings.
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Türkiye’nin ilk Tropikal Kelebek
Bahçesi, sadece sergiledikleriyle değil
mimarisiyle de göz alıcı.
The first Tropical Butterfly Garden
of Turkey is breathtaking not only with
what it exhibits but also with
its architecture.

Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanı

The largest butterfly flying field of Europe

Tropikal Kelebek Bahçesi’nin de içinde yer aldığı 385
bin metrekarelik ya da 56 futbol sahası büyüklüğündeki Kelebekler Vadisi Parkı, sürprizlerle dolu. Buradaki kelebek bahçesinde 4 bin metrekarelik kapalı ve 2
bin metrekarelik açık olmak üzere Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanı var. Kelebek Müzesi ve kelebek
üretim alanının yanısıra gezinti yolları, piknik alanları, yapay dağ ve şelale, göletler ve Böcek Müzesi gibi
bölümler de bulunuyor.

Being settled on 385 thousand square meters area, the
Valley of Butterflies Park, in which the Tropical Butterfly
Museum takes place, is full of surprises. The park is large
enough to cover 56 soccer fields. The butterfly garden
located in the park covers 4 thousand square meters
outdoor and 2 thousand square meters indoor flying field
for butterflies. The park has walking trails, picnic areas,
an artificial hill and waterfalls, ponds, and the Bug
Museum besides the Butterfly Museum and the butterflybreeding farm.

Mimaride kelebek teması
Tropikal Kelebek Bahçesi’ndeki serada kelebeklerin
özgürce uçabileceği bir alan bulunuyor. Ayrıca botanik park ile de Türkiye’de ilk defa yağmur ormanlarıyla ilgili bir alan yaratılmış oluyor. Kelebek
şeklindeki Tropikal Kelebek Bahçesi’nin bir kanadı
Tropikal Kelebek Bahçesi diğer kanadı ise Aşkın
Kanatları Müzesi. Tropikal Kelebek Bahçesi’nde,
kelebeklerin tüm evresinin pupa halinden ölümüne
kadar, kendi doğal yaşam alanlarında gözlenebilmeleri mümkün. 15 türde yaklaşık 6 bin kelebek, 1600
metrekarelik bir alanda uçabiliyor. Aşkın Kanatları
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Butterfly theme in architecture
The conservatory located in the Tropical Butterfly Garden
has an area that butterflies can fly freely. An area related to
the rainforests is created for the first time in Turkey by
means of the botanic park. The Tropical Butterfly Garden
that is designed in the shape of two wings of a butterfly is
located on one wing and the Wings of Love Museum is
located on the other. It is possible to observe the life of a
butterfly from pupa phase to death in their natural
environment in the Tropical Butterfly Garden.
Approximately 6 thousand butterflies of 15 species can fly

KAPAK / cover

KAÇIRMAYIN
Kelebek Bahçesi’nde tropikal
doğadan 15 tür kelebeğin yanısıra
papağanlar da dikkatinizi
çekecektir.
Müzesi’nde ise dünya üzerindeki birçok kelebek
türünün yanısıra yaşamı son bulan kelebekler sergileniyor.

Yaşam döngüleri sinema ekranında
Tropikal Kelebek Bahçesi, ziyaretçilere bambaşka bir
tropikal cennetin kapılarını da aralıyor. Burada 98
türe ait 20 bin tropikal bitkiye doğal yaşam alanı sağlanmış. Hatta kelebekleri kendi nektar bitkileri etrafında uçarken bile gözlemlemek mümkün. Burada,
tropikal bitki türlerinin yetiştirilebildiği üreme çiftliği, değişik böcek türleri ile ilgili görsel objelerin
olduğu koza şeklinde dizayn edilmiş mekanlardan
oluşan Böcek Müzesi, kelebeklerin yaşam döngüleri
ile projeksiyonlu sunumlarının yapıldığı sinema salonu yer alıyor.

Mucizevi böcek yaşamı
Böceklerin şaşkınlık verici yaşam hikayelerine şahit olmak için Böcek Müzesi’ne göz atmakta yarar
var. Yeraltı canlıları tüneli ya da sürüngenler vitrini gibi bölümler müzenin ilgi çeken kısımları
arasında. Böcek çeşitlerinin yer aldığı müzede,

DON’T MISS
Parrots are also going to grab
your attention as well as 15
butterfly species of the
tropical nature in the
Butterfly Garden.

in 1600 square meters area. Many butterfly species of the
world are exhibited in the Wings of Love Museum.

Their lifecycle is on the large screen
The Tropical Butterfly Gardens leaves the door of an
extraordinary tropical paradise ajar for the visitors. The place
offers a natural habitat for 20 thousand plants of 98 plant
species; moreover, it is possible to observe butterflies as they fly
around the nectar plants special to their species. Areas that are
designed in the shape of cocoons take place in the Bug Museum
such as a breeding farm where tropical plants can be bred, an
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Kelebekler Vadisi Parkı’nda gezinti yolları, piknik alanları, yapay dağ ve şelale, göletler ve Böcek Müzesi de bulunuyor.
The Valley of Butterflies Park has also walking trails, picnic areas, artificial hills and waterfalls, ponds and a Bug Museum.

böceklerin yaşamlarıyla ilgili interaktif sunumlar,
belgesel ve çizgi film gösterimlerinin olacağı mini
sinema var.

exhibition of visual objects that belong to different bug species,
and a theater that presents the lifecycle of butterflies on screen.

Miraculous life of bugs
Kelebek dostu ortam
Kelebekler Vadisi Parkı’nın yapımı gerçek anlamda
bir serüven olmuş. İki yıl süren bu çalışmada, kelebeklerin yaşadığı tropik iklim şartları oluşturuluyor.
Amaç kelebeklerin doğal ortamları bozulmadan yaşamalarını sağlamak. Selçuklu Belediyesi kelebeklerin hassasiyetini her an göz önünde bulundurarak
çalıştı. Tropikal iklimden binlerce kilometre uzakta
olan kelebeklerin gece ve gündüz ihtiyaç duyabilecekleri her detay, sadece inşaat aşamasında değil
aynı zamanda bilimsel olarak uzman isimlerle çalışılarak, bilinçli bir şekilde planlandı. Kelebeklere en
ideal yaşam alanı sağlanabilmesi, sıcaklık ve yönlerini rahatça bulabilmeleri için özel ışık ortamları hazırlandı. Kelebeklerin yönlerini bulabilmeleri için de
UV ışınlarının maksimum oranda geçişini sağlayan
özel PVB malzemesi kullanıldı. Kelebeklerin Konya’da yaşayabilmeleri için sıcaklık yaz kış 26 (±1)
dereceye ve nem oranı ise yüzde 80’e (±5) ayarlandı.
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It would be useful to take a look at the Bug Museum to
witness the miraculous life stories of bugs. The tunnel of
underground species or the reptilians showcase is among the
interesting parts of the museum. A mini theater that presents
documentaries and cartoons is also located at the museum
that displays different bug species.

A butterfly-friendly environment
The building phase of the Park has been a real adventure.
During the work that was completed in two years, the tropical
climate conditions of butterflies have been created. The goal
was to enable butterflies to live in a sustainable natural
environment. The Municipality of Selçuklu has worked with
this goal in mind at all times. Every detail has been planned by
consulting the names that are specialized in the areas of
sciences and construction because the butterflies have to live
safely thousands kilometers away from their original tropical
environment. Special lighting and heating systems are built. A
special material called PVB that maximizes the transmission

KAPAK / cover

Kelebek davranışı ve kelebek sınıflandırması vitrinleri ile varoluşundan ölümüne kelebeğin her anına yakınlaşabilirsiniz.
You can explore each moment of a butterfly’s lifecycle from existence to death thanks to the butterfly behavior and classification showcases.

Yılda 1 milyon ziyaretçi

of UV rays is used so the butterflies could find their way easily.
The air temperature of the museum is adjusted to 26 (±1)
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Böcek Müzesi Türdegrees and the rate of humidity to 80% (±5) to enable the
kiye için bir ilk. Yetişkinler için olduğu
butterflies live in Konya.
kadar çocuklar için de bambaşka bir
dünyanın şaşırtıcı ve eğitici hikayeleriyle dolu. Kelebek ve
1 million annual visitors
ÇOCUKLAR İÇİN
böcekleri kendi yaşam
The Tropical Butterfly Garden and the Bug
Konya Tropikal Kelebek Bahçesi
alanlarında gözlemleyen
Museum of Konya is a first for Turkey. It
eğitim sınıfında çocuklar Benekli,
ziyaretçilerin sayısının
is full of amazing stories that belong to a
Pırpır, Sivri, Uzun ve Vızvız gibi
yılda 1 milyona ulaşspectacular world for both adults and
doğa eğitimleri alabiliyorlar.
ması öngörülüyor.
children. It has been foreseen that the
Ayrıca burada üretinumber of annual visitors who is
FOR CHILDREN
len kelebek koleksigoing to observe the butterflies and
Children can get nature
trainings in classes named as
yonlarının dünyanın
bugs in their natural habitats is
Speckled, Whirring, Pointy,
dört bir yanına ihraç
going to be approximately one
Long and Buzz.
edilmesi ve 10 bin
million. It has also been targeted to
kelebeğin bir araya
place the center that is going to bring
getirileceği merkezin
over ten thousand butterflies
aynı zamanda dünyatogether among the largest butterfly
nın en büyük kelebek
banks of the world by exporting the
bankaları arasına girthousands of butterfly collections that
mesi de hedefler arasında
are bred in here to many different parts of
yer alıyor.
the world.
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SAĞLIK / HEALTH

TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE NELERE
DİKKAT ETMELİ?
UZMANLAR TÜP BEBEK TEDAVİSİ SIRASINDA NORMAL YAŞANTININ
DEĞİŞTİRİLMEMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTİYOR.

WHAT ARE THE THINGS TO CONSIDER DURING
IN VITRO FERTILIZATION TREATMENT?
EXPERTS HIGHLIGHT THE IMPORTANCE OF KEEPING A NORMAL LIFE STYLE
DURING IN VITRO FERTILIZATION TREATMENT.
TÜRKAN BALABAN
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Anne baba olmak birçok çiftin en büyük hayali. Doğal
yöntemlerle hamile kalınamadığı durumlarda medikal
yardımcı yöntemler arasında en yaygın olan tüp bebek
tedavisi birçok çiftin hayatını değiştirmesine yol açıyor.
Mis kokulu, o küçücük meleğinizi kucağınıza almadan
önce dikkat etmeniz gerekenleri araştırdık...
Uzmanlara göre tüp bebek tedavisine, bir sene boyunca korunmadan ve düzenli bir şekilde ilişkide
bulunmuş ancak hamilelik yaşanmadığı durumlarda
başvurulmalı. Eurofertil Tüp Bebek Merkezi’nden
Dr. Hakan Özörnek, tüp bebek tedavisi sonrası başarılı bir hamilelik deneyimi için ise en büyük gerekenin, medikal tedavinin tamamlanmasının ardından
anne adayının günlük yaşamını sürdürmesi olduğuna
dikkat çekiyor. Özörnek, “Tüp bebek tedavisi sırasında fazla istirahat eden annelerin hamile kalması
daha zor.” diyor.

Tek fark gebe kalma süreci
Özörnek şöyle devam ediyor: “Doğal yöntemlerle
gebelik sağlamış ve tüp bebek gebeliği sağlamış çiftler arasında tek fark, gebe kalma süreci olmaktadır.
Tüp bebek tedavisinde; yumurtaların olgunlaşması,
arzu edilen sayıda yumurta gelişmesi, yumurtanın
spermle birleştirilmesi, döllenen yumurtaların embriyo oluşturması ve son olarak da embriyonun anne
rahmine nakli işlemleri gerçekleştirilir.”

Birçok ilaç kullanılıyor
“Tüp bebek tedavisinde yumurtalıkların uyarılması
için çeşitli ilaçlar kullanılır. Bu kullanılan ilaçlar ve
gerçekleştirilen aşamalar sadece yumurta hücresinin ve sperm hücresinin birleşmesi içindir. Bu aşamadan sonra ise döllenme ardından embriyolar anne
adayının rahmine transfer edilir.”
Dr. Özörnek anne adayının işlemler sırasında hastanede kalmasına gerek olmayacağını da ifade ediyor.

Becoming parents is the biggest dream of many couples.
As the most widely used option among the medical
methods, in vitro fertilization changes many lives when
conception is not possible through natural ways. Before
you embrace your little angel, we have searched the things
to consider.
According to experts, couples should consider IVF when
women have not conceived after one year of regular
unprotected intercourse. Dr. Hakan Özörnek from Eurofertil
Test Tube Baby Center emphasizes that the biggest
requirement for a successful pregnancy period following an
IVF treatment is to keep a normal life style for the motherto-be. Özörnek says, “It is harder for women to become
pregnant when they rest too much during the treatment.”

Only difference is the conception process
Özörnek continues, “The only difference between the
couples who were successful at pregnancy through natural
ways and IVF method is the process of conception. IVF
treatment consists of ovarian hyperstimulation,
development of the desired number of eggs, combining egg
and sperm, and transferring the embryo to the uterus.”

Many drugs are used
“To hyperstimulate the ovaries during the treatment many
drugs are used. These drugs used and the steps followed are
only to combine egg and sperm. Following this phase, the
embryos are transferred to the mother’s uterus.”
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Tüp bebek tedavisinde anne adaylarının en sık merak ettiği konuların başında embriyo transferi sonrası ne kadar süre istirahat etmek gerektiği gelir.
Dr. Özörnek bunun yanıtını şöyle veriyor: “Anne
adayları transfer edilen embriyonun ‘geri düşmesi’
kaygısı nedeniyle hareket etmekten çekinmektedirler. Ancak bilimsel yayınların sonuçları embriyo
transferi sonrası yatak istirahatinin yararını gösterememektedir. Hatta 24 saat gibi uzun yatak istirahatinin araştırıldığı çalışmalarda, gebelik oranlarının azaldığı bile gösterilmiştir.”

Dr. Özörnek expresses that the procedure is minor and
doesn’t require an overnight hospital stay.
One of the most frequently asked questions about the IVF
treatment is how long the expectant mother needs to rest
following the procedure. Dr. Özörnek answers this question,
“Expectant mothers worry about moving around because they
are concerned that the embryo is going to ‘fall back’. However,
scientific research shows that bed rest doesn’t have any
benefits. Moreover, the researches that observe over 24 hours
bed rest following the procedure show that it might decrease
the pregnancy rate.”

Embriyo transferi sonrası spor yapılabilir mi?

What about exercise after the transfer?

Spor yapmanın hamileliği etkileyip etkilemediği konusunda ise, “Yapılan gözlemsel çalışmalar, ‘yoğun
fiziksel aktivasyonlar tüp bebek başarısını olumsuz
etkileyebilir’ düşüncesini desteklemektedir. Anne
adayının günlük aktivasyonları, 30 dakikalık düz yürüyüşleri ve hafif tempoda yüzmesi tüp bebek tedavisine olumsuz etki yapmayacaktır.” diyor.

About exercise being a factor that affects the pregnancy
rate, he says, “The observational studies done supports
the thought of ‘heavy physical activity might affect the
pregnancy rate’. Daily walks for 30 minutes, and
swimming with low pace wouldn’t affect the treatment
negatively.”

İşyerinden izin alınmalı mıdır?

Is it necessary to take any sick days off from
work?

Birçok anne adayı, embriyo transferinden sonra hamilelik testinin yapılacağı güne kadar geçen 12 günlük süreçte izin almayı düşünüyor. Oysa Özörnek’e
göre buna gerek yok. Özörnek, “Kadınların, işlerine
geri dönmeleri, arkadaşlarının sağlayacakları sosyal
destek tüm bu süreci yalnız başına evde geçirmekten
çok daha yararlıdır. Ancak iş ortamının keyifsiz ve
stresli olması durumunda hastaların izin almaları
mantıklı olabilir.” diyor.

Many expectant mothers consider taking sick days off
from work during the 12 days that pass between the
embryo transfer and the pregnancy test. However,
according to Özörnek, it is not necessary. He says,
“Women should go back to work and get as much support
as they can from their friends and family. It is more
beneficial for them than to stay home alone. However, if
they have a stressful working environment, staying home
during that time would be wise.”
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Dünya etrafında 1.95 tur attı ve
yoluna tam hız devam ediyor.

Huawei Dijital Demiryolu Çözümü’yle
işlerinizi hızlı takip edin.
Huawei’in tümleşik BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojisi) çözümü Dünya etrafında 1.95 tur dönecek uzunluktaki demiryolunun
iletişim ağını kurdu. Bu ağ, Dünya’nın en hızlı, en yüksek ve en uzun demiryolu sistemini destekliyor. Güçlü bir küresel
tedarik ağına, mükemmel servise ve güvenilir ortaklara sahip baştan sona BİT çözümleri sunan Huawei Dijital Demiryolu
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..

444 91 19

e.huawei.com/tr

e.turkey@huawei.com

BESLENME / NUTRITION

YÖNETİCİLERE ÖZEL BESLENME HARİTASI
7/24 ÇALIŞIYOR OLSANIZ BİLE SAĞLIKLI BESLENEBİLMEK ELİNİZDE. İŞ YEMEĞİ, SEYAHAT,
KOKTEYL VE ORGANİZASYONLAR ARTIK KÂBUSUNUZ OLMAYACAK…
SELİN AKGÜN

Yoğun iş temposu, bitmek bilmeyen mesailer, toplantılar, yemekler, seyahatler, ulaşılması gereken hedefler…
CEO’lar, üst düzey yöneticiler, bürokratlar daima zamana karşı yarışıyor. Oradan oraya koştururken çoğu zaman dengesiz ve sağlıksız bir beslenme alışkanlığına
sahip oluyorlar. Öğün atlamak, toplantılarda sürekli

sağlıksız atıştırmalıklar tüketmek ya da geç saatlerde
akşam yemeği yemek gibi kötü alışkanlıklar, ilerleyen
zamanlarda yöneticilerde önemli sağlık sorunlarının
çıkmasına neden oluyor. Diyetisyen&Yaşam Koçu Gizem Şeber’in bu konuya yönelik tavsiyeleri pek çok üst
düzey yöneticiye yol gösterecek…

NUTRITION MAP FOR EXECUTIVES
EVEN IF YOU WORK FOR 24/7, EATING HEALTHY IS POSSIBLE. BUSINESS DINNERS, TRAVELS,
COCKTAILS, AND OTHER ORGANIZATIONS WILL NO LONGER BE YOUR NIGHTMARES.
Busy business schedules, long working hours, meetings,
lunches, travels, and goals to reach... CEOs, high-level
executives, and bureaucrats run against time. They adapt
an unhealthy and imbalanced eating habit because of
running from meeting to meeting all the time. Skipping
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meals, munching on snacks during business meetings, or
eating late dinners causes health problems in time.
Recommendations by Dietitian & Life Coach Gizem
Şeber are going to be a guiding light for many business
executives.

BESLENME / NUTRITION

KAHVALTIYI ASLA İHMAL ETMEYİN
Kahvaltı, yöneticilerin kendilerini gün boyunca zinde hissetmelerini kolaylaştırıyor. Evde olmasa da şirkette kahvaltı edilmeli. Peynir, yumurta, tam tahıllı ekmek ve çiğ
sebzelerden oluşacak bir kahvaltı en sağlıklı tercihlerden
biri… Tam tahıllı ekmeğe yağsız tost veya peynirli sandviç, süt ve müsli, yoğurt ve taze meyve de ideal… Toplantılarda hamur işi, kurabiye tarzı yiyecekler sıklıkla kullanılıyor. Şirket içi toplantı ikramlarının; kuru meyve ve
kuruyemiş ile değiştirilmesi gerekiyor. Farklı bir yerde
toplantıya katılmak gerekiyorsa yağlı ve şekerli kurabiyeler yerine küçük sandviç ve simitler tercih edilmeli.

NEVER SKIP BREAKFAST
Eating breakfast makes it easier for executives to stay
energetic all day. Have your breakfast at the office, if you
cannot have it at home. Having a breakfast that consists of
cheese, whole grain bread, egg, and raw vegetables is among
the healthy choices. Toasted whole grain bread or a cheese
sandwich, milk and musli, yogurt and fresh fruits are other
healthy options. Serving cookies or pastries during business
meetings are popular; but at least you can serve healthy snacks
such as dried fruits or nuts during intracompany meetings. If
you have to attend to a meeting at a different location, you
had better choose mini sandwiches or mini bagels.

ÖĞLE YEMEĞİ BİR İŞ DEĞİL, GEREKSİNİM
Eğer o akşam bir iş yemeği olacaksa üst düzey yöneticinin öğlen; peynirli, tavuklu, etli ya da ton balıklı gibi hafif
salataları, zeytinyağlı sebze ve et yemeklerini tercih etmesi gerekiyor. Yemeklerin yanında sadece tahıl ekmeği
tüketilmeli. Eğer akşam ev yemeği yenecekse o zaman
makarna, kepekli sebzeli pizza gibi daha karbonhidrat
içeriği yüksek yiyecekler de tercih edilebilir. Genelde
problemi yaratan öğün akşam yemekleri. Uzayan iş yemeklerinde fark etmeden çok yoğun kalori ve yağ tüketiliyor. Yemeklerin porsiyonlarının büyük olmasının yanı
sıra çok çeşit sunulması da bir diğer problem…

LUNCH IS NOT A DUTY, IT IS A NEED
If you are going to have a business lunch, you should go for a
Greek salad, Ceaser salad, or tuna fish salad or any of the
lightly prepared cold dishes with olive oil. It is important to
consume only whole grain bread during meals. If you are going
to have your dinner at home, you might choose foods richer in
carbohydrates such as pasta or whole-wheat vegetarian pizza.
Usually, heavy dinners create problems. Most executives tend
to consume too much calories without noticing during long
business dinners. Another problem is that meals are served in
large portions and in a variety of options.
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İŞ YEMEKLERİNDE DİKKAT ETMENİZ
GEREKENLER
Sürekli akşam yemeği organizasyonuna katılmak zorunda kalan yöneticiler, ilk servis edilen zeytinyağı
veya tereyağı-ekmek ikramını atlamalı. Ara sıcakların
çoğu kızartmadır, atlayabilirsiniz. Gün içerisinde yoğun karbonhidrat aldıysanız veya gecenin sonunda
tatlıdan kaçamayacağınızı düşünüyorsanız; ana yemeğin yanına servis edilen pilav-makarna-patates gibi
garnitürleri tüketmeyin. Salatanın yağına ve soslarına
dikkat edin. Gecenin sonunda hem meyve hem tatlı
tüketmeyin.

THINGS TO KEEP IN MIND DURING
BUSINESS DINNERS
Executives who have to attend business dinner
organizations constantly should skip the bread and olive
oil service. You can skip most of the starters since most
of them are fried treats. If you have consumed foods that
are rich in carbohydrates during the day or if you think
that you won’t be able to avoid dessert at the end of the
meal; don’t touch the sides that are served with the
entree such as rice and potatoes. Don’t add too much
olive oil or sauce to your salad. Don’t end up having both
dessert and fruits.

HAFTA SONUNA ÖZEL TÜYOLAR
Hafta sonu için bir ödül öğününüz olsun. Brunch yapacaksanız, akşam yemeğinizin hafif olmasına özen
gösterin. Zeytinyağlı sebze tabağı ve yoğurt, ızgara et
veya tavuk, balık ve salata ideal akşam yemeği seçeneği olacaktır. Uzayan kahvaltılarda ve yemeklerde
yavaş yemeye çalışın. Açık büfede başta salata büfesine uğrayın, ilk tabağınızda çiğ sebze tüketip, diğer
seçeneklere daha sonra geçin. Piknik ve barbekü partisi gibi etkinliklerde, diğer ana öğününüzü hafif tutmaya odaklanın. Karbonhidratlı yiyeceklerden sadece bir seçeneği tercih edin, örneğin ekmek çeşitleri,
pilav, makarna, patates gibi.

TIPS FOR WEEKENDS
Reward yourself with a special meal for the weekend. If you
are planning to have a brunch, eat a light dinner. Cold dish
platter, yogurt, grilled beef, chicken, fish, and salad are
among the healthy dinner options for weekends. Try to eat
slowly during extended breakfasts or lunches. Stop at salad
section first, if you are having a buffet dinner. Keep your
other meals light if you are invited to a picnic or a barbeque.
Choose only one among the foods that are rich in
carbohydrates such as rice, bread, pasta, and potato.
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GEZİ / TRAVEL

PARİS’İN EDEBİYAT KAHVELERİ
PARİS KAHVELERİ, KENT YAŞAMININ NABZININ TUTULDUĞU YERLERDİR. YAZARLAR,
ŞAİRLER, SANATÇILAR, HEPSİ BURADA BİR ARAYA GELİR.
BERİL ŞEN

Paris’te güneşin bir an için bile yüzünü göstermesi, uzun süreli bir vaat olmasa bile, Parisliler’in
sokağa dökülmesi ve kaldırım kahvelerinin birinde
yerlerini almaları için yeterlidir. Paris kahveleri,
kent yaşamının nabzının tutulduğu yerlerdir. Haute couture giyinen hanımlar, kibar beyefendiler,
turistler, öğrenciler, din adamları, işsizlik parasını
yiyen ekabirler, yazarlar, şairler, filmciler, sanatçılar, hepsi burada biraraya gelir.
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‘Kaldırım Akademisi’nde yaşam
Yıllar boyunca sayısız yazar ve sanatçı ilhamını ışıklı şehir Paris’in kaldırımlarındaki kahvelerde aradı.
Düşündükleri, savundukları ve yarattıkları hep bu
ortamlarda olgunlaştı. O masalarda dirsek çürütenlerin arasında kimler yok ki: Boris Vian, Jean Paul
Sartre, Simone de Beauvoir, Simone Signoret, Hemingway, Rimbaud, Aragon, Picasso, Modigliani,
Troçki, Charlie Chaplin, Yves Montand...

GEZİ / TRAVEL

LITERARY CAFES OF PARIS
PEOPLE KEEP THEIR FINGERS ON THE PULSE OF THE CITY LIFE AT THE CAFES OF PARIS.
WRITERS, POETS, ARTISTS, THEY ALL COME TOGETHER AT THOSE CAFES.
Although, showing its face for the sun is not a longstanding promise in Paris, it is still good enough for
the Parisians to go outdoors and find a spot at one
of the sidewalk cafes. The cafes of Paris are the
places where the people keep their fingers on the
pulse of the city life. Ladies who wear haute couture,
gentlemen, tourists, students, priests, writers,
poets, film producers, artists, they all come together
at those cafes.

Life at ‘Sidewalk Academy’
Numerous writers and artists have searched for
inspiration at the sidewalk cafes of Paris, the city of
light. Their thoughts, creations, and arguments have
become mature at their ambience. Many celebrities are
among those names such as Boris Vian, Jean Paul Sartre,
Simone de Beauvoir, Simone Signoret, Hemingway,
Rimbaud, Aragon, Picasso, Modigliani, Troçki, Charlie
Chaplin, Yves Montand...
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GEZİ / TRAVEL
Kentin en
pitoresk
mahallerinden
biri SaintGermain-desPres.
Saint-Germaindes-Pres is
among the most
picturesque
neighborhoods
of the city.

KAÇIRMAYIN
Dünyanın en zengin Picasso koleksiyonuna sahip Picasso
Müzesi’nin özelliği, ressamın en çok değer verdiği resim ve
heykellerinin bulunması.
DON’T MISS
The Picasso Museum harbors the largest Picasso collection of
the world. The most precious paintings and sculptures created
by the artist can be seen at the museum.

Sanat, felsefe ve politikanın mahallesi

A neighborhood of arts, philosophy, and politics

Paris’te bir akşamınızı mutlaka St-Germain des
Prés’ye ayırın. Tarihi bir kahve seçip, edebiyat severlerin, antika koleksiyoncularının ve moda takipçilerinin arasına karışın. Efsanevi yazarlar Sartre, de Beauvoir, Camus, Hemingway, Fitzgerald, Pound, Stein ve
Joyce buralarda takılır; yazar ve derin tartışmalara
dalarlardı. Saint-Germain-des-Prés, bugün Paris’in
en pitoresk, canlı ve zengin bölgelerinden biri... Seçkin bir mahalle olması bir yana geçmişte kentin bu
kısmında sanat, felsefe, politika ve bilim alanında
yaşanan gelişmelerin buradaki toleranslı ve rahat ortamın oluşmasındaki etkisi büyük. Butikler, galeriler
ve antikacılarla gittikçe şıklaşan mahalle, geçmişte
aydın kesimin başını çeken Sartre ve Beauvoir ile
mahzenlerdeki caz barlarda şarkı söyleyen Juliette
Greco ve Leo Ferre’nin kemiklerini sızlatsa da, Saint-Germain-des-Prés bugün hâlâ kentin en keyifli
yerlerinden.

You must reserve one evening for St-Germain des Prés in
Paris. Blend in with the book lovers, antique collectors,
and fashionistas at a historical cafe of your choice. The
legendary writers such as Sartre, de Beauvoir, Camus,
Hemingway, Fitzgerald, Pound, Stein and Joyce used to
frequent, write, and enter into discussions at such cafes.
Saint-Germain-des- Prés is among the rich, colorful, and
picturesque regions. Besides being an elite neighborhood,
the developments that were experienced in the past in arts,
philosophy, politics, and sciences at this part of the city
had been a great inspiration for the creation of the tolerant
and relaxed environment in here. Although, the
neighborhood that keeps becoming more elite day by day
with the new additions of boutiques, galleries, and antique
shops makes Sartre and Beauvoir, who used to lead the
inteligentsia, and Juliette Greco and Leo Ferre, who used
to sing at the jazz clubs in narrow cellars, turn in their
graves, Saint-Germain-des-Prés is still among the
pleasant places of the city.

İpek ticarethanesinden edebiyat kahvesine
Paris’in politika, edebiyat ve sanat çevrelerinde yerini
sağlamlaştırmak isteyen herkes her şeyden önce buralara kabul edilirlerdi. Bu kahveler arasında ikisi hâlâ
aynı köşelerinde duruyorlar: Les Deux Magots ve Cafe
de Flore... Les Deux Magots, aslında 17. yüzyılda bir
ipek ticarethanesiydi. Seine Nehri’nden gemilerle
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From silk business to literary cafe
Anyone who used to desire to secure his or her position in
politic, literary, and art circles were supposed to be
accepted into these cafes first. Two of them are still
located at the same corners: Les Deux Magots and Cafe de
Flore. Les Deux Magost, in fact, used to be a silk tradehouse

GEZİ / TRAVEL

1914’teki haliyle korunan Les Deux Magots, bir zamanlar Picasso ve Hemingway gibi isimlerin uğrak yeriydi.
Famous names such as Picasso and Hemingway used to frequent Les Deux Magots, which is kept the way as it was in 1914.

kente ulaşan Çin ipeklileri Parisli şık bayanlara burada sunulurdu. 18. yüzyılda burası sadece içki satılan
bir mekan haline geldi. Les Deux Magots’nun bugünkü binası 1914’e ait. Jean-Paul Sartre ve arkadaşı Simone de Beauvoir çalışmaya sık sık buraya gelirler,
yan yana iki küçük masaya yerleşerek durmaksızın
varoluşçuluk üzerine yazarlardı. Picasso, Giacometti,
Hemingway, Prevert, Aragon, James Joyce da burasının tutkunu oldular. Bugün, Saint-Germain-de-Prés’ye gelenlerin çoğunun buluşma yeri olan
Les Deux Magots, Paris’in en pahalı kahvelerinden
biri. Birçok kahvede olduğu gibi kaldırımlara park
edip kasklarıyla içeri giren motosiklet tutkunu Parisli
gençlere, Hemingway, Beauvoir ve Sartre isimlerinin
kazılı olduğu pirinç plaketlerin bulunduğu köşeleri
inceleyen turistlere ve her halinden klas olduğu belli
Parisliler’e burada rastlamak mümkün.

in the 17th century. The Chinese silk that used to be
brought by ships through Seine River used to be offered to
the elegant Parisian ladies at this cafe. The place
transformed into a liquor store in the 18th century.
Today’s Les Deux Magots building was built in 1914. JeanPaul Sartre and his friend Simone de Beauvoir frequented
here to work, settling side by side around two small tables
writing non-stop about existentialism. This place had
become a favor of many other famous names such as
Picasso, Giacometti, Hemingway, Prevert, Aragon, James
Joyce. Les Deux Magots, where many tourists who come to
Saint-Germain-de- Prés visit, is one of the most expensive
cafes of Paris today. It is possible to see the young

FOTOĞRAF NOKTASI
Kentin en muhteşem manzaralarından biri, Paris’in en yüksek
tepesinde bulunan Sacré-Cœur (Kutsal Kalp) Bazilikası’nın
kubbesinden.
PHOTO SPOT
The dome of Sacré-Cœur (sacred heart) Basilica, located on
the tallest hills of Paris, is where you can view the most
magnificent landscape.
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Cafe de Flore, bugün sanki o fırtınalı politik dönemleri hiç yaşamamış gibi duruyor.
Café de Flore stands as if it had never witnessed the times of the political turmoil.

Ünlülerin ve ünlü olmak isteyenlerin mekânı
Saint-Germain-de-Prés’nin bir başka köşesindeki Cafe
de Flore’un da geçmişi oldukça hareketliymiş. 20. yüzyılın başındaki milliyetçi hareketin kıvılcımları burada
hissedilip, gizli buluşmalar burada gerçekleşirdi. Brigitte Bardot’yu yıldız yapan yönetmen Roger Vadim, Albert Camus ve Simone Signoret de buranın sıkı müdavimleri. Gecelerin adamı ise Albert Camus. Kahvede
yapılan yumurta savaşları (çiğ ya da pişmiş!) meşhur.
Brigitte Bardot, Alain Delon ve Jean Paul Belmondo’nun
tercihi kahvenin terası.

Parisians, who park their motorcycles on the sidewalk and
walk inside carrying their helmets, tourists, who view the
brass plates that are engraved with Hemingway, Beauvoir,
and Sarter’s names, and stylish people at this cafe.

A place for celebrities and the ones who desire to
become a celebrity
History of Café de Flore, which is located at another
corner in Saint-Germain-de-Prés, is pretty exciting. The
first sparks of the nationalist movement were felt at this
café in the beginning of the 20th century and the secret
meetings used to take place here. The director Roger
Vadim, who had made Brigitte Bardot a star, Albert
Camus, and Simone Signoret were among the frequenters
of the café. Albert Camus is the man of nights. Café is also
well known with the famous egg fights (raw or cooked).
Brigitte Bardot, Alain Delon, and Jean Paul Belmondo
used to favor the terrace.

Picasso’s choice

Rue Mouffetard’da kurulan pazarlar gezmeye değer.
The markets that are set at Rue Mouffetard are worth seeing.
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Picasso was among the valuable patrons of this cafe. When
the famous artist came here, always the same ritual went
on. The waiters Jean and Pascal run to grab his favorite
trenchcoat, the owner of the cafe Monsieur Boubal greets
him, and lits his Gauloises. Picasso has a little chat with
the tall blond who stands behind the cash register, Madam
Boubal.

GEZİ / TRAVEL

La Closerie des Lilas’nın müdavimlerinden biri de Yahya Kemal idi.
Yahya Kemal was among the regulars of La Closerie des Lilas.

Picasso’nun tercihi

Yahya Kemal’s favorite cafe

Cafe de Flore’un üzerine titrenen simalarından biri de
Picasso’ydu. Ressam buraya geldiğinde hep aynı ritüel
yaşanıyordu. Garsonlar Jean ve Pascal koşarak Picasso’yu o vazgeçemediği trençkotundan kurtarıyorlar,
kahvenin sahibi Mösyö Boubal onu selamlıyor ve hemen Gauloise’ını yakıyor. Picasso kasada duran uzun
boylu, güleryüzlü sarışın Madam Boubal’le kibarca
konuşuyordu.

La Closerie des Lilas, where the most important events of
Montparnasse used to take place, was in fact the follow-up
of Buller Cafe, which used to be located at the opposite
corner in the 19th century. People used to make music under
the trees and throw ballroom parties at Buller in the 1830s.
This cafe used to be Yahya Kemal’s favorite. The autographs,
lines, and drawings in the golden book of Closerie belong to
many famous names: Salvador Dali, Hispanic Director Luis
Bunuel, Yul Bryner, the famous French singer Tino Rossi,
Romy Schneider, Dario Moreno of İzmir... Yves Montand
was the Closerie’s big loss in 1991.

Yahya Kemal’in uğrak kahvesi

Montparnasse’ın en önemli olaylarının yeri
La Closerie des Lilas, aslında 19. yüzyılda karşı köşesinde bulunan Buller kır kahvesinin devamıydı.
LEZZET MOLASI
1830’larda Buller’de ağaçların
Gérard Mulot’da, mideniz
altında müzik çalınır ve balogerçek bir Fransız tatlısıyla tanışır.
lar düzenlenirdi. Bu kahvenin
TASTE STOP
tiryakilerinden biri de Yahya
Have your taste buds meet with
Kemal idi. Closerie’nin altın
a real French dessert at
defterindeki imzalar, dizeler ve
Gérard Mulot.
çizgiler de ünlü isimlere ait: Salvador Dali, İspanyol yönetmen
Luis Bunuel, Yul Bryner, Fransızlar’ın
ölümsüz şarkıcısı Tino Rossi, Romy Schneider, İzmirli şarkıcı Dario Moreno... Closerie’nin
1991’deki kaybı ise Yves Montand oldu.
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Yemeksepeti.com
CEO’su Nevzat Aydın
CEO of Yemeksepeti.com
Nevzat Aydın

23 YILDIR ZAGOR’U BİRİKTİRİYOR

ÇİZGİ ROMAN KOLEKSİYONERLİĞİ YAPAN YEMEKSEPETİ.COM CEO’SU NEVZAT AYDIN’IN
ARŞİVİNDE 3 BİNİN ÜZERİNDE ESER VAR!

HE COLLECTS ZAGOR FOR 23 YEARS.

COMIC BOOK COLLECTOR NEVZAT AYDIN, CEO OF YEMEKSEPETI.COM, HAS OVER THREE
THOUSAND WORKS IN HIS COLLECTION.
SELİN AKGÜN

Çocukluk yıllarından bu yana çizgi romanlara büyük bir tutkuyla bağlanan
Yemeksepeti.com CEO’su Nevzat Aydın’ın koleksiyonunda 3 bini aşkın çizgi
roman bulunuyor.Bu çizgi romanları
Bursa’da yaşayan ailesinin evinde muhafaza eden Aydın, koleksiyonunda yer
alan yayınların zarar görmemesi için
hepsini özel paketlerde tutuyor. Her bir
çizgi romandan ikişer tane aldığını belirten Aydın, böylece çizgi romanlarının
yıpranmasını da önlemiş oluyor. Nevzat
Aydın ile bu hobisinin nasıl başladığı
hakkında keyifli bir röportaj yaptık.
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CEO of Yemeksepeti.com Nevzat Aydın,
who is passionate about comic books
since his childhood years, has over three
thousand comic books in his collection.
Aydın, who keeps them at his family
home in Bursa, has secured them all in
special wrapping, so they won’t be
damaged. He says that he purchases two
of the same issue of a comic book all the
time. We had a pleasant chat with
Nevzat Aydın about his hobby.
CEO of Yemeksepeti.com Nevzat Aydın
leads a team of 335. We asked him his
secret to success in business: “I think of

HOBİ / HOBBY

335 kişilik bir ekibe liderlik eden Yemeksepeti.com CEO’su Nevzat Aydın’a iş
hayatında başarılı olmanın sırrını sorduk
ve şu yanıtı aldık: “Ekibimdeki herkesin
kolaylıkla iletişim kurabildiği, objektif
olmaya çalışan, şeffaflığa önem veren bir
lider olduğumu düşünüyorum. Öte yandan işini sahiplenmeyen ve yaptığı işe
yeterince önem vermeyen kişilerle çalışmaktan hoşlanmıyorum. Yemeksepeti’nde işimizi tutkuyla sahiplendiğimiz
için başarılı olduk. Zorlukların karşısında çözüm üreterek, fikrimize, becerilerimize güvenerek ve hiç durmadan
yeni şeyler öğrenerek bu noktaya geldik. Bu duyguları ve refleksleri paylaşmayan, işine ve hayata karşı tutkuları
olmayan kişilerle çalışmayı tercih etmiyorum. Öte yandan iyi niyet benim için
çok şey ifade ediyor. İyi niyet çerçevesi
dışında hareket eden kişilerin bir noktada başarısız olacaklarını düşünüyorum. Benim için insanların klasik titrlerinden ziyade, hayata bakış açıları daha
büyük önem taşıyor. Öğrenmeye açık,
yenilikleri takip eden, yaratıcılığına ket
vurmayan, tam tersi her an yeni fikirler
üzerine kafa yoran kişilerle çalışmayı
seviyorum. Ekip arkadaşlarıma tavsiyede bulunmak istediğimde de genellikle
bu konular üzerinde duruyorum. İşe
alım yaparken öncelikli olarak potansiyel ekip arkadaşlarımızın bu özelliklerini gözlemliyoruz.”

Koleksiyonuna gözü gibi bakıyor
Yoğun iş yaşamının içerisinde zihnini
arındırabilmek için mümkün olduğu kadar kişisel zevklerine de vakit ayırmaya
çalıştığını ifade eden Nevzat Aydın’ın en
büyük hobisi ise çizgi romanlar. Çizgi
roman merakının çocukluk yıllarında
başladığını söyleyen Aydın şunları söylüyor: “İlkokulda okumayı öğrenirken,
çizgi roman merakım bana çok yardımcı
olmuştu. Çizgi romanlar benim için çok
önemli bir tutku. Günün her saatinde
hem stres atmamı hem de dinlenmemi
sağlıyor. Koleksiyonumda şu anda 3 binin üzerinde çizgi roman var. Bunların
küçük bir kısmı ofisimde ama asıl arşivim Bursa’da ailemin evinde duruyor.

Favorim kesinlikle
Zagor. 23 yıldır hiçbir
sayısını kaçırmadım.
Zagor’un duruşunu
bir anlamda kendime
yakın buluyorum.
Zagor is definitely my
favorite. I did not miss
any issue of it for the
last 23 years. I find
Zagor’s attitude close
to mine.

myself as a leader who communicates
with ease with the each member of his
team, and values being objective and
transparent. On the other hand, I hate
working with people who doesn’t value
or embrace his or her job, because that’s
the secret to our success at Yemeksepeti.
com. We have come up with solutions,
we have counted on our ideas, skills, and
we have kept learning new things to
come to this point. I don’t choose to
work with people who doesn’t share same
feelings and who doesn’t have any
ambitions for work or life. Having good
intentions also mean a lot to me. I think,
people without good intentions will fail
at some point. Life views are more
important to me than titles. I like to
work with people who are open to
learning, who follow innovations,
produce new ideas, and don’t know any
bounds when it comes to creating. When
I want to advice my teammates, I usually
emphasize these issues. When we hire,
we first observe our potential teammates
for these traits.”

He dotes on his collection
The greatest hobby of Nevzat Aydın,
who states that he tries to make time for
his hobbies to relax since he has a busy
work schedule, is collecting comic books.
Aydın says that the beginning of his
interest in comic books goes back to his
childhood years: “When I was learning
how to read in elementary school, comic
books helped me a lot. They are my
passion. They help me relax and get rid
of stress at any time of day. I have over
three thousand comics in my collection.
A small part of it is in my office, but the
rest is at my family home in Bursa. I keep
them in special vacuums so they won’t be
damaged. I always purchase two of the
same issue. I don’t even remove one of
them from its package.”

Becomes inspired
Emphasizing that he has a character
that can carry his childhood heroes to
his adult life, Aydın says, “Comic
books remind me of my childhood and a
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Tüm çizgi roman koleksiyonumu yıpranmamaları için hava geçirmeyen özel
paketlerde muhafaza ediyorum. Çizgi
romanların her sayısından mutlaka iki
tane alırım. Hatta bir tanesini yıpranmaması için poşetinden bile çıkarmam.”

period that we used to be more
innocent, pure, and more focused. I
can tell that this was how I was inspired
and relaxed. I also follow the world
football closely. I watch foreign
leagues with enthusiasm.”

İlham alıyor

He Italian comic books

Çocukluğunun kahramanlarını yetişkin
hayata taşıyabilen bir karaktere sahip
olduğunu belirten Aydın, “Çizgi romanlar bana hem çocukluğumu hem de daha
masum, daha saf ve her şeye rahatlıkla
konsantre olabildiğimiz dönemi hatırlatıyor. Bu şekilde deşarj olduğumu ve ilham aldığımı söyleyebilirim. Bunun yanında dünya futbolunu yakından takip
ediyorum. Yabancı liglerdeki maçları izlemekten keyif alıyorum.” diyor.

Nevzat Aydın told us about his favorite
comic book creators and characters: “I
like the American creators Frank Miller
and George Perez, and the British creator
Brian Bollard. I follow Zagor’s legendary
creator Gallieno Ferri and Galep and
Repetto, among the Tex creators. I
collect the old issues from second-hand
booksellers and from the other collectors.
When I go to Italy, although I don’t
speak Italian, I purchase Zagor’s original
versions.”

Gözdesi İtalyan çizgi romanları…
Nevzat Aydın, en sevdiği çizgi roman
çizerleri ve karakterleri hakkında ise şu
yorumda bulunuyor: “Frank Miller ve
George Perez Amerikalı, Brian Bolland
ise en beğendiğim İngiliz çizerlerden.
İtalyan olarak ise Zagor’un efsane çizeri
Gallieno Ferri ve Tex çizerlerinden Galep ve Repetto’yu takip ediyorum. Eski
sayıları sahaflardan ve koleksiyonerlerden topluyorum. İtalya’ya gittiğimde,
İtalyanca bilmememe rağmen mutlaka
orada çıkan Zagor’ları alıyorum.

Seyahatlerde vakit ayırıyor
Yurtdışı seyahatlerinde bu işe özellikle
vakit ayırdığına değinen Aydın, “Kuşe
kâğıda basılı renkli Amerikan çizgi romanlarını tercih etmiyorum. Açıkçası
İtalyan çizgi romanlarının ruhu bana
daha çok hitap ediyor. Favorim ise kesinlikle Zagor. 23 yıldır hiçbir sayısını
kaçırmadım. 1990’dan beri çıkan bütün
çizgi romanlara sahibim. Zagor’un duruşunu bir anlamda kendime yakın buluyorum. Kızılderililerle beyazların savaşında aslında kaybedeceğini bildiği
tarafın yanında... Çizimler, diyaloglar,
kurgu öğeleri ve karakter tahlilleri çok
başarılı. Mister No ve Martin Mystere
gibi siyah-beyaz basılanlar da en sevdiklerimden.” diyor.
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Çizgi romanlar bana
hem çocukluğumu
hem de daha masum,
daha saf ve her şeye
rahatlıkla konsantre
olabildiğimiz dönemi
hatırlatıyor.
Comic books remind
me of my childhood
and a period that we
used to be more
innocent, pure and
more focused.

Frank Miller

Makes time during his trips
Mentioning that he makes time for this
during his trips out of country, Aydın
says, “I don’t prefer color American
comic books that are printed on glossy
paper. To tell you the truth, I find Italian
comics suit my spirit better. My favorite
is definitely Zagor. I did not miss any
issue of it for the last 23 years. I own all
issues since 1990. I find Zagor’s attitude
close to mine. He sides with the ones that
he actually knows that they are going to
lose the fight. Drawings, dialogs, fictional
elements, and character analysis are very
successful. I also like black and whites
such as Mister No and Martin Mystere.”

George Perez

kayra.com.tr

Bags & Accessorize Collection
Spring Summer 2015
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AYSUN THE SÜTÇÜ
TEKSTİL KARİYERİNİ BIRAKIP, ORGANİK SÜT ÜRETİMİNE BAŞLAYAN AYSUN
SÖKMEN’İN ÖYKÜSÜ PEK ÇOK GİRİŞİMCİYE İLHAM VERECEK.

AYSUN THE DAIRYMAID
THE STORY OF AYSUN SÖKMEN WHO LEAVES BEHIND HER TEXTILE CAREER AND
ENTERS ORGANIC MILK PRODUCTION IS GOING TO INSPIRE MANY ENTREPRENEURS.
SELİN AKGÜN

Uzun yıllar tekstil sektöründe çalıştıktan sonra radikal
bir kararla Silivri’de Gündönümü adlı bir çiftlik kuran ve
ailesiyle birlikte İstanbul’un karışıklığından uzaklaşıp çok
daha sade bir hayata adım atan Aysun Sökmen, 2000 yılından bu yana Gündönümü Çiftliği’nde organik süt üretiyor. Pek çok girişimciye ilham verecek bir öyküye sahip
olan ve çevrede ‘Aysun the Sütçü’ lakabı ile tanınan Aysun Sökmen ile yeni hedefleri hakkında konuştuk.
Bundan tam 15 yıl önce ailesiyle kent yaşamından kırsal
yaşama göç ederek farklı bir kariyere yönelen Gündönümü
Çiftliği’nin kurucusu Aysun Sökmen, bu kararı vermesinde rol oynayan faktörler hakkında şu yorumda bulunuyor:
“Dedem, babam ve ortağı tekstil sektöründe faaliyet gösteriyordu. Benim de bu alanda çalışmamı istiyorlardı. Ama
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FERHAT MAKASÇI

Aysun Sökmen who has stepped into a simple life leaving
behind the chaos of İstanbul after working in textile sector
for long years and then setting up a farm named Gündönümü
in Silivri has been in organic milk production business at
Gündönümü Farm since 2000. We had a nice interview with
Aysun Sökmen, whose story is going to inspire many
entrepreneurs, about her new goals. She is also known as
Aysun the Dairymaid.
Aysun Sökmen, who had migrated to rural life from city
life aiming in the direction of an all-new career, tells us
about the factors that played a part in her decision: “My
grandfather, my father, and his partner were operating in
the textile sector. They were wishing for me to take part in
the same sector. However, we had been receiving signals

GİRİŞİM / INITIATIVE

Gündönümü Çiftliği’nin Kurucusu Aysun Sökmen
Founder of Gündönümü Farm Aysun Sökmen

81 ilde 100 ekoköy oluşturmayı
hayal ediyoruz. İlk ekoköyü 2019
yılına kadar hayata geçirmek için
10-15 komşu arıyoruz.
We dream of creating 100 ecovillages in 81 cities. We are looking
for about 10-15 neighbors to
materialize the first eco-village by
the year 2019.

tekstil sektöründeki rekabetin Uzak Doğu’ya kayacağı bir
dönemin sinyalleri gelmeye başlamıştı. Genç yaşım,tutkulu-inatçı-vizyoner yapım ve kadın oluşum, onları geleceğe
dair gördüklerim ve önerilerim konusunda ikna etmeye
yetmedi. Tarım sektörünün çok daha fazla gelecek vaat
ettiğine inandığım için bu alana yönelmeye karar verdim.
Eşim Mehmet Sökmen ve oğlumla birlikte 2000 yılında Silivri’ye giderek Gündönümü Çiftliği’ni kurdum.”

about the competition moving to the Far East. Although, I
was young, passionate, determined, and a woman who is a
stubborn visionary, my traits were not enough to convince
them about my future predictions and recommendations. I
have decided to enter this sector because I believe that the
agricultural sector has a lot to promise. I have founded
Gündönümü Farm with my husband Mehmet Sökmen and
my son in Silivri in 2000.”

Hedef 1 milyon ton süt!

Our target is 1 million tones of milk!

‘Aysun the Sütçü’ adının ise gerçek bir hikâyesi olduğunu belirten Sökmen şunları söylüyor: “Köye ilk geldiğimde çok Mustafa vardı. Karıştırmamak için telefona Mustafa the sütçü, Mustafa the muhtar, Mustafa

Sökmen emphasizes that ‘Aysun the Dairymaid’ has a real
story: “When I came to this village, I have met with many
men who were named as Mustafa. So, not to confuse them,
I have recorded them in my address book with nicknames
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Çiftlikte sabah sağımlarını Aysun Sökmen yapıyor.
Aysun Sökmen does the milking job at the farm in the mornings.

the emlakçı gibi kayıtlar yapmıştım. Kapı teslimi ürün
hizmetine başladığımızda, hizmetimize bir isim ararken,‘Aysun the Sütçü’de karar kıldık. Yıllık süt üretim
hedefimiz 1 milyon ton. Bunun dışında damızlık gebe
düve ve erkek buzağı, dana satışımız da var.”

that I came up with, such as Mustafa the Milkman,
Mustafa the Chief, and Mustafa the Realtor. When we
began to the door delivery service, we decided to use
‘Aysun the Dairymaid’ as our service name. Our yearly
production target is 1 million tones of milk. Other than
that, we also sell heifer and calf for stocking.”

Yerli yem ürettiler
Eşinin, oğlunun ve aile büyüklerinin desteğiyle başarıya
ulaştıklarını dile getiren Sökmen, “Çiftliği farklı kılan
özellikler; hayvan refahı ve toprak refahı adına yaptığımız emeklerdir. Hayvan refahı adına gönüllü çalışan
program oluşturduk. Kendi yemimizi ürettik. Toprak
refahı adına da bütüncül yönetim-otlatma planlarımız
bulunuyor. Çeşitlilik algısı ile daha bereketli ve sağlıklı
bir toprak oluşturma arayışına girdik. Bu anlamda da
monokültürel üretim yapısından sıyrılıp permakültürel
bir anlayışla çalışabilmek üzere 8 bin 100 Hareketi’ni
geliştiriyoruz. Altı yıldır bize güvenen üyelerimiz, bizden süt dışında farklı ürünler de talep ediyor.” diyor.

They produce local feed
Sökmen who highlights that she has succeeded with support
from her husband, her son, and the family: “The features of
the farm that makes it different than the others are our
efforts for the animal and land welfare. We have created a
volunteer program for animal-welfare. We have produced
our own feed. We have a holistic management-grazing
system for land-welfare. We have been in a search of healthier
and more fertile lands. We are developing the 8 thousand 100
Movement to become able to work with an understanding of
permanent agriculture instead of monoculture. Our members
who have been relying on us for the last six years request some
other products as well as milk.”

İlk ekoköy 2019 yılında
Gelecek nesiller için toprak¬ta çeşitliliğe ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Sökmen, üyelerin talep ettiği ürün
çeşitliliğini sağ¬lamak adına farklı ürünler yetiştirmek, toprağı bereketlendirip yaşayan bir ekosistem
yaratmak gerektiğini belirtiyor. Sökmen, “Bunun için
ise komşulara ihtiyaç duyuyoruz. ‘Birbirimize neler
verebiliriz?’ diye düşündük ve 8 bin 100 projesi doğdu.
81 ilde 100 ekoköy oluşturmayı hayal ediyoruz. İlk eko-
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First eco-village becomes materialized in 2019
Emphasizing the need of soil diversity for the new
generations to come, Sökmen states the necessity of
growing different type of products, and creating a working
ecosystem by fecundating the soil within the aim of having
the large product range that customers demand. Sökmen
says, “We need neighbors to do this. We thought about
‘What could we do for each other?’ and the 8 thousand 100

GİRİŞİM / INITIATIVE

Gündönümü Çiftliği’nde hayat sabah 05:30’da başlıyor.
Life begins at 5:30am at Gündönümü Farm.

köyü 2019 yılına kadar hayata geçirmek için Silivri’de
bizimle birlikte bu proje için uğraş verecek 10-15 komşu arıyoruz. Gündönümü Çifliği 34 dönümlük bir arazi
üzerine kurulu. Kiralanan topraklarla yaklaşık 500 dönümlük bir alanda faaliyet gösteriyoruz.” diyor.

2 bine yakın üyeleri var
Çiftliğin son üç yıldır kâr ettiğini belirten Aysun Sökmen, toptan çiğ süt üretiminin dışında Vize kasabasının ünlü Çiftçi Ailesi’nin beyazpeyniri ile tereyağını ve
Edremit Mehmetalan’daki Saltuksoy Ailesi’nin taşbaskı özel üretim zeytinyağlarını da müşterilerine sunduklarını sözlerine ekliyor.
Sökmen, çiftlikte bir günlerinin nasıl geçtiğini ise şöyle
anlatıyor: “İşimiz 24 saat, 365 gün. Güne sabah 05.30’da
başlıyoruz ve işlerimiz akşam 22.00’de sona eriyor. Sabah sağımları ben yapıyorum. Hayvanların birsonraki
gün otlayacağı alanları belirliyoruz. Suyu,gübreyi ve
sürüyü yönetmeye çalışıyoruz. Kapı teslimi üyeliği hareketleri, işletmenin ödemeler dengelerinin korunması,8bin 100 Hareketi’ne dair çalışmalarımız ve gönüllü
programıyla dolu bir gündemimiz oluyor.Ekip sayımız
ise değişiyor. Bazen 2, bazen ise 14 gönüllümüz oluyor.
Ne kadar kalabalıksak o kadar iyi. Doğasından kopartılarak insanlığa hizmet eden her ineğin bakım ve sevgiye
ihtiyacı var. 2015’te vizyonumuza saygı duyan ve bize
destek verecek bir ortak arayışı içindeyiz. Büyükçekmece’den Maltepe’ye kadar belirlediğimiz bir rotada haftada yaklaşık 2 bin üyemize ürün götürüyoruz.”

project was born. We are dreaming of creating 100 ecovillages in 81 cities. We are looking for about 10-15
neighbors who are going to support us for the
materialization of the first eco-village in Silivri in 2019.
Gündönümü Farm is settled on 34 acres of land. We are
operating on approximately 500 acres of land, including
the lands that we are renting.”

They have almost 2000 members
Aysun Sökmen, who states that the farm has been making
profits for the last three years, adds that they offer cheese
and butter from the famous Çiftçi Family of Vize and
special stone pressed olive oil from the Saltuksoy Family of
Mehmetalan, Edremit to their customers.
Sökmen summarizes how they spend their day at the farm:
“Our job is 24 hours, 365 days. Our day begins at 5.30 am and
goes on until 10pm. I milk the cows in the morning. We
determine the lands that the animals are going to grass the
next day. We try to manage the water, fertilizer, and the
cattle. Membership activities for door delivery, balancing our
finances, our 8 thousand 100 Movement activities, and
volunteer programs fill the rest of our day. The number of our
team members changes. We have sometimes two or sometimes
14 volunteers. It’s better if we are a crowd. Each cow that is
separated from nature to serve humans needs care and love.
We are in search of a partner who is going to respect our
vision and support us in 2015. We deliver our products to
approximately 2000 clients residing on a route that stretches
from Büyükçekmece to Maltepe every week.”
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ÇİKOLATANIN SİHİRLİ DÜNYASINA
YOLCULUK
TÜRK DAMAK TADINA UYGUN, EL YAPIMI VE KİŞİYE ÖZEL ÇİKOLATA SPESİYALLERİNE İMZA
ATAN YILMAZ CİHAN’IN EN BÜYÜK HAYALİ BU LEZZETİ LONDRA’YA TAŞIMAK…

JOURNEY TO THE MAGIC WORLD OF CHOCOLATE
THE BIGGEST DREAM OF YILMAZ CİHAN WHO MAKES HANDMADE PERSONALIZED CHOCOLATE
SPECIALTIES THAT ARE SUITABLE FOR TURKISH TASTE IS TO TAKE THIS TASTE TO LONDRA.
SELİN AKGÜN

FERHAT MAKASÇI

Young people could learn a lot from the founder of the
Çikolata Dükkanı’nın kurucusu Yılmaz Cihan’dan
Chocolate Shop Yılmaz Cihan. It would be useful to go to
özellikle gençlerin öğreneceği çok şey var. Eğer yaptıplan ‘B’ if you are not happy with your job. Because, the
ğınız iş sizi mutlu etmiyorsa, bir an önce ‘B’ planı
life is short and everyone should do something that he or
geliştirerek yaşamınıza yeni bir yön vermenizde fayshe likes. This is the exact point where the story of
da var. Çünkü hayat gerçekten çok kısa ve herkes
Yılmaz Cihan begins. He is a graduate of Marmara
mutlu olduğu işi yapmalı… Yılmaz Cihan’ın hikâyesi
University
Department
of
Business
aslında tam da bu noktada başlıyor. Marmara ÜniverManagement. He had his master degree
sitesi İşletme Bölümü mezunu olan ve Bilgi
from Bilgi University Department
Üniversitesi’nde Reklamcılık Bölüof Advertising. After working
mü’nde master yapan Yılmaz Cihan,
Anadolu’daki
for five years at companies
Ipsos ve Ogilvy gibi şirketlerde 5
such as Ipsos and Ogilvy,
yıl çalıştıktan sonra aslında
tatları keşfetmeye
he felt that what he
yapmak istediği şeyin çok
özen gösteriyorum. Örneğin,
actually wanted to do
daha farklı olduğunu hisseAnadolu’da tarçınlı badem şekeri
was much different. He
diyor ve her şeyi bir kenara
left everything aside
bırakıyor. 2012’de Belçison derece popülerdir. Bu şekeri
and stepped into a
ka’daki Çikolata Akadeçikolatayla kombine ediyoruz.
new
career
by
misi’ne giderek yepyeni
enrolling to Chocolate
bir kariyere adım atıyor.
Academy located in
Esnaf kültürünü yaşataI care to discover the flavors of Anatolia.
Belgium in 2012.
bilmek amacıyla bundan 4
For instance, almond candy with
Yılmaz Cihan who had
yıl önce İstanbul Moda’da
cinnamon is popular in Anatolia.
opened the Chocolate
Çikolata Dükkanı’nı açan
Shop in Moda, İstanbul to
Yılmaz Cihan, daha kapısınWe combine this candy with
maintain the artisan culture
dan içeri adımınızı atar atmaz,
chocolate.
four years ago had designed a
sizi geçmişe götüren bir çikolata
chocolate shop that takes you to
dükkânı tasarlamış. İçerisi buram
the past the moment you step in it. It
buram nostalji kokuyor. Bu hissi yaşatan
smells nostalgia. The most important
en önemli şey ise dükkânda yer alan her şeyin
detail that gives you this feeling is that everything in the
ahşap olması… Burası gerçekten de eski Türk filmleshop is wooden. It makes you experience the feeling of
rinde aşıkların buluştuğu pastanelerin atmosferini
the old Turkish movies when the two lovers meet in a
yaşatıyor. Her şey çok minimal ve sade… Yılmaz Cibakery. Everything is so simple. The personalized
han’ın elleriyle özel olarak hazırladığı kişiye özel çichocolates that Yılmaz Cihan prepares are to die for.
kolataların tadına doyum olmuyor.
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Çikolata
Dükkanı’nın
Kurucusu Yılmaz
Cihan
Founder of the
Chocolate Shop
Yılmaz Cihan

Asuman, Ferhunde tatlıları...

Asuman and Ferhunde desserts...

Mönüyü incelediğinizde ilk dikkatinizi çeken şey ise
‘Asuman’ ya da ‘Ferhunde’ isimli çikolatalı tatlıların olması… Cihan’a neden bu isimleri tercih ettiğini sorduğumuzda ise şu yanıtı aldık: “Geçmişte sıkça kullanılan ama
bugün artık eskisi kadar rastlayamadığımız bazı isimler
var. Annelerimizin, teyzelerimizin, anneannelerimizin
kısacası aile büyüklerimizin isimlerini yaşatmak için
Moda Dükkanı’nın spesiyallerine Asuman, Ferhunde gibi
isimler vermeyi tercih ettim. Çikolata dükkânı açmasay-

When you look at the menu the first thing that grabs
your attention is going to be the chocolate desserts
named as ‘Asuman’ and ‘Ferhunde.’ We asked him why
he had chosen these names and here is his answer: “We
don’t see some of the names used often now; however,
we used to hear them a lot in the past. I wanted to give
names such as Ferhunde or Asuman to the special
desserts of the Moda shop to cherish the memories of
our mothers, grandmothers, or aunts. If I hadn’t
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dım ya şekerci olacaktım ya da lokumcu. Ama bu işin
eğitimini de aldığım için kişiye özel çikolatalar hazırlama
fikri çok daha ağır bastı. 4 yıldır bu dükkândayım ama
artık daha büyük bir yere geçmek istiyorum. Elimde çok
fazla reçete var. Bu reçeteleri ilerleyen dönemde tek tek
hayata geçireceğim. Bu konuya dair uzun vadeli en büyük
hayalim ise Çikolata Dükkanı’nı Londra’ya taşımak.”

opened a chocolate shop, I would have become a candy
or Turkish delight maker. But, since I studied chocolate
making, the idea of creating personalized chocolates
turned the scale. I have been in this shop for four years,
now I want to move into a bigger place. I have many
recipes. I am going to materialize them in the coming
days. My biggest long term dream is to move my
chocolate shop to Londra.”

70’e yakın çikolata spesiyali bulunuyor
Yılmaz Cihan, Çikolata Dükkanı’nda hazırladığı çikolataları, Belçika’dan getirttiği Callebaut marka çikolata
kuvertürleri ile hazırlıyor. Belçika Çikolata Akademisi’nde aldığı eğitim sonucunda çekirdekten çikolata
yapmayı çok iyi öğrenmiş olsa da el yapımı çikolatalarını hazırlarken yurt dışından getirttiği çikolata kuvertürlerini kullanmayı tercih ettiğini söyleyen Cihan, bu konuyu şöyle açıklıyor: “Hazırladığım çikolataların sürdürülebilir bir lezzete sahip olması için bu tarz bir yol
seçtim. Çünkü Türkiye’de kaliteli çekirdeğe ulaşma ihtimali son derece düşük. Kakao çekirdeğini alacak olsak
yine Avrupa üzerinden alacağız ve çikolata fiyatından
daha pahalıya almış olacağız. Bu da bizim için ticari açıdan sürdürülebilir ve verimli sonuçlar doğurmayacak.
Kullandığımız çikolatanın en önemli özelliği, son derece
akışkan olması… Çünkü içindeki kakao yağı oranı, piyasadaki diğer çikolatalara göre son derece yüksek. Kakao
yağı yüksek olduğu için çikolata spesiyallerinin işlenebilirliği de kolaylaşıyor. Bu tarz çikolataları tattığınızda,
çok daha fazla lezzet alabiliyorsunuz.”
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He offers approximately seventy chocolate
specials
Yılmaz Cihan prepares the chocolate that he serves in
the Chocolate Shop with Callebaut couvertures from
Belgium. Saying that he prefers using couvertures when
preparing handmade chocolates although he learned
well how to make chocolate from scratch at Chocolate
Academy in Belgium, Cihan explains: “I have chosen
this style since I want my chocolates to have a
sustainable taste, because the possibility to get access
to quality cocoa beans in Turkey is very low. If we were
to purchase the beans, we would do it over Europe and it
would cost us more than chocolate itself. This option
didn’t offer us a sustainable and productive solution.
The best feature of the chocolate that we use is its
extreme fluidity. The ratio of the cocoa butter that it
contains is very high compared to other chocolates in
the market. This makes chocolate specials easier to
process. When you taste this type of chocolate, you feel
the intense aroma.”

ZANAAT / CRAFT

Çikolata
Dükkanı’nın en
popüler
spesiyallerinden
biri de ‘Asuman’
‘Asuman’ is one
of the most
popular
specialties of the
Chocolate Shop.

Anadolu’daki lezzetleri keşfe çıkıyor

He discovers the flavors of Anatolia

Çikolata Dükkanı’nın en sevilen ürünlerine gelince… Hurmalı ve çam fıstıklı spesiyallerine son derece büyük ilgi
var. Tarçın-karabiber-Antep fıstıklı, kestaneli, mısır gevrekli-Antep fıstıklı çikolataları yok satıyor. Yaban mersinli ve çilekli Moda Çikolatası gibi spesiyaller de son derece
popüler. Yılmaz Cihan, çikolata yapımına yönelik önemli
tüyolar vermeyi de ihmal etmiyor: “Çikolatanın erime aşamasında maksimum 45 dereceye kadar çıkması gerekiyor.
45 derecenin üstüne çıkılırsa, çikolatanın kimyasal yapısı
bozulur. Çikolatada tozlu gibi gözüken bir yapı oluşur. Çikolatayı işlemeye başlamadan önce ısıyı 29-31 arasındaki
bir dereceye getiriyoruz. Bu ısı derecesi bitter ve sütlü çikolataya göre değişiyor. Bu işlemle çikolatanın kimyasal
bütünlüğünü koruyoruz. Bu işlem yapılmadığı takdirde,
çikolatanın üstünde bembeyaz bir doku oluşur. Ardından
çikolatanın oda sıcaklığında sertleşmesini bekliyoruz ve 20
derecelik dolaplarda muhafaza ediyoruz.”

When it comes to the most favored products of the shop... The
specials with dates and pine nuts are pretty popular. It is hard
to meet the demand for the ones that combine cinnamon and
black pepper with pistachios, and corn flakes with pistachios.
Chocolates with chestnuts are also popular as well as the
specials with blueberries and strawberries. Yılmaz Cihan
doesn’t forget to give some tips about chocolate making: “The
temperature of the chocolate should go up to 45 degrees during
the production phase. If it goes over 45 degrees, its chemical
structure becomes spoiled, giving chocolate a dusty looking
structure. Before we begin to process chocolate, we bring its
temperature somewhere between 29 to 31 degrees. The exact
temperature changes depending on the chocolate being bitter
or milk chocolate. This protects the chemical integrity. If we
skip this step, a whitish texture is going to form on chocolate.
Later, we wait for chocolate to harden at room temperature
and refrigerate it at 20 degrees.”

Türk damak tadına uygun keşifler

Discoveries suitable for Turkish taste

Yeni reçeteler hazırlarken Türk damak tadına uygun
kombinasyonlar hazırlamayı tercih ettiğini söyleyen Cihan, “Anadolu’nun farklı yöreleriyle özdeşleşen tatları
keşfetmeye özen gösteriyorum. Örneğin, Anadolu’da
tarçınlı badem şekeri son derece popülerdir. Bu şekeri
çikolatayla kombine ederek farklı lezzetlere ulaşıyoruz.
Yurt dışında popüler olan bazı lezzetler Türkiye’de tutmuyor. Örneğin, zencefilli çikolata yurt dışında çok seviliyor ama Türkiye’de çok sevilmiyor.” diyor.

Saying that he prefers using combinations suitable for
Turkish taste as he prepares new recipes, Cihan also adds, “I
care to discover tastes that identifies with different regions
of Anatolia. For instance, almond candy with cinnamon is
popular in Anatolia. We come up with different tastes when
we combine it with chocolate. Some flavors that are popular
in foreign countries don’t become hits in our country. For
example, chocolate with ginger is popular in foreign
countries but it is not favored in Turkey.”
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KAHİRE’NİN
ASLANI:

BAYBARS

BAYBARS,
MEMLUKLARIN GERÇEK
KURUCUSU KABUL
EDİLİR. BUNDA ASKERİ
BAŞARILARI KADAR DİN
VE MEDENİYETE
YAPTIĞI HİZMETLERİN
DE PAYI VAR.

THE LION
OF CAIRO:

BAIBARS
BAIBARS IS ACCEPTED AS
THE ACTUAL FOUNDER OF
THE MAMLUKS. HIS
SERVICES FOR THE
RELIGION AND CIVILIZATION
PLAY A ROLE IN THIS, AS
WELL AS HIS MILITARY
SUCCESS.
HAKAN ARSLANBENZER

Sultan Baybars Camii, Kahire.
Mosque of Sultan Baibars, Cairo.

13. yüzyıldayız. İslam dünyası bugünkü gibi karışık...
Batıdan Haçlılar Müslümanların topraklarına doğru
sefer ardına sefer düzenliyor, doğudan ise tarihin nadir
kaydettiği bir vahşeti sergileyen Moğollar karşılarına
çıkan her şehri yakıp yıkıyor, her Müslümanı kılıçtan
geçiriyor. Medeniyet büyük tehlike altında... Mazlum
Müslüman halk gözyaşları içinde el açıp dua ediyor, o
yiğit kurtarıcısını bekliyor.

Filmlere taş çıkartacak bir hayat hikâyesi
Baybars’ın hayatı masallara, destanlara layık. Adı Kıpçak Türkçesinde baş pars anlamına geliyor (bay: baş;
bars: pars). Askeri kariyerini düşünecek olursak, Baybars için ismiyle müsemma desek yerinde olur. Tabii
parslıktan önce tutsaklık var. Önce ona bakalım.
1223’de o zamanki adı Deşt-i Kıpçak olan (Kıpçak çölü)
ve Orta Asya içlerinden bugünkü Romanya’ya kadar
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It is the 13th century. Islamic world is as complicated as it
is today. The crusaders campaign back to back from the
West; the Moguls slaughter Muslims and destroy cities
from the East. The civilization is in great danger. The
oppressed Muslim community is praying in tears, waiting
for their brave savior.

A life story, fit for a movie production
Baibars’ life is like an epic saga. His name means
leading tiger in Kipchak Turkish. If we consider his
military career, we could say that his name suits him
well. Before becoming a tiger, he was a prisoner. Let’s
take a look at that first.
Baibars who was born in the northern part of the Black
Sea that stretches from Kipchak Desert and Central
Asia to Romania in 1223 was actually the son of a royal
Turkish family. His family, which was the member of

TARİH / HISTORY

uzanan geniş bölgenin Karadeniz’in kuzeyine denk gelen kısmında dünyaya gelen Baybars, esasında soylu bir
Türk ailesine mensuptu. Kıpçakların Borçoğlu veya
Borlu kabilesine mensup ailesi, o günlerde Kırım’ı elinde tutan Altın Orda (altın ordu) devletiyle akraba olabilmek adına Baybars’ı Cengiz Han torunu Berke Han’ın
kızıyla evlendirdi.
Ne olduysa ondan sonra oldu. İkbali beklenen damat-şehzade Deşt-i Kıpçak’ta Moğol haydutlarının eline düştü, köle olarak Bizans tüccarlarına satıldı. Esir
olarak Sivas, Halep ve Dımaşk’a götürüldü. Orada bir
kuyumcuya satıldıktan sonra Hama’da hapis hayatı yaşayan Emîr Alâeddin Aytekin el-Bundukdari tarafından
satın alındı ve onunla birlikte Kahire’ye gitti. İsminin
sonundaki Bundukdari ilavesini köleyken efendisi olan
bu emirden almıştır.
Yiğit bir Türk delikanlısı olan Baybars, Kahire’de yeni
kurulan Bahriyye Memlükleri’ne katıldı. Bunlar köle-askerlerden oluşan, bugünkü özel birliklere karşılık
gelebilecek bir hassa ordusuydu.

Kölelikten efendiliğe
Şiddetin kol gezdiği bir dönemde köle-asker yani memluk olmak bir yanıyla ayrıcalıktı. Haçlılar geldiğinde
mamur şehirlerde yumuşak bir medeni hayat yaşayan
ve cihadı nispeten unutmuş olan Müslümanlar, Haçlı
hunharlığı can yaktıkça çözümü Memluklarda bulmuştu. Her emirin kendi Memluk ordusu vardı ve bunların
kuşkusuz en önemlisi de Baybars’ın da içinde olduğu
Kahire Memluklarıydı.
Baybars, Memluklar içinde kendini kısa sürede göstererek önemli bir komutan haline geldi ve henüz 27 yaşındayken 7. Haçlı Seferi’ni düzenleyen Fransa Kralı’nı
mağlup edip esir almayı başardı. Bu önemli zafer, Baybars’ın ölümüne kadar sürecek savaşlar içinde sadece
bir başlangıçtı.
13. yüzyılın ikinci yarısında, İslam dünyasını tahribe
yönelmiş batılı Haçlılara doğulu Moğollar da eklenince
zaten Anadolu, Suriye, Irak ve Mısır’a sıkışmış bulunan
Müslümanlar iyice iki ateş arasında kalmış oluyordu.
İşte Baybars gibi affı olmayan cesur ve yetenekli komutanların rolü bu dönemde zirveye çıkacaktı. 12501260 yılları arasında Baybars, Haçlılarla savaşırken bir
yandan da içerideki siyasi kavgalarda rol oynadı.
Memluk ordusunun sahibi Turan Şah’a suikast düzenleyen darbeci komutanlar arasında yer aldı. Ne var ki
Turan Şah’ın yerine geçen Aybek’le de arası kötü olduğu için, ayrıca Aybek memluk komutanlarından
Aktay’ı öldürttüğü için arkadaşlarıyla birlikte Kahire’den kaçıp Dımaşk’a sığındı. Kutuz’un Aybek’i devirmesinden sonra tekrar başkente döndü ve Kutuz’un
emrinde savaşmaya başladı.

Borçoğlu or Borlu clan, had him marry to Genghiz Khan’s
grandchild Berke Khan’s daughter to become related
with the Golden Horde State that held power over
Crimea then.
Whatever happened, happened after. The Mogul bandits
captured the sultan-son-in-law, whose prosperity was
expected, and sold him to Byzantine traders as a slave.
He was taken to Sivas, Aleppo, and Damascus as a slave.
He was sold to a goldsmith, then Emîr Alâeddin Aytekin
el-Bundukdari who was living in confinement in Hama
bought him and he went to Cairo with him. A part of his
name, Bundukdari, comes from this Emîr that used to be
his master when he was a slave.
Baibars, who was a brave Turkish man, joined the
Bahriyya Mamluks that was founded in Cairo at the
time. They consisted of slave soldiers equal to today’s
special units.

From slavery to mastership
Being a slave-soldier was a privilege at a time that was
ruled by violence. When the Crusaders came, Muslims
who were living civilized lives in prosperous cities and
forgotten about jihad found the solution in Mamluks as
the Crusaders hurt them with their tyranny. Each Emîr
had their own Mamluk army and the most important
among them was the Cairo Mamluks, which included
Baibars, without a doubt.
Baibars became an important commander in short time
among the Mamluks and at the age of 27, he achieved to
defeat and to capture the French King who was leading
the 7th Crusade. This significant victory was only the
beginning of the wars that would continue all his life
until his death.
In the second half of the 13th century, Muslims who had
already been stuck in Anatolia, Syria, Iraq, and Egypt
was caught in the crossfire when the threat of the Moguls
was added to the equation of the Western Crusaders that
were determined to destroy the Islamic world.
The uncharitable commanders who were brave and skilled
such as Baibars would rise to power during this period.
Baibars played a role in the political turmoil as he fought
with the Crusaders between 1250 and 1260. He was among
the commanders who organized the assassination of
Turan Shah who owned the Mamluk army; however, his
relations with Aybek, Turan’s son who succeeded him,
was bad and Aybek had Aktay, a Mamluk commander,
killed. Baibars escaped from Cairo with his friends to
Damascus. After Kutuz overthrew Aybek, he went back
and began to fight under the lead of Kutuz.

The Mogul plague after the Crusaders trouble
The Mogul invasion was wreaking havoc on the Islamic
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Haçlı belasından sonra Moğol vebası
İç kargaşa için için yanan bir ateş gibi düşük yoğunlukla
olarak devam ederken Moğol istilası İslam dünyasını kasıp kavuruyordu. Baybars, ‘yenilmez ordu’ unvanıyla yeryüzünde taş üstünde taş bırakmamacasına dolaşan Moğol
ordusunu 1260 yılında hezimete uğrattı. Suriye içinde
Ayncalut’ta gerçekleşen bu zafer Müslümanlara büyük
moral verirken Baybars’ın şöhret ve meşruiyetini daha da
artırdı.
Kutuz’la esasında Aktay’ın şehadetinden dolayı arası açık
olan Baybars bir av partisinde Kutuz’u öldürüp bunu açıkça ilan edince memluk komutanları onu yeni Kahire emiri
olarak seçti. Memluklarda düzen böyleydi; dönemin şartları mucibince askeri bir oligarşi teşkil ediyorlardı.
Baybars’ın Kahire tahtına oturmasıyla iç kargaşa sona
erdi ve Memluk Devleti için altın çağ başlamış oldu.
Sırada 4 veya 5. emir olsa da Baybars, Memlukların gerçek kurucusu kabul edilir. Bunda askeri başarıları kadar
din ve medeniyete yaptığı büyük hizmetlerin de payı
var kuşkusuz.

Ayrılmaz ikili: Cihad ve ilim
Baybars, 17 yıl süren saltanatı süresince başta başkent
Kahire olmak üzere emri altındaki İslam devletine sayısız eserler kazandırmıştır. Memluk düzeni Osmanlılara
da ilham olmuştur. Kaldı ki Yavuz Sultan Selim Burci
Memluklardan halifeliği alırken aslında bunu Bahri
Memlukların en büyük sultanı Baybars’a borçluydu.
Moğollar Bağdat’ı yakarak Abbasi hilafetini sona erdirmişlerdi. Baybars ise Moğollara en büyük acıyı tattırarak onları sayısız kere yenilgiye uğrattı ve Abbasi hilafetini Bağdat’tan Kahire’ye taşıdı.
Emirliği süresince bir Haçlıları bir Moğolları ezen Baybars, vatanında ise camileri, medreseleri çoğalttı. Dört
Sünni mezhebe eşit mesafe takınarak her biri için medrese inşa etti ve her biri için Kahire’de birer başkadı
tayin etti. Kazülkuzat yani başkadı uygulamasını başlatan Baybars’tan başkası değildir.
Baybars’ı önceki büyük komutanlardan ayıran en
önemli özellik kalıcı siyasi hamleler yapmakta gösterdiği maharettir. İran’da yerleşik Moğol devleti İlhanlılar İslam’ı yeniden tehdit edemesin diye akrabaları olan
ve Cengiz soyundan oldukları halde zamanla Müslümanlaşan Altın Orda devletiyle ittifak yaptı. Böylece
Moğollar İran ve kısmen Anadolu’yu ellerinde bulundursalar dahi öteye taşamayacaklardı.
Baybars aynı zamanda Haçlıları bitiren halifedir. Akka’dan Antakya’ya kadar fethedilmedik kale bırakmayan büyük mücahit son Haçlıları da kovarak İslam
dünyasının rahat bir nefes almasını sağladıktan sonra
medeniyetin zirvesi haline getirdiği yurdunda, 20 Haziran 1277’de gözlerini yumdu.
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world as the internal turmoil continued with a low pace.
Baibars pulverized the Mogul army that was called as
‘the invincible army’ in 1260. The battle that took place
in Ain Jalut, Syria increased the fame and legitimacy of
Baibars as the victory reassured the Muslims.
Baibars killed Kutuz, whom he was in bad terms because
of Aktay’s murder, during a hunting party and he
announced it frankly. The Mamluk commanders chose
him as the new Emîr of Cairo. It was how their system
worked. They were creating a military oligarchy as the
current conditions required.
The internal turmoil ended when Baibars was appointed
as the Emîr of Cairo and the golden age for the Mamluks
began. Although, he was the fourth or fifth Emîr,
Baibars is accepted as the founder of the Mamluks. The
share of his military successes cannot be ignored in this
as well as his great services in the fields of religion and
civilization.

The inseparable duo: Jihad and science
Baibars had numerous works to be built in the Islamic
lands that were under his govern, mainly in Cairo, during
his reign for 17 years. The Mamluk organization had
inspired the Ottomans, too. Although, Yavuz Sultan
Selim had taken over the caliphate from the Burji
Mamluks, he actually owed this success to the greatest
sultan of the Bahriyya Mamluks Baibars. The Moguls
had ended the Abbasid Caliphate by burning down
Baghdad. Baibars had them taste the greatest insult by
defeating them countless times and carried the caliphate
from Baghdad to Cairo.
Baibars who pulverized the Crusaders and the Moguls
constantly during his emirate increased the number of
mosques and madrasahs. He treated the four Sunni sects
equally and had a madrasah built for each one of them
and appointed a head kadi (Muslim judge) from Cairo for
each madrasah. Baibars was the one who had first
practiced the head kadi system.
What separates Baibars from the previous great
commanders is his skill at making indelible political
moves. He formed an alliance with the Golden Horde
State that accepted Islam in time, although they were
from Genghiz’s blood, in order to prevent any future
threats against Islam that might arise from the Ilkhanids,
a Mogul state that was settled in Iran. This way, even
the Moguls had Iran and part of Anatolia, they wouldn’t
be able to advance beyond.
Baibars ended the Crusaders. He conquered each castle
from Akka to Antakya and repelled the last Crusaders,
putting the Islamic world at ease. He passed away in
his land that became the summit of civilization on
June 20, 1277.

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

YAZ TRENİ
SUMMER TRAIN
YAZ TRENİ GEÇİYOR BAKIN HEM YAZDA HEM YAZIDA, AMA YÜKSEK HIZLI BİR TREN OLARAK GEÇİYOR.
SUMMER TRAIN GOES BY, LOOK, BUT IT GOES AS A HIGH-SPEED TRAIN.
HAYDAR ERGÜLEN

Bu yazıdan tren geçer mi bilmiyorum ama yazın geçeceğinden hiç kuşkum yok. Kelime oyununu bilerek yapmadım. Yazla kelime oyunu yapılmaz. Ömürle yapılır
mı? Yaz bir ömürdür çünkü, hayır bir ömür sürdüğü için
değil, hem sürmez de, ama sanki ayrı bir hayatmış gibi
olduğu, görüldüğü için. Her şeyden yaz geçer, yaz en çok
da içimizden geçer ve en çabuk da yaz geçer! Yazın ne de
çabuk geçtiğini görüp, herkesin buna üzüldüğünü düşünüp ‘yaz geçer/yine gelir’ diyen Murathan Mungan,
adeta ‘ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden’ unutulmazlığı ve kıymetinde bir şiir yazmış. Varolsun.
Güz trenini yazmış mıydım, eylül trenini yazdım ama,
güz treni biraz daha farklı, sanki eylül ile güz ayrı istasyonlarda duran iki tren. İstasyonları ayrı ama hızları
aynı. Ağır ağır seyrederek geçiyorlar hayatı. Güzün yaprağının ‘çıtkırıldım!’ olduğuna bakmayın, sararıncaya
kızarıncaya kadar neler yaşamış, ne güngörmüş bir yapraktır o yaprak, güz yaprağı. Hayat defterimizde güz
yaprağının ayrı bir yeri vardır.
Yaz treni geçiyor bakın hem yazda hem yazıda, ama yüksek hızlı bir tren olarak geçiyor. Ömür ve yaz, yüksek
hızlı trenler ikisi de. Dur biraz bekle, demeye kalmıyor,
yolcularını indiriyor, yenilerini alıyor ve gidiyor. Ömür
boyu başka hiçbir şeyle uğraşmasam, yalnızca yaza çalışsam da ben bu yazı anlayamayacağım galiba. Hem
yalnız ben mi, bak şairler bile söylüyor, ‘kim bulmuş ki
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I don’t know if a train passes through this article but I
have no doubt that summer does. I didn’t do the word
game on purpose. We don’t play word games with
summer. Do we do it with life? Because summer is life,
not because it takes a lifetime, besides it doesn’t, but it
seems like a separate lifetime. Summer goes through
everything, summer goes through our minds the most,
and it goes by fast! Murathan Mungan had written a
poem that goes like this ‘summer goes/summer comes
again’ after realizing how fast summer goes and
everyone feels sad about that. His poem is as
unforgettable and precious as ‘you are going to climb
these steps slowly’.
Have I written fall train, I have written September train
but fall train is a bit different, as if September and fall
are trains that stop at two different stations. Their
stations are different but their speeds are same. They go
by slowly through life. Don’t mind the fragility of a fall
leaf, it has experienced a lot until it dried and fell. The
fall leaf has a special place in our book of life.
Summer train goes by, look, but it goes as a high-speed
train. Lifetime and summer, they both are high-speed
trains. By the time we say stop, wait, it lets out its
passengers, the new ones go on, and it departs. Even if I
don’t do anything else, but only work on understanding
summer, I don’t think I would still understand it. It is not
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yerini kim ne anlamış sanki mutluluktan?’ Edip Cansever ‘Gelmiş Bulundum’ şiirinde böyle sorar, aslında sorar gibi yaparak yanıtını verir. O yanıt hepimizin yerinedir. Şair de hepimizin yerine olan kimsedir zira.
Yazı severim ama sevdiğimden daha çok onun için üzülürüm galiba. Yaz dediğin pazar gününe benzer, hem kısacık, hem kalabalık, hem özel hem kamusal, hem özlenen hem de bir an önce geçip gitsin istenen. Bundan olmalı dolu dolu bir yaz yaşadım diyene rastlamamak,
herkes kısalığından, ‘göz açıp kapayıncaya’ kadar oluşundan şikayetçi, hatta dertlidir. Pazar günü gibi.
Yaz, bir ara. Ara sıra. Bazen. Ara mevsim. Oysa yaz gibi
treni de güzeldir, sanki terasa çıkmış ve orada yolculuk
ediyormuş gibi gelir insana, rüzgârların, açılır, kanatlanıp uçmak arzusuyla havalanır. “Laleli’den dünyaya
doğru giden bir tramvaydayız” dizesini Üvercinka’dan
alır ve onunla bir yaza yolcu olur: “Yazdan dünyaya doğru giden bir trende” bir kez bile olsa yolcu olur herkes.
Ama aynı trenle döner mi, döndüğü yer neresidir, bilinmez. Yazın başındaki insanla sonundaki insanın aynı
insan olduğunu kim söyleyebilir?
Yaz trenden çok ‘göğe bakma durağı’nın mavi bir hali
olarak sularda süren vapurlarla anılır, sevilir.
Yazın şiiri maviler, balıklar, adalar, denizler, vapurlarla
Orhan Veli’den gelir, onda kalmaz, şarkıya dönüşür ve
söylenir. Çünkü ‘yazın bittiği her yerde söylenir’. Hilmi
Yavuz’a göreyse, bitmek ne kelime, sanki aşk, ömür ve
şiir yazdan ibarettir. ‘Ben şiiri bir yaz gününden öğrendim’ diyecek kadar yaz tutkunu olan şair, yaza bir de
teori kazandıracaktır: “Yaz şiirsel bir aydınlanmadır.”
Geçmiş Yaz Defterleri’nden Yaz Şiirleri’ne bir ‘yaz öğrencisi’ gibi davranmakta haksız değil Hilmi Hoca. Doğrusu yaz günleri belki de hayat bilgisi dersinin uygulama
alanıdır. İnsanın kalbi ilk kez yazlarda kırılır, gönlü de
teni gibi yaz ikindilerinde kararır, yaz sularında arınır,
yaz şiirlerinde aydınlanır. Ama bir yaz değil, iki yaz değil, insan kendisini nice yazlardan sonra tanır. Tam da
artık yaz bitmek üzereyken. Son yaz treni istasyona
yaklaşırken ya da biraz önce son kampana çalmışken.

only me, even the poets tell that, ‘who has found its place,
who has understood what out of happiness?’ Edip
Cansever asks in his poem like this: ‘I have happened to
come.’ He answers at the same time. The answer is given
on behalf of us. Actually, poets talk on behalf of all of us.
I like summer, but I think I am mostly sad about it.
Summer is like Sunday, it is short, crowded, both special
and public, both missed and wanted to be over soon. This
must be the reason that we don’t know anyone who can
say that I had a summer to the fullest. Everyone complains
about it being short. Like Sunday.
Summer is a break. Now and again. Sometimes. However,
its train is as beautiful as summer itself. It feels like you
are on a terrace and traveling there, you feel that you
want to have wings to fly. Üvercinka’s line says, ‘We are
on a tramway that goes from Laleli to the world’… At
least once, everyone becomes a passenger of ‘a train that
goes from summer to the world.’ But we don’t know if we
go back on the same train or where it goes back. Can
anyone tell that one can stay as the same person as at the
beginning and at the end of summer?
Summer is best remembered and loved for ferries that
float in the water as a blue state of ‘looking at the sky’
station. Summer poems come from Orhan Veli with fish,
ferries, blues, islands, seas and then they turn into songs.
Because ‘everyone talks about it when summer is over.’
According to Hilmi Yavuz, summer consists of love, a
lifetime, and poems. He is passionate about summer as to
say ‘I learned poetry from a summer day.’ He also adds a
theory to summer, ‘summer is a poetic enlightening.’
Hilmi Yavuz is right to act as a ‘student of summer’ from
Old Summer Notebooks to Summer Poems. Days of
summer might be the application field of life sciences.
Our hearts become broken first in summers then they heal
in summer waters. They cheer in summer waters. Not
after one or two summers but we get to know ourselves
after many summers. Right, when the summer is about to
end. When the last summer train is about to arrive to the
station or right before that when the last bell was rang.
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BİRBİRİNİN ANTİTEZİ OLAN İKİ HİKÂYE
İNSAN ELLİ YIL BOYUNCA NEDEN BAHÇESİNDEN DIŞARIYA ADIMINI ATMAZ?
GÜL YETİŞTİREN ADAM BU SORUNUN ROMANIDIR.

TWO STORIES THAT ARE ANTITHESIS
OF EACH OTHER
WHY WOULDN’T SOMEONE LEAVE HIS GARDEN FOR FIFTY YEARS? THE MAN WHO
GROWS ROSES IS THE NOVEL OF THIS QUESTION.
ÖMER YALÇINOVA

Gül Yetiştiren Adam (İz Yayınları) iki farklı hikayenin iç
içe geçmiş anlatımıdır. Bir yanda ‘gül yetiştiren adam’,
-ki romancı onun ismini söylemez- diğer yanda Sitare,
Çarli ve onun çevresi vardır. Bu iki farklı çevre arasında
ne tür bir bağlantı olabilir? Romancı neden farklı iki fotoğrafı yan yana göstermek ister? Gül Yetiştiren Adam’a
nereden bakıyoruz, ona göre bu sorulara vereceğimiz
cevaplar değişecektir.
İnsan elli yıl boyunca neden bahçesinden dışarıya adımını atmaz? Gül Yetiştiren Adam bu sorunun romanıdır. Soruya sadece ‘gül yetiştiren adamı’, yani dedeyi
anlatarak cevap bulmak zordur. Romancı bunu çok erken fark etmiş, bu yüzden romana yeni karakter ve olay-

The Man Who Grows Roses (İz Publishing) is the interwoven
narration of two stories. We read about ‘the man who grows
roses’ on one side –the author doesn’t tell his name– and
Sitare, Çarli and their surroundings on the other. What
relationship could there be exist between the two surroundings?
Why does the novelist want to show the two pictures side by
side? From which point exactly we are looking at The Man
Who Grows Roses changes our answers to these questions.
Why wouldn’t someone leave his garden for fifty years? The
Man Who Grows Roses is the novel of this question. It is hard
to find an answer to this question by only telling about ‘the
man who grows roses’, in other words, the grandfather. The
novelist became aware of it early and added new characters
and events to his novel. These characters and events take
large place in the novel as to reflect a different worldview.
The number of pages that tell the story of Sitare and Çarli
might be more than the number of pages that tell the story of
‘the man who grows roses’. However, the objective of this
story is to make the man who grows roses visible and clear.
This is from where the success of Rasim Özdenören’s The
Man Who Grows Roses comes. There is a story. Then there is
another story to sharpen the first one, which is told in
parallel. I do not know if there is a second novel in Turkish
literature that it’s fictionalized the same way.

The grandfather is a symbol

Rasim Özdenören
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It is a great success; because, how could our prophet
Muhammad be connected to the religious grandfather, who
grows roses in his garden for fifty years because of their
fragrance, and gives them to his friends and neighbors, and
Sitare and Çarli, who live as westerners do and try to become
westernized, thinking of life as it only consist of laughing,
traveling, eating and drinking? The novelist treats two
different periods, backgrounds, events, and worldviews
together. Another success of Özdenören comes from seeing
and showing the fine connection between them. These
characters and events are the descriptors and antithesis of
each other because Sitare and Çarli symbolize the
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lar eklemiştir. Bu karakter ve olaylar, ayrı bir dünya görüşünü yansıtacak kadar geniş bir yer kaplar romanda.
Belki de Sitare ve Çarli’nin hikayesi, romanda sayfa sayısı bakımından ‘gül yetiştiren adam’ınkinden fazladır.
Fakat bu hikayenin vazifesi, kendinden ziyade yine gül
yetiştiren adamı daha görünür ve açık kılmaktır. Rasim
Özdenören’in Gül Yetiştiren Adam’daki büyük başarısı
buradadır. Bir hikaye vardır. O hikayeyi daha net gösterecek, başka bir hikaye daha, ona paralel olarak anlatılır.
Türk edebiyatında kurgusu bu şekilde oluşturulmuş,
ikinci bir roman var mıdır bilmiyorum.

Dede bir sembol
Büyük başarıdır, çünkü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) güzel kokuyu sevdiği için elli yıl boyunca
bahçesinde gül yetiştirip, onları konu komşuya dağıtan,
dindar dedeyle, Batılılaşmaya çalışan ve o şekilde yaşayan,
hayatı gülüp eğlenmek, gezmek tozmak ve yiyip içmek
zanneden Sitare ve Çarli’nin nasıl bir bağlantısı olabilir?
Romancı iki farklı zaman, mekan, olay ve dünya görüşünü
birlikte ele alır. Özdenören’in diğer bir başarısı da bunlar
arasındaki ince bağlantıyı görmesi ve göstermesidir. Bunlar birbirinin açıklayıcıları ve antitezi olan olay ve kişilerdir. Çünkü Sitare ve Çarli Batılılaşmayı, Nuri Pakdil’in tabiriyle ‘yabancılaşmayı’; gül yetiştiren adam ise Müslümanı, kültürü ve direnmeyi temsil eder. Biri bilinmeden diğeri tam olarak anlaşılamayacak iki farklı algılayış biçimidir
bunlar. Bu şekilde Rasim Özdenören, Gül Yetiştiren
Adam’da tez ile antitezi birlikte verir.

Farklı dünya görüşleri
Aslında Gül Yetiştiren Adam, Cumhuriyet Türkiye’sinin
kısa bir tarihidir. Onda hem İstiklal Harbi vardır hem de
inkılaplar tarihi. Bunlar arasındaki tezat, uyumsuzluk,
doku uyuşmazlığı, kültürel yarılma, hatta intihar, iki
farklı dünya görüşünün aynı roman içinde, yani yan yana
gösterilmesi ve anlatılmasıyla işlenebilirdi. Diğer türlüsü, örneğin yalnızca Sitare ve Çarli’nin anlatımı tek başına çok etkileyici ve derinlikli olmayacaktı. Daha doğrusu
hikayenin nerede başlayıp nereye gideceği, okuyucuya
neyi, nasıl ve neden gösterdiği belirsiz kalacaktı. Aynı şey
gül yetiştiren adamın hikayesi için de geçerlidir.
Yine de romanın kahramanı, merkez karakter gül yetiştiren adamdır. Onda bizi biz yapan her şey vardır. O,
yalnızca yeniliklere karşı çıkan bir direnişçi değildir.
Müslümanların fötr şapkayla camiye geldiğini gördüğünde, “Ey cemaat-i müslimîn! Sizler nasrani misiniz?”
diye haykıracak kadar Nasranileri ve Müslümanları bilmektedir, bunlar arasındaki farkın bilincindedir. Onu
layıkıyla anlamak için, gelinen durumu, Batılılaşmanın
sonucunu, yani intihar eden Sitare’nin hikayesini de layıkıyla okuyabilmek gerekir.

Westernization, as Nuri Pakdil says ‘alienation’; the man
who grows roses symbolizes Muslims, culture, and resistance.
These are two different styles of perception, which either one
cannot be understood without the knowledge of the other.
Rasim Özdengören presents thesis and antithesis together in
The Man Who Grows Roses this way.

Different worldviews
The Man Who Grows Roses is in fact like the short history of
the Turkish Republic. It both has the National War for
Independence and revolution history. The opposition, clash,
incompatibility between them could only be treated side by
side in the same novel. The opposite, treating the two stories
separately, would not be deep or impressive as much. It
wouldn’t be much clear where the story begins and ends or
what it would give the readers.
Still, the main character of the novel is the man who grows
roses. He has something that makes us who we are. He is not
only an insurgent who rejects the change. He knows enough
about Muslims and Nazarenes and their differences to call
‘Muslims! Are you nazarenes?’ when he sees, Muslims come
into the mosque wearing Stetson hats. To understand him
thoroughly, one must read the story of Sitare who commits
suicide as a result of becoming Westernized.
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MODA / FASHION

2015 GELİNLİK MODASI
BU SENENİN MODA AKIMLARINDAN OLAN
SADELİK, ŞIKLIK VE ESKİYE ÖZLEM GELİNLİKLERDE
DE KENDİSİNİ GÖSTERİYOR.
ESİLE TAN

Her genç kızın rüyası, saflığın ve masumiyetin simgesi
olan gelinlik seçiminde bu yıl neler moda merak ediyor
musunuz? Renginde değişme olmasa da tasarımcılar
her yıl yeni detaylar ekleyerek, bu özel gün için
gelinlere çok farklı seçenekler sunuyor. Gelin
adaylarına düşen ise hayatlarının bu en anlamlı
gününde modayı yakından takip edip, vücut yapılarına
uygun, en doğru gelinliği seçmek...
İşte bu sezon ön plana çıkan gelinlik modelleri ve öneriler:

BRIDAL GOWN
FASHION TRENDS 2015

SIMPLICITY, ELEGANCE, AND NOSTALGY THAT
ARE AMONG THIS YEAR’S FASHION TRENDS
DOMINATE THE BRIDAL GOWN DESIGNS.
Are you wondering this year’s trends when it comes to
choose every girl’s dream and the symbol of purity and
innocence: bridal gowns? Although its color remains
always the same, designers offer many different options
to brides for their special day by adding new details each
year. What needs to be done for the brides-to-be is only
to choose the most suitable model for their body type by
following the latest trends closely.
Here are this season’s prominent trends and our tips:

DANTEL
Asalet ve zarafeti yansıtan dantel gelinlikler, tüm
dünyada daha fazla rağbet görmeye başladı. Askılı,
uzun kollu, straplez, A kesim, balık veya kabarık
modeller ile her seçeneği bulunan dantel gelinlikler,
bu sezon en gözde gelinliklerden olmaya devam
edecek.

LACEWORK
Lace wedding dresses that symbolize nobility and
grace are favored all around the world lately. Offered
in many different varieties from long sleeved to
strapless, and from ball-gown to A-line, lace bridal
gowns are going to continue to be the most favored
ones this season, too.

Öneri:
• Fransız danteller bu sezonda da açık, kapalı ve
tesettürlü modelleriyle hüküm sürüyor.
• Dantel gelinlikler sade olduklarından, takınızı büyük
taşlı kolyeler ile destekleyebilirsiniz.

Tips:
• French lacework dominates this season with low-cut,
modest, or hijab models.
• You can wear a large stone necklace because lace
wedding dresses are plain.
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MODA / FASHION
V YAKA
Hafif toplu ve küçük göğüslü
kadınların vazgeçilmezi V yaka,
gelinliklerde de boy göstermeye
başladı. Neredeyse bütün
tasarımcıların koleksiyonunda yer
alan V yaka, gözlerinizi
alamayacağınız alamayacağınız
modellerle karşınıza çıkıyor.
Öneri:
• Çok iddialı olan bu modelde,
tercihinizi sade bir tül duvaktan
yana kullanın. Böylece dikkatler
sadece gelinlikte toplanacaktır.
• Derin V yakalı gelinliklerde,
derin sırt dekoltesi de kullanarak
harika bir birliktelik
oluşturabilirsiniz.
V-NECK
V-neck, which is indispensable for
overweight women with small
breasts, became a preferable
model also among the wedding
dress models. V-neck bridal gowns
that almost all designers include in
their collections appear with
models that you won’t be able to
take your eyes off.
Tips:
• Choose a simple veil, since this
model is very bold. This way, you
will be drawing attention to the
dress only.
• You can create a nice
combination if you go for a low-cut
V-neck with an open back cut.
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MODA / FASHION
VINTAGE
Geçen yıl bir anda yükselişe geçen
vintage gelinlikler bu sene de çok
moda. Neredeyse her yıla
gönderme yapan vintage
gelinliklerde özellikle 50’li yıllardan
ilham alan modeller ön plana
çıkıyor.
Öneri:
• Vintage gelinlik giymek
isteyenler gerçek bir vintage
gelinlik giymelidir. Ama elinizde
yoksa bu konuda uzman ve iyi
tasarımcıların koleksiyonlarından
seçim yapabilirsiniz.
• Vintage gelinliğinizi dantel
eldiven, şapka gibi aksesuarlar
kullanarak tamamlayabilirsiniz.
VINTAGE
Vintage wedding dresses that have
become prominent last year are
also in fashion this year. Especially,
the models that are inspired from
the 50s are prominent.
Tips:
• If you would like to wear a vintage
wedding dress, you must wear an
actual one. However, if you don’t
have one, you can select the best
one among the available designer
collections.
• Combine your vintage wedding
gown with lace gloves or hats.
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MODA / FASHION
TAŞLI GELİNLİK
Işıl ışıl taşlı gelinlikler sadece gelin
adayların değil tasarımcıların da
severek tasarladığı modellerden...
Bu sezon taşlı gelinlikler daha az
ışıltılar ile karşımıza çıksa da gelin
adayların kalbini çalmaya aday.
Öneri:
• Tercihiniz taşlı gelinlikler ise
çekici ve iddialı makyaj yaptırarak
daha da göz alıcı olabilirsiniz.
• Sade gelinliklerden
hoşlanıyorsanız bu sene revaçta
olan bel ve omuz kısmına yapılan
taşlı modelleri kullanabilirsiniz.
GOWNS WITH BEADS
Sparkling beaded gowns are
among the models that are
designed with pleasure. Although
this season they sparkle less, they
can still steal the hearts of many
brides.
Tips:
• If you choose a beaded gown,
wear a makeup that is bolder and
more striking.
• If you like plain gowns, you can
choose a model that is beaded
only around the belly and
shoulders.
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KİŞİSEL BAKIM / PERSONAL CARE

GELİNLERE BAKIM ŞART!

GELİN OLMADAN ÖNCE O MUHTEŞEM GÜNE HAZIRLANIRKEN ELBETTE ÇOK YORULACAKSINIZ.
BU TELAŞLI GÜNLERDE SAKIN KENDİNİZİ İHMAL ETMEYİN.

BRIDAL CARE IS NECESSARY!
WHEN YOU ARE PREPARING YOURSELF FOR THAT SPECIAL DAY, YOU ARE GOING TO FEEL
TIRED DURING THOSE BUSY DAYS. DON’T NEGLECT YOURSELF!
ŞEBNEM KIRCI

Evlenecek çiftler günlük bakım ürünlerine dikkat
etmeli. Nikahtan birkaç ay önce ciltlerine uygun
ürünleri belirlemek için dermatoloji uzmanlarından
yardım almalılar.
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The couples that are going to marry soon are supposed to
be careful about the daily personal care products. They
should consult with a dermatologist to determine the
best products for their skin types.

KİŞİSEL BAKIM / PERSONAL CARE

KREMİNİZ VİTAMİNLİ OLSUN
Kullanılacak ürünlerin vitamin C, vitamin A, koenzim Q,
meyve asidi içermesine önem verilmeli. Bu ürünlerle
birlikte kullanılacak güneş koruyucu, cildin lekelenmemesi
için çok önemli.
CREAMS WITH VITAMIN
It is important to choose products that contain vitamin C
and A, coenzyme Q, and alpha hydroxy acids. Using the
best type of sun protection combined with these products
is also important not to have skin blemishes.

NİKAH PEELİNGİ İÇİN GEÇ KALMAYIN
Cildin parlaklık kazanması için meyve asitli
peeling işlemi, evlenecek çiftler için önerilen
bir işlemdir. Ancak peeling nikah tarihinden
birkaç ay öncesinden planlanmalı. Üç hafta ya
da dört hafta aralıklarla dört ila altı seans
arasında peeling işlemi uygulanır.
DON’T BE LATE FOR BRIDAL PEELING
Alpha hydroxy acids peeling that adds shine to
skin is among the recommended procedures for
the couple to be wed. However, the procedure
should be scheduled for a few months before
the wedding since it is applied three to four
sessions every three to four weeks.

GELİNLERE MEZOTERAPİ
Gelin adayları ciltlerinin parlak, canlı,
nemli görünüm kazanması için yüz
mezoterapisi yaptırabilir. Cildi yenileyen
antioksidanlar, vitaminler ve mineraller
ile cilde nem kazandıran hyalüronik asit
maddesi, minik iğnelerle cilt altına
enjekte edilir. Cilt nemlenmiş, parlak
görünüm kazanmış ve yenilenmiş olur.
MEZOTHERAPY FOR BRIDES
The prospective brides can have face
mezotherapy to have their skin look
brighter. During the procedure,
antioxidants, vitamins, minerals, and
hyaluronic acids that moisturize skin are
injected by mini needles under the skin.
The skin becomes refreshed, moisture,
and radiant.
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DEKORASYON / DECORATION

EVLERDE VINTAGE RÜZGÂRI

ESKİ ÇEYİZLER GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR. ANNENİZİN, NİNENİZİN KULLANDIĞI EŞYALARLA
EVİNİZDE VINTAGE RÜZGÂRI ESTİREBİLİRSİNİZ.

WINDS OF VINTAGE AT HOMES
YOU CAN HAVE THE WINDS OF VINTAGE BLOW AT YOUR HOME WITH THE TROUSSEAUX THAT
YOUR MOTHER OR GRANDMOTHER USED TO USE.
ELA DEMİRCİLER

Vintage, bu yıla hakim olan dekorasyon trendlerinden biri.
Evinizde vintage esintileri yaratmak sanıldığı kadar zor
değil. Siz de hem eski hatıraları değerlendirmek hem de bu
modadan uzak kalmamak için; ninelerinizden, dedelerinizden
kalan çatı katında ya da depolarda saklanan örtüleri,
sandıkları, klasik resim çerçevelerini yeniden ortaya çıkarıp
evinizde vintage rüzgarı estirebilirsiniz.
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Vintage is among this year’s dominating trends. It is
not as hard as you think to have your home a feel of
vintage. If you would like to follow this trend and
have your home dominated by the winds of vintage,
bring out the old linens, chests, or classic picture
frames of your mother or grandmother from the attic
or storage.

DEKORASYON / DECORATION

GELİNLERİN ÇEYİZİ
Geçmişte çok moda olan
işlemeli patiskaları,
annelerinizin çeyizinden
çıkan keten örtüleri
değerlendirip evinize
nostaljik ama fark yaratan
bir dekorasyon stili
oluşturun.
Örneğin kapı girişinde boş
bir mekanınız varsa
büyükannenizden kalan
çeyiz sandığını buraya
yerleştirip üzerine
örteceğiniz işlemeli bir
patiska ile kendi stilinizi
oluşturabilirsiniz.
TROUSSEAUX OF BRIDES

Create a nostalgic and
different decoration style at
your home by reusing the old
linens and embroidered
calicos that used to be among
your mother’s trousseaux. For
instance, if you have an
available spot at the
entrance, you could place the
chest that you’ve inherited
from your grandmother there
and top it with an
embroidered calico to create
your own deco style.
AKSESUAR MODASI
Modern aksesuarların yanı
sıra bu yıl geçmişten
kalma gaz lambaları,
kömürlü ütüler de evinizin
dekorasyonunda kullanabileceğiniz objeler arasında yerini alabilir.
Ninelerinizden kalma eski
çerçevelere siyah-beyaz
fotoğraflarınızı koyarak da
nostaljik bir köşe yaratabilirsiniz.
ACCESSORY TREND

This year, old gas lamps
and coal irons are among
the objects that you can use
to decorate your home
besides the modern
accessories. You can also
create a nostalgic corner by
using your grandmother’s
old picture frames to
display your black-white
photos.
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DEKORASYON / DECORATION

DANTELLER GÜN YÜZÜNE
Gelin çeyizinin vazgeçilmezi
olan danteller artık yeniden gün
yüzüne çıkıyor.
Büyükannelerinizden kalan
dantel yatak örtüleri modern bir
yorumla yeniden kullanmanız
mümkün. Toprak tonlarındaki
ya da beyaz renkli dantelleri
altlarına sereceğiniz turkuaz ya
da turuncu renkli pikelerle daha
çekici ve göz alıcı hale getirip
kendi stilinizi yaratabilirsiniz.
LACEWORK COMES TO LIGHT

Lacework, which is an
indispensible among all
trousseaux, comes to light once
again. It is possible to reuse the
lace bedspreads inherited from
your grandmother with a modern
touch. You can create your own
style and a charming and
striking effect by spreading
orange or turquoise quilt under
your white or earth colored
lacework.
EL ÖRGÜSÜ YASTIKLAR
Orlon örgü yastık ve battaniyeler
de vintage modasında
yararlanabileceğiniz detaylar
arasında... Koltukları renklendiren
renkli orlon yastıklar ve battaniye
örtüler de geçmişi günümüze
taşıyor. Koltuğunuzun bir
kenarına atacağınız bu örtüler ile
evinize renkli ve sıcak bir hava
kazandırabilirsiniz. Elinizde bu
örtülerden yoksa alacağınız
rengarenk orlon iplerle kendi
özel örtü ve yastık
koleksiyonunuzu
hazırlayabilirsiniz.
HANDCRAFTED PILLOWS

Orlon-knit pillowcases and
blankets are among the details
that you could use to follow the
vintage fashion this year. Colorful
orlon-knit pillowcases and
blankets that enliven your sofas
bring the past to the present. You
can add a colorful and warm
ambience to your home with those
pillows or blankets that you can
toss to a corner of your sofa. If
you don’t have one, you can make
your own pillow or throw
collection.
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

RENAULT GÖZÜNÜ LÜKS PAZARINA DİKTİ
RENAULT; LAGUNA VE LATİTUDE MODELLERİNİN YERİNİ ALACAK OLAN YENİ MODELİ
TALISMAN İLE KENDİNE İDDİALI BİR YER AÇMAYI HEDEFLİYOR.

RENAULT HAS AN EYE ON THE LUXURY MARKET
RENAULT PLANS TO MAKE ROOM IN THE LUXURY MARKET FOR ITSELF WITH ITS NEW
MODEL TALISMAN THAT IS GOING TO REPLACE LAGUNA AND LATITUDE.
ERTUĞRUL ARSLAN

Tasarım açısından attığı cesur adımlarla adından sık sık
söz ettiren Fransız markası Renault, kendine üst sınıfta
daha güçlü bir yer arayacağının ilk sinyallerini yeni
modeli Talisman ile verdi. Bu sınıfta kendine güçlü bir
yer açmayı hedefleyen Talisman’nın ilk tanıtımı Renault
Nissan Başkanı Carlos Ghosn ve Renault Tasarım Grubu
Başkanı Laurens Van Den Acker tarafından yapıldı.
Carlos Ghosn, 420 milyon euro düzeyindeki yatırımla
devreye aldıkları Talisman projesinin, kendileri
açısından tamamen beyaz bir sayfa olduğunu söyledi.
Geçmişte pazara sunulan ama yeterli başarıyı
yakalayamayan VelSatis, Laguna, Latitude gibi ürünlerin
ardından Talisman, bu alanda markanın en iddialı
modeli olarak yollara çıkacak.Talisman, yıl sonunda
öncelikle ülkemiz pazarında satışa sunulacak.
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Everyone is talking about the French brand Renault that
took the plunge in terms of design. The brand gave the
signals of a search for a more powerful place in the upper
class with its new model Talisman. President of Renault
Nissan Carlos Ghosn and President of Renault Design
Group Laurens Van Den Acker have made the first
introduction of Talisman. Carlos Ghosn said that the
investment for the Talisman project is 420 million euro
and the project is a clean slate for them. Talisman is going
to be on the roads as the most competitive model of the
brand in this area following the products that were
presented to the market in the past but couldn’t achieve
enough success such as VelSatis, Laguna, and Latitude.
Talisman is going to be presented primarily to the Turkish
market at the end of this year.

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

GENİŞLİKTE İDDİALI
4850 mm uzunluğa, 1460 mm yüksekliğe, 1870 m genişliğe ve 2810 mm dingil mesafesine sahip olan Talisman, 5 kişi için
son derece ferah bir iç mekan sunuyor. Aracın nihai üretim versiyonu Frankfurt Otomobil Fuarı’nda gösterildikten sonra
satışına bu yılın sonuna doğru başlanacak. Renault Nissan ittifakının yeni platform CMF-C üzerine inşa edilen Talisman,
aynı zamanda Kadjar ve Espace ile ortak yapıya sahip.
AMBITIOUS AT SPACIOUSNESS
Talisman that has 4850 mm of length, 1460 mm of height, and 2810 mm of wheelbase offers an extremely spacious
interior for five. The final version of the model for production is going to be launched at Frankfurt Auto Show and the
sales are going to begin at the end of this year. Talisman that was built on the new platform of Renault and Nissan
alliance CMF-C has also a common structure with Kadjar and Espace.

YÜKSEK DONANIM SEVİYESİ
Multi-Sense sistemi sayesinde kişiselleştirme özellikleri sunan Talisman, dört tekerlekten manevra sistemini aktif amortisörler ile bir araya getiren tek D-segment sedan otomobili unvanını da taşıyor. Otomobilde 7 dijital gösterge ekranı; 8.7
dokunmatik ekranıyla R-Link 2.0, renkli Head-up display ekranı da bulunuyor. Markanın amiral gemisi olarak önemli bir
görev üstlenecek Talisman, Renault’un Fransa’daki Douai tesislerinde üretilecek.
HIGH LEVEL OF EQUIPMENT
Talisman that offers personalization options through its multi-sense system also is the only one that carries the title of
D-segment sedan automobile, which brings four-wheel maneuver system and active dampers together. The automobile
has seven digital display screens including R-Link 2.0 with its 8.7 touch screen and a color Head-up display screen. The
flagship of the brand is going to take under an important mission. Talisman is going to be produced in Douai facilities
of Renault in France.
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OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

YIL SONUNDA TÜRKİYE’DE
Laguna ve Latitude modellerinin yerini alacak olan Talisman, başta Ford Mondeo ve VW Passat ile rekabet edip, üst
donanımları ile Mercedes-Benz C Serisi, Audi A4 ve BMW 3 Serisi’ni kendisine rakip olarak seçecek. Renault Talisman’ın
hibrid versiyonun da olması bekleniyor. Ancak elektrikli model şu an için düşünülmüyor.
IT’S IN TURKEY AT THE END OF YEAR
Talisman that is going to replace Laguna and Latitude is going to compete primarily with Ford Mondeo and VW
Passat as it is going to compete with Mercedes-Benz C Series, Audi A4 and BMW 3 Series in terms of high level of
equipments. Production of a hybrid version of Talisman is expected; however, an electric version is not being
considered right now.

İKİ BENZİNLİ ÜÇ DİZEL MOTOR
Talisman ilk etapta EnergyTCe 160 ve EnergyTCe 200 benzinli motorları yedi vitesli çift kavramalı otomatik EDC şanzımanla satılacak. Otomobilde EnergydCi 110 (düz veya EDC), 130 (düz veya EDC), dCi 160 (EDC), 110 hpEnergydCi olmak
üzere 3 farklı dizel motor seçeneği de sunulacak.
TWO PETROL THREE DIESEL ENGINES
At first, Talisman is going to be sold with EnergyTCe 160 and EnergyTCe 200 petrol engines and seven-speed dualclutch EDC gearbox. The automobile also comes with three different diesel engine options, being EnergydCi 110
(manual or EDC), 130 (manual or EDC), dCi 160 (EDC), 110 hp EnergydCi 3.
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TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

GELECEĞİN WINDOWS’U TANITILDI

MICROSOFT’UN 1,5 MİLYAR KİŞİ TARAFINDAN KULLANILAN İŞLETİM SİSTEMİ WINDOWS’UN
YENİ SÜRÜMÜ WINDOWS 10, ARTIK ÜRÜN OLARAK TANITILMAYACAK.

WINDOWS OF THE FUTURE IS INTRODUCED
THE NEW VERSION OF MICROSOFT’S OPERATING SYSTEM, WINDOWS 10, THAT IS USED
BY 1.5 BILLION USERS IS NO LONGER PROMOTED AS A NEW PRODUCT.
AYTUN ÇELEBİ

Geçtiğimiz ayın sonunda tüm dünyada aynı anda tanıtılan
Windows 10, birçok yeniliği ve kullananların eskiden
alıştığı Başlat Menüsü’nü sunuyor. Bilgisayarların yanı
sıra, telefon ve tabletlerde de kullanılan yeni sistem, sanal
gerçeklik başlığı, oyun konsolları, TV’ye takılanlar gibi
ufak bilgisayarlar ve gelecekte çıkacak giyilebilir
cihazlarda da kullanılabilecek.
Firma, Windows 10’u bugüne kadar Windows 7 ve
Windows 8.1 kullanan lisanslı sistemlere ücretsiz olarak
sunuyor. Piyasaya çıkan bilgisayarlarda da bundan sonra
Windows 10 işletim sistemini göreceğiz. Bundan sonraki
sürümler ise internet üzerinden güncellemelerle
sistemlere indirilebilecek ve kullanıma girecek.
Yeni sistemdeki değişikliklerin öne çıkanlarını sizin
için listeledik:
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Windows 10, which was promoted at the end of last
month to the world, offers many new features as well
as the Start Menu that many users were accustomed.
The new system that is going to be used in smart
phones and tablets besides computers is going to work
with virtual reality headgear, game consoles, small
devices that can be attached to TVs, and some other
wearable devices.
The company offers Windows 10 free to the licensed users
of Windows 7 and Windows 8.1. The new computers that
are going to be manufactured from now on are going to
come with Windows 10 operating system. The successors
of the system are going to be updated online.
We have listed some prominent features of the new
system:

TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

BAŞLAT MENÜSÜ GERİ DÖNDÜ
Windows 8’de bulunmayan Başlat
Menüsü, Windows 10 ile geri dönüyor. Üstelik, Windows 8’deki canlı
karolardan oluşan bir tam ekran
modu da mevcut. Bunun sebebi,
Windows’un neredeyse tüm özelliklerine, kurulu programlara, uygulamalara ve sistemdeki her şeye arama
yoluyla ulaşılabilmesini sağlaması.
Eskisine göre daha fazla kişiselleştirilebilir olması da her Windows kullanıcısının beğenisini kazanacak.
THE START MENU IS BACK
The Start Menu that Windows 8 didn’t
have returns with Windows 10;
moreover, it has a full screen mode
that consists of the lively tiles of
Windows 8. This feature enables users
to access almost any other features,
programs, applications of Windows
by search. Enabling users to
personalize the system more than its
previous versions did, the new version
of the operating system is going to
appeal the users.

SESLİ ASİSTAN CORTANA
Dijital asistan fikri son yıllarda hayatımıza girdi.
Apple ve Google bunun ilk örneklerini verdi.
Ancak Microsoft’un asistanı Cortana da kullanışlı
özellikleriyle dikkat çekiyor. Sesli verdiğiniz
komutları telefonda, tablette ve bilgisayarda
anlayabilen Cortana, ajandanızı düzenlemek,
randevularınızı hatırlatmak, e-postalarınızı okumak, sizin için arama yapmak, mesaj göndermek
gibi pratik işlevlerin yanı sıra, internette arama
yapmak ya da farklı konularda yardımcı olmak
için birebir. Ne yazık ki, ilk aşamada Türkçe
olmayacak, ancak bu konuda çalışmalar sürüyor.
VOICE ASSISTANT CORTANA
The idea of a digital assistant entered into our
lives in recent years. Apple and Google have set
the first examples of the system. However,
Cortana, Microsoft’s digital assistant, draws
attention to its useful features. Cortana that can
receive voice commands via computer, tablet or
smart phone is perfect to organize your agenda,
remind your appointments, read your e-mails,
make phone calls, and send messages as well as
making online search or assisting you in some
other areas. Unfortunately, there won’t be a
Turkish version at first; however, the studies
continue to materialize it.
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TEKNOLOJİ / TECHNOLOGY

EDGE İLE YENİ VE HIZLI
BİR WEB DENEYİMİ
Microsoft, Internet Explorer’ı
koruyor, ancak yeni bir web
tarayıcı ile özellikle bireysel
kullanıcıları düşünüyor. Edge,
basit, sade arayüzü kadar
yüksek hızı ve her tür web
sitesini sorunsuz şekilde gösterebilmesiyle ilk testlerden
başarıyla çıktı.
A NEW AND FAST WEB
EXPERIENCE WITH EDGE
Microsoft protects Internet
Explorer but by means of a
new web scanner targets to
protect especially the home
users. Edge came through
the first trial tests with its
simple interface as well as its
high speed and being able to
display any kind of web site
with no trouble.

ANDROID UYGULAMALARI DA WINDOWS’TA
KULLANILABİLECEK
Windows 10, eski Windows uygulama ve yazılımlarını
çalıştırabilecek. Geriye dönük uyumluluk (backwards
compatibility) sayesinde bunu yapan Windows, ayrıca
Android uygulamalarının da kolayca Windows’a uyarlanmasını sağlıyor. Bu sayede, özellikle mobil platformda yaygınlık kazanan birçok uygulamayı kısa süre içinde Windows kullanan tüm cihazlarda kullanmak mümkün olacak. Continuum adlı özellik de özellikle şu aralar
yaygın olan çok işlevli cihazları, yani örneğin klavye
takılıp çıkartılabilen tabletleri ya da Bluetooth klavyeyle eşleştirilen telefonları bir bilgisayara dönüştürebilecek. Elbette bunun tam tersi de geçerli olacak. Bu
sayede tüm uygulamalar tüm cihazlarda sorunsuz bir
şekilde ve uygun bir deneyimle karşımıza getirecek.
ANDROID APPLICATIONS CAN BE USED
WITH WINDOWS
Windows 10 is going to be able to run the old Windows
applications and software by means of backwards
compatibility. The system can also convert Android
applications to Windows easily. Thanks to this feature, it
will be possible to use many mobile applications on
devices that operate on Windows in short time. Another
feature that is called Continuum can convert
multifunctional devices to a computer such as tablets
with removable keyboards or smart phones that can be
synchronized with Bluetooth keyboards and vice versa.
This is going to enable users to experience a trouble free
usage of all applications on all devices.
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GÜVENLİK HELLO İLE ÜST DÜZEYDE
Bugüne kadar kullanıcı adı ve parolayla ya da basit parmak izi okuyucularla giriş yaptığımız sistemler geride kalıyor.
Windows Hello adlı yeni özellik, infrared özellikli yeni nesil kameralar, daha yetenekli parmak izi okuyucular ve retina
okuma özellikleriyle çok daha güvenli olacak. Kamera farklı açılardan çektiği yüz, parmak izi ve göz bebeği tanıması sayesinde sahibi başına oturduğunda sistemi açabilecek. Parolanın çalınması ya da sistemi yetkisiz birinin kullanması problemi de bu şekilde ortadan kalkacak.
HIGH LEVEL OF SECURITY WITH HELLO
We leave behind the systems that we enter through user name and passwords or simple fingerprint scanners. The new
feature called Windows Hello is going to be much safer to use with the new generation infrared shooting, and more
skilled fingerprint and retina scanners. When the user sits in front of the device, the system is going to turn on
automatically through the camera that scans face, eye pupils, and fingerprints from different angles. This is going to
rule out the stolen password or usage by unauthorized person problems.

ÜCRETSİZ GÜNCELLEME
Windows 10’un tamamen yeni
donanım desteği de eskisine
göre daha hızlı ve pratik bir
şekilde kullanılabilmesini sağlayacak. Bunlar da, şu an
lisanslı Windows 7 ve 8.1 kullanıcılarının
ekranlarında
çıkan ücretsiz güncelleme
önerisini kabul etmek için
sebeplerin başında geliyor.
FREE UPDATE
The completely new technical
support of Windows 10 is
faster and more practical
compared to the older
versions. This is among the
primary reasons to accept the
offer that popes automatically
on the screen of the existing
licensed Windows 7 or 8.1
users to update their systems.
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AJANDA / AGENDA

GORAN BREGOVIC
Balkan müziğinin efsane ismi, 11 Ağustos’ta Harbiye Cemil
Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde...
The legendary name of the Balkan music is at Harbiye Cemil
Topuzlu Open-Air Theater on August 11.

YENİ TÜRKÜ
Türk Pop Müziği’nin efsane grubu, 15
Ağustos’ta Altınoluk Amfitiyatro’da
müzikseverlerle birlikte olacak.
The legendary group of Turkish Pop Music is
going to meet with their fans at Altınoluk
Amphitheater on August 15.

BOĞAZİÇİ CAZ KOROSU
Türkiye’nin adını uluslararası arenada büyük bir
gururla taşıyan Boğaziçi Caz Korosu, şef Masis
Aram Gözbek yönetiminde 27 Ağustos’ta
Bodrum Kalesi’nde...
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BOSPORUS JAZZ CHOIR

Bosporus Jazz Choir that represents Turkey’s name
in the international arena with pride is going to
perform at Bodrum Castle under the baton of
maestro Masis Aram Gözbek on August 27.

SİNEMA / CINEMA

PIXELS
Gösterim tarihi - Opening date:
21 Ağustos 2015, August 21, 2015
Yönetmen - Director:
Chris Columbus
Oyuncular - Cast:
Adam Sandler, Sean Bean, Michelle Monaghan, Kevin
James
Tür - Genre:
Bilim kurgu, komedi - Sci-Fi, comedy
ÖZET: Klasik atari oyunlarının görüntülerini yanlış
yorumlayıp bir savaş ilanı olarak algılayan uzaylılar,
dünyaya saldırır. Başkan Will Cooper, oyun delisi
arkadaşlarına başvurmak zorunda kalır.

SOUTHPAW
Gösterim tarihi - Opening date:
07 Ağustos 2015, August 7, 2015
Yönetmen - Director:
Antoine Fuqua
Oyuncular - Cast:
Rachel McAdams, Jake Gyllenhaal, Tyrese Gibson,
Forest Whitaker, 50 Cent
Tür - Genre:
Dram - Drama
ÖZET: Film, kendi tekniği ve imkânlarıyla zirveye
çıkan boksör Billy Hope’un, hayatının dönüm
noktalarını perdeye taşıyor.
SYNOPSIS: The movie tells the story of the boxer Billy
Hope, who fights his way to the top through his own
means and techniques.
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SYNOPSIS: When aliens intercept video feeds of
classic arcade games and misinterpret them as a
declaration of war, they attack the Earth. President
Will Cooper calls upon his best friend who is a former
video game professional.

[ Çengel Bulmaca / Crosswords ]
Bertan Kodamanoğlu

Hoşlanarak
bakma

Yabancı
ülke
vatandaşı

Borcun sorumluluğunu alan kişi

Resimdeki
şarkıcı,
oyuncu

Bir ilimiz
Yabancı

Güzel koku

Erkekte
saygı sözü

Boya

Bir sinek
türü

Karşı koyan
kişi

Nezir
Briçte
sanzatu
Avrupa'da
bir ülke

Olay

Bir kumaş
türü
Yıldız

Adet

Geniş atkı
Kabile, klan

İğne
yapraklı
ağaç

Hititçe

Çemberin
çevresinin
çapına oranı

Lezzetli
sıcak ülke
meyvesi

Kırmızı
çuhadan
başlık

Bir tür
yapışkan
macun

Bir suçu
bağışlama

İstenilen
nitelikte

İnce karşıtı

Şua

Dingil

Bir
peygamber

İlişim

Telefon
sözü

Önemli

Önde gidip
haber ulaştıran kişi

Yedirip
içirme işi

Espiyonaj

El ayası

İlenme,
beddua

Askerin su
kabı

İyi ahlaklı
Bir anda
oluveren

Gerçekleme

Yaprakları
yenen bir
bitki

Yenilgi kabul
sözü

Kavgacı,
kötü kimse
Pikapta
çalınan disk

Hatırlatma
yazısı

Açık deniz

Yüce
Retorik
sanatı

Soy

Dini içerikli
Ortodoks
resmi

2

Yasal

Kazak
başbuğu
unvanı

Yanma
sonucu
oluian gaz

9

Tahılın
harmana
kadarki hali

Akdeniz
bitki örtüsü

Yuvarlak
makine
parçası

Belli bir
süreyi aşmış

0

Halkın
aşağı
tabakası
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Yapay bir
element

Mezar

[ Sözcük Avı / Word Search ]

[ Çapraz Bağlar / Cross Lines ]

ALICI

HİMALAYALAR

LOKAVT

ANKARA

İÇERİ

MERİÇ

ARMAN

İMPARATORİÇE

MUAYENEHANE

BAYAN

İNŞAAT

PABUÇ

DİKDÖRTGEN

İRADE

RENCİDE

HASSAS

KENAN

SERİNKANLI

HAZIMSIZLIK

KÖKTEN

VİŞNE

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.

[ Takegaki / Takegaki ]
Noktaları birleştirerek kapalı bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Ama belli kurallar dahilinde!
Verilen rakamlar, o rakamın çevresinden kaç tane çizgi geçtiğini gösteriyor. Rakam olmayan yerden de çizgi geçebilir.
Following the rules, you should have a closed shape by connecting the dots. The numbers show how may lines cross over
that number. Lines may cross where there are no numbers.
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[ Sudoku / SudokU ]
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

KOLAY

ORTA

ZOR

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

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

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

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

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

		2			 1		6
6				 5				
		 1			 6 7 8
1		3					
8 7		 6		 9		 3 4
					8		7
4 7 1			 2		
				4				7
9		7			8		
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Hoşlanarak
bakma
Resimdeki
şarkıcı,
oyuncu

Olay

Geniş atkı
İğne
yapraklı
ağaç

Bir tür
yapışkan
macun

Bir suçu
bağışlama

İnce karşıtı
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A
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I
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Dingil

Telefon
sözü

Yanma
sonucu
oluian gaz

Yenilgi kabul
sözü

Pikapta
çalınan disk
Yüce

Dini içerikli
Ortodoks
resmi
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Bir ilimiz
Yabancı

Avrupa'da
bir ülke
Bir kumaş
türü

Yıldız

Kabile, klan

Çemberin
çevresinin
çapına oranı

Lezzetli
sıcak ülke
meyvesi

Kırmızı
çuhadan
başlık

Espiyonaj

İlenme,
beddua

İyi ahlaklı

B E
D
P E
P
U L
İ

Yabancı
ülke
vatandaşı

Güzel koku

Önemli

Önde gidip
haber ulaştıran kişi

Yedirip
içirme işi

K
E
R E M C E
F İ N L
D İ S E
A L
B O
M
P İ
A F
S E
K S
O
M
C Ü
A H
S İ
A
U M A N
S
Ş İ R
L A K
O
U
I R K
K O N
A

Borcun sorumluluğunu alan kişi

Bir anda
oluveren

Yuvarlak
makine
parçası

Belli bir
süreyi aşmış

Kazak
başbuğu
unvanı

Yaprakları
yenen bir
bitki

Kavgacı,
kötü kimse

Açık deniz

Soy

Yapay bir
element
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İ R O N
S T A T İ
Erkekte
saygı sözü

Boya

Karşı koyan
kişi

Nezir

Briçte
sanzatu

Adet

Hititçe

İstenilen
nitelikte
Şua

Bir
peygamber

İlişim

El ayası

Halkın
aşağı
tabakası

Askerin su
kabı

Yasal

Akdeniz
bitki örtüsü

Gerçekleme

Hatırlatma
yazısı

Retorik
sanatı
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Bir sinek
türü

K
A
R
A
S
İ
N
E
K
Tahılın
harmana
kadarki hali

E
K
İ
N
Mezar

S
İ
N

Solutions ]
6
7
1
5
2
3
8
9
4

5
8
9
4
6
7
1
2
3

2
3
4
9
8
1
7
5
6

8
1
3
7
9
2
4
6
5

4
6
2
3
5
8
9
1
7

9
5
7
1
4
6
3
8
2

7
4
6
2
1
9
5
3
8

1
2
5
8
3
4
6
7
9

3
9
8
6
7
5
2
4
1

6
2
3
5
1
8
4
9
7

9
5
4
7
3
2
8
6
1

7
8
1
9
4
6
2
5
3

2
9
8
4
5
7
1
3
6

5
4
7
3
6
1
9
8
2

3
1
6
2
8
9
7
4
5

1
3
9
8
7
5
6
2
4

8
7
5
6
2
4
3
1
9

4
6
2
1
9
3
5
7
8

2
1
5
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7
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4

7
8
4
9
2
1
5
3
6
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7
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4
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1
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5
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YÜKSEK HIZLI TREN
SEFER SAATLERİ

Yenilikçi
demiryolları
06:00

Geleceğe yolculuk
ANKARA - İSTANBUL

SİNCAN

POLATLI

06:17

06:35

09:20
12:15

12:32

07:27

BOZÖYÜK

BİLECİK

ARİFİYE

07:45

08:06

08:49

SAPANCA

İZMİT

GEBZE

PENDİK

09:19

09:50

10:03
13.13

10:42

12:29

13.39

15.23

15:58

14.35

14:52

19:00

19:17

19:35

20:27

PENDİK

GEBZE

İZMİT

SAPANCA

06:30

06:44

07:14

10:30

10:46

11:17

16:16

16:37
21:44

15:54

16.07

17:48

18:30

22:14

22:58
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İSTANBUL - ANKARA
ARİFİYE

BİLECİK

BOZÖYÜK

07:43

08:27

08:50

07:02

13:06

14:11

14:26

08:55

09:12

15:21

16:26

16:41

16:36

17:40

17:54

19:10

19:24

19:54

22:59

23:14

20:23

21:07

Geleceğe yolculuk
KONYA - İSTANBUL
BOZÖYÜK

BİLECİK

06:50

08:37

08:55

09:16

17:55

19:42

20:00

20:21

PENDİK

GEBZE

İZMİT

SAPANCA

07:30

07:44

08:14

17:45

18:01

18:32

ARİFİYE

SAPANCA

21:03

11:15

11:32

13:30

13:47

16:10

16:27

PENDİK

18:20

18:37

10:26

11:10

21:25

21:42

21:33

22:15

21:30
İZMİT

21:52
GEBZE

22:39

İSTANBUL - KONYA

Yenilikçi
demiryolları

15:45
16:02 16:21
Yenilikçi
17:55
18:12 18:31
20:40
20:57 21:16
demiryolları
SİNCAN

14:47

ARİFİYE

BİLECİK

BOZÖYÜK

08:43

09:27

09:50

10:12

11:51

19:43

20:06

20:25

22:04

Geleceğe yolculuk

19:18
22:05

18:10
20:00

18:58
20:48

19:18
21:08

19:33
21:23

POLATLI

SİNCAN

12:03

06:45

13:32

07:53
09:58
14:03

07:53

11:16

10:36

13:01

07:38
09:43
13:48

07:06

10:57

10:21

14:16

07:18
09:23
13:28

06:47

SİNCAN

12:45

17:08

06:30
08:35
12:40

06:30
10:40

10:00

14:00

SİNCAN

POLATLI

POLATLI

09:12

POLATLI

SİNCAN

Yenilikçi
demiryolları

POLATLI

08:24

06:30

07:36

07:56

08:11

09:32

10:38

09:05

10:11

10:31

10:46

12:54

11:20

12:40

12:55

14:07

15:13

13:40

15:06

15:21

17:49

15:50

17:10

17:25

20:03

18:50

20:16

20:31

23:04

21:15

22:35

22:50

18:57

14:46
19:56

Yenil
demiry

Geleceğe yolculuk
Geleceğe yolculuk

Yenilikçi
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