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özel olarak harmanlandı.
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Değerli vatandaşlarımız, 2016 yılı bizim için son 
derece verimli geçiyor.
Biz bu yılı, ektiğimiz birçok tohumun meyveye 
dönüştüğü hasat zamanı olarak görüyoruz.

Bu yıl hizmete alacağımız projelerimizin bir kaçını 
sizlerle paylaşmak istiyorum.
Bildiğiniz gibi, 1 Nisan 2016 günü, Türkiye 4,5 G’ye geçti. 
Artık Türkiye’de internet 10 kat daha hızlı.
Son tabliyeleri konulan İzmit Körfez Geçişi Köprüsü’nü 
Mayıs ayı sonunda, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü de 
Ağustos ayında hizmete alacağız.
Yine İstanbul trafiğine nefes aldıracak ve Marmaray’ın 
ikizi olan otomobillerin geçeceği Avrasya Tüp Geçişi 
Projesi de bu yılın sonunda kullanıma açılacak. 
Demir İpek Yolu diye adlandırdığımız, Bakü-Tiflis-Kars 
demiryolu hattını açacağız ve tren seferlerine 
başlayacağız.
Pekin ile Londra arasında demiryolu bağlantısını 
sağlayacak bu proje, ülkemizi önemli bir ulaşım koridoru 
haline getirecek.
İstanbul’a dünyanın en büyük havalimanını kazandırmak 
için çalışmalarımız kesintisiz sürüyor. Şu ana kadar 
projenin yüzde 23’ü tamamlandı. Şubat 2018’de 
İstanbul’un yeni havalimanının ilk etabı tamamlanarak, 
halkımızın hizmetine sunulacak. 
Türkiye’nin en uzun, dünyanın en uzun ikinci tüneli olan 
Ovit Tüneli Temmuz ayında ışığa kavuşacak.
Milletimize hizmet yolunda bugüne kadar önemli 
projeleri gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz.  
Mevlana’nın, “Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni 
bir şeyler söylemek lazım.” düsturu ile sürekli yeni 
projeleri bir bir hayata geçireceğiz.
Vatandaşlarımızın daha az yakıt, daha az nakit, daha az 
vakit harcayarak, daha konforlu seyahat etmelerini 
sağlamak için bakanlık olarak, tüm vaktimizi de 
nakdimizi de harcamaya devam ediyoruz.
İyi yolculuklar dilerim.

D ear citizens, the year 2016 is going extremely 
efficient for us.
We see this year as the time to harvest the 
fruits of many seeds that we have sown.

I want to share with you a few of our projects that will 
be put into service this year.
As you all know, Turkey passed to 4.5 G on the day of 
April 1, 2016. Now the Internet is 10 times faster in 
Turkey.
Last decks of the Izmit Bay Crossing Bridge will be 
added at the end of May, Yavuz Sultan Selim Bridge 
will be put into service in August.
The twin of Marmaray, Eurasian Tube Crossing Project 
that will enable İstanbul’s traffic to breathe will be 
opened to automobile traffic at the end of this year.
We will open the Baku-Tbilisi-Kars railway, which we 
call the Iron Silk Road, and the train trips will start.
This project that will ensure the rail link between 
London and Beijing will make our country an 
important transportation corridor.
Our work to add the largest airport in the world to 
Istanbul continues uninterruptedly. So far, 23 percent 
of the project has been completed. The first phase of 
the new airport in Istanbul will be completed and 
presented to the service of our people in February 
2018.
Turkey’s longest and the world’s second longest 
tunnel, Ovit will embrace light in July.
We have materialized significant projects to date to 
serve our nation, and we will continue. Rumi said, 
“Yesterday was yesterday, today I need to say 
something new.” We will constantly materialize new 
projects with this motto in mind.
As the ministry, we continue to spend all our time and 
funds to ensure that our citizens travel more 
comfortable, spend less fuel, less cash, and less time.
I wish you a good trip.

HASAT ZAMANI HARVEST TIME

VİZYON / VISION

Binali YILDIRIM
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

Minister of Transportation Maritime and Communication
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Vodafone

Türkiye’nin her köşesine 
Vodafone 4 bucak G

Vodafone 4 bucak G, Vodafone SüperNet 4.5G’yi anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisi, IMT- Advanced teknolojisini anlatmak için kullanılmıştır. 4.5G teknolojisinden, 
1 Nisan 2016’dan itibaren, bu teknolojiyi destekleyen cihazlar ve uyumlu SIM kartlar ile faydalanılabilir. 4.5G mobil internet hızı, kapsama alanına, coğrafi koşullara, şebeke 
yoğunluğuna, kullanılan cihaza ve bağlanılan siteye göre değişebilir. Detaylı bilgi: 4bucakg.com

Vodafone 4 Bucak G Harita KV 21x27.indd   1 22/04/16   18:10



D emiryolu ulaşımı; yapım maliyeti ucuz, 
kullanım ömrü uzun, petrole bağımlı 
olmayan, çevre dostu bir sistem olarak 
modernleşmenin ve kalkınmanın da 

ölçütüdür.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi: 
“Demiryolu refah ve ümran tevlit eder.”  
Bu nedenle, İstiklal Mücadelesi sonrasında 
Türkiye Cumhuriyeti kurulurken başlatılan 
demiryolu seferberliği ile Anadolu’nun dört bir 
köşesine demir kanatların ulaşması 
hedeflenmiştir.
Bir taraftan Osmanlı’dan devralınan ve yabancı 
şirketlerin elinde bulunan yaklaşık 4 bin km’lik 
demiryolu millileştirilirken, yüzde 80’i doğuda 
olmak üzere, 1923-1940 yılları arasında yaklaşık 3 
bin km’lik demiryolu inşa edilmiştir. Anadolu, 
treni sevdalısını bekler gibi beklemiştir. Çünkü 
tren sadece bir ulaşım aracı değil, modernleşmenin 
ve kalkınmanın da en önemli aracı olmuştur. En 
ücra köylere kadar öğretmen, doktor, tiyatro, 
sinema trenle ulaşmıştır. 
1950-2003 yılları arasında unutulan tren, 2003 
yılından bu yana ulaşımın bel kemiği olmaya 
başlamıştır. 
Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu projeleri ile yıldızı 
parlayan tren, tüm vatandaşlarımız tarafından 
sadece sevilen değil, tercih edilen bir ulaşım 
aracına dönüşmüştür. 
Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 hedeflerimiz 
kapsamında; 8.500 km hızlı ve 1.000 km 
konvansiyonel demiryolu inşa ederek demiryolu 
taşıma payını yolcuda %10’a, yükte ise %15’e 
çıkarmayı planlıyoruz.
Demiryolu güçlendikçe Türkiye güçlenmektedir.
İyi yolculuklar. 

Railway transport is the extent of the 
modernization and development as an 
environment friendly system with low 
construction cost, long lifetime, and not 

dependent on oil.
As Veteran Mustafa Kemal Atatürk said: “Railway 
engenders welfare and prosperity.”
Therefore, following the National War for Independence, 
the goal was to enable the iron wings to reach the four 
corners of Anatolia by means of the railway campaign that 
was started as the Republic of Turkey was being established. 
On one side, as we have nationalized about 4 thousand 
km of railway, inherited from the Ottoman and in the 
hands of foreign companies; we have built about 3 
thousand kilometers of railway, 80 percent of it was in the 
east. It was built between the years 1923 to 1940. 
Anatolia has waited for trains as a lover waits for the 
beloved. Because the train is not just a means of 
transportation, it has also been the most important tool 
of the modernization and development. Teachers, 
doctors, theater, cinema have reached by trains to the 
most distant villages.
Train that was forgotten between the years of 1950-2003 
has become the backbone of transportation since 2003.
Train that its star began to shine by means of high-speed 
and speed-rail projects is not only loved by all of our 
citizens but also has become the preferred means of 
transportation.
As part of our 2023 targets, the 100th anniversary of our 
Republic, we are planning to increase the rail transport’s 
share by %10 at passenger capacity and %15 at freight 
capacity by building 8,500 km of speed and 1,000 km of 
conventional railway. 
As our railway becomes stronger, Turkey is getting 
stronger.
Have a good trip.

160 YILDIR BİTMEYEN SEVDA 160 YEARS OF ENDLESS LOVE

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

İSA APAYDIN
TCDD Genel Müdür V.

TRSR Deputy Director General 
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www.enerjisa.com.tr

Teşekkürler...
Türkiye’nin enerjisi olarak, üstün teknolojiyle ülkemizin 

su, rüzgar ve linyit gibi doğal kaynaklarından yerli enerji üretiyoruz.

Adana’daki Tufanbeyli Santralimiz, ülke ekonomisine olduğu kadar, 
bölge ekonomisine ve sosyal kalkınmaya da katkı sağlıyor. 

Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük yerli linyit santrali olan 
Tufanbeyli Santralimizin açılış törenini değerli katılımlarıyla onurlandıran

T. C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a,
T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Berat Albayrak’a,

T. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık’a,
T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Fatma Güldemet Sarı’ya,

T. C. Ekonomi Bakanı Sayın Mustafa Elitaş’a,
T. C. Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Veysel Eroğlu’na,

T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Sayın Taner Yıldız’a,
T. C. Kültür ve Turizm Eski Bakanı Sayın Ömer Çelik’e,

Bölge Milletvekillerine,
T. C. Adana Valisi Sayın Mustafa Büyük’e,

T. C. Enerji Bakanlığı Müsteşarı Sayın Fatih Dönmez’e,
T. C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşarı Sayın Akif Özkaldı’ya,

T. C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Sayın Mustafa Yılmaz’a,
yerel yöneticilere, törene katılan tüm davetlilerle bölge halkına ve 

tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Yerli kaynakları, üstün teknolojiyle
ekonomiye kazandırmak 

enerji ister.
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TCDD / TRSR

TCDD Genel Müdürlüğü görevine vekâleten atanan İsa 
Apaydın, 14 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen törenle 
görevi Ömer Yıldız’dan devraldı.

İsa Apaydın kimdir?
İsa Apaydın 1965’te Ankara’da doğdu. 1987 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi Metalurji Mühendisliği Bö-
lümü’nden mezun oldu. Sakarya Üniversitesi Metalur-
ji Mühendisliği Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını ta-
mamladı. 1996 yılında TCDD’de mühendis olarak göre-
ve başlayan İsa Apaydın, çeşitli kademelerde görev 
yaptı. TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Ku-
rulu Üyeliği de yapan Apaydın, son olarak Müşavir 
olarak görev yapıyordu. 

Isa Apaydın, who has been appointed as the Deputy General 
Manager of TRSR, was handed the position by Ömer Yıldız 
during a ceremony held on April 14, 2016. 

Who is İsa Apaydın?
Isa Apaydın was born in 1965 in Ankara. In 1987, he 
graduated from Istanbul Technical University, 
Metallurgical Engineering Department. He completed his 
master’s degree in Sakarya University, Metallurgical 
Engineering Department. In 1996, İsa Apaydın began his 
career as an engineer in the TRSR; he served in various 
positions. Apaydın, who had worked as TRSR Vice 
General Director and Board Member, was working as a 
Counsel most recently.

TCDD’DE 
GÖREV DEĞİŞİMİ

POSITION 
CHANGE IN TRSR
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ÇOK YÜKSEK HIZLI TREN (ÇYHT) 
SETLERI ILE HIZMET KALITESI ARTIYOR
Yüksek hızlı demiryolu hatları yaygın-
laştıkça ve YHT’lere talep arttıkça yük-
sek hızlı tren setlerine de ihtiyaç artı-
yor. TCDD, bu ihtiyacı karşılamak 
üzere Alman Siemens firmasına sipariş 
verdiği 7 adet ÇYHT setinin ikincisini 
de teslim alarak test sürüşlerine başla-
dı. Saatte 300 km hıza sahip 519 yolcu 
kapasiteli yeni çok yüksek hızlı tren 
setlerinin ilki Ankara-Konya YHT hat-
tında hizmet veriyor. 

THANKS TO NEW VERY HIGH SPEED 
TRAIN (VHST) SETS, THE QUALITY OF 
SERVICE IS IMPROVING
As the high-speed train railroad lines 
spread and the demand for the HST’s 
increase so does the need for high speed 
train sets. The test drives of the 7 VHST’s 
that were ordered from the German 
Siemens company by the TRSR to meet 
this demand have already started. The 
first of the new high-speed train sets 
which has a speed of 300 km/ph and a 
passenger capacity of 519 is operating 
on the Ankara-Konya HST line.   

YHT’LERDE YAZ TARIFESINE GEÇILDI
Gündüz süresinin uzaması ve yaklaşan 
yaz mevsimiyle birlikte Yüksek Hızlı 
Tren sefer saatleri, 15 Nisan 2016’dan 
itibaren yeni tarifelerine göre hizmet 
vermeye başladı. Ankara-İstanbul 
(Pendik)-Ankara arasında karşılıklı ola-
rak günlük gidiş-geliş olmak üzere 10 
sefer yapan YHT’lerin sefer sayısı 12’ye 
çıktı. YHT seferlerine ait durak, varış 
saati, indirim ve ücret bilgilerine; TCDD 
Mobil Uygulaması, yolcu.tcdd.gov.tr 
adresi, yetkili acente ve PTT şubeleri ile 
444 8 233 numaralı çağrı merkezinden 
ulaşılabiliyor.

SUMMER SCHEDULE IS IN EFFECT 
IN THE HSTS
With the extension of daytime and 
approaching summer, high-speed 
trains, starting from April 15 2016, 
began to serve according to the new 
timetable. The number of daily HST 
round trips between Ankara-Istanbul 
(Pendik)-Ankara is increased to 12 from 
10. Stops, arrival times, discounts, and 
fee information can be accessed through 
TRSR Mobile App, yolcu.tcdd.gov.tr web 
address, authorized agencies, post 
office branches, and the call center from 
4448233.



Şehri Renklendirmeye Geliyor...
GÜBRETAŞ BAHÇEM Bitki Besleyicileri ile



TÜRK MİLLETİNİN CESUR KANATLARI: 

TÜRK YILDIZLARI
TÜRK YILDIZLARI, 2016 YILINDA DA YURT İÇİNDE VE YURT DIŞINDA BİRÇOK GÖSTERİ GERÇEKLEŞTİRECEK. 

BRAVE WINGS OF THE TURKISH NATION: 

TURKISH STARS
TURKISH STARS ARE GOING TO MATERIALIZE MANY SHOWS IN AND OUT OF COUNTRY IN 2016. 

Türk Yıldızları, 1911 yılından beri bütün resmi bayram-
larda ve özel günlerde yaptıkları gösterilerle göğsümüzü 
kabartıyor. Türk Hava Kuvvetleri’nin 1911’de kurulması-
nın ardından, 5 Mart 1914’te Teğmen Fazıl Bey tarafından 
400 metre irtifada gerçekleştirilen ‘viril’ hareketle Türk 
Yıldızları’nın da temeli atıldı. Yıldızlar, ilk gösterilerini 
dört NF-5 uçağı ile 18 Haziran 1993’te Ankara 4. Ana Jet Üs 
Komutanlığı’nda gerçekleştirdi. Bu gösterinin ardından 
“Filo” statüsü kazanan Türk Yıldızları, “Dünyanın En 
Genç Süpersonik Akrotimi” olarak adından söz ettirmeyi 
başardı. Yıldızlar, bugüne kadar yurt içinde 323; yurt dı-
şında ise 132 gösteri icra etti. 

Turkish Stars make us proud with the shows they 
perform for the national holidays and special days 
since 1911.Following the establishment of the Turkish 
Air Force in 1911, the foundation of Turkish Stars was 
laid by the ‘spin’ that was done by Lieutenant Fazıl Bey 
at 400 meters of altitude. Stars performed their first 
show with four NF-5s at the 4th Main Jet Base 
Command on June 18, 1993. After this show, Turkish 
Stars gained the ‘Fleet’ status. Their name became 
famous as the ‘World’s Youngest Supersonic 
Acroteam.’ Stars performed 132 shows abroad and 323 
local shows until today.

GÜNCEL / CURRENT
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GÜNCEL / CURRENTTÜRK YILDIZLARI’NIN 2016 GÖSTERI PROGRAMI
THE 2016 SHOW SCHEDULE OF TURKISH STARS

Aksaray, TSK ve 
Havacılık Tanıtım 
Faaliyeti

Aksaray, TAF and 
Aviation Demo 
Activity

Samsun, Atatürk’ü 
Anma Gençlik ve 
Spor Bayramı

Samsun, 
Commemoration of 
Atatürk, Youth and 
Sports Day

Gaziemir/İzmir, TSK 
ve Havacılık Tanıtım 
Faaliyetleri

Gaziemir/İzmir, TAF 
and Aviation Demo 
Activity

Karadeniz Ereğli, TSK 
ve Havacılık Tanıtım 
Faaliyeti ile Kültür ve 
Sanat Şenliği

Karadeniz Ereğli, TAF 
and Aviation Demo 
Activity and Culture 
and Arts Festival

 İstanbul’un Fethi

Conquest of İstanbul

Hollanda Hava 
Kuvvetleri Kuruluş 
Günü Hava 
Gösterileri

Royal Netherlands Air 
Force Open Day 
Show

Danimarka Hava 
Kuvvetleri Hava 
Gösterileri

Danish Air Force Air 
Show

Kocaeli, Kurtuluş 
Günü Etkinlikleri

Kocaeli, 
Independence Day 
Events

K.K.T.C. Barış ve 
Özgürlük Bayramı

Northern Cyprus 
Turkish Republic 
Peace and Freedom 
Day

Elazığ, TSK ve 
Havacılık Tanıtım 
Faaliyetleri

Elazığ, TAF and 
Aviation Demo 
Activity 

Malatya Kayısı 
Festivali

Malatya Apricot 
Festival 

Yozgat, TSK ve 
Havacılık Tanıtım 
Faaliyetleri

Yozgat, TAF and 
Aviation Demo 
Activity 

Beyşehir/Konya, TSK 
ve Havacılık Tanıtım 
Faaliyetleri ile Göl 
Festivali

Beyşehir/Konya, TAF 
and Aviation Demo 
Activity and the Lake 
Festival

Yalova, Atatürk’ün 
Yalova’ya Gelişi

Danish Air Force Air 
Show

Akşehir/Konya, Milli 
Mücadele Onur Günü

Akşehir/Konya, 
Honor Day of the 
National Fight for 
Freedom

Gölbaşı/Ankara, 
Zafer Bayramı 
Kutlamaları Gösteri 
Uçuşu

Gölbaşı/Ankara, 
Victory Day 
Ceremonies Air Show

AKM/Ankara, Zafer 
Bayramı Tören Geçişi

AKM/Ankara, Victory 
Day Parade

Avusturya/Zeltweg, 
Airpower-16 Havacılık 
Festivali

Austria/Zeltweg, 
Airpower-16 Aviation 
Festival

Osmaniye, TSK ve 
Havacılık Tanıtım 
Faaliyetleri

Osmaniye, TAF and 
Aviation Demo 
Activity 

Adana, TSK ve 
Havacılık Tanıtım 
Faaliyetleri

Adana, TAF and 
Aviation Demo 
Activity 

Anıtkabir/Ankara, 
Atatürk’e Saygı 
Uçuşu

Anıtkabir/Ankara, 
Flight for Honoring 
Atatürk 

08 Mayıs / May 08

29 Mayıs / May 29

25 Haziran / June 25

07 Ağustos / August 07

21 Ağustos / August 21

08 Ekim / October 08

19 Mayıs / May 19

20 Temmuz / July 20

13 Ağustos / August 13

28 Ağustos / August 28

09 Ekim / October 09

22 Mayıs / May 22

10-11 Haziran / June 10-11

30 Temmuz / July 30

30 Ağustos / August 30

10 Kasım / November 10

28 Mayıs / May 28

19 Haziran / June 19

31 Temmuz / July 31

19 Ağustos / August 19

02-03 Eylül / Eylül 02-03



ROMA VE DİŞİ KURT HEYKELİ
ROMA DEVLETİ’NİN KURUCUSU ROMULUS İLE İKİZ KARDEŞİ REMUS’U EMZİREREK KURTARAN 

DİŞİ KURT’U TASVİR EDEN HEYKEL, MİLLATTAN ÖNCE 5. YÜZYILDA YAPILMIŞTIR. 

KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

Roma’ya gittiğinizde yüzyıllar boyunca korunarak kalan 
birçok tarihi yapının içinde bir heykel dikkatinizi çeker. 
Dişi bir kurt ile ondan süt emen ikiz çocuklar... Roma’nın 
kurucuları Remus ile Romulus’un dişi bir kurt tarafından 
emzirilerek hayatlarının kurtarıldığını tasvir eden bu 
heykel bugün Roma’nın sembolü durumundadır. 
Efsaneye göre milattan yüzyıllar önce, Savaş Tanrısı 
Mars ile Rhea Silvia’nın ikizleri doğduktan sonra bir se-
petin içinde Tiber Nehri’ne bırakılır. Truva soyundan 
gelen ve adları Remus ile Romulus olan bu ikizleri, siyah 
bir dişi kurt bulur. Kurdun emzirdiği Remus ile Romulus 
hayatta kalırlar. Daha sonra çiftçi bir aile tarafından bulu-
narak evlat edinilirler. 
Büyüyen ikiz gençler, milattan önce 753 yılında Roma 
şehrini kurmak için de kurt tarafından emzirildikleri yeri 
seçerler. Bu yerin etrafını çevirirken tartışmaya başlar ve 
kavga ederler, bunun üzerine Romulus kardeşi Remus’u 
öldürür. Romulus, daha sonra tarihin en büyük impara-
torluklarından birine dönüşecek Roma kentini tek başına 
kurar. 

İlk kurt heykeli 5. yüzyılda yapıldı
İtalyancada Lupa Capitolina (Dişi Kurt heykeli) olarak 
bilinen eserin dayandığı efsane gerçek mi bilinmese de 
dişi kurdun çocukları emzirdiği heykelin ilki milattan 
önce 5. yüzyılda yapılmıştır. Bugün Roma’nın kuruluşuy-
la ilgili heykellerin sergilendiği Capitoline Müzesi’nde 
görebileceğiniz heykeli, ismi bilinmeyen Etrüsklü bir 
heykeltıraşın yaptığı düşünülüyor. 75 santim yüksekliği 
ve 114 santim uzunluğuyla bronzdan yapılan heykelde 
koruyucu bir duruşla bebeklere gelecek tehlikeye karşı 
gözleri ve kulakları gergin şekilde duran kurt ile süt emen 
ikizler tasvir edilir. Bu hikâyedeki heykelin benzerlerine 
Roma’nın merkezinde de rastlayabilirsiniz.

Among the remaining historic structures preserved over 
the centuries, a statue grabs your attention when you go 
to Rome. A she-wolf that nurses twin human children... 
The sculpture depicting the she-wolf that saved the lives 
of the founders of Rome Romulus and Remus is the 
symbol of Rome today.
According to a legend, centuries before Christ, the twins 
of the God of War Mars and Rhea Silvia were left in the 
Tiber in a basket right after they were born. A black 
she-wolf finds the twins who are the descendants of 
Troy. Romulus and Remus who were nursed by the she-
wolf survive. Then a farmer family finds and adopts 
them.  
Growing young twins chose the place where they were 
nursed by the she-wolf to establish the city of Rome in 
753 BC. When they were determining the borders of the 
site, they began to fight and Romulus killed his brother 
Remus. Romulus then establishes the city of Rome alone 
which would be transformed into one of the history’s 
greatest empires.

First wolf sculpture was made in the 5th century
Although, the trueness of the legend is unknown, first of 
the work that is known as Lupa Capitolina (The Capitoline 
Wolf) in Italian had been made in the 5th century before 
Christ. Today, the sculpture is exhibited at the Capitoline 
Museum among the other sculptures related to the 
establishment of Rome. It has been thought that it was 
made by an Etruscan sculptor. The bronze sculpture, 
which is 75 inches high and 114 inches long, depicts a 
she-wolf that stands taut with a protective stance against 
the potential risks to harm babies who are suckling her 
milk. You might come across similar depictions at the 
center of Rome. 

ROME AND THE SHE-WOLF SCULPTURE
THE SCULPTURE DEPICTING THE SHE-WOLF THAT SAVED THE FOUNDER OF THE 

ROMAN EMPIRE ROMULUS AND HIS TWIN REMUS BY NURSING THEM HAD BEEN 
MADE IN THE FIFTH CENTURY BEFORE CHRIST.

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR
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ÇOK SATAN KİTAPLARIN YAZARI: 
AUTHOR OF THE BEST SELLERS: 

AŞKTA VAZGEÇMEMEYİ ANLATAN “KENDİ SEVEN AĞLAMAZ” KİTABINI OKUYUCUSU İLE 
BULUŞTURAN TUNA KİREMİTÇİ, YENİ ESERİNİ ANLATTI.

TUNA KİREMİTÇİ TOLD US ABOUT HIS NEW BOOK “IF YOU LOVE SO YOU MUST CRY” 
THAT TREATS NOT GIVING UP ON LOVE.

TUNA KİREMİTÇİ 

ŞEBNEM KIRCI

The latest novel by the popular author Tuna Kiremitçi, 
whose novel titled “Leave Before I Fall in” made a hit, 
took its place on the shelves. The book that treats not to 
give up on love is ready for readers.
The author met with us with his new novel. He is also 
popular with his poet, soloist, composer, and songwriter 
identities. We had a pleasant conversation with Tuna 
Kiremitçi on his new novel ‘If You Love So You Must Cry.’ 

 How did the process of writing If You Love So You 
Must Cry go for you?
The idea of creating the main character of the novel, 
Sitare, came to my mind many years ago. As a woman 
who has sought for love all her life but couldn’t find it... 
I brought it up one day to my mentor Selim İleri. He said, 
“You must write this girl.” I began to consider it more 
seriously. However, it took some time for the story to 
mature.

 Can you summarize the plot for us?
Sitare, who used to be a child star once upon a time, is 
now a woman in her thirties, forgotten, and alone. She 
has not found the love she has searched for all her life. 
She gets an offer to play a small part in a TV drama 
series, which will be shot in a remote town, right when 
she was cornered by life. It is a bitter town, which was 
destroyed by an earthquake five months ago, trying to 
heal its wounds just as Sitare. She finds love there in the 
most unexpected way. To her amazement, she realizes 
that true love is something beyond her imagination. 

“Git Kendini Çok Sevdirmeden” kitabı ile büyük yankı 
uyandıran ve sevilen yazar Tuna Kiremitçi son romanı 
“Kendi Seven Ağlamaz” ile raflarda yerini aldı. Aşkta 
vazgeçmemeyi anlatan kitabı meraklılarını bekliyor. 
Yeni romanı ile karşımızda olan yazar; şair, solist, bes-
teci ve söz yazarı kimlikleri ile de kitlelerin beğenisini 
topladı. Son romanı “Kendi Seven Ağlamaz” raflarda 
yerini alınca Tuna Kiremitçi ile romanı üzerine keyifli 
bir söyleşi gerçekleştirdik.

 Kendi Seven Ağlamaz romanınızın yazım süreci 
nasıl geçti?
Romanın kahramanı Sitare yıllar önce aklıma düştü. 
Hayatı boyunca gerçek aşkı aramış ama bulamamış bir 
kadın olarak. Günün birinde ustam Selim İleri’ye on-
dan bahsettim. Bana, ‘bu kızı mutlaka yazmalısın’ 
dedi. Ben de daha ciddi düşünmeye başladım. Ama 
hikâyenin olgunlaşması zaman aldı.

 Romanınızın hikâyesini özetler misiniz?
Bir zamanların çocuk yıldızı Sitare artık otuzlarında, 
unutulmuş ve yalnız bir kadındır. Hayatı boyunca ara-
dığı aşkı bulamamıştır. Tam hayat onu köşeye sıkış-
tırmışken uzak bir şehirde çekilecek diziden küçük bir 
rol teklifi alır. Beş ay önce depremle yıkılmış, acılı bir 
şehirdir burası. Sitare gibi o da yaralarını sarmaya ça-
lışmaktadır. Sitare orada gerçek aşkı hiç beklemediği 
bir şekilde bulur. Şaşırarak görür ki hayatı boyunca 
aradığı gerçek aşk tahmin ettiğinin çok ötesinde bir 
şeydir. 

RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW
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RÖPORTAJ / INTERVIEW

 The main character of your novel, Sitare spends a 
lifetime looking for true love, what is the description of 
true love according to this character?
Sitare’s real problem is to find someone who is going to 
understand her. She is afraid of dying alone as many 
others do. She is also very tired because she had to act 
since her childhood. She wants someone to make her feel 
that she is not alone in this world, filling the space that 
was left behind from his mother and father. Her misfortune 
is to look for true love always in the wrong places.  

 As a popular name of contemporary literature, which 
authors do you like to read the most? 
I already mentioned that I consider Selim İleri as my 
mentor. In the same manner, I like to read works by 

authors who touch the human soul such as Attilâ 
İlhan, Boris Vian, and Scott Fitzgerald. 

There are also names from my generation 
such as Hande Altaylı, Hakan 

Günday, and Ece Temelkuran.

 The spot of your novel is ‘true 
love is between different 
worlds’ could you clear this?
I think we can call it true love 
only if there is no social bond 
between two hearts, the 
approval of the society, or an 

appropriate environment. 
Because only then true love exists; 

and this is impossible. There are 
prices to pay. This conflict highly 

interests me; because, one can go through 
this much trouble only for true love. 

 You make an entry with verses by Ergin Günçe, why the 
particular verses?
My poet friend Sinem Sal shared these verses in social 
media one morning. I loved them since I haven’t read 
anything by Ergin Günçe for years. I found the whole 
poem and read it at once. Those verses were suitable for 
my novel’s mood. That is why I used them.  

 Can you tell us about the other characters in your 
novel?
Devran is a taxi driver. He has his own troubles, dilemmas; 
however, he is trying to survive. Enis is the scenarist of the 
drama series in which Sitare plays a small part. Just as 
Devran, he also has feelings for Sitare. There are also 
people from the set: director, actors, cinematographers, 
lights. They are all trying to get along with each other 
while doing their jobs in an unfamiliar town.  

 Romanınızın kahramanı Sitare ömrünü gerçek aşkı 
arayarak geçiriyor, gerçek aşkı nasıl tanımlıyor 
kahramanınız?
Sitare’nin asıl derdi kendisini anlayacak birisini bul-
mak. Çoğu insan gibi o da yalnız ölmekten korkuyor. 
Ayrıca çocukluğundan beri oyunculuk yapmak zorun-
da kaldığı için çok yorulmuş. İstiyor ki birisi ona şu 
âlemde yalnız olmadığını hissettirsin. Babasının ve 
annesinin bıraktığı boşluğu doldursun. Şanssızlığı ise 
gerçek aşkı hep yanlış yerlerde araması...

 Çağdaş edebiyatın sevilen bir ismi olarak siz hangi 
yazarları okumaktan keyif alırsınız?
Selim İleri’yi ustam saydığımı söylemiştim. Aynı şe-
kilde Attilâ İlhan, Boris Vian, Scott Fitzgerald gibi in-
san ruhuna dokunan yazarları da her zaman 
severek okuyorum. Kendi kuşağımdan da 
sevdiğim isimler var. Hande Altaylı, 
Hakan Günday ve Ece Temelkuran 
gibi.

 Romanın kapağında, ‘gerçek 
aşk ayrı dünyalar 
arasındadır’ diyorsunuz, 
biraz açar mısınız?
Bence ancak iki yürek ara-
sında sosyal bir bağ, uygun 
bir ortam ya da çevrenin ona-
yı yoksa gerçek aşktan bahse-
dilebilir. O zaman sadece aşk 
vardır çünkü bu yüzden de im-
kânsızdır. Ödenecek bedeller var-
dır. Bu çelişki benim çok ilgimi çekiyor. 
Ancak gerçek aşk uğruna insan bu kadar 
belayı göze alabilir çünkü. 

 Romanın başında Ergin Günçe’den bir dize 
seçmişsiniz, neden o dize?
Şair arkadaşım Sinem Sal bir sabah sosyal medyada bu 
dizeleri paylaşmıştı. Yıllardır Ergin Günçe okumadığım 
için çok hoşuma gitti. Hemen şiirin tamamını bulup 
okudum. O dizeler romanın ruh haline çok uyuyordu. 
Bu yüzden kitabın girişinde kullandım.

 Romandaki diğer karakterlerden bahseder misiniz?
Devran bir taksici... Kendisine göre çıkmazları, dertleri 
var ama ayakta kalmaya çalışıyor. Enis ise Sitare’nin 
oynadığı dizinin senaristi... Devran gibi onun da Sita-
re’ye ilgisi var. Bir de dizi setindeki insanlar var tabi; 
yönetmeni, oyuncusu, ışıkçısı, kameramanıyla. Hem 
birbirleriyle geçinmeye hem de tanımadıkları bir şehir-
de işlerini yapmaya çalışıyorlar. 

RÖPORTAJ / INTERVIEW

“Bence ancak iki 
yürek arasında sosyal bir 

bağ, uygun bir ortam ya da 
çevrenin onayı yoksa gerçek 

aşktan bahsedilebilir.”

“I think we can call it true love only 
if there is no social bond between 

two hearts, the approval of the 
society, or an appropriate 

environment.”
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 What do you think the best and hardest part of writing 
novels?
Creating a new world and animating the characters in this 
world have always been fun. Also, a beautiful novel is like 

a movie shot only for you. This is exciting. The hardest 
part of it is treating deep issues as simple and 

clear as you can. This is how your novel 
can touch the hearts of readers.

 What does influence you when 
you are creating the characters; 
what are your methods?
My only inspiration is humans; 
humans whom I have known, 
observed, and become friends with. 
I grew up in Beyoğlu. I got to meet 

every kind of people there. Among 
them, I knew child stars that have been 

forgotten later on, lost souls. They were 
hooked on the past. They couldn’t look 

ahead in future. They were finding shelter in 
alcohol and drugs to forget the past. Sitare was born 

out of the projection of those bitter people in my memory.  

 You have dedicated your book to the ones who cannot 
give up even when they give up. Which one is harder to 
you: giving up or not giving up?
I guess giving up is harder, since we cannot bring ourselves 
to giving up somehow, despite everything… 

 Roman yazmanın en güzel ve en zor yanı nedir sizce?
Bir dünya yaratmak, karakterleri o dünyanın içinde ete 
kemiğe büründürmek her zaman çok zevkli. Ayrıca gü-
zel bir roman sadece sizin izlemeniz için çekilmiş bir 
film. Bu da çok heyecan verici... Zor kısmıysa derin 
konuları yalın, anlaşılır bir dille anlatabil-
mek. Ancak böyle romanlar okurun kal-
bine dokunabiliyor.

 Roman kahramanlarınızı 
yaratırken nasıl bir yol 
izlersiniz, nelerden ilham 
alırsınız?
Tek ilham kaynağım insan… 
Hayatta tanıdığım, gözlemledi-
ğim, ahbaplık ettiğim insanlar. 
Ben Beyoğlu’nda büyüdüm. Ora-
da her çeşit insan tanıdım. İçlerin-
de vaktiyle yıldız olmuş ama sonra-
dan unutulmuş kayıp ruhlar da vardı. 
Geçmişe takılıp kalmışlardı, geleceğe ba-
kamıyorlardı. Şimdiyi unutmak için alkole ve 
uyuşturucuya sığınıyorlardı. Sitare biraz o hüzünlü in-
sanların hafızamdaki izdüşümünden doğdu.

 Vazgeçince bile vazgeçemeyenlere adamışsınız 
kitabınızı? Vazgeçmek mi zor vazgeçmemek mi?
Herhalde vazgeçmek daha zor, her şeye rağmen bir tür-
lü vazgeçemediğimize göre… 

“Güzel bir 
roman sadece sizin 

izlemeniz için çekilmiş bir 
film. Bu da çok heyecan 

verici...”

“A beautiful novel, a film        
shot for only you to enjoy 

it. It is also very 
exciting...”





Once upon a time Amazons with long blond hair lived on 
this land. Because their enemies pulled their hair to knock 
them from their horses in wars, they cut and buried their 
hair. Over time, tobacco sprouted from the soil where they 
buried their hair. 
Exploring the Central Black Sea along the coast means getting 
to know many blessings of the region closely. As you get closer 
to Bafra, you see sheets of tobacco let out to dry under the sun 
in front of the houses along the road. A 13 km long dirt road 
begins beside the Çetinkaya Bridge and stretches along the 
Kızılırmak Delta. 

Bir zamanlar bu topraklarda uzun sarı saçlı Amazonlar 
yaşarmış. Savaştıklarında, düşmanları bu cesur kadın-
ları saçlarından çekip atlarından düşürdüğü için, saçla-
rını kesip toprağa gömmüşler. Zamanla, bu topraktan 
tütün filizlenmiş... 
Orta Karadeniz’i sahilden gezmek bu bölgenin birçok 
nimetini yakından tanımak demek... Bafra’ya yaklaş-
tıkça, yol boyunca, evlerin önünde çarşaf çarşaf, tü-
tünler kurutuluyor. Çetinkaya Köprüsü’nün yanından, 
Kızılırmak Deltası boyunca devam eden 13 km’lik 
toprak bir yol uzanıyor. 
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EXPLORING THE CENTRAL BLACK SEA ALONG THE COAST MEANS GETTING TO KNOW 
CLOSELY MANY BLESSINGS OF THE REGION.

ORTA KARADENİZ’İ SAHİLDEN GEZMEK BU BÖLGENİN BİRÇOK NİMETİNİ 
YAKINDAN TANIMAK DEMEK...

BERİL ŞEN ÖZCAN MALKOÇER

KAPAK / COVER

TARİH VE YAŞAM REHBERİ 
ORTA KARADENİZ SAHİLLERİNDE 

A GUIDE TO LIFE AND HISTORY ALONG THE CENTRAL BLACK SEA
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Free areas of birds
Kızılırmak is the longest river that starts and spills into the 
sea in Turkey. It flows for 1182 km, creating a delta plain for 
56 thousand hectares where it reaches to the sea. Its coastline 
is 60 km long. Wetlands, marshes, lakes, swamps, forests, and 
coastal dunes are alive with wild life. 420 species of birds are 
known to live in Turkey; in the delta, 316 bird species are 
identified so far.

Memories from Atatürk
Samsun is a city that is 50 km from Bafra. Other 

than, some streets and buildings named in 
memory of Atatürk’s arrival here on May 

19, 1919, there is not much sign of the 
city’s important past. The Austrian 
sculptor Heinrich Krippel made the 
Atatürk statue, located in the middle of 
the park on Cumhuriyet Street, in 1932. 
Mıntıka Palace, the first hotel that 

Atatürk stayed when he came to 
Samsun, is today’s Gazi Museum. At the 

museum, you can see Atatürk’s desk, 
writing sets, bath sets, meeting table, bed, 

comforter, what he wrote while waiting for İsmet 
Pasha on September 16, 1928, a photocopy of the 

handwritten 10th Year Speech of him, a model of The 
Bandırma Ferry, and the pictures of him and his 18 comrades. 
Wax statues of his 18 comrades are also on display as well as 
his pictures, photos, and personal belongings at the museum.  

Çarşamba was taken by the flood
Bafra, in other words the Kızılırmak Delta, in the west and 
Çarşamba, in other words the Yeşilırmak Delta, in the east, 
surround Samsun. The song made after Çarşamba, which is 35 

Kuşların özgür alanı
Kızılırmak, Türkiye’de doğup Türkiye’de denize dökü-
len, en uzun nehir... 1182 km boyunca akıyor ve 56 bin 
hektar genişliğinde bir delta ovası oluşturarak, burada 
denize ulaşıyor. 60 km’lik bir sahil şeridi var. Sulak 
alanları, sazlıkları, gölleri, bataklıkları, ormanları ve 
kıyı kumulları, doğal yaşam kaynıyor. Türkiye’de top-
lam 420 kuş türü olduğu biliniyor, deltada ise bugüne 
dek 316 kuş türü belirlenmiş. 

Atatürk’ten anılar
Bafra’ya 50 km mesafedeki kent, Sam-
sun... Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da bu-
raya gelişinin anısına isimlendirilen 
bazı sokak ve binalardan başka, 
kentin önemli geçmişinden pek iz 
yok. Cumhuriyet Caddesi’ndeki 
parkın ortasındaki Atatürk heyke-
li, 1932’de Avusturyalı Heinrich 
Krippel tarafından yapılmış. Ata-
türk’ün Samsun’a geldiğinde uğra-
dığı ilk otel olan Mıntıka Palas, bugün 
Gazi Müzesi… Müzede, Atatürk’ün ça-
lışma masası, yazı takımları, banyo takım-
ları, toplantı masası, yatağı, yorganı, 16 Eylül 
1928’de İsmet Paşa’yı beklerken yazdıkları,10. Yıl Nut-
ku’nun el yazısı fotokopisi ve Bandırma vapurunun make-
tinin yanısıra Atatürk ile 18 silah arkadaşının resimleri de 
sergileniyor. Atatürk Müzesi’nde Atatürk’ün fotoğraf, 
eşya ve kitaplarının yanısıra Mustafa Kemal’in ve 18 silah 
arkadaşının balmumu heykelleri var. 

Çarşamba’yı sel aldı
Samsun’un batısında Bafra yani Kızılırmak Deltası, doğu-
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km to the east where the Yeşilırmak crosses in the middle, is 
now history: “Çarşamba was taken by a flood, I loved someone, 
and my beloved was taken by a stranger.” Çarşamba has not 
been taken by any floods, since the dams had been built. 
Alluvial deposits that were carried by the Yesilirmak River 
formed the Çarşamba Plaine, where marshes, swamps, and 
canals are located. The plain has fertile grounds; however, it 
cannot be explored as easy as the Kızılırmak Delta can. The 
Delta can be explored by a canoe or a boat. Consulting with 

the anglers would be the best. The cemetery that surrounds 
the Göğçeli Mezarlıkiçi Mosque is 3 centuries old. 

The mosque is constructed without the use of 
a single nail. It is an 800-year-old work of 

wooden architecture made with 
interlocking woods of valonia, elm, and 
oak. Interior is full of engravings. Its 
wooden minaret had been standing 
until 1985, but later collapsed. The 
Simenlik Lake that was formed in the 
Yeşilırmak Delta is in Gölyazı Village 

located at Terme, which is 20 km away.   

Unusual herbs in Çarşamba’s market
Ordu border begins with Terme. Ünye, which is 

33 km away from it, is assertive at tourism with its 
beautiful beaches. Uzunkum is the most favorite one among 
all. While approaching from the west, hotels and guesthouses 
are lined up. Çakırtepe is 2 km away from the bottom of the 
walls of the burnt palace that overlooks the sea. Ünye’s 
Governor Süleyman Pasha had ordered the construction of 
the palace in the 19th century. Among Ünye’s old structures 
that are left from the 18th century, which was when the place 
was the port of the region during the reign of the Byzantine, 
you can see the Byzantine church which is used as a Hammam 

sunda ise Çarşamba yani Yeşilırmak Deltası var. 35 km 
doğuda, ortasından Yeşilırmağın geçtiği Çarşamba’nın, 
“Çarşamba’yı sel aldı, bir yar sevdim el aldı” türküsü tarih 
olmuş artık. Barajlar yapıldığından beri, Çarşamba’yı sel 
almıyor. Yeşilırmak’ın taşıdığı alüvyonlarla oluşan, saz-
lıkların, bataklıkların ve kanalların bulunduğu Çarşamba 
Ovası, bereketli topraklara sahip ancak Kızılırmak Deltası 
kadar kolay gezilemiyor. Delta, bir tekne ve hatta kanoyla 
daha iyi gezilebilir. En doğrusu balıkçılara danışmak… 
Çarşamba’nın, tek bir çivi kulanılmadan, birbirine 
geçmeli olarak yapılmış, ahşap 800 yıllık camisi 
Göğçeli Mezarlıkiçi Camii’nin etrafındaki 
mezarlık üç asırlık. Pelit, karaağaç, meşe, 
gürgenden yapılan caminin içi kalem 
işleriyle süslü. Ahşap minaresi, 85’e 
kadar duruyormuş, yıkılmış. Yeşilır-
mak’ın deltasında oluşturduğu Si-
menlik Gölü, 20 km mesafedeki Ter-
me’deki Gölyazı köyünde. 

Çarşamba pazarında sıra dışı otlar 
Terme’yle birlikte, Ordu sınırı başlı-
yor. 33 km mesafedeki Ünye, güzel plajla-
rıyla turizmde iddialı. Uzunkum en gözde 
olanı. Batıdan yaklaşırken, oteller ve pansiyonlar 
sıralanıyor. 19. yüzyılda, Ünye Sancak Beyi Süleyman 
Paşa’nın yaptırmış olduğu, yanmış sarayın denize bakan 
surlarının dibinden Çakırtepe 2 km mesafede. Ünye’nin, 
Bizans döneminden ve bölgenin limanı olduğu 18. yüz-
yıldan kalma eski yapıları arasında, bugün hamam olarak 
kullanılan Bizans kilisesini, hemen hamamın arkasından 
yukarıya doğru, Kadılar Yokuşu’nda ise, Ünye’nin en 
güzel evlerini görmek mümkün. Ünye’nin, Osmanlı dö-
neminde çok kadı yetiştirdiği ve kadıların buradan bütün 
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KAÇIRMAYIN

Samsun Arkeoloji Müzesi’nde, 
Amisos Hazinesi’ni ve mevsimleri 

temsil eden portrelerin olduğu Roma 
dönemi mozaikleri görmeye değer.

DON’T MISS

Roman mosaics representing the 
portraits of Amisos Treasury and 
seasons are worth seeing at the 

Samsun Archaeological 
Museum.
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today, and the most beautiful houses of Ünye, right behind the 
church towards up the street on the Kadınlar Hill. It is well 
known that the most kadıs (Islamic judges) of the Ottoman 
Empire were raised and spread to the Empire from here. It had 
been a traditional profession in Ünye, passed on generations. 
The stately mansion of Haznedaroğlu Süleyman Pasha was 
destroyed by a fire in 1830, which does not exist today. You 
can arrive to the Ünye Castle (Çaleoğlu Castle), which is 7 km 
away from the center, by passing through the hazelnut 

gardens. A rock tomb that belongs to the 3rd century BC, 
during the reign of the Pontus Empire, takes place 

at the entrance of the old castle, which is in 
ruins now. At the top, you will see an 

extraordinary fertile valley on one side, 
and coast of Ünye on the other. The 
Asarkaya National Park, which is 6 km 
east of the center, is suitable for hiking. 
Ünye becomes the most vibrant on 
Wednesdays when the farmers’ market 
is set. Women who set their stands at the 

bottom of the city walls explain in detail 
what to do with the herbs that they sell.  

Mansion over the Byzantine castle
Fatsa is 20 km away. It has been thought that the name 

of the place comes from Fadisanen, the daughter of the Pontus 
King Farnakes. 10 km ahead of the Fatsa, Gölbaşı Yenipazar 
Mosque and a pink house with a garden will catch your 
attention. Some catch fish with nets at the Balaman Creek on 
the way. The most valid reason to stop here is the 18th-
century wooden Haznedaroğlu mansion in Bolaman. In fact, 
Bolaman is the old name of Fatsa. The mansion that was built 
on the ruins of the Byzantine or the Genoese castle used to be 
called the Bolaman castle or the Bolaman mansion. The city’s 

Osmanlı İmparatorluğu’na dağıldığı biliniyor. Ünye’de 
kadılık, kuşaktan kuşağa süregelen bir meslek ve gele-
nekmiş. 1830’da bir yangın geçiren Haznedaroğlu Süley-
man Paşa’nın görkemli konağından bugün eser yok. 
Merkezden 7 km mesafedeki Ünye Kalesi’ne (Çaleoğlu 
Kalesi), fındık bahçeleri arasından geçerek varılıyor. Ol-
dukça yıkık haldeki kalenin girişinde, M.Ö. 3. yüzyıl ile 1. 
yüzyıl arasında hüküm süren Pontos Krallığı’na ait bir 
kaya mezarı var. Tepede, bir tarafta Ünye kıyıları, bir 
tarafta olağanüstü bereketli bir vadi göreceksiniz. 
Merkezin 6 km doğusundaki Asarkaya Milli 
Parkı yürüyüş için uygun. Ünye, en canlı 
haline, Çarşamba pazarıyla bürünüyor. 
Sur dibine tezgâh kuran kadınlar, 
sattıkları, belki de daha önce hiç 
duymadığınız otların, nasıl pişiri-
leceğini uzun uzun anlatıyorlar. 

Bizans kalesi üzeri konak
Fatsa, 20 km mesafede. Adının, 
Pontos Kralı Farnakes’in kızı Fadi-
sanen’den geldiği tahmin ediliyor. 
Fatsa’dan 10 km devam edince, Gölbaşı 
Yenipazar Camii ve bahçeli pembe ev dik-
katinizi çekecektir. Yol üzerinde, Bolaman De-
resi’nde serpme ağla balık avlayanlar var. Burada dur-
mak için en geçerli neden, Bolaman’daki 18. yüzyıldan 
kalma ahşap Haznedaroğlu Konağı. Aslında Bolaman, 
Fatsa’nın eski adı. Burada bulunan, Bizans ya da Cene-
vizliler’den kalma kale kalıntısı üzerine kurulan konak, 
Bolaman Kalesi olarak anılırmış. Kentin ismi değişmiş 
ancak kalenin etrafındaki küçük yerleşim, Bolaman ola-
rak kalmış. Bolaman Balıkçı Barınağı’na doğru sapınca, 
önce Haznedaroğlu Konağı, denize doğru devam edince 
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Ünye manzarası ve çam 
ağaçlarının altında, Karadeniz’in en 

iyilerinden olan Ünye pidesi için 
Çakırtepe Sami Soysal Parkı kır 

lokantasında mola verin.

TASTE STOP

Under the pine trees overlooking the 
landscape of Ünye, stop at the 
Çakırtepe Sami Soysal Park’s 

restaurant to taste Ünye’s pitas, 
among the bests of the 

Black Sea.

Göğçeli Mezarlıkiçi Camii / Göğçeli Mezarlıkiçi Mosque



name changed but the small settlement around the castle, has 
remained as Bolaman. When you advance towards Bolaman 
fishing shelter, you first see the Haznedaroğlu Mansion, and 
later, when you continue to the sea, you see the restored 
mansions. They used to belong to the Haznedaroğlu Family 
who used to be the landlord of the area. The Bolaman beach is 
located in front of the mansions. From Bolaman, bays and 
coastal settlements are namely: Yalıköy-Belicesu-
Medreseönü-Çaka Tunnel-Yason Cape-Mersin village-Çam 

Cape-Perşembe-Ordu. Seeing the dolphins in the vast 
sea, walking on the cliffs that are beaten by the 

waves, drinking tea from legendary Uzun 
Saçlı or eating famous Black Sea pita at 

Medreseönü can be done only if you take 
the 42 km road slowly.

Chasing the Golden Fleece
Cape Yason, which is 12 km away 
from Bolaman towards east, is 
among the most mysterious coves of 

the Black Sea Region. It takes its name 
from the ancient mythology, from the 

legendary leader of the heroes, Jason, who 
chased the Golden Fleece by a ship named 

Argo in the Black Sea. Xenophon also names this 
place in Anabasis as Cape Jason. There is nothing left from 
the temple that was dedicated in memory of Jason. The 
medieval castle replacing it is among the few churches in 
the coast of the Black Sea. It is the only one standing 
among the 11 churches that were told to be around until 
1924. At least two tour buses from Greece come here 
weekly in summers. You can see the landscape of Cape 
Yason from Çaytepe. Also, another cove called Fake Yason 
is right next to it. Ordu is 30 km away.

de, içinde oturulan, restorasyon görmüş konaklar var. 
Bunlar da, eskiden buraların beyi olan Haznedaroğ-
lu’nun ailesine ait. Konakların hemen önünde, Bolaman 
plajı var. Bolaman’dan itibaren, sahil koy ve yerleşimle-
ri, Yalıköy-Belicesu-Medreseönü-Çaka Tüneli-Yason 
Burnu-Mersin köyü-Çam Burnu-Perşembe-Ordu ola-
rak devam ediyor. Engin denizde yol alan yunusları 
görmek, dalgaların dövdüğü sarı yosun tutmuş kayalık-
ların üzerinde yürümek, Medreseönü’nde Uzun Saç-
lı’nın efsanevi çayını içmek ya da meşhur Kara-
deniz pidesinin alasını tatmak için, bu 42 
km’lik yolu yavaştan almak gerekiyor. 

Altın Post’un peşinde 
Bolaman’dan doğuya 12 km mesafe-
deki Yason burnu, Karadeniz kıyı-
larının en gizemli koylarından. Bu-
run adını, antik mitolojide, Altın 
Post’un peşine düşmek için, Argo 
adlı gemiyle Karadeniz’e açılan 
kahramanların efsanevi lideri Ia-
son’dan alıyor. Xenophon da, ‘Anaba-
sis’te (Onbinlerin Dönüşü) burayı, Iason 
Burnu olarak adlandırıyor. Iason’a adanan 
ve denizcilerin denize çıkmadan önce adak ada-
dıkları tapınaktan geriye hiçbir kalıntı yok. Yerindeki 
ortaçağ kilisesi, Karadeniz kıyılarında kalmış tek tük ki-
liselerden biri. 1924’e kadar çevrede olduğu söylenen 11 
kiliseden tek ayakta kalabilmiş olanı. Yazın, haftada en 
az iki otobüs dolusu Yunanlı turist kiliseyi ziyarete geli-
yor. Yason Burnu’nun tepeden görüntüsü, Çaytepe kö-
yünden. Denize uzanan burun burada oldukça belirgin. 
Ayrıca hemen bitişiğinde batıda, Yalancı Yason denilen 
bir başka koy var. 30 km sonra Ordu. 
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RESIST THE WEATHER CHANGE 
WITH A STRONG BODY

CHANGES IN THE AIR PRESSURE, TEMPERATURE, HUMIDITY, AND WIND MIGHT 
TRIGGER BODY ACHES.

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

HAVA DEĞİŞİMİNE 
GÜÇLÜ BEDENLE DİRENİN

BASINÇ, ISI, NEM VE RÜZGÂR GİBİ HAVA ÖZELLİKLERİ VÜCUT AĞRILARINI TETİKLEYEBİLİR.

SAĞLIK / HEALTH

Hava basıncında ani düşme, bulutla-
rın kalınlaşması, nem artışı, ısıdaki 
değişimler ve rüzgârın şiddetlenmesi 
hem vücut ağrılarını artırır hem de 
göz sağlığını etkiler. Vücut direncimiz 
azaldığında hastalıklara davetiye çı-
karttığımız gibi, baş ağrıları ve göz 
hastalıkları da artmaktadır ve soğuk, 
kuru havalar göz enfeksiyonuna sebep 
olmaktadır. Özellikle migren atakları-
nı tetikleyen ve var olan ağrıyı kötü-
leştiren bu duruma karşı uzmanlar 
uyarıyor. 

A sudden drop in air pressure, 
thickening of clouds, increasing 
humidity, changes in temperature, 
and strong winds increase body 
aches and affect eye health. As we 
invite diseases, when our body 
resistance decreases; headaches, eye 
diseases increase, and cold, dry air 
cause eye infections. Experts warn 
against the situation that especially 
triggers migraine attacks and 
worsens existing pains.
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Sudden weather changes trigger migraine
Pointing out the weather conditions being the most 
important one among the environmental factors that trigger 
headaches and migraines, Medicana Konya Hospital 
Neurology Specialist Asst. Prof. Dr. Haluk Gümüş says, 
“Hot, warm, very dry mountain and desert winds dry the wet 
surface in the mouth and nasal cavity, inducing airways and 

this might cause headaches. Because of the 
chemicals such as ozone, carbon monoxide 

and others in the atmosphere, headaches 
become more severe. Through the 

brain’s sensation of the low oxygen 
levels, expansion of blood vessels 
begins in order to maintain the 
blood supply, which increases 
pressure in the brain and a 
headache occurs.”

Do you have pain episodes more 
than two times in a month?

“If a patient gets more than two 
attacks in a month, he or she must 

receive regular treatment. Migraine 
should be eliminated by taking drugs every 

day, patients who get only one attack in a month 
should still see a doctor. One fifth of the migraine patients 
suffer from a headache called migraine with visual aura. In 
these patients, symptoms such as sightedness on one side, 
sense of flickering lights in the eyes, and seeing lines might 
be seen. These patients should not smoke or take birth 
control pills or drugs that contain estrogen, because they 
fold the risk of having a stroke by 15.”

Ani hava değişikliği migreni tetikliyor
Hava şartlarının, baş ağrısını ve migreni tetikleyen çev-
resel faktörlerden en önemlisi olduğuna dikkat çeken 
Medicana Konya Hastanesi Nöroloji Uzmanı Yard. Doç. 
Dr. Haluk Gümüş, şunları söylüyor: “Sıcak, ılık, çok 
kuru dağ ve çöl rüzgârları, ağız ve burun boşluğundaki 
ıslak yüzeyleri kurutup, hava yollarını uyardığı için baş 
ağrısına neden olabilmektedir. Atmosfere ekle-
nen ozon, karbonmonoksit ve diğer kim-
yasal maddelerle de baş ağrısı daha 
şiddetli bir hal alır. Beynin düşük 
oksijen seviyesini hissetmesi ile 
kan desteğini devam ettirebil-
mek için kan damarlarında ge-
nişleme başlar, bu genişleme ile 
beyinde basınç artar ve baş ağ-
rısı oluşur.”

Ağrı atağınız ayda ikiden fazla 
mı?
“Bir hastanın bir ayda ikiden fazla 
atağı oluyorsa mutlaka düzenli bir 
tedaviye alınmalıdır. Her gün ilaç alı-
narak migren ortadan kaldırılmaya çalışıl-
malı, bir ayda iki defadan daha az ağrı çekenler 
de doktora gitmelidir. Migren hastalarının beşte birin-
den auralı diye tabir edilen bir baş ağrısı görülmektedir. 
Bu hastalarda bir tarafı görememe, gözünde ışık çakma, 
çizgiler görme gibi belirtiler oluyor ve bu belirtilere sa-
hip olanların doğum kontrol hapı, östrojen içeren ilaçlar 
kullanması ya da sigara içmesi durumunda topluma göre 
15 kat daha fazla felç riski ortaya çıkmaktadır.”
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BU ÖNERILERLE MIGRENDEN KORUNUN
• Rüzgârda durulmamalı, başa doğrudan 

gelen rüzgârı önlemek büyük önem 
taşımaktadır.

• Ev veya araçta klimayı doğrudan yüzünüze 
üfletmemelisiniz ve çok şiddetli 
çalıştırmamalısınız.

• Migreninizi lodos tetikliyorsa o gün dışarı 
çıkmamaya çalışın, kapıyı bile açıp o havayı 
içeri aldığınızda evinizde lodosun etkisini 
yaşama şansınız vardır.

• Arabada içeri hava girsin diye doğrudan 
yüzünüze esecek şekilde camı açmamalısınız.

• Sabah banyo yapıp sokağa çıkmamalı, gece 
banyo yapıp saçınızı iyice kurutmalısınız.  

• Saç kurutma makinesi ılık ayarda 
kullanılmalıdır, ne çok sıcak ne de çok 
soğuk olmalıdır. Vücut ısısına yakın olmalı 
ve hızlı üflememelidir.

PREVENT MIGRAINE PAIN THROUGH OUR TIPS
• Do not stay in the wind; protecting yourself from 

the wind that especially blows directly to your 
head is very important.

• Do not let the air conditioner blow directly to your 
face at home or in a vehicle.

• If your migraine is triggered by southwester, try 
not to go outdoors that day; even when you let 
the door open at home, you have the risk to 
experience the effects of the southwester.

• Do not open the windows in your car to blow the 
wind directly to your face.

• Do not go out after taking a shower in the 
mornings; you must blow dry your hair thoroughly 
after washing it at night.

• Set your hair dryer on warm setting, it should be 
neither too hot nor too cold. Its temperature 
should be close to the body temperature and it 
should not blow fast.



SAĞLIK / HEALTH

Bahar çiçeklerini sevin ama korunun
Rüzgâr ve kuru hava, ağaçların çiçek açtığı bu dönem-
de alerji riskinin artması, kalabalık ortamlar göz has-
talıklarını bu dönemde artırıyor. Medicana Konya 
Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşe Kı-
yak Yılmaz, göz sağlığını nasıl koruyacağımızı şöyle 
anlatıyor: “Öncelikle hijyene dikkat etmek gerekir. 
Elleri sık sık yıkamak, ortak havlu yerine kâğıt havlu 
kullanmak, kirpik dibi temizliği yapmak, yakın te-
mastan kaçınmak, özellikle bulaşıcı konjonktivitten 
(gözün en dış tabakası ve göz kapaklarının iç yüzeyini 
saran zar tabakanın iltihaplanması) korunmada çok 
önem taşımaktadır. 

Şapkasız dışarı çıkmayın gözlük takın
“Ayrıca hem rüzgârdan hem de güneş ışınlarından 
korunmak için mutlaka geniş, yanları kapalı güneş 
gözlüğü kullanılmalıdır. Ortam havalandırması ve 
ortamın nem oranını ayarlamak da önem arz eder. 
Uzun süre bilgisayar başında duranlar ya da uzun süre 
kitap okuyanlar kısa aralıklarla gözlerini dinlendir-
meleri gerekmektedir. Örneğin 20-30 dk’da bir uzak-
lara bakarak ya da kapatarak gözlerimizi dinlendirebi-
liriz. Güneşte olduğu gibi rüzgârlı havalarda da güneş 
gözlüğü kullanmak gerekir”

Gözünüzü de nemlendirin
“Gözde kuruma hissedenler, uzun süre ekran başında 
duranlar, havalandırması olan ortamlarda bulunanlar 
suni gözyaşı damlası kullanabilirler.  Cilt temizliğini 
nasıl yapıyorsak, göz ve kapak temizliği de yapmalıyız 
ve gözlerimizi nemlendirmeliyiz. Ka-
pak ve kirpik dibi temizliği için 
bebek şampuanını sulandıra-
rak kullanabiliriz; nemlen-
dirmek için de suni göz-
yaşlarından faydalanabi-
liriz.”

Adore the spring flowers but get protected
Windy and dry air, increased risk of allergies in this season 
that trees bloom, and crowded environments increase eye 
diseases in this season. Konya Medicana Hospital 
Ophthalmologist Dr. Ayşe Kıyak Yılmaz explains how to 
protect your eye health: “First, you need to pay attention to 
hygiene. Wash your hands frequently, use paper towels 
instead of shared towels, keep the bottom of your lashes 
clean, avoid close contact, and carry utmost importance 
especially in prevention of contagious conjunctivitis 
(inflammation of the outermost layer of the eye and the 
membrane surrounding the inner surface of the eyelid.)

Do not go out without a hat and sunglasses
“In addition, it is necessary to use wide eyeglasses to be 
protected from the sun rays. Also, it is important to adjust 
the ventilation and humidity level of the environment. 
People who read or use computer for long periods should 
be resting their eyes at short intervals. For example, you 
can rest your eyes by looking away or closing your eyes at 
every 20-30 minutes. You should use sunglasses also in 
windy weather.”

Moisture your eyes
People, who feel dryness in their eyes and look at a computer 
screen for long time and stay in the environments with air 
conditioning, can use artificial tear drops to moisten their 
eyes. We should clean and moisten our eyes and eyelids just 
as we clean and moisten our face. We can use diluted baby 
shampoo to clean our eyes and lashes.

0  3  2  raillife MAYIS / MAY 2016





SAĞLIK / HEALTH

0  3  4  raillife MAYIS / MAY 2016

Süper besinlerle güçlenin
Sigara, alkol, ilaçlar ve yiyeceklerden gelen toksik 
maddeleri vücuttan uzaklaştıran karaciğer, böbrek ve 
bağırsakları yenileyerek vücudun güçlenmesine yar-
dımcı olan yiyecekleri Medicana Sivas Hastanesi’nden 
Diyetisyen Özge Karabağ şöyle ifade ediyor: “En önem-
li arınma tekniklerinden bir tanesi günlük su oranını 
artırmaktır. Örneğin, günde 2 litre içiyorsanız 3 
litreye çıkartın. Oda sıcaklığında ya da ılık, 
isterseniz biraz limon suyu ekleyerek 
içebilirsiniz.”

Pancar kanserle de savaşır
“Pancarlar “kırmızı ıspanaklar” 
olarak görülmesi gerekir. İçinde 
barındırdığı yüksek oranda folik 
asit ve doğal kırmızı pigmentler 
kanserle savaşmak için antioksi-
dant bir etkiye sahiptir. Taze, çiğ ve 
salata içine koyarak rahatlıkla tükete-
bileceğiniz pancar pişirildiğinde antiok-
sidan gücünü yitiriyor.”

Lahanayla ödem atın
“Sulforaphane gibi kanserle mücadele eden enzimler 
barındırır. Ödem attırıcı ve detoks özelliklerinden do-
layı da özellikler kadınlar arasında gözde besinler ara-
sında… Vücudunuzdan toksin atarken bunu detoks 
gibi de düşünebilir, bir süre kırmızı et, yumurta, süt ve 
süt ürünlerini, tüm kepekli yiyecekleri, kafein, çikola-
ta ve sofra şekerini sofranızdan uzak tutabilirsiniz.” 

Power up with super foods
Medicana Sivas Hospital Dietitian Özge Karabağ explains 
the foods that strengthen our bodies by revitalizing our 
kidneys, intestines, and livers that cleanse our bodies from 
the harmful toxins taken through alcohol, smoking, drugs, 
and foods: “One of the most important cleansing 
techniques is to increase the daily water intake. For 

example, if you drink 2 liters of water a day, make it 
3 liters. You can drink it at room temperature 

or warm, by adding a little bit of lemon 
juice, if you like.”

Beets can also fight cancer
“Beets must be considered as red 
spinach. It has antioxidant effects to 
battle cancer because of the high 
levels of folic acid and natural red 
pigments it contains. Consumed 

conveniently fresh, raw, and in salads, 
beets lose their antioxidant power when 

cooked.”

Get rid of water retention with cabbage
“It contains enzymes that fight against cancer such as 
sulforaphane. It is among the favorite foods of women 
because of its properties such as detoxifying and getting 
rid of water retention. As you get rid of the toxins in your 
body, you might consider this as a detox and keep red 
meat, eggs, milk and milk products, all wholemeal foods, 
caffeine, chocolate, and table sugar away from your table 
for a while.”

Aşırı yorgunluk, 
kalitesiz uyku, vücut ağrıları 
ve güçsüzlüğe toksin atan 
yiyeceklerle karşı koyun.

Fight against extreme fatigue, 
poor quality of sleep, body aches, 

and weakness with 
detoxifying foods.
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ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

We don’t know how do you feel about pasta specialties, but 
we are sure that you will become addicted to fresh pasta 
after tasting the delicious specialties of Semolina, located 
in Moda, Kadıköy. We went on a delicious journey with 
owner and executive chef of Semolina, Hülya Oral. The 
place is also known as ‘fresh pasta maker.’ Hülya Oral, who 
entered the kitchen for the Raillife readers, made delicious 
fettuccines for us.  

Makarna spesiyalleriyle aranız nasıl bilmiyoruz ama 
Kadıköy Moda’da hizmet veren Semolina adlı makar-
nacıyı bir kez denedikten sonra her türlü makarna çeşi-
dinin müdavimi olacağınıza eminiz. ‘Taze makarnacı’ 
olarak ünlenen Semolina’nın sahibi ve executive şefi 
Hülya Oral ile tadına doyum olmayan bir lezzet turuna 
çıktık… Raillife için mutfağa giren Hülya Oral, bizim 
için birbirinden lezzetli fettuccine’ler hazırladı.

TAZE MAKARNA ŞEFİ: 
FRESH PASTA CHEF: 

HÜLYA ORAL
SEMOLİNA’NIN SAHİBİ VE EXECUTIVE ŞEFİ HÜLYA ORAL, 14 ÇEŞİT SOSUN 
EŞLİK ETTİĞİ TAZE MAKARNA SPESİYALLERİ İLE HEDEF KİTLESİNE TADINA 

DOYUM OLMAYAN LEZZETLER SUNUYOR.

OWNER AND EXECUTIVE CHEF OF SEMOLİNA, HÜLYA ORAL OFFERS DELICIOUS 
FRESH PASTA SPECIALTIES ACCOMPANIED BY OVER 14 TYPES OF PASTA SAUCE 

TO THEIR TARGETED CLIENTS.
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ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

Her dreams came true with Semolina
Hülya Oral, who has opened Semolina 4.5 years ago, is an 
extremely talented chef. Hülya Oral is a graduate of 
University of Muğla the Faculty of Economics and 
Administrative Sciences Department of Business 
Administration. She worked in banking sector for a year; 
however, she decided that corporate life was not for her and 
came to İstanbul in 2009 to make her dreams come true. She 
participated in the ‘Professional Culinary Arts Training’ of 
the Culinary Arts Academy. She says, “I had to make a 
decision about my career soon. Becoming a chef was 
something I dreamed of for many years. So, I sped up the 
process and after completing my training I stepped into the 
culinary world.” After her training, she has completed her 
internship at the Marriott Hotel. During her internship and 
following some job interviews, she realized that she would 
be much happier if she had her own place. Stating that 
working in the kitchen requires all your time, including the 
special days, Hülya Oral says, “I loved what I was doing, but 
I knew I would be much happier in my own place. I decided 
on the Italian cuisine. There were two business ideas in my 
mind. I would either open a pizza or pasta restaurant. 
Eventually, I liked the latter better and I opened Semolina.”

Foreign clients frequent the place    
Semolina is a place that is lively and colorful. Many foreign 
executives, who are assigned in İstanbul, are among the 

Hayallerini Semolina ile gerçekleştirdi
Semolina’yı 4.5 yıl önce açan Hülya Oral, son derece 
yetenekli bir şef. Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunu olan Hül-
ya Oral, bir yıl bankacılık yaptıktan sonra kurumsal 
hayatın çok da kendisine göre olmadığına karar ver-
miş ve hayallerini gerçekleştirebileceği işi yapmak 
için İstanbul’a gelerek 2009’da Mutfak Sanatları Aka-
demisi’nin ‘Profesyonel Aşçılık Eğitimleri’ne katıl-
mış. “Kariyerimle ilgili olarak ne yapacağıma bir an 
önce karar vermem gerekiyordu. Aslında şef olmak 
uzun yıllardır hayalini kurduğum bir şeydi. Bu neden-
le süreci hızlandırdım ve gerekli eğitimi alarak yemek 
dünyasına adım attım.” diyen Hülya Oral, eğitimi 
bittikten sonra Marriott Otel’de staj yapmış. Staj ya-
parken ve staj sonrasında yaptığı iş görüşmelerinin 
ardından herhangi bir yere bağlı çalışmanın kendisini 
mutlu etmeyeceğine dair öngörü sahibi olunca kendi 
mekânını açmak için kolları sıvamış. Mutfakta çalış-
manın gecesi-gündüzü olmadığını, tüm özel günlerde 
çalışmanın ise önemli bir zorunluluk olduğunu ifade 
eden Hülya Oral, “Yaptığım işi çok seviyordum ama 
kendi mekânımda daha mutlu olacağımı da biliyor-
dum. İtalyan mutfağında karar kılmıştım. Aklımda iki 
iş fikri vardı. Ya makarnacı açacaktım ya da pizzacı. 
Sonuçta makarna fikri ağır bastı ve Semolina’yı aç-
tım.” diyor. 

Fettuccine Alla Norma

Fettuccine Bolognese

Semolina Fettuccine

Çikolatalı Sufle / Chocolate souffle
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ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

ŞEF HÜLYA ORAL’DAN 
SEMOLINA FETTUCCINE TARIFI

Taze makarna hamuru tarifi (4 kişilik): 3 yumurta, 
3 yumurta sarısı, 15 gram tuz, 410 gram Semolina 
(00 irmik ölçüsü) ve 110 gram beyaz unu sert bir 

hamur olacak şekilde yoğurun. Bir gün 
dinlendirdikten sonra açın. 

Semolina fettuccine için gereken malzemeler 
(1 porsiyon): 140 gram taze makarna, 70 gram 

pesto sos, 100 gram krema, 100 gram ince 
kesilmiş, tuz, karabiber ve zeytinyağı ile önceden 

marine edilmiş tavuk göğsü parçaları, 15 gram 
tereyağı, tuz, karabiber, sarımsak sosu ve 20 gram 

taze rendelenmiş parmesan peyniri.
Hazırlanışı: Tencereye su ve bir çorba kaşığı tuz 

ilave ederek iyice kaynatın. Su kaynadıktan sonra 
taze makarnayı ilave edin ve 2 dakika pişirin. Sos 
tavasına zeytinyağını ilave edip dilimlenmiş tavuk 

göğüslerini soteleyin. Ardından krema, tuz, 
karabiber, sarımsak ve tereyağını ilave edip sosu 

biraz çektirin. Son aşamada pesto sosunu ilave 
edin ve güzelce karıştırın. Makarna sosundan bir 

kepçe su alarak karışıma katın. Makarnayı süzerek 
sosa karıştırın. Önceden ısıtılmış sıcak tabağın 

ortasına makarnayı güzelce yerleştirin. ‘Semolina 
fettucini’nizi parmesan peyniri rendesi, taze 

çekilmiş karabiber ve fesleğen filizi ile süsleyerek 
servis edin. Afiyet olsun.

frequenters of the restaurant. Hülya Oral, who states that her 
clients consisted of mostly foreigners in the first years of the 
restaurant but the numbers are now almost equal to the 
Turkish patrons, says, “Many customers found us through 
Tripadvisor reviews. It is an honor to have such restaurant 
that became very popular in no time at all. The target clients 
of Semolina are the working class between the ages of 25 and 
40. Although, we owe our fame to our fresh pasta dishes, we 
still offer different dishes. Our breakfast menu is assertive: 
country style omelet with ground beef, Semolina omelet, eggs 
with cheese and sausage. Our guests who come to have a meal 
in Semolina order bruschetta first. Our mozzarella salad with 
grilled peppers is among the popular specialties. I have our 
fresh basil and cheese brought from Antalya. I use semolina 
with 00 code in our pasta dough. This is also where the place 
takes its name. I have semolina brought from Gaziantep. I use 
everything fresh. I always care to capture the same delicious 
taste in all our specialties. I prepare the pesto sauce. I would 
like to highlight that we have 14 types of pasta sauces.”

When guests leave the place happy, no one feels tired 
any more. 
Fresh taste of Semolina fettuccine, fettuccine bolognese, 
fettuccine alla norma and chocolate soufflé that Hülya Oral 
prepared for the Raillife readers still lingers in our mouths… 
The most significant difference of these pasta specialties is 

Yabancı müşterilerin de yakın markajında
Semolina, gerçekten de son derece canlı ve yaşayan bir 
mekân. Buranın müdavimleri arasında ise İstanbul’da 
görev yapan pek çok yabancı yönetici bulunuyor. İlk 
yıllarda yabancı müşterilerin ağırlıkta olduğunu, yıllar 
geçtikçe bu oranın Türk müşterilerle eşitlendiğini ifa-
de eden Hülya Oral, “Tripadvisor’daki yorumlardan 
bize ulaşan çok müşterimiz oldu. Kısa sürede bu kadar 
sevilen bir mekânın sahibi olmak benim için gerçekten 
çok mutluluk verici… Semolina’nın hedef kitlesini ise 
25-40 yaş arası çalışan kesim oluşturuyor. Burası taze 
makarnacı olarak ünlenmiş olsa da menümüzde pek 
çok farklı lezzet bulunuyor. Sabah kahvaltılarımız da 
son derece iddialı. Köy usulü kıymalı yumurta, Semo-
lina omlet, sahanda kaşarlı sucuklu yumurta gibi fark-
lı spesiyallerimiz bulunuyor. Semolina’ya gelen ko-
nuklarımız yemek öncesinde mutlaka bruschetta si-
parişi veriyor. Köz biberli mozzarella salatamız da en 
çok beğenilen spesiyallerimiz arasında yer alıyor. Par-
mesan peyniri ve taze fesleğenimizi Antalya’dan ge-
tirtiyorum. Makarna hamurunda 00 kodlu Semolina 
irmiği kullanıyorum. Mekânın adı da buradan geliyor. 
Bu irmiği de Gaziantep’ten getirtiyorum. Her şeyi taze 
kullanıyorum. Tüm spesiyallerimizde her zaman aynı 
lezzeti yakalayabilmeye büyük özen gösteriyorum. 
Pesto sosumu da kendim hazırlıyorum. 14 çeşit sosu-

Semolina’nın 
sahibi ve 
executive şefi 
Hülya Oral

Owner and 
Executive Chef      
of Semolina  
Hülya Oral
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ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

SEMOLINA FETTUCCINE RECIPE OF CHEF 
HÜLYA ORAL
Fresh pasta dough (for 4): 3 eggs, 3 egg yolks, 
15 grams of salt, 410 grams of Semolina (code 
00) and 110 grams of white flour. Knead all 
ingredients into hard dough. Rest it for a day 
and roll it out. 
Semolina fettuccine (for 1): 140 grams of fresh 
pasta, 70 grams of pesto sauce, 100 grams of 
cream, 100 grams of fine slices of chicken 
breast marinated with salt, black pepper, and 
olive oil, 15 grams of butter, salt, pepper, garlic 
sauce, and grated parmesan cheese.
Preparation: Boil water thoroughly in a pot and 
add a tablespoon of salt. Add the pasta and 
cook for 2 minutes after boiling the water. 
Sauté the sliced chicken breast with olive oil in 
a saucepan. Then, stir in cream, salt, pepper, 
garlic, and butter. Let the sauce observe water 
a little. Stir in the pesto sauce in the last stage 
and mix well. Take a cup of water from the 
boiling pasta and add it into the solid mixture. 
Strain the pasta and add it into the sauce. Place 
the pasta on the middle of the pre-heated hot 
plate beautifully. Serve your ‘Semolina 
fettuccini’ garnished with basil sprouts, grated 
parmesan cheese, and freshly ground pepper. 
Bon Appétit.

that they rest the pasta dough for a day and cut it into 
fettuccines after that. You should definitely try her other 
specialties such as fettuccine alfredo, fettuccine alla 
carbonara, and fettuccine with salmon. As a successful chef 
who has achieved her dreams, she highlights the hardships of 
her business: “Once you open your own business, you are the 
one who has to make all decisions. This brings responsibility. 
You have to care for every small detail. Supplies, hygiene, 
customer satisfaction are among your responsibilities. No 
matter how hard you work, when you see your guests are happy 
with their choices, you feel that you are not tired anymore. 
Currently, we are only closed on Mondays. But, I am 
considering adopting a reservation system for Sundays soon.” 

muz olduğunu da belirtmek isterim.” yorumunda bu-
lunuyor.

Konuklar mutlu ayrılınca, yorgunluktan eser kalmıyor
Raillife için Semolina fettuccine, fettuccine bologne-
se, fettuccine alla norma (bostan patlıcanlı ve siyah 
zeytinli) ve çikolatalı sufle hazırlayan Hülya Oral’ın 
taze makarnalarının tadı hâlâ damağımızda… Bu spe-
siyallerin yanı sıra fettuccine alfredo, fettuccine alla 
carbonara, somonlu fettuccine gibi lezzetleri de mut-
laka denemelisiniz. Bu makarna spesiyallerinin en 
önemli farkı ise yoğrulan hamurun bir gün dinlendi-
rilmesi ve sonraki gün açılarak fettuccine formatında 
kesilmesi… Hayallerini gerçekleştiren başarılı bir gi-
rişimci ve şef olarak, iş kurmanın da belli zorlukları 
olduğunu dile getiren Hülya Oral, “Kendi işinizi 
kurduğunuz zaman her şeye kendiniz karar vermek 
zorundasınız. Bu da size pek çok sorumluluk yüklü-
yor. Her şeyle tek tek ilgileniyorsunuz. Tüm malze-
melerden, hijyen ve müşteri memnuniyetinden siz 
sorumlusunuz. Ne kadar yoğun çalışırsanız çalışın, 
konuklarınızın yediği spesiyalden mutlu olduklarını 
gördüğünüzde tüm yorgunluğunuz uçup gidiyor. Şu 
an sadece pazartesi günleri kapalıyız. Ama yakın bir 
zaman sonra pazar günleri için rezervasyonlu bir sis-
teme geçmeyi düşünüyorum.” diyor.
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BEYAZ GECELERE SEYAHAT: 
ST. PETERSBURG

ST PETERSBURG’DA SUDAN HİÇBİR ZAMAN UZAK KALMAZSINIZ. BU NEDENLE DE KENT, 
SIK SIK VENEDİK’LE KARŞILAŞTIRILIR.

GEZİ / TRAVEL

BERİL ŞEN

Zamanda donup kalmış 
Yüzünü batıya dönen Büyük Petro tarafından bir hiçten 
yaratıldı. Büyük Petro’dan sonra gelenler Avrupalı mi-
marlarla, şehrin planına uygun olarak muhteşem saray-
lar ve katedraller ilave ettiler. Bu şekilde St Petersburg, 
Rusya’nın ilk modern kenti haline geldi. Devrimin ar-
dından başkent Moskova’ya taşınmış olsa da, St Peters-
burg, Romanovlar’ın adeta vitrini oldu. Kent, Çarlık 
Rusyası’nın dünya statüsünde büyümesinin bir göster-
gesi oldu. Bir çarlık başkenti olarak adeta zamanda do-
nup kalmış gibi. 

Rusya denince, Moskova diye tutturanlara duyurulur; 
modern Rusya’nın bambaşka bir yüzü olan St Peters-
burg, her an kanınıza girebilir. Bir zamanlar ıssız bir 
bataklık olan Rusya’nın çarlık başkenti, bugün tüm ih-
tişamıyla baş döndürüyor. St Petersburg’da insanın 
içine işleyen bir şeyler var. Renkleri, ışığı ve tarihinin 
yanısıra ivme kazanan underground sanatı ve müzik 
alternatifleriyle, daha ilk bakışta insana binbir çeşit 
keyif vaad eden bir kent izlenimi veriyor. Kent şimdiye 
dek sunduklarıyla, Moskova’nın gölgesinden kurtul-
duğunu kanıtladı bile. 
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JOURNEY TO WHITE NIGHTS: 
ST. PETERSBURG

YOU ARE NEVER FAR FROM WATER IN ST PETERSBURG. THEREFORE, THE CITY IS OFTEN 
COMPARED WITH VENICE. 

GEZİ / TRAVEL

Frozen in time
Peter the Great, who turned his face to the West, created 
the city out of nothing. His successors added magnificent 
palaces and cathedrals with the assistance of the European 
architects in accordance with the city plan. Thus, St. 
Petersburg became the first modern city of Russia. Although, 
the capital was moved to Moscow after the revolution, St. 
Petersburg almost became the showcase of the Romanovs. 
The city became the indicator of Tsarist Russia’s growing 
status in the world. As a tsarist capital, it almost seems 
frozen in time.

When Russia is mentioned, we hear some insisting on 
Moscow; however, St Petersburg might seduce you as a 
completely different face of modern Russia at any moment. 
Russia’s tsarist capital, once a desolate swamp, dazzles 
people with all its glory today. There is something in St. 
Petersburg that pervades people. At first glance, it gives the 
impression of a city that promises people pleasure with its 
color, shine, and history as well as its underground art and 
music alternatives. The city has already proved that it is not 
under the shadow of Moscow anymore through what it has 
been offering.
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KAÇIRMAYIN  

Dört saraya yayılmış Rus 
Müzesi, Rus sanatı üzerine 

dünyadaki en büyük koleksiyona 
sahip. 

DO NOT MISS

The Russian Museum, spread 
over four palaces, has the 

largest collection of 
Russian art in the 

world.

GEZİ / TRAVEL

A lifetime in Hermitage 
Hermitage Museum is a reflection of St. Petersburg by all 
means. Magnificent Winter Palace and additional buildings 
deserve their reputation in the world’s eyes. Several days may 
not be enough for touring their treasures. It is like a panorama 
of the history of Western European art. A part of this 
extraordinary collection of more than three million works are 
exhibited in about 360 rooms. One of the greatest art collectors 
ever, Great Katarina, started this collection. Nicholas I, even 
more enriching it, opened the collection to the public in 1852, 
for the first time. However, in the post-revolutionary period, 
when the government had confiscated the special collections of 
the wealthy families such as Stroganov, Sheremetyev, and 

Yusupov, the collection had grown threefold. In 1948, 
impressionist and post-impressionist paintings of 

industrialists of Moscow such as Sergei 
Shchukin and Ivan Morozov had been added 

into the collection. Hermitage Museum is 
composed of five connected buildings; The 
Winter Palace, Small Hermitage, Old 
Hermitage, New Hermitage, the State 
Hermitage Theatre.

From Great Catherina to Selim III
it would be useful to join the guided tours of 

the works of art restoration and storage section 
of the Hermitage. Exhibited samples (paintings, 

furniture, and horse-drawn carriages) are quite interesting. 
The most outstanding work in here is the wool and silk 
embroidered Turkish Ceremonial Otag that was presented 
by Sultan Selim III to Great Catherina in 1793. Equally 
impressive, the woodcarvings of the mythical Garuda are 
given by Indonesia for the 300th anniversary celebrations. 
Russian icons and frescoes, a collection of 3500 paintings by 
Russian artists, eight vertically hanging rugs, royal horse-
drawn carriages, and a warehouse filled with all kinds of 
goods are among other works exhibited in here.

Ermitaj’da bir ömür geçer
St Petersburg, adeta Ermitaj Müzesi demektir. Muhte-
şem Kış Sarayı ve ek binalar, dünyanın gözündeki ünü-
nü hak eder. Günlerce hazinelerini gezmek yetmeyebi-
lir. Batı Avrupa sanatı tarihinin panoraması gibidir. 3 
milyonu aşkın eserden oluşan bu olağanüstü koleksi-
yonun bir kısmı, yaklaşık 360 odada sergileniyor. Gel-
miş geçmiş en büyük sanat koleksiyoncularından olan 
Büyük Katerina, bu koleksiyona başlamış. I. Nikolas 
onu daha da zenginleştirerek, 1852’de ilk kez halkın 
ziyaretine açmış. Ancak devrim sonrası dönemde, 
Stroganov, Sheremetyev ve Yusupov gibi ailelerin özel 
koleksiyonlarına devlet tarafından el konulunca bu 
koleksiyon üç misli büyümüştü. 1948’de Sergei 
Shchukin ve Ivan Morozov gibi Moskovalı 
sanayicilerin empresyonist ve empres-
yonizm sonrası resimleri de ilave edil-
mişti. Ermitaj Müzesi, birbirine bağlı 
beş binadan meydana geliyor; Kış Sa-
rayı, Küçük Ermitaj, Eski Ermitaj, 
Yeni Ermitaj, Devlet Ermitaj Tiyat-
rosu. 

Büyük Katerina’dan III. Selim’e 
Ermitaj’ın sanat eserleri restorasyon ve 
depolama bölümlerinin rehberli turlarına 
katılmakta yarar var. Sergilenen örnekler (re-
sim, eşya ve at arabaları) oldukça ilginç. Burada en 
göze çarpan eser, Sultan III. Selim tarafından, 1793’te 
Büyük Katerina’ya takdim edilmiş, yün ve ipekle iş-
lenmiş Türk Tören Otağı. Aynı derecede etkileyici 
olan, Endonezya tarafından 300. yıl kutlamaları için 
verilmiş mitolojik garuda kuşunun tahta oyması. Bu-
rada diğer sergilenen eserler arasında Rus ikonalar ve 
freskler, Rus sanatçılarından 3500 resim koleksiyonu; 
sekiz adet dik asılı halı, saltanat at arabaları ve her tür 
eşya ile dolu bir depo.
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AKTİVİTE

Dünya çapında balet ve opera 
seyretmek için Mariinsky 

Tiyatrosu, klasik konserler                  
için Shostakovich Filarmoni        

listenizde olsun.

ACTIVITY

Get Mariinsky Theatre in your list to 
watch worldwide ballet and opera, 

and Shostakovich 
Philharmonic for classical 

concerts.

Good fit for hunger for art
If you can see Picasso as well as the Egyptian mummies, this 
will give you enough clues on the cultural life of St. 
Petersburg. This is a city of art and culture in the true sense. 
It is possible to spend days at the Hermitage Museum. In 
addition, the bests of ballet, opera, and classical concerts 
are in this city. During summers, you can satisfy your 
cultural hunger while participating in music festivals. If 
you are wondering the modern Russian art, then be open to 
other kinds of awesome experiences at the magnificent 
Erart Museum’s small but rich galleries.

Russia’s fame in art
Mariinsky Theatre, one of Russia’s most valuable 

and respected cultural attractions, was built 
in 1859 and has played an important role in 

Russian ballet since then. The green and 
white main building of Teatralnaya 
(Theatre Square) is notable for those 
who want to see one of the world’s 
most important opera and ballet 
house. However, the new second stage, 

Mariinsky II, is an opera house that 
belongs to the 21st century. Since its 

opening, Mariinsky has hosted the world’s 
most important musicians, dancers, and 

singers on its stage.

Venice of the North
You are never far from water in St Petersburg. Therefore, 
the city is often compared with Venice. Whether crossing 
the channel to watch the elegant city of 342 bridges, or to 
witness the removal of the bridge for the passage of ships on 
the River Neva at night… Similarities to Venice are not 
limited to these. You might come across Italian mansions 
and baroque and neoclassical palaces while wandering 
along the canals in the historic area. 

Sanat açlığına bire bir
Mısır mumyalarının yanısıra Picasso’ları da görebili-
yorsanız, bu size St Petersburg’un kültür hayatı üzeri-
ne yeterince ipucu verecektir. Burası gerçek anlamda 
bir sanat ve kültür kenti. Ermitaj Müzesi’ni günlerce 
gezmek mümkün. Ayrıca bale, opera ve klasik konser-
lerin en iyileri de bu kentte. Yaz boyunca ise müzik 
festivallerine katılarak, kültürel açlığınızı giderebilir-
siniz. Modern Rus sanatını merak ediyorsanız; o zaman 
müthiş Erarta Müzesi’nin küçük ama zengin galerile-
rinde başka türlü bir deneyime açık olun.

Rusya’nın sanatta şanı 
Rusya’nın en değerli ve saygıdeğer kültürel 
mekanlarından olan Mariinsky Tiyatro-
su, 1859’da inşa edilmiş ve o zamandan 
beri Rus balesinde önemli bir rol oy-
namış. Teatralnaya’nın (Tiyatro 
Meydanı) yeşil-beyaz esas binası 
dünyanın en önemli bale ve opera 
sahnelerinden birini görmek isti-
yenler için kaydadeğer. Ancak 
ikinci yeni sahnesi Mariinsky II, 21. 
yüzyıla ait bir opera binası. Açılışın-
dan beri Mariinsky dünyanın en 
önemli müzisyenlerini, dansçılarını ve 
şarkıcılarını sahnesinde ağırlamış. 

Kuzey’in Venedik’i
St Petersburg’da sudan hiçbir zaman uzak kalmazsınız. 
Bu nedenle de kent, sık sık Venedik’le karşılaştırılır. 
İster zarif kanallarından geçerken kentin 342 köprüsünü 
seyredin, ister gece Neva Nehri üzerinde gemilerin geç-
mesi için bu köprülerin kaldırılmasına şahit olun. Vene-
dik’e benzerliği bununla da kalmaz. Tarihi alanlarda 
dolaşırken kanallar boyunca barok ve neoklasik sarayla-
rın olduğu meydanlara ve İtalyan malikanelere rastlanır. 

GEZİ / TRAVEL
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GEZİ / TRAVEL

A beauty on the horizon of the city
St. Isaac’s Cathedral holds an important place in St 
Petersburg skyline. Under the golden dome of the church, 
although the ornate interior is a museum, ceremonies are 
organized on religious holidays. French designer Auguste 
Montferrand began to draw the cathedral in 1818, although 
he was not an architect. However, the construction of the 
cathedral lasted so long (until 1858) Nicholas I had insisted 
on a more majestic building than Montferrand was planned. 
More than 100 kilograms of gold leaf used to cover the 2l.8 
meter high dome.

The beach overlooking the city
Peter and Paul fortresses consist of the old prison where the 
Romanovs were buried in the cathedral, the various 
exhibition halls, and the large castle that remains in the 
Zayachy Island. History lovers will love this place so much; 
also, the ones who like sunbathing can enjoy the beaches and 
panoramic views of the city below the castle walls.

White Nights
The city’s ‘White Nights’ are legendary; in the long 
summer nights, the view of the northern sun’s barely 
disappearance over the horizon... Festival begins in May 
when spring arrives and the trees bloom in the park. In 
mid-June, the festivities continue outdoors in every part 
of the city during this brief but spectacular time in summer, 
since the sky does not darken. But do not worry, when the 
sky is grey, even when everywhere is covered with snow, St. 
Petersburg’s rich culture shines and continues to offer 
other pleasures.

Rasputin’s death
The last owner of the Yusupov Palace on Moyka River, 
which is a reflection of fascinating and terrifying history of 
the 19th century city, the marginal Prince Felix Yusupov 
was a popular person in high society and once among the 

Kentin ufkunda bir güzellik
St Petersburg’un siluetinde Aziz Isaak Katedrali, 
önemli bir yer tutar. Kilisenin altın kubbesi, süslü iç 
mekanı bir müze olsa da, dini tatillerde burada törenler 
düzenlenir. Mimar olmamasına rağmen 1818 yılında 
Fransız tasarımcı Auguste Montferrand katedrali çiz-
meye başlamış. Ancak katedralin yapımı o kadar uzun 
sürmüş ki (1858’e kadar) I. Nicholas, Montferrand’ın 
planladığından daha da haşmetli bir binada ısrar etmiş. 
2l.8 metre yüksekliğindeki kubbeyi kaplamak için 100 
kiloyu aşkın altın varak kullanılmış. 

Kente nazır kumsal
Peter ve Paul kaleleri, Romanov’ların gömüldüğü ka-
tedralin bulunduğu eski hapishane, değişik sergi sa-
lonları ve Zayachy adasında bulunan büyük bir kale-
den oluşuyor. Tarih meraklıları burayı çok sevecekler, 
ayrıca güneşlenmeyi sevenler kale duvarlarından aşa-
ğıda bulunan kumsalların ve kentin panoramik man-
zarasının keyfini çıkarabilirler. 

Beyaz Geceler
Kentin ‘Beyaz Geceleri’ efsanevi; uzun yaz gecelerin-
de, kuzey güneşinin ufukta zar zor kaybolduğu man-
zaralar... Şenlik, bahar geldiğinde, parklarda ağaçların 
çiçek açtığı mayıs ayında başlıyor. Haziran ortaların-
da, gökyüzü kararmadığından, festivaller konser sa-
lonlarından çıkarak kentin her tarafında bu kısa ama 
muhteşem yaz boyunca devam ediyor. Ama endişe-
lenmeyin, gökyüzü griyken, her taraf karla kaplıyken 
bile St Petersburg’un zengin kültürü parıldar ve başka 
keyifler vermeye devam eder.

Rasputin’in ölümü
19. yüzyıl kentinin, iç mekanlarının en iyi görüntülerine 
sahip, ayrıca büyüleyici ve dehşetli tarihinin bir yansıma-
sı olan Moyka Nehri üzerindeki Yusupov Sarayı’nın, son 
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GEZİ / TRAVEL
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Russia’s richest men. At the same time, this palace is where 
Gregory Rasputin was murdered in 1916. How the terrible 
event in the basement took place is told during the guided 
tours. Here, the famous Turkish study room (used as a 
billiard room) and the study of the prince can be seen. You 
must pay an extra fee to see where the murder of Rasputin 
began (poisoned for no reason, then shot with a gun, 
suffocated in the end.)

Superstition education from Petro
Although Kunstkamera, also known as the Museum of 
Anthropology and Ethnography, is not the kind of museum 
that everyone can handle, it is interesting. Peter I, who was 

famous for his superstitions, had collected scary 
freaks (monsters) collection, two-headed 

fetuses, deformed animals, and strange 
body parts to educate the Russian 

people. Petro ‘s purpose to establish 
this museum was to show people that 
their fears and beliefs in the wizards 
or jinx were futile, because these 
freaks were born this way due to 
internal injuries during pregnancies 

and the misbelieves and fears of 
pregnant women.

The fanciest of the fancies
Interior and exterior of the Spattered Blood Church 

(Voskresenka Khristov) that comes to prominence with its 
colorful hills is decorated with approximately seven 
thousand mosaics. This is the most ornate one of the classic 
Russian Orthodox churches. This place is mostly known as 
the place where the assassination attempt against Czar 
Alexander II was made in 1881. The church was so pompous 
that its construction lasted for 24 years and cost one 
million rubles. It is possible to see the best examples of the 
18th century Russian architecture in here.

sahibi olan marjinal Prens Felix Yusupov, yüksek sosye-
tenin sevilen bir zattı ve bir zamanlar Rusya’nın en zen-
gin adamlarındandı. Bu saray aynı zamanda 1916’da Gri-
gory Rasputin’in öldürüldüğü yer. Olayın bodrumunda 
nasıl olduğu, rehberli turlarla anlatılıyor. Burada, meşhur 
Türk çalışma odası (bilardo odası olarak kullanılmış) ve 
prensin çalışma odası gibi mekanları da görmek müm-
kün. Rasputin’in öldürülmesinin başladığı yeri (sebepsiz 
yere zehirlenip, silahla vurulmuş, en sonunda da boğul-
muştu) görmek için ekstra ücret ödemek gerekiyor.

Petro’dan batıl inanç eğitimi
Etnografya ve Antropoloji Müzesi olarak bilinen Kuns-
tkamera herkesin kaldırabileceği türden bir 
müze olmasa da ilginç. Ürkütücü ucube 
(canavar) koleksiyonu, hilkat garibeleri, 
iki başlı fetuslar, deforme hayvanlar 
ve acaip vücut bölümleri, I. Petro 
tarafından, batıl inançlarıyla meş-
hur olan Rus halkını eğitmek için 
toplanmış. Petro’nun bu müzeyi 
kurmaktaki gayesi, halka bu ucube-
lerin nazar veya sihirbazlar tarafın-
dan değil de, hamilelik süresinde ge-
çirilen iç yaralanmalar ve hamilelerin 
korku ve inançlarından olduğunu gös-
termek içinmiş. 

Süslülerin süslüsü 
Renkli tepeleriyle dikkat çeken Sıçramış Kanlar Kilise-
si’nin (Voskresenia Khristova), içi ve dışı yaklaşık 7 bin 
mozaikle dekore edilmiş. Bu, klasik Rus Ortodoks kilise-
lerinin en süslüsü. Burası daha çok 1881’de Çar II. Alexan-
der’a karşı yapılan suikast girişiminin olduğu yer olarak 
biliniyor. Kilise, o kadar şatafatlı ki inşaatı 24 yıl sürmüş 
ve l milyon rubleye mal olmuş. 18. yüzyıl Rus mimarisi-
nin en güzel örneklerini burada görmek mümkün.

FOTOĞRAF NOKTASI

262 merdivenle, St Isaak 
Katedrali’nin kubbesinin etrafındaki 

sütunlu galerilerin bulunduğu bölüme 
çıkıp kentin harika manzarasını 

seyredin. 

PHOTO POINT

Watch the wonderful views of the city 
climbing up 262 stairs, to go to the 

section where the columned 
galleries around the St. Isaak 

Cathedral’s dome are.

Aziz İsaak Katedrali / St Isaac’s Cathedral





TÜRKİYE’NİN İLK AÇIK HAVA KÖY MÜZESİ

DR. VEYSEL TİRYAKİ: “ALTINKÖY AÇIK HAVA MÜZESİ’NİN DOĞAL KÖY 
YAŞAMININ YENİ NESİLLERE ANLATILMASI AÇISINDAN BİR OKUL                 

GÖREVİ ÜSTLENDİĞİNE İNANIYORUM.”

ALTINKÖY

ALTINDAĞ BELEDİYESİ



H
ızlı kentleşme ile giderek yok olmaya baş-
layan köy kültürünün yaşatılması ve gele-
cek kuşaklara aktarılması gayesi ile yola 
çıkan Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel 

Tiryaki’nin projelendirdiği Altınköy Açık Hava Mü-
zesi, Ankara Altındağ’da açıldı. 650 dönüm büyüklü-
ğünde bir arazi üzerine kurulan Altınköy, bu yıl ger-
çekleştirilen çalışmalarla 1000 dönüme büyütülecek. 
Altınköy, Türkiye’nin ilk açık hava köy müzesi olma 
özelliğini taşıyor. 

Altınköy, Altındağ Belediyesi tarafından hayata 
geçirildi
Çocukluğu köyde geçen Başkan Dr. Veysel Tiryaki, 
“Bugün şehirlerde yaşayan çocuklarımız sütün fabri-
kada üretildiğini, salatalığın ağaçta yetiştiğini sanı-
yor. Altınköy Açık Hava Müzesi’nin doğal köy yaşa-
mının yeni nesillere anlatılması açısından bir okul 
görevi üstlendiğine inanıyorum.” diyerek projenin 
önemini aktarıyor. 

‘Çantı Evler’ koruma altında 
Altınköy Açık Hava Müzesi Projesi’yle, Karadeniz 
Bölgesi’nde kaderine terk edilen ‘Çantı Evler’e de sa-
hip çıkıldı. Türkiye’nin kültür hazinelerinden olan 
‘Çantı Evler’, çoğunlukla Karadeniz orman köylerinde 
inşa edilmiş, hiç çivi kullanılmadan yapılan 100-150 
yıllık evler.  Bugün ne yazık ki korunamayan; fırınlara 
odun olarak satıldığı için kaybolmaya yüz tutmuş bu 
evler, taşıma yöntemi ile Altınköy’e getirildi. 

Köy evi konseptinde otel ve kına konağı da var
Çantı evlerin her birine farklı fonksiyonlar yüklendi. 
Otel olarak kullanılmak üzere çantı evlerden 5 tanesi 
misafir konağı olarak restore edildi. Bir çantı ev ise, 
kına konağı olarak restore edilerek dizayn edildi. 

Altınköy bir kentsel dönüşüm projesi 
130 gecekondu yıkılarak gerçekleştirilen proje aynı 
zamanda bir kentsel dönüşüm projesi. Yüzlerce ağaç 
ve bitki dikilen alanda, buğday tarlası ve sebze meyve 
bahçeleri de bulunuyor. Köye yayla ve bağ evleri de 
yapıldı. “Çantı Evler” dışındaki tüm ahşap yapı ve 
unsurlar, Altınköy içinde kurulan marangozhanede 
üretildi. 

Altınköy’de kaybolmaya yüz tutmuş meslekler de 
yaşatılıyor
Altınköy’ün kapısı, camisi, çamaşırhanesi, okulu, de-
mir ve kalay atölyeleri, bakkalı, hızarı, taş fırını, do-
kuma atölyesi, köy evleri, yel ve su değirmeni, asma 
köprüsü, köy kahvesi ziyarete açık. Yaşayan müze A
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Altınköy Açık Hava Müzesi’nde, kaybolmaya yüz tut-
muş kimi meslekler de yaşatılıyor. Köy içinde çalışan 
nalbant, kalaycı, dokumacı, demirci, değirmenci, fı-
rıncı, köy bekçisi, köy muhtarı, kahveci, bakkal, seyis 
ve çoban bugün şehirlerde pek rastlamadığımız ritü-
elleri günümüze taşıyor.

100 yıl öncesinin eşyaları da sergileniyor
Bu köyde 100 yıl öncesine ait eşyalar da var; tırmık, 
anadut, dirgen, dibek, soku, tokaç,  havan, el 
değirmeni, hereni, kuşhane, iği, çotra, 
sarım tarağı, futun, kulaklı sandık, 
keşkek tokmağı, sıyırgı gibi… Belki 
birçoğumuzun ismini dahi bilme-
diği bu aletler, Altınköy’ün in-
şaatı sürerken, Altındağ Bele-
diyesi ekiplerince Türkiye’nin 
farklı köyleri gezilerek top-
landı.  Tüm bu eşyalar, Altın-
köy Açık Hava Müzesi’nde 
hem evlerin içlerinde, hem 
açık alanlarda sergileniyor. 

Hayvansız köy olur mu? 
Köy olur da hayvan olmaz mı? Altın 
Köy Açık Hava Müzesi’nin hayvanları 
da var. Bu köyde koyunlar, kuzular, inekler, 
öküzler, atlar, eşekler, köpekler, kediler, kuşlar, 
ördekler, hindiler, geyikler, ceylanlar, arılar, horoz-
lar, tavuklar da var. 

Altınköy, Müze Evleri ile dikkat çekiyor
Altınköy, müzeleri ile de farklılık oluşturuyor. Altın-
köy Açık Hava Müzesi’nin kuruluş sürecini anlatan 
fotoğraf ve filmlerin sergilendiği Köy Odası (enfor-
masyon konağı); yöresel kıyafetlerle birlikte köy ya-
şamının farklı yönleri ile sergilendiği Etnografya Mü-
zesi; köyde hem ev içinde hem dışarda kullanılan eş-
yaların sergilendiği Köy Müzesi; köy oyuncaklarından 

oluşan Köy Oyuncakları Müzesi ile çocukların geç-
mişte kalan pek çok çocuk oyununu oynayabildiği 
Çocuk Etkinlik Evi; Altınköy Açık Hava Müzesi’nin 
dikkat çeken unsurları arasında yer alıyor. 

Bakkal ve hediyelik eşya dükkânından alışveriş 
yapmayı ihmal etmeyin
Altınköy’de yetiştirilen %100 doğal ürünlerden alış-
veriş yapmanız da mümkün. Köy bakkalında Altın-

köy’de yetiştirilen pek çok sebze meyve bu-
labileceğiniz gibi, köy ekmeği, süt, yu-

murta, erişte, tarhana, reçel gibi 
ürünleri satın almanız da müm-

kün. Hediyelik eşya dükkânında 
ise köy mizansenini hatırlatan 
pek çok hatıra eşya satın ala-
bilirsiniz. 

Haydi gelin köyümüze geri 
dönelim!
Altındağ Belediyesi, hem ço-

cuklar için hem büyükler için 
keşfedilmeyi bekleyen sayısız 

etkinlik organize ediyor. Tüm bu 
etkinlikler aylık bültenlerle duyu-

ruluyor. Köylü kadınların çamaşırha-
nede eski usullere göre nasıl çamaşır yı-

kadıklarını merak ediyorsanız veya demirci usta-
sının demiri ateş üstünde ısıtıp nasıl şekil verdiğini 
görmeyi arzu ediyorsanız ya da çocuklarınıza sütün 
inekten nasıl sağıldığını, buğdayın nasıl una dönüştü-
ğünü yerinde görerek öğretmek istiyorsanız, Altın-
köy’deki etkinlikleri takip edin. 
Hem geçmişte bir yolculuğa çıkmak hem de çocukla-
rınıza büyük kentlerde yavaş yavaş yok olan doğal 
köy yaşamının ritüellerini, gelenek göreneklerini an-
latmak, tüm bunların yanı sıra ailecek, günlük telaşı-
nızdan, stresten arınıp gün boyu mis gibi köy havası 
solumak istiyorsanız doğru yerdesiniz.

Altınköy Açık Hava Müzesi Beşikkaya Mahallesi 2044. Sokak Altındağ / Ankara Tel: 0312 375 15 88
Pazartesi hariç her gün 10:00-19:00 saatleri arasında ziyarete açıktır
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Chairman of the Board of Işıklar Holding Rıza Kutlu Işık 
expresses that dedicating time to hobbies and sports activities 
was the best way to deal with stress that he has developed. He 
is also a highly qualified name at Karate-do and hunting. Rıza 
Kutlu Işık, who also enjoys to ski when he finds time, says that 
he owes result-oriented work manners and his motivation in 
business life to the time he dedicates for himself. 

Doesn’t carry work home
Rıza Kutlu Işık who has different hobbies such as hunting, 

karate-do, and skiing makes good use of his free 
time thanks to his hobbies. Thus, he gets rid of 
his stress and adopts a lot more motivated and 
result-oriented perspective. Expressing that 
the road to success goes through hard work, 
Rıza Kutlu Işık states that they make a 
difference by promoting creativity and 

institutionalized management style in 
sectors that they operate. He adds 
that they also make time for their 
families and hobbies. Making sure 
of that each member of his team 

uses vacation days regularly is the 
most important subject for Rıza 

Kutlu Işık to keep his team’s 
motivation high. He also states that he 
doesn’t like to be taken advantage of in 
business life. He spends his weekends 
with his family to keep a balance 
between his work and personal life. He 
enjoys going on vacations with his 

family. He has been married for thirty 
years. Rıza Kutlu Işık also says that 
they make foreign travel plans as they 

Hobi ve spor aktivitelerine zaman ayırmanın, geliştirdiği 
en güzel stres yönetimi olduğunu dile getiren Işıklar Hol-
ding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Kutlu Işık, karate-do 
ve avcılık konusunda son derece uzman bir isim. Fırsat 
buldukça kayak yapmaya da özen gösteren Rıza Kutlu 
Işık, iş hayatındaki motivasyonunu ve sonuç odaklılığını 
kendisine vakit ayırmaya borçlu olduğunu söylüyor.

İşi eve taşımıyor
Karate-do, kayak ve avcılık gibi farklı hobileri olan Rıza 
Kutlu Işık, boş vakitlerini bu hobilerine yönelerek de-
ğerlendiriyor. Böylece hem stres atıyor hem de çok 
daha motive ve sonuç odaklı bir bakış açısına sahip 
oluyor. Başarıya giden yolun çok çalışmaktan geç-
tiğini ifade eden Rıza Kutlu Işık, faaliyet göster-
dikleri sektörlerde ise yaratıcılığı teşvik eden ve 
kurumsallaşmış bir yönetim tarzıyla fark yarattık-
larını belirtiyor. Ama çalışırken ailelerine ve ho-
bilerine zaman ayırmayı da ihmal etmedikle-
rini de… Rıza Kutlu Işık’ın en önemsediği 
konu ise ekibinin motivasyonunun 
düşmemesi adına yıllık izinlerin her 
zaman düzenli olarak kullanıl-
ması… İş hayatında kendisini 
en çok sinirlendiren konunun 
suiistimal edilmek olduğunu 
dile getiren Rıza Kutlu Işık, iş 
ve özel hayatı arasındaki den-
geyi korumak için hafta sonları 
ailesiyle birlikte olmaya ve ke-
sinlikle iş yapmamaya özen gös-
teriyor. 30 yıldır evli olan Rıza 
Kutlu Işık, yaz tatillerinde ailesiyle ke-
yifli seyahatlere çıkmaktan büyük ke-

KARATE-DO VE AVCILIKTA İDDİALI
İLKOKULDAN BU YANA KARATE-DO SPORUYLA İLGİLENEN IŞIKLAR HOLDİNG YÖNETİM 
KURULU BAŞKANI RIZA KUTLU IŞIK, HOBİLERİNE AĞIRLIK VEREREK, İŞ VE ÖZEL HAYATI 

ARASINDAKİ DENGEYİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR.

HE IS ASSERTIVE AT KARATE-DO AND HUNTING
CHAIRMAN OF THE BOARD OF IŞIKLAR HOLDING RIZA KUTLU IŞIK, WHO HAS BEEN 

INTERESTED IN KARATE-DO SINCE FIRST GRADE, TRIES TO KEEP A BALANCE BETWEEN HIS 
WORK AND PERSONAL LIFE BY CONCENTRATING HEAVILY ON HIS HOBBIES. 

HOBİ / HOBBY

SELİN AKGÜN
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find time and go to Blue Voyage during summer vacations 
as a family. They go skiing during winter breaks. Their last 
stop was Paris. He adds that he went to France, Greece, and 
Bulgaria in 2015 and Spain and Argentina are next in line.  

“Sustainable hunting awareness should be increased”
Rıza Kutlu Işık has been interested in karate-do sports 
since the elementary school and now he is at 3rd Dan 
black belt level. Indicating that he regularly practices 
karate-do, he says, “I am also a national referee. I’m 
interested in hunting and skiing except karate. I wrote my 
first book in 2010. In my book titled ‘Life is not a 
Struggle, the Struggle is Life’ I pass on the experiences of 
my business life. My last book, ‘The Leading Hunter 
Galip Reis and the Apprentice’ consists of anecdotes 
related to my hunting hobby. Today, hunting has become 
the target of unconscious environmentalists. That’s why 
I want to give an example of sustainable hunting. In the 
geography that is occupied by the United States, 1 million 
deer used to live during the time of the Indians; this 
number increased to 52 million today, thanks to the 
hunting programs implemented by the United States. 
Each year, licensed hunters hunt 5 million deer during 
designated hunting seasons. The deer population does 
not decrease through this hunting activity, on the 
contrary it increases. 300 thousand Americans are 
working directly in this sector as guides. From license 
fees to hunting clothes, and from hunting guns to 
distributing the meat at shelters to the poor, a huge 
industry of $3 billion has emerged... I hope 
environmentalists know that deer generation is near 
extinction in our country which prohibits hunting deer 
for almost 80 years. Game can be preserved and increase 
in numbers only when it has an economic value; this is 

yif alıyor. Yaz tatillerinde ailece mavi yolculuğa çıktıkla-
rını, sömestrde ise kayağa gittiklerini vurgulayan Rıza 
Kutlu Işık, fırsat buldukça yurt dışı seyahat programları 
yaptıklarını da söylüyor. Işık Ailesi’nin son durağı ise 
Paris olmuş. Seyahat etmeyi çok seven Rıza Kutlu Işık, 
2015’te Fransa, Yunanistan ve Bulgaristan’a gittiğini sıra-
da ise İspanya ve Arjantin’in olduğunu sözlerine ekliyor.

“Sürdürülebilir avcılığa yönelik bilinç artmalı”
İlkokuldan bu yana karate-do sporuyla ilgilenen Rıza 
Kutlu Işık, şu an 3’üncü Dan kara kuşak seviyesinde... 
Düzenli olarak karate-do yaptığını belirten Rıza Kutlu 
Işık, “Aynı zamanda milli hakemim. Karate dışında avcı-
lık ve kayak sporuyla da ilgileniyorum. 2010’da yazdığım 
ilk kitabım, ‘Hayat Mücadele Değil, Mücadele Hayattır’ 
da iş hayatımda yaşadığım deneyimleri aktarmıştım. Son 
kitabım ‘Avcıbaşı Galip Reis ve Çırak’ ise avcılık hobimle 
ilgili anekdotlardan oluşuyor. Günümüzde avcılık bilinç-
siz çevrecilerin hedefi haline geldi. Bu yüzden sürdürüle-
bilir avcılık konusunda bir örnek vermek istiyorum. 
Amerika Birleşik Devletleri’nin kapladığı coğrafyada, 
Kızılderililer zamanında 1 milyon geyik yaşarken, 
ABD’nin uyguladığı av programları sayesinde bugün, bu 
sayı 52 milyona çıktı. Her yıl lisanslı avcılar tarafından 5 
milyon geyik, belirlenmiş av mevsimlerinde avlanıyor. 
Bu avcılık faaliyeti sayesinde geyik nüfusu azalmıyor, 
artıyor. 300 bin Amerikalı da doğrudan bu sektörde reh-
ber olarak çalışıyor. Lisans ücretinden av kıyafetlerine, 
silahlardan avlanan geyiklerin etlerinin aşevlerinde fakir-
lere dağıtılmasına varan 3 milyar dolarlık dev bir endüstri 
ortaya çıkmış durumda… Neredeyse 80 yıl geyik avını 
yasaklayan ülkemizde ise geyik neslinin tükenmeye yüz 
tuttuğunu çevreciler de biliyordur inşallah. Avın, ancak 
ekonomik bir değeri olduğu takdirde korunup çoğalabile-

Işıklar Holding 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Rıza 
Kutlu Işık

Chairman of the 
Board of Işıklar 
Holding Rıza 
Kutlu Işık
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only possible through trophy hunting of older animals 
that must be harvested in a controlled way. I don’t know 
how we are supposed to explain this to others.”

Hunting relieves mental fatigue
Rıza Kutlu Işık tells about the friendship between him and 
Hüseyin Galip Nişlioğlu, Former President of the Hunting 
and Marksmanship Federation of Turkey who is now 
deceased and what he had learned from him about hunting 

in his book. He comments on the business attitude of 
the people who care about hunting: “People 

who care about hunting develop a sense of 
patience, which is very important for 

business, establish a network of 
unique relationships, become 
stress-free, and healthier. 
Hunting, giving the opportunity 
to be intertwined with nature 
and to get rid of the mental 
fatigue, is an incredibly useful 
sport. I got very good feedback 

from the people who read my 
book. All proceeds from the book 

which is offered for sale at all 
bookstores and online platforms  are 

going to be donated to Turgut Işık 
Foundation, which aims to provide education 

and health care to anyone who is in need. I also hunt 
woodcock in the woods near Istanbul, wild boar in Bolu, 
deer in Bulgaria.” Stating that they organize the İstanbul 
Concours d’Elegance, Rıza Kutlu Işık says, “This issue 
evolved out of my brother Uğur Işık’s curiosity and by his 
lead. We have the honor of bringing this prestigious 
competition to our country.”

ceğini ve bunun için de yaşlı hayvanların trofe avcılığıyla 
kontrollü olarak hasat edilmesinin şart olduğunu nasıl 
anlatabileceğiz bilemiyorum.” diyor.

“Avcılık zihin yorgunluğuna iyi geliyor”
Kitabında, avcılığa dair tüm incelikleri öğrendiği ustası, 
Türkiye Avcılık ve Atıcılık Federasyonu Eski Başkanı 
merhum Hüseyin Galip Nişlioğlu ile 30 yıl süren dostlu-
ğunu ve dünyanın dört bir yanında yaşadıkları av anıları-
nı anlatan Rıza Kutlu Işık, avcılıkla ilgilenen kişilerin 
iş hayatında nasıl bir duruşa sahip olacağı 
hakkında ise şu yorumda bulunuyor: 
“Avcılıkla ilgilenen insanlar, iş hayatı 
için çok önemli olan sabırlı olma 
duygusunu geliştirir. Eşsiz ilişkiler 
ağı kurabilir, işin stresinden kur-
tulabilir ve daha sağlıklı olurlar. 
Avcılık, tabiatla iç içe olma im-
kânı veren ve zihni yorgunluğu 
atmakta inanılmaz faydalı bir 
spor dalı. Kitabımı okuyan in-
sanlardan çok güzel geri dönüşler 
aldım. Tüm kitapçılarda ve online 
platformlarda satışa sunulan kitabın 
tüm geliri, ihtiyaç duyulan her yere ve 
kişiye, eğitim ve sağlık hizmeti sunmayı 
amaçlayan Turgut Işık Vakfı’na bağışlanacak. 
İstanbul civarındaki ormanlarda çulluk, Bolu’da yaban 
domuzu, Bulgaristan’da da geyik avı yapıyorum.” İstan-
bul Concours d’Elegance Klasik Otomobil Güzellik ve 
Zarafet Yarışması’nı da düzenlediklerini belirten Rıza 
Kutlu Işık, “Bu konu kardeşim Uğur Işık’ın merakı ve 
öncülüğünde gelişti. Çok prestijli bir yarışmayı ülkemize 
kazandırmanın gururunu yaşıyoruz.” diyor.
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Instructor Steve Chapman who is specialized in the fields 
of organizational development, creativity, and innovation 
at Ashridge Business School and Metanoia Institute 
opens the door of a different kind of world to people who 
want to discover the codes for the organizational 
transformation and creativity. We talked about the 
trends that are going to mark 2016 and the coming years 
in terms of leadership and organizational development 
with Steve Chapman who has undertaken an important 
job as the director of leadership and organizational 
development for the last 20 years that he has left behind 
in business world.  

Ashridge Business School ve Metanoia Institute’da 
örgütsel gelişim, yaratıcılık ve inovasyon alanlarında 
uzmanlaşan öğretim görevlisi Steve Chapman, yaratı-
cılığın ve örgütsel değişimin şifrelerini keşfetmek iste-
yen kişilere farklı bir dünyanın kapılarını aralıyor. İş 
dünyasında geride bıraktığı 20 yıl boyunca liderlik ve 
organizasyon gelişimi direktörlüğü gibi önemli görev-
lerde bulunan Steve Chapmanile liderlik ve örgütsel 
gelişim açısından 2016 ve sonrasına damgasını vuracak 
trendler hakkında konuştuk.
22 yılını kurumsal hayatın merkezinde geçiren, önemli 
şirketlerde liderlik ve organizasyon gelişimi direktörü 

DEĞİŞİM YARATMANIN ABC’Sİ…
GELECEKTE DENEYSELLİK İÇİN İZİN VE KAYNAK YARATAN, YARARSIZ 

HİYERARŞİLERİ ORTADAN KALDIRAN, ÇALIŞANLARIN YARATICILIKLARINI 
ÖNEMSEYEN KURUMLAR DAHA BAŞARILI OLACAK.

THE ABCs OF CREATING TRANSFORMATION...
COMPANIES THAT CREATE ALLOWANCE AND RESOURCES FOR 

EXPERIMENTALISM, REMOVE USELESS HIERARCHIES, GIVE IMPORTANCE TO 
CREATIVNESS OF THEIR EMPLOYEES WILL BE MORE SUCCESSFUL IN THE FUTURE.

GİRİŞİM / INITIATIVE
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22 years spent at the center of the corporate life, serving 
important companies as director of leadership and 
organizational development, Steve Chapman emphasizes 
that he took an active role in various managerial positions 
over the years to solve the teams that ‘lost their functions.’ 
Chapman who has been operating mainly at organizational 
development for the last 10 years says, “I felt that this was 
what I have been searching for years and spent the next 10 
years working on the cultural exchange initiatives, group 
dynamics, and coaching in this area. I left the corporate world 
to work on a small-scale charity. I started my own business in 
order to be freer and more experimental afterwards. 
Currently, I am the ‘President Adventurer’ of the Can 
Scorpions Smoke Change and Creativity Limited. I help a 
number of institutions from different sectors by working with 
them during their transformation period. I am also the 
author of the book titled ‘Can Scorpions Smoke? Creative 
Adventures in the Corporate World.’ The vision of my work 
is to ‘humanize’ the work area and to set free again the 
employees’ souls that are creative and apt to improvisation. 
This way, I target to enable institutions to become more 
adaptive, innovative, and agile places, which see staff errors 
and inexperience as talent and experience. I am working in 
areas such as cultural transformation initiatives, group 
development-group dynamics, creativity, and innovation. I 
also offer a different type of coaching service to senior 
executives to design creative adventures.”

olarak hizmet veren Steve Chapman, yıllar içinde ‘işlevini 
yitirmiş’ ekipleri çözmek için görevlendirildiği farklı yö-
netici pozisyonlarında aktif rol aldığını vurguluyor. 10 
yıldır ağırlıklı olarak organizasyon gelişimi alanında faa-
liyet gösteren Chapman, “Yıllardır aradığım şeyin bu ol-
duğunu hissettim ve daha sonraki 10 yılımı bu alana yö-
nelik kültürel değişim inisiyatifleri, grup dinamikleri ve 
koçluk üzerine çalışarak geçirdim. Küçük ölçekli bir hayır 
kurumu üzerine çalışmak amacıyla kurumsal dünyayı 
bıraktım. Sonrasında daha özgür ve daha deneysel olabil-
mek için kendi işimi kurdum. Şu an Can Scorpions Smo-
ke Change and Creativity Limited’ın ‘Başkan Macerape-
resti’yim. Farklı sektörlerden çok sayıda kurum ile çalışa-
rak onlara değişim dönemlerinde yardım ediyorum. ‘Can 
ScorpionsSmoke? Creative Adventures in the Corporate 
World’ adlı kitabın da yazarıyım. İşimin vizyonu, çalışma 
alanını yeniden ‘insanlaştırmak’ ve çalışanların yaratıcı, 
doğaçlamaya yatkın ruhlarını yeniden özgür kılmak. Bu 
sayede kurumların, çalışan hatalarının ve deneyimsizlik-
lerinin yetenek ve deneyim olarak görüldüğü daha uyum-
sal, yeniliğe açık ve çevik yerler haline gelmesini sağla-
mayı hedefliyorum. Kültür değişimi girişimleri, grup ge-
lişimi-grup dinamikleri, yaratıcılık ve inovasyon gibi 
alanlarda çalışıyorum. Üst düzey yöneticilere yaratıcı 
maceralar tasarlayabilmeleri adına farklı bir koçluk hiz-
meti de veriyorum.” diyor.

Müşteri odaklı girişimlere yöneldi
2015’te pek çok farklı projeyle ilgilendiğini dile getiren 
Steve Chapman, “2015’te kültür değişimi açısından çoku-
luslu kurumsal bir girişimi destekledim. Bu projenin 
amacı, değişiklikleri kabul etmeye yardımcı olmak ve üst 
düzeydeki kadın ve erkek çalışan sayısını daha pozitif bir 
doğrultuda dengelemekti. Bu işin bir parçası olarak, dün-
ya genelinde birçok duyuya hitap eden (üç boyutlu) diya-
log seansları tasarladım ve koordine ettim. İngiltere’deki 
bir kamu kuruluşu ile her düzeyden çalışanların yaratıcı 
ruhlarını özgür bırakmak ve bunun gerçekleşmesi için 
gerekli olan psikolojik ve sosyal izinleri keşfedebilmek 
için birtakım üç boyutlu ve deneysel workshoplar ile mü-
dahale toplantıları tasarladım ve organize ettim. Bu 
workshoplardan 2016 içinde uygulanacak müşteri odaklı 
girişimler ortaya çıktı. 2015’te en gurur duyduğum proje-
lerden biri de TheLab’ın kurulmasıydı. TheLab, insan 
gelişimi alanında çalışanların gelip deneysel işler yapabil-
diği ve aynı şekilde kendi üzerlerinde deney yapıldığı, kâr 
amacı gütmeyen bir girişim. Aynı zamanda TheLab’ın 
varoluş amacı, çalışma alanlarını yeniden insanlaştırmak 
ve insanları canlandırmak için yaratıcı ve yenilikçi yön-
temler bulmak. 2015’teki ilk iki lab’ı ben gerçekleştirdim 
ve bunların popülerliği beklentimi oldukça aştı.” yoru-
munda bulunuyor.
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Ashridge Business School ve Metanoia Institute’da örgütsel 
gelişim, yaratıcılık ve inovasyon alanlarında uzmanlaşan Öğretim 
Görevlisi Steve Chapman

Instructor Steve Chapman who is specialized in the fields of 
organizational development, creativity, and innovation at 
Ashridge Business School and Metanoia Institute 
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Focused on the customer-oriented initiatives
Steve Chapman, stating that he was interested in many 
different projects in 2015, made the following comment: “I 
supported a multinational institutional initiative in 2015 in 
terms of cultural transformation. The aim of this project was 
to encourage the acceptance of these changes and to balance 
the number of high-level male and female workers in a more 
positive direction. As a part of this work, I designed and 
coordinated (three-dimensional) dialogue sessions that 
appeal to many senses worldwide. I designed and organized a 
set of response meetings and experimental 3D workshops 
with the public authorities in England to free the creative 
spirits of the employees at all levels and to explore the 
psychological and social allowances required for that to 
happen. Customer-oriented initiatives, which will be 
implemented in 2016, were the outcome of these workshops. 
One of the projects I’m most proud in 2015 was the 
establishment of The Lab. The Lab is a non-profit initiative 
that people who work in the field of human development can 
come and done experimental works and try their work on 
themselves. At the same time, The Lab exists to re-humanize 
the work field and to find creative and innovative ways to 
stimulate people. I materialized the first two labs in 2015 and 
their popularity quite exceeded my expectations.”

“Advance without sacrificing experimentalism”
Steve Chapman sums up the new trends that will come 
forward in 2016 in terms of innovative business models: 
“The number of institutions that take experimentalism and 
rapid prototyping seriously will increase. Useless hierarchies 
and business structures will be eliminated. If you want to 
make a difference, focus on 5 different business models: 
Crazier, bad and wrong deliberately from the opposite 
culture, outspoken rather than intelligent or smart, full of 
happier failures, more instinctive and shaped, and business 
models that you can say ‘yes’ more... Remember that not to 
make mistakes on a regular basis is another mistake... Don’t 
just use your logic and cognition and build your business 
model on the creative ideas of people from all parts of life. 
Brands and institutions, I think they are afraid of things 
that have the power to transform themselves. I can 
summarize these fears as confusion, differences, constant 
motion, mistakes, and unexpected things. Many institutions 
spend significant time in order to prevent this stage. 
However, I think of this process as an integral part of the 
corporate culture and career development. Companies that 
will be successful in the future are going to be the ones that 
speak, play, and create allowance and resources for 
experimentalism. Creativity can only develop and become 
nurtured by means of psychological permission that 
individuals give themselves and collective social permission 
that is given to them by others in working environments.”

“Deneysellikten vazgeçmeden ilerleyin”
Steve Chapman, 2016’da inovatif iş modelleri açısından 
ne gibi yeni trendlerin öne çıkacağını ise şöyle özetliyor: 
“2016’da deneyselliği ve hızlı prototiplendirmeyi ciddiye 
alan kurumların sayısında artış yaşanacak. Yararsız hi-
yerarşiler ve faydasız iş yapıları ortadan kalkacak. Fark 
yaratmak istiyorsanız, 5 farklı iş modeline odaklanın: 
Daha deli, kötü ve yanlış-kasten karşıt kültürlü, akıllı ya 
da zeki yerine daha açık sözlü, daha mutlu başarısızlık-
larla dolu, daha içgüdüsel ve şekillendirilmiş, daha çok 
‘evet’ diyebileceğiniz iş modelleri… Unutmayın ki dü-
zenli olarak hata yapmıyor olmak da bir hata… Sadece 
mantığınızı ve bilişselliğinizi kullanmayın ve iş modeli-
nizi hayatın her yerinden gelen insanların yaratıcı dü-
şünceleri üzerine inşa edin. Marka ve kurumların, ken-
dilerini değiştirecek güce sahip şeylerden korktuklarını 
düşünüyorum. Bu korkuları karışıklık, farklılık, sürekli 
hareket, hata yapmak ve beklenmeyen şeyler olarak 
özetleyebilirim. Birçok kurum bu aşamaları engellemek 
adına önemli bir vakit harcıyor. Oysa ben bu süreçlerin, 
kurumsal kültür gelişiminin ve iş hayatının ayrılmaz bir 
parçası olduğunu düşünüyorum. Gelecekte başarılı ola-
cak kurumlar, deneysellik için izin ve kaynak yaratan, 
konuşan ve oynayanlar olacak.Yaratıcılık ancak bireyle-
rin kendilerine verdikleri psikolojik izin ve diğerlerinin 
kendilerine verdikleri kolektif sosyal izin ile iş ortamın-
da gelişebilir ve beslenebilir.”
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

BİSİKLET DÖVMECİSİ
BİSİKLETLERİN KADRO VE MAŞA KISIMLARINI BOYAYARAK ÇOK DAHA RENKLİ BİR KONSEPT 
YARATAN BURAK AKYILDIRIM, KENDİSİNİ ‘BİSİKLET DÖVMECİSİ’ OLARAK ADLANDIRIYOR.

BICYCLE TATTOOISTS
CREATING A COLORFUL CONCEPT BY PAINTING THE FRAMES AND FORKS OF BICYCLES, 

BURAK YILDIRIM CALLS HIMSELF ‘TATTOO ARTIST FOR BICYCLES’.

A new brand is in service at the Digital Lab design studio, 
which was founded 3 years ago in Kadikoy, Moda. The 
Magic Brush Bike, which its foundation was laid 1.5 years 
ago but its launching was done in February, has a special 
concept where hand painted custom bicycles take place 
materialized by Burak Akyıldırım and his big sister Müge 
Demirel. The duo who signs under extraordinary designs by 
painting the frame and the fork portions of a bicycle already 
became popular among the bicycling enthusiasts. Co-
founder of the Magic Brush Bike Burak Akyıldırım talked 
about how they make a difference in bicycle design.

One of each model
Although he received training in different fields, Burak 
Akyıldız, who is now 32, listened to what his heart told him 
and aimed for design. Akyıldırım, who graduated from 
Uludağ University, Department of Finance, resigned after 
working for four years as a sales representative and worked as 
the manager for two years at their family restaurant named 
Satsuma, which is located in Kozyatağı. Stating his passion 
for bicycles, Burak Akyıldırım tells the birth story of the 
Magic Brush Bike brand: “My sister Müge Demirel opened a 
boutique design studio called Digital Lab in Kadikoy 3 years 
ago. She is a very talented artist... She has the skill to paint on 
different things. She signed under many different designs at 
this workshop from hats to shoes. I was going to get myself a 
bike 1.5 years ago. At that time, I asked my sister, “Why don’t 
we paint bikes?” Later, we bought a bike and experimented on 
it. We gave the bike wood effect and we were happy with what 
we did. We decided to make hand-painted designs on the 
frame and fork portions of bikes. We shared this concept with 
a fellow bicycler. He led us to his friends. So, we obtained a 
few frames. Later, we decided on what type of designs, 
actually themes, we would apply on these frames and forks. 
We focused on the designing process after we purchased the 
necessary supplies.”  

3 yıl önce Kadıköy Moda’da kurulan Digital Lab adlı 
özel tasarım atölyesinde artık yepyeni bir marka daha 
hizmet veriyor. Temelleri 1.5 yıl önce atılan ama şubat 
ayı sonunda resmi olarak lanse edilen Magic Brush Bike 
markası, Burak Akyıldırım ve ablası Müge Demirel’in 
birlikte hayata geçirdikleri el boyaması özel bisikletle-
rin yer aldığı bir konsepte sahip. Bisikletlerin kadro ve 
maşa kısımlarını boyayarak sıra dışı bisiklet modelleri-
ne imza atan ikili, şimdiden bisiklet tutkunlarının uğ-
rak noktası oldu. Magic Brush Bike’ın kurucu ortağı 
Burak Akyıldırım ile bisiklet tasarımında nasıl bir fark-
lılık yarattıkları hakkında konuştuk.

Her modelden bir tane var
32 yaşındaki Burak Akyıldırım, çok farklı bir eğitim al-
mış olmasına rağmen, kalbinin sesini dinleyerek tasa-
rım sürecine yönelmiş. Uludağ Üniversitesi Maliye 
Bölümü mezunu olan Akyıldırım, özel sektörde 4 yıl 
satış temsilciliği yaptıktan sonra istifa ederek, İstanbul 
Kozyatağı’ndaki aile restoranları Satsuma’da 2 yıl iş-
letmecilik yaptığını söylüyor. Uzun yıllardır bisiklet 
meraklısı olduğunu belirten Burak Akyıldırım, Magic 
Brush Bike markasının doğuş hikâyesini ise şöyle anla-
tıyor: “Ablam Müge Demirel, 3 yıl önce Kadıköy Mo-
da’da Digital Lab adlı butik bir tasarım atölyesi açtı. 
Kendisi çok yetenekli bir ressam... Her şeyin üzerine 
farklı şeyler boyayabilme yeteneğine sahip. Bu atölyede 
de ayakkabıdan şapkaya kadar pek çok farklı tasarıma 
imza attı. 1.5 sene önce kendime bir bisiklet alacaktım. 
O sırada ablama ‘biz neden bisiklet boyamıyoruz?’ diye 
sordum. Sonrasında bir bisiklet alıp o bisiklet üzerinde 
denemeler yaptık. Bisiklete ahşap efekti verdik ve yap-
tığımız iş çok hoşumuza gitti. Boş bisiklet kadroları 
(gövde) üzerine el boyaması tasarımlar yapmaya karar 
verdik. Bu konsepti bisikletçi bir ağabeyimizle paylaş-
tık. O da bizi arkadaşlarına yönlendirdi. Böylece birkaç 
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Magic Brush Bike 
markasının Kurucu Ortağı 

Burak Akyıldırım

Founding Partner of Magic 
Brush Bike brand           
Burak Akyıldırım
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At first, only their own designs will be prominent
Burak Akyıldırım, who indicates that they are going to design 
an original bicycle café with the Magic Brush Bike brand 
serving within Digital Lab and sell different products for 
bicycles in here, says that they haven’t come across other 
examples of hand-painted custom bicycles in Turkey. At 
first, they are only going to work on their own designs, but 
later they are going to begin making custom designs in 
accordance with customer requests. Akyıldırım says, “We are 
focused now only on painting forks and frames. We 
constructed a concept by assembling our 2 bikes from A to Z, 
so our clients can see the finished products. We assist people 
who would like to transform their bicycles by using our 
designed forks and frames. After this system settles, we are 
going to be able to assist people who want to assemble their 
own bicycles. Our hand-painted frame and fork prices are 
now 1,000 TL. The price of our bicycle, which is ready to use 
with hand-painted frame and fork, is 1,800 TL. My sister, 
Müge Demirel moved her workshop to Dalaman. Bicycles are 
painted there. Each has a different concept, because we want 
to offer alternative designs to our target audience. We have 
currently painted 10 forks and 10 frames.”

Painting takes four days
Burak Akyıldırım gives the following information on their 
technique: “We can call ourselves as bicycle tattooists. We 
don’t do serial production. Since we work on hand-painted 
designs, we begin to work on a new design after we complete 

kadro temin ettik. Sonra bu kadro ve maşalara nasıl bir 
çizim yapacağımıza, daha doğrusu konulara karar ver-
dik. Gerekli boya ve malzemeleri aldıktan sonra tasa-
rım sürecine odaklandık.”

İlk etapta sadece kendi tasarımları öne çıkacak
Digital Lab çatısı altında hizmet veren Magic Brush 
Bike markası ile orijinal bir bisiklet kafe tasarladıkları-
nı ve burada bisiklete yönelik farklı ürün gruplarını da 
satışa sunacaklarını belirten Burak Akyıldırım, el bo-
yaması bisiklet konusunda Türkiye’de hiçbir örneğe 
rastlamadıklarını dile getiriyor. İlk etapta sadece kendi 
tasarımlarına yöneleceklerini, ikinci etapta ise hedef 
kitlelerinin beğeni ve istekleri doğrultusunda tasarım-
lara da başlayacaklarını vurgulayan Akyıldırım, “Biz şu 
anda sadece bisiklet kadrosu ve maşa boyamasına 
odaklandık. Hedef kitlemizin bu ürünlerin bitmiş ve 
bisiklete dönüşmüş hallerini görebilmeleri için ise 2 
bisikletimizi A’dan Z’ye toplayarak kendimize ait bir 
konsept kurguladık. Buradan kadro ve maşayı alarak 
kendi bisikletini tasarlamak isteyen kişilere yardımcı 
oluyoruz. Sistem oturduktan sonra ilerleyen dönemde 
bizden sıfırdan bisiklet isteyen kişilere de bisiklet top-
lama konusunda hizmet verebiliriz. El boyaması kadro 
ve maşa fiyatlarımız şu an 1000 TL. Her şeyiyle hazır 
olan, gövdesi ve maşasını boyadığımız, diğer malzeme-
leri ise toplayarak yaptığımız bisikletimizin fiyatı ise 
1800 TL. Ablam, Müge Demirel atölyesini Dalaman’a 
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the work at hand. Here is how our process goes: We apply 
priming on the frame and wait for a day. Later, we paint this 
frame in one or two days according to the predetermined 
concept. We work with airbrush and Posca markers mainly. 
Airbrush is like a small handgun with a tiny needle at the tip. 
Airbrush allows us to create beautiful designs. My sister is 
the expert on this... After the whole process is completed, it is 
varnished at intervals. If we count the varnishing process, we 
can say that the design of a bike is completed in 4 days.”
Akyıldırım, who states that they are going to find classic 
frames in the future and hand-paint them as well, says, 
“My future goal for this brand is branching out to the 
world market... My focus always will be bicycles. We are 
planning to paint bicycle helmets. Over the years, I might 
aim for hand-painted motorcycle concept.”

taşıdı. Bisikletler orada boyanıyor. Her bisikletimizin 
farklı bir konsepti var. Çünkü hedef kitlemize alterna-
tifli tasarımlar sunmak istiyoruz. Şu an 10 kadro ve 10 
maşa boyamış durumdayız.” diyor. 

Boyama işlemi dört gün sürüyor
Burak Akyıldırım el boyaması bisikletlerde nasıl bir 
tekniğe yatırım yaparak ilerledikleri hakkında ise şu 
bilgileri veriyor: “Kendimizi bisiklet dövmecisi olarak 
adlandırabiliriz. Seri üretim çalışmıyoruz. El boyaması 
bisiklet kadrolarından ve maşalarından bahsettiğimiz 
için bir ürün bittikten sonra diğerine geçiyoruz. İşlem 
süreci ise şöyle: Kadronun üzerine astar atılıyor ve bir 
gün bekletiliyor. Ardından bu kadro, belirlenen kon-
sept çerçevesinde 1 ya da 2 günde boyanıyor. Air brush 
ve posca kalem ağırlıklı çalışıyoruz. Air brush küçük, 
ucu iğneli bir tabanca gibi… Air brush ile çok güzel mo-
deller tasarlanıyor. Ablam, bu konuda son derece uz-
man… Bütün işlemler bittikten sonra aralıklarla vernik 
atılıyor. Vernik işlemini de hesaba katarsak, bisiklet 
tasarımının 4 günde tamamlandığını ifade edebiliriz.”
İleride el boyaması bisikletlerin yanı sıra klasik bisiklet 
kadroları bularak boyama işlemine de geçeceklerini belir-
ten Akyıldırım, “Gelecekteki hedefim, bu markanın dün-
ya pazarına açılması ve şubeleşmek… Ağırlıklı odak nok-
tam her zaman bisikletler olacak. Bisiklet kaskı da boya-
mayı planlıyoruz. Yıllar içinde el boyaması motosiklet 
konseptine yönelebilirim.” yorumunda bulunuyor.

Klasik bisiklet kadrolarını da boyamaya başlayacaklar.
They will begin to paint classic bicycle frames soon.

   “Bisiklet kaskı da boyamayı 
planlıyoruz. Yıllar içinde el 
boyaması motosiklet 
konseptine yönelebilirim.”

   “We also plan to paint 
bicycle helmets. I might aim 
for hand painted motorcycle 
concept in the coming years.”
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Bazı sufileri anlamak zordur. Çünkü kullandıkları dil 
şifrelidir. Muhakeme yerine keşif yoluyla hakikati ara-
dıkları için de heyecanlı sözleri çok olur böyle sufilerin. 
Muhakeme, aklı başında herkesin anlayabileceği delil-
lerden bir hüküm, nedenlerden bir sonuç çıkarmak 
demek… Keşif ise bu delil ve nedenlere ihtiyaç duy-
maksızın kalbe inen bilgilerdir. İslam düşüncesinde il-
kine ilim, ikincisine irfan denmiş. Muhakeme herkes 
için, keşif ise sırlarla dolu gönül yolculuğuna çıkan ki-
şiler içindir.
Abdülkadir Geylani de keşif ehlindendi; ama müritleri-
ne, “Önce fıkıh öğren, sonra uzlete çekil. İlme hükmün 
yardımıyla girersin.” diyordu sohbetlerinde. Muhake-
meyi inkâr etmeyen bu keşif yolu sadece seçkin bir 
azınlığın değil, Ehli Sünnet yoluna mülaki her Müslü-
manın girebileceği nispeten geniş bir yol. Belki bunun 
için Kadiri tarikatı bütün dünyada halk kesimleri için-
de oldukça yaygın. 

“İyilikler anası, kuvvetlinin halası”
Abdülkadir Geylani hazretleri 1077 yılında Hazar deni-
zi kıyısındaki Geylan eyaleti dâhilindeki bir köy olan 
Neyf’te dünyaya geldi. Türkçede Geylan dediğimiz 
eyaletin adı eski kaynaklarda Arapça “Cilan”, Farsça 
“Gilan” olarak yazılmış. 
Geylani’nin babası Ebu Salih Musa dindar bir Müslü-
man olarak tarif ediliyor, ama hakkında fazla bir bilgi-
miz yok. Lakabının “Zengi-dost” veya “Cengi-dost” 
olduğu yazılıyor. “Cengidost” lakabı kabul edilecek 
olursa, Abdülkadir Geylani’nin babasının bir mücahit 
olduğu, savaşlara katılan bir kahraman olduğu düşünü-
lebilir. “Zengidost” denirse, bu sefer de Arap olmayan 
bir kökenden geldiği kabul edilebilir. Bazı kaynaklar 
soyunun Hz. Hasan üzerinden Hz. Ali’ye vardığını yani 
Geylani’nin “şerif” unvanı taşıdığını kabul ederken 
başka bazı kaynaklarsa bunu reddediyor. 

It is hard to understand some Sufis. Because the language 
they use is coded. Exciting sayings by this type of Sufis are 
so many, since they look for truth through discovery instead 
of reasoning. Reasoning means arriving to a judgment 
through the evidence that could be comprehended by 
anyone, and drawing conclusions through the reasons. 
Discovery is the information that goes deep inside our 
hearts without the need of evidence or reasons. In the 
Islamic way of thinking, the first one is called ‘science’ and 
the latter is called ‘knowledge.’ Reasoning is for everyone 
and discovery is only for the ones who are on a journey of the 
heart, filled with secrets. 
Abdul Qadir Gilani was a discoverer; however, he told his 
disciples, “First, learn the Islamic jurisprudence, and then 
live in seclusion. You will find the way to science through 
judgment,” during their conversations. This way of discovery 
that doesn’t reject reasoning is a wide one that can be 
followed not only by a distinguished minority, but also by 
each Muslim who wants to follow the way to Sunnah. 
Maybe that is why the Qadiriyya is widespread among the 
world’s ordinary people.   

“Mother of the good, aunt of the strong”
Hazret Abdul Qadir Gilani was born in the village of Na’if 
within the province of Gilan located along the Caspian in 
1077. The name of the province that we call Gilan is ‘Jilan’ 
in old Arabic sources.   
Gilani’s father, Abu Salih Musa is described as a religious 
Muslim, but we don’t have much information on him. 
According to some sources, he was known as “Jangi Dost” or 
“Zangi Dost” (one who loves God) thus “Jangidost” was his 
sobriquet. If we consider “Jangidost” as his sobriquet, we 
might also consider as well that his father was a warrior, a 
hero who fought in wars. On the other hand, when we 
consider ‘Zangidost’ as his sobriquet, then we might also 
consider that his origins were not Arabic. Some sources 

TARİH / HISTORY

HAKAN ARSLANBENZER

ABDÜLKADİR GEYLANİ HAZRETLERİ 1077 YILINDA HAZAR DENİZİ KIYISINDAKİ GEYLAN 
EYALETİ DÂHİLİNDEKİ BİR KÖY OLAN NEYF’TE DÜNYAYA GELDİ.

HAZRET ABDUL QADIR GILANI WAS BORN IN THE VILLAGE OF NA’IF WITHIN THE 
PROVINCE OF GILAN LOCATED ALONG THE CASPIAN IN 1077.

BAĞDAT’TAN DOĞAN GÜNEŞ: 

THE SUN THAT RISES FROM BAGHDAD: ABDUL QADIR GILANI

ABDÜLKADİR GEYLANİ
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Geylani’nin annesi ise babasından daha meşhur. Kadın 
velilerden biri olduğu düşünülüyor. İsmi ve lakapları 
şu şekilde: Ümmü’l-Hayr Emetü’l-Cebbar Fatıma. Ga-
yet enteresan bir isim. Yani “İyilikler Anası, Kuvvetli-
nin Halası Fatıma”. Ümmü’l-Hayr’ın babası ise döne-
min tanınmış sufilerinden Ebu Abdullah es-Savmai. 
Bazı kaynaklar Geylani’nin anne soyunun Hz. Hüseyin 
üzerinden Hz. Ali’ye vardığını, yani “seyyid” unvanı 
taşıdığını kabul eder. Yani Abdülkadir Geylani aynı 
zamanda “eş-şerif es-seyyid”dir, iki taraftan da Ehli 
Beyt mensubudur. 
Anlaşıldığı kadarıyla Geylani ailesi tasavvufla cihadı 
buluşturan, baba tarafından yiğitliği anne tarafından 
gönül ehli olmayı getiren mutlu bir aile. 

Büyük ağaçları ve güzel kadınlarıyla meşhur bir 
memleket: Geylan
Geylan eyaletinin de enteresan özellikleri var. Büyük 
ağaçları, güzel kadınları ve vahşi köpekleriyle meşhur… 
Dağlık ve zor bir bölge Geylan. Hazar denizinin güne-
yinde, bugünkü İran’ın kuzeybatı tarafında bir yer. 
Geylan ormanlık bir arazi olduğu için çok da yağmur 
alıyor. İklimi Hazar denizinden dolayı rutubetli... Halkı 
ise Abdülkadir Geylani hazretleri döneminde oldukça 
dindarmış. Hatta Geylan fakihleri, yani İslam hukuk-
çuları dönem dönem günahkâr insanları meydanlarda 
toplayıp döverlermiş. Geylan kasabaları da birbirleriy-
le sık kavga ederlermiş. Özetle, dağlık bir bölgenin yi-
ğitliğini de taassubunu da görmek mümkün Geylan’da. 
Abdülkadir, küçük yaşta babasını kaybettiği için anne 
tarafından dedesinin dizi dibinde büyüdü. İlim tahsili-
ni çok seven bir çocuktu. Nitekim on sekiz yaşında 
annesinden izin alarak Bağdat’a gitti. Bağdat’ta önemli 
âlimlerden fıkıh, kelam, hadis ve edebiyat dersleri aldı. 
Geylan’a göre Bağdat karmaşık ve şaşaalı bir yerdi. Ab-
dülkadir’in ilim aşkıyla yanan sade karakteri büyük 
şehrin gösterişine tahammül edemezdi. Bunun için 
yıllarca Bağdat yakınlarındaki harabelerde dolandığını 
söyler. İnce ruhu Bağdat’ta bunaldıkça harabelere kaçı-
yordu. Bu alışkanlığı halka vaaz verdiği olgunluk döne-
minde dahi devam ettirdiği rivayet edilir. 

“Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır”
Birçok sufi şeriat ve fıkhı aşmayı teklif ederken Abdül-
kadir Geylani daima şeriat dairesi içinde kalmayı 
önemsiyordu. Bunda geldiği yörenin, şahsiyetinin ve 
aldığı fıkıh ilmi tahsilinin etkisi görülüyor. 
Bağdat’ta ilim tahsil ederken Geylani’nin bir buhran 
yaşayıp inzivaya çekildiği söyleniyor. Bazı kaynaklar 
inzivanın yirmi beş yıl sürdüğünü kabul ediyor. Hazret 
bu durumu şöyle anlatır: “Üzerime çok ağırlık geliyor-
du. Öyle ki bu ağırlık bir dağın üzerine konsa o dağ çö-

accept that his bloodline goes to Hazret Ali through Hazret 
Hasan, in other words, Gilani has the title of ‘Sharif.’ Some 
sources deny that.  
Gilani’s mother is more famous than his father is. It has 
been thought that she was among the female saints. Her 
name and her sobriquets are as follow: Ummu’l Khair 
Emetu’l Cebbar Fatima. It is an interesting name. It means 
“Mother of the good, aunt of the strong.” The father of 
Ummu’l Khair, Abu Abdullah Sawmai is among the well-
known Sufis of the period. Some sources claim that Gilani’s 
matrilineal descent goes to Hazret Ali through Hazret 
Hussain, in other words, he has the title of ‘Sayyid.’ So, 
Abdul Qadir Gilani is both ‘Sharif’ and ‘Sayyid.’ Both his 
mother and father were the descendants of Hazret 
Muhammad.  
As we understand, the Gilani Family was a happy family 
that had Sufism met with jihad, taken bravery from the 
father’s side and blindness to imperfections of people from 
the mother’s side.

A land famous with its large trees and beautiful women: 
Gilan
The province of Gilan has interesting features. It is famous 
with its large trees, beautiful women, and wild dogs. Gilan is a 
tough and mountainous region. It is a place located in south of 
the Caspian and in northwest of today’s Iran. Gilan gets too 
much rainfall since it is also a forestland. The climate is humid 
because of the Caspian. The people of Gilan had been very 
religious during Abdul Qadir Gilani’s period. Moreover, the 
Islamic jurisprudence makers had gathered sinners in squares 
to batter them time to time. Gilani towns had fought with each 
other often. In conclusion, it was possible to see both the 
bravery and fanaticism of a mountainous region in Gilan.
Abdul Qadir grew up with his grandfather from his mother’s 
line, since he lost his father at a young age. He was a child who 
liked to study science. He went to Baghdad when he was 
eighteen with his mother’s permission. He received lessons of 
Islamic jurisprudence, literature, kalam, and hadith from the 
significant scholars. 
According to Gilani, Baghdad was a magnificent but 
complicated place. His simple nature that yearns and burns 
with love of science couldn’t endure the magnificence of the 
great city. That is why; it has been thought that he had 
wandered around the ruins close to Baghdad for years. He was 
escaping to the ruins when his fine spirit felt suffocated in 
Baghdad. According to a rumor, he even kept this habit during 
his days of maturity that he was giving sermons to the public.  

 “A relief comes with each hardship”
When many Sufis suggested overcoming the Sharia and the 
Islamic jurisprudence, Abdul Qadir Gilani always cared to 
remain within the circle of the Sharia. Where he came from, his 
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kerdi. Bu ağırlık ne zaman gelse hemen sağ yanım üze-
rine yere uzanıp İnşirah suresinin şu ayetini okurdum, 
‘şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır.’ 
Sonra başımı yukarı kaldırırdım ve o ağırlık giderdi.”
Bağdat’ta talebeliğini nihayete erdirdikten sonra Ba-
bülerec Medresesi’nde hocalığa başlayan Geylani bu 
arada tasavvufa da girmiş bulunuyordu. Hammad 
el-Debbas adlı bir şeyhin sohbetlerine devam etmişti. 
Hammad’ın bağlı bulunduğu tarikat silsilesi meşhur 
şeyh Cüneyd-i Bağdadi’ye kadar çıkmaktadır. Abdül-
kadir, aynı zamanda Debbas’ın kızıyla da evlendi ve 
damadı oldu. Geylani, Debbas’ın yanı sıra başka bir 
Cüneydiyye şeyhi olan Ebu Sa’d el-Muharrimi’nin 
elinden hırka giydi ve böylece Cüneydiyye tarikatına 
mensup oldu. 

Bir vaaz şahikası
Hanbeli mezhebine bağlı Abdülkadir Geylani, Kur’an 
ve Sünnete sıkı sıkıya bağlıydı. İnsanların kafalarına 
takılan meseleleri vaaz ve sohbetlerinde ince izahlar 
yoluyla açıklayıp çözüme kavuştururdu. Öte yandan, 
tasavvuf tecrübesinden yansıyan bazı belirsiz sözleri 
de vardır. 
Bir keresinde sohbet esnasında Bağdat’ın yöneticileri-
ni üzerlerine manevi ordular göndermekle tehdit et-
mişti. Sohbetlerini kaydeden müritlerin kaydettiği bu 
ifadenin şerhe muhtaç olduğu şüphesizdir. Şeyh haz-
retlerinin bahsettiği orduların mahiyeti açıklanma-
mıştır. 
Bu türden sözleri tasavvuf edebiyatında şatahat veya 
şathiyye deniyor. Abdülkadir Geylani şathiyyeleriyle 
değil de daha çok şeriat-tasavvuf dengesi üzerine ku-
rulu sade, anlaşılır, ifade olarak güzel ve incelikli soh-
betleriyle meşhur olmuştur. Sufilerin aşırılıklarını 
yerden yere vuran İbn Teymiyye dahi Geylani’nin şat-
hiyye kabilinden sözlerinin üstüne gitmez; hazretin 
tıpkı Muhasibi ve Cüneyd gibi şeriata sadık olduğunu 
dile getirir. 
İbn Teymiyye’nin hücumlarından payını alanlardan 
İbn Arabi de Abdülkadir Geylani’yi över ve onun için 
‘cesur ve kahraman’ ifadelerini kullanır, ‘şanı çok yüce 
idi’ der. 
Geylani vaaza başladığında onu sadece birkaç kişi din-
liyordu. Yıllar içinde müritleri ve sohbetini dinleyenler 
o kadar arttı ki vaazlarını açık havada vermeye başladı. 
Menkıbelerde şeyhin bir seferde yetmiş bin kişiye hi-
tap ettiği anlatılır. 
1166’da Bağdat’ta vefat eden Abdülkadir Geylani’nin 
bugün tüm dünyada müritleri vardır. Eşrefoğlu Rumi 
ile Anadolu’ya giren Kadiri tarikatının düşünce ve ede-
biyatımız ile kültürel ve sosyal hayatımızda vazgeçil-
mez bir yeri vardır. 

character, and his training in the Islamic jurisprudence played 
a great role in this. 
Another rumor tells that Gilani lived in seclusion after a crisis 
he experienced during his education in Baghdad. Some sources 
agree that this seclusion continued for twenty-five years. 
Hazret tells about this situation: “There was too much weight 
on me. If it were put on a mountain, the mountain would 
collapse. Whenever I felt that weight, I used to lay on my right 
side and recite a verse from the Insirah surah: ‘A relief comes 
with each hardship with no doubt.’ Then I used to lift up my 
head and the weight used to leave me.” 
After his years as a student ended, he began to work as a 
teacher at Babulerec Madrasah; meanwhile, he entered Sufism. 
He followed the conversations of a sheikh named Hammad al-
Dabbas. The origins of the sect that Hammad was related goes 
up to the famous sheikh Junayd of Baghdad. Abdul Qadir had 
been married to the daughter of Dabbas and become his son-
in-law. Gilani also became a disciple of the Junaydiyya by the 
hands of another Junaydiyya sheikh Abu Sa’d al-Muharrimi as 
well as Dabbas.      

A peak of sermon
Abdul Qadir Gilani affiliated with Hanbali sect was bonded 
with the Quran and the Sunnah tightly. He resolved the issues 
that people became obsessed with through his sermons by 
explaining them thoroughly. On the other hand, there are some 
vague remarks by him, as a reflection of his Sufism experience.
Once during a conversation, he had threatened to send spiritual 
armies over the governors of Baghdad. This statement that was 
recorded by his disciples who record his conversations is 
certainly in need of explanation. The nature of the armies that 
the Sheikh was talking about was not disclosed. 
These types of sayings are called as ‘şatahat’ (spiritual 
intoxication) in literature of Sufism. Abdul Qadir Gilani has 
been famous for his beautiful and subtle conversations that 
were simple and intelligible as an expression, based on the 
balance of the Sharia and mysticism, not with his şatahats. 
Even Ibn Taymiyyah who chastises the frenzies of Sufis doesn’t 
push Gilani and he states that he is loyal to the Sharia just as 
Junayd and Muhasibi. 
Ibn Arabi, who has taken his share from Ibn Taymiyyah’s 
criticism, praises Gilani and uses the words of ‘brave’ and 
‘hero’ as he describes him. He says, ‘His glory was supreme.’ 
When Gilani began giving sermons, only a few people were 
listening to him at first. In time, the number of his audience 
grew in numbers so much that he had to give his sermons 
outdoors. Anecdotes tell that once, he gave a sermon to seventy 
thousand people. 
Abdul Qadir Gilani, who died in Baghdad in 1166, has disciples 
around the world today. Qadiriyyah, which entered Anatolia 
by means of Eshrefoglu Rumi, has a special place in our 
cultural and social life and literature. 
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Menekşe motifiyle örülmüş küçük bir kilim… Başı 
sonu, kenarı köşesi belli… Dokurken nasıl heyecan 
duyulmuşsa, bakarken de aynı heyecanı duyuyorsu-
nuz. Bazı yerlerde tek bazı yerlerde demet halinde 
motifler. O kilim güzeli; yıkanmış, renginden bir şey 
kaybetmeden yıkanmış, ipe asılmış, rüzgârda hafif 
sallanıyor, sallandıkça menekşeler dalgalanıyormuş 
gibi sahici bir hava veriyor sanırsınız ezgisini dinler-
ken. Kenarı menekşeli bir dere şırıl şırıl akıyor hissi…
Bir kilim değil bu, bir aşk türküsü… Kadın menekşe, 
kadına duyulan ilgi zarif ve kırılgan, o da menekşe, 
kadının kokusu menekşe, saçları menekşe, kim bilir 
gözleri de menekşe renginde…
Türkünün havası da menekşe güzelliğinde… Bir de 
dörtlük olmayıp üçlük oluşu bir menekşe minyatürü 
havası veriyor ayrıca…

Bu kadar övdük madem türküyü, işte sözleri:
“Menekşe buldum derede
Sordum evleri nerede
Üç beş güzel bir arada

Dilber dilber canım dilber/Canımın yaylası dilber/
Gönlümün eylesi dilber (Nakarat)
Menekşesi tutam tutam 
Arasına güller katam
Nice gurbet elde yatam

Nakarat
Menekşe kokulu yârim
Kime arz edeyim hâlim
Elimden aldılar yârim”

Türkü bu kadar da, bir aşk türküsünden ötesi de var. 
Bir ayrılık güzellemesi aynı zamanda son di-

zeyle birlikte düşündüğümüzde…
Türküyü Kır İsmail Güngör’den Mu-
zaffer Sarısözen derlemiş.
Adana türküsü…
Ben Zara’dan dinlemeyi seviyorum. 
Sesinde menekşeler açıyor kadının bu 

türküyü söylerken. 
Tavsiye ederim.

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

MENEKŞE BULDUM DEREDE
BU TÜRKÜNÜN HAVASI MENEKŞE GÜZELLİĞİNDE… BİR DE DÖRTLÜK OLMAYIP ÜÇLÜK 

OLUŞU BİR MENEKŞE MİNYATÜRÜ HAVASI VERİYOR AYRICA.

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD
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A small carpet, which is weaved with violet patterns... 
Where it begins and ends are obvious... You feel the same 
excitement when you look at it, as they did when weaving 
it. Some patterns are single, some are in bunches. When 
you listen to the ballad, you listen to it as if you are staring 
at this beautiful carpet, freshly washed without losing any 
of its beauty, hanging on the clothesline, rocking with the 
wind, as it flaps, you feel like violets flap. The feeling of a 
flowing creek that is lined with violets on its sides...  
This is not a carpet, tough; this is a love song... Woman is 
a violet, the attraction for the woman is fragile, the 
fragrance of the woman is violet, her hair is violet, who 
knows, and maybe her eyes are violet...
The tune of this ballad is as pretty as a violet... The lyrics, 
written in trios instead of stanzas, also add the looks of a 
violet miniature to the ballad.

We praised the ballad a lot, so here are the lyrics:
“I found a violet in the creek
I asked where her house was
Few beauties are all together

Beauty my dear beauty/ The highland of my life/ My 
heart’s desire
Violets are in bunches
In between, I shall add roses
I shall go to foreign lands

Beauty my dear beauty/ The highland of my life/ My 
heart’s desire
My dear beloved who smells like violets
Whom shall I present my grievance
They took my beloved away from me”

This is the ballad; however, there is more than a love song 
to it when we consider the last line. It is a folk lyric in 
praise of a separation at the same time. 

The ballad was collected by Muzaffer Sarısözen from 
Kır İsmail Güngör.

It is from Adana.
I like to listen to this ballad performed by Zara. 
Her voice blossoms like violets when she 
performs it. 

I recommend it. 

I FOUND A VIOLET IN THE CREEK
THE TUNE OF THIS BALLAD IS AS PRETTY AS A VIOLET... THE LYRICS WRITTEN IN TRIOS 

ALSO ADD THE LOOKS OF A VIOLET MINIATURE TO THE BALLAD. 

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD
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HAYDAR ERGÜLEN

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

Türk şiirinde trene, makiniste, makasçıya, garlara ve 
elbette gar halkına, tren halkına selam veren şair çoktur. 
Ne de olsa tren de evveleski bir ‘şiir postası’dır. Öyleyse 
hasret kavuşturan bir posta olarak trene selam, sevgi, 
saygı, hürmet nev’inden her türlü şiir de kıymetlidir. 
Benim de çok sevdiğim şiirlerden olan, ‘Bir kırmızı bir 
yeşil’de Attila İlhan, Makasçı Rıza’nın yalnızlığını bir 
güzel anlatır: “Makasçı Rıza’yım ne belledin ki ağabey/
yılan yılan ışılar düşümde çifte ray/ marşandiz geçer ki 
uzun uzun urgan/banliyö geçer ki posta geçer ki/otoray 
geçer ki gayrı ben duramam/Makasçı Rıza’yım ne belle-
din ki ağabey/aklıma ziyandır ha çatallı çifte ray/bir 
kırmızı bir yeşil vay gidi vay.”
Orhan Berent’in ‘Trenler Çıldırırsa’ (İletişim Yayınları, 
2016) kitabını gördüğümde çok heyecanlandım. Malu-
munuz memleketimizin ‘tren şairi’ olamadımsa da, zira 
bu unvanı veren bir kuruluş yok, hiç olmazsa ‘tren ya-
zarları’ndan biri oldum sanırım. Tabii kendi kendine 
‘tren yazarı’ olunuyorsa! Yoo o kadar da haksızlık etme-
yeyim kendime, Mehmet Aycı kardeşime yetişmem 
mümkün değil ama ben de trenler üstüne hayli yazdım. 
Belki de o kadar tren yolculuğu yapmamışımdır. N’apa-
lım yazı da bir yolculuk değil mi? Bazen trenle gidiyoruz 
bazen yazıyla işte.
Orhan Berent de tren üstüne yazan, kitap derleyen tut-
kululardan. ‘Trenler Çıldırırsa’ ise onun trenlere duy-
duğu ilginin, sevginin, tutkunun romanı. Daha ilk cüm-
lelerinden başlayarak insanı trenlerin, garların sıcak, 
heyecanlı ve telaşlı dünyasına davet ediyor. Yolcuların 
dünyası değil ama bu kez olay trencilerin dünyasında 
geçiyor. İçerden, içten bir roman…

Mümtaz’ın gözü raylarda kalır
Konusu kısaca şöyle: İlk karısından çocuğu olmayan, 
tren, özellikle de buharlı tren sevdalısı makinist Müm-
taz, genç bir kadınla evlenir. Birkaç ay her şey yolunda 
gider, sonra evi de üstüne yaptıran kadın kayıplara ka-

Poets who salute train, machinist, switchman, terminals, staff 
of terminals, and staff of trains are too many in Turkish 
poetry. After all, train is a ‘poetry post.’ Therefore, every kind 
of poetry that shows love, respect, and reverence, and salute to 
a train as a post that has longings meet is precious. Atilla 
Ilhan’s poem called ‘Red after Green,’ also among my favorite 
poems, tells the solitude of Rıza the switchman beautifully: “I 
am Rıza the switchman, what else did you think brother / the 
double rails beam in my dream like snakes / freight train moves 
on like a long rope / commuter train passes, postal train 
passes/ railcar passes that I cannot stand / I am Rıza the 
switchman, what else did you think brother / my mind is 
wasted on double rail switch / wow to a red after green!”
I got so excited when I saw the book titled ‘If Trains Go Crazy’ 
by Orhan Berent (İletişim Publishing, 2016.) As you all know, 
although I couldn’t achieve to become the ‘train poet’ of our 
country, though no establishment offers the title, I think at 
least I became one of the ‘train writers.’ Well, if only one can 
become a ‘train writer’ on one’s own account! I shouldn’t be 
that hard on myself, it is not possible for me to catch up with 
Mehmet Aycı; however, I have been writing a lot on trains. 
Maybe, I didn’t even take train rides that many times. On the 
other hand, writing is a kind of journey. We go by train and we 
go by writing sometimes. 
Orhan Berent is among the passionate writers who collect 
books and write on trains. ‘If Trains Go Crazy’ is the novel of 
his love, enthusiasm, and passion for trains. The novel invites 
us in the warm, exciting, and hectic world of trains from the 
beginning. It is not the world of passengers, but this time 
background is the world of train workers, a sincere novel that 
comes from the inside.    

Mümtaz has his eyes on the rails 
Here is the synopsis: Having no children from his first wife, 
machinist Mümtaz, who is an enthusiast of trains especially 
steam trains, marries a young woman. 
Everything goes well for a few months, then the woman, who 

‘ŞAPKASI KARTALLI’ MÜMTAZ’IN 
HAZİN HİKÂYESİ

THE BITTER STORY OF MÜMTAZ WITH 
AN ‘EAGLE ON HIS HAT’
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rışır. Mümtaz da yaşadığı üzüntüler nedeniyle dalgın-
laşıp hatalar yapmaya başlayınca trenden alınır ve gişe 
memuru olarak görevlendirilir. Fakat onun gözü hep 
sahalardadır, yani raylardadır. 
Kitap, sevdalı makinist Mümtaz’ın tekrar tren kullan-
mak için yaptığı sayısız girişimi anlatıyor. Beni ilgilen-
diren bu kez nasıl anlattığı değil, ne anlattığı. Roman 
eleştirmenlerinin alanına giremem, ama kitapta maki-
nist Mümtaz’la hayli yolculuk ettiğimi, onun kendini 
gözükara bir biçimde tehlikeye atmasından kaygılandı-
ğımı da söylemeliyim.
Orhan Berent’in tren ve gar âlemlerini çok iyi tanıdığı, 
gözlemlediği, ayrıntılı betimlemelerinden de belli oluyor: 
“Alsancak Garı’na romanesk ve esrarlı bir hava veren 
kemerli peronlara, üçgen bir alınlığın taçlandırdığı birinci 
yolun sundurmalı girişine doğru ilerlerken, buharlı loko-
motifin manevra sahasından kendine doğru geri yöneldi-
ğini gördü.” (s.6) İzmir’in ve ülkemizin en güzel garların-
dan olan Alsancak Garı ile Basmane Garı’nı anlattığı bö-
lümlerde de adeta bir ressam gibi sözcükleri renklendiri-
yor, onlarla unutulmaz tablolar çiziyor. 
Makinist Mümtaz için emekli de olsa mesleği çok 
önemlidir, çok fiyakalıdır: “Bu mesleğin bir fiyakası 
vardı oğlum... O dönemde babalar kızlarını ya eli kılıç-
lıya ya şapkası kartallıya vermek isterdi bilir misin?” 
(s.70) Kitabın tren yolculuğunu özendirmesi de cabası. 
Suyu tatlı olanlardan çıtır çıtır simidi olan garlara, 
Germencik’in oralarda elini uzatsan alacağın ekşi erik-
lerden ballı incirlere, kar yağarken geçilesi Konya ova-
sına, mehtapta bambaşka olan Sivas bozkırına, yolcu-
luğu kışkırtan çok cümle var. 
İrili ufaklı taş binalar, kemerli su depoları, çınar, kavak, 
servi ağaçları, ‘kış akşamlarında titrek titrek yanan 
gazlı makas fenerleri’, telgraf direkleri, ‘yazları güneşle 
kavrulan otların kokusu’, ‘ahşap traverslerin aroması’, 
‘rayların metalik kokusu’... Velhasıl, tren edebiyatımı-
za unutulmaz bir katkı Trenler Çıldırırsa...

gets him to make the deed of the house on her name, disappears. 
When Mümtaz begins to make mistakes because of all this 
soon provoked discontent, he is removed from his duty and 
designated as the office clerk. But he has his eyes on the field, 
in other words, on the rails.
The book tells the story of machinist Mümtaz who makes 
countless attempts to operate trains again. This time, what 
interests me is not how he tells the story, but what he tells. I 
cannot interfere with the reviewers; however, I should mention 
that I traveled a lot with the machinist in the book and I was 
worried about Mümtaz who kept putting himself in danger 
unflinchingly. 
Through his detailed descriptions, it is obvious that Orhan 
Berent has observed trains, the world of terminals very well: “He 
saw that the steam engine was coming towards him as he was 
walking through the open-shed entrance of the first way, which 
was crowned with a triangular pediment, and the arched 
platforms, which add the Alsancak Terminal a mysterious and 
romantic ambience.” (pg.6) He also colors the words and creates 
unforgettable paintings with them in the manner of a painter in 
the parts where he talks about the Alsancak and Basmane 
Terminals, among the most beautiful terminals of our country.  
His job is so cool and so important to machinist Mümtaz, 
although he becomes retired: “This job once had a reputation, 
son… Once fathers used to marry their daughters to men with 
sword in hand or eagle on hat, did you know that?” (pg.7) The 
encouragement of the book to train ride is an added bonus. The 
book has many sentences to tempt the readers from the 
terminal with sweet waters to crisp bagels, from the sour plums 
that you could pick at Germencik to honey figs, from Konya 
Flats that looks fantastic under the snow to Sivas Moorland 
that looks magnificent under the moon light.    
Large and small stone buildings, aqueducts, sycamore, cypress, 
and poplar trees, ‘flickering oil lamps at switches in cold winter 
nights,’ ‘the smell of the scorched weeds under the sun,’ ‘the 
aroma of the wood sleepers,’ ‘the metallic smell of the rails...’ 
If Trains Go Crazy is a great addition to our literature. 
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Haruki Murakami’nin açık, sade ve net bir anlatımı ter-
cih ettiğini görürüz romanlarında. Daha doğrusu anla-
tımda Haruki Murakami gerçekçidir bile diyebiliriz. Fa-
kat konusu itibariyle düşündüğümüzde aynı açıklık söz 
konusu değildir. Özellikle neden-sonuç ilişkisini kurar-
ken o, Dostoyevski-Kafka karışımı belirsizliklerden 
olabildiğince çok faydalanır. Bu belir-
sizlikler olay örgüsünün merkezini 
oluşturur. Bir nevi Murakami nedeni 
bilinmeyen olayların sonuçlarını; kişiyi 
nereye, hangi tür düşünce ve davranış-
lara sürüklediğini anlatır. 
İki belirsizlikle karşılaşırız ‘Renksiz 
Tsukuru Tazaki’nin Hac Yılları’nda 
(Doğan Kitap, 2014). Birincisi; Tsuku-
ru’nun lisede okurken birlikte hareket 
ettiği, yardım kuruluşlarında gönüllü 
olarak birlikte çalıştığı, beş kişilik arka-
daş grubundan neden dışlandığıdır. 
İkincisi; Yuzuki’ye ne olduğudur? Belir-
sizlik Murakami’nin okuyucuyu roma-
nın içinde tutma yöntemidir. Aslında 
onun anlattığı şeylerde herhangi bir en-
teresanlık yoktur. Buna rağmen romanı 
okurken hiç sıkılmayız. Çünkü Tsukuru dışlanmışlığa 
ve yalnızlığa maruz kalmıştır. Neden? Roman boyunca 
diri tutulan bu sorunun uyandırdığı merak, sıradanı sıra 
dışı yapmaya yetmektedir. Tsukuru neden dışlandığını 
bilmez, fakat dışlanmışlık onda ölüm isteği uyandırır. 
Ölüm isteğinin altında yatan duygular ise kendini de-
ğersiz ve istenmeyen biri olarak görmektir.

Yazarda klasik yöntemlere rastlanmaz
Murakami ilk düğümü çözer, okuyucuyu bıktıracak dü-
zeyde meseleyi uzatmaz. Fakat ikinci düğümü olduğu gibi 

We see that Haruki Murakami prefers a clear, simple, and 
sharp narration in his novels. Moreover, we can even say that 
he is realistic. However, when we consider his novels in terms 
of their synopsis, the same clarity does not come into 
question. Especially, when he develops cause and effect 
relation, he takes advantage of uncertainties, combining 

Dostoyevski and Kafka. These uncertainties 
create the center of the plotline. In one way, 
Murakami tells the conclusions of events 
with unknown reasons; and to where and 
which kind of thoughts and behaviors they 
do drag the people.
We come across to two uncertainties in 
‘Colorless Tsukuru Tazaki and His Years 
of Pilgrimage.’ First, why Tsukuru was 
alienated from his circle of friends of five 
with whom Tsukuru hung around during 
his high school years, and worked together 
for charities. Second, what happened to 
Yuzuki? Uncertainty is Murakami’s way 
to keep his readers in the novel. In fact, 
what he tells doesn’t have anything 
interesting. Yet, we don’t become bored 
while we read it. Because, Tsukuru was 

exposed to alienation and loneliness. Why? The curiosity 
which evokes the question of ‘why’ that is kept alive 
throughout the novel is sufficient to turn ordinary into 
extraordinary. Tsukuru doesn’t know why he has been 
alienated; however, alienation triggers a desire of death in 
him. Emotions underlying these senses are seeing himself 
as worthless and unwanted.   

We don’t see the author using conventional methods
Murakami unties the first knot; he does not prolong the 
issue at a level that would irritate the readers. However, 

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

BELİRSİZLİKLER İÇİNDE RENKSİZ 
TSUKURU TAZAKİ’NİN HAYATI

ROMAN BOYUNCA DİRİ TUTULAN ‘NEDEN’ SORUSUNUN UYANDIRDIĞI MERAK, 
SIRADANI SIRA DIŞI YAPMAYA YETMEKTEDİR.

LIFE OF COLORLESS TSUKURU TAZAKI WITHIN 
UNCERTAINTIES

THE CURIOSITY WHICH EVOKES THE QUESTION OF ‘WHY’ THAT IS KEPT ALIVE THROUGHOUT 
THE NOVEL IS SUFFICIENT TO TURN ORDINARY INTO EXTRAORDINARY.

ÖMER YALÇINOVA
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bırakır. Öyle olduğundan roman okunup bitirildiğinde 
okuyucuda boşluk duygusu oluşur. Murakami’nin büyük 
ihtimal yapmak istediği şey de buydu. Okuyucu içinde 
oluşan boşluk duygusuyla birlikte Tsukuru’nun yaşadık-
larını anlayacaktır. Murakami’nin romancılık gücü ara-
nacaksa, burada gizlidir. Onda tek bir belirsizlik üzerin-
den romanı kurgulayıp, onun çözülmesiyle bitirmek gibi 
klasik yöntemlere rastlanmaz. Ya da mutlu veya mutsuz 
sonla biten macera, polisiye romanları yazmamış Mura-
kami. Onda Kafka’nın ‘Dava’sında olduğu gibi her şeyi 
belirsizlik içinde bırakmak da yoktur. Bir belirsizliği çö-
zer, ondan başka bir belirsizlik çıkarır ortaya. Bu şekilde 
okuyucusunu romanın başına gitmeye zorlar. Ya da kitap 
bittiğinde anlatılan karaktere dönüşür okuyucu. Çünkü 
ancak romanın sonunda bütünüyle okuyucuyla karakte-
rin özdeşleşmesi mümkün olur.
Böyle söylüyoruz ama romanın birçok yerinde kendimi-
zi ister istemez Tsukuru’nun yerine koyuyoruz. Mura-
kami herhangi bir simgeselliğe kaymadan, insanların 
ortak tecrübelerinden yola çıkarak anlatımını güçlen-
dirmiş. Ya da Murakami hayatın içindeki büyüsel olanı 
yakalamıştır ‘Renksiz Tsukuru Tazaki’nin Hac Yılla-
rı’nda diyebiliriz. Bunu soğukkanlı bir şekilde, hiç de 
roman teknikleri arasında bocalamadan, ortaya karma 
bir teknik çıkarmaya da çalışmadan, sırtını dilsel oyun-
lara da dayamadan gerçekleştirmiştir. Okuyucu kolayca 
romanın içine girebilmekte, karakterlerle birlikte dü-
şünmektedir. Bu da Murakami’nin Kafka’dan uzaklaşıp, 
Dostoyevski’ye yaklaştığı noktadır.
Tsukuru’yu harekete geçiren şey Ely’ye duyduğu aşktır. 
Ely ondaki kırgınlığı, pasifliği, boşluğu ve insanlara dö-
nük kendiliğinden gelişen mesafe alışı fark etmiştir. Ki-
tap aşkın, pasif bir insanı yeniden nasıl hayata döndürdü-
ğünü, ona gereken cesareti nasıl verdiğini göstermesi 
açısından da ilginçtir.

it leaves the second knot as it is. This creates a sense of 
emptiness after the readers finish reading the novel. 
What Murakami probably wants to do is that. The 
readers will understand what Tsukuru had gone through 
as they generate this sense of emptiness. If we are to seek 
for Murakami’s strength as a novelist, it is hidden right 
here. We don’t see him use classic methods such as 
fictionalizing a novel over a single uncertainty and finish 
it as soon as it is cleared. Or Murakami has not written 
adventure or crime novels with happy or unhappy endings. 
He doesn’t leave everything hanging in the air as it was in 
Kafka’s ‘The Trial.’ He solves an uncertainty and he 
brings another uncertainty out of it. This way, he forces 
the readers to go back to the beginning of the novel. Or 
when the book ends, the reader turns into the character 
described in the novel. Because, the character can become 
identified with the reader only at the end of the novel. 
Although we say that, we put ourselves in Tsukuru’s 
shoes inevitably in many parts of the novel. Murakami 
strengthens his narration based on the common 
experiences of people without using symbolism. Or we 
can tell that Murakami has captured the magic of life in 
‘Colorless Tsukuru Tazaki and His Years of Pilgrimage.’ 
He did this cold-bloodedly without faltering between 
narrating techniques, trying to reveal a combined 
technique, and leaning on the linguistic games. The novel 
can easily capture the readers and soon they begin 
thinking along with the characters. This is where 
Murakami drifts apart from Kafka and proceeds towards 
to Dostoyevsky. 
What makes Tsukuru get into action is his love for Ely. 
Ely has noticed his fragility, passivity, emptiness, and his 
natural outgoingness. The novel is interesting in terms of 
demonstrating how love could restore a passive person to 
life by giving him the courage.  

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

Okuyucu içinde oluşan 
boşluk duygusuyla birlikte 
Tsukuru’nun yaşadıklarını 

anlayacaktır.

Along with the sense of emptiness 
that appears inside them, readers 

are going to understand what 
Tsukuru goes through. 
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ESİLE TAN MERAL ERDOĞAN

2016 İLKBAHAR YAZ MAKYAJ TRENDİ
KADININ YÜZÜNÜ BİR TUVAL GİBİ KULLANIP, KUSURLARINI ÖRTEREK KENDİSİNİ 

İFADE ETME BİÇİMİ OLAN MAKYAJ, 2016 İLKBAHAR VE YAZ AYLARINDA SADE VE 
CESUR OLMAK ÜZERE İKİ ZIT TRENDİ SUNUYOR.

2016 SPRING-SUMMER MAKEUP TRENDS 
APPLIED MOSTLY BY WOMEN USING THEIR FACES AS A CANVAS TO COVER THE 

IMPERFECTIONS AND TO EXPRESS THEMSELVES, MAKEUP OFFERS TWO OPPOSITE TRENDS 
NAMELY BEING SIMPLE AND BOLD IN THE SPRING-SUMMER MONTHS OF 2016.    

MODA / FASHION

İlkbahar yaz 
kreasyonlarının 

tanıtıldığı moda haftaları, güzellik ve 
makyaj trendleri hakkında bilgiler vermeye 
başladı. 2016 makyaj trendlerinde sadelik ve 

doğallık ön plana çıkacak. Sade ve doğal makyajlar altın 
tonlar, ışıltılar ile hareketlilik kazanacak. Cesur ve dikkat 

çekici kadınlar ise abartılı dudaklar ve dağınık göz makyajları 
ile yine farklarını ortaya koyacak.

İşte ilkbahar-yaz makyaj trendi ve öneriler:

The fashion weeks introducing the creations of spring and summer, 
began to provide information about beauty and makeup trends. 
Simplicity and naturalness will be prominent in makeup trends 

in 2016. Simple and natural makeup will gain motion with 
gold tones and glitters. Bold and remarkable women will 

reveal their differences with exaggerated lips and 
messy eye makeup again.

Here are the spring-summer makeup 
trends and our tips:
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MODA / FASHION
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DOĞAL GÖRÜNÜM
Moda ve güzellik dünyasını 
geçtiğimiz yıllardan beri etkisi 
altına alan trend: Doğal 
görünüm... Bunu bir trend değil 
aslında doğallığa geri dönüş 
olarak göreceğiz çünkü 2016 
ilkbahar-yaz podyumlarında 
öne çıkan doğallık uzun süre 
devam edecek gibi gözüküyor. 
Bakımlı parlak ve canlı bir cilt, 
yok denecek kadar az makyaj 
ve fondötensiz ciltler güzellik 
trendlerinin başında gelecek. 

Öneri:
• Doğal görünüm demek 

makyaj kullanmamak 
değildir. Yüzünüzdeki 
kusurları kapatarak hafif 
makyaj hileleriyle doğal 
güzelliğinizi ön plana 
çıkartabilirsiniz.

NATURAL APPEARANCE 
The trend that influences the 
world of fashion and beauty 
for years: Natural 
appearance... We will see this 
not as a trend  but a return 
to the naturalness, because it 
looks like the naturalness that 
came forward during the 
spring-summer fashion shows 
in 2016 will be around for a 
long time. Well-kept bright 
and vibrant skin, skin without 
foundation, and less makeup 
are going to be among the 
prominent beauty trends.

Tip:
• Natural appearance does 

not mean not to use 
makeup. You can cover the 
imperfections on your face 
using light makeup tricks 
and bring out your natural 
beauty.

ALTIN TONLAR VE IŞILTILAR
2016 ilkbahar ve yaz sezonunun 
olmazsa olmazı ışıltılı bronz 
renkler…  Bu sezonun diğer 
sezonlardan farkı ise altın 
renginin daha fazla kullanılacak 
olması. Zenginlik ve bolluğu 
simgeleyen altın rengi; dudakları 
ve gözleri süsleyerek cesur 
fütürist bakış açısıyla bizleri 
karşılayacak. 

Öneri:
• Altın tonlar ve ışıltılar 

uygulayacaksanız helenistik 
saç modellerini kullanarak 
güzelliğinizi 
tamamlayabilirsiniz. 

GOLD TONES AND GLITTERS
Glittering bronze tones are 
a-must in the 2016 spring-
summer season... The 
difference of this season from 
the other seasons is the 
overuse of the gold tones. 
Gold that symbolizes wealth 
and abundance is going to be 
inviting on lips and eyes with 
futuristic looks.

Tip:
• If you are going to use gold 

tones and glitters, you might 
want to compliment your 
beauty with Hellenistic 
hairstyles.



MODA / FASHION
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DIKKAT ÇEKICI DUDAKLAR
2016 ilkbahar-yazında 
birbirinden iddialı ruj renkleri, 
ortalığı kasıp kavuracak. Doğal 
makyaj üzerine uygulanan 
iddialı dudaklar yüzün en 
dikkat çekici yeri olacak. Elma 
şekeri rengi kırmızı ruj ve 
karanlık karamsar ‘vampy’ 
dudak renkleri bu sezonda da 
etkisini sürdürmeye devam 
edecek. 

Öneri:
• İddialı ve çarpıcı bir kişiliğe 

sahipseniz kırmızı ve koyu 
ton rujların yanı sıra 
alternatif birçok renk 
seçeneğini hayal gücünüzle 
birleştirerek kullanabilirsiniz.

STRIKING LIPS
We will see so many bold 
lipstick colors in the 2016 
spring-summer season. 
Exaggerated lips over a 
natural makeup will be the 
most remarkable spot of the 
face. Candy apple red and 
dark moody ‘vampy’ lipstick 
colors will maintain their 
dominance in this season, 
too.

Tip:
• If you have a stunning and 

assertive personality, you 
can use red and darker 
shades of red, as well as 
combining many other 
colors and your 
imagination.

DUMANLI GÖZ MAKYAJI
Linerlar yerini dağılmış şekilde 
kullanılan çekici dumanlı göz 
makyajlarına bıraktı. Gözler; 
maskara yardımıyla daha da 
belirgin hale getirilerek, göz 
etrafında yapılan yoğun 
halkalar ile karşımıza çıkacak. 
Siyah ve mavi tonları 
kullanılacak olan dumanlı göz 
makyajları ilkbahar ve yaz 
aylarında parti makyajlarının 
vazgeçilmezi olacak.

Öneri:
• Renkli gözlere sahipseniz bu 

sezonun trendi olan mavi 
farlardan mutlaka 
denemelisiniz. Gözleriniz 
koyu ise dumanlı göz 
makyajı ve gece mavisi tam 
size göre. 

SMOKY EYE MAKEUP
Liners are replaced with 
attractive smoky eye 
makeup, used in dispersed 
form. We will see eyes 
highlighted even more with 
the help of mascara, heavy 
shadows around the eyes. 
Black and blue smoky eye 
makeup will be indispensable 
for party makeup styles in 
this spring and summer.

Tip:
• If you have colored eyes, 

you must try the trend of 
this season: blue eye 
shadow. If your eyes are 
dark, smoky eye makeup 
and midnight blue are just 
for you.
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EVİNİZDE KEYİFLİ BİR MUTFAK YARATIN
AİLE BİREYLERİNİN MUTLU ANLARINA HİTAP EDEN KEYİFLİ BİR MUTFAK İÇİN ÖNERİLER…

DECORATE A PLEASANT KITCHEN AT HOME
TIPS TO DECORATE YOUR KITCHEN TO APPEAL YOUR FAMILY’S HAPPY MOMENTS. 

ELA DEMİRCİLER

Kadınların evde en çok vakit geçirdikleri yer olan mutfak-
lar, birçoğumuzun ailece bir araya geldiği, yemek yerken 
ya da çay, kahve içerken sohbet ettiği yerler. Şık ve kulla-
nımı rahat masalarla bu mekânda geçirilecek olan zaman-
ların kalitesi de artırılabiliyor. Mutfağınız büyük ya da 
küçük olabilir. Burada önemli olan mutfağınızı iyi planla-
yıp keyifli ve kullanışlı bir mekân haline getirebilmek... 
Mutfak dekorasyonunda ilk adım, mutfağınızı nasıl bir 
yerleşim düzeninde kullanacağınızı belirlemektir. Mutfa-
ğınızın yerleşimini birkaç şekilde sağlayabilirsiniz.

Kitchens, where women spend the most of their time at 
home, are places where many of us come together as a 
family, eat dinner or drink tea or coffee and chat. The 
quality of the time that will be spent in this space can be 
increased with the use of stylish and comfortable tables. 
Your kitchen can be large or small. What is important here 
is good planning to make your kitchen a pleasant and 
convenient place... The first step in decorating your kitchen 
is to determine how to use the layout of your kitchen. You 
can set your kitchen layout in several ways.

DEKORASYON / DECORATION
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Uzun ve dar bir mutfağınız varsa bu yerleşim tipi sizin için 
uygun bir seçim olacaktır. Mekânın en az 150-160 cm’lik 
bir uzunluğa sahip olmasında fayda var. 60 cm alt dolap 
derinliği dışında kapak ve çekme açılımını hesaba kattığı-
mızda 150-160 cm genişliğin bulunması gerekli. Yan yana 
yerleştireceğiniz eviye ve ocak arasında ise en az 30-40 
cm tezgâh alanı olmalı. Böyle bir yerleşimde buzdolabını 

If you have a long and narrow kitchen, this type of 
layout would be an appropriate choice for you. It would 
be useful to have a space, which is at least 150 to 160 
cm in length. When we take 60 cm depth outside the 
cupboard door and drawer opening into account, we 
need 150-160 cm space in width. We need at least 
30-40 cm of bench space between the sink and stove, 
if you place them side by side. In such settlement, you 

pencere tarafı yerine kapıya yakın konuma yerleştirilmeli-
siniz. Yeterli genişliğe sahipseniz dolapları karşılıklı olarak 
iki duvara yerleştirebilirsiniz. Bu tip bir düzende çalışma 
alanı bir duvarda, depolama bölümü karşı duvarda tercih 
edilmeli. Mutfağın uygun bir bölümüne de masanızı yer-
leştirip yemeklerinizi burada yiyip daha sıcak ve keyifli bir 
atmosfer yaratabilirsiniz.

should place the refrigerator close to the door-side 
instead of the window. If you have sufficient width, you 
can place cabinets to the two opposite walls. In such an 
arrangement, working space should be at one side and 
the storage compartments should be at the opposite 
side. Eat your meals in the kitchen by placing your 
table to an appropriate section, where you can create a 
more warm and pleasant atmosphere.

DEKORASYON / DECORATION

DÜZ SIRALI 

STRAIGHT ROWS
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DEKORASYON / DECORATION

Ada tipi bir mutfak oluşturmak için oldukça geniş, kare ya 
da dikdörtgen şeklinde bir mutfağa sahip olmanız gereki-
yor. Mutfağınızda oluşturacağınız ada ünitesini, saklama 
alanı, çalışma tezgâhı ve pişirme alanı gibi pek çok işlevde 
kullanabilirsiniz. Ada ünitesini depolama veya yemek hazır-
lama tezgâhı olarak düşünüyorsanız, çevresi en az 90 cm 
alana sahip olan 120X60 cm’lik bir ünite oluşturmalısınız. 
Yemek alanı olarak da değerlendirecekseniz en az 60-100 

To create a kitchen island type, you need to have a 
kitchen that is fairly large and square or rectangular. You 
can use the island unit that you will have in your kitchen 
as a storage area, worktable, and cooking space. If you 
are considering the island as a storage or food preparation 
area, you should create a unit, which is at least 120 cm X 
60 cm. If you are going to use the unit also as a dining 
area, you should prefer a unit, which is at least 60-100 

cm derinlikte bir ünite tercih edin. Ada ünitenize 30-40 cm 
kadar ek bir tezgâh veya masa ilave ederek yemek köşesi 
de oluşturabilirsiniz. Ayrıca ünitenizin yan bölümlerinde 
çekmece veya raf tercih ederek eşyalarınız için fazladan yer 
kazanabilirsiniz. Burada pişirme alanı da bulunacaksa 180 
cm’lik bir alan (60 cm ocak+60 cm tezgah) yeterli olacak-
tır. Tam kare bir ada oluşturmak için pişirme ve yıkama 
bölümünü karşılıklı koyabilirsiniz.

cm in depth. You can also create a dining area by adding 
a 30-40 cm bench or table to your island unit.  You can 
also gain extra space for your staff by choosing drawers 
or shelves in the side section. If there will be cooking 
area in the island unit, an area of 180 cm (60 cm stove + 
60 cm counter) will suffice. You can place the cooking 
and washing sections across from each other, if you’d 
like to have an island shaped as a square. 

ADA TIPI

ISLAND TYPE
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DEKORASYON / DECORATION

Mutfağınızda köşeli bir alan yer alıyorsa, ‘L’ tipi yerleşimi 
tercih edebilirsiniz. Ancak bu planda köşe açılarını doğru 
değerlendirmeye dikkat etmelisiniz. Eviye veya ocak ünite-
sini köşede bulundurabilirsiniz. Köşe eviye veya köşe dav-
lumbaz modelleri bu mutfak tipinde işinizi kolaylaştıracak-
tır. Fırını da köşede tercih edecekseniz ünitenizin 45 derece 
açılı ve standartlara göre daha derin olması gerekiyor. 

You can choose the “L” type layout, if your kitchen has 
a corner area. However, you should pay attention to 
correctly assessing the corner angles in this plan. You 
can have the sink or stove in the corner. Corner sink or 
corner hood models will facilitate your work in this 
type of kitchen. If you prefer the oven also in the 
corner, your unit needs to be deeper than the standards 
and has a 45-degree angle. You can use a lower height 

Köşede alt dolap veya boy kiler dolabı kullanabilirsiniz. Bu 
modelleri özel döner sepetler ve raf sistemleri ile daha pra-
tik bir kullanım alanına dönüştürmeniz mümkün. Yıkama ve 
pişirme ünitesini tek duvar üzerine konumlandırabilirsiniz. 
Ancak iki farklı duvara yerleştirecekseniz birbirine yakın 
köşelerde olmasına özen gösterin. Böylece tencere ve 
tabakları taşırken zorluk yaşamazsınız.

cupboard or pantry cabinet in the corner. You are able 
to transform these models into a more practical area 
of use with special rotary baskets and shelving systems. 
You can position the washing and cooking units on the 
same wall. However, if you are going to place them on 
two different walls, place them close to each other. 
Therefore, you will not have difficulty carrying pots 
and plates.

‘L’ TIPI

 ‘L’ TYPE



Kapılarını 86. kez açan Cenevre Fuarı büyük 
ilgi gördü. Fuara; Bursalı Egea’nın hatchback 
ve station wagon kardeşlerin dünya tanıtım-
ları ise damgasını vurdu. Fuarda ayrıca Tür-
kiye’nin ilk SUV’u olacak Toyota C-HR ve 
Honda Civic HB de sahne aldı.

The Geneva Motor Show that opened its doors for the 
86th times grabbed great interest. The world premieres 
of hatchback and stationwagon siblings of Egea of 
Bursa marked the show. Turkey’s first SUVs, Toyota 
C-HR and Honda Civic HB, also took the stage.

ERTUĞRUL ARSLAN

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

CENEVRE FUARI’NA TÜRK MODELLER 
DAMGA VURDU

TÜRKİYE TOPRAKLARINDA ÜRETİLEN OTOMOBİLLER ARTIK ULUSLARARASI 
OTOMOTİV FUARLARININ GÖZDELERİ…

THE TURKISH MODELS HAVE MARKED 
THE GENEVA MOTOR SHOW 

THE MODELS THAT ARE MANUFACTURED IN TURKEY ARE NOW THE FAVORS OF 
THE INTERNATIONAL AUTO SHOWS...
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BURSALI KARDEŞLER DÜNYAYA TANITILDI
Bu yılki Cenevre Otomobil Fuarı’nın ülkemiz açısından en 
önemli yeniliği hiç kuşkusuz Tofaş Bursa Fabrikası’nda 
üretilip, dünya pazarlarında satılacak Egea modelinde 
ailenin tamamlanması oldu. Sedan Egea’nın hatchback ve 
station karoserli kardeşleri Tipo adıyla ilk kez dünyaya 
tanıtıldıktan sonra satılmaya başlanacak. Ön görünüşleri 
sedan kardeşleri Egea ile aynı olan kardeşler, arka tasarım-
larıyla birbirlerinden ayrılıyorlar. 

WORLD PREMIERE OF THE SIBLINGS OF BURSA
This year, the most important innovation of the Geneva 
Motor Show in terms of our country was the completion of 
the Egea family, which is produced at Tofas’s Bursa facility 
to be sold in the world markets. Sales of Sedan Egea’s 
hatchback and station bodied siblings are going to begin 
after their premiere under the name of Tipo. Front views are 
identical with their siblings Egea’s. They separate from each 
other with their rear views.

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

GEBZE FABRIKASI BU MODELI BEKLIYOR
Fuarda görücüye çıkan modellerden biri de Honda Türkiye 
tarafından üretilecek yeni model oldu. Cenevre Otomobil 
Fuarı’nda dünya tanıtımı yapılan Civic Hatchback prototi-
pi, aslında Honda Şekerpınar Fabrikası’nın uzun süredir 
üretimini beklediği modelin önemli bir habercisi. Fuarda 
hatchback gövde seçeneğiyle tanıtılan model, ön görünü-
mü değiştirilmeden, aynı platform kullanılarak sedan karo-
serle ülkemizde üretilecek. Yeni Civic ile birlikte Honda 
Şekerpınar Fabrikası, Japon üreticinin Avrupa pazarların-
daki önemli üretim merkezlerinden biri olarak konumunu 
daha da güçlendirecek.

GEBZE FACTORY IS WAITING FOR THIS MODEL
One of the models showcased at the fair was the new model 
that will be produced by Honda Turkey. The Civic hatchback 
prototype that introduced at the Geneva Motor Show is  
actually an important precursor of the model, which Honda’s 
Şekerpınar Factory is waiting to produce it. Introduced with 
the hatchback body option at the show, the model will be 
produced in our country without changing the front view, 
using the same platform with sedan body. Honda Şekerpınar 
Factory will further strengthen its position with the new Civic 
as one of the most important production centers of the 
Japanese manufacturer in the European markets.
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GEZEGENIN EN HIZLILARI DA FUARDA
Cenevre Otomobil Fuarı bu yıl tam anlamıyla bir güç gös-
terisine sahne oldu. Süper sporcular içinde Bugatti Chiron, 
1500 beygir gücündeki 8 litre hacimli W16 motoruyla zirve-
ye oynuyor. Aracın maksimum torkuysa 1600 Nm gibi 
TIR’ları kıskandıracak kadar yüksek. Yedi ileri otomatik 
şanzımana sahip süper sporcunun son hızı 463 km/s olarak 
açıklanıyor. Sıfırdan 300 km/s’ye çıkış süresiyse 13 sn’nin 
biraz üzerinde. Aracın Avrupa fiyatıysa gücü gibi astrono-
mik: Tam 2.8 milyon euro (yaklaşık 9 milyon TL).

THE FASTESTS OF THE PLANET ARE AT THE SHOW
The Geneva Motor Show was also the background of a 
tour de force this year. Bugatti Chiron among the super 
sports plays for the top with its 8-liter W16 engine of 1500 
HP. The vehicle’s maximum torque of 1600 Nm is high 
enough to be envied by TIRs. The end speed of the super 
sport with seven-speed automatic transmission is 463 
km/h. The car reaches from 0 to 300 km/h in a little over 
13 seconds. The European sale price of the vehicle is as 
astronomical as its power: exactly 2.8 million Euros.

ILK YERLI SUV SAHNEYE ÇIKTI
Bu yılki fuarda ülkemiz açısından çok önemli bir model 
de Toyota’nın Adapazarı Fabrikası’nda kısa süre sonra 
üretimine başlayacağı SUV modeli Toyota C-HR modeli 
oldu. Toyota’nın C-HR konseptinde yeni crossover 
modeli, Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından üre-
tilecek. 2016 yılı sonunda bantlardan inecek olan yeni 
model, Türkiye’de üretilen ilk crossover ve ilk hibrid 
araç olacak. Toyota’nın kompakt crossover segmentin-
deki yeni temsilcisi C-HR, 1.2T, 1.8 Hybrid ve 2.0 olmak 
üzere üç farklı motor seçeneğine sahip olacak. 

FIRST DOMESTIC SUV IS ON THE STAGE
Toyota C-HR model became the most important model of the 
show this year in terms of our country. The SUV model is 
going to be manufactured in Toyota’s Adapazarı facility soon. 
The new crossover model of Toyota in C-HR concept is going 
to be produced by Toyota Automotive Industry Turkey. The 
new model, which is going to be leaving the bands at the end 
of 2016, will be the first crossover and hybrid vehicle to be 
manufactured in Turkey. The new representative of Toyota in 
compact crossover segment will have three different engine 
options, namely, 1.2T, 1.8 Hybrid, and 2.0. 
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AYTUN ÇELEBİ

4.5G that enables 10 times faster access than 3G (third 
generation communication) until today is in use in our 
country as of April 1. As the sound and image quality 
increase during video calls that are already supported by 
many video messaging applications, cuts will not happen 
any more. At the same time, videos from the Internet can 
be watched at higher resolution. 4K videos with four times 
the resolution of Full HD can be played on mobile phones. 
4.5G requires a compatible device and SIM cards. The 
speed supported by the device you prefer affects its 
performance. We brought together 4.5G supported 
models by the top manufacturers, considering this 
information.

Bugüne dek kullandığımız üçüncü nesil iletişimin (3G) 
10 katı hıza erişim sağlayan 4.5G, 1 Nisan’da ülkemizde 
kullanıma girdi. Artık birçok mesajlaşma uygulamasının 
desteklediği görüntülü görüşmede görüntü ve ses kali-
tesi artarken, kesinti yaşanmayacak. Bunun yanı sıra, 
internetten izlenen videolar daha yüksek çözünürlükte 
izlenebilecek. Full HD’nin dört katı çözünürlüğe sahip 
olan 4K videolar dahi cep telefonunda oynatılabilecek. 
4.5G’ye geçmek için uyumlu bir cihaz ve SIM kart kul-
lanmak gerekiyor. Tercih edeceğiniz cihazın destekledi-
ği hız da alacağınız performansı etkiliyor. Bu verileri de 
göz önünde bulundurarak üreticilerin 4.5G destekli en 
üst modellerini bir araya getirdik.

4.5G’Lİ EN HIZLI TELEFONLAR
YENİ MOBİL İLETİŞİM STANDARDININ YÜKSEK HIZINDAN FAYDALANMAK İÇİN UYUMLU           

BİR TELEFON ŞART. İŞTE ÜRETİCİLERİN 4.5G’Lİ EN HIZLI VE EN YENİ MODELLERİ...

THE FASTEST 4.5G PHONES
A COMPATIBLE PHONE IS A MUST TO BENEFIT THE FAST SPEED OF THE NEW MOBILE 

COMMUNICATION STANDARD. HERE ARE THE FASTEST AND THE MOST RECENT 4.5G MODELS        
OF THE MANUFACTURERS.



iPHONE 6S PLUS

HTC 10

Özellikle tasarıma önem veren 
Tayvan merkezli üreticinin en 
yeni telefonu, ışıktan aldığı 
ilhamla kenarları eğik kesimli 
tasarlamış. Gövdenin ön yüzü 
tamamen cam, kalanı ise tek 
parça metal... 5,2 inç büyüklü-
ğünde 4K çözünürlüklü bir 
ekrana sahip olan HTC 10, 
Qualcomm’un Snapdragon 820 
işlemcisini kullanıyor. Böylece 
hızlı şarjın yanı sıra, sanal ger-
çeklik özellikleri de taşıyor. 4 
GB belleğe ve 64 GB depolama 
alanına sahip cihaza bellek kartı 
ile 200 GB alan eklenebiliyor. 12 
MP’lik kamera, otomatik odak-
lamada lazer kullanarak son 
derece hızlı çekim imkânı 
sunarken, geniş açılı objektifiyle 
kadraj rahatlığı sağlıyor. 4K 
video ve optik görüntü sabitle-
me özellikleri de çarpıcı. Cat 9 
özelliği telefonun en yüksek 
hızda (450 Mbps/sn) mobil ile-
tişim kurabilmesini sağlıyor. 
HTC 10, siyah, gri ve altın renk-
lerinde satışa çıkacak.

The newest phone from the 
Taiwan-based producer has an 
oblique cut edge design which 
was inspired from the light. The 
frontal body of the phone is 
completely made of glass and 
the rest is a single metal piece... 
With a size of 5,2 inches and a 
4K screen resolution HTC 10 
uses Qualcomms Snapdragon 
820 processor. Therefore, it has 
virtual reality features as well as 
quick charge ability. It has a 4 GB 
RAM and a storage of 64 GB and 
with an additional memory card 
you can add 200 GB more. As its 
12 MP camera offers a very high 
filming speed with automatically 
focusing laser, it also enables the 
comfort of framing with its wide-
angle lens. It’s 4K video and 
optical image stabilizing features 
are also stunning. The Cat 9 
feature allows the phone to 
establish a maximum mobile 
communication ability of 450 
Mbps. HTC 10 will come in black, 
gray, and gold.

Önceki nesil ile ulaştığı en 
büyük ekran boyutu olan 5,5 
inçi koruyan Apple, Full HD 
çözünürlüğe sahip. 6S Plus’ın 
bir bilgisayar performansı ver-
diğini söyleyebileceğimiz A9 
işlemcisi, önceki modele göre 
genel performansta yüzde 70, 
grafik performansında da 
yüzde 90 artış sağlıyor. 
Ekrandaki dokunuşlara göre 
farklı işlemler yapabileceğiniz 
3D Touch özelliği de bu tele-
fonla karşımıza çıkıyor. Sağlam 
alüminyum alaşımlı kasasının 
arka yüzünde 12 MP’lik bir 
kamera mevcut. Bununla Full 
HD çözünürlükte 120 fps hızın-
daki ağır çekim videoların yanı 
sıra, 4K çözünürlükte 30 fps 
hızında video çekmek müm-
kün. Cat6 desteği ile 300 Mbps 
mobil bağlantı hızına erişebilen 
telefon, gümüş ve uzay grisine 
ek olarak altın ve roze altın 
renklerinde satılıyor.

Keeping their 5.5-inch screen size, 
the largest reached by the previous 
generation, Apple has a Full HD 
resolution. The A9 processor that is 
used by the 6S Plus has a 
performance that we can say is as a 
good as a computer’s increases the 
overall performance by 70 percent 
and the graphical performance by 
90 percent compared to the 
previous model. The 3D Touch 
feature that allows you to do 
different operations according to 
the way you touch the screen also 
arrives with this phone. It has a 12 
Mp camera with a sturdy aluminum 
alloy chassis on its backside. With it  
you can record videos at Full HD 
resolution with 120 fps in slow 
motion as well as videos in 4K 
resolution at 30 fps. The phone that 
can get a maximum connection 
speed of 300 Mbps with the support 
of Cat6 is available for purchase in 
silver, space gray and additionally in 
gold and rose gold.



LG G5

SAMSUNG GALAXY S7 EDGE

Farklı bir telefon kullanmak iste-
yenler, LG’nin en yeni nesil 
modelini mutlaka incelemeli. 
‘Arkadaş’ adlı modüller eklene-
rek farklı özellikler kazanabilen 
bir telefon olan G5, piyasaya 
çıkan ilk modüler telefon mode-
li olarak adlandırılabilir. Telefona 
modüller alt kısımdan ekleniyor. 
Pilinin değiştirilebilmesinin yanı 
sıra, 360 derecelik kamera, 
Bang & Olufsen ile ortak hazırla-
nan Hi-Fi ses sistemi firmanın 
‘Arkadaşlar’ olarak adlandırdığı 
modüllerden bazıları. Tamamen 
metal gövdeli ve 5,3 inç 4K 
çözünürlüklü ekrana sahip olan 
LG G5, Snapdragon 820 işlemci, 
4 GB bellek, 16 MP arka ve 8 MP 
ön kamera, kart ile 200 GB ek 
yapılabilen 32 GB depolama 
alanı gibi özellikler taşıyor. 
Android 6.0 işletim sistemli ve 
Cat9 ile en yüksek hızda 4.5G 
destekleyen telefon, siyah, gri 
ve altın renklerde satılacak.

Samsung’un bir süredir yan 
yüzeyi de ekrana çeviren Edge 
modellerinin en günceli olan S7 
Edge, telefon ekranını her iki 
yana da şık bir eğimle uzatıyor. 
Bu yan yüzeyler ana ekran kapa-
lıyken de bilgi vermek ya da 
kısayollarla çeşitli işlemleri ger-
çekleştirmek amacıyla kullanıla-
biliyor. Telefonda 5,5 inçlik 4K 
çözünürlüklü ekran, dördü 2,3 
GHz dördü de 1,6 GHz hızındaki 
sekiz çekirdekli işlemci, 4 GB 
bellek, 32 GB depolama alanı ve 
200 GB kart desteğinin yanı sıra, 
12 MP’lik çift lensli otomatik 
odaklamalı kamera gibi özellikler 
mevcut. Bu kamera hareketli 
panorama çekim, düşük diyaf-
ram ve 4K video desteğine 
sahip. Cat9 ile en yüksek hızda 
4.5G destekleyen telefondaki 
Samsung Knox adlı özel güven-
lik çözümü, telefondaki verileri 
şifreleyebiliyor ve sürekli güncel-
lenerek cihaza koruma sağlıyor. 
S7 Edge, siyah, gri, beyaz ve 
altın renk seçeneklerine sahip.

Among the recent Samsung Edge 
models, where the sides are 
designed as part of screen, the 
latest S7 Edge lengthens both 
sides in a stylish way. These side 
screens are used to inform the 
user or to enable shortcuts to do 
many other processes. The phone 
has a 5,5 inch 4K resolution screen. 
4 of its out of 8 core processors 
have a speed of 2,3 GHz while the 
other four have a speed of 1,6 GHz. 
It also has a 4 GB Ram, 32 GB 
memory space, 200 GB additional 
memory space through a memory 
card and a camera with 12 MP, 
double lenses, and automatic 
focusing. This camera has 
panorama action shooting, a low 
aperture, and 4K video resolution. 
It supports 4.5G at the highest 
speed With Cat9, has a special 
security aid named Samsung 
Knox, can encrypt the  data on the 
phone and gets continuously 
updated, providing the device 
protection. S7 Edge comes in 
black, gray, white and gold colors.

For the ones who want to use a 
different phone, LG’s new 
generation models should definitely 
be examined. G5, a phone which 
gains new features by adding 
modules named ‘Friends’, can be 
named the first modular phone to 
be on the market. The modules are 
added to the phone from the 
bottom part. Along with having a 
replaceable battery, a 360-degree 
camera, a Hi-Fi sound system 
designed cooperatively with Bang 
& Olufsen are some of the modules 
named ‘Friends.’ LG G5 complete 
with a full metal body and a 5,3 
inch 4K resolution screen has 
features such as Snapdragon 820 
processor, 4 GB Ram, 16 MP rear 
camera and 8 MP front camera, 
and can have its memory extended 
by 200 GB with an additional 
memory card. With the Android 
6.0 operating system and Cat9, it 
can support 4.5G. It is going to be 
sold in black, gray and gold colors.



SONY XPERIA Z5 PREMIUM

HUAWEI P9

Suya dayanıklılık özelliğini bir fur-
yaya dönüştürme başarısını gös-
teren Xperia serisinin son modeli 
olan Z5 Premium, 5,5 inçlik geniş 
ekranında 4K çözünürlük sunu-
yor. Telefonun 801 ppi’lık (inç 
kare başına 801 piksel) ekran 
çözünürlüğü bu sayfalardaki en 
yükseği. Dolayısıyla görüntü açı-
sından gözle görülür bir fark yara-
tıyor. Sekiz çekirdekli Snapdragon 
810 işlemci, 3 GB bellek, 32 GB 
depolama alanı ve bellek kartı ile 
200 GB ek alan desteği sunan 
telefonun kamerası 23 MP çözü-
nürlüğe sahip. Firmanın en yeni 
algılayıcısını kullanan LED flaşlı 
kamera, optik görüntü sabitleme 
özelliği taşıyor ve ağır çekim 
video çekebiliyor. Saniyenin binde 
üçünde otomatik odaklama yapan 
Exmor RS algılayıcı, 4K video 
kayıt edebiliyor. Sony Xperia Z5 
Premium, 4.5G için Cat6 desteği 
sunuyor ve siyah, gri ile altın renk-
lerinde satılıyor.

We all know how important 
cameras are for smart phones. 
Every producer always talks 
about how good its camera is but 
we must separate P9 from the 
others for this subject, because 
the company has done its 
homework to increase the bar. 
The 4th model of the P series has 
a 5,2 inch Full HD  screen, a Kirin 
955 8-Core Processor, 3 GB Ram, 
32 GB memory space which can 
be extended by 128 GB with an 
additional card. With Cat6’s 
support, it has a 300 Mbps speed 
for mobile connections. It has 
two Leica cameras with 12 MP 
resolution and automatic laser 
focus positioned on the backside 
of the phone. The combination of 
those two cameras that one can 
shoot in color and the other in 
monochrome increases the 
detail, color, and depth. It can 
record at 60 fps in Full HD. P9 
that has an 8 MP front camera 
that also uses automatic laser 
focus is sold only in gray.

Akıllı telefonlarda kameranın ne 
kadar önem taşıdığını hepimiz 
biliyoruz. Her üretici yeni model-
lerinde kamerasının ne kadar iyi 
olduğundan bahsediyor ama 
P9’u bu konuda ayrı tutmak 
lazım, zira firma çıtayı yükselt-
mek için dersine çalışmış. P seri-
sinin dördüncü modeli, 5,2 inçlik 
Full HD ekrana, Kirin 955 sekiz 
çekirdekli işlemciye, 3 GB belle-
ğe, bellek kartıyla 128 GB artırı-
labilen 32 GB depolama alanına 
sahip. Cat6 özellikli telefon, 
mobil bağlantıda 300 Mbit/sn 
indirme hızı destekliyor. Arka 
yüze konumlanan iki adet Leica 
kamera, 12 MP çözünürlükte ve 
lazer otomatik odaklama yapa-
biliyor. Birisi renkli diğeri 
monokrom çekim yapan kame-
raların birleşimi, detay, renk ve 
derinliği artırıyor. Kamera Full 
HD çözünürlükte 60 fps hızında 
video kayıt edebiliyor. 8 MP’lik 
ön kamerasında da lazer oto-
matik odaklama kullanan P9, 
sadece gri renkte satılıyor. 

The latest of the Xperia series 
which has been successful at 
changing its water proof feature 
into a glut has a 5,5 inch screen 
with 4K resolution. The phone 
with a 801 ppi (Pixels Per Square 
inch) screen resolution is the 
highest within these pages. 
Thanks to this, it creates a 
difference in the aspect of 
appearance. It has an 8-Core 
Snapdragon 810 processor, 3 GB 
Ram, 32 GB memory space that 
can be extended by 200 GB with 
an additional memory card along 
with a 23 MP resolution camera. 
The LED flash camera, which uses 
the company’s newest sensors, 
has an optical image stabilizer 
and can record slow motion 
videos. The Exmor RS sensor, 
which has 0.03-second auto 
focus, can record in 4K. Sony 
Xperia Z5 Premium has Cat6 
support for 4.5G and comes in 
black, gray, and gold. 



AJANDA / AGENDA

THOMAS ANDERS ISTANBUL’DA!
Modern Talking’in efsanevi sesi 
Thomas Anders grubu ile Cemal Reşit 
Rey Konser Salonu’nun Sezon Kapanış 
Konseri için 28 Mayıs’ta İstanbul’da!
80’li yıllara damgasını vuran, müzik 
tarihine ismini altın harflerle yazdıran 
Modern Talking, Thomas Anders ve 
Dieter Bohlen tarafından 1984’de 
kuruldu. Dünya çapında 120 milyonu 
aşan satış rakamıyla tüm zamanların 
en popüler Alman müzik grubu olan 
Modern Talking, 1984’te yayınladıkları 
“You’re My Heart, You’re My Soul” 
şarkı ile 35 ülkenin müzik listelerinde 1 
numaraya yerleşti. Ardı ardına 
yayınlanan albümler ile Modern 
Talking büyük başarılara imza attı. 
12 albüm ve 120 milyonu aşan satış 
rakamlarının ardından sona eren 
Modern Talking efsanesi, Thomas 
Anders tarafından 10 solo albüm ve 
dünya çapında süren konserler ile 
devam etmekte. 

THOMAS ANDERS IS IN İSTANBUL!
Legendary voice of Modern Talking 
Thomas Anders is going to be in 
İstanbul on May 28 for the Season’s 
Final Concert at Cemal Reşit Rey 
Concert Hall.  
Modern Talking that marked the 80s 
and history of music was founded by 
Thomas Anders and Dieter Bohlen in 
1984. The group became the most 
popular German music group of all 
times with a number of album sales 
that exceeds 120 million around the 
world. Their hit song “You’re My Heart, 
You’re My Soul” became number one 
in 35 countries’ music lists. Modern 
Talking signed under great 
achievements with their albums 
released back to back. 
The legend ended after 12 albums and 
a number of over 120 millions in album 
sales; however, Thomas Anders still 
carries the flag through 10 solo albums 
and concerts around the world.  

SARA BARAS
Flamenko’nun 
yıldızı, 7 Mayıs’ta 
İstanbul Zorlu 
PSM’de sahne 
alacak.

The star of 
Flamenco is 
going to be at 
İstanbul Zorlu 
PSM on May 7.

ADAM HURST
Tanınmış çellist ve besteci, 19 

Mayıs’ta Nevşehir Bezirhane’de 
olacak. 

The well-known composer and 
cellist is going to be at Nevşehir 

Bezirhane on May 19. 

RIFF COHEN
Ünlü  müzisyen, 14 Mayıs’ta İzmir 

Container Hall sahnesinde...

The famous musician is at İzmir 
Container Hall on May 14. 

IMANY
Müzik listelerini 
alt üst eden 
Fransız sanatçı, ilk 
kez 15 Mayıs’ta 
ODTÜ Vişnelik’te 
dinleyicileriyle 
buluşuyor.

The French 
musician who is 
at the top of the 
music lists is 
going to meet 
with her audience 
for the first time 
at ODTÜ Vişnelik 
on May 15.
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ALİS HARİKALAR DİYARINDA: AYNANIN İÇİNDEN 
ALICE THROUGH THE LOOKING GLASS
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
27 Mayıs 2016 / May 27, 2016

YÖNETMEN - DIRECTOR: 
James Bobin

OYUNCULAR - CAST:                                                  
Johnny Depp, Anne Hathaway, Mia Wasikowska,  
Rhys Ifans

TÜR - GENRE:  
Fantastik / Fantastic

FİLM ÖZETİ: Alis, Londra’ya dönüş yolunda sihirli bir 
ayna bulur ve yeraltının fantastik dünyasında 
arkadaşlarıyla karşılaşır.

SYNOPSIS: Alice finds a magic mirror on her 
way back to London and comes across her 
friends in the fantastic world of the 
underground. 

ANKARA YAZI: VEDA MEKTUBU
SUMMER IN ANKARA: GOODBYE LETTER
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
06 Mayıs 2016 / May 6, 2016

YÖNETMEN - DIRECTOR:
Kemal Uzun

OYUNCULAR - CAST:
Gürkan Uygun, İpek Tuzcuoğlu, Münir Can Cindoruk, 
Burçin Abdullah

TÜR - GENRE:                                                         
Dram / Drama

FİLM ÖZETİ:Türkiye’nin sıkıyönetimle yönetildiği 
yıllarda, suçsuz bir şekilde gözaltına alınan Mustafa 
Pehlivanoğlu’nun hikâyesi… 

SYNOPSIS: The movie tells the story of Mustafa 
Pehlivanoğlu, who was taken into custody, although 
he was innocent, during the years that Turkey was 
under the martial rule. 



[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAN KODAMANOĞLU
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az

Nefesli bir
çalgı

Alan
Amca Körpe

Adalet
Nakıs

Bağışıklık
eriyiği

Ucu ilmikli,
kaygan ip

Güç simgesi
değnek

Lakin
Yemeği

yapılan bir
sebze

Kuşkusuz
Kesici

araçların
kabı

Bir meyve

Baba Katının
sıvılaşması
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[ TAKEGAKI / TAKEGAKI ]
Noktaları birleştirerek kapalı bir şekil elde etmemiz gerekiyor. Ama belli kurallar dahilinde!

Verilen rakamlar, o rakamın çevresinden kaç tane çizgi geçtiğini gösteriyor. Rakam olmayan yerden de çizgi geçebilir.

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

[ ÇAPRAZ BAĞLAR / CROSS LINES ][ SÖZCÜK AVI / WORD SEARCH ]

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

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

ANAKARA
ATANMAK

AZICIK
BAMBU
BATIL

BOZGUNCULUK
EKSİK

FİNAL
FINDIK
KAPAK
KAZMA

KESİNLİKLE
LAZER

MUHAFAZAKAR

NAFTALİN
ÖZLEM
REPLİK
ROZET
SİVİL

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

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

[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]

Resimdeki
oyuncu
Benzer
biçimde G Başkanlık

Çokluk
birinci kişi R Zilli bir çalgı T Gözde ağ

tabaka
Fakülte

yöneticisi R Kurtarma
kayığı F İri bir balık

türü,
falyanos
Faydalı B Obsesyon

G İ B İ Literatür
Orta

Doğu'da bir
halk E D E B İ Y A T

Şölen

Kabir, sin Z İ Y A F E T Şehzade
eğitmeni L A L A

M E Z A R Zayıf, uzun
boylu K İ K İ R İ K

Bir tür
zehirli
böcek M Demir uçlu

tarım aracı

Zarara uğrama
tehlikesi S A B A N Kanaat K A N I

A K R E P Göre,
kıyasla N A Z A R A N

İlişik, ilgili

Üzerinde
maden

dövülen araç A İ T Kara ile
suyun

birleştiği
yer L Hüküm T

Ö R S Harem
karşıtı K I Y I

Dingil A K S İş hacmi Sav A Yumurtayla
yapılan bir

yemek

Aktif C Karışık
renkli E C İ R O

F A A L Devlet
Güvenlik

Mahkemesi
Zamir D G M

Ölüm cezası
Bir nota

Yakarış L A A D I L
İ D A M İki ağzı da

keskin bıçak İ Bir element E
Annenin

erkek
kardeşi U Toplam L Gidiş A Dren, karık A Gençliği

kalmamış olan

Bir parça, çok
az K A R T

D A Y I Nefesli bir
çalgı

Alan Z U R N A Amca E Körpe

Adalet
Nakıs

Bağışıklık
eriyiği E K S İ Ucu ilmikli,

kaygan ip
Güç simgesi

değnek K E M E N T
H A K Lakin A M A Yemeği

yapılan bir
sebze B A M Y A

Kuşkusuz
Kesici

araçların
kabı Ş Ü P H E S İ Z Bir meyve M U Z
K I N Baba A T A Katının

sıvılaşması E R İ M E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR
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 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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Cep telefonunuzun 4.5G uyumlu 
olup olmadığını öğrenmek için

1GB hediye internet
kampanyası için

4.5G HAZIR

4.5G SIM

5555

5555

1GB
HEDİYE

SIM kartını
değiştirene

cepten internet 

30.06.2016’ya kadar, 4.5G uyumlu telefon sahiplerine özeldir. Hediye 1GB 30 gün geçerlidir. www.turktelekom.com.tr

4.5G uyumlu 
SIM kartınızı 
ücretsiz alın

Türk Telekom Mağazaları’na gelin
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1GB hediye internet
kampanyası için

4.5G HAZIR 5555

1GB
HEDİYE
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