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 Değerli vatandaşlarım; milletimize hizmet 
yolunda 14 yıldır aralıksız çalışıyoruz. 
Ekonomik refahı yükseltmek ve konforlu bir 
yaşam standardını sağlamak için başta 

ulaşım ve iletişim olmak üzere her alanda imar ve 
ihya projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz.
Son 14 yılda ulaşım ve iletişime 253,3 milyar liralık 
yatırım yaptık. Bu yatırımlarımızın bazıları sadece 
bakanlığımızın değil, ülkemizin vizyon projeleridir.
Bu yılsonuna kadar 4 büyük projemizi hizmete 
açacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü ağustos ayı 
içerisinde hizmete açacağız. Devam yolları için 7,2 
milyar liralık bir ihaleyi de gerçekleştirdik. Osman 
Gazi Köprüsü ve devamında 40 km’lik otoyolu çok 
kısa süre içerisinde hizmete alacağız. Avrasya Tüp 
Geçişi Projesi’nde ilerleme yüzde 80 seviyesini 
geçmiş durumda ve yılsonuna kadar hizmete 
alacağız.
Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Tarihi Demir İpekyolu 
Projesi’nde de son aşamaya geldik. Marmaray ile 
birlikte BTK projesi, iki kıtayı demiryolu ile de 
birleştirecek ve Pekin’den Londra’ya kesintisiz 
demiryolu ulaşımını sağlayacak. Bu projemizin de 
yapım çalışmaları tamamlanmak üzere ve yılsonuna 
kadar üzerinden trenlerimizi yürütmüş olacağız.
Daima ileriye bakıyoruz. Yaptıklarımızla yetinmek 
yerine, yarınlar için neler yapabileceğimizi 
düşünmek zorundayız. Bu bakış açısıyla hareket 
ederek 2023 yılına kadar hayata geçirilecek 
projelerimizi, hedeflerimizi belirledik ve bu hedefler 
doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.
Milletimizin layık olduğu her bir hizmeti milletimize 
sunmak için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da durmadan, yorulmadan, usanmadan, bıkmadan 
çalışmaya devam edeceğiz.
Hayırlı yolculuklar…

 Dear citizens; we have been working continuously 
to serve our people for 14 years. We are 
accomplishing improvement projects in every 
field, primarily in transportation and 

communication, to achieve a higher economic welfare and 
high standards of living. 
We have invested 253.3 billion TL in transportation and 
communication in the last 14 years. Some of these 
investments are not only the projects of our ministry’s, 
but also of our country’s vision.
We will bring 4 of our projects into service by the end of 
this year. We will take the Yavuz Sultan Selim Bridge into 
service within August. We executed a tender for 7.2 
billion TL for the connecting roads. We will put the 
Osman Gazi Bridge and the 40 km highway into service 
subsequently in a very short time. The progress of the 
Eurasia Tube Crossing Project currently passed the 80 
percent and we are planning to put it into service by the 
end of the year.
We have reached the final phase on the Baku-Tbilisi-Kars 
(BTK) Historical Iron Silk Road Project. The BTK and 
Marmaray projects will unite the two continents with 
railroads and allow uninterrupted railroad transportation 
to London from Beijing. We will be operating our trains 
over the railroads by the end of this year after we complete 
the construction process of this project, which is close to 
an end. 
We always look forward. We have to think about what we 
can achieve for our future instead of being content with 
what we have. We have determined our goals and projects 
to accomplish by 2023 and are taking firm steps towards 
these goals.
Hereafter, we will continue to work for our people to offer 
them every kind of service that they deserve nonstop and 
tirelessly just as we have been doing until today.
Have a nice travel!

DAİMA	İLERİYE	BAKIYORUZ WE ALWAYS LOOK FORWARD

VİZYON / VISION

Binali YILDIRIM
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Prime Minister of the Republic of Turkey 
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 Demiryolu ulaşımı sahip olduğu özellikler 
nedeniyle diğer ulaşım sistemleri içerisinde 
önemli bir ayrıcalığa sahiptir. 
Emniyet, konfor, karbondioksit salımı azlığı, 

temiz ve ucuz enerji kullanımı gibi hayati önem taşıyan 
etkenlerle demiryolu ulaşımı modernleşmenin ve 
kalkınmanın da ölçütüdür.
Anadolu’nun demiryolu ile tanışması 1856 yılında 
olmuştur. Osmanlı’dan devredilen ecdat yadigârı 
demirağlar, Milli Mücadele yıllarında istikbalimizin en 
büyük güvencesi oldu. 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında başlatılan seferberlikle 
yurdun her yanına ilmik ilmik örülen demirağlar, 
zenginliğin ve kalkınmanın lokomotifi oldu. 
Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki bu hızlı atılımdan 
sonra yarım asrı aşan bir süre boyunca demiryolları 
ihmal edildi. 
Demiryollarının makûs talihi 2003 yılından itibaren 
hükümetlerimizin verdiği destek ve ayrılan yatırım 
ödenekleriyle değişti. 
Bugüne kadar demiryolu sektörüne toplam 51,6 milyar 
TL yatırım yapıldı. Yük ve yolcu taşımacılığında 
sağlanan ilerlemeler ve sürdürülen onlarca proje ile 
demiryolu sektörünün ufku açıldı.
Yapılan yatırımların sonucunda, Ankara-Eskişehir-
İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul 
yüksek hızlı demiryolu hatlarında 25 milyon 
vatandaşımız yüksek hızla yolculuk yaptı. 
Yapımı devam eden Ankara-Sivas ve Ankara-İzmir 
YHT ile Bursa-Bilecik hızlı tren hatları da 
tamamlandığında ülke nüfusunun yarısına yakınına 
YHT hizmeti veriliyor olacak.
Eskişehir-Kütahya-Afyonkarahisar-Burdur/Isparta-
Antalya, Kayseri-Nevşehir-Aksaray-Konya-Antalya 
hızlı tren hatlarında kesin proje hazırlama çalışmaları 
devam ediyor. 
Konya-Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye-
Gaziantep hızlı tren hattının; Konya-Karaman, 
Mersin-Adana, Bahçe Nurdağ, Akçagöze-Başpınar 
arasında inşaat çalışmaları, diğer bölümlerde ise ihale 
ve proje hazırlama çalışmaları devam ediyor.
Güvenli ve konforlu yolcuğun keyfi ile iyi yolculuklar.

 Railway transportation has a significant privilege among the 
other transportation systems owing to its features.
Railway transportation is the criteria of modernization and 
development with vital factors such as safety, comfort, low 

carbon release, clean and cheap energy use.
Anatolia has been acquainted with railways in 1856. The iron 
network, which is the heirloom of our Ottoman ancestors, was the 
greatest assurance of our future during the National Struggle years.
The iron network, which was knitted knot by knot all over the country 
with the mobilization started in the early years of the Republic, 
became the driving force of wealth and development. Following the 
rapid progress in the early years of the Republic, railways were ignored 
for a period of more than half a century.
Bad fate of railways changed in 2003 by the support and investment 
allowances provided by our government.
So far, 51.6 billion TL has been invested for the railway sector. The 
horizon of railway sector has been opened up by the improvements 
ensured in freight and passenger transportation and on-going railway 
projects.
Following the investments of the government, 25 million citizens have 
travelled by high speed trains between Ankara-Eskişehir-İstanbul, 
Ankara-Konya and Eskişehir-İstanbul lines.
When the constructions of Ankara-Sivas, Ankara-İzmir HSL and 
Bursa-Bilecik rapid line, which are under construction at present, are 
completed, HSL services will be provided for half of the people in the 
country.
Final project designing works are going on Eskişehir-Kütahya-
Afyonkarahisar-Burdur/Isparta-Antalya, Kayseri-Nevşehir-
Aksaray-Konya-Antalya rapid lines.
The construction works are going on the sections of Konya-Karaman, 
Mersin-Adana, Bahçe Nurdağ, Akcagöze-Başpınar within the scope 
of Konya-Karaman-Ulukışla-Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep 
rapid line project and the tender and project designing works are going 
on the other sections of the line.
Have a nice trip with the assurance of a safe and comfortable journey.

ULAŞTIRMANIN	
PARLAYAN	YILDIZI: 
DEMİRYOLU

THE SHINING STAR OF 
TRANSPORTATION: RAILWAY

HOŞGELDİNİZ / WELCOME

İSA APAYDIN
TCDD Genel Müdürü

General Director of TCDD
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Binali Yıldırım, who has carried off his assignment as the 
Minister of Transportation, Maritime and Communication 
successfully and has got his name written in history by 
means of the mega projects that he has led, became the 
new Prime Minister of Turkey. Prime Minister Binali 
Yıldırım has signed under many significant developments 
notably high-speed trains, Marmaray, the 3rd Airport, 
double highways, and 3G and 4.5G in the 
telecommunication sector during his tenure for four terms 
as the Minister of Transportation, Maritime and 
Communication.
After he was appointed as the Prime Minister, he gave his first 

messages of continuity of his services with giant projects 
for the Turkish public once again. Binali Yıldırım gave 
the following statement during the AK Party Congress 
where he was elected as the Party Leader: “My dear 

colleagues, we have provided many services one 
beautiful than the other to our nation during the 

last thirteen years as the AK Party. Hereafter, I 
will continue to serve where our former prime 

ministers left off, primarily our founding 
leader Honorable Recep Tayyip Erdoğan, 
Honorable Abdullah Gül, and 

Honorable Ahmet Davutoğlu who 
have led our country from one 
success to another. We have 
divided roads to unite lives; we 
have divided paths to unite the 
public. We have equipped our 
country all over with paths of 
mind. We have taken Turkey 
from the level of Africa and 
situated it among the top five 
countries of Europe.”

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini 
başarıyla yürüten ve hayata geçirdiği mega projelerle 
tarihe adını yazdıran Binali Yıldırım, Türkiye’nin yeni 
Başbakanı oldu. Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nı yürüttüğü 4 dö-
nemde yüksek hızlı tren, Marmaray, 3. Havalimanı, 
duble yollar, telekomünikasyonda 3G ve 4.5G başta 
olmak üzere birçok önemli gelişmeye imza attı. 
Başbakanlık görevine geldikten sonra verdiği ilk me-
sajlarda yine dev projeleri Türk halkının hizmetine 
sunmaya devam edeceğini söyleyen Binali Yıldırım, 
Genel Başkan seçildiği AK Parti Kongresi’nde 
şunları dile getirdi: “Sevgili kardeşlerim 
AK Parti olarak geçtiğimiz 13 yılda bir-
birinden güzel hizmeti milletimizin 
hizmetine sunduk. Bundan böyle de 
sizin seçiminizle göreve geldiğimde 
benden önce ülkemizi başarıdan başa-
rıya taşıyan başta kurucu liderimiz Re-
cep Tayyip Erdoğan, Sayın Abdullah 
Gül, Sayın Ahmet Davutoğlu başbakanı-
mızın bıraktığı yerden hizmet etmeye 
devam edeceğim. Yolları böldük ha-
yatları birleştirdik, yollar böldük 
halkı birleştirdik. Akıl yollarıyla 
ülkemizin her yanını donattık. 
Türkiye’yi Afrika seviyesin-
den aldık Avrupa’nın ilk beş 
ülkesi arasına soktuk.” 
Başbakan Binali Yıldırım’ın 
bakanlığı döneminde ulaş-
tırma ve iletişim sektö-
ründe yaşanan gelişme-
lerden bazıları şöyle: 

HABER / NEWS
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BİNALİ YILDIRIM WILL CONTINUE 
TO SERVE AT ‘HIGH SPEED’ 

BİNALİ YILDIRIM, THE ARCHITECT OF THE SIGNIFICANT DEVELOPMENTS SUCH AS HIGH-SPEED 
TRAINS, MARMARAY, THE 3RD AIRPORT, DOUBLE HIGHWAYS, AND 4.5G, BECAME THE 

NEW PRIME MINISTER OF TURKEY.

BİNALİ	YILDIRIM	‘YÜKSEK	HIZLA’	
HİZMETLERİNE	DEVAM	EDECEK

YÜKSEK HIZLI TREN, MARMARAY, 3. HAVALİMANI, DUBLE YOLLAR, 4.5G GİBİ ÖNEMLİ 
GELİŞMELERİN MİMARI BİNALİ YILDIRIM TÜRKİYE’NİN YENİ BAŞBAKANI OLDU.



Here are some of the developments in the transportation and 
communication sectors carried on during the ministerial duty 
of our Prime Minister Binali Yıldırım:    
Highways: During the term of ministerial duty of Binali 
Yıldırım, eighteen thousand and hundred and eighty kilometers 
of divided roads were constructed. 
Aviation: He elevated the number of airports from twenty-
five to fifty-five. Ordu-Giresun Airport, which is the first and 
only airport that was built on the sea in Europe, took place 
among the airports built during his term. As the growth in the 
aviation sector in the world is five percent, it reaches to fifteen 
percent in Turkey. 
High-Speed Train: High-speed train lines between Ankara-
Eskişehir, Ankara-İstanbul, Ankara-Konya, and Konya-
İstanbul were built. Turkey became the sixth country that 
operates high-speed train lines in Europe. 
Marmaray: Asian and European sides of İstanbul were 
connected to each other under the sea via railroad. 
3G and 4.5G: Mr. Yıldırım completed many projects within 
the aim of the information technology and introduced 3G and 
4.5G to Turkey. 
The Eurasia Tunnel: By means of the project that will be 
completed in 2017, the travel time between Anatolia and Asia 
will go down to fifteen minutes. 
The Osmangazi Bridge: Four hours of travel time will go down 
to four minutes thanks to the Osmangazi Bridge that will have 
the world’s fourth largest central span when it is completed.
The Bolu Tunnel: Witnessing the twelve government terms 
and sixteen ministerial appointments, the Bolu Tunnel was 
completed during the ministerial term of Binali Yıldırım. 
The 3rd Bridge: The 3rd Bridge, which will be the product of 
high engineering and cutting edge technology, will come into 
operation with eight highway and two railway lanes this year.
The 3rd Airport: In the first quarter of 2018, the first airplane 
will be landing on the 3rd Bridge that has the feature of being 
the world’s largest airport with two hundred million passenger 
capacity. 

Karayolları: Binali Yıldırım’ın bakanlığı döneminde 18 
bin 180 kilometre daha bölünmüş yol yapıldı.
Havacılık: 25 olan havaalanı sayısını 55’e çıkardı. Bu 
dönemde yapılan havayolları arasında Avrupa’nın deniz 
üzerinde inşa edilen ilk ve tek havaalanı olan Ordu-Gi-
resun Havaalanı da yer aldı. Dünyada yüzde 5 büyüyen 
havacılık sektörü, Türkiye’de yüzde 15 büyüdü.
Yüksek Hızlı Tren: Ankara-Eskişehir, Ankara-İstan-
bul, Ankara-Konya, Konya-İstanbul yüksek hızlı tren 
hatları hayata geçirildi. Türkiye, Avrupa’da 6. hızlı tren 
işletmecisi ülke oldu. 
Marmaray: İstanbul’un Asya ve Avrupa yakaları deni-
zaltından demiryolu ile birbirine bağlandı.
3G ve 4.5G: Bilişim sektörüne yönelik birçok projeyi ta-
mamlayan Yıldırım, Türkiye’yi 3G ve 4.5G ile tanıştırdı.
Avrasya Tüneli: 2017 yılında bitecek projeyle, Anado-
lu ve Avrupa arası karayolu seyahat süresi 15 dakikaya 
inecek.
Osmangazi Köprüsü: Dünyanın 4. büyük orta açıklığa 
sahip asma köprüsü olacak olan Osmangazi Köprü-
sü’yle 4 saatlik yol, 4 dakikaya inecek.
Bolu Tüneli: 12 hükümet, 16 bakan eskiten Bolu Tüne-
li Binali Yıldırım’ın bakanlığı döneminde tamamlandı.
3. Köprü:Yüksek mühendislik ve teknoloji ürünü ola-
cak 3. Köprü, 8 şeritli karayolu ve 2 şeritli tren yolu ile bu 
yıl faaliyete giriyor. 
3. Havalimanı: Yıllık 200 milyon yolcu kapasitesi ile dün-
yanın en büyük havalimanı olma özelliğine sahip 3. Hava-
limanı’na 2018 yılının ilk çeyreğinde ilk uçak inecek.

HABER / NEWS
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AHMET	ARSLAN	
DÖNEMİ	BAŞLADI
BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM ULAŞTIRMA, 
DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 
GÖREVİNİ AHMET ARSLAN’A DEVRETTİ.

THE TERM OF AHMET 
ARSLAN HAS BEGUN
PRIME MINISTER BİNALİ YILDIRIM HAS 
TRANSFERRED HIS DUTY AS THE MINISTER OF 
TRANSPORTATION, MARITIME AND 
COMMUNICATION TO AHMET ARSLAN.
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Prime Minister Binali Yıldırım has transferred his duty as the 
Minister of Transportation, Maritime and Communication to 
Ahmet Arslan. Mr. Arslan, who had worked with Binali Yıldırım 
at the Ministry of Transportation, Maritime and Communication 
for a long time, later entered politics and performed duties as a 
Member of Parliament for Kars from the AK Party. 
Prime Minister Binali Yıldırım who spoke during the handover 
ceremony stated that he was transferring the position to Ahmet 
Arslan with no hesitation and at ease. Mr. Arslan made the 
following comment: “We are very lucky that we will be working 
with a Prime Minister who knows our ministry’s projects very 
well. I am very happy to take over this flag.”

Başbakan Binali Yıldırım; Ulaştırma, Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı görevini, Ahmet Arslan’a devretti. 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nda 
Binali Yıldırım’la birlikte uzun süre çalışan Arslan 
daha sonra siyasete girerek AK Parti Kars Milletvekili 
olarak görev yaptı.  
Devir teslim töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldı-
rım, görevi huzurla ve arkasında hiçbir tereddüt kal-
madan Ahmet Arslan’a devrettiğini belirtti. Arslan ise 
şu ifadeleri kullandı: “Şanslıyız ki bakanlığımızın pro-
jelerini çok iyi bilen bir Başbakanla çalışacağız. Bu 
bayrağı devraldığım için çok mutluyum.”

AHMET ARSLAN KIMDIR?
Ahmet Arslan, 2 Haziran 1962’de Kars 
Kağızman’da doğdu. Gemi İnşa ve Makine 
Mühendisi olan Arslan, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri 
Fakültesi, Milli Güvenlik Akademisi 56. 
Dönem mezunudur.
Özel sektörde yedi yıl ve Pendik 
Tersanesi’nde çeşitli görevlerde bulundu. 
Denizcilik Müsteşarlığı Daire Başkanlığı, 
Genel Müdür Yardımcılığı ve Ulaştırma 
Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava 
Meydanları (DLH) İnşaatı Genel Müdürlüğü 
görevlerini yürüttü. Devlet Hava Meydanları 
İşletmesi, TT-NET ve Türk Loydu Vakfı 
Yönetim Kurulu, TÜRKSAT Denetim Kurulu, 
TOBB Denizcilik Meclisi üyeliğinde bulundu. 
“Türk Dünyası Mühendislik Ödülü”, “Fahri 
Profesörlük” unvanı ve “2010 Yılı Negatifi 
Pozitife Çevirenler Yılın Bürokratı” ödülleri 
sahibidir. Arslan, evli ve 1 çocuk babasıdır.

WHO IS AHMET ARSLAN?
Ahmet Arslan was born in Kağızman, Kars on 
June 2, 1962. Mr. Arslan, who is a Naval 
Architect and Mechanical Engineer, is a 
graduate of the National Security Academy, 
the 56th Semester, and the Naval 
Architecture and Ocean Management Faculty 
in İstanbul Technical University. 
He held various offices in the private sector 
and the Pendik Shipyard for seven years. He 
carried on tasks as the Department Manager 
and Deputy General Manager of the Maritime 
Undersecretariat, and as the Director of the 
General Directorate of Railways, Ports and 
Airports Construction (DLH) at the Ministry of 
Transport. He also served as a board member 
of the State Airports Administration, TT-NET 
and the Board of Turkish Lloyd Foundation, 
the Supervisory Board of TÜRKSAT, and the 
Maritime Assembly of TOBB. He is the 
receiver of the “Turkish World Engineering 
Award,” the title of “Emeritus,” and the “2010 
Bureaucrat of the Year Who Turns Negative 
into Positive Award.” Mr. Arslan is married 
and a father of one.
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TCDD 

İSA	APAYDIN	TCDD’NİN	
YENİ	GENEL	MÜDÜRÜ	OLDU

DEMİRYOLLARININ YENİDEN AYAĞA KALDIRILMASINDA BÜYÜK EMEKLERİ OLAN 
İSA APAYDIN, GENEL MÜDÜRLÜK KOLTUĞUNA OTURDU.

İSA APAYDIN IS THE NEW DIRECTOR GENERAL OF TCDD
İSA APAYDIN, MAKING GREAT EFFORTS TO RESURRECT THE RAILWAYS, SAT ON THE CHAIR             

OF GENERAL DIRECTORATE. 

ISA APAYDIN KIMDIR?
1965 yılında Ankara’da doğan İsa Apaydın, 
İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji Mühendisliği 
Bölümü’nden 1987’de mezun oldu. 1996’da 
Sakarya Üniversitesi Metalürji Mühendisliği 
Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını 
tamamladı.
Mezun olduğu 1987 yılında mühendis 
olarak TCDD Genel Müdürlüğü’nde 
göreve başlayan Apaydın, sırasıyla 
Mühendis, Uzman Mühendis, Fabrika 
Müdürü, Şube Müdürü ve 2. Bölge 
Müdürlüğü görevleri ile 2005-2015 
yılları arasında TCDD Genel Müdür 
Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi 
olarak görev yaptı. Apaydın, 14 Nisan 
2016 tarihinde vekâleten, 13 Mayıs 
2016 tarihinde de asaleten TCDD 
Genel Müdürlüğü görevine getirildi.
Milli Tren Proje Yürütme Grup 
Başkanlığı, Anadolu Raylı Sistemler 
Kümelenmesi (ARUS) Başkan 
Yardımcılığı, Avrupa Demiryolu Araştırma 
Konseyi Genel Kurul Üyeliği, I ve II. Uluslararası 
Demiryolu Sempozyumu Düzenleme Kurulu 
Başkanlığı gibi ulusal ve uluslararası önemli 
görevler üstlenen Apaydın, evli ve 2 çocuk 
babasıdır.

WHO IS İSA APAYDIN?
Born in 1965 in Ankara, Mr. İsa Apaydın graduated 
from the Department of Metallurgical Engineering 
in İstanbul Technical University in 1987. He 
received his Master Degree from the Department 

of Metallurgical Engineering in Sakarya 
University in 1996. 
Starting to work as an engineer in 
General Directorate of TCDD in 1987, the 
year he graduated, Mr. Apaydın took the 
positions as Engineer, Special Engineer, 
Factory Manager, Director of the 2nd 
Regional Directorate respectively and as 
Member of the Board and Deputy 
Director General of TCDD between 2005 
and 2015. Mr. Apaydın was assigned as 
firstly as Acting Director General on 14 
April 2016 and then as principal Director 
General on 13 May 2016. 
Taking important duties such as National 
Train Project Execution Group 
Administrator, Vice Chairman of 

Anatolian Railway Transportation Systems Cluster 
(ARUS), Member of General Assembly for 
European Railway Research Council, Chairman of  
Organisation Board for 1st and 2nd International 
Railway Symposium. Mr. Apaydın is married and 
father of two. 
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İsa Apaydın is assigned as the Chairman of the Board and 
Director General of Turkish State Railways (TCDD). 

His career is full of achievements
İsa Apaydın took many tasks and responsibilities in lots of 
projects during his tenure as the Deputy Director General of 
TCDD. The construction and commissioning of high speed 
and rapid railway projects, maintenance and rehabilitation 
of the existing system, improvement of structure for 
Research-Development and training of National Train 
Project have been some of the works carried out successfully 
under the responsibility of Mr. Apaydın. 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Yö-
netim Kurulu Başkanlığı ve TCDD Genel Müdürlüğü 
görevine İsa Apaydın atandı.

Meslek hayatı başarılarla dolu
İsa Apaydın, TCDD Genel Müdür Yardımcılığı görevi 
esnasında birçok projede görev ve sorumluluk üstlen-
di. Yüksek hızlı ve hızlı demiryolu projelerinin yapımı, 
işletmeye alınması, mevcut sistemin bakımı ve yeni-
lenmesi, Milli Tren Projesi’nin AR-GE ve eğitim altya-
pısının geliştirilmesi İsa Apaydın’ın sorumluluğunda 
başarı ile yürütülen çalışmalardan bazıları oldu. 





KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR

Hong Kong’un Tsim Sha Tsui sahiline yolunuz düştüğün-
de gözünüze çarpan en önemli şeylerden birisi, Kung Fu 
filmlerinin ünlü yıldızı Bruce Lee’nin heykeli ve Hollywo-
od şöhretler yolunun bir benzeri Avenue of Stars olacak. 
2005 yılında açılmasına rağmen bu kadar kısa bir sürede 
milyonlarca kişinin ziyaret ettiği bir sembole dönüşen 
heykel; arkasında bulunan sis ve gökdelenlerle dizili neh-
rin manzarasıyla da bütünleştiğinde efsanevi bir görüntü-
ye de tanıklık etmenizi sağlıyor. 

65. doğum gününde açıldı
Uzakdoğu dövüş sanatlarını anlatan filmleriyle ölümün-
den yıllar sonra bile gönüllerdeki tahtını koruyan Bruce 
Lee için yaptırılan heykel 65. doğum gününde açılmıştı. 
1973 yılında henüz 33 yaşındayken hayata gözlerini yuman 

ünlü oyuncu, felsefe bölümü mezunuydu ve hayata ilişkin 
duruşuyla da, sözleriyle de dikkat çekiyordu. 

2,5 metrelik heykel
Hong Kong Belediyesi tarafından 100 bin dolara mal 
olan ve 2.5 metre boyunda yaptırılan Bruce Lee’nin 
bronz heykelinin yanı sıra bulvarda ünlü Uzakdoğulu 
oyuncular Jackie Chan ve Jet Li ile yönetmen John Woo 
ve Sammo Hung’un da heykel ve ayak izlerini görebilir-
siniz. Ayrıca temsili film çekim ekibinin bulunduğu 
heykellerde yönetmen koltuğuna oturup hayalinizdeki 
filmi de çekebilirsiniz. 
Yılda 10 milyon kişinin ziyaret ettiği Tsim Sha Tsui sahi-
linde, turistler Bruce Lee’nin dövüşlerinde uyguladığı ha-
reketlerle poz veriyor.

HONG	KONG	VE	BRUCE	LEE	HEYKELİ
YILDA 10 MİLYON KİŞİNİN ZİYARET ETTİĞİ TSİM SHA TSUİ SAHİLİNDE, TURİSTLER BRUCE 
LEE’NİN DÖVÜŞLERİNDE UYGULADIĞI HAREKETLERLE POZ VERİYOR.
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KENTLER VE SEMBOLLER / CITIES AND SYMBOLS

HONG KONG AND BRUCE LEE STATUE
AT THE TSIM SHA TSUI’S WATERFRONT THAT IS VISITED BY TEN MILLION VISITORS EACH 
YEAR, TOURISTS POSE FOR CAMERAS COPYING BRUCE LEE’S READY TO STRIKE POSE. 

When you happen to be at Tsim Sha Tsui’s waterfront in 
Hong Kong, the most striking things to grab your attention 
would be the famous star of the Kung-Fu movies Bruce Lee’s 
statue and the Avenue of Stars, modeled on the famous Walk 
of Fame in Hollywood. 
Despite its opening date of 2005, the statue has been visited 
by millions of people in such a short time and became one of 
the symbols of the city. The statue allows its visitors enjoy 
the legendary panorama that brings together the strip of the 
river ornate with skyscrapers that look dreamy in fog.  

Opened on his 65th birthday
The statue that was made to honor Bruce Lee, who was a 
legendary star famous with his martial arts movies, opened 
on his 65th birthday. The legendary actor has a special place 
in the hearts of millions even today, many years after his 
death. The famous star, who died in 1973 when he was 33 
years old, was a graduate of philosophy and grabbed attention 
with his quotes on life and his life vision.  

2.5-meter tall statue
The bronze statue of Bruce Lee, which was made by the Hong 
Kong Municipality and cost 100.000$, is 2.5-meter tall. 
You can also see the statues and footprints of famous Far 
Eastern actors Jackie Chan, Jet Li, and directors John Woo 
and Sammo Hung along the avenue. You can also pose with 
the statues resembling a film crew while sitting on the 
director’s chair. 
At the Tsim Sha Tsui’s waterfront that is visited by ten 
million visitors each year, tourists pose for cameras, copying 
Bruce Lee’s ready to strike pose.
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ACITAN VE SARSAN SES: 
TOUCHING AND SHAKING VOICE:

BÜYÜLÜ SESİ İLE KALBİNİZE DOKUNAN BUİKA, ÇIKARDIĞI YEPYENİ ALBÜMÜ 
‘VİVİR SİN MİEDO’NUN TANITIMI İÇİN DÜNYAYI GEZİYOR. 

BUIKA, TOUCHING YOUR HEART WITH HER MAGICAL VOICE, IS TRAVELING AROUND THE 
WORLD TO PROMOTE HER NEW RELEASED ALBUM ‘VIVIR SIN MIEDO.’

BUIKA

ŞEBNEM KIRCI

Concha Buika came to Turkey once again after last 
summer. The African singer leaves you in admiration of 
her enchanting, mysterious, heart-warming voice that 
touches your heart. Because of her ex-politician and 
writer father Juan Balboa Boneke’s anti-regime thoughts, 
they moved to Majorca Island and she spent most of her 

childhood there. The artist who says that singing is 
celebrating life points out that she enjoys 

coming to İstanbul a lot. Buika, with her 
second album ‘Mi Niña Lola,’ won 

awards in the “Best Production” and 
“Best Spanish Album” categories 

at the Spanish Music Awards; 
she embraced the Grammy with 
her album “El Ultimo Trago” 
for “Best Tropical Album.” She 
now writes and produces new 
songs for her new album ‘Vivir 

Sin Miedo.’ She harmonizes 
Reggae, Ragga, Flamenko, R&B, 

Afrobeat and Gospel in a 
spectacular way. We had a pleasant 

interview on music with Buika who 
came to İstanbul.

 What does music express to you; how do you feel 
while singing on stage?
Singing means celebrating life to me. At the same time, it 
is a way to show our feelings and communicate with the 
world. I think that half of the world listens to the other. 
Sometimes explaining it by talking is hard but everyone 
understands a good melody. 

Concha Buika geçtiğimiz yazdan sonra bu yıl da tekrar 
Türkiye’ye geldi. Afrika kökenli şarkıcı; gizemli, büyülü, 
içinizi acıtan, kalbinize dokunan sesi ile kendisine hay-
ran bıraktırıyor. Babası, eski politikacı ve yazar Juan 
Balboa Boneke rejim karşıtı düşünceleri sebebiyle Ma-
yorka adasına yerleşince çocukluğu orada geçmiş. Şarkı 
söylemenin hayatı kutlamak olduğunu söyleyen 
sanatçı İstanbul’a gelmekten çok keyif aldı-
ğını belirtiyor. İkinci albümü ‘Mi Niña 
Lola’ ile İspanyol Müzik Ödülleri’nde 
“En İyi Prodüksiyon” ve “En İyi 
İspanyolca Albüm” dallarında; 
“El Ultimo Trago” albümü ile de 
“En İyi Tropikal Albüm” dalın-
da Grammy’yi kucaklayan Bu-
ika, yepyeni albümü ‘Vivir Sin 
Miedo’da kendi şarkılarını ya-
zıyor, üretiyor. Reggae, Ragga, 
Flamenko, R&B, Afrobeat ve 
Gospel’ı muhteşem bir şekilde 
harmanlıyor. İstanbul’a gelen Bu-
ika ile müzik üzerine keyifli bir 
söyleşi gerçekleştirdik.

 Şarkı söylemek sizin için ne ifade 
ediyor, kendinizi nasıl hissediyorsunuz sahnede 
şarkı söylerken?
Şarkı söylemek benim için hayatı kutlamak demek. Aynı 
zamanda duygularımızı ortaya çıkarmak ve dünya ile 
iletişim kurmanın bir yolu. Dünyanın bir yarısının diğer 
yarısını dinlediğini düşünüyorum. Bazen konuşarak an-
latmak zordur ama güzel bir melodiyi herkes anlar.

RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW
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“Bir	sanatçı	
sadece	şarkı	söyleyen	ya	

da	resim	yapan	biri	değildir,	
hayatını	sanata	dönüştüren	

kişidir.”		

“An artist is not just a person 
who sings or paints; it is a 

person who transforms 
her life into art.” 



RÖPORTAJ / INTERVIEW
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RÖPORTAJ / INTERVIEW

 Your voice has a timbre that says you have been 
through a lot and witnessed much pain; what do you 
think about the power of your voice?
When I sing, I sing to the memories of everyone. And 
my voice reflects that. It’s hard to remember your 
memories without filtering them or lying to yourself. 
This gives my voice the melancholy it has. The traces of 
the same melancholy seem familiar to you. Our sorrows 
are the same, and sometimes I think that everyone is 
surrounded with the same sorrows. My listeners are my 
brothers and sisters who have experienced hurtful and 
bitter love.

 When did you decide to sing and become a singer?
When I first started attracting people while I 

was singing, they stopped me and said 
they wanted to listen to me sing, I felt 

like I was a special animal. I 
understood music would create a 

serious and prideful fate. I 
knew I would continue 
working to make music with 
all my strength for the rest 
of my life. I love people and 
when I first sang I realized 
that I was going to put all 
my hopes into the notes of 
my songs.

 How do you define flamenco 
spirit?

Flamenco is also a part of music, a 
part that is good for the soul and ear...

 What kind of an environment did you 
spend your childhood; was music involved in your life 

then?
There was peace in the center of my life and music means 
peace to me, so yes it was in my life in a way.

 You grew up in Majorca Island; how was the life style 
in the island?
It was fun but hard at the same time. Just as it is in many other 
parts of the world, doing some things that I wanted to wasn’t 
easy for a youngster like me. My mother’s love and faith in me 
helped make me feel better about myself; later, the love of my 
listeners supported me.

 Do you remember your family moving to Majorca as  
immigrants; is it a sad memory or a story of liberation 
for you?
I really don’t know. I was a little kid back then and I remember 

 Sesinizde çok şey görüp geçirmiş, acılara şahit 
olmuş bir tını var, sesinizin gücü hakkında ne 
düşünüyorsunuz?
Şarkı söylerken herkese ait hatıralara dair şarkı söylüyo-
rum. Bu da sesime yansıyor. Anılarınızı filtrelemeden ve 
kendinizi kandırmadan hatırlamak zordur. Benim sesimde 
size melankoli hissi veren bu. Aynı melankoli size tanıdık 
geliyor. Üzüntüler ortak, bazen bütün herkesin aynı üzün-
tülerle çevrelenmiş olduğunu düşünüyorum. Dinleyicile-
rim benim acı ve hüzünlü aşklar yaşayan kardeşlerim.

 Ne zaman şarkı söylemeye başladınız ve şarkıcı 
olmaya karar verdiniz?
Ben şarkı söylerken insanların ilgisini ilk çekmeye başladı-
ğımda, beni durdurup şarkı söylememi dinlemek 
istediklerinde kendimi özel bir hayvan gibi 
hissettim. Müziğin benim için ciddi ve 
gurur verici bir kader yaratacağını 
anladım. Bütün gücümle hayatım 
boyunca müzik için çalışmaya 
devam edeceğimi biliyordum. 
İnsanları çok seviyorum ve 
ilk şarkı söylediğimde anla-
dım ki o andan itibaren son-
suza kadar bütün umutları-
mı şarkılarımdaki notaları-
ma koyacağım.

 Flamenko ruhunu nasıl 
tanımlıyorsunuz?
Flamenko da müziğin bir par-
çası, kulağa ve ruha iyi gelen bir 
parçası...

 Çocukluğunuz nasıl bir ortamda geçti, 
müzik hayatınızın içinde miydi?
Hayatımın merkezinde barış vardı ve müzik de benim 
için barış demek, böyle bakarsak evet bir şekilde haya-
tımın içindeydi.

 Mayorka adasında büyüdünüz, ada yaşamı nasıldı?
Eğlenceli ve aynı zamanda zordu. Dünyanın her yerinde 
olduğu gibi benim gibi yeni yetişen bir genç için bazı şeyler 
kolay değildi. Annemin sevgisi ve inancı bana iyi olmam 
için yardım etti. Müzik ve şiir bana yardımcı oldu. Daha 
sonrasında da dinleyenlerin sevgisi beni destekledi.

 Ailenizin göçmen olarak Mayorka’ya yerleşmesi sizin 
için üzücü bir anı mı yoksa bir kurtuluş hikâyesi mi?
Bunu gerçekten bilmiyorum. O zaman küçük bir çocuk-
tum ve annemin benim ve kardeşlerim için hayatı kolay-
laştırmaya çalıştığını hatırlıyorum. Ama annem için du-

RÖPORTAJ / INTERVIEW
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that my mother tried to make life easier for me and my 
brothers and sisters. But I understand that it wasn’t that easy 
for my mother. I’ve always thought my mother was a gift from 
heaven.

 You have come to İstanbul before; did you have a 
chance to get a tour of the city; how do you like it?
I’d like to thank my manager and Sinan Nergiz from 
Pasion Turca about this. They showed me the most 
amazing and mysterious corners of the city; they showed 
me the heart of the city. This beautiful city has 
unbeliveable secrets, a friendly atmosphere, and an open 
door to those who know how to love it. I am grateful for 
every time I come here. İstanbul is a smile for the world; 
that is what I feel when walking through its streets.

 What feeds your creativity?
Just life, what else could?

 Which city do you live in, how do you spend an average 
day of yours?
I live in Miami and I am always on the road. I feel like there is 
never a normal day for any of us, everything is always in 
change and development. We just need to decide to be a part 
of this change and development.

 Is there a difference between singing in English or 
Spanish to you?

To me pain and joy are both the same in every language. 
I don’t feel different, only the words are.

 Which instrument do you like more?
All instruments live in my spirit, I feel this, I 
am all of them. This only changes for the 
moment I am singing the song.

 How do you define love?
I see it as a thing that can not be described 

in words.

 What is your biggest dream 
about music?
Becoming an immortal and free 
note... For the memory of a 
beautiful song...

rumun o kadar da kolay olmadığı anlıyordum. Her zaman 
annemin cennetten bir hediye olduğu düşündüm.

 Daha önce de İstanbul’a geldiniz, şehri gezme 
fırsatınız oldu mu, nasıl buldunuz?
Menajerime ve Pasion Turca’dan Sinan Nergiz’e çok 
teşekkür ederim bu konuda. Şehrin en harika ve gizem-
li köşelerini, şehrin kalbini bana gösterdiler. Bu güzel 
şehir inanılmaz sırlar barındıran, arkadaş canlısı, onu 
sevmeyi bilene kapılarını açan bir şehir. Buraya her gel-
diğimde şükrediyorum. İstanbul dünya için bir gülüm-
seme, sokaklarında yürüdüğümde bunu hissediyorum.

 Yaratıcılığınızı besleyen unsurlar neler?
Sadece yaşam, başka ne olabilir ki?

 Hangi şehirde yaşıyorsunuz, normal bir gününüz 
nasıl geçiyor?
Miami’de yaşıyorum ama her zaman yollardayım. He-
pimiz için normal bir gün yokmuş gibi hissediyorum, 
her şey her an değişim ve gelişim içinde. Sadece bu de-
ğişim ve gelişimin bir parçası olmaya karar vermemiz 
gerekiyor.

 İspanyolca ya da İngilizce şarkı söylemek arasında 
sizin için fark var mı?
Bana göre acı ve sevinç ikisi de aynı bütün dillerde. Ben 
bir fark hissetmiyorum. Sadece sözcükler farklı.

 Hangi enstrümanı daha çok 
seviyorsunuz?
Bütün enstrümanlar benim ruhum-
da yaşıyor, bunu hissediyorum, 
ben hepsiyim. Sadece şarkı söyle-
diğim ana göre değişiyor seçimim.

 Sevgiyi nasıl tanımlıyorsunuz?
Kelimelerle ve tariflerle tanımlana-
mayacak bir şey olarak görü-
yorum.

 Müzikle ilgili en 
büyük hayaliniz 
nedir?
Ölümsüz, özgür bir 
nota olabilmek… 
Güzel bir müziğin 
hatırı için…

RÖPORTAJ / INTERVIEWRÖPORTAJ / INTERVIEW
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RAMAZAN MAHYALARININ 
ÖZLÜ SÖZLERİ EŞLİĞİNDE KAH 
NAMAZ KILMAK KAH HUZUR 

BULMAK VE DÜŞÜNCELERE 
DALMAK İÇİN CAMİLER 

KUCAKLAYICIDIR.

There are shelters to find peace in a city. For some, this is a 
seafront; and for some others a courtyard of a mosque. In 
this land, mosques that have survived until today are our 
historical treasures. Attending prayers and joining the 
congregation in these mosques that are open to everyone 
are more enjoyable. Mosques are embracing for praying, 
finding peace, getting lost in thoughts accompanied by the 
meaningful words of the Ramadan mahyas. We have 
created a selection among the numerous mosques that 
gains more meaning with the Ramadan. Enter through 
these gates to pursuit the light filtering through the 
windows, to appreciate the works of master craftsmen, to 
worship in a historical atmosphere.

Bir kentte huzur bulmak için sığınaklar vardır. Kimi için 
bu bir deniz kıyısıdır kimi içinse bir cami avlusu. Bu top-
raklarda, günümüze kadar gelen, üstelik hala ibadetin 
sürdüğü büyüleyici, sanat eseri camiler, tarihi zenginli-
ğimiz... Herkese açık, herkesi buyur eden bu camilerde 
ibadet ve cemaate katılmak daha da keyifli. Ramazan 
mahyalarının özlü sözleri eşliğinde kah namaz kılmak 
kah huzur bulmak ve düşüncelere dalmak için, camiler 
kucaklayıcıdır. Ramazan’la birlikte daha da anlam kaza-
nan sayısız cami arasından, kolay olmasa da, sizin için bir 
seçki yaptık. Pencerelerden süzülen ışığın peşinde, usta 
zanaatkarların eserlerini takdir etmek ya da tarihi bir 
atmosferde ibadet etmek için, bu kapılardan girin.  

RAMAZAN’IN	IŞIĞI	
GÜZEL	CAMİLERDEN	

YANSIYOR

MOSQUES ARE EMBRACING 
FOR PRAYING, FINDING PEACE, 

GETTING LOST IN THOUGHTS 
ACCOMPANIED BY THE 

MEANINGFUL WORDS OF THE 
RAMADAN MAHYAS. 

BEAUTIFUL	
MOSQUES	

REFLECT	THE	
LIGHT	OF	THE	

RAMADAN

KAPAK / COVER
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Masterpiece of Islamic art: Divriği Great Mosque
It is among the masterpieces of Islamic art in Anatolia. 
Looking at the stonework of the gates, one might think that it 
is not easy to find another masterpiece that is so close to the 
peak of this art. Great Mosque of Divrigi, which is located in 
the Upper Euphrates Basin, near Çaltı Creek Valley, is 
regarded as a masterpiece of Islamic art. Its greatest feature is 
asymmetry, three-dimensionality of the stonework and 
richness of the motives. It is one of nine natural and cultural 
assets in Turkey, which is taken in UNESCO’s Cultural 
Heritage of the World List. The Bey of Seljuk Mengücek 
Ahmed Shah had ordered the construction of the mosque that 
is located just below the Divrigi castle and his wife Melike 
Turan Melek had ordered the construction of its hospital in 
1228. The hospital, which is adjacent to the mosque, is one of 
the oldest of the three Seljuk medical centers along with the 
hospitals in Kayseri and Sivas.

Heavenly doors
At the Crown Gate of the Hospital, a woman figure is depicted 
with braids on the right border and a male figure, wearing an 
earring, on the left border. At the West Crown Gate of the 
mosque, single and double-headed eagles are depicted. It is 
written Allah on the turning balance-columns. The North Crown 
Gate that only takes sunlight one whole day in a year is the most 
famous of the gates with its incredible stonework. The tree of life, 
the sun disc, lotus tree leaves, crescents, stars, and geometric 
shapes made with greater mastery. The arch is decorated with 
octagonal stars and each star has different floral motives. This is 
why it’s called the ‘Heaven’s Gate.’ One other thing that makes 
the mosque famous is its ebony pulpit, which was built by Tbilisi 
İbrahimoğlu ‘Amele’ Ahmed. It’s been told that in order to 
process the pulpit that was made using Kündekari method, the 
wood was rested under the soil and manure for seven years.

İslam sanatı başyapıtı: Divriği Ulu Camii
Anadolu’daki camiler arasında öyle bir cami var ki, kapıla-
rındaki taş işçiliğine bakarak, bu sanatın doruğuna böyle-
sine yaklaşmış bir başka başyapıta rastlamanın kolay ol-
madığını söylemek mümkün. Yukarı Fırat Havzası’nda, 
Fırat Nehri’nin bir kolu olan Çaltı Çayı vadisi yakınında 
kurulan Divriği’de bulunan Divriği Ulu Camii, bir İslam 
sanatı şaheseri olarak kabul ediliyor. En büyük özelliği 
asimetri, motif zenginliği ve taş işçiliğindeki üç boyutlu-
luk. UNESCO’nun Dünya Kültür Miras Listesi’ne aldığı, 
Türkiye’deki dokuz doğal ve kültürel varlıktan biri. Divri-
ği Kalesi’nin hemen altındaki cami, Selçuklu Mengücek 
beyi Ahmed Şah tarafından, Darüşşifası ise eşi Melike 
Turan Melek tarafından, 1228’de yaptırılmış. Camiye biti-
şik olan Darüşşifa, Kayseri ve Sivas’taki şifahanelerle 
birlikte en eski üç Selçuklu tıp merkezinden biri. 

Cennetlik kapılar
Şifahane Taç Kapısı’nda, sağ bordürde saçı örgülü bir ka-
dın, karşısında sol bordürde ise küpeli bir erkek var. Ca-
minin Batı Taç Kapısı’nda, çift ve tek başlı kartallar var. 
Ayrıca dönebilen denge sütunlarının üzerinde Allah yazı-
yor. Senede yalnız bir gün tam olarak ışık alan ve kapıların 
en meşhuru olan Kuzey Taç Kapısı’nın taş işçiliği insanda 
akıl bırakmıyor. Hayat ağacı, güneş diski, lotus ağacı yap-
rakları, hilaller, yıldızlar, geometrik şekiller daha büyük 
bir ustalıkla yapılmış. Sekizgen yıldızlarla bezeli kemerde 
her bir yıldızın içinde, farklı çiçek motifleri var. Bu kapıya 
aynı zamanda ‘Cennet Kapısı’ denmesinin nedeni de bu. 
Caminin kapıları kadar meşhur bir diğer özelliği de imza-
sında ‘amele’ sözcüğü geçen ve Tiflisli İbrahimoğlu Amele 
Ahmet tarafından yapılan abanoz minberi. Kündekari 
yöntemiyle yapılmış minberin işlenebilmesi için, ağacın 
yedi yıl gübre ve toprak altında bekletildiği söyleniyor.

KAPAK / COVER



A master in the Ottoman capital: Selimiye Mosque
When Mimar Sinan completed the Selimiye (1569- 1575), 
located in Edirne, which he had called ‘My mastery work’, he 
was 84 years old. He was dreaming of building a dome that 
could compete with the dome of Hagia Sophia. Indeed, the 
Selimiye’s dome is the topmost point of Ottoman mosque 
architecture has reached. As a result of numerous experiments, 
multilateral alcoved mosque plan has reached its most 
advanced stage. It has been believed that the mosque had been 
built in Edirne because of Selim II’s particular interest in 
Edirne and the thought of no proper hills left to build a 
mosque in İstanbul. Four 71-meter tall minarets of the 
Selimiye can be seen almost anywhere in the city.

A masterpiece of the 16th century tiling
The Selimiye incorporates all aspects of the decorative arts 
of the Ottoman mosque architecture. In the mosque, there 
are tiles, ornaments of the central dome engraving, glass in 
the window work, stone, marble, wood, mother of pearl 
decorations. Especially the tile decorations are considered as 
the most beautiful examples of the 16th century tiling. A 
great portion of the window pediments’ tiling in the Sultan’s 
Assemblies and the altar wall, on the corners of the belts in 
the Women’s Assembly were dismantled and taken by the 
Russians during the Ottoman-Russian war, then restored in 
accordance with the originals. There is a small marble pool 
under the Muezzins’ Assembly in the Selimiye. This pool 
design that was encountered in the Seljuk and early Ottoman 
mosques was revived by Sinan in his time in the Selimiye. 
When the subject is Mimar Sinan and his mosques, one 
cannot settle for a single work. Especially İstanbul is filled 
with the architect’s masterpieces; Suleymaniye Mosque, 
Rustem Pasha Mosque, Mihrimah Sultan Mosque, Kılıçali 
Pasha Mosque, Shahzada Mosque...

Osmanlı’nın payitahtında bir usta: Selimiye Camii
‘Ustalık eserim’ olarak adlandırdığı Edirne’deki Selimi-
ye‘yi (1569- 1575) bitirdiğinde Mimar Sinan, 84 yaşın-
daydı. Aya Sofya’nın kubbesiyle boy ölçüşebilecek bir 
kubbe yapmayı hayal ediyordu. Gerçekten de, Selimi-
ye’nin kubbesi, Osmanlı cami mimarisinde varılan bir 
doruk noktası oldu. Sayısız denemenin sonucunda, çok 
kenarlı çardaklı cami planının en başarılı örneğine ve bin 
yıllık kubbe mimarisinin en gelişmiş aşamasına ulaştı. 
Caminin, II. Selim’in Edirne’ye olan özel ilgisi nedeniyle 
ya da İstanbul’da bu denli büyüklükte bir esere uygun yer 
veya tepe kalmadığı düşüncesiyle, Edirne’de yapıldığına 
inanılıyor. Selimiye’nin, 71 metrelik dört minaresi, nere-
deyse kentin her yerinden görülebilir. 

16. yüzyıl çiniciliği şaheserleri
Selimiye, Osmanlı dönemi cami mimarisi süsleme sanatı-
nı da tüm boyutlarıyla içeriyor. Camide, çiniler, merkezi 
kubbede kalemişi bezemeler, pencerelerdeki cam işçiliği, 
taş, mermer, ahşap, sedef süslemeler var. Özellikle çini 
süslemeler, 16. yüzyıl çiniciliğinin en güzel örnekleri kabul 
ediliyor. Hünkar Mahfili ve mihrap duvarında, Kadınlar 
Mahfili kemerlerinin köşeliklerinin üzerinde, pencere 
alınlıklarındaki çinilerin büyük bir kısmı, Osmanlı-Rus 
savaşı sırasında, Ruslar tarafından sökülerek götürülmüş 
ve daha sonra aslına uygun olarak restore edilmiş. Selimi-
ye’nin içindeki Müezzin Mahfili’nin altında küçük bir 
mermer havuz var. Anadolu Selçuklu ve erken Osmanlı 
camilerinde rastlanan bu havuz tasarımını Sinan, kendi 
döneminde Selimiye’de yeniden canlandırmış oluyordu. 
Konu Mimar Sinan ve camileri olunca tek bir eseriyle ye-
tinmek zor. Özellikle İstanbul, mimarın şaheserleriyle 
dolu; Süleymaniye Camii, Rüstem Paşa Camii, Mihrimah 
Sultan Camii, Kılıçali Paşa Camii, Şehzade Camii... 
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The token of victory from Beyazit: Bursa Grand Mosque
Bursa is a city that has one of the most beautiful 
locations of Turkey... The city dominates a fertile 
plain created by Nilufer Stream on the outskirts of 
Uludag. The true heart of Bursa is Koza Han, İpekçiler 
(Silk makers) Bazaar. The bazaar is stunning with its 
fountain with a prayer room, which is rarely found, 
cafes and restaurants on the bottom floor, its vaulted 
structure lined with shops that sell silk scarves. You 
might not take the Grand Mosque in Bursa just near 
Koza Han (1398- 1400) seriously from the outside, 
but you would be wrong. This is the most glorious 
mosque in the city and also the one that can host the 
largest congregation. It was built by the order of 
Yıldırım Beyazıt with the captures gained via the 
victory in Macedonia. Although, Yıldırım Beyazit had 
sworn an oath to order the construction of twenty 
mosques, if he won the war; however, he had to settle 
with a mosque that had twenty domes and twelve 
pillars. It was still the largest and the most artistic 
mosque of the period.

Fountain instead of praying room
The most striking aspect of Grand Mosque is the marble 
fountain with 16-corners under the glass dome in the 
middle. A fountain in the middle is not something very 
common in mosques, but it fits well. There is also a story to 
it; during the expropriation of the buildings for the 
construction of the mosque, a woman did not want a 
mosque to be built over her land due to her faith. Thus, a 
fountain was built over the land that belonged to her. 
Another feature of the mosque is the woodwork of the 
walnut pulpit that fills the eyes. No glue or nails are said to 
be used to assemble it.

Beyazıt’tan zafer nişanesi: Bursa Ulu Camii
Türkiye’nin en güzel konuma sahip kentlerinden 
biri... Uludağ’ın eteklerinde, Nilüfer Çayı’nın 
yarattığı bereketli ovaya hâkim Bursa. Bursa’nın 
gerçek kalbi Koza Han yani İpekçiler Çarşısı’dır. 
Ender rastlanan mescitli şadırvanı, alt katındaki 
kahve ve lokantaları, ipek eşarpların da satıldığı 
dükkânların sıralandığı tonozlu yapısıyla çarpı-
cıdır. Hemen Koza Han’ın yakınındaki Bursa Ulu 
Camii’yi (1398- 1400) dışarıdan pek ciddiye alma-
yabilirsiniz ancak yanılırsınız. Burası kentin en 
görkemli ve en çok cemaat alan camisi. I. Yıldı-
rım Beyazıt tarafından Makedonya’daki zaferin-
den kazandığı ganimetlerle yapılmış. Yıldırım 
Beyazıt, savaştan galip çıkarsa yirmi cami inşa 
ettireceğine yemin etmişse de, yirmi kubbeli ve 
12 sütunlu bu camiyle yetinmek zorunda kalmış. 
Ancak yine de dönemin en büyük ve en iddialı 
camisi olmuş. 

Gönül rızası yerine şadırvan
Bursa Ulu Camii’nin en çarpıcı yanı, ortadaki 
camlı kubbenin altındaki 16 köşeli, mermer şa-
dırvan. Cami ortasında şadırvan, camilerde çok 
sık rastlanan bir şey değil ama çok yakışmış. 
Bir de hikayesi var; caminin inşa edileceği yer-
deki yapıların istimlakı sırasında bir kadın 
inançları gereği, evinin arazisinde namaz kılı-
nan bir alan inşa edilmesini istememiş. Böylece 
yıkılan evin olduğu alana şadırvan yapılmış. 
Caminin bir başka özelliği de, ağaçişçiliğiyle 
göz dolduran ceviz ağacından minberi. Hiçbir 
yapıştırıcı ya da çivi kullanılmadan birleştiril-
diği söyleniyor.
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An unusual mosque in Kastamonu: Mahmut Bey Mosque
The size of a mosque doesn’t specify its great impression on 
the human spirit. Some small mosques are almost like 
jewels, so to speak. If you’re in Kastamonu, in Daday 
direction, seeing the wooden Mahmut Bey Mosque, which 
is 18 km away, is a must in this region. This is such a 
mosque that by just looking at its photo, your nose could 
smell the wood. Leave aside the warmth of the wood and the 

sense of life experiences, this 14th-century mosque 
can make anyone dizzy with the construction 

techniques used, ceiling decorations and of 
course the gorgeous door.

Worship enveloped by the smell         
of wood 
There may be only a handful of 
these wooden mosques left in 
Anatolia. The ruler of 
Candaroğlu, Amir Mahmut Bey 
had the mosque built. The ceiling 
and the floor of the mosque is 

made from wood. The roof is 
entirely made from wood, while only 

some of the original columns are 
wood. It had been constructed with the 

use of trapping technique and nails are never 
used. In addition to the magnificent woodwork, 

ornaments made with vegetable dyes are also 
remarkable. The door that is made with an extraordinary 
wood carving method is legendary. The original of this door, 
which is the work of Nakkaş Mahmutoğlu Abdullah of 
Ankara that had made the doors of Eligüzel Mosque, is at the 
Kastamonu Ethnography Museum, in other words in the Liva 
Pasha Mansion. It was stolen in 1997, than it was found.

Kastamonu’da sıradışı bir cami: Mahmut Bey Camii
Bir caminin ne kadar etkileyici olduğunu, insanın 
ruhunda nasıl bir etki bıraktığını, boyutları belirle-
miyor kuşkusuz. Öyle küçük camiler var ki, adeta 
bir mücevher, bir sanat eseri. Kastamonu’daysanız, 
Daday yönünde, 18 km mesafedeki, ahşap Mahmut 
Bey Camii’yi görmek, bu yörenin ‘olmazsa olmaz’ı-
dır. Bu öyle bir cami ki, sadece fotoğrafına bakarak, 
burnunuza ahşap kokusu gelebilir. Ahşabın 
verdiği sıcaklık, yaşanmışlık duygusu 
bir yana, 14. yüzyıldan kalma bu 
cami, yapılış tekniği, tavan süs-
lemeleri ve tabii ki muhteşem 
kapısıyla, gerçekten de baş 
döndürücü. 

Ahşabın kokusunda ibadet 
Anadolu’da, bu ahşap cami-
lerden, belki bir elin parma-
ğı kadar kalmıştır. Canda-
roğlu hükümdarı Emir Mah-
mut Bey tarafından yaptırılan 
caminin, tavanı ve tabanı ah-
şap. Çatı bütünüyle, ahşap ko-
lonların ise bazıları orijinal. Bin-
dirme tekniğiyle yapılmış ve hiç çivi 
kullanılmamış. Muhteşem ahşap işçiliği-
nin yanısıra, kök boyalarla yapılan bitkisel süs-
lemeler de dikkat çekici. Caminin olağanüstü bir ahşap 
oyma işçiliğiyle yapılan kapısı, dillere destan. Eligüzel 
Camii kapısını da yapan, Ankaralı nakkaş Mahmutoğlu 
Abdullah’ın eseri olan bu kapının orijinali, Kastamonu 
Etnoğrafya Müzesi yani Liva Paşa Konağı’nda. 1997’de 
çalınmıştı, bulundu. 
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A unique structure in the Aegean: 
Kılcızade Mehmet Ağa Mosque
In a lush valley, located in Aydın Mountains’ northern 
outskirts, Bademli vicinity of Izmir, Ödemiş has been 
existed for three thousand years in this wonderful nature. 
Bademli, which often changed hands between Byzantine 
and Anatolian principalities, goes to the Aydınoğulları 
principality, which dominated the region, in 1308. It is 
believed that the name of the vicinity is originated from 
“Potamia” meaning “land of river” based on an earthen 
tablet found in a field that says “Potamia” on it. 

A flower garden in a green valley
In Bademli, there is a mosque so uncommon in Aşıklaroba 
neighborhood: Kılcızade Mehmet Aga. One gets the feeling 
of being in heaven or in a flower garden surrounded by 
green trees, colorful flowers, and red birds. As well as walls, 
pulpit has taken its share of the engravings. Looking at the 
flower and plant motives adorning the ceilings and walls, 
one might get an idea of the area’s vegetation. The mosque 
that was built in the 17th century is named after Kılcızade 
(Seyyid) Mehmet Aga, Voivode of Ödemiş, who ordered the 
repairs given the structure its final look in 1810. In 1991, 
the mosque was identified as a property of the Conservation 
of Immovable Cultural Heritage program. The inscription 
on the entrance is surrounded with vine and grape frescos. 
According to the elderly of the locals, the cotton fields seen 
when coming from Izmir Ödemiş were vineyards and fig 
orchards once. The inscription presents depictions of 
Kâbe-i Muzzama and Ravza-i Mutahhara in miniature 
style on both sides of it. The reason why the three squares 
located at the southern facade of the mosque are not 
decorated is because the craftsman who made the 
engravings was drafted into the army.

Ege’de benzersiz bir yapı: Kılcızade Mehmet Ağa Camii
Yemyeşil bir vadinin içinde, Aydın Dağları’nın kuzey 
eteklerinde bulunan, İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Ba-
demli beldesi, bu muhteşem doğada 3 bin yıldır yaşantısı-
nı sürdürüyor. Bizans ve Anadolu Beylikleri arasında çok 
sık el değiştiren Bademli, 1308 yılında bölgeye hakim olan 
Aydınoğulları Beyliği’ne geçer. Bir tarlada bulunan ve 
üzerinde “Potamia” yazısının bulunduğu toprak bir table-
te dayanarak Bademli adının “ırmak yurdu” anlamındaki 
“Potamia”dan kaynaklandığına inanılıyor. 

Yeşil vadide, bir çiçek bahçesi  
Bademli’de, Aşıklaroba Mahallesi’nde benzerine sık rast-
lanmayan bir cami var; Kılcızade Mehmet Ağa Camii. 
Yemyeşil ağaçlar, rengârenk çiçekler ve kırmızı kuşlarla 
adeta ağaçlarla çevrili bir çiçek bahçesinde ya da cennet-
teymiş hissine kapılıyor insan. Duvarların yanısıra vaiz 
kürsüsü de bu kalemişleri bezemelerden nasibini almış. 
Duvarları, tavanları süsleyen, kalem işi bitki ve çiçek mo-
tiflerine bakarak o yıllarda yörenin bitki örtüsü konusun-
da fikir edinmek mümkün. 17. yüzyılda inşa edilen ve 
Ödemiş Voyvodalığı görevinde bulunan Kılcızade (Sey-
yid) Mehmed Ağa’nın 1810’da yaptırdığı onarımdan dola-
yı son halini alan cami, bu nedenle onun adıyla anılıyor. 
1991’de Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Varlığı ola-
rak belirlenen caminin giriş kapısı üzerindeki kitabenin 
çevresi asma ve üzüm freskleriyle süslü. Yaşlıların tanık-
lıklarına göre, İzmir ya da Ödemiş’ten gelirken görülen 
pamuk tarlaları, bir zamanlar üzüm bağları ve incir bahçe-
leriymiş. Kitabenin iki yanında, kalem işiyle, minyatür 
tarzında Kâbe-i Muzzama ve Ravza-i Mutahhara resimle-
ri bulunuyor. Caminin güney yüzünde, üç karede süsleme 
olmamasının nedeninin, kalemişi yapan ustanın askere 
gönderilmesi olduğu söyleniyor. 
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Walking regularly is the beginning of an active life 
style. When you also watch your nutrition, you can stay 
young and healthy. According to the specialists, regular 
physical activity has preventive effects against heart 
diseases, high blood pressure, diabetes, obesity, colon 
cancer, and bone loss. Physicians share some tips that 
support the physical activity and explain the effects of 
walking regularly on our body, especially how it might 
strengthen our bones:  

Yürüyüş yapmak aktif bir yaşam için başlangıçtır. 
Beslenmenize de dikkat ettiğinizde, yürüyüşle birlikte 
sağlıklı ve zinde kalabilirsiniz. Uzmanlara göre düzen-
li fiziksel aktivite kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, 
diyabet, şişmanlık, kolon kanseri ve kemik erimesine 
karşı koruyucu bir etkiye sahip. Doktorlar düzenli yü-
rüyüş yapmanın vücudumuza etkilerini, özellikle ke-
mikleri nasıl güçlendirebileceğini ve fiziksel aktiviteyi 
destekleyecek beslenme önerilerini şöyle anlatıyor:

ATTIĞINIZ	HER	ADIMLA	
HASTALIKLARA	BARİYER	KOYUN

DÜZENLİ YÜRÜYÜŞ YAPARAK VÜCUDUNUZU GÜÇLENDİREBİLİR, 
HASTALIKLARI ÖNLEYEBİLİRSİNİZ.

BLOCK ILLNESSES WITH EACH STEP YOU TAKE
YOU CAN STRENGTHEN YOUR BODY AND PREVENT ILLNESSES BY WALKING REGULARLY.
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TÜRKAN BALABAN ÇİLİNGİR



Healing that comes with 13 thousand steps
Highlighting that 13 thousand to 15 thousand steps taken 
daily will stimulate your metabolism, Physical Therapy, and 
Rehabilitation Specialist of Konya Medicana Hospital Dr. 
Nilgün Şenol Güler explains the diseases that we can prevent 
by walking: “It increases blood and lymphatic circulation. It 
regulates blood pressure. It reduces the risk of cardiovascular 
and cerebrovascular disorders. It regulates the balance of 
cholesterol. It increases the respiratory capacity. It reduces 
the risk of obesity. It increases muscle strength, flexibility of 
the joints and muscles. It effects coordination positively. It 
protects against osteoporosis by strengthening our bones. It 
provides a reduction in the sense of fatigue, increases our 
endurance. It reduces insomnia. It increases the level of 
endorphins in the body. It increases our spiritual and mental 
well-being levels, it protects against depression. It delays the 
aging process. It strengthens the immune system.”

Walking is not enough, stretch 
“We can use a pedometer to count our steps and to follow the 
increase in the number of our walks. The recommended daily 
step count for an adult is 13 thousand. Physical activity 
should be started slowly. Usually, we should start with 20 
minutes of walk three days of the week, and then increase our 
number of walks every week gradually. Before walking, relax 
your muscles and then do stretching exercises, which allow us 
to do the daily exercises easily.”

13 bin adımla gelen şifa
Günde 13 bin ila 15 bin adım atmanın metabolizmamızı 
uyaracağına dikkat çeken Medicana Konya Hastanesi Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nilgün Şenol Güler, 
yürüyüş yaparak engelleyeceğimiz hastalıkları şöyle anla-
tıyor: “Kan ve lenfatik dolaşımı arttırır. Kan basıncını dü-
zenler. Kalp damar ve beyin damar hastalıkları riskini 
azaltır. Kolesterol dengesini düzenler. Solunum kapasite-
sini arttırır. Şişmanlık riskini azaltır. Kas kuvvetini, eklem 
ve kasların esnekliğini arttırır. Koordinasyonu olumlu et-
kiler. Kemiklerimizin güçlenmesini sağlayarak osteopo-
rozdan korur. Yorgunluk hissinde azalmayı sağlar, daya-
nıklılığımızı arttırır. Uykusuzluğu azaltır. Vücut endorfin 
düzeyini arttırır. Ruhsal ve mental iyilik seviyemizi arttı-
rır, depresyondan korur. Yaşlanma sürecini geciktirir. Ba-
ğışıklık sistemimizi güçlendirir.”

Yürüyüş yetmez, esneyin
“Adımlarımızı saymak ve yürüyüşümüzdeki artışları ta-
kip etmek için adım sayar kullanabiliriz. Bir yetişkin için 
önerilen günlük adım sayısı 13 bindir. Fiziksel aktiviteye 
yavaş bir şekilde başlanmalı. Genellikle başlangıçta haf-
tada üç gün 20’şer dakika yürüyüşe başlayıp, her hafta 
tedrici olarak yürüyüş sayımızı ve mesafemizi arttırabili-
riz. Yürüyüşten önce ve sonra esneme hareketleri yap-
mak kaslarımızı rahatlatıp, günlük hareketleri kolay yap-
mamızı sağlar.”
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NASIL HAREKETLENIRIZ?
 Ayakta kaldığınız ve 

yürüyerek geçirdiğiniz 
zamanı arttırın. 

 Ev işlerine, bahçe işlerine 
daha fazla zaman ayırın. 
Ev işlerini yaparken 
hareketli müzikler 
dinleyin.

 Telefonla konuşurken aynı 
zamanda basit ev işlerini 
yapı ya da en azından 
ayakta durun.

 TV izlerken ütü yapın. TV 
karşısında bazı kuvvet ve 
esneklik egzersizleri 
yapın.

 Sevdiklerinizle birlikte 
evinize yakın bir parkta 
yürüyüş yapın.  

 Alışverişlerinizi tempolu 
bir şekilde yürüyerek 
yapın.

 Yaşamınızda hareketi 
arttıracak bir hobi 
edinmeye çalışın.

HOW DO WE BECOME 
ACTIVE?
 Increase the time you 

spend standing and 
walking.

 Make more time for 
gardening and 
housework. Listen to 
upbeat music while doing 
housework.

 Do simple household 
chores while talking on 
the phone or at least 
stand.

 Iron while watching TV. 
Do some strength and 
flexibility exercises in 
front of the TV.

 Take a walk in a nearby 
park with your loved 
ones close to home.

 Shop while brisk walking.
 Try to get a hobby that 

will increase the 
movement in your life.



The formula that strengthens your bones: 
Movement + Movement
Emphasizing that vitamin D and calcium support is not 
enough to prevent bone loss, Orthopedics and Traumatology 
Specialist Surgeon Harun Kütahya from the Konya Medicana 
Hospital explains the positive effects of activity against bone 
loss: 

If you use, you win
“Importance of regular exercise and walking in prevention of 
bone loss is great. As a basic principle, we can say, ‘if you use, 
you win; you lose, if you do not use.’ Similarly, 10-15% loss 
of muscle strength occurs every 10 years beginning with the 
age of 30 and this is further accelerated after the age of 50. 

Some similar losses in the nervous system and 
slowing down of the synaptic transmission 

occur. Especially when older people 
experience osteoporosis, hip, wrist, 

shoulder and spine fractures might 
occur.”

Improves balance and posture
“Regular exercise and walking might 

provide an increase in joint flexibility, 
bone mineralization, muscle strength, and 

endurance, and they might correct balance 
and posture. Exercises should start with warm-

ups and stretching, enabling joint flexibility and 
muscle stretch. Later on, strengthening exercises should 
begin. Balance exercises have significant benefits in terms of 
preventing falls. Aerobic exercises improve the balance and 
coordination of the musculoskeletal system.”

One hour 3 days a week
“Pilates include muscle 
strengthening and 
balancing exercises. Such 
exercises done at least 3 

days a week for about an 
hour can be regarded as regular 

exercising and the benefits that we are 
talking about can be seen. Walking is 
the easiest way to increase the 

stamina. Again, as in other exercises, 
it should be done at least 3 days per 
week. The most suitable length is 
20-40 minutes.”

Kemiklerinizi güçlendiren formül: Hareket+Hareket
Kemik erimesinin önlenebilmesi için D vitamini ve kalsi-
yum desteğinin sağlanmasının yeterli olmadığına dikkat 
çeken Medicana Konya Hastanesi’nden Ortopedi ve 
Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Harun Kütahya, kemikleri 
güçlendirmek için hareketin sağladığı olumlu etkileri şu 
sözlerle açıklıyor:

Kullanırsan kazanırsın
“Düzenli egzersiz ve yürüyüşün kemik kaybının önlen-
mesinde önemi oldukça fazladır. Temel prensip olarak 
‘kullanırsan kazanırsın, kullanmazsan kaybedersin’ de-
nilebilir. Yine benzer şekilde 30 yaşından itibaren her 10 
yılda kas kuvvetinde %10-15’lik kayıp oluşur ve 50 ya-
şından itibaren bu durum daha da hızlanır. Sinir 
sisteminde de benzer şekilde kayıplar ve si-
nirsel iletimde yavaşlamalar da meydana 
gelir. Özellikle yaşlı insanlarda kemik 
erimesi yaşandığında özellikle kalça, el 
bileği, omuz ve omurgada kırıklar olu-
şabilir.”

Denge ve duruş da düzelir
“Düzenli egzersizler ve yürüme ile ek-
lem esnekliğinin, kas gücü ve dayanıklı-
lığının, kemik mineralleşmesinin arttırıl-
ması sağlanabilir, denge ve duruşu düzeltile-
bilir. Egzersizlere öncelikle ısınma ve germe ile 
başlanmalı, eklemlerin esnekliği ve kasların gerilme 
gevşemesi sağlanmalıdır. Daha sonra kuvvetlendirme 
egzersizlerine geçilmelidir. Denge egzersizlerinin düş-
menin engellenmesi açısından ciddi faydaları mevcut-
tur. Aerobik egzersizler dengenin sağlanması-
nı ve kas iskelet sistemi koordinasyonunu 
artırır.” 

Haftada 3 gün birer saat
“Pilates egzersizleri kasların kuvvetlen-
mesi ve denge egzersizlerini içermek-
tedir. Bu tür egzersizler haftada en 
az 3 gün ve birer saat yapıldığı za-
man düzenli egzersiz olarak kabul 
edilebilir ve bahsettiğimiz faydaları 
görülebilir. Yürüme ise kondisyonun 
arttırılmasında en kolay yoldur. 
Yine diğer egzersizlerde olduğu 
gibi haftada en az 3 gün yapıl-
malıdır. Süre olarak 20-
40 dakika olarak ya-
pılması en uygu-
nudur.”
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Düzenli	
yürüyüş	yapmak	
kemik	erimesini	

önler,	kasları	güçlendirir.

Walking regularly 
prevents bone loss, 

strengthens         
muscles. 





Stimulative foods: Greens, milk, and fruit
Increasing your level of activity strengthens the body, 
but you also need to improve your nutrition. Dietitian 
Merve Sayın from the Konya Medicana Hospital, 
Department of Nutrition and Dietetics explains the 
dietary advice that is going to keep fatigue away and 
protect you from illnesses:

Seasonal greens and fruits
“Spinach, parsley, dill, arugula, asparagus... Thanks to 
the hilarious vitamins and minerals they contain, greens 
place a big smile on our faces also in terms of calories. In 
addition, with their edema releasing effects, greens help 
your body to reduce the bloating that occurs during 

menstrual cycles. Have greens at breakfast. Fruit 
that meets the part of the fluid needs of our 

body provide a feeling of fullness with pulp 
content at the same time. One thing that 

should be noted about the fruits is that 
the amount of intake should be 
balanced in terms of their ‘fructose’ 
content. “

Oatmeal
“Oatmeal is a food that contains both 

soluble and insoluble fiber. Since the 
soluble fiber ratio is higher, it provides a 

feeling of fullness for a long time, as well as high 
energy. You can consume seasonal fruits and cinnamon 
mixed with milk or yogurt for breakfast or snack.”

Oily seeds such as nuts and walnuts
“Oily seeds such as almonds and nuts are rich in vitamin E 
and folic acid. Because vitamin E is a powerful antioxidant 
supply, it is indispensable for menstrual cycles. Also the 
fat content of oily seeds is higher; therefore, their energy 
density is higher. Consumption amounts should be taken 
into consideration.”

Milk and dairy products
“Especially in hot weather, when most of us are exposed 
to digestive problems, yogurt that contains probiotics 
comes to our rescue. Milk and dairy products help to 
ensure the satiety for a long time, because they stabilize 
the blood sugar.”

Uyandıran besinler: Yeşillik, süt ve meyve
Hareketi artırmak vücudu güçlendirir ama beslen-
meyi de uygun hale getirmek gerekir. Sizi yorgun-
luktan uzak tutacak, hastalıklardan koruyacak bes-
lenme önerilerini Medicana Konya Hastanesi Bes-
lenme ve Diyetetik Bölümü’nden Diyetisyen Merve 
Sayın anlatıyor: 

Mevsim yeşillikleri ve meyveler
“Ispanak, maydanoz, dereotu, roka, kuşkonmaz… Ye-
şillikler hem kalori açısından yüzümüzü güldürürken 
hem de içerdikleri vitamin ve mineraller sayesinde 
günlük almamız gereken değerlerin çoğunu karşılar. 
Ayrıca ödem atma etkisi olan yeşillikler, vücudunuz-
da dönemsel geçişlerde oluşan şişliklere de 
yardımcı olur. Kahvaltı ve salatalarınızda 
baş tacı mevsim yeşillikleri olsun. Sıvı 
ihtiyacımızın bir bölümünü karşıla-
yan meyveler aynı zamanda posa içe-
riğiyle tokluk hissini de sağlar. 
Meyveler ile ilgili unutulmaması ge-
reken nokta; içeriğindeki ‘fruktoz’ 
adı verilen şeker içeriğinden dolayı 
miktar anlamında mutlaka dengelen-
mesi gerektiğidir.” 

Yulaf ezmesi
“Yulaf ezmesi hem çözünür hem de çözünmez lif 
içeren bir besindir. Çözünür lif oranı daha yüksek olduğu 
için hem uzun süre tokluk hissi sağlar hem de yüksek 
enerji verir. Kahvaltıda ya da ara öğünlerde mevsim mey-
velerini ve tarçını, süt ya da yoğurt ile karıştırıp tükete-
bilirsiniz.” 

Ceviz; fındık gibi yağlı tohumlar
“Ceviz, badem ve fındık gibi yağlı tohumlar E vitami-
ni ve folik asit yönünden zengindir. E vitamini güçlü 
bir antioksidan kaynağı olduğu için dönemsel geçiş-
lerin vazgeçilmezidir diyebiliriz. Aynı zamanda yağlı 
tohumların yağ içerikleri yüksek olduğu için enerji 
yoğunluğu da fazladır. Tüketim miktarlarına dikkat 
edilmelidir.”

Süt ve süt ürünleri
“Özellikle sindirim problemlerine maruz kalınan sıcak 
havalarda probiyotik içerikli yoğurtlar imdadımıza ye-
tişiyor diyebiliriz. Süt ve süt ürünleri kan şekerini den-
geledikleri için tokluk hissini de uzun süre sağlamaya 
yardımcılardır.”
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Yiyeceklerinizi	seçin,	
vücudunuzu	

güçlendirirken	halsizlik	ve	
yorgunluktan	kurtulun.

Choose your food, get rid of 
weakness, and fatigue 

while strengthening 
your body.



İyi bir mekana...
İyi bir mobilya gerek!
ERSA, mobilyanın var olduğu her alanda, mümkün 
olan en fazla kişiye temas ederek, Türkiye ve dünya 
tüketicisinin mobilya, tasarım, üretim ve mimari 
ihtiyaçlarına yaratıcı ve kaliteli çözümler geliştirir.

ersamobilya.com

arrow
designed by Claudio Bellini
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Izaka that serves at the terrace of CVK Park Bosphorus 
Hotel has its patrons experience incredible dishes of the 
world and Turkey, accompanied by DJ performances and 
the mesmerizing beauty of the Bosphorus. Izaka brings 
together four places under the same roof, namely The Midd, 
Mezze Mave, Hitode Sushibar, and Izaka Lounge. We had a 
chat with Eyüp Çevik, Executive Chef of CVK Park 
Bosphorus Hotel, on what type of flavor concept they offer 

to their target clients to make a difference.  

Combination of quality and flavor
CVK Park Bosphorus Hotel’s 

Executive Chef Eyüp Çevik has 26 
years of experience in the sector. 

Çevik began to work in 1990 in 
the Turkish restaurants in the 
UK, then in İstanbul at Konyalı 
Meat Restaurant. He says that 
he learned the intricacies of 
the Ottoman cuisine there. His 
hospitality career began in 

1995 at Ataköy Crowne Plaza & 
Holiday Inn hotels as a cuisine 

chef. Later, he worked at Four 
Seasons Hotel Bosphorus. Çevik has 

been working at CVK Park Bosphorus 
Hotel as its executive chef for the last two 

years, since its opening. Çevik expressed that 
although he has significant expertise at the Ottoman and 
Turkish cuisines, he also made extremely important 
experience in the culinary world by working with foreign 
chefs. Eyüp Çevik who states that Izaka was opened one 
and a half years ago says, “I’m the head of a team of 110, 
including 80 cooks and 30 scullery staff. I run a great 

CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında hizmet ve-
ren Izaka, Türk ve dünya mutfağından zengin örnekle-
rin yanı sıra büyüleyici Boğaz manzarası ve DJ perfor-
manslarıyla, misafirlerine eşsiz bir deneyim yaşatıyor. 
Izaka; The Midd, Mezze Mave, Hitode Sushibar ve Izaka 
Lounge olmak üzere dört farklı mekânı tek çatı altında 
topluyor. CVK Park Bosphorus Hotel’in Executive Şefi 
Eyüp Çevik ile Izaka’nın hedef kitlesine nasıl bir lezzet 
konsepti sunarak farklılaştığını konuştuk.

Kalite ve lezzet kombinasyonu
CVK Park Bosphorus Hotel’in Execu-
tive Şefi Eyüp Çevik, sektörde 26 
yıllık bir deneyime sahip. 1990’da 
İngiltere’de Türk restoranların-
da işe başlayan Çevik, daha son-
ra İstanbul’daki Konyalı Et Lo-
kantası’nda Osmanlı mutfak 
kültürünün inceliklerini öğ-
rendiğini söylüyor. Otelcilik 
kariyerine 1995’te Ataköy 
Crowne Plaza&Holiday Inn otel-
lerinde mutfak şefi olarak başla-
yan Çevik, bu görevinin ardından 
Four Seasons Hotel Bosphorus’ta gö-
rev aldı. CVK Park Bosphorus Hotel’in 
açılışında yer alan Çevik, 2 yıldır bu otelin 
executive şefliğini yürütüyor. Çevik, Osmanlı ve 
Türk mutfaklarına yönelik önemli bir uzmanlığa sahip olsa 
da yabancı şeflerle çalışarak dünya mutfağı konusunda da 
son derece önemli bir deneyime sahip olduğunu dile getiri-
yor. Izaka’nın 1.5 yıl önce açıldığını belirten Eyüp Çevik, 
“Burada 80 aşçı ve 30 bulaşıkhane personeli olmak üzere 110 
kişilik bir ekibin başındayım. Büyük bir operasyonun ba-

SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

THE FLAVOR AMBASSADOR OF DIFFERENT TASTES
EXECUTIVE CHEF EYÜP ÇEVİK PREPARES THE MOST SPECIAL DISHES OF TURKISH,        

OTTOMAN, AND THE WORLD CUISINE AT IZAKA.

FARKLI	DAMAK	TATLARININ	
LEZZET	ELÇİSİ

EXECUTIVE ŞEF EYÜP ÇEVİK, IZAKA’DA TÜRK, OSMANLI VE DÜNYA MUTFAKLARININ 
EN ÖZEL SPESİYALLERİNİ HAZIRLIYOR.
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“Kariyerine	
mutfak	şefi	olarak	

devam	etmek	isteyen	
gençlere	verebileceğim	en	önemli	
tavsiye	mutfak	kültürünün	dinamik	
bir	süreç	olduğunu	unutmamaları…”

“The most special advice that I can give 
young people who want to have a career 
as a cuisine chef would be not to forget 

that cuisine culture is a dynamic 
process...”



ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN
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CVK Park Bosphorus 
Hotel’in Executive Şefi 

Eyüp Çevik

Executive Chef of CVK 
Park Bosphorus Hotel 

Eyüp Çevik
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şındayım. Bu nedenle her günümüz toplantılar, eğitimler 
ve operasyonun işleyiş kontrolleri ile geçiyor. Ekibime 
verdiğim en önemli tavsiye ise her zaman kaliteli ve lezzet-
li ürünler hazırlamaları… Hazırlanan her ürünün tat kont-
rolünün mutlaka yapılması gerekiyor. Çalışırken, beni en 
çok sinirlendiren şey ise sürekli çalan telefonlar.” diyor.

3 farklı konsepte sahip
Eyüp Çevik, Izaka’nın mönüsünü oluştururken hangi kri-
terlere dikkat ettiği hakkında ise şu açıklamada bulunu-
yor: “Mutfağımız 3 farklı konsepte sahip. Bunlar The 
Midd; kebap-Osmanlı mutfağı, Mezze Mave; Akdeniz 
mutfağı ve balık ve son olarak Hitode; Uzak Doğu mutfağı 
ve sushi… Konsepti oluştururken, konuklarımızın farklı 
taleplerini tek bir alanda karşılayabilmeyi hedefledik. Bize 
gelen misafirlerin tercihleri doğrultusunda, bir masada 
farklı lezzetleri tadabilme imkânı sunuyoruz. Mönüyü 
oluştururken ise trend olan spesiyallerin seçilmesine ve 
misafirlerin isteklerine yanıt verebilecek ürünler kullan-
maya dikkat ettik. Izaka’nın en çok tercih edilen spesiyal-
leri ise kuzu kaburga, tuzda balık ve tahinli akıtma… 
Mekânımız, bünyesinde 3 farklı konseptin bulunması ve 
her bir misafirin isteğine bağlı olarak hizmet vermesi ile 
rakiplerinden ayrılıyor. Bir taraftan ocak başında kebap 
yenilebilirken diğer tarafta şov olarak hazırlanan sushiler 
servis ediliyor. Meze ve balık mostrasından ise misafirle-
rin kendi seçtikleri balık ve mezeler servis ediliyor.”

Yetenekli genç şefler yetiştiriyor
Büyük bir operasyonun başında olmanın son derece bü-
yük bir sorumluluk olduğunu düşünen Eyüp Çevik, işin 
tüm stresini yemek yaparak attığını ve kendisini de bu 
şekilde motive ettiğini belirtiyor. Çevik’e bu alandaki en 
büyük hayalini ve şef olarak çalışmak isteyen gençlere ne 
gibi tavsiyelerde bulunduğunu sorduk ve şu yanıtı aldık: 
“Bu alanda hizmet verecek başarılı bir genç nesil yetişti-
rilmesine katkıda bulunmak en büyük hayalim. Gelişen 
mutfak kültürünü, standartları, yeni yöntem ve uygula-
maları takip ederek, bu uygulamaların hayata geçmesine 
katkıda bulunma vizyonu doğrultusunda ilerliyorum. 
Kariyerine mutfak şefi olarak devam etmek isteyen 
gençlere verebileceğim en önemli tavsiye ise mutfak 
kültürünün dinamik bir süreç olduğunu unutmamaları… 
Bu sürecin takibini bırakmamalı ve uyum göstermeliler. 
Ayrıca yemek sunumlarında görsellikle beraber lezzetin 
ön planda olması en önemli kural...
Lezzetli ve güzel görünümlü yemekler yaratmaktan daha 
önemli bir şey varsa o da sağlıklı yemekler üretmektir. 
CVK Park Bosphorus Hotel bünyesinde bulunan tüm 
mutfaklar güncel standartlara göre dizayn edildi. Ayrıca 
sağlıklı ve hijyenik yemekler üretme bilinci ekip tarafın-
dan benimsenmiş durumda.”
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ŞEF EYÜP ÇEVIK’TEN MÜREKKEPLI DENIZ 
MAHSULLERI RISOTTO TARIFI (2 KİŞİLİK)
Malzemeler: 1.5 su bardağı pirinç (arborio), 4 
yemek kaşığı soğan, 1 çay kaşığı sarımsak, 3 
yemek kaşığı zeytinyağı, alabildiği kadar balık 
suyu (mevsim sebzeleri ve karides kabuğu ile 
hazırlanan aromatik bir sos), 1 çay kaşığı mürek-
kep balığı boyası, tuz, karabiber, 1 yemek kaşığı 
tereyağı, 4 adet orta boy karides, 1 adet dilim-
lenmiş kalamar.
Hazırlanışı: Sarımsak ve soğanı zeytinyağında renk 
değiştirene kadar soteleyin. Pirinci ekleyip kavur-
maya devam edin. İyice karıştırarak su ilave edin ve 
suyunu çekinceye kadar pişirin. Tuz ve tereyağını 
ilave ettikten sonra mürekkep balığı boyasını içine 
katın. Sote ettiğiniz ve tereyağı ile kıvam verdiğiniz 
karides ve kalamarları ekleyerek servis edin. 
Unutmayın, pirinçler çiğnenecek kadar yumuşak, 
dişe gelecek kadar da diri olmalı. Risotto, balık suyu 
verilerek pişirme esnasında sıklıkla karıştırılmalı ve 
pirinçlerin kendine has olan nişastasıyla sos kıvamı-
na gelmelidir.

SQUID’S INK SEAFOOD RISOTTO RECIPE FROM 
CHEF EYÜP ÇEVİK (FOR 2)
Ingredients: 1,5 cups of rice (arborio), 4 tbsp 
onion, 1 tsp garlic, 3 tbsp olive oil, fish stock 
(prepared with seasonal vegetables and 
shrimp shells) as it takes, 1 tsp squid’s ink, 
salt, black pepper, 1 tbsp butter, 4 medium 
shrimp, 1 calamari sliced.  
Directions: Sauté garlic and onion with olive 
oil until they change color. Add rice and keep 
sautéing. Stir well, add water, and cook until 
it observes water. After adding salt and 
butter, add squid’s ink. Sauté shrimp and 
calamari with butter and stir them into the 
risotto before serving. Keep in mind that rice 
should be al dente. Risotto should be cooked 
in fish stock and stirred well during cooking. 
Rice should come into sauce thickness with 
its own starch.



ŞEFLERİN MUTFAĞI / CHEFS’ KITCHEN

operation. Therefore, each day is filled with meetings, 
training, and inspections of undergoing operations. The 
most important advice I give my team members is always 
preparing delicious products... Quality and taste control 
of each product prepared must necessarily be done. While 
working, the thing that gets me the most is the phone, 
ringing constantly.”

Having 3 different concepts
Eyüp Çevik has explained his criteria as he created the 
menu of Izaka: “Our kitchen has three different concepts. 
There are kabobs and the Ottoman dishes at The Midd; 
the Mediterranean cuisine and seafood at Mezze Mave; 
the Far East cuisine and sushi at Hitode. As we created 
the menu, our target was to meet the different customer 
demands in one location. Within the aim of our guests’ 
preferences, we offer experiencing different flavors on 
one table. We cared to include trendy products that 
would meet the customer demands in the menu. The 
most preferred specialties of Izaka are lamb ribs, fish in 
salt, and tahini crepe. Our location creates a difference 
by offering three different concepts under one roof and 
serving to its clients in the way they prefer. As kabobs 
can be enjoyed on one side, sushi, prepared with a show, 
are served on the other. Our guests also enjoy their 
seafood and mezzes that they choose among our 
selection.”       

He trains talented young chefs
Eyüp Çevik who thinks being the head of a large operation 
is a great responsibility expresses that he both motivates 
and relieves himself by cooking. We asked Çevik about 
his biggest dream in this field and his advice to young 
people who want to work as a chef and received the 
following answer: “My biggest dream is to contribute in 
training the successful young generation who want to 
work in this area. I advance in the aim of a vision to 
contribute in materializing the newfound methods and 
applications by following the advancement of cuisine 
culture, standards, and new methods. The most special 
advice that I can give young people who want to have a 
career as a cuisine chef would be not to forget that 
cuisine culture is a dynamic process. They should keep 
following this process and comply with it. In addition, 
the most important rule in presenting food is the both 
visual quality and flavor being prominent. If there were 
one thing more important than creating delicious and 
mouth-watering dishes, it would be producing healthy 
food. All kitchens within CVK Park Bosphorus Hotel are 
designed according to the current standards. In addition, 
the team has adopted a consciousness to produce healthy 
and hygienic dishes.”
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Ispanaklı Dil Balığı
Flounder with Spinach

Hitode’den Sushi 
Masuta Set (30 parça) 

Hitode’s Sushi Masuta 
Set (30 pieces)

Ali Nazik Kebabı
Ali Nazik Kebab

Caprese Kulesi
Caprese Tower
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FANTASTİK COĞRAFYA, BÜYÜLEYİCİ TARİH: 
FANTASTIC GEOGRAPHY AND CAPTIVATING HISTORY:

MEGALİTİK TAPINAKLARDAN YERALTI MEZARLIKLARINA, 
MALTA’DA FANTASTİK BİR TATİLE NE DERSİNİZ?

HOW WOULD YOU LIKE A FANTASTIC VACATION IN MALTA TO SEE THE 
MEGALITHIC TEMPLES AND UNDERGROUND TOMBS?

MALTA

BERİL ŞEN

There are many reasons to love Malta, the land of the islands. 
The most significant reason is its unimaginable diversity; 
although, it is a small country. Prehistoric temples, hills where 
fossils are found, hidden caves, exciting diving spots, and its 
dense history are among the things that make the destination 
attractive. Let’s not forget the deep blue sea! As the bays that 
are sheltered by the limestone hills hide among the coves along 
the coast on one side, the crimson gold beaches stretch 
accompanied by the clear waters on the other. The numerous 
marinas of the island are always filled with boats and yachts. 
Diving and snorkeling enthusiasts explore the underwater for 
caves, sunken treasures, and slopes.  

Mixture of flavors and cultures
The Maltese Archipelago, which is significant with its 
proximity to Sicily and North Africa, consists of three 
islands, namely Malta, Gozo, and Comino. Malta, the 
largest member of the archipelago, covers a surface of 237 
square kilometers, as Gozo covers 68 and Comino covers 2 
square kilometers of surface area. Malta is also tempting as 
a ‘Mediterranean Cocktail.’ Despite the fact that Maltese 
people are Roman Catholics, an amazing mix of culture 
living in harmony had been existed here for generations. A 
traditional Maltese dish combines Sicilian and Middle 
Eastern flavors, but doesn’t let local flavors slide such as 
honey and rabbit meat. Maltese people are very hospitable 
and friendly. They will not leave your side until they deliver 
you to your destination, if you lose your way. You can see the 
modern effects of the 21st century everywhere. Especially in 
small and quite villages such as Gozo, buildings like giant 
church spires might take you to the past. 

Bir takımadalar ülkesi olan Malta’yı sevmek için bir-
çok neden var. En belirgin nedeni; küçük olmasına 
rağmen, içinde hayal edilemeyecek denli çeşitlilik ba-
rındırması. Tarih öncesi tapınakları, fosillerle dolu 
tepeleri, gizli mağaraları, heyecan verici dalış noktala-
rı ve yoğun tarihi, burayı ilginç bir destinasyon yapı-
yor. Derin mavi denizi de yabana atılacak gibi değil. 
Bir tarafta kıyı boyunca kireç taşı tepeleriyle korun-
muş koylar girintilerde saklanırken, bir tarafta da 
berrak sulara eşlik eden kızıl altına çalan plajlar uza-
nır. Adanın sayısız marinası tekneler ve yatlarla dolup 
taşar. Dalgıçlar ve şnorkel meraklıları denizaltında 
mağara, batık ve dik kayalıkların keşfine çıkar. 

Lezzetler ve kültürler karışımı
Sicilya ve Kuzey Afrika’ya yakınlığıyla dikkat çeken 
Malta Takımadaları’nda üç ada var; Malta, Gozo ve 
Comino. Takımadalar arasında en büyük olan Malta 
237, Gozo 68 ve Comino 2 kilometrekarelik bir alan 
kaplar. Malta, bir ‘Akdeniz kokteyli’ olduğu için de 
oldukça cazip. Her ne kadar Malta’nın halkı Roman 
Katolik ise de, nesiller boyunca şaşırtıcı bir kültür 
karışımı birarada varolabilmiş. Geleneksel Malta ye-
meği, Sicilya ve Ortadoğu lezzetlerini karıştırır ama 
tavşan ve bal gibi yerel malzemeleri de ihmal etmez. 
Maltalılar, sıcak ve misafirperverler. Yolunuzu kaybe-
din, sizi doğru yere teslim edene kadar yanınızdan 
ayrılmazlar. 21. yüzyılın modern etkileri her yerde 
görülür ancak birçok yerde, özellikle Gozo gibi sakin, 
küçük köylerde devasa kilise kuleleri gibi yapılar sizi 
eski zamanlara götürür. 
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History standing out against time
Malta has always been a tempting territory to capture because 
of its geographical position at the center of the Mediterranean. 
Many of the islands are equipped with underground and 
overland defense systems. The Knights of St. John had 
established the capital Valletta. Watchtowers of the Mdina 
and Victoria, walled cities settled over the hill, take place 
along the coast. Even the fishing boats of Malta reflect the 
past with the eyes on the front of them just as their ancestors 
Phoenicians’ boats. The prehistoric towns of Gozo and Malta 
have incredible details. Seeing the temples and towers from 
different eras, and ‘Fat Lady’ and many other figurines at the 
museum is still possible today.  
      
European Capital of Culture in 2018
Valletta is Malta’s miniaturized capital city. The 
Knights of St. John established the city on a peninsula. 
Its founders had dreamed of an aristocratic city here, 
with the elegance of the 16th century. UNESCO referred 
the city as ‘one of the places where the history of the 
world is seen the most intense’ when included Valletta 
in its World Heritage List. As the newly designed City 
Gate Renzo Piano, the Building of the Parliament and 
Opera House change the urban landscape, representation 
of Valletta as the European Capital of Culture in 2018 
with restored honey-colored city walls, new museums, 
hotels, cafes and restaurants converted from 16th-
century manor houses supported the city’s rebirth with a 
new face. Outside the city is also worth seeing. It is 
possible to take a pleasant boat ride to the Three Cities 
and the prehistoric Hal Saflieni Hypogeum.

Zamana direnen tarih
Malta, Akdeniz’in merkezindeki coğrafi konumu ne-
deniyle, her zaman ele geçirilmesi cazip bir yer olmuş. 
Birçok ada yerüstü ve yeraltı koruma-savunma un-
surlarıyla donanmış. Başkent Valletta, Aziz Jean Şö-
valyeleri tarafından kurulmuş. Tepede kurulmuş kale 
tipi kentler olan Mdina ve Victoria’nın, kıyı boyunca 
gözetleme kuleleri var. Malta’nın balıkçı tekneleri 
bile, uç kısımlarındaki göz motifleriyle, tıpkı ataları 
Fenikeliler’in tekneleri gibi geçmişi yansıtır. Malta ve 
Gozo’nun ustalıkla inşa edilmiş tarih öncesi kentleri 
şaşırtıcı detaylara sahiptir. Müzesindeki heykelcikle-
ri, devasa ‘şişman kadın’ heykellerini, farklı devirler-
den kalma tapınak ve kulelerini, bugün hala görmek 
mümkün.

2018’de Avrupa Kültür Başkenti 
Valletta, Malta’nın minyatürvari başkenti. Aziz Jean 
Şövalyeleri tarafından bir yarımadada kurulmuş. Ku-
rucuları burada, 16. yüzyıl zerafetini taşıyan, aristok-
rat bir kent hayal etmişler. UNESCO, Valletta’yı Dün-
ya Miras Listesi’ne dahil ettiği zaman onu ‘dünyada 
tarihin en yoğun görüldüğü yerlerden biri’ olarak tarif 
etmiş. Yeni tasarlanmış Şehir Kapısı Renzo Piano, 
Parlamento Binası ve Opera Binası, kent manzarasını 
değiştirirken aynı zamanda Valletta’nın 2018’de Avru-
pa Kültür Başkenti olarak lanse edilmesi, restore edil-
miş bal renkli kent duvarları, yeni müzeleri, otelleri, 
16. yüzyıl malikanelerinden dönüştürülen cafe ve res-
toranlarıyla, şehrin tekrar farklı bir çehreyle doğması-
na destek olmuş. Valletta’nın şehir dışı da görmeye 

Marsaxlokk Limanı’ndaki renkli balıkçı kayıkları Malta’nın karakteristik görüntülerinden.
Colored fishing boats in Marsaxlokk harbor, is one of the characteristic views of Malta.
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The mysterious world of underground
The most extraordinary structure of Malta is the five 
thousand year old underground necropolis Hal Saflieni 
Hypogeum. You feel like you step into a silent and 
mysterious world at Hypogeum (means underground in 
Greek) that was discovered during a construction work 
in 1902. Dated to 3600-3000 BC with halls, chambers, 
and passages masterfully carved in stone, the cemetery, 
where about seven thousand bodies are buried, spreads 
over 500 square meters of land. The stone workers of the 
time had worked by examining the strengths and 
weaknesses of the stones according to their types in 
order to achieve a secure underground structure while 
digging the chambers. The place had been closed for ten 
years in the 2000s, since the carbon dioxide produced by 
the visitors’ breathing was causing damage to the 
limestone walls of the burial chambers. The cemetery 
had been restored with the financial support of UNESCO 
and today its microclimate is controlled substantially. 
Now the number of visitors is limited to 10 people per 
tour. Therefore, making a reservation two months before 
your visit would be a good idea.

Megalithic temples
Malta’s best-preserved prehistoric structures, also the 
most impressive, are megalithic temples. In addition, 
Hagar Qim (Sharp Stones) and Mnajdra with their 
impressive positions in the hills above the sea are 
monumental structures that are worth seeing. Probably, 
the temples were originally covered with stone arches, but 
they have been in ruins for a long time. Hagar Qim’s 

değer. Üç Kent ve tarih öncesi döneme ait Hal Saflieni 
Hypogeum’a keyifli bir feribot gezintisi yapmak 
mümkün. 

Gizemli yeraltı dünyası
Malta’nın yapıları arasında en olağanüstü olanı; 5 bin 
yıllık bir yeraltı nekropolü Hal Saflieni Hypogeum. 
1902’de bir inşaat sırasında keşfedilen Hypogeum’da 
(Yunanca’da ‘yeraltı’ demek), gizemli ve sessiz bir 
dünyaya adım atmış gibi oluyorsunuz. Holleri, odaları 
ve geçitleri taşa ustalıkla oyulmuş, MÖ. 3600-3000 
yıllarına tarihlenen ve yaklaşık 7 bin ölünün gömüldü-
ğü mezarlık, 500 metrekare alana yayılıyor. O zamanın 
işçileri, odaları kazarken, duvar işçilerini örnek alarak, 
güvenli bir yeraltı yapısı elde edebilmek için, taşın 
cinsine göre zayıf ve kuvvetli yanlarını inceleyerek 
çalışmışlar. Ziyaretçilerin nefeslerindeki karbondiok-
sit bu mezar odalarının, kolay yıpranan kireçtaşı du-
varlarına zarar verdiğinden, 2000’li yıllarda 10 yıl sü-
reyle kapatılmış. UNESCO’nun finansal desteğiyle 
restore edilmiş ve bugün mikrokliması ciddiyetle 
kontrol ediliyor. Artık ziyaretçi sayısı, tur başına 10 
kişiyle sınırlandırılıyor. O nedenle ziyaretinizden iki 
ay önce rezervasyon yaptırmakta fayda var. 

Megalitik tapınaklar
Malta’nın en iyi korunmuş tarih öncesi yapıları, aynı 
zamanda etkileyici megalitik tapınaklar. Deniz üzerin-
deki tepelerdeki etkileyici konumlarıyla da, Hagar Qim 
(Dik Taşlar) ve Mnajdra, görmeye değer anıtsal yapılar. 
Tapınaklar büyük ihtimalle, orijinalinde taş çıkmalı 

Malta, mimarisi ve doğasıyla, cazip bir ‘Akdeniz kokteyli’dir.
Malta, with its architecture and nature, is quite an attractive ‘Mediterranean coctail.’



GEZİ / TRAVELGEZİ / TRAVEL

0  4  8  raillife HAZİRAN / JUNE 2016

three-column entrance is restored and gives a sense of the 
original. As you stand at the corner, look to your right 
before entering to see the largest monumental stone that 
weighs 20 tons. Temple consists of irregular oval 
intertwined chambers, deferring from the ordinary 
temples of Malta in this aspect. The Fat Lady and the 
Maltese Venus figurines that were discovered in here are 
exhibited at the Museum of Archeology in Valletta today. 
Mnajdra is more ornate. Here, each with three sectional 
plans, there are three adjoining temples. All belong to BC 

3600 - BC 3000. Guided tours that are organized 
during summer (June) and winter (December) 

solstices create an opportunity to better 
experience the light rays of the temple. 
Walking trails are marked around the 
temples, offering exceptional sea views.

Nobel city
Mdina is an Arab city, which is distinct from 

the modern Malta in a world surrounded by 
honey-colored walls. Despite daily visitors filling 

the main streets, the city impresses with hidden alleys 
and subtle architectural details. Walls had surrounded 
Mdina in the 1000s BC for protection by the Phoenicians 
and the city had been named ‘Malet,’ meaning ‘the place 
for protection.’ The Romans had established a large city 
here and called it Melita. The incoming Arabs gave its 
current name during the 9th century. It means ‘walled 
city’ in Arabic. Mdina’s medieval name means ‘noble 
town.’ This place had been the favorite place of the 
Maltese aristocrats and the residence of the 

kemerlerle örtülüydü fakat bunlar uzun bir süredir yı-
kık. Hagar Qim’in üç sütunlu girişi restore edilmiş olup 
orijinaline dair bir fikir veriyor. Girmeden evvel, köşe-
den sağa bakın, buradaki 20 ton ağırlığında anıtsal taş 
en büyüğü. Tapınak düzensiz, oval, birbiri içine girmiş 
odalardan meydana geliyor ve bu açıdan alışılagelmiş 
diğer Malta tapınaklarından farklı. Burada bulunan şiş-
man kadın heykelleri ve Maltalı Venüs figürü bugün 
Valletta Arkeoloji Müzesi’nde sergileniyor. Mnajdra 
daha süslü. Burada her biri üç dilimli plana sahip, yan üç 
tapınak var. Hepsi MÖ. 3600- MÖ. 3000’e ait. Yaz 
(haziran) ve kış (aralık) gündönümlerinde dü-
zenlenen rehberli turlar, tapınağın ışınlarını 
daha iyi hissetmek için bir fırsattır. Olağa-
nüstü deniz manzaraları sunan tapınakla-
rın etrafında işaretlenmiş yürüyüş pati-
kaları var. 

Asil şehir
Modern Malta’dan apayrı bir dünya da bal 
rengi duvarlarla çevrili Arap şehri Mdina. Ana 
caddeleri dolduran günübirlik ziyaretçilere rağmen, 
gizli dar sokakları ve incelikli mimari detaylarıyla göz 
dolduruyor. Mdina, MÖ. 1000 yıllarında Fenikeliler 
tarafından korunma amaçlı bir duvarla çevrilmiş ve 
‘korunma yeri’ anlamında ‘Malet’ adı verilmiş. Roma-
lılar burada büyük bir kent kurup buna Melita adını 
vermişler. Bugünkü ismi, 9. yüzyılda gelen Araplar 
tarafından verilmiş, medina Arapça’da ‘surlarla çevri-
li kent’ anlamına geliyor. Ortaçağlarda Mdina’ya ‘asil 
şehir’ adı verilmiş. Burası Malta aristokratlarının en 

YEREL NOKTA

Turistlerden uzakta Ghar 
Lapsi’de adalılarla yüzün. 

LOCAL SPOT

Swim with the locals 
away from tourists at 

Ghar Lapsi.

Gozo Adası’ndaki taş kemer, Mavi Pencere olarak ün salmıştır.
The famous stone arch of Gozo island, is known as the Azure Window.



administrative council. Due to their connection with the 
sea, the Knights of St. John had made Valletta and 
Grand Harbor their operations centers and Mdina had 
lost its popularity over time.

Fantastic geography
The most striking coastal views of Gozo are significant in 
Dwejra where the sea cooperates with its geological 
structure. The current place of Dwejra Bay and the Inner 
Sea is where the underground caverns became a landslip. 

This scene is inviting. The Maltese temptations 
are not to be underestimated because of its 

size. Take a walk around the Connonera 
Harbour or Vittoriosa’s streets ornate 

with flowers; swim in the Blue Lagoon 
that is located between Comino’s 
westernmost point and Cominotto 
islet where no one lives. It is a 
sheltered cove with a white sandy 
beach and clear waters. See the 

treasure of the most impressive 
church of Malta, St. John’s Co-

Cathedral: Caravaggio’s gigantic 
painting of The Beheading of Saint John 

the Baptist. Chill yourself in the Pool of St. 
John, which is a fantastic natural outdoor swimming 

location located among the rocks in Marsaxlokk. Malta 
opens the door not only to a spellbinding history with its 
megalithic temples, underwater and underground 
treasures, picturesque landscapes, and underground 
tombs but also to a fantastic geography.

sevdiği yerleşim yeri ve idari meclisin yeri olmuş. Aziz 
John Şövalyeleri denizle olan bağlantılarından dolayı, 
Büyük Liman ve Valletta’yı kendi faaliyet merkezleri 
yapmışlar ve zaman içinde Mdina çaptan düşmüş. 

Fantastik coğrafya
Gozo’nun en çarpıcı kıyı manzaraları, jeolojik yapısıyla 
denizin işbirliği yaptığı Dwejra’da kendini gösterir. 
Bugünkü Dwerja koyu ve İç Deniz, bir zamanlar yeraltı 
mağaralarının göçük haline geldiği yerde bulunuyor. 
Bu manzara mütemadiyen sizi davet eder. 
Malta’nın cazibeleri boyutuna bakılınca 
hiç de az değil; Vittoriosa’nın çiçekler-
le süslü yollarında ya da Cottonera 
Limanı’nda gezinin, Comino’nun 
batı ucu ile kimsenin yaşamadığı 
Cominotto (Kemmunett in Malti) 
adacığı arasında, beyaz kumsalı ve 
cam gibi deniziyle korunaklı bir 
koy olan Mavi Lagün’de yüzün, 
Malta’nın en etkileyici kilisesi olan 
Aziz John Co-Katedral’in hazinesi, 
Caravaggio’nun devasa Vaftizci Yah-
ya tablosunu görün, Marsaxlokk’ta ka-
yalar arasında doğal bir açık hava havuzu ve 
fantastik bir yüzme noktası olan Aziz Peter’in 
Havuzu’nda serinleyin... Denizaltı ve deniz üstü hazi-
nelerinden megalitik tapınaklarına, bir kartpostalın 
içindeymişsiniz hissine kapılacağınız manzaralarından 
yeraltı mezarlıklarına, Malta sadece büyüleyici bir tari-
hin değil fantastik bir coğrafyanın da kapılarını açar.  

YEREL LEZZET

Malta’nın, Akdeniz tarzı eklektik 
bir mutfağı var. Ünlü şef Aaron’un 

Valletta’daki restoranı Aaron’s Kitchen’da 
mönüde fiyakalı seçenekler bir yana siz 

Malta mutfağının sunduklarına bir göz atın. 

LOCAL FLAVOR

Malta has an eclectic cuisine, which carries 
marks of the Mediterranean kitchen. Leave 
aside the fancy dishes of the menu at the 

famous chef Aaron’s restaurant that is 
called Aaron’s Kitchen, located in 
Valletta, and take a look at what 

they have to offer from the 
Maltese cuisine.  

Cam gibi deniziyle Comino Adası’ndaki Mavi Lagün ile Balluta Körfezi’ndeki kilise görmeye değer.
It is worth seeing the aquarium like Blue Lagoon on the Comino Island and the church at Balluta Bay.
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Sports such as ‘Korfball’ which is a different combination 
of handball and basketball; ‘Hapkido’ an original defensive 
fighting technique that can be learned by old and young; 
‘Orienteering’ an interesting combination of physical and 
mental activities; ‘Bandy’ a game that has traces of 
football, and ice hockey promise their targeted mass a very 
different life style.

Basketbol ve hentbolun farklı bir bileşimi olarak dikkat 
çeken ‘korfbol’; yaşa bağlı olmaksızın herkes tarafından 
yapılabilen orijinal savunma sanatı ‘hapkido’; bedensel ve 
zihinsel aktivitelerin farklı bir uyum içinde olması ile öne 
çıkan ‘orientring’; buz hokeyi, çim hokeyi ve futboldan 
izler taşıyan ‘bandy’ gibi spor dalları, hedef kitlesine çok 
daha sıra dışı bir yaşam stili vaat ediyor.

HOBİ / HOBBY

SELİN AKGÜN

EĞER SIRADAN SPOR DALLARININ DIŞINA ÇIKARAK ÇOK DAHA FARKLI HOBİLERE SAHİP 
OLMAK İSTİYORSANIZ, DOĞRU YERDESİNİZ… KORFBOL, BANDY, ORIENTRING VE 

HAPKİDO İLE TANIŞMANIN TAM ZAMANI…

IF YOU WANT TO EXPLORE VERY DIFFERENT HOBBIES THAN THE ORDINARY SPORTS, YOU ARE AT 
THE RIGHT PLACE... IT IS TIME TO MEET KORFBALL, BANDY, ORIENTEERING, AND HAPKIDO... 

BU	
HOBİLERE	
DİKKAT!

PAY 
ATTENTION        

TO THESE 
HOBBIES!
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Korfball: A game where men and women 
compete on the same team
Korfball, is the only team sport where men and women play 
together. The goal of this game, which is a combination of 
basketball and korfball, is throwing the ball into the basket like 
hoops called korfs. Usually played indoors, it can also be 
played in water, sand or on grass outdoors. The founder of 
Korfball is the interesting Dutch P.E. teacher Nico Broekhuysen. 
During a P.E. class, Broekhuysen noticed that the boys and 
girls were not doing sports together; he designed korfball in 

Amsterdam in 1902, which was based on a game he 
played in Sweden. He started making his 

students play it afterwards. Right after 
this, the Dutch Korfball Union was 

established in 1903, which caused it 
to spread within the country. During 
the 1928 Holland and the 1920 
Belgium Olympic Games, korfball 
was played as an entertainment 
sport. Until 1933, korfball was 
played within these borders. In 
1933, the Holland and Belgium 

Federations established the 
‘International Korfball Federation’ 

that started to work to spread korfball. 
Following the changing of men and 

women’s social status during the second half 
of the 20th century, korfball’s spread increased 

even more. While there were only 4 European members in the 
International Korfball Federation in 1970, korfball was played 
in 4 continents and more than 30 countries in 1992. The main 
goal of korfball is throwing the korf ball into the opponent’s 
hoop and gain points. A team is made of 4 men and 4 women 
making a total of 8 players. The height of the hoop is 3.5 
meters. Korfball was structured as a sports branch in which 
both defense and offense is important.

Kadın ve erkekler aynı takımda yarışıyor: Korfbol
Korfbol, erkeklerle kadınların birlikte oynadıkları tek 
takım sporu... Basketbol ve hentbol karması olarak dik-
kat çeken bu oyunun amacı, topu rakip takımın korf de-
nilen, sepete benzer yüksek potasına atmak. Kapalı alan-
larda oynanmasının yanı sıra çimde, kumda veya suda da 
oynanabiliyor. Korfbolun mucidi ise Hollandalı bir beden 
eğitimi öğretmeni olan Nico Broekhuysen olarak öne çı-
kıyor. Beden eğitimi derslerinde kızların ve erkeklerin bir 
arada oynamadığını gören Broekhuysen, İsveç’te oynadı-
ğı bir oyundan esinlenerek, korfbol oyununu 
1902 yılında Amsterdam’da tasarladı ve 
derslerinde oynatmaya başladı. Bunun 
hemen ardından Hollanda Korfbol 
Birliği,1903’te kuruldu ve bu spor 
dalı ülke çapında yaygınlaştı. 
1920 Belçika ve 1928 Hollanda 
Olimpiyat Oyunları’nda korf-
bol gösteri sporu olarak yer 
aldı. 1933’e kadar korfbol, bu 
sınırlar dâhilinde oynandı. 
1933’te Hollanda ve Belçika Fe-
derasyonları ‘Uluslararası Korf-
bol Federasyonu’nu kurarak, korf-
bolu yaygınlaştırma çalışmalarına 
başladı. 20’nci yüzyılın ikinci yarısın-
da, kadın ve erkeklerin sosyal durumları-
nın değişmeye başlamasını takiben korfbol 
yaygınlaşmaya başladı. 1970’te Uluslararası Korfbol Fe-
derasyonu’nun sadece Avrupa’da 4 üyesi varken, korfbol 
1992’de 4 kıtada, 30’u aşkın fazla ülkede oynanmaya baş-
landı. Korfbol sporunda amaç, rakip takımın potasında 
korf topu atarak sayı elde etmek. Bir takım 4 kadın ve 4 
erkek olmak üzere 8 sporcudan oluşuyor. Pota yüksekliği 
ise 3.5 metre… Korfbol hem hücumun hem de defansın 
önemli olduğu bir spor dalı olarak yapılandı.
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Hapkido: The three thousand year old defensive                
martial art style
Hapkido expresses a way of life beyond being a 3 thousand 
year old defensive martial art originated in Korea. Hapkido 
is more of an art of self-defense rather than a sport. Both 
women and men of all ages can exercise it. The techniques 

that this defensive art implement are more like 
exercises for the body and soul rather than 

fighting patterns. For that reason, there 
are meditation portions that have 

artistic roots in which you do certain 
battle and breathing techniques. The 
goal is not destroying your opponent 
and permanently removing him, it is 
defending yourself from your 
opponent’s attacks and finding a 

way to defeat him. Hapkido teaches 
arm and leg joint locks, every type of 

foot techniques, throwing, acrobatic 
gymnastic with hand techniques, bending, 

putting pressure on nerve points, and next to 
all of these, how to use every kind of weapon 

besides firearms and how to turn daily or household items 
into weapons. For example, a stick, an umbrella, a knife, a 
fan, a hairpin, and daily items such as these can be used in 
this sports branch. Although, it shows similarities to the 
Korean Tae Kwon Do, ‘hapkido’ has more different and 
harsher moves. Hapkido has moves like hard punching, 
tumbling, sweeping and tripping up. These moves are 
forbidden in Tae Kwon Do.

3 bin yıllık savunma sanatı: Hapkido
Hapkido, 3 bin yıllık Kore kökenli bir savunma sanatını, 
bunun da ötesinde bir yaşam biçimini ifade ediyor. Bir 
spordan ziyade meşru müdafaaya uygun bir sanat olan 
hapkido, yaşa bağlı olmaksızın hem kadınlar hem de er-
kekler tarafından yapılabiliyor. Savunma sanatlarında 
uygulanan teknikler, dövüş kalıplarından çok 
ruhu ve bedeni eğiten egzersizler olarak 
dikkat çekiyor. Bu yüzden sanat temeli 
kazanmış olan, savaş tekniklerinin 
belli nefes teknikleri ve konsantras-
yonlarla çalışılan meditasyon bö-
lümleri bulunuyor. Amaç düşmanı 
yok edip ortadan kaldırmak değil, 
fakat ona karşı savunma yaparak 
onu kazanmanın yolunu keşfet-
mek… Hapkido geniş bir yelpazede; 
kol ve ayak eklem kilitlemeleri, fır-
latma, her türlü ayak teknikleri, el 
teknikleri ile akrobatik jimnastik, eğme, 
bükme ve sinir noktalarına baskı teknikle-
rinin yanında ateşsiz her türlü silahı ustaca 
kullanmayı, günlük hayatta kullanılan eşyaları birer si-
laha dönüştürmeyi öğretiyor. Örneğin; sopa, şemsiye, bı-
çak, yelpaze, toka vb. gibi günlük araç gereçler de bu spor 
dalında kullanılabiliyor. Kore kökenli bir diğer oyun olan 
tekvando ile benzerlik gösterse de ‘hapkido’ daha farklı ve 
sert hareketleri içinde barındırıyor. Hapkido; düşürme, 
takla, sert yumruk ve süpürme gibi hareketleri içeriyor. 
Tekvandoda ise bu hareketler yasak. 
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Buz üzerinde futbol: Bandy
Bandy, 11’er oyuncudan oluşan, 45 dakikalık 2 yarı bo-
yunca küçük bir topu karşı kaleye sokmaya dayanan spor. 
Buz hokeyi, çim hokeyi ve futboldan izler taşıyan 
bandy’de oyuncuların ‘bandies’ adı verilen eğimli sopala-
rı bulunuyor. Bandy oyuncularının iyi bir patenci olma-
nın yanı sıra iyi top kullanma becerisine de sahip olmala-
rı gerekiyor. Futbol sahası büyüklüğündeki bir buz pis-
tinde 11 kişilik takımlarla oynanan bu oyun, buz hokeyi 
tutkunlarını heyecan içinde bırakabilecek cinsten. 

Bandy: Football played on ice
Bandy is a sport, which consists of two teams that have 11 
players who try to get the ball into their opponents’ goal in two 
halves that are 45 minutes each. In bandy that has traces of ice 
hockey, grass hockey, and football, the players have curved 
sticks that are called ‘bandies’. Bandy players must be good ice 
skaters as well as being good ball players. This game, which is 
played in an ice stadium as big as a football stadium, is played 
by teams of 11 players and is a kind of game that would fill ice 
hockey fans with excitement.

Koşarak satranç oynanan spor: Orientring
‘Koşarken satranç oynamak’ olarak da tarif edilen 
orientring, günlük yaşamın stresini doğayla baş başa 
kalarak atmak hem bedeninize hem de zihninize spor 
yaptırmak, yeni insanlarla tanışmak, kendinizle, ar-
kadaşınızla ve doğayla yarışmak için en ideal spor-
lardan biri… Oyunun temel amacı, yarışmaya başlar 
başlamaz hedef noktalarını hızlıca belirlenen sırayla 
dolaşarak varış noktasına en kısa sürede varmak. 
Orientring’i benzerlerinden ayıran en önemli unsur 
koşarken takip edilecek bir liderin veya işaretlenmiş 
bir parkurun olmaması. Bulunulan yerden gidilecek 
yere ulaşmak için her sporcuya göre değişen sonsuz 
sayıda farklı seçenek bulunuyor. 

Orienteering: The sport in which you play chess while running
Orienteering which is also described as ‘Playing chess while 
running’ helps you relieve stress by being alone with nature, 
exercising your body and mind, meeting new people, and it is the 
most ideal sport to compete with friends, nature and yourself. 
The main goal of the game is going to the control points in the 
correct order as fast as possible when the game begins. The main 
thing that separates Orienteering from similar sports is that 
while running you don’t have to follow a leader or a marked trail 
path. There is an infinite amount of different ways to get to the 
target location that changes for every athlete. The athletes need 
to make quick decisions based on the field’s traits and the other 
athletes’ attributes, so in other words, they need to use their 
athletic abilities just as much as their mental abilities.
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Jonah Jones, who had been in Google before as the 
leader of the Google Maps project, shared their video 
application Riff that was developed at Facebook and the 
experience they gained from user experience while 
developing it with RailLife readers. Jonah Jones, who is 
prominent with his projects towards user experience, 
emphasized that after Riff that enables users to make 
videos with their friends was opened to use in 2015, he 
began to work on their new product called Facebook at 
Work with his current team, and it is in its beta process 
now. Jonah Jones, who talked about the difficulties they 
faced during the application process and the solutions 
for the problems that they found as a team, also offers 
important tips for young people who want to make a 
career in this area.

Daha önce Google’da, Google Maps projesinin başın-
da olan Facebook Ürün Geliştirme Direktörü Jonah 
Jones, Facebook’ta geliştirdikleri video uygulamaları 
Riff’i ve bu uygulamayı geliştirirken kullanıcı deneyi-
mi konusunda edindikleri deneyimleri Raillife okuyu-
cuları ile paylaştı. Kullanıcı deneyimine yönelik pro-
jeleriyle öne çıkan Jonah Jones, 2015’te kullanıma 
açılan ve kullanıcıların arkadaşları ile birlikte videolar 
oluşturmasını sağlayan Riff uygulamasının ardından 
şu an ekibiyle Facebook At Work adlı ürünlerinin Beta 
sürecinde olduklarını vurguluyor. Uygulama sürecin-
de karşılaştıkları zorluklardan ve sorunlara takım ha-
linde buldukları çözümlerden bahseden Jonah Jones, 
bu alanda kariyer yapmak isteyen gençlere önemli 
ipuçları da sunuyor.

HEDEF	KİTLESİNİ	DİNLEYEN	KAZANIR
FACEBOOK ÜRÜN GELİŞTİRME DİREKTÖRÜ JONAH JONES, KULLANICI DENEYİMİNDE 

FARK YARATMAK İÇİN GERÇEK SORUNLARA ÇÖZÜM OLACAK STRATEJİLER 
GELİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ BELİRTİYOR.

THE ONES WHO LISTEN TO THE TARGET MASS WIN
FACEBOOK PRODUCT DEVELOPMENT DIRECTOR JONAH JONES STATES THAT TO 
MAKE A DIFFERENCE IN USER EXPERIENCE, STRATEGIES ON FINDING SOLUTIONS 

FOR REAL PROBLEMS MUST BE DEVELOPED.

GİRİŞİM / INITIATIVE

SELİN AKGÜN
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The architect of applications used worldwide 
Facebook Product Development Director Jonah Jones, 
who has 17 years of experience in the product 
development field, says, “After the London based start-
up company, I worked on Google Maps for 8 years at 
Google’s Zurich, Sydney and Mountain View offices. 
Focusing on user experience, I redesigned Google Maps. 
Currently, I am working for Facebook in London and 
directing all the design teams. Our team in London is 
improving apps used worldwide. Our offices in London 
are making incredible products and they are looking for 
people to work as designers, product directors, 
engineers, researchers, content strategists, and content 
experts with the same incredibleness. During the time, I 
was working for Google. I worked in many different 
Google Maps departments. I was the head of Google 
Maps’ big update in 2015. Before that, I worked for 
cartography, guidance, and Google Transit’s first 
version. As a ‘product design director’ at Facebook, I 
support and lead the designers of our teams that work in 
London. As our teams in London try to help users 
communicate and share things better with their friends 
and families, they also try to enable corporate businesses 
become more communicative and productive by means 
of our new product Facebook at Work. Making sure that 
the teams are focusing on the right problems and 
removing their obstacles so that they can effectively 
work engulfs an important part of my time.” 

Dünya çapında kullanılan uygulamaların mimarı
Ürün geliştirme alanında 17 yıllık bir deneyime sahip 
olan Facebook Ürün Geliştirme Direktörü Jonah Jo-
nes, “Londra temelli start-up şirketinin ardından 
Google’ın Zürih, Sydney ve Mountain View ofislerin-
de Google Maps ürünü üzerinde 8 yıl çalıştım. Kulla-
nıcı deneyimi odaklı olarak Google Maps’i tekrar ta-
sarladım. Şimdi ise Londra’da Facebook için çalışıyor 
ve tüm tasarım ekiplerini yönetiyorum. Londra’daki 
takımlarımız dünya çapında kullanılan uygulamaları 
geliştiriyor. Londra’daki ofislerimiz muhteşem ürün-
ler ortaya koyuyor ve aynı muhteşemlikte tasarımcı, 
ürün yöneticisi, mühendis, araştırmacı, içerik strate-
jisti ve veri uzmanı pozisyonlarında çalışacak kişiler 
arıyorlar. Google’daki zamanımda Google Maps’in 
birçok farklı bölümünde çalıştım. Google Transit’in 
ilk versiyonunda sonrasında yönlendirmelerde daha 
sonra kartografi alanında ve son olarak da Google 
Maps’in 2015’teki büyük yenilenmesinin başında bu-
lundum. Facebook’ta görev yapan bir ‘ürün tasarım 
direktörü’ olarak Londra’da birçok farklı takımda ça-
lışan tasarımcılara liderlik ediyor ve destek oluyo-
rum. Londra’daki takımlarımız, kullanıcıların arka-
daşları ve aileleri ile daha iyi iletişim kurmaları ve 
paylaşım yapmaları için çalışırken, aynı zamanda Fa-
cebook at Work adını verdiğimiz yeni bir ürün ile 
kurumsal işletmelerin de daha çok iletişim içinde ve 
üretken olmalarını sağlamaya çalışıyorlar. Takımları-
mın mümkün olduğunca etkin çalışabilmeleri için 
önlerindeki engelleri kaldırmak ve doğru sorunlara 
odaklandıklarından emin olmak zamanımın önemli 
bir kısmını kapsıyor.” diyor.

‘Meydan okuma’ videoları ilham kaynağı oldu
Jonah Jones, 2015’te imza attıkları projelerle ilgili şu 
bilgileri paylaşıyor: “2015’te birçok heyecan verici 
şey üzerinde çalıştık ama maalesef bunlar henüz 
paylaşılmaya hazır değil. Riff, 2015’te kullanıma aç-
tığımız, birçok ilginç dersler öğrendiğimiz ve üzerin-
de konuşabileceğimiz bir proje… Video içerikler için 
bir tıkanma dönemi yaşandığı sıralarda ALS hastalı-
ğına farkındalık kazandırmak için meydan okuma 
videolarının dünya çapında yayılması, Facebook’un 
Riff video uygulamasını geliştirirken ilham kaynağı 
oldu. Aynı zamanda Facebook at Work’ün beta süre-
cindeyiz ve Royal Bank of Scotland gibi birçok büyük 
firma daha şimdiden sürece dâhil oldular. 2015’te 
geliştirdiğimiz birçok ürünü kullanıma açmaya ha-
zırlanıyoruz. Detaylar için bizi takip edin!” yoru-
munda bulunuyor. Jonah Jones, video uygulamaları 
Riff hakkında ise, “Riff, geçen yıl kullanıma açtığı-
mız, kullanıcıların arkadaşları ile birlikte videolar 

GİRİŞİM / INITIATIVE
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Their ‘Daring’ videos become inspiration
Jonah Jones shares this information about the projects they 
signed under in 2015: “We worked on so many exciting things 
in 2015, but these things are not yet ready to be shared. Riff is 
a project that we opened to use in 2015, learned a number of 
interesting lessons from it and can talk about it... During the 
times that video contents were choking up, the spread of daring 
videos to raise awareness for the ALS heavily inspired us to 
develop Riff, while we were developing it. At the same time, we 
are in the beta process of Facebook at Work and many big 
companies such as the Royal Bank of Scotland has also joined 
this process. We are getting ready to release many of the 
products we developed in 2015. Follow us for details!” About 
their video app Riff, Jonah Jones says, “Riff was an experimental 
app that we opened to use last year, which enabled its users to 
make videos with their friends. We learned many precious 
lessons from Riff that we will apply on our feature products 
and on the ones we are working on now.” 

Recommendations to brands
Jonah Jones summarizes the strategies to be used by brands 
that want to communicate more effectively with their targeted 
mass in the digital world: “Be sure to listen to your users and 
focus on finding solutions for real problems. Offer easy to use 
and functional tools. Users are requesting more and more of 
the high quality experience that would give them the same 
experience with devices that are cross-platform (mobile, 
desktop, and more), and compatible with high and low 
bandwidth. You should try to create the widest access to reach 
the ecosystem and this mass that has individuals who are very 
different from each other.”

oluşturmasını sağlayan deneysel bir uygulamaydı. Şu 
an üzerinde çalıştığımız gelecekteki ürünlerimize de 
uygulayacağımız birçok değerli dersi Riff ile öğren-
dik.” diyor.

Markalara öneriler
Jonah Jones, dijital dünyada hedef kitleyle çok daha 
etkin bir iletişim kurmak isteyen markaların hangi 
stratejilere yatırım yaparak ilerlemeleri gerektiğini 
ise şöyle özetliyor: “Kullanıcılarınızı dinlediğinizden 
emin olun ve insanların gerçek sorunlarına çözüm 
bulmaya odaklanın. Kolay kullanılabilir ve işlevsel 
araçlar sunun. Kullanıcılar platformlar arası (masa-
üstü, mobil ve dahası), yüksek ve düşük bant geniş-
liklerine uyum sağlayan, üst düzey ve alt düzey ci-
hazlarda aynı şekilde yaşayacakları yüksek kalite 
deneyimini gittikçe daha fazla talep ediyor. Bu birey-
leri birbirinden çok farklı kitleye ve ekosisteme ulaş-
mak için, mümkün olan en geniş erişimi sağlamaya 
çalışmalısınız.”
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“Kullanıcılarınızı dinlediğinizden emin 
olun ve insanların gerçek sorunlarına 

çözüm bulmaya odaklanın.”

“Be sure that you listen to your users 
and focus on finding solutions for their 

real problems.”



Şehri Renklendirmeye Geliyor...
GÜBRETAŞ BAHÇEM Bitki Besleyicileri ile
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SELİN AKGÜN FERHAT MAKASÇI

ÜNLÜ	ÜSTATLARIN	ENSTRÜMANI	
ONUN	ELİNDEN	ÇIKIYOR

ARSLAN ÇEKİÇ, KALİTEDEN VE GELENEKSELLİKTEN VAZGEÇMEDEN BİRBİRİNDEN 
ÖZEL UD TASARIMLARINA İMZA ATIYOR.

HE MAKES INSTRUMENTS FOR FAMOUS 
MUSICIANS

ARSLAN ÇEKİÇ DESIGNS UNIQUE LUTES WITHOUT COMPROMISING QUALITY              
AND TRADITIONALISM. 

We visited lute maker Arslan Çekiç at his instrument making 
and repair workshop in Kadıköy Kafkas Passage. The moment 
you step into his workshop, which is another world created with 
instruments such as lutes, laftas, and tambours, you become  
enveloped by a sense of peace. The most significant reason to 
that is the deep love and respect in the dough of this place. All 
instruments you see in the workshop are the magical reflection 
of Çekiç’s over thirty years of experience. 

Picking materials and balance are so important
Lute maker Arslan Çekiç is a highly specialized and popular 
artist in his field. In 1982, entering ITU Turkish Music State 
Conservatory, Department of Instrument Making, Arslan 
Çekiç graduated after 7 years of education. Çekiç is 
specialized in the field of instrument making such as lute, 
tambour, and lafta. In 1983, the famous composer Yalçın 
Tura bought his first drum that he made while he was a 
student. Çekiç says, “I’m doing my art for art.” He continues: 
“I never thought of this job to earn a commercial success. If I 
had any dissatisfaction about an instrument that I made, I 
did not sell it. I broke and thrashed it. I never give up on 
traditionalism. The quality of the materials I use is my 
priority. I use French polish and organic glue. I never use 
inorganic materials such as polyester or varnish. My target 
audience consists of local and foreign professional artists. 
The number one rule of instrument making is the choice of 
materials. The type of wood, its quality, and natural dryness 
are extremely important... The selections are entirely mine 
such as the harmony between the wood colors, and patterns. 
Designing the sound box is an important stage. The most 

Telli müzik aletleri yapımcısı (lutiye) Arslan Çekiç’i Ka-
dıköy Kafkas Pasajı’ndaki çalgı yapım ve tamir atölye-
sinde ziyaret ettik. Kendisine ud, tambur ve lavta gibi 
çalgılar arasında sihirli bir dünya yaratan Çekiç’in atöl-
yesinden adımınızı içeri atar atmaz, içinizi derin bir hu-
zur kaplıyor. Bunun en önemli nedeni ise bu atölyenin 
müziğe duyulan derin bir sevgi, saygı ve aşkla yoğrulmuş 
olması… Burada sergilenen tüm enstrümanlar Çekiç’in 
30 yılı aşkın deneyiminin büyülü bir yansıması…

Malzeme seçimi ve denge çok önemli
Lutiye Arslan Çekiç, kendi alanında son derece uzman 
ve sevilen bir sanatçı… 1982’de İstanbul Teknik Üni-
versitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Çalgı 
Yapım Bölümü’ne giren Arslan Çekiç, 7 yıllık eğitimi-
nin ardından mezun oldu. Ud, tambur ve lavta gibi 
Türk müziği çalgılarının yapımı alanında uzmanlaşan 
Çekiç’in 1983’te öğrenciyken yaptığı ilk tamburu, ünlü 
bestekâr Yalçın Tura satın aldı. “Sanatımı sanat için 
yapıyorum.” diyen Arslan Çekiç, sözlerine şöyle de-
vam ediyor: “Bu işte ticari bir başarı kazanmayı hiç 
düşünmedim.  Elimden çıkan bir çalgıyla ilgili içime 
sinmeyen bir şey varsa, onu asla satmadım. Kırıp, at-
tım. Geleneksellikten asla vazgeçmiyorum. Kullandı-
ğım malzemelerde kaliteyi ön planda tutuyorum. Go-
malak cila ve organik tutkal kullanıyorum. Vernik, 
polyester gibi inorganik maddeleri asla kullanmam. 
Hedef kitlemi ise yurt içi ve yurt dışında hizmet veren 
profesyonel sanatçılar oluşturuyor. Enstrüman ya-
pımcılığının bir numaralı kuralı, malzeme seçimidir.  

0  5  8  raillife HAZİRAN / JUNE 2016



ZANAAT / CRAFT

raillife HAZİRAN / JUNE 2016       0  5  9

Telli müzik aletleri yapımcısı Arslan Çekiç
Lute maker Arslan Çekiç
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critical feature of being able to talk about a well-done 
instrument is its balance. If the instrument has a good 
balance, it won’t tire its performer. The artist can play the 
instrument for hours.”

Lute making takes 15 days
Giving more information about the choice of materials, 
Arslan Çekiç says, “The quality of the wood, its hardness, and 
dryness gain importance in instrument making. I use at least 
15-20 year old wood. I prefer using walnut, elm, juniper, 
cherry, plum, and oak trees for tambour making since their 
weight density is medium. I don’t prefer wood from abroad 
because they are heavier. I use hardwoods such as ebony for 
keyboards. I prefer rose wood for pegs. The lightness of the 
instrument is extremely important.” Stating that he can only 
make a maximum of 2 lutes in a month, Arslan Çekiç gives 
the following information about the stages of lute making: 
“Making a lute takes about 15 days. Holdfasts are placed on 
the mold. Belly making begins with the bending of wood 
slices. After the belly making is over, it is removed from the 
mold. The exterior of the belly is cleaned, inside is papered. 
Then the neck is attached. In the next stage, the lid, in other 
words the soundboard is prepared from spruce. Balconies of 
the soundboard are adhered, designed, and positioned on the 
sound box. Neck is corrected, leveling is made, wrapped and 
pegs are attached. Later, keyboard is attached. It is cleaned, 
sanded, and top polish is made using French polish. Then 
cages from cattle horns are cut and fitted. Cords are installed 
through the bridges and the instrument becomes ready to 
play. Drying of the hot glue takes one day.”

Ağacın cinsi, kalitesi ve doğal kuruluğu son derece 
önemli… Ağaç renklerinin birbiriyle uyumu ve deseni 
gibi kriterlerin seçimi tamamen bana ait. Ses kutusu-
nun ölçülendirilmesi de önemli bir aşama… Başarılı 
bir enstrümandan söz edebilmenin en kritik özelliği 
ise iyi bir dengeye sahip olması. Enstrüman iyi bir 
dengeye sahipse, icracıyı yormaz. Sanatçı enstrüma-
nıyla saatlerce çalabilir.”

Ud yapımı 15 gün sürüyor
Malzeme seçimi hakkında daha ayrıntılı bilgi veren 
Arslan Çekiç, “Çalgı yapımında daha ağacın kalitesi, 
sertlik derecesi ve kuruluğu önem kazanıyor. En az 15-
20 yıllık ağaçları kullanıyorum. Tambur, lavta, klasik 
kemençe gibi enstrüman yapımlarında orta derece öz-
gül ağırlığı olan ceviz, karaağaç, ardıç, kiraz, erik ve çı-
nar gibi ağaçları tercih ediyorum. Yurt dışından gelen 
ağaçları daha ağır oldukları için tercih etmiyorum. 
Klavyelerde abanoz gibi sert ağaçları kullanırım. Bur-
gularda da gül ağacını tercih ediyorum. Enstrümanın 
hafif olması da son derece önemli.” diyor. Ayda en faz-
la 2 ud yapabildiğini dile getiren Arslan Çekiç, ud yapı-
mının aşamaları hakkında şu bilgileri veriyor: “Bir ud 
yapımı ortalama 15 gün sürüyor. Kalıbın üzerine takoz-
lar yerleştirilir. Ağaç dilimlerinin bükülmesiyle tekne 
yapımı başlar. Tekne yapımı bittikten sonra kalıptan 
çıkarılır. Teknenin dışı temizlenir, içi kâğıtlanır. Ar-
dından sap takılır. Bir sonraki aşamada ladin ağacından 
kapak yani ses tablosu hazırlanır. Ses tablosunun bal-
konları yapıştırılır, ölçülendirilir ve tekne yani ses ku-
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Arslan Çekiç’in imzasını taşıyan udlar, pek çok önemli sanatçı tarafından kullanılıyor.
Arslan Çekiç states that these handcrafted instruments are so valuable.
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Worked with well known masters
Arslan Çekiç states that these handcrafted instruments are 
so valuable. Mentioning that he doesn’t see anyone as his 
competition but himself, Çekiç says, “I mostly compete 
against myself. I advance by determining my own standards. 
I worked with important artists until today such as Necdet 
Yaşar, Mutlu Torun, and Samim Karaca. I achieved success 
in this field by following their advice. Lute makers must be 
able to tune, recognize notes, and perform peg adjustments 
well.” One of his tambours is in Bill Clinton’s collection. 
Arslan Çekiç, who has trained many in this field until today, 
is among the artists who are attached to their profession with 
love. During our interview at his workshop, many clients 
came to visit him. However, it wouldn’t be right to call them 
his clients, since they were more like friends now after long 
time of working together and getting to know each other. He 
presents some of the instruments to his friends during their 
pleasant conversations.   

tusu yerleştirilir. Sap düzeltilir, tesfiye yapılır, sarılır 
ve burguluk takılır. Daha sona klavye (tuşe) takılır. 
Temizlenir, zımparalanır, gomalakla üst cilası yapılır. 
Daha sonra sığır boynuzundan kafesler kesilip takılır. 
Baş eşik denilen kemikten eşik ve tel takılarak enstrü-
man çalmaya hazır hale geliyor. Sıcak tutkalın kuruma-
sı ise 1 gün alıyor.”

Ünlü üstatlarla çalıştı
Arslan Çekiç, el emeği göz nuru bu enstrümanların çok 
değerli olduğunu belirtiyor. Kendisini kimseyle rakip 
görmediğini, kendi kendisinin rakibi olduğunu ifade 
eden Çekiç, “Ben daha çok kendimle yarışıyorum. Ken-
di standartlarımı koyarak ilerliyorum. Bugüne kadar 
Necdet Yaşar, Mutlu Torun, Samim Karaca gibi önemli 
üstatlarla çalıştım. Onların önerilerine ve tavsiyelerine 
kulak vererek bu alanda başarıya ulaştım. Çalgı yapım-
cılarının yaptıkları tüm sazları iyi bir şekilde akort 
edebilmeleri, sesleri iyi tanımaları ve perde ayarlarını 
iyi yapabilmeleri gerekiyor.” yorumunda bulunuyor. 
Çekiç’in imzasını taşıyan tamburlardan biri Bill Clin-
ton’ın koleksiyonunda da yer alıyor. Bugüne kadar bu 
alanda pek çok isim yetiştiren Arslan Çekiç, yaptığı işe 
aşkla bağlı olan sanatçılardan biri… Atölyesinde röpor-
taj yaparken, kendisini ziyarete gelen pek çok müşteri-
si oldu. Ama bu kişilere müşterileri demek aslında çok 
da doğru değil. Çünkü Arslan Çekiç, enstrümanını 
yaptığı tüm sanatçılarla uzun soluklu ilişkiler kuruyor. 
Kendi imzasını taşıyan enstrümanları da dostlarına bu 
özel sohbetlerin eşliğinde emanet ediyor.
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Arslan Çekiç, bir ayda 2 ud yapabiliyor.
Arslan Çekiç can make two lutes in one month.



Büyük devletler için 15. yüzyılın ikinci yarısı bir çelişkiy-
le başlar. O dönemin hâkim devlet yapısı imparatorluk 
olduğu için Osmanlı, Safevi ve Babür imparatorlukları 
doğudan; Memluklar güneyden; İspanya, Portekiz, Fran-
sız ve İngiliz imparatorlukları batıdan; Rusya ise kuzey-
den dünya hâkimiyeti için birbirleriyle mücadele halin-
deydiler. Bu amaçla her biri bir yandan aklın icapları üs-
tünde yükselen bürokrasiler kuruyor, diğer yandan hak 
iddialarını temellendirebilmek için mitolojik gerekçeler 
ileri sürüyorlardı. Bütün imparatorluklara hâkim olan 
kafayı, hayali gerçekleştirmek için gerçeği kullanma şek-
linde özetleyebiliriz. Dünya sistemi de zaten bu çelişki-
den doğdu. 

15. yüzyıl şafağı
Kendimize dönüp bakınca; 15. yüzyıl şafağında Osmanlı 
Beyliği’nin bir anlığına haritadan silindiğini görürüz. Ba-
yezid, Timur’a Ankara Savaşı’nda mağlup olunca gerçe-
ğin hayale üstünlüğü de kabul edilmiş oldu. Bayezid’in 
oğulları bir hayal için değil bildikleri tek gerçek yani taht 
için savaşa tutuşacaktı. Neticesi yarım asır sonra İstanbul 
surlarına dayanan muazzam bir fetih gücü oldu bu ger-
çekçiliğin. 
Dipten zirveye bu hızlı geçiş nasıl oldu? Bunun için iki 
sultan ve vezirlerini hayırla yâd etmek gerekir. II. Murat 
şahsen kavgayı sevmese de müthiş bir komutandı ve gir-
diği her seferde Haçlıları dize getirmeyi başararak Os-
manlı’yı Doğu-Batı ilişkilerini belirleyen devlet haline 
getirdi. Bu yönüyle II. Murat’ı ancak Gazneli Mahmut ve 
Babür gibi büyük gazilerle kıyas etmek mümkün. 
II. Murat’ın fetih mirasını oğlu II. Mehmet tarafından 
emperyal bir vizyona dönüştürüldü. Tarih II. Mehmet’i 
“İstanbul’un fatihi” olarak kaydetse de kurucu ve kanun 
koyucu tarafı ile Osman Turan’ın tabiriyle cihan hâkimi-
yeti mefkûresi yani tüm dünyaya hâkim olma ideali üze-
rinde fazla durulmamıştır. 

The second half of the 15th century begins with a 
contradiction for the great states. Since the dominant 
regime was empire for the period, the Ottoman, Safavid, 
and Mughal empires on the east; Mamluks on the south; 
Spain, Portugal, the French and British empires on the west; 
and Russia on the north were fighting with each other for 
the world domination. For this purpose, each one was 
building bureaucracies based on the requirements of mind, 
while they were arguing mythological justification to 
substantiate their claims. We can summarize the state of 
mind that was dominating all empires as the use of reality 
to materialize dreams. The world system was already born 
out of this contradiction.

The dawn of the 15th century
When we look back at us, we see that the Ottoman Beylic 
was wiped off the map shortly in the dawn of the 15th 
century. When Timur defeated Bayezid at the Battle of 
Ankara, the superiority of reality over dreams had been 
accepted. Bayezid’s sons would go to war for the throne, 
the only reality that they know of, not a dream. The result 
of this realism was the tremendous power to conquest 
İstanbul after half a century. 
How did this rapid transition take place from the bottom 
to the top? We shall remember two sultans and their 
viziers for this. Although, Murat II personally did not love 
to fight, he was a great commander who achieved to defeat 
the Crusaders every time he entered war with them, 
bringing the Ottoman Empire into a state that determines 
the relations of the East and the West. It is only possible 
to compare Murat II with great veterans such as Mahmud 
of Ghazni and Babur in this aspect.
His son Mehmet II transformed the conquest legacy of 
Murat II into an imperial vision. Although, history records 
Mehmet II as “the conqueror of İstanbul” no one placed 
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HAKAN ARSLANBENZER

II. MEHMET, 29 MART 1432’DE II. MURAT’IN HÜMA SULTAN’DAN OLMA OĞLU OLARAK 
O ZAMANKİ OSMANLI BAŞKENTİ EDİRNE’DE DÜNYAYA GELDİ.

MEHMET II WAS BORN ON MARCH 29, 1432 AS THE SON OF MURAT II AND HUMA SULTAN 
IN EDİRNE, THE OTTOMAN CAPITAL OF THE TIME.

HEM FATİH HEM YAVUZ HEM KANUNİ: 

CONQUEROR, STERN, AND LAWGIVER: MEHMET II.
II.	MEHMET	
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Bir fatih doğuyor
II. Mehmet, 29 Mart 1432’de II. Murat’ın Hüma Sul-
tan’dan olma oğlu olarak o zamanki Osmanlı başkenti 
Edirne’de dünyaya geldi. Hüma Sultan’ın Fransız veya 
İtalyan kökenli olduğu söylenir. Şehzadeliğinde Amasya 
ve Saruhan (bugünkü Manisa) sancaklarında bulundu. 
Şehzadenin eğitiminden devrin ünlü âlimlerinden Molla 
Gürani sorumluydu. Şehzade Mehmet’in öğrenmeye bü-
yük bir merakı vardı. İslami ilimler ve ilm-i siyasetin yanı 
sıra çok iyi derecede Arapça, Farsça, Latince, Grekçe ve 
İtalyanca öğrendi. Şehzadenin bugün Topkapı Müzesi’n-
de tutulan not defterinde insan çizimleri yanında bahsi 
geçen dillerde yazılmış parçalar yer alıyor. 
II. Mehmet’in cülusu yani tahta oturuşu bu kadar mutlu 
olmadı. Babası Sultan II. Murat Han, ki ömrü savaşta 
geçmiş büyük bir gazi olduğunu az evvel söylemiştik, 
tahttan feragat edip dinlenmeye çekildi. Böylece II. Meh-
met daha on iki yaşında sultan oldu. Yazık ki doğudan 
kargaşa çıkarma fırsatı kollayan beylikler, batıdan Haçlı-
lar Osmanlı’yı tehdit etmeye başladı ve vezir Çandarlı 
Halil Paşa’nın ısrarları neticesinde Sultan Murat iki sene 
sonra oğlunu indirip tahta oturdu. Yedi yıl sonra vefat 
ettiğinde Mehmet artık on dokuz yaşına gelmişti. 
Buna dair bir vesika bulamayız ama II. Mehmet’in daha 
çocukken tahta oturtulup sonra da indirilmesi onda iz 
bırakmış olmalı. Babasından daha büyük bir gazi olma 
arzusu duyuyordu. Bunun da tek yolu İstanbul’u fethet-
mekten geçiyordu. Kaldı ki yapacağı ilk önemli iş saltana-
tını tartışılmaz kılacak, hem içte hem dışta rekabet filiz-
leri yeşillenmeden sönüp gidecekti. 
Çandarlı Halil Paşa ve onun etkisi altındaki bürokratlar 
karşı çıksa da Zağanos Paşa gibi gazilerin desteğiyle 29 
Mayıs 1453’te İstanbul fethedildi ve Roma İmparatorluğu 
tarihe gömüldü. Fatih’in ilk işi Halil Paşa’yı idam ettirmek 
oldu. Yerine en büyük destekçisi Zağanos Paşa’yı getirdi. 
Zağanos daha sonra kurulan Osmanlı donanmasına Kap-
tan-ı Derya olacak ve Trabzon’un fethinde de bulunacaktı. 

Köhne Bizans’tan Dersaadet’e
Fethedildiğinde İstanbul 50 bin kişinin yaşadığı, eski ihti-
şamını arayan yarı harap bir şehir halindeydi. Yine de 
Doğu Roma’nın başkenti olarak siyasi bir anlama sahipti. 
Dünyayı dize getirmeye ant içmiş Sultan, kocamış şehri 
yeniden inşa etmek ve ona İslami bir kimlik vermek üzere 
kolları sıvadı. Ayasofya’yı satın alıp camie çevirdi. Dün-
yanın her tarafından sanatçıları ve bilginleri İstanbul’a 
davet etti ve meşhur Sekiz Medrese’yi (Sahn-ı Seman) 
kurdu. Bunu sekiz fakülteli bir üniversite olarak düşün-
mek gerekir ki İstanbul Üniversitesi Sahn-ı Seman’ı ku-
ruluş tarihi kabul eder. 
Fatih’in ikinci işi kanun koymak oldu. Fatih Kanunname-
si dört bölümden oluşur. Birinci bölüm, Sultan’ın yerini 

much emphasis on his ideal to dominate the whole world. 
A conqueror was born 
Mehmet II was born on March 29, 1432 as the son of 
Murat II and Huma Sultan in Edirne, the Ottoman 
capital of the time. It is said that Huma Sultan has either 
French or Italian origins. When he was Shahzade, he had 
been in Amasya and Saruhan (today’s Manisa) districts. 
Mullah Gurani, one of the famous scholars, was 
responsible for training him. Shahzada Mehmet had a 
great curiosity to learn. He studied Islamic sciences and 
politics as well as Arabic, Persian, Latin, Greek and 
Italian languages. Besides his drawings of human figures, 
his notepad, which is exhibited at the Topkapı Palace 
Museum today, includes pieces written in these languages.
Mehmet’s ascending to the throne was not so happy. His 
father, Sultan Murad Khan II, who had spent a great deal 
of his life at battlefields, renounced the throne and 
stepped down to rest. Thus, Mehmet II became the 
Sultan when he was twelve years old. Alas, the beylics 
that were looking for an opportunity to create uproar on 
east and the Crusaders on west began to threaten the 
Ottoman and the insistence of the vizier Halil Pasha of 
Çandar to take the throne back resulted in Sultan Murat 
II’s ascension to the throne after two years, dethroning 
his son. When he died seven years later, Mehmet was 
nineteen years old.
We cannot find documents on that but ascending to the 
throne only to be dethroned two years later when he was a 
child must have left marks on Mehmet. He had a desire to 
become a greater veteran than his father ever was. The 
only way to do this was to conquer İstanbul. His first 
significant action would make his reign noncontestable 
and kill the sprouts of any competition both inside and 
outside. 
Despite rejections of Halil Pasha of Çandar and the 
bureaucrats under his influence, İstanbul was conquered 
with the support of veterans such as Zaganos Pasha on 
May 29, 1453, and the Roman Empire was buried in 
history. The Conqueror’s first job was to execute Halil 
Pasha. He made his biggest supporter Zaganos Pasha his 
vizier instead. Zaganos Pasha would later achieve the 
title of the Chief Admiral to the Ottoman navy that 
would be established later on and would take place in the 
conquest of Trabzon.
From the worn Byzantium to Dersaadet (door to happiness 
-old nickname for İstanbul)
When İstanbul was conquered, it was a half-devastated 
city, where 50 thousand people lived, looking for its 
former glory. Still, it had a political connotation as the 
capital of the East Roman Empire. The Sultan, who had 
sworn an oath to bring the world to its knees, stepped in 
to rebuild the city and give it an Islamic identity. He 
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belirleyen, kimlerin onunla nasıl muhatap olduğunun al-
tını çizen; bir anlamda Osmanlı padişahını imparator ha-
line getiren kanundur. İkincisi, vezirlerin işleriyle yani 
saray adabıyla ilgilidir; bu da zirve bürokrasinin işleyişine 
ait bir kanun diyebiliriz. Üçüncüsü, ceza kanunudur; suç-
lar ve gereken cezaları açıklar. Dördüncü bölüm ise top-
rak düzeniyle, yerel yöneticiler, gelirler ve vergilerle ala-
kalıdır. 
Osmanlı Devleti’nde Fatih’ten önce de kanun ve nizam 
hâkimdi. Esasında bütün İslam devletleri Cemil Meriç’in 
tabiriyle birer “nomokrasi”dir; kanun-nizam hâkimiyeti-
dir. Fatih, kanunnamesiyle büyük devlet yapısını resmi-
leştirmiş oldu. Bu, sonraki yüzyıllar boyunca Avrasya’nın 
büyük güçlerinden biri, birçok durumda birincisi rolünü 
oynayacak Osmanlı’nın bürokrasinin gelişmesini sağla-
yacaktı. Fatih Kanunnamesi tek kelimeyle devlet aklının 
yazıya aksedişiydi.
Fatih ikinci cülusundan öldüğü tarih olan 1481’e kadar 
otuz yıl aralıksız Doğu’ya ve Batı’ya hükmetti. Fethettiği 
memleketler Ege Denizi ve Mora Yarımadası (Yunanis-
tan’ın bir bölümü), Bosna, Sırbistan, Karadeniz Bölgesi, 
Eflak (bugünkü Romanya’nın bir bölümü), Kırım ve bazı 
İtalyan kıyı şehirleri olarak sıralanabilir. Babası II. Murat 
Han’ın başladığı işi kemale erdirmiştir.
Bazı yorumcular Fatih’te sekülerlik arıyorlar. Şeriatın 
yanı sıra kendi emirlik kanunu da olan bir sultan için bu 
türden yorumlar tarihte geriye yürümek olur ki akılla 
bağdaşmaz. İslam devletlerinde din ve siyaset ayrımı Ba-
tı’da ortaya çıkacak katılıkta olmamak kaydıyla hep vardı 
zaten. İlk halifelerden sonra Umera ile Ulema arasında bir 
ayrım ortaya çıkmıştır. Fatih, ulemanın da hamisi oldu-
ğunu göstermek için Sahn-ı Seman’ı açtı ve Osmanlı’nın 
Memluklerden bile büyük olduğunu göstermek istedi. 
Buna laiklik değil saltanat demek gerekir. 
Fatih’in tüm Avrupa’yı fethetme arzusunda olduğu anla-
şılıyor. İtalyan kalelerini zapt edişi bunu gösteriyor. Bu 
görevi torunlarına bıraktığı söylenebilir. Ki Yavuz ve 
Kanuni bu büyük görevi yarı yarıya başardılar. 

turned Hagia Sophia into a mosque. Artists and scholars 
from all over the world were invited to İstanbul and he 
established the eight famous Madrasahs (Sahn-ı Seman.) 
This should be considered as a university with eight 
faculties. İstanbul University accepts Sahn-ı Seman as 
its date of establishment. 
The second work of the Conqueror was legislating laws. 
The Codex of the Conqueror consists of four sections. The 
first part, which determines the position of the Sultan, 
underlines how the Sultan should be addressed; in a 
sense, it makes an Ottoman sultan an emperor. The 
second part is related to the court etiquette; we can say 
this is a law for the functioning of the bureaucracy 
summit. The third one is the criminal law; and describes 
criminal offenses and sentences. The fourth section is 
related to incomes, taxes, local executives, and territorial 
organization.
Law and order already existed in the Ottoman Empire before 
the Conqueror. In fact, all Islamic states are ‘nomocracy’ as 
Cemil Meriç phrased. Law and order rule. The Conqueror 
formalized the great state structure by means of his codex. 
This would play the role of one of the major powers in 
Eurasia, in fact, the major one in many cases over the next 
centuries and would enable the development of the Ottoman 
bureaucracy. The Codex of the Conqueror was the reflection 
of the state’s mind into writing.
The Conqueror ruled the East and the West unremittingly 
for thirty years from his second ascend to the throne until 
his death in 1481. He conquered the Aegean Sea countries 
and the Peloponnese (part of Greece,) Bosnia, Serbia, the 
Black Sea region, Wallachia (a portion of today’s modern 
Romania,) Crimea and some Italian coastal towns. He 
perfected the job that his father Murat Khan II started.
Some commentators are looking for secularism in the 
Conqueror. Reviews of this type would be going backwards 
in history, which wouldn’t be so smart to tell after a Sultan 
who had his own emirate legislations as well as Sharia. 
Separation between religion and politics has always been 
existed in the Islamic states at a level that was not as solid 
as the distinctions that would occur in the West later. 
After the first caliphs, a distinction between the Ulema 
(Muslim scholars) and Umera (Commanders) has emerged. 
The Conqueror opened Sahn-ı Seman to show that he was 
also the keeper of the Ulema and wanted to show that the 
Ottomans were even greater than the Mamluks. This 
should be called reign not secularism.
It appears that the Conqueror had the desire to conquer 
all of Europe. The way he captured the Italian castles 
indicates that. We can tell that he left this task to his 
grandsons. The Stern (Sultan Selim I) and The Lawgiver 
(Sultan Süleyman I, a.k.a. the Magnificent in the West) 
managed this huge task in half.

TARİH / HISTORY
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At ağaca bağlanır. Kazığa bağlanır. Örke bağlanır. Da-
hası kapıya bağlanır. Tabii söz konusu olan aşk olunca 
iğdeye de bağlanır, gül ağacına da bağlanır, nergise de 
bağlanır. Atın bir yere bağlanması iyidir hoştur da 
daha önemlisi gönlün bağlanmasıdır. Söz konusu fiil 
ve ismin, eylem ve öznenin; kalbimizin bütün mekân-
larını dolduran bir hareket alanı vardır türkü söz ko-
nusu olunca…
Kız, atını kotana bağlıyor. Çünkü çift süren, kotanı 
tutan el sevdiğinin elidir. 
Sonra bu at masaya bağlanıyor. Sanki ikisi birden bağ-
lıyor atı masaya. Kısa boylu olan kız mı oğlan mı belli 
değil.
Oğlan atını eleğe bağlıyor. Çünkü un eleyen, eleği tu-
tan el sevdiği kızın elidir.
Türküyü tek kişi değil de iki kişi aynı anda söylemiş 
gibi bir hava var.
Üç ikilikten oluşuyor türkü.
Bir at bağlama ve can kurban etme ayini bu; ancak bu 
kadar kuşatıcı ve estetik olabilir diyoruz ister iste-
mez.

Sözlerinin yanı sıra ezgi de sanki bir kızın atını kotana 
bağlamasını, bir erkeğin atını eleğe bağlamasını, bağ-
larkenki bütün heyecanı, özeni yansıtıyor.

Türkü şöyle:
“Atımı bağladım ben bir kotana
Canım kurban olsun kotan tutana

Atımı bağladım ben bir masaya
Canım kurban olsun boyu kısaya

Atımı bağladım ben bir eleğe
Canım kurban olsun huri meleğe”

Rahmetli Muzaffer Sarısözen derlemiş türküyü.
Yöresi Giresun, Kelkit…
Kaynak kişisi Salim Polat Mutlu…
Zara’dan dinlemeyi seviyorum ben. Siz de dinleyin. Sev-
mekle kalmayacak atınızı sese ve söze bağlayacaksınız.
Atımı bağladım ben bir dizeye…

MEHMET SAİM DEĞİRMENCİ

ATIMI	BAĞLADIM	BEN	BİR	ÇİÇEĞE
RAHMETLİ MUZAFFER SARISÖZEN DERLEMİŞ TÜRKÜYÜ. YÖRESİ GİRESUN, KELKİT… 

KAYNAK KİŞİSİ SALİM POLAT MUTLU…

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD
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A horse can be tied to a tree, to a post; moreover, to a door. 
However, when the love is in question, a horse can be tied to 
a rose bush, or even to a daffodil. It is definitely a good idea 
to tie your horse somewhere, but the more important thing 
for you is having your heart been tied. The action and name, 
the verb and subject that are in question have a range of 
motion that fills our hearts when the ballad is considered.
The girl ties her horse to a plow, because the hand that holds 
the plow belongs to her beloved.
Later, the horse is tied to a table. As if, they are tying the 
horse to the table together. Whether the short one is male or 
female is not clear. 
The boy ties his horse to a sieve, because the hand that holds 
the sieve to sift flour belongs to his beloved. 
It sounds like the ballad is a duet. 
The ballad consists of three couplets.
This is a ritual of tying a horse and sacrificing souls. We 
cannot help thinking that a ballad could only be this much 
encompassing and aesthetic. 

It also sounds like the tune reflects the excitement and 
care as the girl ties her horse to a plow and the boy to a 
sieve, as well as the lyrics.

Here is the ballad:
“I tie my horse to a plow
For the sake of my beloved who holds the plow

I tie my horse to a table
For the sake of my beloved who is short

I tie my horse to a sieve
For the sake of my beloved who is an angel”

The late Muzaffer Sarısözen had collected the ballad.
It is from Giresun, Kelkit.
The source person is Salim Polat Mutlu.
I like to listen to this ballad performed by Zara. You do the 
same. You are not only going to love it, but you are going 
to tie your horse to the tune and the lyrics.
I tie my horse to a verse.

I TIED MY HORSE TO A FLOWER
THE LATE MUZAFFER SARISÖZEN HAD COLLECTED THIS BALLAD. IT IS FROM GİRESUN, 

KELKİT. THE SOURCE PERSON IS SALİM POLAT MUTLU.

BİR TÜRKÜ DİNLE / LISTEN TO A BALLAD
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HAYDAR ERGÜLEN

TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

Bazen ömrüm bir trende geçmiş gibi geliyor. Tren geçer, 
ömür geçer, ömür biter, tren yine geçer. Demek ki hayatı-
mı da bir trene yükleyecek, ben de ondan fazla uzağa 
düşmemek için hep tren yolu gözleyecekmişim. Sonra da, 
“Gözleyi gözleyi gözüm dört oldu/Pirim ne yatarsın gün-
lerin geldi” diye beyhude söyleyecekmişim... Pek mi 
acıklı oldu?
Şu güzel yaz aylarında, tren hızlı da yol alsa, bir çiçek dür-
bününden bakıyormuşum gibi renkler, kokular, çiçekler, 
ağaçlar, bitkiler, börtüböcek, dağlar, tepeler, yollar, dere-
ler, nehirler, köprüler, sis, duman, koyunlar, keçiler, ku-
zular, kuşlar, trenkuşu turna, çocuklar, emekliler, kadın-
lar, şen öğrenciler, istasyon çay bahçeleri, tavlada pul şı-

Sometimes, I feel like I spent an entire life on trains. Trains 
go by, our lives go by, our lives end, and trains go by again. 
Thus, I would load my life on a train, and not to go far from 
it, I would keep longing for it so close. Then, I would say for 
nothing, “Seeking and searching, my eyes are wide open/ 
Master, why do you lay down, your days have come.” Is it 
too dramatic?
In these days of summer, although, the train goes fast; 
everything looks as if they are inside a kaleidoscope: colors, 
scents, flowers, trees, plants, bugs, mountains, hills, roads, 
streams, rivers, bridges, fog, smoke, sheep, goats, lambs, 
birds, demoiselle the train bird, children, pensioners, 
women, cheerful students, station’s tea house, jingles of 
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YAS	TRENİ 
BU MEVSİMDE YAS TRENİNE BİNMEK OLUR MU? OLMAZ AMA İÇİMDEN DE 

BAŞKA BİR ŞEY YAZMAK GELMİYOR.

MOURNING TRAIN
WOULD IT BE FINE TO GO ON THE MOURNING TRAIN IN THIS SEASON? NO, BUT I DON’T 

FEEL LIKE WRITING ABOUT ANYTHING ELSE.



TREN YAZILARI / TRAIN ARTICLES

kırtıları, tavlayı karşıdakinin koltuğunun altına sıkıştırıp 
‘öğren de gel’ demeler, sefertasları, bisikletliler, yolboyu 
işçileri, öğle vakti, çıkınlarında domates, ekmek, peynir, 
evler, anılar, güneş, mavi, bulut, arılar, şarkılar, kuş sesle-
ri, cırcırböcekleri, hızar sesleri, ezcümle bunların hepsi 
değme doğa ressamının resmedemeyeceği güzellikte bir 
tören adeta...
Trenlerin arkasından da çok baktığım olmuştur. Babam 
1960’ların sonunda Almanya’ya çalışmaya gittiğinde Sir-
keci’den kalkan trene yetişememiştim ama, boyum kısa 
olduğundan değil yaşım küçük olduğu için, kedere yetiş-
miştim. Tren gider, arkasında bir keder bırakır. Bu bazen 
bekleyenin kederidir, bazen gidemeyenin kederi, bazen 
de gidip de dönmeyenlerin kederi. Bilmiyorum ki hangisi 
daha hızlıydı, kara trenler mi gamdan ötürü siyah dökülen 
gözyaşları mı? Bilemedim, ama ikisini de sevmeye devam 
ettim. Bize yol verildiğine göre gitmek, gözyaşı verildiği-
ne göre dökmek gerekir.
Ömrüm dediğim, daha çok da gençliğim tabii. Nedense 
sonrası başka bir şeye dönüşüyor, hayat oluyor adı, galiba 
son demlerde de dünya diyoruz buna. Dünya diyecek çağa 
gelmedim henüz, yakında oraya da gelirim ama, yaşlılar-
dan biliyorum, geçen şeye dünya diyorlar. ‘Ah’a bile gerek 
duymadan üstelik, ‘dünya’ deyince ah’ı da, gamı da, kede-
ri de, gözyaşı da içinde. Yaşlılar gözyaşlarını içe akıtırlar, 
gençler dünyaya dökerken.
Trenlerin içinden de ardıma baktığım olmuştur. Bir daha 
geçemeyeceğim istasyonlar gibi asla göremeyeceğim in-
sanları son bir kez görmek için. Sonradan da ‘göresim 
geldi’ demek için. Tren bir tören... Bunu daha önce de 
mutlaka yazmışımdır, uyaktan ötürü değil, tren ve garlar 
benim için kavuşma ve ayrılma yerleri olduğundan söyle-
rim bunu. Her ne kadar kavuşmalardan çok ayrılıklara 
tören gerekse de, olsun, birbirimizi güzel uğurlamalıyız 
değil mi? Buna da en çok trenler ve garlar yakışır.
Sözü dolaştırdığımın, ne kadar sıkıntıyla yazdığımın far-
kındasınız değil mi? Öyle. Şu güzel bir şakayla, ‘nisan, 
mayıs ayları/gevşer gönül yayları’ diye gevşediğimiz bu 
aylarda yas trenine binmek olur mu? Olmaz ama içimden 
de başka bir şey yazmak gelmiyor. Doğrusu bu kez sadece 
ben değil, hepimiz yas trenine binmiş, koyu gamlarımızla, 
derin kederlerimizle, ağır dertlerimizle, yaralılar ve ölüle-
rimizle, öksüzler ve yetimlerimizle, Ege denizinde yiten 
yurtsuzların mavi ruhlarıyla, sınır kapılarında tel örgüle-
re, dikenli tellere takılan sözleri, çığlıklarıyla, hepimizi 
utandırırcasına canına kıyan gencecik kızlarımızla, bu 
tren yaza değil yasa gidiyor. 
Oysa dervişmeşrep şairimiz Behçet Necatigil’in 100. do-
ğum yılı, ondan ve değerli öykücümüz Mustafa Kutlu’nun 
‘Tirende Bir Keman’ romanından söz edecektim. Onlar 
bizim klasiğimiz artık, yine yazarım. Ne yapalım, yaz ol-
sun da yas olmasın, vuslat bir başka bahara diyelim.

backgammon stamps, teasing the defeated after tucking 
backgammon under his arm only to say ‘come after you 
learn how to play’, the cyclists, roadside workers at 
lunchtime with tomatoes, bread, and cheese in their 
lunchboxes, home, memories, sun, blue, clouds, bees, songs, 
bird sounds, crickets, sawmill sounds. They are as a 
ceremony that is so beautiful that even the greatest pastoral 
painter cannot paint them this pretty.  
I have watched behind many trains. When my father went to 
Germany to work in the end of the 1960s, I couldn’t catch 
the train that departed from Sirkeci; however, I caught the 
sadness since I was young. Trains leave and they leave 
sorrow behind them. This is sometimes the sorrow of the 
one who leaves and sometimes the sorrow of the one who 
cannot go or can go but cannot return. I don’t know which 
one was faster, the dark train or the dark tears shed because 
of sorrow. I did not know, but I kept loving them both. If we 
are to go and if we are to shed tears, so be it. 
What I call as ‘my life’ is mostly my youth. Somehow, the 
rest turns into something else, it becomes ‘a living’, I think 
we call it ‘the world’ closer to the end. I am not at the stage 
to call it the world, yet. However, soon, I will be getting 
there; I know it from the elderly. They call what has passed 
as the world. They don’t even feel the need to say ‘Awe.’ 
When you say ‘the world’, it already includes its awes, 
sorrows, and tears. The elderly shed their tears inside, while 
the young shed them to the world.
I have watched what I have left behind inside the trains. To 
see the stations that I will never pass or to see the people I 
will never see again for one last time. To say later that I 
wanted to see. Train is a ceremony. I must have mentioned 
this before, not because of it rhymes, but because trains and 
terminals mean reunion and separation to me. Although, 
separations are more ceremonious than reunions, we should 
still say our goodbyes perfectly, right? Trains and terminals 
suit this best.
Are you aware that I have been beating around the bush, 
writing dismally? Yes. During these months that we all 
relax, is it not fine to go on the mourning train? No, but I 
don’t feel like writing about anything else. This time, not 
only me, but also we are all going to mourning not to 
summer because of our dark sorrow, heavy troubles, the 
injured and the dead, orphans, blue spirits of the homeless 
ones who died in the Aegean, their words and screams 
caught by the barbed wire, our young girls who ended their 
lives to shame us. 
I was going to talk about our poet Behçet Necatigil on his 
100th birth anniversary and our precious storyteller 
Mustafa Kutlu’s novel titled ‘A Violin in the Train’. They 
are now among our classics. I will write about them. Let’s 
hope, summer comes, not mourning… Ultimate union shall 
come another spring.
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Eren Safi ilk şiir kitabı Kamaşır’ı (Avangard Yayınları, 2. 
Baskı, 2016) 2007’de çıkarmıştı. İkinci şiir kitabı Twitter 
Tepesindeki Okçular’ı (Avangard Yayınları, 2015) ise 
yedi yıl aradan sonra yayımladı.
Eren Safi şiirleri vazgeçiş ve toparlanış gibi iki ayrı evre-
den oluşur. Kişiselle toplumsalın aynı şekilde işlenmesi 
ise ayrı bir özelliğidir. Onun için kişiselle siyasal arasın-
da en küçük ayrım yoktur. Onda yıkım gibi görünenler 

Eren Safi had published his first book of poems ‘Kamaşır’ 
(Avangard Publishing, 2nd edition, 2016) in 2007. He 
published his second book of poems ‘Twitter Tepesindeki 
Okçular’ (The Archers on the Twitter Hill) (Avangard 
Publishing, 2015) after seven years of break.
Eren Safi poems are composed of two distinct phases as 
renunciation and recuperation. The treatment of personal and 
social matters in the same way is another distinctive 
characteristic. For him, there is no distinction between political 
and personal matters. What appears as destruction is actually 
a construction work to him. Eren Safi’s poetry is multi-layered 
and significant.
Eren Safi’s poetry is a separation from the Second New, the 
Generation of the 60s, and the Generation of the 80s. It is the 
poetry’s standing up, finding a new position, and catching the 
rhythm on its own. The effect of these three generations can be 
seen in the first books by the poets of the Generation of the 90s. 
However, the Generation of the 90s has shaken over this effect 
in their second books. Moreover, they protested the imagism of 
the poets of the Generation of the 80s. Hakan Arslanbenzer’s 
article titled ‘Death of Image’ should be read as an assessment 
rather than a conflict between the two generations. Eren Safi’s 
poetry was born out of this protest.

The heritage of the Generation of the 90s 
Perhaps, we cannot talk about the effects of any generations in 
Eren Safi’s poetry in terms of rhythm and sound. However, the 
matters such as opposition towards the Generation of the 80s 
poetry, abandoning imagism, uncertainty, and excessive 
connotation in poetry, attaching importance to direct phraseology, 
animating thoughts through poetry, anticipation of spoken 
language are the heritage of the Generation of the 90s to Eren Safi 
poetry. Eren Safi transforms, enriches, and appropriates this 
heritage for his poetry in ‘The Archers on the Twitter Hill.’ 

Edip Cansever effect
The notion that Eren Safi opposes in his poem titled ‘Huh?’ 
by asking ‘What do you mean so what; how so, lo and behold!’ 

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS

TOPARLANMAK	İÇİN	VAZGEÇMEK
EREN SAFİ, TWİTTER TEPESİNDEKİ OKÇULAR’DA 90 KUŞAĞI’NDAN KALMIŞ MİRASI 

DÖNÜŞTÜRÜR, ZENGİNLEŞTİRİR VE KENDİ ŞİİRİNE MAL EDER.

RENUNCIATION TO RECUPERATE 
EREN SAFİ TRANSFORMS, ENRICHES, AND APPROPRIATES THE HERITAGE OF THE 

GENERATION OF THE 90s FOR HIS POETRY IN ‘THE ARCHERS ON THE TWITTER HILL.’

ÖMER YALÇINOVA
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aslında bir yapım çalışmasıdır. Eren Safi şiiri, bu şekilde 
çok katmanlı ve anlamlıdır.
Eren Safi şiiri, İkinci Yeni, 60 Kuşağı ve 80 Kuşağı’ndan 
kopuştur. Onlardan ayrı, kendi başına şiirin ayağa kalk-
ması, yeni bir duruş, ses ve ritmin yakalanmasıdır. Bu üç 
kuşağın etkisi, 90 Kuşağı şairlerin ilk kitaplarında görü-
lebilir. Fakat 90 Kuşağı bu etkiyi ikinci kitaplarında 
üzerlerinden atmış, hatta 80 Kuşağı şairlerinde görülen 
imgeciliğe karşı çıkmışlardır. Hakan Arslanbenzer’in 
“İmgenin Ölümü” yazısını iki kuşak arasındaki çatışma-
dan ziyade durum tespiti olarak okumak gerekir. Bu 
karşı çıkıştan Eren Safi şiiri doğmuştur. 

90 Kuşağı’ndan kalmış miras
Belki ses ve ritim açısından Eren Safi şiirinde hiçbir 
kuşağın etkisinden söz edilemez. Fakat 80 Kuşağı şiiri-
ne dönük karşı çıkış, imgenin terk edilmesi, şiirde be-
lirsizlikten ve aşırı çağrışımlardan vazgeçilmesi, doğ-
rudan söyleyişin önemsenmesi, şiirle düşünmenin 
canlandırılması, konuşma dilinin öncelenmesi gibi hu-
suslar Eren Safi şiirine 90 Kuşağı’ndan kalmış mirastır. 
Eren Safi, Twitter Tepesindeki Okçular’da bu mirası 
dönüştürür, zenginleştirir ve kendi şiirine mal eder.

Edip Cansever etkisi
Eren Safi’nin “Ha?” şiirinde “Nası ne çıkar, nası yani ne 
çıkmaz ki” diye karşı çıktığı anlayış, Edip Cansever’in 
“Ne çıkar siz bizi anlamasanız da” mısraıdır. Bu, ayrıca 
İkinci Yeni’den ayrılışı ifade eder. Düşünce olarak Eren 
Safi hiç kimseyi ‘siz zaten bizi anlamasanız da olur’ di-
yerek ayırmaz. “Okuyucu” diyerek seslenmeye, bir şey-
ler anlatmaya, bazen dertleşip, bazen de kavga etmeye 
layık gördüğü kesim Müslümanlardır. Yani bir Müslü-
man olarak Müslümanlardan ümit kesmeye, onlardan 
ayrı hareket etmeye zaten izin yoktur. Bu anlayışla Eren 
Safi bıkmadan bir şeyler anlatmaya, birlikte düşünmeye, 
onları uyarmaya, bazen de onlardan ders çıkarmaya çalı-
şır. Bu, Eren Safi şiirinin siyasi ve düşünsel duruşunu 
işaret eder. Edip Cansever mısraının bütün şiirselliğini 
bozarak, düz olarak, konuşma diliyle, kendi içinde farklı 
bir ritim yakalayarak karşı çıkmak ise onun poetikasını 
gösterir. Çünkü Eren Safi’ye göre artık Edip Cansever 
gibi estet, elitist, yılgın ve ümitsiz düşünmek gibi bir 
lüksümüz yoktur.
Vazgeçişle toparlanış aslında başkaldırının ayrı iki evre-
sidir. İç içe geçtikleri için okuyucunun dikkat edip bunla-
rı ayırması gerekir. Ayırmadığı takdirde Eren Safi şiirinin 
bütünüyle yıkıma dönük bir şiir olduğu yanılgısına düşe-
bilir. Başkaldırının zaten vazgeçiş ve toparlanıştan birini 
içermediğinde anarşiye dönüşeceği kesindir. Eren Safi 
başkaldıran fakat anarşizme kaymayan; toparlanış için 
vazgeçişin zaruret olduğu noktadan, konuşan bir şairdir. 

is the same as Edip Cansever’s verse that goes ‘So what, if you 
don’t understand us.’ It also refers to the separation from the 
Second New. Eren Safi doesn’t discriminate anyone by saying 
‘If you don’t understand us, you don’t understand us.’ The 
circle that he calls his ‘readers’ and wants to address and 
explain some things consists of Muslims. Therefore, he is not 
allowed to act separately from them or to lose his hopes in 
them. With this understanding, Eren Safi tries to tell 
something, to think together, and to warn them, and 
sometimes attempts to learn a lesson from them tirelessly. 
This implies the political and ideological attitude of his 
poetry. Spoiling the lyricism of Edip Cansever’s verse directly 
with the use of spoken language by capturing a different 
rhythm within itself shows his poetics. Because according to 
Eren Safi, we don’t have the luxury of thinking esthete, elitist, 
discouraged, and hopeless like Edip Cansever now.
Renunciation and recuperation are actually two separate 
stages of the rebellion. Since they are intertwined, readers 
will need to separate them. In case they don’t, they might fall 
into thinking that his poetry is a destruction. It is already 
certain that rebellion is going to turn into anarchy, if it does 
not contain either renunciation or recuperation. Eren Safi is 
a rebellious poet who doesn’t aim in the direction of 
anarchism and speaks from a point where renunciation is the 
necessity for recuperation.

KİTAP ANALİZ  / BOOK ANALYSIS
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ESİLE TAN MERAL ERDOĞAN

2016	YAZ	TREND	LİSTESİ

2016	SUMMER	TREND	LIST

2016 YAZ MODA TRENDLERİ: ALTERNATİFLİ, FARKLI 
TARZLARI HARMANLAYAN, FEMİNEN, CESUR, 
KONTROLÜ ELDEN BIRAKMAYAN…

2016 SUMMER FASHION TRENDS: DO NOT ABANDON 
ALTERNATING, HARMONIZING, FEMININE, AND BRAVE 
SYTLES THAT DON’T GET OUT OF CONTROL...

2016 yaz trendleri, bu yazın farklı tarzları bir araya getirerek tama-
men feminen geçeceğinin sinyallerini veriyor. Uçuşan kumaşlar, 
danteller, fırfırlar, feminen aksesuarların olacağı 60’lı ve 70’li yıllar-
dan ilham alınan bir sezon bizleri bekliyor. 
İşte 2016 yaz trend listesi:

The 2016 summer trends signal that this summer will be 
completely feminine by bringing different styles together. A 
season that is inspired by the 60s and 70s, which has feminine 
accessories such as flyaway fabrics, laces, and frills is waiting 
for us. Here is the 2016 summer trend list: 

MAKSI
Midi ve mini boylar yine bir köşeye bırakılıp yerine 
yazın upuzun maksi boylardaki eteklere merhaba 

diyeceğiz. Maksi elbiseler ve eteklerle baharın 
romantik havasını yazın da üzerimizde taşıyacağız.

MAXI
We are going to let go of the midi and mini lengths 

and say hello to our super long maxi length skirts this 
year. We will carry spring’s romantic look with maxi 

dresses and skirts this summer. 

OMUZLAR
Bu yazın dekoltesi omuzlar olacak. Omuzları 
tamamen açıkta bırakan elbiseleri kullanarak 
dantel ve fırfırlar ile hem romantik hem de çekici 
bir hava kazanacaksınız. 

SHOULDERS
This summer’s décolleté will be the shoulders. 
You will gain an attractive and romantic look with 
this summer’s dresses that have laces and frills, 
which also completely reveal your shoulders. 
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JEAN
Jeanlerin bu yaz muhteşem dönüşüne 

şahit olacağız. Jeanlerde yüksek bel 
modası devam ederken; ceketlerde lazer 

kesimler, floral baskılar, fırfır detaylar 
gibi farklı kullanımlar denim kumaşlara 
değişik bir bakış kazandırmaya geliyor.

JEANS
We will witness the amazing return 

of jeans this summer. While the high 
waist model continues to rule for 
jeans; different uses such as laser 

cuts for jackets, floral printing and 
frilled details bring a new perspective 

to denim fabrics.

TAKIM
Takım elbiseler yazın yine çok moda. Siyah ve gri 
renkli takımları artık bir köşeye atma vakti geldi. Şimdi 
ise farklı renk ve desenlerle bu klasiği yaza uyarlayın.

SUITS
Suits are very trendy in this summer again. It’s time to 
throw the gray and black suits to a side. Now let’s 
adapt this classic to the summer season with different 
colors and patterns. 

GÖMLEK
Zamansız parçalardan olan gömlekler bu yaz modern 
uyarlamalarıyla karşımızda. Volanlı omuzları 
açık modeller, sırt dekolteliler, Oxford 
gömlekler, deri v yakalı yırtmaç detaylı 
gömlekler yeni sezonun gözdelerinden 
olacak. 

SHIRTS
Shirts, one of the timeless pieces, will 
be with us this summer in their modern 
adaptations. Frilled open shoulders, 
low-cut backs, Oxford shirts, leather 
v-neck slit detailed shirts will be the 
favorites of the new season.

TÜL DETAYLAR
Tül detaylar artık kıyafetlerin en dış katmanını 
süslüyor. Elbiselerin bluzların eteklerin üzerine 

şeffaf tül detaylar geçirerek daha şık ve 
feminen bir hava kazanacaksınız.

TULLE DETAILS
Tulle details now decorate the outer layer of 

clothes. Putting on transparent tulle over your 
dresses, skirts, and blouses will gain you a 

more stylish and feminine look.
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ASKILI ELBISELER
İnce askılı slip elbiseler yaza damgasını vurarak en 
vazgeçilmez parçalardan biri olacak. Çoğunlukla 
ipek ve saten kumaşlarda göreceğimiz elbiseler, 
dantel detaylarıyla da gecelik havasını 
hissettirecek.

DRESSES WITH STRAPS
Dresses with thin straps will be one of the most 
indispensable pieces, which will be the highlight 
of the summer. The dresses, which will be made 
mostly from satin and silk, will make themselves 
felt like a nightgown with their lace details.

FILE DETAYLAR
Delikli file kumaşlar 

tenimizin hava almasını 
sağlayacak. File havadar 
kumaşlar sportif giyime 

çekicilik katarak yazın en 
çok tercih edilen 

parçalardan biri olacak. 

MESH DETAILS
Mesh fabrics will help our 
skin to breathe. They are 

going to add attractiveness 
to sports clothing and 

become the most preferred 
pieces of this summer.  

KROŞE
Nostaljik hava katan el 
emeği göz nuru 
kroşeler, tığlar, nakışlar 
yaz modasına farklı bir 
alternatif sunuyor. Etnik 
ve vintage görüntüleri 
sayesinde dokundukları 
her parçaya yaşanmışlık 
katmaya geliyor. 

CROCHET
The nostalgic 
handmade eye-straining 
crochets and 
embroideries give us a 
different alternative for 
this summer. Thanks to 
its ethnic and vintage 
looks, it is coming to 
add an experienced 
style to every piece. 
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EVLENECEK	ÇİFTLERE	
DEKORASYON	ÖNERİLERİ

YENİ EVLENEN ÇİFTLER İÇİN EV DEKORASYONU KEYİFLİ; BİR O KADAR DA ZOR BİR KONU. 
İKİ FARKLI ZEVKİN HARMANLANDIĞI BİR EV YARATIRKEN GEREKSİZ EŞYA 

ALMAKTAN KAÇINMAK GEREKİYOR.

DECORATION TIPS FOR COUPLES WHO WILL WED SOON 
HOME DECORATION IS A PLEASANT SUBJECT FOR NEWLYWED COUPLES; AS WELL AS IT IS 

COMPLICATED. CREATING A HOME THAT SUITS TWO DIFFERENT TASTES REQUIRES AVOIDING 
BUYING UNNECESSARY FURNITURE.

ELA DEMİRCİLER

DEKORASYON / DECORATION
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Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün sezonu da açıl-
mış oldu. Yeni evlenecek çiftler için ev kurmak heyecanlı 
ve zevkli bir iş olmasının yanı sıra biri o kadar da zordur. 
Evi döşerken yeni evlenen çiftlerin ortak zevklerinin bu-
luşması, eşyanın modelinin, evde kullanılan dekorasyon 
renklerinin her iki tarafı da yansıtan zevkte olması olduk-
ça önemli bir konu… Bu süreçte çiftler, her şeyi tam yapa-
lım telaşı ile kimi zaman eve uyum sağlamayan ya da ge-
rekmeyen eşyalar, aksesuarlar alabiliyor. 
Düğün öncesi gereksiz eşyalarla evinizi doldurmak iste-
miyorsanız şu önerilere uymalısınız:

KIRADAKILER DIKKAT
Kiralık bir evde oturacaksanız daha 
sonra başka bir eve geçebileceğiniz 
ihtimalini de düşünerek eşya seçin. 
Küçük bir evde kullanılabilecek 
mobilyalar seçmeniz taşınabileceğiniz 
yeni evin ölçülerine uyum sağlayacak yeni bir 
dekorasyon yapmaktan sizi kurtaracaktır.

ATTENTION TO TENANTS
If you are going to live in a rental 

home, choose your furniture while 
keeping in mind that you may move to 

another house someday. Picking 
furniture that can be used in a small house 

will save you from buying new furniture that 
would fit the size of your new house.

Along with the arrival of summer, the wedding 
season has also started. As fun as it is to make a 
home for couples preparing for marriage, it is also 
just that hard. Combining the mutual tastes of the 
couple while decorating the home, and choosing the 
furniture and colors is very important. In this 
process, the couple may buy accessories and furniture 
that don’t fit in or are just useless as they panic 
about making the house perfect. If you don’t want 
unnecessary items to fill up your home before your 
wedding, you should follow these tips: 



DEKORASYON / DECORATION
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RENK SEÇIMINE DIKKAT
Ev dekorasyonunda dikkat edilmesi gereken bir diğer 
konu renk seçimi... Eşyalar ve duvarlar arasındaki renk 
uyumu oldukça önemli. Aslında her ortama kolayca 
uyum sağlayabilen pastel renkleri tercih etmeniz işinizi 
kolaylaştıracaktır. Küçük bir banyonuz varsa mutlaka 
bej, mavi gibi açık renkleri kullanabilirsiniz. Mavi renk 
mutfaklara hem şıklık hem de huzur katar. 

PAY ATTENTION WHILE CHOOSING COLORS
Another topic, which should be regarded, is color 
choices... The harmony between the furniture and the 
walls is very important. Actually picking pastel colors 
that can easily fit in will ease the process. If you have a 
small bathroom, especially choose light colors like blue 
or beige. Blue will make your kitchen look stylish and 
serene. 

KULLANIŞLI ÜRÜNLER
Öncelikle genel ihtiyaçları karşılayacak eşyaları alıp 
detayları yavaş yavaş tamamlamak şık ve hesaplı bir 
dekorasyon yapmanızı sağlar. Kanepeler, koltuklar, 
sandalyeler, yatak odası takımı alırken görselliğin yanı 
sıra mobilyanın sağlamlığı ve kullanışlı olmasına da 
önem verin. Özellikle koltuk ve yatak alırken mutlaka 
oturup denemelisiniz. Ayrıca kolay temizlenen kumaşlar 
tercih edilmeli.

HANDY PRODUCTS
Buying things that meet your basic needs first, then 
buying the other items, which fill in the details, at your 
leisure, makes for a stylish and affordable decoration. 
While shopping for sofas, armchairs, chairs, bedroom sets 
consider their convenience and sturdiness instead of 
focusing on their looks. Be sure to especially sit in and try 
them while shopping for sofas and beds. In addition, you 
should choose easy to clean fabrics for upholstery.
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BALKONU UNUTMAYIN
Küçük ya da büyük olsun bir balkonunuz varsa onu ihmal 
etmeyin, zevkinize uygun dekore edip balkonda keyif 
yapabilirsiniz. Küçük bir balkonda katlanabilir masa ve 
sandalyeler kullanarak yerden tasarruf edebilirsiniz.

DO NOT FORGET THE BALCONY
Big or small never disregard your balcony, if you have 
one. You can decorate your balcony to your taste and 
enjoy it. You can save on space by buying folding chairs 
and tables.

FARKLI DEKORE EDIN
Her odanın dekorasyonu farklı yapılmalı. Duvarların 
rengi, perdeler, halılar, odada kullanılacak eşyalar, 
aksesuarlar düşünülüp birbirine uyumlu dekore 
edilmeli. Yaşam alanlarınızı ferah kullanabilmek için 
çok büyük parçalardan ve çok fazla eşya almaktan 
kaçınmalısınız. Özellikle salonu çok fazla eşya ile 
doldurmayın. Perde ve halıların birbirleri ile uyumuna 
dikkat edin. Eğer açık renk perdeler kullanıyorsanız 
koyu renk halı modelleri tercih edebilirsiniz. 

DECORATE DIFFERENTLY
Every room decoration should be made differently. 
The colors of the walls, the curtains, the carpets, the 
items that will be used in the rooms should all match. 
You should avoid getting large pieces and too many 
furniture in order to use your living areas spaciously. 
Don’t fill especially the living room with unnecessary 
furniture. Make sure that your curtains and carpets 
match. If you use light colored curtains, you may 
prefer dark colored carpet models.
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Başlayan yaz aylarıyla birlikte, otomobil piyasası da 
hareketlendi. Neredeyse tüm markalar en yeni 
modellerini birbiri ardına satışa sunmaya hazırlanıyor. 
Üstü açık modellerden lüks SUV’lara kadar her bütçe 
ve zevk için seçenek çok. İşte ülkemiz pazarında satışa 
çıkan en yeni modeller…

With the arrival of the summer, the automobile market 
began to move. Almost all of the brands are getting ready 
to put their newest car models on the market. From 
convertibles to luxurious SUVs, there are many options 
for every taste and budget. Here are the new models that 
will be released in our country... 

ERTUĞRUL ARSLAN

OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

OTOMOBİLE	YAZ	BEREKETLİ	GELDİ
A FERTILE SUMMER FOR AUTOMOBILES

BİRÇOK OTOMOBİL   
MARKASI YAZ AYLARINI 
FIRSAT BİLEREK, EN YENİ 
MODELLERİNİ PİYASAYA 

SUNUYOR. 

MANY AUTOMOBILE BRANDS 
ARE USING THE SUMMER 

MONTHS AS AN 
OPPURTUNITY TO PRESENT 
THEIR NEWEST MODELS TO 

THE MARKET. 
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A MINI FERRARI MODEL FROM ALFA ROMEO
The 4C Spider, which is the convertible version of Alfa 
Romeo’s limited edition super sports model 4C, is put 
on the market in our country. Alfa Romeo 4C Spider 
attracts attention with its aggressive design that 
reminds us of the Ferrari as much as its sporty abilities. 
Alfa Romeo 4C Spider comes with a 1.8-liter turbo feed 
engine that produces 237 HP. It reaches from 0 to 100 
km/h acceleration in 4.5 seconds, and puts forth its 
difference with its eye-catching design features as 
much as its monocoque carbon fiber chassis and a 
sporty rear-wheel drive form. The two-seater, rear-
wheel drive, mid-engined 4C Spider designed by Alfa 
Romeo Design Center is one of the most beautiful cars 
in the history of the automotive world, which 
immortalizes the name of the Italian brand, and 
symbolizes the excellence of the brand in this field. With 
roots dating back from Giulietta Spider to the 8C 
Competizione, 4C Spider’s destructive but nostalgic 
design elements clearly prove that it is an “Alfa.”

HYUNDAI ELANTRA HAS EXTENDED ITS 
WARRANTY TO 7 YEARS
The sales of Hyundai’s Elantra, which is their world 
renown and the most selling model, has started with its 
completely renewed version in our country. While the 
new Elantra is being sold with the 1.6 liter common rail 
diesel (CRDI) engine with  136 horse power, which was 
used in the Accent Blue and i30, it also has room for the 
127 PS, 1.6 liter multipoint injection (MPI) gasoline unit. 
The new generation of 1.6-liter diesel engine offers a 136 
hp power along with a 260 Nm (300 Nm 7DCT for the 
transmission models) maximum torque. (1750-2500 
7DCT) the torque that occurs between the1500-3500 
(1750-2500 7DCT) speed ranges, grants quite a pleasant 
and agile driving potential. The diesel engine with DCT 
transmission has an average fuel consumption of 4.1 liters 
per 100 km. Both engines are for sale with manual 
transmission, except for the dual-clutch 7DCT gearbox. 
The new model also won the title of Turkey’s first model 
sold with 7 years or 80 thousand kilometers guarantee.
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HYUNDAI ELANTRA GARANTIYI 7 YILA UZATTI
Hyundai’nin dünya çapında en fazla tanınan ve en çok 
satan modeli Elantra’nın tümüyle yenilenen versiyonu 
ülkemiz pazarına sunuldu. Yeni Elantra, Accent Blue 
ve i30’da da kullanılan yeni nesil 136 beygir gücündeki 
1.6 litre common rail dizel (CRDI) motorlarla satışa 
sunulurken aynı zamanda 127 PS, 1.6 litre çok noktadan 
enjeksiyonlu (MPI) benzinli üniteye de yer veriyor. Yeni 
nesil 1.6 litre dizel motor, 136 beygirlik gücün yanı sıra 
260 Nm’lik (7DCT şanzımanlı modelde 300 Nm) mak-
simum tork değeri de sunuyor. 1500-3500 (1750-
2500 7DCT) devirler arasında ortaya çıkan bu tork, 
oldukça keyifli ve atak bir sürüş imkânı sağlıyor. DCT 
şanzımana sahip dizel motorun 100 km’deki ortalama 
yakıt tüketimi ise 4.1 litre. Çift kavramalı 7DCT şanzı-
man haricinde her iki motor seçeneği manuel olarak 
da satışa sunuluyor. Yeni model ayrıca Türkiye’nin ilk 7 
yıl veya 80 bin kilometre garantili satılan modeli unva-
nını da kazandı.

ALFA ROMEO’DAN KÜÇÜK FERRARI MODELI
Alfa Romeo’nun sınırlı sayıda üretilen süper spor 
modeli 4C’nin üstü açık versiyonu 4C Spider, ülkemiz-
de de satışa sunuldu. Alfa Romeo 4C Spider, sportif 
yetenekleri kadar, Ferrari’yi andıran agresif tasarımıyla 
da dikkat çekiyor. 1.8 lt turbo beslemeli 237 HP güç 
üreten motora sahip olan ve 0-100 km/s hızlanmasını 
4.5 saniyede tamamlayan Alfa Romeo 4C Spider, göz 
alıcı tasarım özellikleri kadar monokok karbon fiber 
şasisi ve sportif arkadan itişli yapısıyla farkını ortaya 
koyuyor. Alfa Romeo Tasarım Merkezi tarafından 
tasarlanan iki koltuklu, arkadan itişli, ortadan motorlu 
4C Spider, dünya otomotiv tarihinin en güzel otomo-
billerine adını yazdıran İtalyan markanın, bu alandaki 
mükemmelliğini de simgeliyor. Kökleri Giulietta 
Spider’dan 8C Competizione’ye kadar uzanan, yırtıcı 
ancak aynı zamanda nostaljik tasarım öğelerini çevik 
gövdesinde barındıran 4C Spider, açıkça bir “Alfa” 
olduğunu kanıtlıyor.



OTOMOTİV / AUTOMOTIVE

THE COOLEST FIAT WILL MAKE A LOT OF 
SUCCESS 
The double seated, convertible sale volume in our 
country’s automobile market is extremely small. But, 
undoubtedly the driving pleasure provided by this type 
of model attracts car enthusiasts in a much different way. 
The Italian manufacturer Fiat is getting ready to return to 
its convertible sports car tradition that it started years 
ago. Fiat is going to make a huge success on the roads 
of our country as one of the coolest models in the market 
with its convertible Spider, which was produced by Fiat 
first in 1996, referring to the first 124 model. The 1.4 liter 
turbocharged oil engine (140 hp -240 Nm) is to be 
imported at first, and the model is Mazda MX- 5’s twin. 
This automobile, which has an engine that can go from 
zero to 100 km/h in 7.5 seconds, can reach a maximum 
speed of 213km/h with the help of its lightweight. Both 
models are expected to be launched simultaneously with 
the beginning of spring.

A TECHNOLOGY DOPING TO THE RENAULT 
MEGANE 
Among the Turkey’s best-selling models, the Renault 
Megane turns into a much more ambitious model with its 
new version. The car that will be equipped with an upper 
class technology is going to be sold in the automobile 
market of our country with four equipment levels; Touch, 
Icon, Joy, and GT-Line. The Megane, whose dimensions 
has increased compared to its old version, carries the 
driving aid technologies that recently unfolded at Espace 
and Talisman into the C class. Almost all the major 
functions of the vehicle can be controlled via R-Link 2 
tablet. While there are 1.2 TCe (130 hp) oil and 1.5 dCi (90 
& 110 hp), 1.5 dCi EDC (110 hp) and 1.6 dCi (130 hp) engine 
variants; 1.2 TCe 130 hp EDC and 1.6 16V 115 hp oil and 1.6 
dCi 165hp EDC diesel engines are to be imported in the 
second half of 2016. The most powerful GT version will 
be offered for sale by special order with 1.6TCe 205 hp 
and 1.6dCi 165 hp options.
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RENAULT MEGANE’A TEKNOLOJI DOPINGI
Türkiye’nin en çok satan modellerinden Renault 
Megane, yeni versiyonuyla eskisinden çok daha iddialı 
bir otomobile dönüşüyor. Bir üst sınıftaki teknolojilerle 
donatılan otomobil ülkemiz pazarında Joy, Touch, 
Icon ve GT-Line olmak üzere 4 ekipman seviyesiyle 
satılacak. Boyutları da eski versiyona kıyasla büyüyen 
yeni Megane kısa süre önce yeni Espace ve Talisman’da 
gözler önüne serilen sürüşe yardımcı en yeni teknolo-
jileri C sınıfına taşıyor ve bünyesinde barındırıyor. 
Aracın neredeyse bütün önemli fonksiyonları R-Link 2 
tableti üzerinden kontrol edilebiliyor. 1.2 TCe (130 bey-
gir) benzinli ve 1.5 dCi (90& 110 beygir), 1.5 dCi EDC 
(110 beygir) ve 1.6 dCi 130 beygir) motor seçenekleri 
bulunurken, 1.2 Tce 130bg EDC ve 1.6 16V 115 bg ben-
zinli ile 1.6 dCi 165bg EDC dizel motorları ise 2016’nın 
ikinci yarısında ithal edilecek. En güçlü GT versiyonuy-
sa 1.6TCe 205bg ve 1.6dCi 165 beygir seçenekleri ile 
özel sipariş ile satışa sunuluyor olacak.

EN HAVALI FIAT ÇOK SÜKSE YAPACAK
İki kişilik, üstü açılan otomobillerin ülkemiz paza-
rındaki satış adetleri son derece küçük. Ancak hiç 
kuşkusuz bu tip modellerin verdiği sürüş keyfi, 
otomobil tutkunları için ayrı bir çekim kaynağı 
oluyor. İtalyan üretici Fiat da yıllar önce başladığı 
küçük üstü açık spor otomobil geleneğine tekrar 
dönüş yapmaya hazırlanıyor. Fiat’ın ilk kez 1966 
yılında ürettiği 124 modeline göndermeler yapan 
üstü açık otomobili Spider, ülkemiz pazarındaki 
en havalı modellerden biri olarak yollarda büyük 
sükse yapacak. 1.4 lt turbo beslemeli benzinli 
motorla (140 HP-240 Nm) ilk etapta ithal edile-
cek otomobil, Mazda MX-5 ile ikiz kardeş. Bu 
motorla sıfırdan 100 km/s hıza 7.5 sn’de çıkan 
otomobil, düşük ağırlığının da yardımıyla 213 
km/s son hıza ulaşabiliyor. Her iki modelin de 
ilkbahar aylarından itibaren eşzamanlı olarak 
pazara sunulması bekleniyor.





Mobil internetin en güncel standardı olan ve 1 Nisan’da 
ülkemizde kullanılmaya başlanan 4.5G teknolojisi, 3G’ye 
göre 17 kata kadar daha hızlı bağlantı olanağı sunuyor. 
LTE-Advanced olarak da bilinen dördüncü nesil teleko-
münikasyon hizmeti, daha fazla veri kapasitesi ve düşük 
gecikme süreleriyle ciddi bir performansa erişmemizi 
sağlıyor. 
Akıllı ev ve şehir altyapılarından mobil ofislere, yüksek 
boyutlu dosyaların paylaşımından mobil sağlık ve mobil 
eğitim servislerine kadar birçok alanda yenilik getirecek 
olan 4.5G kullanımında Turkcell ayrıcalığı yaşayabilir; 
Turkcell’in 4.5G hızı ile hayatımızı renklendireceği çe-
şitli hizmetleri deneyimleyebilirsiniz. 
İşte o hizmetlerden bazıları: 

The 4.5G technology, which is the most up-to-date 
mobile internet standard that was first started being 
used on April 1, gives us the opportunity to use a 
speed up to 17 times faster than 3G. The fourth 
generation telecommunication service, also known 
as LTE-Advanced, allows you to reach a great 
performance with its increased data capacity and low 
delay spans.
From smart homes and city infrastructures to mobile 
offices, and from sharing of large files to mobile 
health and education services, you can experience the 
innovations and the vast amount of colorful services 
Turkcell has to offer at 4.5G speed in many fields. 
Here are some of those services:

4.5G	İLE	
İLETİŞİMDE	
SINIR	YOK!
TURKCELL’İN 4.5G 
HIZI İLE SUNDUĞU 
HİZMETLER 
HAYATIMIZI 
RENKLENDİRİYOR.

TURKCELL’S SERVICES THAT HAVE 
THE SPEED OF 4.5G IS ADDING 
COLOR TO OUR LIVES.

THERE IS 
NO LIMIT TO 
COMMUNICATION 
WITH 4.5G!

AYTUN ÇELEBİ



TURKCELL TV+
Televizyon izlemek için artık illa bir televizyonunuz olmasına gerek yok. 
Akıllı telefonunuz, tabletiniz, bilgisayarınız ve hatta projeksiyon cihazı-
nızı bir TV’ye dönüştürmek Turkcell TV+ ile son derece kolay. Yüzlerce 
televizyon kanalını ve filmi izleyebilmenizi sağlayan uygulama, yüksek 
kaliteli ve kesintisiz bir deneyim sunuyor. Canlı yayınları geri alabilece-
ğiniz, kaçırdığınız programları izleyebileceğiniz hizmetin güzel yanların-
dan birisi de 5 GB internet paketiyle gelmesi...

TURKCELL TV+
You now no longer require a television to watch TV. It is very easy to 
just turn your smart phone, computer, tablet and even your projection 
device into a TV with Turkcell TV+.  The application, which allows you to 
watch hundreds of movies and TV channels, provides a high quality and 
uninterrupted experience. The best part of the service that allows you 
to rewind live streams and re-watch programs you missed is that it 
comes with a 5GB internet package.



FIZY
Özellikle mobil cihazların popülerleşmesi sonra-
sında, müzik artık hayatımızın vazgeçilmezi oldu. 
4.5G hızı ile sadece şarkıları değil, albümleri de 
cihazınıza indirebilir ve internetin olmadığı toplu 
taşıma yolculukları gibi durumlarda dinleyebilirsi-
niz. Video özelliği ise klip, canlı konser ve röpor-
tajların yanı sıra, başka yerde bulamayacağınız 
özel müzik videolarına da erişim sağlıyor. Yerli 
yabancı milyonlarca şarkı bulabileceğiniz fizy’de 
listeler yapabilir, mobil internet kotanızı harcama-
dan müzik dinleyebilirsiniz.

FİZY
Especially after the popularization of mobile 
devices, music has also become one of the things 
in our life that we just cannot give up. With the 
4.5G speed, you can not only download songs, 
but can also download albums to your device and 
listen to them in places that don’t have an 
internet connection such as public transportation. 
Its video feature grants not only clips, live concerts 
and interviews, but also access to special music 
videos that you cannot find anywhere else. You 
can make lists of millions of foreign and native 
music on fizy and listen to music without using 
your mobile internet quota.

AKILLI DEPO
Verilerinizi depolamak için pratik bir çözüm 
mü arıyorsunuz? Akıllı Depo, fotoğraf, video, 
müzik dosyalarını ve dokümanlarınızı sakladı-
ğı gibi, bunlara internet bağlantısı olan farklı 
cihazlardan da kolayca ulaşabilmenizi sağlı-
yor. Paylaşım özelliği ile dilediğiniz dokümanı 
sevdiklerinize kolayca gönderebilirsiniz. 
Fotoğraflarınızı bulut üzerindeki alana oto-
matik aktararak telefonunuzun depolama ala-
nını doldurmaması da, uygulamanın pratik 
yanlarından birisi olarak dikkat çekiyor.

SMART STORAGE
Are you looking for a basic solution to storing 
your data? Smart Storage, enables you to 
connect to different devices with an internet 
connection just as it stores music, photo, 
video files and documents. With its sharing 
feature, you can send any file you wish with 
ease to your loved ones. One of its interesting 
features is that it automatically uploads your 
pictures to cloud which opens up space on 
your phone.



BiP
4.5G bağlantısı ile internet o kadar hızlandı ki, artık dile-
diğimiz her şeyi internet üzerinden yapabiliriz. Metin 
mesajları göndermek internet üzerinden zaten yapılabi-
liyordu, artık fotoğraf ve videolar da son derece hızlı 
şekilde karşı tarafa aktarılabiliyor. Turkcell’in BiP uygu-
laması ise tüm bunları tek adreste topluyor. Arkadaş 
listenizde BiP kullananlar ile mesajlaşabilir, fotoğraf ve 
video alışverişi yapabilir, caps üretip herkesi güldürebi-
lir, sesli ve görüntülü arama yapabilirsiniz. Farklı yönle-
rinden birisi ise gizli mesajlar gönderilebilmesi, böylece 
mesajları tek tek silmenize de gerek kalmaz.

BiP
With the 4.5G connection, the internet has gotten so 
fast that we can do almost anything we want on the 
internet. Sending text messages on the internet was 
already possible, but now videos and pictures can be 
sent quickly to the receiver. Turkcell’s BiP app gathers 
all these in one address. You may text, have voice and 
video chats, make memes, trade videos and photos 
with BiP users on your friend list. One of its different 
features is being able to send secret messages to 
people without having to delete them one by one 
afterwards.

TURKCELL AKADEMI
İnternet bilgiye ulaşmanın en kolay yolu ama 
arama üzerine arama yaparak bu dev dünya-
da kaybolmak ve en kötüsü, aradığınıza ula-
şamamak da olası. Turkcell Akademi, 
İngilizceden kişisel gelişime, teknolojiden ser-
tifika programlarına kadar binlerce eğitim 
konusunu içeren dev bir kaynak olarak bu 
derde derman oluyor. Bilgiye her yerden ula-
şabileceğiniz Turkcell Akademi videoları, 
4.5G’nin yüksek hızı ile kaliteli ve kesintisiz bir 
şekilde izlenebiliyor.

TURKCELL ACADEMY
The internet is the easiest way to access 
information but it holds the risk of being lost 
in that gigantic world and even worse the 
possibility of not finding the information you 
seek. The Turkcell Academy helps solve this 
problem by teaching thousands of things 
from English to personal development, and 
from technology to certification programs. 
The Turkcell Academy videos can be 
watched uninterrupted and in high quality 
thanks to 4.5G.



AJANDA / AGENDA

44. ISTANBUL MÜZIK FESTIVALI
İKSV Müzik Festivali, 1 - 24 Haziran 2016 tarihleri 
arasında gerçekleşecek. İdil Biret, Murray 
Perahia, Gautier Capuçon, Angel Blue, Gérard 
Caussé, Herbert Schuch gibi isimlerle; dünyanın 
önde gelen topluluklarından Viyana Senfoni 
Orkestrası, Venedik Barok Orkestrası, Orchestra 
of the Swan ve festivalin bu yılki yerleşik konuk 
orkestrası Varşova Filarmoni’nin de bulunduğu 
600’e yakın yerli ve yabancı sanatçı 
izlenebilecek. 

44TH İSTANBUL MUSIC FESTIVAL

İKSV Music Festival is going to take place 
between June 1 and 24, 2016. The visitors can 
watch famous performers such as İdil Biret, 
Murray Perahia, Gautier Capuçon, Angel Blue, 
Gérard Caussé, Herbert Schuch; and well-
known groups such as Vienna Symphony 
Orchestra, Venice Baroque Orchestra, 
Orchestra of the Swan, and Warsaw 
Philharmonic, as the local 
guest orchestra, and 
about 600 native and 
foreign performers. 

VIYANA SENFONI ORKESTRASI
“30. Uluslararası İzmir Festivali” kapsamında birbirinden 
farklı etkinlikler haziran ayı boyunca sanatseverleri bekliyor. 
30. Uluslararası İzmir Festivali’nin kapanış konserini ise 25 
Haziran’da Efes Antik Tiyatro’da Viyana Senfoni Orkestrası 
yapacak.

VIENNA SYMPHONY ORCHESTRA

Within the scope of the “30th International İzmir Festival” 
different types of events wait for art lovers during June. 
The closing concert of the 30th Izmir Festival is going to 
be given by the Vienna Symphony Orchestra at the 
Ephesus Ancient Theatre on June 25. 

ISTANBUL DERVISHES
Canlı tasavvuf müziği ve 360 derece Video Mapping 
eşliğinde büyüleyici atmosferde enfes bir sema gösterisi... 
30 Haziran’a kadar Hocapaşa Kültür Merkezi’nde…

Accompanied by live mystic music and 360 degree Video 
Mapping, an extraordinary sama performance in a 
stunning atmosphere takes place at Hocapasa Culture 
Center until June 30. 
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ANADOLU ATEŞI 15. YIL ÖZEL GÖSTERISI
Anadolu folklorunu modernize etmesi ile dikkatleri 
çeken Anadolu Ateşi, 15. yılını kutluyor. Topluluk, 
haziran ayı boyunca, İzmir, Ankara, Adana’da 
gösterilere çıkacak. 

ANADOLU ATEŞİ 15th ANNIVERSARY SPECIAL 
PERFORMANCE
Drawing attention by modernizing the Anatolian folk 
dances, the Anatolian Fire celebrates its 15th year 
anniversary. The group is going to perform in İzmir, 
Ankara, and Adana during June.





ARAMA MOTORU / SEARCH ENGINE
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
03 Haziran 2016 - June 3, 2016

YÖNETMEN - DIRECTOR: 
Atalay Taşdiken

OYUNCULAR - CAST:                                                  
Mehmet Çiğdem, Mahmut Uyanık, Rahim Yalçın, 
Musa Çınar

TÜR - GENRE:  
Dram / Drama

FİLM ÖZETİ: Anadolu’nun sevimli bir kasabasında 
geçen filmde, farklı arayışları olan insanlarla 
birlikte; bu arayışları paraya dönüştüren girişimci 
ruhlu yeni yetme bir gencin öyküsü anlatılıyor. 

SYNOPSIS: The background is a charming town 
of Anatolia and the movie tells the story of 
people who are on different quests and a young 
man with an entrepreneurial spirit who turns 
these quests into money.

ROBINSON CRUSOE
GÖSTERİM TARİHİ - OPENING DAY:
17 Haziran 2016 - June 17, 2016

YöNETMEN - DIRECTOR:
Vincent Kesteloot ve Ben Stassen

SESLENDİRENLER
Yekta Kopan, Buğra Gülsoy, Matthias 
Schweighöfer, Aylin Tezel

TÜR - GENRE:  
Animasyon - Animation

FİLM ÖZETİ: Kahraman kaşif Robinson Crusoe, 
gemisi batınca tek başına bir adaya düşer. Robinson 
kendine yeni bir hayat kurarken adanın sevimli 
sakinleriyle güzel bir dostluk kuracaktır.

SYNOPSIS: Brave explorer Robinson Crusoe 
becomes stranded on a deserted island after his 
ship sank. As Robinson builds up a new life, he 
also establishes a beautiful friendship with the 
charming inhabitants of the island.

SİNEMA / CINEMA
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Interrail
Rail Planner App. indir.
Ücretsiz ve çevrimdışı çalışıyor!

Avrupa’yı 
Interrail ile keşfet!



Hısım

Resimdeki
oyuncu

Yadsıma Adale Küşat Değerli bir
taş

Voltamper
(kısa)

Takunya

Peki

Rutubet

Gelenek

Berri
Kiloamper

(kısa)
Bir edebî

tür

Rast
getirememe

Gösteriş

İlave

Yankı

Bilginler

Tavlada bir
sayı

Niğde ilçesi
İğne

yapraklı
ağaç türü

Bir yemiş
türü

En tiz erkek
sesi

Dar ağızlı
uzun kap

Alık

Müzikte ses
işareti

Mızrap
Yemek

Çok güzel,
en güzel

Dinsel Tali
Akım, ısı,
ses vb.ni
geçiren

Duvar ilanı Yönetim

Omuz ile el
arasında kalan

kısım

Asalak bir
böcek

Davranış

Esasla ilgili,
esasi

Yılın ilk ayı Sığın

Güldürü
niteliğinde
kısa oyun

Yanardağ
ağzı

Bir şeyi
kendine
doğru

yürütmek

Bir bağlaç

Dişi sığır

Cilbent
Vezir

İskambilde
birli

Duyuru

Ek, katkı

Bir tür
yapıştırıcı

Açık mor renk

Kerestesi
dayanıklı

orman ağacı

Yiyecek
kızartma

kabı

ABD Ulusal
Havacılık ve
Uzay Dairesi

Asıl olarak

Değme
dokunma

Sevinç
Kalıntılar

Ehemmiyet Hırvat adası

Sporda en
iyi derece Dalkavuk

[ ÇENGEL BULMACA / CROSSWORDS ]
BERTAN KODAMANOĞLU
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AÇELYA
ANAYASA

ASABİ
BALET
BATON
CANAN
ÇORAK

ETKİN
HARİTACILIK

HOŞAF
KAREKÖK

KLİŞE
KONUŞMACI

MİNÖR

MUAMELE
NOHUT
OMLET

ONURSAL
SEKTE
ŞÖLEN
TAHTA

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

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

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

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

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

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

KOLAY ORTA ZOR

Hısım

Resimdeki
oyuncu A Yadsıma İ Adale Küşat A Değerli bir

taş Y Voltamper
(kısa)

Takunya V Peki

Rutubet P
E K İ N K O Ç Gelenek A N A N E
Berri R Kiloamper

(kısa)
Bir edebî

tür K A Rast
getirememe

Gösteriş I S K A İlave

Yankı E K
K A R A S A L Bilginler

Tavlada bir
sayı U L E M A

Niğde ilçesi
İğne

yapraklı
ağaç türü B O R Bir yemiş

türü F I S T I K En tiz erkek
sesi L

Ç A M Dar ağızlı
uzun kap

Alık Ş İ Ş E Müzikte ses
işareti N O T A

Mızrap
Yemek

Çok güzel,
en güzel A Ş Dinsel Tali E Akım, ısı,

ses vb.ni
geçiren

P E N A D İ N İ
Duvar ilanı N Yönetim P Omuz ile el

arasında kalan
kısım

Asalak bir
böcek

K O L
A F İ Ş P İ R E

Davranış

Esasla ilgili,
esasi E D A Yılın ilk ayı N Sığın T
A S A L O C A K
Güldürü

niteliğinde
kısa oyun

Yanardağ
ağzı R Bir şeyi

kendine
doğru

yürütmek

Bir bağlaç

Dişi sığır İ L E
S K E Ç Cilbent K Vezir

İskambilde
birli A Duyuru

Ek, katkı İ L A N
Bir tür

yapıştırıcı R Açık mor renk

Kerestesi
dayanıklı

orman ağacı E F L A T U N Yiyecek
kızartma

kabı G ABD Ulusal
Havacılık ve
Uzay Dairesi

Z A M K Asıl olarak A S A L E T E N
Değme

dokunma

Sevinç T E M A S Kalıntılar B A K A Y A
N E Ş E Ehemmiyet Ö N E M Hırvat adası V İ S

Sporda en
iyi derece R E K O R Dalkavuk Y A L A K A

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

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

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

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

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

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

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

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

[ SUDOKU / SUDOKU ]

[ ÇÖZÜMLER /  SOLUTIONS ]
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 [ 7 FARK / FIND THE 7 DIFFERENCES ]
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